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المؤرخ في  442رقم القرار الوزاري بموجب  "ج"صنف اليصدر ھذا العدد في طبعته األولى بعد تصنيف المجلة في 

وبقدر ما تفتخر المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بھذا االنجاز العلمي واألكاديمي التي رسمت  2021أفريل  22

أھدافا استراتيجية على المديين القريب والمتوسط، بأن يكون ألساتذة المدرسة والباحثين في مختلف األطوار دورا إيجابيا في 

بديناميكية فعالة مخابر البحث الثالثة التي أعطت للمدرسة مكانة علمية  ترقية البحث العلمي واإلنتاج المعرفي، تساھم فيه

متميزة، من خالل الكم الھائل والنوعي لمختلف النشاطات، من دورات تدريبية، محاضرات، ندوات و ملتقيات وطنية ودولية، 

جتماعية، أن تكون منارة اللتقاء من عزلة إ 19وھو ما جعل المدرسة في السنتين األخيرتين، رغم ما فرضته جاءحة كوفيد 
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  .التكنولوجية المعرفية التي تحتاج إلى تجنيد الجميع للتكيف معھا

 

سياسية الى األرضية الرقمية منذ ما يزيد عن ثالث سنوات يعود فيه في ھذا اإلطار، فإن ولوج المجلة الجزائرية للدراسات ال

الفضل الى العمل الجماعي، من الناحية التقنية الى الدكتورة بن بوزيد ھجيرة، مديرة المكتبة ورئيسة التحرير التقني التي 

والعمل مع لجنة التحكيم من أساتذة سھرت على نقل المجلة من الصيغة الورقية الى الصيغة اإللكترونية ابتداء من أول عدد، 

المدرسة ومختلف جامعات الجزائر وخارجھا، على اإللتزام بإصدار جميع األعداد الدورية في اجالھا رغم الكثير من 

  .الصعوبات وااللتزامات المھنية

 

امة من خالل اإللتزام يالصركما يعود الفضل االكبر كذلك إلى االساتذة المحكمين الذين سھروا على إنجاح المجلة وتصنيفھا، 

العلمية في تحكيم المقاالت العلمية الواردة إلى المجلة ، وھو ما جعلھا تستمر في الصدور وكسب ثقة الساھرين على تصنيف 

، المتوافقة مع المعايير العالمية من  Arcifالمجالت العلمية الدولية، ونشير ھنا الى حصول المجلة على معايير اعتماد ارسيف

ل معامل التأثير واالستشھادات المرجعية للمجالت العلمية العربية . وعليه، طموحنا على المدى المتوسط أن تصبح خال

المجلة ضمن أھم المجالت العربية الدولية، بفضل تضافر جميع الساھرين على استمراريتھا والقانعين بأن العلم النافع صدقة 

 .جارية قبل أي مكاسب ذاتية أو مادية

 

  د مصطفى صايجا.

  مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

  مسؤول النشر
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2019-2000 التنمية على االستقرار السياسي في الجزائرعملية  أثر  

The impact of development on political stability in Algeria 2000-2019 
 

*عمروش عبد الوهاب،  غالم عبد الرحمان  
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     27/06/2021تاريخ النشر:               14/06/2021تاريخ القبول:                 12/05/2021تاريخ االستالم: 
 

 

 : ملخص
، اجتهت ملموسالسياسي بشكل و  األمينلالستقرار  اجلازارر واستعادة بعد هناية العشرية السوداء

بذلك  تقضايا التنمية والتحديات اليت تواجه االقتصاد الوطين، فاستحدثعلى  رتكيازإىل ال الدولة أولويات
، وزيادة القدرات االقتصادية واالجتماعية تنميةإطار حتقيق ال جمموعة من الربامج والسياسات تصب يف

مبا يساهم يف جلب رؤوس األموال، وحتقيق القدرة  ودعم القطاع اخلاص، اإلنتاجية ملختلف املؤسسات
 .على املنافسة اإلنتاجية

 التنمية عملية أعاقتحتديات كبرية    2019و 2000 يف الفرتة مابنيعرفت  اجلازارر إال أن 
باإلضافة  ، لعل أبرزها تقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية، وتداعياته على مداخيل اجلازارر،احلقيقية

هذا ما ينعكس بشكل إىل انتشار الفساد الذي ارتبط مباشرة مبرض الرريس وفراغ كبري يف مؤسسة الرراسة، 
يف كل من ليبيا  متوترة تعرف أزمات أمنية خطريةقليمية إ، يف ظل بيئة داخليا ر السياسياالستقرا مباشر

 مجود القضية الصحراوية.و ومايل، 
  .اجلازاررأبعاد التنمية، االستقرار السياسي،  التنمية،كلمات مفتاحية: 

 

                                           
  عمروش عبد الوهاب: المؤلف المرسل *
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Abstract:  

After the end of the black decade and the significant restoration of security 

and political stability in Algeria, the State's priorities focused on 

development issues and the challenges facing the national economy, 

creating a set of programmes and policies aimed at achieving economic and 

social development, increasing the productive capacities of the various 

institutions and supporting the private sector, thereby contributing to capital 

mobilization and productive competitiveness. 

In the period between 2000 and 1999, however, Algeria experienced major 

challenges that hampered the process of real development, notably the 

volatility of oil prices on the world market, its repercussions on its incomes, 

the spread of corruption, which was directly linked to the President's illness 

and a large vacuum in the Presidency's institution. This directly reflects 

internal political stability, in an environment of tense regional conditions, 

characterized by serious security crises in Libya and Mali, and the stalemate 

in the Saharan cause. 

Keywords: Development; dimensions of development; political stability; 
Algeria. 
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 مقدمة:  .1
 فهو إليها، والوصول حتقيقها إىل الدول تسعى اليت األهداف أهم بني من السياسي االستقرار يعترب

 كان وإن الظروف الدولية، إىل باإلضافة واألمنية، واالقتصادية السياسية املتغريات من مجلة تفاعالت نتاج

 االستقرار. هذا حتقيق يف كان مبا األمهية من له الداخلي املتغري
 فالدول تبعيته، على وليس االقتصادي االستقالل على تقوم احلقيقية الشاملة التنمية ألن ونظرا

 استقالال أكثر جيعلها ما وهذا الذات، على تعتمدو  حقيقية تنمية لضمان التبعية من تتخلصل تعمل النامية
 .عليه وحيافظ االستقرار السياسي حيقق امب ،الداخلية اجلبهة يف متاسكا وأكثر وسياسيا، اقتصاديا

 حتقيق على الدولة جاهدة تإذ عمل ،اجلازارر عن هذه القاعدة وال تشكل استثناء هلا خترجال 
يف التسعينيات من  اسرتجاعه بعد عقد من الصراع الداخلي املسلحالسياسي الذي مت األمين و االستقرار 

 يف الوعي اجلمعي اجلازارري. حمفورةما زالت أحداثه الدامية والذي ، القرن املاضي
شهدت اجلازارر حتوالت كبرية يف اجلوانب االقتصادية  2019-2000إال أن الفرتة ما بني  

واعدة، وانفتاحا على الشراكات األجنبية يف جماالت البنية والسياسية، عملت على اعتماد برامج تنموية 
التحتية، والطاقة، التجارة اخلارجية، إال أن هذه الربامج اصطدمت مبجموعة من التحديات: كتقلبات 

، ومرض الرريس، وتغييبه عن الساحة الدولة بشكل كبري أسعار النفط يف األسواق العاملية، وتراجع املداخيل
  نتشار الفساد يف العديد من القطاعات الوزارية يف الدولة.واالسياسية، 
 اإلشكالية:

هي وما  عملية تنمية حقيقية،  2019-2000الجزائر في الفترة ما بين هل حققت 
 تداعيات ذلك على االستقرار السياسي؟ 

 فرضيات الدراسة:
 ميكن اعتماد الفرضيات التالية:ملعاجلة املوضوع 

 .مبدى وفرة أو ندرة مداخيل الريع النفطي منذ االستقالل إىل يومنا هذاترتبط عملية التنمية يف اجلازارر  -
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جبميع ق التنمية عدالة توزيع الثروة وحتقيمربط أساسا ب يف الوقت الراهن االستقرار السياسي يف اجلازارر -
 أبعادها.

 على: هذه الدراسة سنعتمد يف: منهجية الدراسة
الذي عن طريقه ميكن تفسري العالقات التبادلية لعناصر ومكونات النظام اقتراب تحليل النظم:  -

 السياسي يف اجلازارر، مع التأثري والتأثر يف بيئته الداخلية واخلارجية.
 :المعتمدة النظريات

مرهون بتقلبات كون أن اجلازارر تعتمد يف اقتصادها على مداخيل الريع النفطي، الذي هو نظرية التبعية: 
أسعار السوق العاملية، كون أن اجلازارر مل حتقق استقالال اقتصاديا على الرغم من حتقيق استقالهلا 

 السياسي.
القاهتا مع لع هذه األخرية تطلب تكثيفالتنمية يف دول العامل الثالث ت واليت تقول بأننظرية التحديث: 

 لتحقيق التنمية. االتكنولوجيواكتساب  الدول املتقدمة يف العديد من اجملاالت
 :أهداف الدراسة

 :هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي
 التعــرف علــى مفهــوم التنميــة مبعناهــا الواســع، ودورهــا فــي حتقيــق باالســتقرار السياسي. -1

 .يف بداية األلفية الثالثة يف اجلازارراليت تواجه عملية التنمية  والعقبات التحديات فهم -2
 .يف الوقت الراهن يف اجلازارر االستقرار السياسيو  فعالية عملية التنميةمدى حتديد العالقة بني  -3

 ساسية:أومنه قسمنا الورقة البحثية هذه إىل أربعة حماور 
 فاهيمي للتنمية و االستقرار السياسيامل اإلطار -
 اجلازارر يف التنموية الربامج مضمون -
 االستقرار السياسي يف اجلازارر دعم آليات -
 الستقرار السياسي يف اجلازارروعالقتها باالتنمية  مدى جناعة عملية -
 مفاهيمي للتنمية واالستقرار السياسيالطار إل. ا2 
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 التنمية: .مفهوم1.2
وحتقيق  ،هي كل اجلهود البشرية اليت تبذل من أجل النمو والتقدمالتنمية يرى بعض الباحثني أن 

عن طريق وضع اخلطط والربامج واملشروعات اليت هتدف إىل النهوض حبياة  ،الرفاهية للفرد واجملتمع
 الشعوب اقتصاديا واجتماعيا ويف مجيع القطاعات وملختلف اجملاالت وعلى مجيع املستويات.

إذ  له، دقيقوضع تفسري و التنمية حتديد مفهوم املتخصصون يف ميدان العلوم اإلنسانية يف  خيتلف
التعريفات اليت تناولت التنمية كمفهوم اصطالحي، وأي املعايري اليت جيب إتباعها لوصف  عديدمت إدراج 

هذا املصطلح وتفسريه، إذ ميكن النظر للتنمية من عدة أوجه اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية، 
ككل متكامل أو إرجاعها إىل أجازارها األصلية   ميكن النظر إليها مبدلول الكل واجلازء أي حتليلهاو سياسية، 

 هبدف فهمها. 
 :.تعريف التنمية1.1.2

 العديد حاول وقد ،االقتصادية العلوم حقل وليدا وكالمها التخطيط مبفهوم يرتبط التنمية مفهوم إن

 حمدد مفهوم على جيمعوا مل ولكنهم ،االقتصادية للتنمية حمدد مفهوم وضع االقتصاديني العلماء من

 شامل تطور على وتنطوي معقدة التنمية عملية"أن:  هو العقاد حممد مدحت يقول كما ذلك يف والسبب

 النظام هذا عناصر تربط اليت العالقات املختلفة تعديل أجازاء النظام االقتصادي، كما أهنا تؤدي إىل جلميع

 (204، صفحة 1984)حممد،  ."ببعض بعضها
االنبثاق ومنو كل اإلمكانيات والطاقة الكامنة يف كيان معني، بشكل كامل أهنا "التنمية كما تعرف 

، صفحة 2007)هشام مصطفى،  ."وشامل ومتوازن سواء كان هذا الكيان فردا أو مجاعة أو جمتمعا
90) 

التنمية هي التحوالت اجلادة واملستمرة اليت يقوم هبا البشر لتحسني ظروف : "أنهناك من يرى 
)شعبان  ".نسق القيم الساردة يف اجملتمع احلياة اجلماعية والفردية، مبا يتوافق مع اإلمكانيات املتاحة وفق 

 (189، صفحة 2003الطاهر، 
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بأهنا: "ختلي اجملتمعات املتخلفة عن  Walt ROSTOW والت يف حني يعرفها روستو
، صفحة 2000)موسى،  ".املتقدمة السمات التقليدية الساردة، وتبين اخلصارص الساردة يف الدول 

24) 
 الدول وبني بينها التخلف فجوة لتضييق ، النامية الدول مبساعي يتعلق ما كل" أيضا هي التنمية

اجلهود جلميع أفراد اجملتمع هبدف خلق ظروف اجتماعية  كافة توجه مبقتضاها اليت العملية وهي، املتقدمة
يف حياة اجملتمع واإلسهام يف تقدمها  االندماجومساعدهتا على  ،واقتصادية مالرمة يف اجملتمعات احمللية

 (88، صفحة 2008د الرزاق، )عب. "بأقصى ما ميكن
من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف التنمية بأهنا عملية تفاعلية مجاعية وتكاملية هلا أهداف 

االقتصادية،  :باجملتمعات يف كل اجملاالت وعلى كل املستوياتالنهوض إمنارية، تسعى إىل حتقيق الرقي و 
اجلميع: احلكومة، املؤسسات والقطاع اخلاص،  جهود تضافر يتطلب هذا .الثقافية واحلضارية االجتماعية،
  .وعقالنية بكفاءة املتاحة، املوارد كل على االعتماد خالل منكذلك  ،اجملتمع املدين

 :التنمية .أبعاد2.1.2
 كثرية ميكن تلخيصها يف األبعاد التالية: أبعاد للتنمية

 من واإليديولوجي العقاردي البعد وتوفري واخللقي الديين اجلانب إىل الرتكياز يف وتشمل :الروحية التنمية -أ

 .ونشرها واألخالقية الدينية بالقيم التمسك خالل

 .األولية اخلام واملواد احمللية العمل قوة على االعتماد يعين :الذاتية التنمية -ب

 املستقبلي التطلع حنو تدفعهم اليت بالضرورة املواطنني الطموحات تنمية وتعين :النفسية التنمية -ج

 بالقدر التنمية تكون أن ميكن فال الشاملة، للتنمية الرريسية جوانب حدأ تعترب فهي أفضل، حياة لتحقيق

 .شاملة طموحات هناك كانت إذا الالزم

 احمللية العاملة القوى وتصبح، لإلنتاج السكان من الضخم العدد استغالل وتعين  :البيئية التنمية -د

 وهذا ،والبناء الازراعية عمليات يف بالبيئة واملضرة املتطورة والتكنولوجيا لالسترياد فاردة كثراألو ، تكلفة األقل

 (62، صفحة 2000)حممد م.، كليا.  احلديثة التكنولوجيا رفض أبدا يعين ال
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 بكفاءة استخدامها ميكن ومعرفة معلومات لإلتاحة املبذولة اجلهود وهي :والتكنولوجية العلمية التنمية -ه

 ميكن وال ،وجودته اإلنتاج كميةو  املنتج ونوعية التكلفة على ملحوظة تأثريات وهلا اإلنتاجية، العمليات يف

 عن البحث جيب إطار يف ةضروري يفه ،القدرة التكنولوجية ضعف ظل يف جمتمع أي يف التنمية حتقيق

 احمللية الظروف مع يتالءم مبا املصنعة املواد باسترياد التكنولوجيا وتطوير ،احمللي واإلبداع واالبتكار تطوير

 .دارما

 وثقافية واجتماعية اقتصادية مبحددات اخليارات حتدد وهذه اخليارات توسيع وهي :البشرية التنمية -و

 ميتد اليت االختيارات هذه لتلبية واملعارف واخلدمات السلع من يتاح أن ميكن ما إىل باإلضافة ،وسياسية
، صفحة 2000)حممد م.،  .الصحة والسكن والشرب الطعام على تقتصر فقط ال ،أخرى جماالت إىل

63) 

، الفئات خمتلف بني الفرص تكافؤ ضمان على أساسا االجتماعية التنمية تعمل  :االجتماعية التنمية -ز
اجملاالت.  كل يف وتعميمها التضامن ثقافة ونشر ،الفقر من واحلد والتهميش اإلقصاء أشكال كل ونبذ

 (152، صفحة 2011)حمسن، 

 حتقق حنو على لدولة االقتصادية املوارد واستثمار االقتصادية التنمية تعين :االقتصادية التنمية -ح

 املدفوعات، ميازان يف التوازن وحتقيق املعيشة مستوى ورفع اإلنتاج، وزيادة العمل فرص توفري يف ،أهدافها

 ،هلا دافعة وقوة ووسارل وأهداف لقوانني ختضع تغيري عملية هي ٕامنا ،تلقارية أو بديهية ليست عملية وهي
 (168، صفحة 2011)حمسن، التقدم.  حالة إىل التخلف حالة من انتقال وهي

 أو أزمات التنموية، املشكالت حل على السياسي النسق قدرة تعين واليت :السياسية التنمية -ط
 فهي القومية، الدول أو ةاجلديد لألمم بناء عملية أهنا مبعىن أو ،كله اجملتمع تعرتي اليت التنمية معضالت

 عليها تكون أن جيب اليت مبعايري  وفقا ،السياسية الوظارفأدية ت ولطرق السياسية احلياة تنظيم عملية تعترب

 (193، صفحة 2007)نور الدين،  .القومية الدول
 :السياسي االستقرار . مفهوم2.2
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 األساسي الشرط يشكل كما،  وتطورها اجملتمعات لقيام األساسية املرتكازات من االستقرار يعترب

 الفوضى من حالة تسود االستقرار عدم وبسبب ،اجملتمعات هذه أفراد لدى والطمأنينة لألمن

 . وتطورها الشعوب تقدم أمام عارقا تقف، أين واالضطرابات
 السياسي االستقرار . تعريف1.2.2

الربيطانية  فاملوسوعة السياسية، ةوصف االستقرار كلمة من السياسي االستقرار مصطلح يتكون
 فيه يبقى الذي الوضع" بأنه تعرفه "encyclopedia britanica "" بريطانيكا كلوبيدياأونسي"

 ."داخلي صراع ودون ، األزمات خالل نفسه على حمافظا النظام السياسي
واجلماهري  النخبة بني الرأي يف العام االتفاق من حالة بأنه Bell Allen" آالن بال" وعرفه "

 توقعات اجلماهري ملقاومة السياسية الشرعية مبفهوم وارتباطه ،السياسي هبا النظاميعمل  اليت القواعد حول

، صفحة 2016)حممد الصاحل، العنف. إىل اللجوء دون حتول بصورة صراعات من ينشأ قد ما واحتواء
310) 

  :يتاآل الشكل على واخلارجي الداخلي بعديه خالل من االستقرار يعرف أن ميكن كما
 خالل ومن، الدولة مؤسسات إطار يف الداخلية الصراعات إدارة يعين :الداخلي السياسي االستقرار

 . الداخلية القوى توازنات
 من ومحايتها اخلارج يف العليا مصاحلها إدارة على الدولة قدرة إىل يشري :الخارجي السياسي االستقرار

  .السياسية النظم استقرار عدم يف سببا تكون ما عادة واليت ،اخلارجية التدخالت
 تسري يف االستمرارية على النظام قدرة": هو السياسي االستقرار نأ يستنتج تقدم ما خالل من

 على، واخلارجية الداخلية مصاحله وإدارة الدولة حتكم اليت القوانني وفق منها؛ رمسية والغري الرمسية مؤسساته

 . "العنف عن مبعازل واالستقرار األمن على للحفاظ ،والقانونية السياسية والشرعية الوطنية السيادة أساس
 (27-26، الصفحات 2018)وسام، 

 الجزائر في التنموية البرامج . مضمون3
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عن ما   خمتلفةيف تنفيذ سياسة تنموية جديدة،  األلفية الثالثةمنذ بداية شرعت احلكومة اجلازاررية 
سياسة اإلنعاش االقتصادي من أجل النهوض باالقتصاد بكان يطبق سابقا، مسيت هذه السياسة 

وذلك من خالل  ،اليت سطرهتا األمم املتحدة اجلازارري، ويف نفس الوقت حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 :جمموعة من الربامج اخلماسية متثلت يف

 2004-2001 االقتصادي اإلنعاش . برنامج1.3 
 مالية خمصصات عن عبارة 2001 سنة أفريل يف أقر الذي االقتصادي اإلنعاش دعم يعترب خمطط

 دينار مليار 525 حوايل اإلمجالية قيمتها تبلغ متفاوتة، بنسب 2004 -2001 الفرتة طول على موزعة

 سجل الذي الصرف باحتياطي قياسيا ضخما برناجما يعترب وهو دوالر، مليارات 7 يقارب ما أي جازارري

 األنشطة تدعيم حول الربنامج هذا متحور وقد دوالر، مليار 11,9 ـب واملقدر 2000 سنة إقراره قبل

 خمتلف يف اإلصالحات دعم العمومية، واألشغال البناء البحري، والصيد الفالحي باإلنتاج اخلاصة

 (200، صفحة 2018)شراف و وسام،   والبشرية. احمللية التنمية خيص ما وكذا ،القطاعات
 نظرا وذلك ،%40.1 بنسبة البنية التحتيةو  الكربىشاريع امل على كبري بشكل ارتكاز الربنامج

 القاعدية البىن يف تدهور من 2000 سنة قبل اجلازارري االقتصاد منها يعاين كان اليت الصعبة للظروف

 زيادة خالل من منها، واخلاصة العامة اإلنتاجية الوطنية املؤسسات إنعاش هدف إىل إضافة التحتية،

 ختفيض وبالتايل ،جديدة شغل مناصب وفتح االقتصادي النشاط حتسني يف يساهم ما اإلنتاجية طاقاهتا

 ،رلالستثما مالرم جو توفري طريق عن واألجنبية احمللية االستثمارات جذب إىل باإلضافة البطالة، نسبة
 ملا راظن الربنامج، هلذا املخصص الغالف إمجايل % من38.9 بنسبة والبشرية احمللية التنمية حمور يليه

 .االقتصادية التنمية سبل وتدعيم االجتماعية الظروف حتسني يف كبرية أمهية من اجلانب هذا يكتسبه
 (161، صفحة 2016)أمساء، 

 2009-2005 االقتصادي اإلنعاش لدعم التكميلي . البرنامج2.3
 دعم خمطط إطار يف وتنفيذها إقرارها سبق اليت املشاريع وترية مواصلة إطار يف الربنامج هذا جاء

 االرتفاع نتيجة للجازارر املالية الوضعية حتسن بعد وذلك ، 2004-2001 للفرتة االقتصادي اإلنعاش
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 املالية الوضعيةحتسن و  حتصيلها املتوقع املداخيل خبصوص التفاؤل وتازايد اجلازارري، طالنف سعر سجله الذي

 االقتصاد يف نشاط ديناميكية وخللق االقتصاد لعجلة قويا دفعا أعترب الذي الربنامج هذا أقر للدولة،

 إقراره بعد له أضيف حيث جازارري، دينار مليار 4203 األصلي شكله يف قيمته بلغ وقد اجلازارري،

 بقيمة العليا اهلضاب مناطق خيص خرآو  دج، مليار 432 بقيمة اجلنوب مناطق خيص أحدمها برناجمني

 مليار 1071 ـب واملقدرة االقتصادي اإلنعاش دعم خمطط من املتبقية املوارد على زيادة دج، مليار  668

  بقيمة اخلازينة حبسابات اخلاصة والتحويالت، دج مليار 1191 ب املقدرة اإلضافية والصناديق دج،
 (202، صفحة 2018)شراف و وسام، . دج مليار  1140

   :ومها النمو لدعم التكميلي الربنامج فرتة خالل مكملني برناجمني إدراج مت

 متويل يف كبرية زيادة الوزراء جملس قرر 2006 جانفي 15 يف :الجزائر جنوب تنمية .برنامج1.2.3

 377 إىل 250 من التمويل ذلك ورفع ، 2009 إىل 2006 من للسنوات اجلنوب واليات تنمية برامج

 ،اجلازارر أراضي % من 80من  أكثر على متتد واليات 10 اجلنوب تنمية برنامج ويشمل دينار، مليار
، وغرداية الوادي تندوف، ،إيليازي بسكرة، ورقلة، متنراست، بشار، األغواط، أدرار،: من كل وهي

منها ، الصحراوية املناطق هذه سكان حياة ظروف حتسني إىل الرامية املشاريع من الربنامج عددا ويتضمن
 . الشرب مبياه لتازويدها دينار مليار8 و املنازل لبناء دينار مليار 110

 ختص اليت املشاريع من العديد أيضا تضمن حيث : 2007لسنة  العليا الهضاب تنمية .برنامج2.2.3

 شأهنا من واليت ،خنشلة اجللفة، تبسة، باتنة، بوعريريج، برج سطيف، منها الداخلية الواليات من العديد

 املرافق توفري خالل من العليا اهلضاب منطقة وتنمية، األوىل بالدرجة املناطق هذه تشهدها اليت العازلة فك

 النارية رواملداش القرى بني املسالك ومد الطرقات شبكة توسيع خالل من املناطق، هذه ملواطين الضرورية

وحماولة ، الطبيعي والغاز الكهرباء للشرب، الصاحلة املياه شبكة توسيع إىل إضافة ،كربىالن املد عن
 الفالحون هجرها اليت تلك خاصة واستغالهلا، واحلقول الفالحية املناطق من ممكن قدر أكرب استصالح

الرتفيهية  الثقافية والنوادي أوملبية النصف املسابح الرياضية، املركبات وإنشاء السوداء، العشرية أثناء
 (203، صفحة 2018)شراف و وسام،  شباب.لل
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  2014-2010 الخماسي التنمية . برنامج3.3
 اإلنعاش دعم بربنامج انطلقت اليت الوطين اإلعمار إعادة ديناميكية ضمن الربنامج هذا يندرج

 مليار 286 يعادل ما أو دج مليار 21214 ـب اإلمجالية قيمته قدرت وقد ، 2001سنة االقتصادي

   : مها اثنني شقني يشمل وهو دوالر،

 مبا واملياه والطرق احلديدية السكة قطاعات يف اخلصوص على إجنازها اجلاري الكربى املشاريع استكمال -

 . دوالر مليار 130 يعادل

 (02، صفحة 2010ماي  24)الوزراء،  . دوالر مليار 156 يعادل مبا جديدة مشاريع إطالق -

 التالية: الرريسية احملاور على 2014-2010 اخلماسي التنمية برنامج وارتكاز
 قطاع الطاقة، السكن الصحة ،املهنيني والتكوين التعليم العايل، التعليم الوطنية(، )الرتبية البشرية التنمية -

  ـواالتصال مببلغ قدر ب الثقافة الدينية، الشؤون اجملاهدين، والرياضة، الشباب الوطين، التضامن املياه

 مليار دج.10122
 .مليار دج 6448  ـمببلغ قدر ب  والبيئة( اإلقليم هتيئة النقل، العمومية، )األشغال األساسية املنشآت -
 قطاع املالية، قطاع العدالة، املدنية، واحلماية الوطين واألمن احمللية )اجلماعات العمومية اخلدمة حتسني -

 .مليار دج 1666 ـالعمل( مببلغ قدر ب إدارة التجارة،
 وحتديث إنعاش واملتوسطة، الصغرية املؤسسات البحري، الصيد االقتصادية: )الفالحة، التنمية -

 قدرات تعازياز وكذا للنشاط ومناطق صناعية منطقة 80 وإنشاء حتديث العمومية، االقتصادية املؤسسات

 .مليار دج 1566 ـالصناعي( مببلغ قدر بدم التق
 مؤسسات استحداث املهين، والتكوين العايل التعليم شهادات حاملي إدماج دعم البطالة: مكافحة -

 .مليار دج 360 ـمصغرة مببلغ قدر ب ونشاطات
 لتعميم املوجهة التجهيازات العلمي، البحث تطوير لالتصال : اجلديدة والتكنولوجيا العلمي البحث -

 ةاإللكرتونيومة احلك اعتماد والتكوين، والتعليم ،الوطنية للرتبية الوطنية املنظومة أطوار كل يف اآليل اإلعالم
 (07)طارق و آخرون، صفحة . مليار دج 250 ـمببلغ قدر ب
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  2019-2015 الخماسي البرنامج . مضمون4.3
 من عددا من حكم الرريس بوتفليقة األخرية الفرتة خالل اجلازاررية احلكومة باشرت لقد

 األمن وتعازياز األعمال، مناخ وحتسني االقتصاد تنويع إىل خاص بشكل الرامية واملبادرات اإلصالحات

 هذه تعازياز جيب أنه غري الرتابية، باجملاالت والنهوض األخضر االقتصاد فروع وتطوير البيئة ومحاية الطاقوي،

 تشجيع األخضر، باالقتصاد للنهوض وطنية إسرتاتيجية إطار يف أفضل بشكل بينها فيما وربطها املبادرات

 هذه ترتكاز أن وجيب الشغل، ومناصب الثروات إجياد يف املسامهة مع واالستهالك لإلنتاج مستدمية أمناط

 االستدامة لتحديات االستجابة مبقدورها ويكون ،احمللية الرهانات على معتمدة مقاربة على اإلسرتاتيجية

 .البيئية

 لازيادة ،2019-2015خالل  اجلازاررية احلكومة أقرهتا اليت اجلديدة اخلماسية اخلطة تشجعكما 

 لالقتصاد الرريسية القطاعات يف االستثمار على ها،سبقت اليت العشرية منذ بدأت اليت التنمية مسرية دعم

 هلذا وخصص والسياحة، والصناعة واسرتجاع النفايات تدوير إعادة واملياه، الازراعة باألخص األخضر

 هذا ويشمل دوالر، مليار 280 يعادل ما أي جازارري، دينار مليار  22.100 ـب تقدر ميازانية الربنامج

 (308-307، الصفحات 2018)مجال و سهيلة، اجملاالت.   من جمموعة املخطط
واعتمدت اجلازارر باإلضافة إىل الربامج التنموية، هنجا سياسيا لتحقيق االستقرار السياسي، من 

حلة الوطنية، وجمموعة من اآلليات حملاربة خالل صياغة قوانني وعرضها الربملان كالورام املدين، واملصا
 الفساد.

 االستقرار السياسي في الجزائر دعم.آليات 4
 :المدني الوئام .قانون1.4

 ،يف اجلازارر واالستقرار األمن يف اسرتجاع البارز الدور 99/08رقم  الوطين الورام لقانون كان لقد
 توقيف إعالهنمبعد  ديارهم إىل اإلرهابية ماعاتاجل يف نخرطنيامل من الكثري عودة خالل من وذلك

 وأ املتابعات من ؤالءلبعض ه إعفاء من املدين الورام قانون تضمنه ما بفضل وهذا ،اإلرهايب نشاطهم
 يف القانون هذا ساهم ولقد ،3و 2 املادتني صلب يف وهذا، منها التخفيف أو العقاب وأ احملاكمات
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 ،وقراهم أريافهم إىل النازحني بعودة األمام إىل بالتنمية ودفع ،االجتماعي والسلم السياسي االستقرار إعادة
 .وغريها األجانب املستثمرين دخول وكذا
 :. مكافحة الفساد في الجزائر2.4

 ،احلكومي األداء مستوى تراجع إىل يؤدي فهو متعددة، سياسية مضار اإلداري للفساد أن خيفى ال
 السياسية الشرعية تقويض إىل ذاته الوقت يف ويؤدي الظلم، فيها ويشيع العدالة عدم تسودها أجواء وخلق

 الفساد أن كماوخيلق حالة من االحتقان لدى أغلبية السكان واتساع اهلوة بني احلكام واحملكومني،   للدولة،

 دارياإل الفساد سلبيات على يرتتب ما عناجملتمع، فضال   يف الدميقراطي املناخ تشويه إىل يؤدي اإلداري

 احلكومة. ضد واضطرابات ومظاهرات عنف من
 فالسلطة، احلكم نظام ومشروعية شرعية تآكل يف منذ االستقالل اإلداري الفساد ساهم اجلازارر يف

 القارمة، واالمتيازات بالثروة االحتفاظ سوى مشروع أي للسلطة يعد ومل، باملشروعية تتمتع ال أضحت

 بني الثقة أزمة تغذية يف أساسيا دورا لعب الدولة أجهازة خمتلف يف الفساد استشراء عامل فإن وعليه

، صفحة 2018)سارة و شراف، اجملتمع. بني الدولة و  القطيعة تازايد سبب أي  واملواطنني، السلطة
318) 

 من تعاين اليت فالدول متالزمتان، وعمليتان يفرتقان ال توأمان والفساد السياسي االستقرار فغياب 
لذلك فإن اجملتمع الذي تفشى  .اإلداري الفساد معدالت ارتفاع من تعاين جندها السياسي االستقرار عدم

 دولة 56 يف 1985 عام أجريت دراسة بينت لقد فيه الفساد يكون معرضا بنسبة كبرية للعنف والفوضى،
 تازايدت العنف فأعمال السياسي، والعنف واالقتصادية االجتماعية املساواة عدم بني طردية عالقة هناك أن

 (60، صفحة 2008)فيصل، الدخل.  توزيع يف املساواة عدم من أعلى مستويات شهدت اليت الدول يف
مبوجب  الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية على صادقت اليت األوارل الدول من اجلازارر تعد

 يف 2004 أفريل 19 ل املوافق ه 1425 عام صفر 29 يف املؤرخ ،128-04رقم  الرراسي املرسوم
 اليت الدول من واجلازارر تأثريها، وتنوع مسبباهتا وتشعب ،الفساد ظاهرة خبطورة الدولة إلدراك واضحة داللة

 . الظاهرة هذه من بكثرة تعاين 
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أصبح حميط الرريس هو الذي يتخذ مجيع القرارات  2014يف  إال أنه مع مرض الرريس بوتفليقة
س وبعض املقربني من دون الرجوع إىل باقي املؤسسات الدستورية، فقد أصبح الفساد مرتبط بعارلة الرري

أصبح االقتصاد الوطين ومداخيل اجلازارر اليت عرفت تراجعا يف خدمة مصاحلهم رجال األعمال، أين 
  وعة الوطنية.  اخلاصة، على حساب اجملم

 : . اإلصالحات السياسية في الجزائر3.4
إصالحات سياسية،   باعتمادتجاجات اليت شهدهتا البالد واجه النظام السياسي اجلازارري االح

واليت مشلت القانون  2012إلغاء قانون الطوارئ، مرورا باإلصالحات السياسية لسنة  كانت بدايتها
املتعلق باألحازاب  04 – 12عضوي رقم القانون الو  ،املتعلق بنظام االنتخابات 01 – 12العضو رقم 

 قمتعل 06 -12عضوي رقم القانون وال ،املتعلق باإلعالم 05 – 12عضوي رقم القانون الو  ،السياسية
 ،ع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبةياملتعلق بتوس 03 – 12رقم  يعضو القانون الو  ،قانون اجلمعياتب
الذي أسهم  يف هتدرة  07-12وقانون البلدية   ،قانون حتديد حاالت التنايف مع العهدة الربملانيةو 

ذلك نسبة املشاركة  ودليل ،ورضى شعيب قبول يلقالغضب الشعيب، والذي  االحتجاجات وامتصاص
على الرغم من أن املبادرة باإلصالحات مل تكن عن طريق النقاش  ،2014 أفريلاملرتفعة يف انتخابات 

الوطين الواسع أو على أساس التفاوض مع خمتلف القوى السياسية واالجتماعية يف البالد، بل مت االكتفاء 
 (128-127، الصفحات 2020)هناء، كم جلنة من صلبه. ا مبجرد مشاورات عني هلا نظام احل

اليت مت فيها  ،2016عد إعداد مشروع املراجعة الدستورية فيما خيص التعديل الدستور بليتم فما  
وكذا شخصيات وطنية أثناء املشاورات اليت نظمت  ،استدعاء كل من الطبقة السياسية واحلركة اجلمعوية

جل إعداد هذا املشروع، الذي شجع لفتح اجملال للدميقراطية التشاورية، ملا أكده من احلقوق أمن 
االقتصادية واالجتماعية و السياسية ملواطنيها، إال أن االحرتام احلقيقي هلاته احلقوق ال تازال موضع خالف 

ادة القارمة للسلطة على اإلر بباعتبار أن العربة ليست يف نصوص التعديل الدستوري، قدر ما هي مرتبطة 
بذل كل جهودها لضمان حتقيق هاته احلقوق على أرض الواقع، فصحيح أن النظام السياسي يف اجلازارر 

احلراك السياسي العريب، وذلك بتقدميه بعض التنازالت اليت  ضغطمع  نسبية استطاع أن يتعامل باجيابية
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)هناء،  .على بقاء النظام وضمان استمراريتهعجلت اإلصالحات اليت هدفت يف آخر املطاف إىل احلفاظ 
 (128، صفحة 2020

إال أن تعديل بوتفليقة للدستور سنة  ،يف بناء املؤسساتفاجلازارر على الرغم من اجلهود اليت بذلتها  
املبادرة تعمد حنو مازيد من  هوفتح العهدات الرريسية حال دون حتقيق تكريس الدميقراطية، ألن هذ 2008

 الذي ينشد الازعامة، على شاكلة الراحل هواري بومدين. بوتفليقة االستئثار باحلكم لصاحل الرريس
 :العام لسير االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار اإلطارتعزيز مساعي .4.4 

الذي كان قد مت اسرتجاعه و  ،للحفاظ على االستقرار السياسي ازاررعمل النظام السياسي يف اجل 
رغبة من النظام يف احلفاظ على دميومته واستقراره، كان البد من فبعد عقد من الصراع الداخلي املسلح، 

القيام جبملة من اإلجراءات اليت تصب يف خانة حتسني احلياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنني. وهو ما 
متسارعة جدا. بيد أن هذا التحديث جرى على املستوى  مت فعال، ما جعل اجلازارر تعرف عملية حتديث

االجتماعي واالقتصادي أكثر من جريانه على املستوى السياسي؛ كون أن النظام السياسي اجلازارري 
انطلق، كما يفعل العديد من األنظمة االستبدادية، من فكرة أن إحداث تطورات اجتماعية واقتصادية  

بغض النظر عن طبيعة احلكم ودرجة  ،االستقرار السياسي واستمرارهكفيلة بأن تسهم يف احلفاظ على 
 (02، صفحة 2019)صادق، نوفمرب  .التطور املؤسسايت للدولة

  إضفاءمن أجل أهنا  يفرتض بوتفليقة كان السابق التوجهات االقتصادية اليت جاء هبا الرريسإن 
الوضوح والشفافية على أهداف اإلصالحات اهليكلية والتنظيمية، أضف إىل ذلك جمموعة من التعديالت 

حركة  تعطل يتال ةالبريوقراطي ظاهرةمشلت املنظومة اجلبارية واملنظومة املصرفية، مع ضرورة مكافحة 
لنظر يف املخططات من خالل إعادة ا ،االقتصاد الوطين وإنعاشاالستثمار، إىل جانب إعادة هيكلة 

 برنامج الرريس ركازوتشجيع القطاع اخلاص من خالل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة،كما  ،االقتصادية
 ،من خالل اختاذ العديد من التدابري كاستصالح  األراضي  الغري املستغلة ،على ترقية الفالحة السابق

  (38، صفحة 2013)العيد،  .وتعازياز شبكات الري وغريها من التدابري
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كفضيحة بنك اخلليفة وسونطراك، وفضارح يتورط فيها   املتتالية إال أن انتشار فضارح الفساد
مسؤولني سامني يف الدولة، مع رجال األعمال الذين كونوا ثروة طارلة يف فرتة حكم الرريس بوتفليقة، أدى 

العديد من القطاعات، ودفع بنواب الربملان إىل املطالبة ببيان للسياسة العامة، إىل موجات احتجاج يف 
 .2019وتساؤل نواب الربملان عن مصري أموال الشعب منذ تويل الرريس بوتفليقة احلكم إىل غاية 

  الستقرار السياسي في الجزائروعالقتها باالتنمية  مدى نجاعة عملية.5

نظام بوتفليقة نتج  ظلاليت باتت تعيشها اجلازارر يف  النسيب والسياسيمرحلة االستقرار االجتماعي 
أدت إىل تغريات كبرية على مستوى اجملتمع. تلك التغيريات  ،عنها انطالق عملية حتديث واسعة النطاق

حنو التحديث تدل عليها جمموعة من املؤشرات اليت ميكن حصرها أساسا يف ارتفاع مستويات التعليم، 
  .التغذية، والتمدن، وانتشار وسارل اإلعالم، وزيادة نصيب دخل الفرد من إمجايل الناتج القوميوالصحة، و 

عصبة المسار التنمية املنشود، وغري الدفة باجتاه  استكمالحال دون  2014إال أن مرض الرريس يف سنة 
 . والقرار، وانتشار الفساد يف البالد ةعلى الثرو اذها ستحو او احلاكمة 

 :.المستوى الصحي والديمغرافي1.5
يف  2014سنة لكال اجلنسني سنة  77.2قد سجلت املؤشرات املتعلقة مبأمول العمر عند الوالدة 

لإلناث من نفس سنة  77.8و 2014عند الذكور سنة سنة  76.6 ،2000سنة  72.5حني بلغ 
 70املؤشر العاملي الذي بلغ  السنة، وذلك بسبب املساعي الرامية لتحسني مستوى الصحة باملقارنة مع

 .2012لكال اجلنسني سنة  18بالسنوات  60وقد بلغ مأمول العمر عند سن ال  ،سنة لكال اجلنسني

نسمة( اخنفاض  100سنة لكل  60و 15سجل معدل وفيات البالغني )احتمال الوفاة بني سن  
 .لكال اجلنسني 2011، و2009 ،2008يف السنوات 

سنوات لكل  5 ـاألطفال دون اخلامسة )احتمال الوفاة قبل بلوغ سن ال بالنسبة ملعدل وفيات 
 2000سنة  44.8حيث كان  ،2014-2000فقد سجل اخنفاض يف الفرتة  ،مولود حي( 1000

واخنفاض طفيف سنة  27.3 ـب 2013و 2012ليسجل استقرارا يف السنتني  ،2008سنة   31.4و
 .لإلناث من نفس السنة  23.9و 27.1لدى الذكور  وقد سجل تباين بني اجلنسني ،27.1 ـب 2014
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يشوبه نوع من اإلقصاء والتهميش ملناطق اهلضاب  الدميغرافيةغري أن هذا التحسن يف املؤشرات 
طريق بسبب بعد املسافة بني املستشفيات عن القرى الواجلنوب الكبري، أين متوت النساء احلوامل يف 

اليت يسكنوهنا، وعليه فاخلدمات الصحية تعرف وفرة يف األطباء يف املستشفيات اجلامعية اليت  واملداشر
يف املناطق البعيدة عن  واألطباء ترتكاز يف الشمال باملدن الكربى، مع غياب شبه تام للمرافق الصحية

 املدن.
بري على هذه نوعية اخلدمات الصحية يف املدن الكربى يف تدهور كبري بفعل الضغط الكحىت 
 ، وغياب ثقافة صحية لدى املواطنني بأمهية استشارة الطبيب العام يف املستوصفات القريبة.املستشفيات

 :.المستوى التعليمي2.5
إذ ارتفعت سنوات التعليم املتوقعة من حوايل أحد عشر  ،عرفت اجلازارر تطورا ملحوظا يف هذا اجملال

 12.33واخنفضت نسبة األمية إىل  ،2017ر عاما يف سنة إىل أكثر من أربعة عش 2000عاما يف سنة 
، وارتفعت نسبة امللتحقني باملدارس  2008% عام  22.3بعد أن كانت يف حدود  2017% عام 

 114إىل  2000% عام  104.91االبتدارية من إمجايل عدد السكان يف سن الدراسة االبتدارية من 
 .2018% عام 

ميذ يف سن التمدرس موجودون يف مقاعد الدراسة، إال أن املنشئات التال غالبيةعلى الرغم من أن 
تلميذا يف القسم  40التعليمية يف األطوار الثالثة تعرف اكتضاضا كبريا يف األقسام الدراسية تصل إىل 

 نقص املعلمني يف املناطق النارية البعيدة.مع الواحد، وهذا ما يؤثر على التحصيل الدراسي والعلمي، 
 :تعليم العالي.ال3.5

 تدل. مليار دوالر، 37من خالل الربامج التنموية الثالث اليت رصد هلا مبلغا ماليا ضخما يفوق 
 إنفاقرغبة خمتلف احلكومات املتعاقبة يف حتقيق تنمية اقتصادية حقيقية باالعتماد على سياسة  على

 استثمارية.
ارتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم العايل من إمجايل عدد السكان يف سن الدراسة الثانوية من  كما

 20أما نسبة االلتحاق بالتعليم العايل فقد ارتفعت من  .2018% عام  100إىل  2000% عام  65
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. هذا يف ظل استمرار ارتفاع عدد 2018% عام  43إىل  2000% من إمجايل عدد السكان عام 
ألف  428يتجاوز  طلبةاملسجلني على مستوى مؤسسات التعليم العايل؛ فبعد أن كان العدد ال الطلبة

ارتفع العدد إىل أكثر من مليون طالب يف املوسم اجلامعي  ،2000-1999طالب يف املوسم اجلامعي 
د إىل . وكان وزير التعليم العايل اجلازارري السابق قد صرح بأنه من املرتقب أن يصل العد2010-2011

 .2019-2018مليوين طالب يف املوسم اجلامعي 
اجلازارر هياكل ومنشئات جامعية كبرية  وبناء العدد اهلارل للطلبة يف اجلامعات، على الرغم من

وموجودة يف جل الواليات، إال أن املستوى التعليمي يعرف تراجعا بفعل غياب الدروس التطبيقية، وقلة 
، وهذا ما يؤثر على خمرجات البحث العلمي يف ثمني املنشورات العلميةوغياب ت متويل املخابر العلمية

، كما أن أغلبية اخلرجيني حيالون على البطالة نتيجة غياب مناصب الشغل، وجود قطيعة بني اجلامعة اجلازارر
 واحمليط االجتماعي واالقتصادي.

 : .تطور وسائل اإلعالم واالتصال4.5
؛ حيث ارتفعت اإلعالم واالتصال أن اجملتمع اجلازارري عرف موجة تغيري كبرية يف هذا جمال يالحظ 

، 2017% عام  42إىل  2000% عام  0.55نسبة مستعملي اإلنرتنت من إمجايل عدد السكان من 
%  115.8إىل  2000% عام  0.3فرد من  100وارتفعت نسبة املشرتكني يف اهلاتف النقال لكل 

صحيفة عام  142إىل  2009صحيفة عام  78وازداد عدد الصحف اليومية من . 2016عام 
عرفت الساحة اإلعالمية يف اجلازارر موجة هارلة من القنوات اخلاصة الناشطة يف خمتلف كما  .2013
تازامنت تلك  ة، أينعلى القنوات العمومي بعد أن كان اجملال السمعي والبصري مقتصرا فقط ،امليادين

 .2012رار االنفتاح يف اجملال السمعي والبصري عام املوجة مع إق
غياب املنافسة، وهيمنة الدولة على اإلشهار أدى إىل توقيف التمويل وغلق العديد من اجلرارد  إن

، واجلرارد االلكرتونية، اليت تنشر قضايا الفساد أو تنتقد سياسات الرريس بوتفليقة أو تتناول وضعه الصحي
حرية الصحافة واحلق يف اإلعالم، مقابل انتشار كبري لوسارل التواصل االجتماعي  وعليه تراجع كبري يف 



 

 أثر التنمية على االستقرار السياسي في الجزائر
 

27 

 

كصفحات الفايسبوك، اليت أدت إىل انتشار الوعي السياسي لدى فئات واسعة من الناس، بفعل اإلطالع 
 على ما جيري يف العامل من حتوالت سياسية واقتصادية. 

 .الجانب االقتصادي:5.5
ارتفع نصيب الفرد من إمجايل الدخل الوطين )وفقا لتعادل القوة الشرارية بأسعار الدوالر اجلارية(  
كما ،2000يتعدى عشرة آالف دوالر عام  البعد أن كان  ،ألف دوالر 13إىل ما فوق  2018يف عام 

تبعا ، 2018ام مليار دوالر ع 188إىل  2000مليار دوالر عام  54ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل من 
بعد أن   2018لذلك ازداد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إىل أكثر من أربعة آالف دوالر لعام 

   .2000كان ال يتعدى الدوالرين لعام 
إن املؤشرات سالفة الذكر الدالة على التغري االجتماعي املتسارع للمجتمع اجلازارري حنو التحديث،  

إجنازات ودالرل على جناح النظام يف أداء وظارفه  ثابةد العازياز بوتفليقة وأنصاره مبكانت بالنسبة لنظام عب
لكن التكلفة املرتتبة على هذا التحديث االجتماعي  (CNES, 2008, p. 95)بفعالية وكفاءة. 

أثارت الكثري من اجلدل واالنتقادات؛ حيث تعترب املعارضة السياسية أن ما اعتربته احلكومة إجنازا، ال 
يعكس أبدا تلك األموال الضخمة اليت صرفت طيلة فرتة حكم عبد العازياز بوتفليقة واملقدرة حبوايل تريليون 

 تتهم احلكومات املتعاقبة يف ظل نظام بوتفليقة بطريقة مباشرة بسوء التسيري والفساد. دوالر، وهي بذلك 
 :خاتمة .6

وذلك من خالل ما يقدمه  للدول، على االستقرار السياسي جبميع أبعادها التنمية ةعمليتؤثر 
مبا ينعكس على ما  ،كماحلالسياسي من نشاطات تنموية أو مشاريع إصالحية خالل أداء دوره يف  النظام

يتم حتقيقه من استقرار السياسي يف الدولة، حيث ميثل االستقرار السياسي حالة التوازن الذي ينشده 
النظام والشعب معا، هذا التوازن الذي ال بد أن يكون قارما بني األفراد واجملتمع عندما يتحقق األمن لدى 

، وكفالة احلرية والعدالة واملساواة يف إدارة ت األساسيةاحلاجيا إشباع معالطرفني. ويتم جتاوز حالة اخلوف 
 شؤون األفراد مبا حيقق السالم االجتماعي.
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أما التنمية فهي ال تقف عند حد زيادة الدخل القومي، بل تتجاوزها لتحقق التنمية البشرية  
 ومفرداهتا اليت تشتمل على تنمية املوارد، وعدالة توزيعها، واحلكم الرشيد يف إدارة الشأن العام .

أهنا عملية ب 2019إىل  2000بالنسبة للجازارر ميكن تقييم عملية التنمية يف الفرتة املمتدة بني 
غري مكتملة خصوصا مع ضخامة املشاريع، اليت تعتمد يف متويلها على مداخيل الريع النفطي، والذي 

الصخري  اكتشاف مصادر طاقة بديلة الغازالتقلبات يف األسواق العاملية، خصوصا مع ب مرنونبدوره يبقى 
ر الطاقة النظيفة، كالطاقة الشمسية يف الواليات املتحدة األمريكية، واعتماد الدول املتقدمة على مصاد

 والرياح، ومصادر أخرى.
كما أن السلطة يغيب لديها الرؤية الواضحة خبصوص النموذج التنموي الناجح بالرجوع إىل 

، واالستفادة منها وتفعيل الشراكات اإلقليمية، يف إطار املنظمات اإلقليمية،  التجارب الدولية الناجحة
عة الدول العربية، واالحتاد اإلفريقي، لتجاوز عالقات التبعية للدول االستعمارية كاالحتاد املغاريب، وجام

 السابقة، واليت تسيطر على االقتصاد العاملي.
 وعليه ميكن اخلروج باالستنتاجات التالية: 

يف بيئة غري مستقرة توجد عالقة طردية بني االستقرار السياسي والتنمية، فال ميكن حتقيق التنمية  -
آمنة، كذلك ال ميكن أن يتحقق االستقرار السياسي يف ظل غياب التنمية جبميع أبعادها، كون أن ري غو 

 النازاعات هي نابعة من الصراع على املوارد والفقر واحلاجة.
 اليت بلغت يف اجلازارر خالل العشرية السوداء إىل خسارر كبرية يف األرواح األمنية أدت األزمة -

بنية التحتية وضعف يف المليار دوالر، وتدهور  30وخسارر اقتصادية تفوق ألف ضحية،  200حوايل 
 اخلدمات العامة من التعليم والصحة، واملياه، والكهرباء. 

إىل اعتماد الدولة  أدىيف بداية األلفية ومع ارتفاع أسعار النفط طبيعة االقتصاد الريعي للجازارر،  -
ملشاريع كربى على غرار طريق شرق غرب، برامج سكنية ضخمة، بناء املؤسسات التعليم العايل يف مجيع 

مرض الرريس حال دون استكمال املشاريع  يف ظلالواليات، والسدود، إال أن الفساد املوجود يف السلطة 
 األعمال.، وتبديد األموال العمومية لصاحل رجال املال و يف آجاهلا
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املستوى املعيشي الذي حتسن بفضل سياسة  على االرتفاع النسيب يف أسعار النفط انعكس -
الدولة يف شراء السلم االجتماعي ومواصلة دعم املواد األساسية، دون خلق فعلي للثروة ومناصب شغل  

ساسا على حتسني أن التنمية اجملسدة هي تنمية هشة تعتمد أكما  ،كون أن االقتصاد هو ريعي باألساس
خصوصا يف قطاعات  مؤشرات التنمية اإلنسانية على املستوى الكمي، دون حتسني نوعي يف اخلدمات

 الصحة والتعليم، واملستوى املعيشي.
تعديل الدستور وفتح العهدات الرراسية، أدى إىل غياب الثقة يف املؤسسات، خصوصا الربملان   -

ب، وبالتايل أصبح الربملان أداة يف يد الرريس لتمرير القرارات كمؤسسة رقابية، أمينة على أموال الشع
 والقوانني اليت ال تعرب عن اإلرادة الشعبية، وبالتايل واملازيد من االنقسام االجتماعي والسياسي.

إىل انسحابه من احلياة السياسية، واستئثار  2013لقد أدى مرض الرريس السابق بوتفليقة سنة  -
عن طريق اخلطب املكتوبة والبيانات الكتابية اليت حتمل ختم رراسة اجلمهورية، هذا أخ الرريس باحلكم 

الغياب للرريس يف العديد من املناسبات الدينية والوطنية، عازز الشكوك لدى عامة املواطنني واألحازاب 
 السياسية، بأن الرريس عاجاز عن احلكم ووجود فراغ يف مؤسسة الرراسة.

غياب مع ط من جديد واالنتشار الواسع للفساد يف مؤسسات الدولة مع تراجع أسعار النف -
الرريس، عرفت البالد حالة من الرتاجع يف مؤشرات التنمية كالتضخم وارتفاع األسعار، وتراجع العملة، كل 

فيفري  22وتفجري حراك شعيب يف هذا أدى إىل توسع موجة االحتجاجات يف العديد من القطاعات، 
 للرريس املريض ومطالبته بالرحيل. هد اخلامسةالرافض للع 2019

ارق أمام جتسيد غياب العدالة يف توزيع الثروة بني الفئات االجتماعية يف اجلازارر هو أكرب ع -
االستقرار االجتماعي، الذي يازيد الفجوة بني األغنياء والفقراء، ويقلص الطبقة املتوسطة، اليت هي صمام 

 األمان للتماسك االجتماعي، وبدوره خيلق الالستقرار السياسي واألمين.  
 :.قائمة المراجع7
 :لمؤلفاتا

 . والتوزيع للنشر السعودية الدار ،1 العامة،ط اإلدارة يف الوجياز ،1984العلي، مهنا، حممد -



 

 الرحمان ، عمروش عبد الوهابغالم عبد 
 

30 

 

 .دور املوارد البشرية يف متويل التنمية، دار الفكر اجلامعي: اإلسكندرية ،2007مصطفى اجلمل،،هشام   -

 .السياسي، الدار املصرية اللبنانية: القاهرة عا ماالجتعلم  ،2003الطاهر األسود،،شعبان  -
 .التنمية اإلدارية، دار وارل للنشر: عمان ،2000اللوزي،،موسى  -
 . والتوزيع للنشر اخللد دار:،اجلازارر1 الطبعة. الدولية والعالقات والبيئة التنمية مشكالت ،2008، مقري ،الرزاق عبد -
 .والتوزيع للنشر الفجر دار :القاهرة ،الشاملة والتنمية اإلعالم،2000حجاب، ،حممد منري -
 .الوطنية فهد امللك مكتبة :الرياض والتنمية األمن ،2011عيسى، بن العجمي بن حمسن، -
 املطبوعات السياسي ،ديوان االجتماع علم يف دراسة :والتنمية السياسة القوى ،2007زمام، الدين، نور -

 .اجلازارر،اجلامعية
اجلازاررية منوذجا، مركاز اجلازيرة إشكالية العالقة بني التحديث واالستقرار السياسي: احلالة  ،2019صادق حجال، -

 .للدراسات
 العريب الدميقراطي املركاز: ،برلني 2003 بعد العراقي اسيسيال النظام يف واالستقرار ، التحديث2018، العيتاوي وسام -

 .االقتصادية والسياسة اإلسرتاجتية للدراسات

 :األطروحات
 ،2 وهران جامعة ماجستري، مذكرة اجلازارر، يف االقتصادي النمو على العمومي اإلنفاق أثر ،2016 ، أمساءعدة   -

 .اجلازارر
 رسالة.الفساد ومكافحة النازاهة حلماية الوطنية اإلسرتاتيجية تنفيذ ،معوقات 2008، املطريى طايع بن طلع فيصل بن -

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. جامعة.العليا الدراسات ماجستري،كلية

 :المقاالت
 العدد والقانون، السياسة دفاتر ،جملة الغايات و املفهوم يف قراءة السياسي، االستقرار، 2016 الصاحل، حممدبوعافية  -

 .328-308ص ، 2016 ،جوان1
، جملة الدراسات اإلقليمية، تركيا، العدد 2003  عام بعد العراق يف السياسي االستقرار عدم ،2018سعدي إبراهيم، -

 60-41، ص ص  01
( ، 2019-2001التنمية املستدامة يف اجلازارر من خالل الربامج التنموية )،2018وسام ، بوقجون ، شراف عقون  -

 .212-195ص  ، 02 رقم اجمللد خاص، جملة مناء لالقتصاد و التجارة، عدد



 

 أثر التنمية على االستقرار السياسي في الجزائر
 

31 

 

مناء لالقتصاد و والتحديات، جملة  الواقع بني اجلازارر يف املستدامة التنمية ،2018، سهيلةحسيب  ، مجاللطرش   -
 .313-298، ص ص  02 رقم اجمللد خاص، التجارة، عدد

 االقتصادية البحوث جملة مكافحته، وآليات اجلازارر يف اإلداري الفساد واقع، 2018 ، شرافعقون  ، سارةبوسعيود  -

 .336-303 ص ، األول واملالية،العدد
الوقاية من الفساد ومكافحته يف اطار الصفقات العمومية، جملة دفاتر السياسة و القانون،  ،2012 محازة ،خضري   -

 .188-173، ص 07العدد 

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الطبعة األوىل، مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،  01-06القانون  -
 . 17املادة 

أداة ملواجهة هتديدات احلراك السياسي العريب، جملة املفكر كالسياسي يف اجلازارر  اإلصالح  ،2020 هناء ، قيصران -
 .132-105، ص ص 09للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

مشاريع اإلصالح السياسي بني مقوالت االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية، جملة البحوث  ،2013 العيد ،هديف   -
 .45-32،   ص 02العدد السياسية واإلدارية، 

اجمللد  ،جملة العلوم اإلنسانية، -دراسة حتليلية –واقع أداء النظام الصحي يف اجلازارر  ،2016،رمية اوشن  ،إميانبن زيان  -
 .17-01، ص  1112-3176، العدد 40

 :المداخالت
 وتنويع االقتصاد وإقالع حتقيق يف 2014-2001الفرتة  خالل االقتصادي اإلنعاش برامج دور وآخرون، طارق خاطر -

 الدول املغاربية يف االقتصادي والتنويع النمو بدارل حل السادس الدويل العلمي امللتقى وتقييمية، حتليلية دراسة اجلازارري،

 .اجلازارر الوادي، خلضر، محه الشهيد جامعة املتاحة، والبدارل اخليارات بني
 .2 ص ، 2010 ماي 24 الوزراء، جملس اجتماع بيان، 2014-2010 اخلماسي التنمية برنامج -
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الطبعة األوىل، مطبوعات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،  01-06القانون  -

 . 17املادة 
-CNES, Rapport National sur le développement Humain, Algérie : CNES, 

2008, p.95 

 

 



 السياسيةالمجلة الجزائرية للدراسات  50 -32ص ، (2021) 01:العـــدد/ 08المجلد
 

32 
 

 تأثير الغاز الجزائري على األمن الطاقوي األوروبي
The impact of Algerian gas on European energy security 

 بمراح محمد جواد

 bemrah.djawad@gmail.com،تلمسان -قسم العلوم السياسية -جامعة أبي بكر بلقا يد
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 : ملخص
إىل فهم وحتليل واقع األمن الطاقوي األورويب ودور الغاز اجلزائري يف حتقيق أمن اإلمدادات يهدف هذا املقال 

الطاقوية األوروبية، خاصة أثناء األزمات و النزاعات اليت تؤدي إىل وقف اإلمداد بالطاقة خاصة الغاز الطبيعي نظرا 
ره املمون األول ألوروبا، مما استوجب على أوروبا حتديد العتماد دول اإلحتاد األورويب الشبه كلي على الغاز الروسي باعتبا

إسرتاتيجية مبنية على تنويع مصادرها الطاقوية وضمان أمنها باالعتماد على الغاز اجلزائري ملا للجزائر من معطيات 
سنحاول دراسته  جيوسياسية و منشئات قاعدية جتعلها املرشح األساسي يف متويل السوق األوروبية بالغاز اجلزائري وهذا ما

 بالرتكيز على قدرات اجلزائر يف جمال الغاز الطبيعي و مسامهتها يف حتقيق األمن الطاقوي األورويب.

 مفهوم األمن الطاقوي، الغاز الطبيعي، أوروبا، اجلزائر، السياسة الطاقوية. كلمات مفتاحية: 
Abstract: 

The purpose of this article is to understand and analyze the reality of 
European energy security and the role of Algerian gas in security European 
energy supplies, particularly during crises and conflicts leading to the cessation of 
energy supplies, especially natural gas seen that the dependence of the countries 
of the European Union almost entirely on Russian gas as the first supplier to 
Europe, which required Europe to define a strategy based on diversifying its 
energy sources and guaranteeing its security based on Algerian gas. Algeria has 
geopolitical data and basic facilities that make it the main candidate in financing 
the European market with natural gas. This is what we will try to study focusing 

on Algeria's capabilities in natural gas fileld and its contribution to the 

achievement of European energy security. 
Keywords: The concept of energy security, natural gas, Europe, Algeria, energy 
policy 
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 مقدمة:  .1
يف الضفة اجلنوبية حلوض البحر األبيض املتوسط واإلمكانيات الطاقوية تعترب اجلزائر مبوقعها اجلغرايف 

املعتربة اليت تتمتع هبا خاصة يف جمال البرتول والغاز الطبيعي من الدول الرائدة يف اجملال الطاقوي، مما جعل 
، خاصة وأن االحتاد األورويب يوليها أمهية خاصة يف إسرتاتيجيته الطاقوية اليت هتدف لضمان أمنه الطاقوي

القاعدة االقتصادية لدول اإلحتاد األورويب جتعلها حتتل مكانة مهمة يف استهالك موارد الطاقة مبختلف 
أنواعها ومن بينها الغاز الطبيعي، حيث يشكل حمور الطاقة عنصرا حيويا يف العالقات بني دول اإلحتاد 

لكال اجلانبني، فهو مرتبط بأمن التموين بالنسبة  واجلزائر ملا له من أمهية يف حتقيق األمن الطاقوياألورويب 
 للدول األوروبية املستهلكة من جهة ومهم للجزائر كوهنا دولة منتجة الرتباطه بأمن الطلب من جهة ثانية.

حيث تتجلى أمهية احملروقات خاصة الغاز الطبيعي بالنسبة للدول احلديثة و املتطورة يف أهنا ترتبط بإشكالية 
 ن الطاقوي".حتقيق" األم

من هذا، فتحقيق األمن الطاقوي ألوروبا و للجزائر ميكن أن يتم عن طريق االعتماد املتبادل بني انطالقا 
اجلهوي لألمن" الذي جاء به " باري بوزان " والذي يقول  الطرفني حبيث ميكن وضعهما يف إطار"املركب

بفرضية أنه " ال ميكن حتقيق األمن الطاقوي األورويب مبعزل عن اجلزائر والعكس صحيح، وعلى هذا النحو 
 نطرح التساؤل التايل:

 ما مدى مساهمة الغاز الجزائري في تحقيق األمن الطاقوي األوروبي؟
 الفرضية التالية: ومن هذه اإلشكالية اعتمدنا

 يرتبط تحقيق األمن الطاقوي األوروبي بحجم صادرات الغاز الجزائري لدول االتحاد األوروبي؟
 وألجل حتليل إشكالية حبثنا وإثبات الفرضية العلمية اعتمدنا احملاور التالية:

 المحور األول: األمن الطاقوي األورويب.
 المحور الثاني: قدرات اجلزائر يف جمال الغاز الطبيعي.

 المحور الثالث: إسرتاتيجية االحتاد األورويب يف تأمني إمداداته الطاقوية.
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 مسامهة الغاز اجلزائري يف حتقيق األمن الطاقوي األورويب. :المحور الرابع
 

 : األمن الطاقوي األوروبي.المحور األول.2
ذا أولوية يف اإلحتاد األورويب، ومع ذالك فقد ثبت أنه من الصعب  أصبح أمن الطاقة موضوعا   

تصميم وتنفيذ سياسة مشرتكة للطاقة، حيث يوجد اختالف يف سياسة الطاقة اخلاصة بالدول  للغاية  
األعضاء مما مينعها من االتفاق على األولويات املشرتكة و التدابري امللموسة، حيث حققت إسرتاجتية الطاقة 

حتاد األورويب تقدما جيدا يف جمال االستدامة، لكن حتقيق سوق الطاقة املشرتكة وسياسة الطاقة يف اإل
اخلارجية ال يزال ميثل حتديا، حيث أصبح أمن الطاقة مصدر قلق كبري لإلحتاد األورويب، على الرغم من أن 

األمر يف السنوات ، فقد استغرق  1973/1974هذا املوضوع كان على جدول األعمال منذ أزمة النفط 
سياسة مشرتكة للطاقة، بسبب تزايد احتياجات الطاقة ية حىت يقوم جبهود جادة لصياغة القليلة املاض

العاملية واخنفاض إنتاج الطاقة يف أوروبا، والشكوك حول موثوقية تسليم الطاقة الروسية وارتفاع أسعار 
" سياسة الطاقة  2007، فاعتمد اجمللس األورويب يف مارس (Mokli, 2008) الطاقة و تغري املناخ

 .القدرة التنافسية، تأمين اإلمداد و االستدامة حبيث تقوم على ثالثة أركان: " ألوروبا
 هو أول من طرح تعريفا هلذا املفهوم حيث" تشرشل" مفهوما جديدا، حيث أنيعترب مفهوم أمن الطاقة 

يقصد بتعريفه التأكيد على تنويع املصادر كمن يف التنوع و التنوع فقط" ، و الطاقة يأشار إىل أن "أمن 
 .(52، صفحة 2014)حممد،  الطاقوية و عدم االعتماد على مصدر واحد

ت فيها إمدادابأنه "احلالة أو الوضعية اليت تكون  1999فقد عرفت أمن الطاقة سنة أما األمم املتحدة 
بأسعار معقولة"، فاهتمام األمم املتحدة بكميات كافية و بأشكال متعددة و الطاقة متوفرة يف كل األوقات و 

بوضع  تعريف ألمن الطاقة راجع القتناعها بأن العامل الطاقوي حيوي لضمان مستقبل أفضل للبشرية 
ني، وخيتلف مفهوم أمن الطاقة من  دولة احلفاظ على األمن والسلم الدوليرية النمو االقتصادي و استمراو 

املستهلكني يف اجملال و  العالقات القائمة بني املنتجنيب طبيعة مفهوم السيادة الوطنية و ألخرى حس
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حرية الدولة يف حتديد أفضل املوارد الطبيعية و  الطاقوي حيث تطور هذا املفهوم من ارتباطه بالسيادة على
 .(15، صفحة 2006)اهلل،  السياسات الستغالهلا

عند الدول املصدرة ملصادر الطاقة عموما على أنه أمن الطلب مبعىن ضمان إنتاج  ويقوم مفهوم أمن الطاقة 
بأسعار تنافسية)عالية( تسدد تكاليف ة مع ضمان الطلب املستمر عليها و كايف من مصادر الطاق

االستثمار وحتقق عوائد مالية مهمة، بينما يقوم املفهوم عند الدول املستوردة ملصادر الطاقة على أنه أمن 
اإلمدادات الطاقوية ومن بينها دول اإلحتاد األورويب، مبعىن ضمان إمدادات طاقة كافية من موردين موثوق 

بأسعار معقولة )منخفضة( من أجل ذه اإلمدادات دون خطر إعاقتها و هبم مع ضمان الوصول اآلمن هل
وهكذا  (48)اجملذوب، صفحة  بتكلفة اجتماعية أقلاألداء االقتصادي ومعدالت النمو و  احلفاظ على

واملستوردة   صدرةاملرتفع أحد أهم حتديات ضمان أمن الطاقة بني الدول املو يصبح السعرين املنخفض 
حمرية فالسعر املالئم لدولة ما، الئم أو املناسب هي فكرة غامضة و ذالك أن فكرة السعر امل ،ملصادر الطاقة

ليس مالئما لدولة أخرى . وهو ما يسهم بدوره يف تقليص أوجه التعاون بني الدول املنتجة واملستهلكة 
واليت تعين أن سعي الدولة حنو حتقيق أمن الطاقة ، بمعضلة الطاقةحىت يؤدي يف األخري إىل ما يسمى 

 .(45، صفحة 2014)العاطي،  اخلاص هبا سوف يؤثر يف سياسات الطاقة للدول األخرى
اعتماده على واردات الطاقة اخلارجية بالكامل للمرة األوىل خالل الصدمة لقد أدرك اإلحتاد األورويب 

مما دفع بدول اإلحتاد املوافقة بعد ذلك على  1973ة األوىل نتيجة احلرب العربية اإلسرائيلية سنة النفطي
ضرورة وجود مقاربة مشرتكة حول استلزام تشكيل خمزنات الطاقة، أين اختذت املفوضية األوروبية بناء 

فيما مسته  2000يد سنة إسرتاتيجية تتعلق بأمن إمدادات الطاقة جراء اعتمادها على الواردات، وبالتحد
، حيث حددت نسبة تبعية اإلحتاد األورويب للمصادر اخلارجية بنسبة Green paperبالورقة اخلضراء 

. وهذه التبعية سببها االستهالك الكبري للنفط و الغاز الطبيعي، مما قد يدفع دول اإلحتاد األورويب 50%

 ,Krepl, 2009)من الواردات النفطية والغاز الطبيعي، حبلول عام  %90إىل االعتماد على ما نسبته 

p. 04) 2020. 
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مة األوبيك اليت هلا أكرب نسبة من اإلمدادات الطاقوية لدول منظسيا و زيادة على ذلك سيطرة كل من رو 

الواردات األوروبية وروسيا كأكرب مورد للغاز من إمجايل  %51اإلحتاد األورويب، إذ متثل األوبك حوايل 

أصبح أمن الطاقة األورويب يعرف حتديات جديدة بعد حدوث مشاكل اإلمداد  ،%36,7الطبيعي بنسبة 
الطاقوي يف الدول اليت متر عربها أنابيب النفط والغاز الطبيعي الروسية خاصة أثناء األزمة الطاقوية بني 

وسي حنو أوروبا نتج عنه التوقف املفاجئ للتموين بالغاز الطبيعي الر  2006 روسيا وأوكرانيا يف جانفي

من صادرات  %90حيث يعترب اإلحتاد األورويب سوقا رئيسيا لصادرات روسيا الطاقوية، فمرورا بأوكرانيا،
 تذهب حنو دول اإلحتاد األورويب. (Montaigne, 2007) الغاز الروسي

من التبعية العالية للواردات، باإلضافة إىل املخاوف املتزايدة حول موثوقية عاين اإلحتاد األورويب دائما ي
الدول املمونة اليت تعاين من مشاكل داخلية وال تعرف االستقرار املستمر حيث أن املوردين األساسيني 

فمن بني هذه الدول  مشال إفريقيا، دول اخلليج، الشرق األوسط، النرويج، لإلحتاد األورويب هم روسيا،
لنرويج تعترب النرويج الدور األكرب يف الواردات الطاقوية لدول اإلحتاد األورويب، خاصة اتلعب روسيا و 

سوق الكهرباء كبري بني الغاز النروجيي و بشكل كبري باعتبار أهنا متلك ترابط  مصدر موثوق ومستقر 
 .(90، صفحة 2012)مزياين،  األورويب

د الطاقوية األحفورية )البرتول األوروبية سوى احتياطات ضئيلة من املوار  ال متتلك أغلب الدول
الغاز(،فبالنسبة للغاز الطبيعي فاحتياطات دول أوروبا جمتمعة تقع يف أسفل ترتيب املناطق اليت حتوز على و 

يف بلدان % 35من االحتياطات العاملية يف روسيا، % 38احتياطات من الغاز الطبيعي، حيث تقع

 .Autre, p) %3.5الشمالية، أوروبا  ألمريكا  4.9ألسيا، %3.6إلفريقيا، %4الشرق األوسط،

من إمجايل الغاز الطبيعي املستهلك  %18تستهلك دول أوروبا الغربية وحدها ما يقارب ، هذا و (35
  عامليا.
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زاد الوضع تعقيدا هو ختوف دول أوروبا من طموح روسيا الذي يهدف إىل إنشاء )كارتل للغاز( مع ومما 
غرار دول األوبيك حبيث تكون روسيا على رأس املشروع مع  الدول األخرى املنتجة للغاز الطبيعي،على

 Institut) .إيران و اجلزائر و تأخذ على عاتقها حتقيق أمن الطلب و خدمة مصاحل الدول املنتجة

Montagne, p. 91) 

إسرتاتيجية طاقوية مستدامة بغرض مواجهة هذه الوضعية الطاقوية لدول االحتاد األورويب تلزمها بوضع 
 رهانات املستقبل من أجل ضمان إمدادها بالطاقة بعيدا عن الصدمات.

  : قدرات الجزائر في مجال الغاز الطبيعي.المحور الثاني.3
ألقرب بالنسبة للدولة الواقعة على او  يف كون اجلزائر الدولة األفضلتكمن أمهية الغاز الطبيعي اجلزائري 

ساحل البحر األبيض املتوسط و اليت تتميز باستهالكها الواسع هلذا النوع من الطاقة خاصة يف ظل 
السياسات اليت هتدف إىل تقليص نسبة االنبعاث الضارة وامللوثة لثاين أكسيد الكربون، مما أعطى أمهية  

وجه حنو االهتمام بالغاز اجلزائري من خالل القانون التعديلي كبرية الستخدام الغاز الطبيعي و يظهر الت
م ، فقد حتولت اجلزائر من بلد منتج للبرتول بصفة أساسية إىل  1991للمحروقات الذي صدر سنة 

 3مليار م 60منتج و مصدر للغاز و املنتجات الغازية من خالل وضع إسرتاجتية غازية هتدف إىل تصدير 
لعامل اخلارجي على أساس االحتياط املثبت وفق سياسة جتارية لبلوغ أقصى حد لتثمني من الغاز سنويا إىل ا

الغاز الطبيعي يف السوق العاملية خاصة األوربية بسبب دور أوروبا الرئيسي يف حصة الطلب على الغاز من 
ومبكانتها اليت   (37، صفحة 2009ام، )سه جهة ومن جهة أخرى موقعها اجلغرايف بالنسبة للجزائر

حتتلها على املستوى الدويل باعتبارها الثالثة يف تصدير الغاز الطبيعي والثانية يف تصدير الغاز الطبيعي 
 ,interministériel) حيث تعترب اجلزائر املورد األساسي ألوروبا يف ميدان الطاقة (GNL)املسال 

2002). 
، هولندا حيث هتدف النرويج ،جانب روسيا أربع موردين األساسيني ألوروبا بالغاز الطبيعي إىلمن بني وتعد 

، صفحة 2008)واملناجم،  تثمني مواردها الغازية من خالل إىل 2005ئر منذ سنة سرتاجتية الغازية للجزااإل
08): 
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 احلفاظ على االحتياطات اإلسرتاتيجية على املدى البعيد. -
 اإلعالن عن برنامج مكثف لتوسيع شكة النقل ومنشآت الغاز. -
 .2020حبلول  3مليار مرت  172رفع صادراهتا من الغاز الطبيعي إىل أكثر من  -

مليار  38يف حدود  2002من االحتياطات العاملية الغازية حسب إحصائيات   %3.2اجلزائر لديها 

للغاز الطبيعي مما يدل على شخصية اجلزائر الغازية حيث أن   %56برميل ما يعادل النفط بنسبة 
 73الغاز منها النفط و  حوض من احتياطي 200احتياطات اهليدروكربونات املكتشفة يف اجلزائر أكثر من 

يف أحواض "غدامس و رورد نوس "   34يف أحواض الصحراء الوسطى،  57إليزي،  تقع يف حوض
بدأ  1964يف" حوض وادي ميا"، حيث تعترب اجلزائر بلد تقليدي مورد للغاز الطبيعي ألوروبا مند  31و

غاز البرتول و  (GNL)بإجنلرتا مث فرنسا، وتعد شركة سوناطراك أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال  

من واردات أوروبا  %28وفرت  2003وثالث أكرب مصدر للغاز الطبيعي، ففي عام  (GPL)  املسال
من أصل و  2003كذالك يف عام   الغربية من الغاز الطبيعي مما جيعلها املورد األجنيب الرئيسي وراء روسيا،

بالتايل  %17فرنسا  %26مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي يف العامل بلغت حصة اجلزائر منه  208

من املوارد األوروبية( مما دفع اجمللس األورويب إىل اعتبار  %40هي ثاين أكرب مورد للغاز بعد روسيا) 
وباعتبار احملروقات  (Djemah, 2008, p. 22) اجلزائر شريك إسرتاتيجي يف تزويد أوروبا بالغاز

م من إيرادات الصادرات فالبد من التطرق أله%97تجاري اجلزائري بنسبة املركز األساسي ضمن امليزان ال
 :(Sonatrach, 2000) منها ما يليالقائمة يف اجلزائر و  معاجلة الغاز الطبيعيوحدات فصل و 

 السنة من الغاز اجلاف. 3/مليار م 104.4
مليون طن/ السنة من املكثفات. 20  

طن/ السنة من غاز البرتول املسال. مليار 4.4  

مليار مرت مكعب النسبة من الغاز املعاد حقنة. 67.9  
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بئر،   650بئر من بني  1000 الغاز إىلحيث يصل عدد اآلبار اليت مت حقنها وحدة حاسي مسعود 
 11.8وحدة لفصل اجلاف ب  800تصل الطاقة لوحدات هذا اجملمع املتعلقة بنشاط الغاز الطبيعي إىل 

./السنة 3مليار م  

وحدة  13مليون طن/ السنة و  2.4املكثفات حبوايل و الستخالص غاز البرتول املسال وحدات  3
                                                           / السنة. 3مليار م 15.3إلعادة حقن الغاز ب 

مليار  9، حيث تبلغ طاقته 2006عام  ملعاجلة الغاز الطبيعي الذي دخل حيز اخلدمةمجمع عين صالح 
السنة من الغاز الطبيعي. / 3م   

ألف  60إىل  50من الغاز الطبيعي مع  3مليار م 9وهو كذالك تبلغ طاقته حوايل عين أميناس مجمع 
.برميل يف اليوم من املكثفات و سوائل الغاز الطبيعي  (Centre, 2007, p. 67). 

عقد  21/12/2004اجملموعة اإلسبانية يف حيث أمضت سوناطراك و   GNLاس الطويلق مشروع-
متييع الغاز الطبيعي للحقلني" قاس الطويل وروود النص" ذالك و  استكشافإجناز مشروع متكامل لتنمية و 

 30تد العقد ل بأنواع خمتلفة و ميمن الغاز الطبيعي و  3مليار م 219للعمل علي احتياطات مؤكدة تبلغ 
 سنة.

 MEDGAZ.أوروبا عبر إسبانيا -الخط المباشر الجزائر
حيث قامت " سوناطراك و جمموعة سيبسا اإلسبانية" بإنشاء شركة إلنشاء مشروع أنبوب لنقل الغاز     

قدرت تكاليف  مباشرة بني أوروبا و اجلزائر عرب إسبانيا مير حتت البحر ينطلق من بين صاف باجتاه أملرييا
)علي،  بأول دفعة إىل إسبانيا 1/04/2011مليون يورو حيث بدأ العمل به يف  900االستثمار حبوايل 

 .01أنظر إلى الشكل رقم     ،(14، صفحة 2008أبريل  8-7
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 .38، ص 2006المصدر: سوناطراك، التقرير السنوي، 

 
 الجزائر إيطاليا(خط قالسي )  -

لبناء مشروع نقل الغاز مباشرة بني إيطاليا و اجلزائر عرب سردينيا  GALSI) (مت تأسيس شركة  حيث 
دول جنوب فرنسا و  يف السنة يزود هذا األنبوب إيطاليا، 3مليار م 8 هي حىت مشال روما بقدرة أولية

 ,.Sonatrach L. R) 2012ية أوروبا، مشال األلب، و كان من املزمع أن يدخل اخلدمة يف هنا

2008, p. 20) . 02أنظر الشكل رقم. 
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 .39، ص 2006المصدر: سوناطراك، التقرير السنوي، 

 1995واد الصفصاف)تونس ايطاليا(، دخل اخلدمة عام  -الرابط بني حاسي الرملخط أنريكو ماتي  -
 / السنة.3مليار م30أقصى  وحبد 3مليار م24بطاقة تبلغ 

الربتغال(، حيث أنه ميتد من اجلزائر إىل إسبانيا ويبدأ من حاسي -إسبانيا-)املغربخط دوران فاريل   -
الرمل ليمر مبدينة وجدة املغربية مث يتجه إىل طنجة ليعرب مضيق جبل طارق إىل السواحل اإلسبانية، دخل 

عبور من الغاز يف السنة كمصاريف  3مليون م600وتتسلم املغرب حنو  1996قيد التشغيل يف نوفمرب 
 .(38، صفحة 2008)القرعيش،  ( EMPLاملغرب احملدودة )  -من شركة خطوط أنابيب أوروبا

أن تتلقى مثل هذه املشاريع العناية الالزمة من قبل مجيع األطراف نظرا لالرتفاع املتزايد ومن الطبيعي 
إىل  1992سنة  3مليار م350الطبيعي و الذي قفز من  للطلب األورويب يف هذه املنطقة على الغاز

وعليه سوف  2010سنة  3مليار م  600، و من املتوقع أن يصل إىل 2000سنة  3مليار م480
األمر الذي يسجل  2030سنة  3مليار م625يتضاعف مستوى الواردات من الغاز الطبيعي ليصل 

 .(13، صفحة 2004)علي د.،  إىل آفاق تلك السنة %63مستوى تبعية بنسبة 
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صناعة الغاز، وهي من أكثر أعضاء األوبك من  يف أن اجلزائر هي الدولة السباقة يف االستثمار ومن املعلوم
ميلك اخلربة املتكاملة واألقدمية يف إقامة املركبات الغازية، حيث أنه صدرت أول شحنة من الغاز املميع يف 

 .(HEIGEL, 1997, p. 147) حنو إجنلرتا 1964العامل و كانت من ميناء أرزيو يف أكتوبر 
 .1997ومل تبدأ قطر إال يف عام  1977يف تصدير الغاز املميع عام  وبدأت أبو ظيب

 األوروبي في تأمين إمداداته الطاقوية. : إستراتيجية اإلتحادالثالث رالمحو . 4 
الراهنة اليت يواجهها اإلحتاد األورويب لتأمني اإلمدادات الطاقوية مسألة بالغة  تتعترب التحديا     

األمهية،مما جعلها يف طلب االنشغاالت األوروبية، فأوروبا دخلت يف بيئة طاقوية جديدة حيث أن أسعار 

يف   %  70للخارج متوقع أن تصل إىل  نوات األخرية، والتبعية األوروبيةالبرتول والغاز تضاعفت يف الس
حول:إسرتاتيجية أوروبية من أجل طاقة آمنة 2006، ويف إطار الكتاب األخضر لسنة 2030سنة 

 تنافسية ومستدامة أين قدم اإلحتاد األهداف الرئيسية كالتايل:
 مصادر الطاقات املتجددة.من أجل مواجهة تغري املناخ وترقية  :االستمرارية -
 من أجل حتسني الفعالية للشبكة األوروبية من خالل بناء سوق حملية للطاقة.: التنافسية -
 من أجل التوفيق بني العرض والطلب الطاقوي احمللي لإلحتاد على املستوى الدويل. أمن اإلمدادات: -
 

األوروبية خارطة طريق منن أجنل أوروبنا فعالنة يف اسنتغالل مواردهنا تبنت املفوضية  2011سبتمرب  20ويف 
 والندول األعضناء حيث توصي فيها بتبين مقاربة شاملة يف العديد من امليادين على مستوى اإلحتاد األورويب

إعنادة توجينه  ضغط كبريين مبنينة علنى ميكانيزمنات السنوق و الرتكيز على املوارد اليت هي عرضة لطلب وو 
 .(RUTUMANN, 2012, p. 12) ات املالية وترقية إنتاج واستهالك مستمريناآللي

األورويب وذلننننك مننننن خننننالل ختفننننيض تبعيتهننننا  واحنننند لضننننمان أمننننن اإلمنننندادات لإلحتنننناد إذا فهننننناك طريننننق  
للنننواردات اخلارجينننة عنننن طرينننق اختننناذ إجنننراءات داخلينننة واالعتمننناد علنننى املصنننادر البديلنننة واملتجنننددة حتقينننق 
االكتفننناء النننذاخ، التخفنننيض منننن نسنننبة االسنننتهالك فهنننذا سيسننناعد اإلحتننناد األورويب علنننى صنننياغة سياسنننة 

  خارجية فعالة يف جمال الطاقة.
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الرئيسنننيان اللنننذان يواجهنننان اإلحتننناد األورويب يف جمنننال السياسنننة الطاقوينننة هننني روسنننيا و تنوينننع يان إن التحننند
 .(97)لطفي، صفحة  استرياد الطاقة باستغالل أسواق اإلمدادات العاملية

مشرتكة على إنشاء سوق أوروبية واسعة للطاقة واليت  األوروبية من أجل تطوير سياسة طاقويةتعتمد املراقبة 
ترتكز على آليتني: ترقية التبادل احلر الذي يكفل احلصول على الطاقة مث ضمان املنافسة الفعالة واليت يتم 

 على إثرها جعل األسعار يف مستوى ثابت ومقبول وضمان االختيار احلر املستهلك.
كل ية على مستوى السياسة اخلارجية،  األورويب أنه حان األوان لتأسيس إسرتاتيجية طاقو  يرى اإلحتادلذلك 

 .(100)نفسه، صفحة  دولة عضو تتبع سياسة طاقوية خاصة هبا تؤدي إىل أمن طاقوي
 أطلقت من "خوسيه مانويل اليت تبناها اإلحتاد األورويب واليت 2006للورقة اخلضراء سنة وبالعودة 

باروسو" رئيس املفوضية األوروبية حيث قال حنن يف عصر طاقة جديد، الطلب عليها يف اإلحتاد يرتفع، 
 بينما االحتياطات تنخفض، وهناك مناخ يتغري و استثمارات غري كافية.

 وعلى هذا األساس وضعت أولويات رئيسية منها:
 سوق الغاز والكهرباء األورويب الداخلي. إكمال -
 تعزيز التضامن مع الدول األعضاء. -
 تأسيس مزيج طاقة أكثر كفاءة واستمرارية. -
 خلق نظرة متكاملة حول قضية تغري املناخ. -
 تأسيس سياسة طاقوية خارجية متماسكة. -

اإلمدادات من جالل تنويع  تؤكد املفوضية من خالل إسرتاتيجيتها على حتسني أمنوعلى هذا األساس 
 مزيج الطاقة يف اإلحتاد األورويب،ومن خالل تنويع مصادر وطرق اإلمدادات الطاقوية املستوردة

(Bahgat, 2006, p. 962). 
ق العبور، تعزيز األمن الطاقوي األورويب من خالل تنويع مصادر الطاقة باإلضافة إىل مناطكذلك ميكن 

ة إىل مشاريع فاإلحتاد األورويب يسعى إىل ترقية وحتسني البىن التحتية للطاقة يف املناطق اجملاورة، باإلضاف
 منها: مشال إفريقيا، الشرق األوسط، منطقة قزوين و روسيا.خطيط اليت ما زالت قيد التالغاز اليت تقررت و 

خيلق ممرات جديدة وقدرة استرياد جديدة، باإلضافة إىل  هذه املشاريع يستطيع اإلحتاد األورويب أنفبنجاح 
 إقامة حمطات الغاز املسال ميكن أ، متنح مسامهة يف أمن إمدادات الطاقة.
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يف توليد الكهرباء  يكثر استعماله بسرعة، فهو أكثر استعماالالغاز الطبيعي ينمو يف أوروبا و إن استعمال 
تتزود أوروبا هبذا املصدر عن طريق خطوط أنابيب هم: الفحم، حيث على البيئة من النفط و  أنظفو 

 روسيا و اجلزائر.
مصادر الطاقة و طرق العبور لإلمدادات أمر أساسي ألمن الطاقة، ألن تقدمي مصدر موثوق لكل فتنويع 

العالقات الثنائية اليت تعود التحتية للطاقة وتعزيز التعاون و اإلمدادات يعتمد على مدى كفاءة البنية 
 .(Commission, 2009, p. 04) فائدة مع الشركاء اخلارجينيبال

اإلحتاد األورويب إسرتاتيجية مبنية على عقد حوارات مع الدول املنتجة للغاز الطبيعي وضع كذلك 
كذلك اجلزائر انيا و حلوار الذي جيمع بني اجلزائر وإسبللمسامهة يف تأمني إمدادات الطاقة، ومن بينها ا

إيطاليا، فهذه الواردات تدور أساسا حول الغاز الطبيعي من اجلزائر إىل هذه الدول، وقعتا كل من الشركة و 
سنة تقضي بتوزيع الغاز الطبيعي املسال مما يضمن إلسبانيا مطالبها  20اجلزائرية و اإلسبانية اتفاقية ملدة 

 .(109)لطفي، صفحة  للغاز الطبيعي املسال خالل هذه املدة
تعزيز أمن اإلمدادات من الغاز الطبيعي و ختفيض التبعية األوروبية طاقويا لروسيا مت استحداث ومن أجل 

أطر رئيسية جلهود اإلحتاد األورويب متثلت يف إجراءات داخلية و خارجية ألمن الطاقة واليت أمجات أهدافها 
واملعنونة ب: اإلسرتاتيجية  2014( الصادرة عن مفوضية اإلحتاد األورويب يف ماي  330قم )وثيقة ر 

واليت حددت جمموعة من األهداف الرئيسية اليت وجب على دول  2014األوروبية ألمن الطاقة لعام 
 Commission, Européen Security) :اإلحتاد األورويب تنفيذها مجاعيا وهي كاألخ

Stratégie, p. 03)  
هتدف إىل زيادة قدرة اإلحتاد األورويب،للتغلب على اإلنقطاعات الكربى خالل فصل  فورية،إجراءات  -1

 .2014/2015الشتاء 
 آليات الطوارئ و محاية البنية التحتية اإلسرتاتيجية.تعزيز  -2
 اعتدال الطلب على الطاقة. -3
 السوق الداخلية املتكاملة. بناء -4
 زيادة إنتاج الطاقة يف اإلحتاد األورويب. -5
 مواصلة تطوير تكنولوجيا الطاقة. -6
 تنويع اإلمدادات اخلارجية والبنية التحتية املرتبطة هبا. -7
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 حتسني تنسيق السياسات الوطنية يف جمال الطاقة وحدودية التفاوض. -8
يف جمال أمن اإلمدادات، مفهوم التدفق العكسي الذي يقوم أساسا على اإلسرتاتيجية األوروبية وأدرجت 

التدفق و تسهيل تدفقات الغاز يف أوقات الطوارئ من حمطات الغاز الطبيعي املسال املقامة يف فرنسا، 
إسبانيا و الربتغال إىل دول اجلزء األوسط من أوروبا، هبدف التأسيس العملي آللية التضامن األورويب يف 

 2009روسيا سنة مة الغاز الثانية بني أوكرانيا و ل أمن الطاقة، وزادت قدرات التدفق العكسي منذ أز جما

 . )خلضر(
األورويب  وخاصة اجلزائر كشريك رئيسي يف املنطقة يضمن لدول اإلحتاد وتعد دول جنوب املتوسط

استمرارية اإلمدادات الطاقوية خاصة يف جمال الغاز الطبيعي، حيث دخلت أوروبا يف عالقات طاقوية من 
أجل تنويع مصادر الطاقة، حيث يتم نقل إمدادات الغاز الطبيعي عن طريق خطوط األنابيب إىل أوروبا، 

ابيب الغاز عرب مشروعني مها:خط أن إن تعرب دول اإلحتاد األورويب جزء من خطوط أنابيب الغاز من خالل
إسبانيا( -مغريب، باإلضافة إىل مشروعي سريغاز )اجلزائر-خط أنابيب الغاز األوروالبحر املتوسط، و 

ايطاليا(، حبيث هلم مسامهة كبرية يف تأمني إمدادات الطاقة لإلحتاد األورويب يف املستقبل، -قالسي )اجلزائرو 
فرصة من هذه املناطق و  د األورويب فرصة الوصول إىل االحتياطاتوبفضل هذه املشاريع يكسب اإلحتا

 .(122)لطفي، صفحة  لتنويع مورديها من الغاز الطبيعي
 
 مساهمة الغاز الجزائري في تحقيق األمن الطاقوي األوروبي.: المحور الرابع -5

عنصرا حيويا يف العالقات بني دول اإلحتاد األورويب واجلزائر ملا له من أمهية يف  حمور الطاقة يشكل     
حتقيق األمن الطاقوي األورويب الذي يضمن له أمن التموين، واإلمدادات الطاقوية خاصة منها الغازية 

ال مشروع الشراكة األوروبية متوسطية تكثيف احلوار يف جم 1995حيث أنّه تضمن إعالن برشلونة عام 
السياسات الطاقوية، اعتبارا احملورية عنصر الطاقة يف الشراكة االقتصادية بني أوروبا واملنطقة املتوسطية، 

من صادرات الغاز اجلزائري سواء غاز مميع أو يف شكل غازي يصدر إىل  %95ومنها اجلزائر، خاصة أن 
وروبا تسعى لتنويع مصادر احلصول على أوروبا، وهذا ما خلق حتديا جديا لألمن الطاقوي األورويب، ألّن أ

،وتعد اجلزائر من بني الدول املغاربية اليت (24، صفحة 2005)العريب،  موارد الطاقة من عدة جهات
متتلك الغاز الطبيعي كمورد اسرتاتيجي بالنسبة للدول األوروبية، حيث يعترب الغاز الطبيعي بأنه مادة 
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جذابة العتبارات بيئية أكثر منها فعالية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء ورفض الدول األوروبية كإيطاليا 
 إسبانيا وبلجيكا االستمرار يف الطاقة النووية ليعزز حتما دور الغاز يف السنوات القادمة.

ر الشريك املتزن والضامن تدرك أمهية الطاقة بالنسبة لألمن األورويب، وعليه فهي تلعب دو إن اجلزائر 
الستمرار تدفق الغاز ألوروبا، وهي الصفة الدبلوماسية اليت يطلقها األوروبيون على اجلزائر، وستبقى اجلزائر 

% 50إىل  1999% سنة 40هي الشريك االسرتاتيجي اهلام لتأمني الطاقة، حيث ازدادت الواردات من 
 .(150)لطفي، صفحة  م2030% سنة 85وتصل إىل  2020% سنة 70إىل  2010سنة 

األورويب،  من خالل إسرتاتيجيتها لتصدير الغاز الطبيعي يف تأمني مستقبل الطاقة لإلحتادتساهم اجلزائر 
% من واردات الغاز الطبيعي وثالث 39أصبحت املورد الرئيسي إليطاليا بنسبة  2006حيث أهّنا يف عام 

% من وارداهتا 52املورد الرئيسي إلسبانيا من خالل توفري  -% من وارداهتا للغاز17مورد لبلجيكا بنسبة 
 من وارداهتا من الغاز. %39من الغاز الطبيعي واملورد األول للربتغال عن طريق توفري 

، أي سنة بعد دخول اتفاق الشراكة األورو جزائرية 2006حيث التسويق، صّدرت اجلزائر يف عام أما من 
منها عرب خطوط أنابيب الغاز  %60مليار مرت مكعب من الغاز،  621( 2005حيز التنفيذ )

مليار مرت  45مكعب لتصل إىل  مليار مرت 38منها عرب ناقالت الغاز بالنسبة لشركة سوناطراك  %40و
مكعب، وبعد زيادة الطلب على الغاز اجلزائري خاصة من طرف دول أوروبا، عملت شركة سوناطراك 

، وهذا عن طريق اثنني 2010مليار مرت مكعب عام  85الوطنية على زيادة صادراهتا من الغاز لتصل إىل 
وخط أنابيب الغاز املغاريب  GMEيف خط  من خطوط أنابيب الغاز الكبرية اليت تزود أوروبا تتمثل

األورويب باإلضافة إىل تعزيزها باخلطني اللذان يعربان عرب تونس واملغرب خبط أنابيب غاز الغواصات 
( الذي يربط اجلزائر GALSIبالشراكة مع خمتلف املتعاملني األوروبيني، ومشروع خط أنابيب الغاز )

كم، وعمق حبري   1470مليار مرت مكعب بطول إمجايل  100بشمال إيطاليا عرب سردينيا بقذرة 
عن طريق حقل  2012مليار مرت مكعب سنة  8مرت، وكان مربجما أن يقدم أول شحناته من  2800

غاز حاسي الرمل الذي يعرب البحر األبيض املتوسط وصوال لسردينيا ليقطع البحر مرة أخرى وصوال 
مع إيطاليا واليت تنص على إنشاء شركة مشرتكة لبيع الغاز  فاقيةاتلتوسكانا بإيطاليا، بإيطاليا، كما وقعت 

 الطبيعي اجلزائري والذي سيتم نقله عن طريق خط أنابيب غالسي.
يتجلى دور اجلزائر يف تأمني اإلمدادات الطاقوية األوروبية من الغاز الطبيعي عن طريق خط أنابيب كذلك 
 GAZ France( أنشئ بالشراكة مع شركة GALSIرة خط الغاز )قد  (MEDGAZالغاز )
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يف األراضي اجلزائرية حباسي الرمل إىل بين صاف )غرب اجلزائر( إىل مدينة  %12إىل جانب سوناطراك بن
، وهناك وحدات جديدة لتعزيز 2009أملرييا اإلسبانية، والذي كان مقررا لكي يدخل حيز اخلدمة عام 

، تتجه 2020مليار مرت مكعب يف عام  172حيث يتوقع إنتاج  البىن التحتية وتعزيز القذرة اإلنتاجية،
معظمها حنو أوروبا، حيث أّن اجلزائر تلعب دورا مركزيا يف معادلة أمن الطاقة يف أوروبا نظرا ملرونتها وقدرهتا 

طول ناقالت الغاز الطبيعي نظرا ملا متتلكه من أس (Nouara, p. 20) على تزويد السوق األوروبية
ناقالت تساهم وتشارك يف استكمال حلقة صناعة تسييل أو متييع الغاز  09املسال الذي يتكون من 
 .2007الطبيعي وتسويقه يف عام 

مرت مكعب من نوع  75500استلمت سوناطراك الناقلة املسماة )الشيخ املقراين( ومحولتها حيث 
ى من نوع "ميد ماكس" واملسماة )الشيخ بوعمامة( خالل سنة ، كما استلمت ناقلة أخر 1-ميدماكس
 .2008(79، صفحة 2009)للبرتول، 

الطبيعي اجلزائري مكانة تكتسي طابعا خاصا يف العالقات اجلزائرية األوروبية باعتبارها موردا جديدا وللغاز 
األورويب كفرنسا اليت هلا عقود شراكة بني شركة فرنسا للغاز وشركة  يطبع العالقات مع دول اإلحتاد

سوناطراك يشمل متويل فرنسا بالغاز املميع لضمان تأمني استرياد الغاز اجلزائري تفاديا ألي أزمة يف 
، اليت هتدف إىل البحث عن بدائل 2007جويلية  10املستقبل ضمن املباحثات اجلزائرية الفرنسية يف 

 از الروسي وجتنبها النتائج السلبية اليت نتجت عن األزمة الروسية األوكرانية.أخرى للغ
% من احتياجات فرنسا من الغاز سنة 16إحصائيات رمسية فرنسية إىل أّن اجلزائر قدمت كما تشري 

 .(2007جويلية  31)حرب،  % من صادرات الغاز الطبيعي لفرنسا40وأّن اجلزائر تبيع حوايل  2005
يلعب الغاز الطبيعي اجلزائري دورا كبريا يف تدعيم العالقات اجلزائرية اإليطالية حيث تستعمل كذلك 

 إيطاليا الغاز يف إنتاج الطاقة الكهربائية تفاديا لتلوث احمليط من جهة وثبات سعر الغاز من جهة أخرى.
األورويب حباجة إليها لتموينه بالطاقة خاصة الغاز الطبيعي جعلها تتخذ  لوعي اجلزائر بأّن اإلحتادونظرا 

العديد من اإلجراءات والتدابري اليت من شأهنا تعزيز قدراهتا ومكانتها يف معادلة التموين األورويب بالطاقة 
-26)حكيم،  اجلزائرية باعتبارها األول يف مشال إفريقيا من حيث إمداد اإلحتاد األورويب بالغاز الطبيعي

 .(2016أكتوبر  25
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  خاتمة: .6
املعطيات نستخلص أّن اجلزائر متلك إمكانيات هائلة يف جمال الغاز الطبيعي نظرا حلجم من هذه 

للجزائر وامتالكها لشبكة هامة من  االحتياطات اليت متلكها وكميات اإلنتاج الكبرية واملوقع اجليوسرتاتيجي
أنابيب النقل اليت تربطها بأوروبا، ممّا جعلها حتتل الصدارة كممون رئيسي وهام للدول األوروبية يف منطقة 
البحر األبيض املتوسط، ممّا أّهلها لتكون يف صلب إسرتاتيجية التنويع الطاقوي اليت ينتهجها اإلحتاد 

طاقوية وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي يشكل وقود الغد. وهذا ما جعلها األورويب لتأمني اإلمدادات ال
املصدر األساسي والرئيسي للعديد من الدول األوروبية يف جمال التموين بالغاز الطبيعي مبختلف أنواعه 

 .وعلى رأس هذه الدول جند إسبانيا وإيطاليا الّلتان تعتمدان على الغاز الطبيعي اجلزائري بدرجة كبرية
 

 قائمة المراجع العربية

رسالة ماجستري يف العلوم ليبيا.  -(. دور الطاقة يف العالقات املغاربية األوروبية اجلزائر2005العريب العريب. )
 . جامعة اجلزائر. السياسية

 املرجع نفسه. )بال تاريخ(.
 . بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.15، 1ط (. مستقبل النفط العريب. 2006حسني عبد اهلل. )

. )جامعة نايف العريب للعلوم األمنية، 52، 1ط (. أمن الطاقة وآثاره اإلسرتاتيجية. 2014خدجية عرفة حممد. )
 احملرر( الرياض.

جملة اقتصاديات (. الغاز الطبيعي اجلزائري ورهانات السوق الغازية. 2004د. كتوش عاشور، بلعزوز بن علي. )
 (.02) مشال إفريقيا

(. مكانة ومستقبل اجلزائر يف سوق الغاز الطبيعي املتوسطي. سطيف: جامعة 2008أبريل  7-8سدي علي. )
 فرحات عباس.

 34،  جملة النفط والتعاون العريبنقل البرتول يف األقطار العربية. (. خطوط أنابيب 2008مسري القرعيش. )
(127.) 

علي حسني باكري، تقدمي حممد اجملذوب. )بال تاريخ(. التنافس اجليوسرتاتيجي للقوى الكربى على موارد الطاقة: 
 لبنان .دبلوماسية الصني النفطية األبعاد واالنعكاسات. )دار املنهل اللبناين، احملرر( بريوت ، 
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(. أمن الطاقة يف السياسة اخلارجية األمريكية. )املركز العريب لألحباث ودراسة 2014عمرو عبد العاطي. )
 السياسات، احملرر( بريوت، لبنان.

(. البعد الطاقوي يف العالقات اجلزائرية األوروبية: الواقع واآلفاق. 2016أكتوبر  25-26غريب حكيم. )
 .1945ماي  8(. قاملة: جامعة 497)صفحة  الطاقوي بني التحديات والرهانات امللتقى الدويل حول األمن

رسالة (. األمن الطاقوي لالحتاد األورويب وانعكاساته على الشراكة األورو جزائرية. 2012لطفي مزياين. )
 . باتنة، جامعة احلاج خلضر، اجلزائر. ماجستري يف العلوم السياسية

 (.08(. الطاقة واملناجم. )2008جملة الطاقة واملناجم. )
 .09،  بانوراما للصحافة(. أوروبا تعيش أزمة الغاز... احلرب الصامتة. 2007جويلية  31مروان حرب. )

 مزياين لطفي. )بال تاريخ(.

 مزياين لطفي. )بال تاريخ(.

 مزياين لطفي. )بال تاريخ(.
 مزياين لطفي. )بال تاريخ(. مرجع سابق.

(. تنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربية. )منظمة األقطار 2009املصدرة للبرتول. )منظمة األقطار العربية 
 العربية، احملرر(

, 10 15. تاريخ االسرتداد أمن الطاقة لالحتاد األورويب: الغاز الطبيعي منوذجانويوة خلضر. )بال تاريخ(. 
 http:/www.asjp.cerist.dz/en/article/25839، من أمن الطاقة لالحتاد األورويب: 2018
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على ذلك نعكاسات او على منطقة الساحل االفريقي  تجار بالمخدراترهان الشبكات الدولية لإل
  اإلقليمي  االمن

The bet of international Drug Trafficking networks on the African Sahel 

Region and its implications for Regional Security 

 عامر ناصر 

  naceur.ameur@enssp.dz، 03جامعة اجلزائر 
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 ملخص: 
ة  األمر الذي يدفع  غري صحيإن منطقة الساحل اإلفريقي تعرف حالة من انعدام األمن، وهي حالة      

املسلحة إىل مزيد من االهتمام هبا فهي ال تعاين فقط من ظاهرة اإلرهاب، بل هناك الفساد والنزاعات 
يف انعدام األمن يف املنطقة،  ،وهتريب السلع ،واالجتار بالبشر، واالجتار باملخدرات، فهاته العوامل سامهت

ملخدرات، باعلى الرغم من الطبيعة  املساملة لسكان املنطقة ، كما أن عمليات االجتار غري املشروع 
والسجائر والسيارات ،تتجاوز منطقة الساحل اإلفريقي، لتشمل العديد من املناطق ال سيما إفريقيا الغربية، 

ت ناهيك عن السودان والصومال، إن األمر الذي يسهل عمليات اليت تعرف العديد من القالقل والنزاعا
كل وعمليات االجتار  نقل وهتريب املخدرات ،هو الطبيعة التضاريسية اليت تشكل مسالك مثالية للتهريب 

هذه املعطيات جتعل من منطقة الساحل اإلفريقي مركز عبور دويل هام لالجتار باملخدرات ال سيما ما تعرفه 
حالة  فشل الدولة، وغياب أي تنسيق أمين وتنموي بني الدول، األمر الذي يفتح الباب أمام املنطقة من 

شبكات التهريب، واالجتار باملخدرات، إىل حماولة اهليمنة على اجملتمعات احمللية واهلامشية ، سواء بالرتغيب 
 االمر الذي ينعكس على حالة االمن الوطين للجزائر. أو بالرتهيب

mailto:naceur.ameur@enssp.dz
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شبكات الدولية للمخدرات، االجتار باملخدرات، الّسحال االفريقي، األمن الوطين، ال حية:كلمات مفتا 
 .اجلزائر

Abstract:  

The Africa's Sahel Region knows a state of insecurity, and it is an unhealthy 

state that prompts more attention to it, as it not only suffers from the 

phenomenon of terrorism, but there are corruption and armed conflicts, 

smuggling of goods, human trafficking, and drug trafficking. These factors 

have contributed to the lack of Security in the region, despite the peaceful 

nature of the region’s residents, and the illegal trade in drugs, cigarettes and 
cars, goes beyond the Sahel region of Africa, to include many regions, 

especially West Africa, which knows many unrest and conflicts, not to 

mention Sudan and Somalia. What facilitates drug transport and smuggling 

operations is the terrain nature that constitutes ideal routes for smuggling 

and trafficking operations. All these data make the Sahel region an 

important international transit center for drug trafficking, especially what 

the region knows in terms of state failure, and the absence of any security 

and development coordination between countries. Which opens the door to 

smuggling networks and drug trafficking, to trying to dominate local and 

marginal communities, whether by intimidation or intimidation, which is 

reflected in the state of national security For Algeria.  

Keywords: Drug trafficking, the The Africa's Sahel Region  ,  national 

security, international drug networks, Algeria. 
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  مقدمة: .1
السياق الذي متت فيه الدراسة، فإننا العمق االمين للجزائر حيث يعتب اإلفريقي  الساحلتشكل منطقة 

منطقة جذب جلميع  ابوصفه اإلفريقيللساحل  اجليوسرتاتيجيةإىل األمهية واملكانة املقال سنتعرض يف هذا 
االنشطة االجرامية الدولية وعلى رأسها االجتار باملخدرات بوصفه نشاط اجرامي خمتلف يف منطه وشكله 

هذا من خالل استعراض التصورات اجليوسياسية املختلفة ملنطقة الساحل  واهدافه وانشطته وحركته،
  .اإلفريقي

، متبكتوو حمور كيدال وتني أسك، أكسيس وتامني، واد تادجرت يف احلدود بني اجلزائر والنيجر ان منطقة 
يف جمال  منطقة نشطةهي  أن املنطقة موريتانيا، إذاواليت يتم توفري واردات السالح إليها عرب احلدود مع 

 .(Kennedy_Boudali, 2009) واألسلحةاالجتار غري املشروع باملخدرات 
إن األمر املثري للقلق يف املنطقة هو  سعي شبكات االجتار بالكوكايني الدويل، إىل البحث عن طرق 
جديدة للتهريب باإلضافة أسواق جديدة، و االستعانة مبصادر خارجية للتوزيع باجلملة والتجزئة للكوكايني 

والذي يعرف باسم منظمة  ا""تيخوانوزيادة اإلنتاج يف أمريكا الالتينية  ، وصعود مجاعات مثل كارتل 
مع عصابات اخلليج األمر الذي دفع إىل حد كبري إىل  ةاألسيويشبكات ال،وحتالف  "إريال نوفيليكس"

زيادة مستويات التهريب الدويل للمخدرات، ومن هذا فإن إفريقيا أصبحت تشكل وجهة ونقطة عبور 
 .أوربا وآسيا  مثالية وغري مكلفة  من أمريكا اجلنوبية الكوكايني باجتاه 

التشابك املرضي بني  هو مدىوهذا إلجياد فضاء لتسويق وهتريب منتجاهتم، كما أن األمر املثري للقلق 
واالنعكاس سلبا على استقرارا املنطقة  اإلفريقي الساحلحزام  مستويات الفساد الرشوة املستشرية يف دول

" دولة  السيما اململكة املغربية بوصفها هذه الشبكات مع للدول من تواطؤحالة  ظليف  واستقرار اجلزائر،
  .(Oxford English Dictionary, 29) " مخدرات

 :الساحل اإلفريقيالجغرافيا السياسية لمنطقة  .2
ملنطقة الساحل اإلفريقي، من خالل زيادة االهتمام من قبل القوى االقتصادية  اجليوسرتاتيجيةتربز املكانة 

والسياسية العاملية، هبذه املنطقة خاصة مع وجود مؤشرات اجيابية جدا على مستوى االستكشافات النفطية 
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النفط يف والغازية، هذا ما خلق تنافسا حمتدما بني فرنسا، الصني، الواليات املتحدة األمريكية على طريق 
  إفريقيا.

ومع تبين  بعض الفواعل اجلهوية إىل سياسات قد ختل باستقرار عدد من الدول، اليت حتتوي على 
مستويات جتانس اجتماعي واثين ضعيف، كما أن أمهية الساحل تربز من خالل كوهنا منطقة تشهد فراغ 

ا بعد ما حدث يف مايل من أمين، ناجم عن غياب هياكل أمنية، تعزز االستقرار يف املنطقة خصوص
انقالب، وما عرفته ليبيا من أزمة خلقت خماوف من انفصال شرق البالد، واحتمال قيام حكم ذايت ، ال 
تزال الكثري من املخاوف األمنية امللحة اليت تشكل حتديا للسلطة القائمة يف ليبيا ،  مع  احتمال إال تتم 

االندماج السياسي، فهناك عدد من اجلماعات املسلحة يف الشرق تلبية التوقعات العالية للنمو االقتصادي و 
حتتفظ بالقدرة على لعب دور ال يستهان به يف توجيه العملية السياسية داخليا  ، يضاف إىل ذلك اتساع 

 .(2012)ويري، نطاق عمليات االغتيال واخلطف و التفجري اليت تعاين منها بنغازي 
وبصرف النظر عن الفراغ األمين ميثل  تنامي التشدد السلفي  يف الشرق اللييب  التحد األهم لعملية التحول 

، ففي كلتا احلالتني أدت الفجوة بني السلطة NATOالدميقراطي يف ليبيا ناهيك عن مطامح الناتو 
يف مايل   شكل و  (2012)ويري،  املركزية واحلكم احمللي إىل تفاقم الصراعات القبلية وصراعات األجيال

سقوط النظام  يف مايل  بشكل أسرع من كل التوقعات فبعد أقل من ثالث أشهر من اندالع األزمة يف 
هذا عندما حاول إمخاد التمّرد يف الشمال  هزم اجليش املايل على حنو مفاجئ وغري متوقع، 2012جانفي 

وقد جرى دحره باجتاه اجلنوب على يد جمموعة متنوعة من اجلماعات املسلحة اليت جيمعها حتالف 
، إىل أمادو تومانو توريالرئيس  2012مارس 22فضفاض، ودفع االنقالب العسكري الذي  جرى يف 

كل هذا يربز مدى ما تعاين منه املنطقة من عدم استقرار األمر   (2012خرص، )بو التواري على األنظار 
 الذي ينعكس على مدى أمهيتها  جيوإسرتاتيجيا.

، واالخرتاق للمنطقةمن التدخل  إىل املزيداليت تعاين منها منطقة الساحل اإلفريقي تدفع  حالة اهلشاشةإن 
الدولية املتنافسة على القارة أو الفواعل اجلديدة من قبل مجاعات  كانت القوىمن قبل مجيع الفواعل سواء  

كلها تشكل   املشروعة،األنشطة غري  وغريها من واالجتار باألسلحة واالجتار باملخدراتاإلجرام املنظم 
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واألموال واألسلحة  وتنقل األفرادإن التطور يف االتصاالت  اإلفريقي.حتديا للدولة يف منطقة الساحل 
احلدود الوطنية أضحى أكثر سهولة وجعل حماوالت احلكومات مواجهة هذه النشاطات  كار خارجواألف

  .(2004)بيليس و ستيف ،  صعوبةأكثر 
 المخدرات في الساحل اإلفريقي:جيوبوليتيك .3
، "المخدرات يكجيوبوليت"مفهوم ، فلقد ظهر واألمنثلما ارتبط مفهوم اجليوبوليتيك بالسكان والطاقة م

فهو يعىن بدراسة ورصد مجيع الظواهر املرتبطة باملخدرات، من مناطق الزراعة، ومواقع اإلنتاج مثل 
أفغانستان، أو مناطق التعاطي مثل مناطق الضواحي يف الواليات املتحدة األمريكية فهي متّكننا من حتليل  

ما  وكل(Flint, 2006)ياسية والسكيفية اإلنتاج من خالل دراسة مجيع املؤشرات املادية واالقتصادية 
  للمخدرات.يتعلق خبطوط اإلمداد والتهريب الدويل 

من خالل تصّفح تقرير جلنة الشؤون اخلارجية يف اجلمعية العمومية الفرنسية يتضح أن األمهية اليت باتت 
، بوصف األوىل أروباو أمريكا اجلنوبية تشكلها منطقة الساحل اإلفريقي من خالل كوهنا منطقة عبور بني 

استهالك األمر الذي جعل العصابات الدولية لالجتار باملخدرات الكولومبية  والثانية سوقمنطقة إنتاج 
أي أن منطقة الساحل اإلفريقي تقع ضمن  احليوية،واملكسيكية حتول من خطوط التهريب عرب هذه املنطقة 

 Commission Des Affaires étrangéres) للمخدرات شبكات التهريب الدويلقلب طرق 

, 2012). 
االحاطة االجتار باملخدرات يف منطقة الساحل اإلفريقي، من حيث  ملقال، حالةانتاول ضمن هذا    

األنشطة اإلجرامية  وعالقتها ببعضالتطور الذي تعرفه  مث مسارات ظهورها، وبداياتالتارخيية  جبذورها
 اجلزائري.االمن الوطين كونات من تشابك يهدد مجيع مر  وما يشكلهاملنظمة واجلرمية األخرى كاإلرهاب 

  :الساحل اإلفريقيمنطقة التجار بالمخدرات في التاريخية لجذور ال. 4
إن ظاهرة االجتار باملخدرات ،عرفت منوا مضطردا يف منطقة الساحل اإلفريقي، عرب و حنو اجلزائر، فمن 

اليت أكدت فيه على تزايد هتريب 2011لسنة  INCBخالل تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات 
أفريقيا ،حيث مت  ضبط عدد شحنات الكوكايني، املوجهة أساسا إىل األسواق غري املشروعة يف أوربا عرب 
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متزايد من شحنات الكوكايني يف أعايل البحار يف خليج غينيا ويف الغرب اإلفريقي، مما يدل على أن غرب 
أفريقيا أصبح أحد احملاور الرئيسية يف العامل لتهريب الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أوربا، ويشري التقرير 

ض البلدان املتضررة من هذا االجتار، كما يشري التقرير إىل انتشار هتريب إىل تزايد تعاطي الكوكايني يف بع
يف الساحل اإلفريقي إذ عرّبت اهليئة عن  (2008)االمم املتحدة ،  الكوكايني عرب البلدان غري الساحلية

الطرق الدولية لتهريب  بالنظر إىل متركز املنطقة يف وسط املنطقة وذلكقلقها من تنامي هذا النشاط يف 
كذلك باهتمام جملس األمن حيال هاته املشكلة اليت هتدد على حنو خطري االستقرار   ورحبتاملخدرات 

 والتنمية، يف تلك املنطقة ، وال سيما يف البلدان  املنطقة اخلارجة من نزاعات ومن حروب إقليمية.
التقرير دائما على أن االجتار  بالقنب وتعاطيه ال يزال من التحديات الكربى يف  ويف نفس السياق يؤكد 

 42إفريقيا ، إذ يقدر حسب التقرير عدد األشخاص اللذين يتعاطون هذه املادة يف املنطقة مبا يزيد على 
ربا ، ويزرع القنب بصورة غري مشروعة مث يهرب داخل إفريقيا وخارجها ،و السيما إىل أو مليون شخص

)االمم املتحدة  من اإلنتاج العاملي من القنب %26وأمريكا الشمالية، وتستأثر إفريقيا بنسبة تقدر بنحو 
، ويف حني أن حشيش القنب ينتج على حنو غري مشروع يف بلدان تقع يف خمتلف أحناء  (2008، 

،ويف نفس السياق صرّح املدير يف العامل  رانتج القنبإفريقيا، وال يزال املغرب واحدا من أكرب منتجي 
ش ــستا على هاما كو ــــالتنفيذي  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و اجلرمية املنظمة  السيد  ماري

خمصص لبحث التهديدات ضد السالم  2010فيفري  24األربعاء  يوم اجتماع جمللس األمن الدويل 
واألمن "بأن الطرق اجلديدة لعبور مهريب املخدرات عن طريق الساحل وبلدان املغرب العريب تشكل هتديدا 

ملخدرات يف منطقة الساحل اإلفريقي هلذه الدول ويف نفس السياق الذي يؤشر على تنامي ظاهرة االجتار با
أكد ماريا  كوستا أن منطقة الساحل اإلفريقي  شكل طريقا جديدا لتدفق املخدرات، وبيعها يف األسواق 
احمللية، وتشكل منطقة الساحل منطقة تالقي للخطوط الدولية للتهريب بني اهلريوين القادم من أفغانستان 

 . (2008)االمم املتحدة ،  يع أحناء تشاد والنيجر ومايلعرب الصومال، والكوكايني جديدة يف مج
القنب فهو  سيما مادةومبا أن عمليات االجتار باملخدرات يف منطقة الساحل عرفت اخنفاضا حمسوسا ال 

ماريا كوستا إىل إن عصابات التهريب الدويل تنظم صفوفها يف انتظار التأسيس ملنطقة  حسب السيديعود 
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يف تشاد النيجر  اإلفريقي تنظمعبور جديدة تضم تيارين من شرق إفريقيا وغرهبا يلتقيان يف منطقة الساحل 
 . (2012)كوستا،  ومايل

أمام هذا الوضع ويف ظل االهنيار احلاصل يف اهلياكل األمنية واالجتماعية والسياسية، فالدولة اإلفريقية يف 
هناية القرن التاسع عشر اتسمت بقدر كبري من اهلشاشة والضعف ومن مثة وفرت ساحة مالئمة لكل 

 –سي يف معظم البلدان اإلفريقية األفراد الطموحني الراغبني يف االستحواذ على السلطة فيها، فالنظام السيا
،األمر الذي شكل  (2001)محدي، كان أشبه ما يكون بنظام السوق أو املباراة    –ما بعد االستعمارية 

عامل جذب لشبكات التهريب الدولية للتأثري والتغلغل يف مؤسسات  الدول وأمام حالة ضعف السلطات 
، 2011 سنةاملركزية ظهرت هناك حالة من اجلماعات مت وصفها يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات 

ة ،هذه اجملتمعات قد تعرف منو االقتصاد احمللي باجملتمعات اهلامشية واليت تعيش على هامش السلطة املركزي
للمخدرات، القائم على نشاط االجتار باملخدرات ،إىل احلد أهنا تقتلع بالفعل األنشطة االقتصادية 
املشروعة ،وال يقتصر اخلطر يف ذلك على جمرد انتشار جتارة املخدرات الغري املشروعة ،نفسها بل أيضا 

وميكن هلذه الثقافة يف بعض احلاالت أن تصبح مكتفية ذاتيا، فهي تكسب ظهور ثقافة تعاطي املخدرات 
 سكان تلك املناطق هوية متميزة ويف الوقت ذاته تعمق انفصاهلم على جمتمعهم الكبري .

هذه هي املشاكل املتعددة اليت تواجهها جمتمعات "البؤر" الساخنة يف بلدان ومناطق يف شىت أرجاء العامل، 
ة القصوى ملشاكل اجلرمية واملخدرات اليت يتجلى على السواء يف شىت أرجاء العامل وهنا وهي متثل الذرو 

)االمم  اجملتمعاتمتكن املعضلة فهذه املشاكل تتضافر إىل احلد الذي تتحكم فيه يف حياة سكان هذه 
  .(2008املتحدة ، 

إن النشاط املتنامي لإلجرام املنظم ،يف منطقة الساحل اإلفريقي ، سيما االجتار باملخدرات مل حيظ 
باالهتمام ، إذ يعرتف املراقبون اخلارجيون واملسؤولون يف حكومة مايل باالنتشار السهل لالجتار باملخدرات 

، وجتاهلوا أو تنظيم القاعدة يف افريقيا التنظيمات اجلهادية السيما ، بيد أهنم ركزوا بصورة رئيسية على دور 
قللوا من أمهية عالقات املسؤولني يف الدولة والقادة السياسيني بالشبكات اإلجرامية إضافة إىل ذلك كان 
صناع القرار يف الغرب ينظرون يف املقام األول إىل الفرع اإلقليمي لتنظيم القاعدة بوصفه مجاعة إرهابية على 



 

  الوطني الجزائري على منطقة الساحل االفريقي واالنعكاسات على االمن تجار بالمخدراترهان الشبكات الدولية لإل
 

58 

 

خدرات  باإلضافة إىل  اختطاف الرعايا األجانب البتزاز الرغم أن نشاطه كان مرتبطا بعمليات هتريب امل
 إجرامية.ناهيك عن وجود بؤر  ،(2012)الخر، الفدية 

و استقرارها  جلزائرلفهم حجم ما يشكله االجتار باملخدرات من هتديد يف منطقة الساحل اإلفريقي ،على ا
النشاط اإلجرامي، و التساهل معه فإن منوذج دولة مايل يظهر مدى  ، و فهم ما ميكن أن ينتج عن تنامي

قوة هذه الشبكات يف التأثري على سلوك الدولة و قدرهتا على التحكم و اهليمنة على مجيع مؤسسات 
احلكم وصناعة القرار بشكل يتناسب مع مصاحلها  ، و حسب تقرير ملركز كارنيجي للسالم ،فإن موجة 

املنطقة تتجاوز دور تنظيم القاعدة يف بالد املغرب، والتنظيمات اجلهادية األخرى ،إذ عدم االستقرار يف 
مكن التنافس للسيطرة على عمليات التهريب وتسامح مسؤويل الدولة جتاه النشاط اإلجرامي، الذي ميارسه 

املسؤولني يف مايل ة من االزدهار وحسب التقرير فإن تواطئ وضلوع فاحللفاء السياسيون، للجماعات املتطر 
،واستعداد احلكومات الغربية  لدفع الفدية تسبب يف ازدهار صناعة االختطاف ، فضال على ذلك كانت 

 .2012العوامل املهمة بالنسبة إىل الديناميكيات اليت تسببت يف انفجار الصراع املتجدد يف مايل يف العام 
ئع القانونية، القائمة على أساس فروق األسعار خالل العقد املاضي، جرى استكمال عمليات هتريب البضا

بني البلدان وجتنب الضرائب بتهريب املخدرات غري املشروعة فقد توسع وبسرعة اثنان من التدفقات 
من أمريكا اجلنوبية  اإلفريقي،املختلفة يف بعض األحيان ومها: تدفق الكوكايني يف كل أحناء منطقة الساحل 

تدفق احلشيش املغريب إىل ليبيا ومصر  تزايد 2005منذ  و طريق ليبيا ومصرإىل أوربا مبا يف ذلك عن 
وكذلك بسبب فرض  األوسط،وشبه اجلزيرة العربية ويعزي هذا النمو إىل ارتفاع الطلب يف أوربا والشرق 

اليت تضعف عليها السيطرة  األوربية،ضوابط مشددة على طول احلدود املغربية اجلزائرية وقبالة السواحل 
 .(2012)الخر،  للتهريبللشبكات الدولية  جيعلها جذابةاألمر الذي 

 2005لقد توسعت جتارة الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أوربا عرب غرب أفريقيا بسرعة يف الفرتة ما بني 
فقد قدر مكتب األمم املتحدة  2008وهي ال تزال مهمة على الرغم من انكماشها بعد العام  2007و 

طن بلغت  20با والبالغ % من الكوكايني الذي يدخل إىل أور 14املعين باملخدرات واجلرمية أن حوايل 
معظم    2008يف أوربا الغربية حيث  مرت عرب غرب إفريقيا يف العام  مليار دوالر 1قيمتها بسعر اجلملة 
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كميات الكوكايني اليت متر عرب غرب إفريقيا يف طريقها إىل أوربا تصل إىل احدى الدول الساحلية خاصة 
يتم نقلها إما عن طريق اجلو أو بواسطة القوارب وكبديل وبني وبعد ذلك  توغو غينيا وغينيا بيساو وكذلك 

يتم إرسال  الكوكايني عرب خدمات الشحن اجلوي إىل أوربا، مبا يف ذلك من مطارات داخلية يف غرب 
إفريقيا، وتعد مطارات باماكو ونيامي و واغادوغو من أهم  مراكز الشحن اجلوي حيث مير بعضها عرب 

 مطار اجلزائر العاصمة .
هذه املطارات  يف 2020و 2019ه الطرق ال زالت نشطة كما تؤكد هذه املضبوطات خالل العامني هذ

حيث  2008-2007ففي الفرتة  والربي،وبرزت موريتانيا لفرتة وجيزة كبلد رئيس للعبور للنقل اجلوي 
 (، ويفكيلو غرام من الكوكايني  360) 2007جرى ضبط أكرب شحنتني يف مطار نواديبو يف ماي 

من الكوكايني ومع ذلك، اخنفضت  كيلو غرام  830مت ضبط  العام نفسه منويف اوت نواكشط 
  .2008املضبوطات السنوية يف موريتانيا بشكل كبري منذ العام 

كما تتنوع الطرق الربية عرب منطقة الساحل اإلفريقي  والصحراء الكربى حنو أوربا ومثة أدلة قليلة على 
لغرب افريقيا رة على أي طريق مبفرده، ويتم نقل الكوكايني من املراكز الساحلية وجود تدفقات كبرية مستم

موريتانيا يف هذه احلالة برًا إىل مشال مايل ومن هناك إىل املغرب واجلزائر وليبيا )عرب حنو نيا يغعرب خليج 
ات يف جلب الكوكايني اجلزائر أو مشال النيجر باجتاه ليبيا وأشارت عدة تقارير عديدة إىل استخدام الطائر 

ويف الوقت نفسه  2010و  2009إىل مشال مايل إال أن الطريق الربي اكتسب أمهية أكرب خالل العامني 
إثارة هو اكتشاف هيكل  احلدث األكثر لقد كاناخنفضت املضبوطات على طول ساحل غرب إفريقيا. 

نوفمبر واليت حتطمت عند اإلقالع بالقرب من بلدة غاو يف منطقة "تركنت" يف  727طائرة بوينع 
 (2012)الخر،  "الكوكايين الجوي"كانت الطائرة واليت لقبتها وسائل اإلعالم فيما بعد باسم   2009

 فنزويال.مسجلة يف غينيا بيساو وأقلعت من 
من الكوكايني مت  طن 11و 7الطائرة حتمل ما بني  جرى كانتوفقا للمدعي العام يف التحقيق الذي 

وسنغاليني وماليني  ومغاربةإسبان و هتريبها برا فيما بعد برا إىل املغرب عن طريق تشكيلة تضم رعايا فرنسيني 
ث عارض، بالنسبة إىل مشال مل تكن أكثر من جمرد حاد هبذا احلجمال يوجد دليل على أن صفقة  وبينما
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مايل حيث وردت عدة تقارير مؤكدة عن استخدام طائرات صغرية لنقل الكوكايني من املراكز الساحلية إىل 
 مايل.مشال 

أي حوادث يف املنطقة ميكن  2011مل تقع منذ أوائل العام  كارنيجي فإنهوبالعودة إىل تقرير مركز  
يات الكوكايني منذ اهنيار النظام يف ليبيا، ومنذ اندالع الصراع يف أن تشري إىل كيفية تطور طرق هتريب وكم

ومن املرجح أن عمليات التهريب الربية عرب الساحل والصحراء قد تراجعت  2012مشال مايل العام 
 بسبب اخنفاض التهريب عرب غرب أفريقيا وألن الطرق الربية تعتمد عموما على املركز يف الدول الساحلية.  

تشري مجيع األدلة املتاحة إىل أن التدفق الرئيسي اآلخر للحشيش املغريب، باجتاه ليبيا ومصر الصدد يف هذا 
واجلزيرة العربية مستمر بال انقطاع وحبسب تقديرات مكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية فقد بلغ 

وحسب تقرير  2008 سنة  طن 877 بكمية تبلغ  اإلنتاج املغريب الذي حيتل الرتبة األوىل يف العامل
السابق  دائما فإن أجهزة املخابرات املوريتانية تقدر أن حوايل اإلنتاج املغريب مير يف دول الساحل يهدف 

املغربية وتداركها  إذا تصل شحنات احلشيش إىل موريتانيا براً )عرب  –االلتفاف جزئيا على احلدود اجلزائرية 
يق القوارب ومن مثة تسلك إما الطريق الشمايل للدخول إىل أقصى اجلزائر والصحراء الغربية( أو عن طر 

 تمبكتو.مشال مايل، أو يتم نقلها عن طريق نواكشط للدخول إىل مايل عرب منطقة 
ويف سياق تتبع ظاهرة االجتار باملخدرات يف منطقة الساحل اإلفريقي نالحظ هيمنة  جتارة وزراعة القنب  

يف أفريقيا وخصوصا يف كينيا  2001من الكمية اليت مت ضبطها عام  %26يف إفريقيا حيث كانت نسبة 
وكان اجلزء  2001-2000ونيجرييا وجنوب أفريقية ومث االجتار وزراعة القنب يف مجيع أحناء أفريقيا 

من قبل بلدان جنوب الصحراء وزادت الكمية سنة  1990األكرب من القنب احملجوز منذ منتصف 
يف وتعتمد شبكات االجتار باملخدرات  ومصر، خصوصا املغربة مشال أفريقيا لتهيمن عليها منطق 2001
التهريب عرب الساحل األفريقي خصوصا يف مشال مايل على روابط األسرية والقبلية يف موريتانيا  عمليات
  .(2012)الخر،  والنيجر

تتداخل طرق هتريب القنب جزئيا مع تلك اليت ختدم جتارة تعرف مايل  مشالمنطقة من املالحظ ان و 
الكوكايني وتعرب مشال النيجر أو جنوب صحراء اجلزائر باجتاه ليبيا، ومن مث يتم تصدير املخدرات إما إىل 
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وهناك طريق آخر ميتد عرب تشاد والسودان إىل شبه اجلزيرة  االوسط.لشرق واأوربا أو نقلها إىل مصر 
 العربية.

 : اإلرهابعالقته بتجار بالمخدرات في الساحل اإلفريقي و اال. 5
لقد عمدت شبكات االجتار باملخدرات، خصوصا شبكات هتريب القنب، إىل إقامة العديد من الروابط 
األسرية والعائلية داخل اجملتمعات، وهذا لتسهيل عمليات التهريب و االجتار الدولية، السيما مع تنامي 

ستقرار يف مايل، وانتشار عدم االستقرار يف املنطقة، وهذا بعد اهنيار النظام اللييب واالنقالب وعدم اال
السالح وغياب اهلياكل األمنية التقليدية، األمر الذي شكل فرصة لزيادة عمليات التهريب واإلجتار 
فاملخدرات اليت كانت حتملها القوافل برا أضحت تنقل جوا عرب الصحراء وهو ما تبني بعد حادث سقوط 

يف مايل وهي  اوغممر طائرات غري شرعي قرب بعد أن أقلعت من  2009نوفمبر يف  727بوينغ الطائرة 
منطقة تعاين من التمرد واإلرهاب، واملثري أن هذا النموذج اجلديد للعالقات بني املخدرات واجلرمية 

 . (2012)كوستا،  واإلرهاب مث اكتشافه بالصدفة بعد حادث سقوط الطائرة
وعن العالقة بني اإلرهاب واإلجتار باملخدرات فالعصابات املنظمة لإلرهاب ختوض من خالل كارتيالت 

إرهابية يف الدول املنتجة للمخدرات ، بغرض محاية نشاطاهتا، وشل مسار اختاذ القرار  عمليات،املخدرات 
ي يعد من أهم الذ كارتل مدينة مدلينلدى السلطات احلكومية ،  حيث جند أن عملية مكافحة 

الكارتيالت املنتجة للمخدرات يف العامل يقع يف صميم جهود احلكومة الكولومبية، وكذا اإلدارة األمريكية، 
إذ خيوض هذا الكارتل  محالت إرهابية  ضد احلكومة الكولومبية حتملها على الرتاجع على القرارات اليت 

نظمة اليت متارس اإلرهاب ومن أكرب العمليات اختذهتا واملتعلقة بسياسة  مكافحة هذه العصابات امل
اإلرهابية اليت ارتكبتها العصابات اإلجرامية الكولومبية اغتيال ثالثة مرتشحني للرئاسيات، وكذا وزير العدل 

شرطي، وينبغي هنا اإلشارة إىل  1300صحفيا وما ال يقل عن  40ونائب عام يف جملس قضاء وزهاء 
ت املخدرات واحلركات اإلرهابية وذلك لضمان "أمن" مناطق إنتاج املخدرات العالقة الوطيدة بني كارتيال

 .(2012)ان، 
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وبالعودة إىل تسليط الضوء على العالقة بني منظمات اإلجتار باملخدرات واحلركات املسلحة واإلرهابية، 
من اهلريوين يف  %90يظهر ذلك من خالل أمنوذج طالبان يف أفغانستان، حيث تعترب مصدر إنتاج لنحو 

بني جتار املخدرات وعناصر العامل وبالتايل فهي أكرب معاقل جتارة وهتريب املخدرات، واملصلحة متبادلة 
يتلقى هذا التنظيم الدعم املادي مقابل ضمان احلماية لطرق التهريب ومعامل إنتاج  طالبان حيثحركة 

 . (2005)ببوبكرة،  املخدرات، واحلقول اليت تزرع هبا النباتات املخدرة
هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالعودة إىل منطقة الساحل اإلفريقي  جند تنظيم  القاعدة يف بالد املغرب 
اإلسالمي الذي  يعترب التنظيم السلفي الذي خرج من عباءة اجلماعة السلفية للدعوة والقتال اجلزائرية 

GIA ،2006 فمنذ أواخر، من أقدم التنظيمات الناشطة يف املنطقة وعلى اخلصوص إقليم أزواد 
ومسلحو هذه اجلماعة هذه اجلماعة اليت تعرف بإمارة الصحراء يسعون إىل جعل مشال مايل منطقة 
لالحتماء ومالذ جلمع الرهائن الغربيني ممن يتم اختطافهم يف دول الساحل األفريقي أو املغرب العريب وممرا 

ط على اجلزائر وموريتانيا آمنا، لقوافل التهريب البضائع واملخدرات، فضال عن كوهنم قاعدة خلفية للضغ
 .(2012)سامل، 

وبالعودة إىل البحث عن العالقة دائما فإن تقرير كارنيجي،  حول اجلرمية املنظمة يف الساحل اإلفريقي، 
اشر يف يرى أن مثة القليل من األدلة اليت تزعم مزاعم تورط لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي املب

هتريب املخدرات، وال يبدو حسبه أن التنظيم طرف فاعل يف ما ذكر عن وقوع اشتباكات بني مهربني 
املخدرات يف املنطقة ، وباإلضافة إىل ذلك فإن العالقة اليت يزعم أن حمكمة يف نيويورك، أثبتت وجودها 

ومهريب الكوكايني ،كانت  FARK "فارك"بني التنظيم املذكور والقوات املسلحة الثورية الكولومبية 
العملية  تتعلق بعميل سري من إدارة مكافحة املخدرات األمريكية، قدم نفسه إىل ثالثة مواطنني من مايل 

والذين أكدوا بدورهم أن بوسعهم ترتيب محاية التنظيم لشحنة من FARK "فارك"على أنه ممثل 
كان أكثر من ادعاء كاذب إلقناع شريكهم الكوكايني عرب الصحراء، وليس هناك ما يشري إىل أن هذا  

التجاري املفرتض، ومع ذلك يذهب التقرير إىل االفرتاض أن هذا التنظيم مثله مثل غريه من اجلماعات 
املسلحة يف مشال مايل سعى يف بعض األحيان إىل فرض رسوم عبور على مهريب املخدرات، أو قدم 
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وعن عالقة االجتار باملخدرات باإلرهاب يف منطقة الساحل    (2012)الخر،  احلماية لقوافل التهريب
األفريقي، ومدى تباين احلدود بينهما فإن منوذج بلمختار الذي غري والءه من اجلماعة اإلسالمية إىل 
اجلماعة السلفية للدعوة والقتال أكثر حمتفظا بالقدر األكرب من استقالله العمليايت قد دعم عالقاته مع 

صحراوية من خالل حتالفات الزواج، وجتنب ابتزاز املال من السكان احملليني خالفا ملا تفعله القبائل ال
اجلماعة السلفية، يف معقلها يف منطقة القبائل وللتعويض عن فقدان هذه اإليرادات ازداد ضلوع للمختار 

جتارته الوحيدة  بني أن التبغ مل تكن "السيد مارلبورو"يف أعمال التهريب وحصل على اللقب الشعيب 
هذا يبني أن  (2012)فيليو، بالتأكيد، إذا تورط أيضا يف هتريب املخدرات واألسلحة البشر غري الشرعيني 

العالقة بني جتار املخدرات والتنظيمات اإلرهابية غري واضحة لكن هي يف كثري من األحيان مبنية على 
 .التعاون وتبادل املصاحل

ومما ال شك فيه أن الوضع املعقد يف الساحل اإلفريقي عقب سقوط النظام اللييب واالنقالب يف مايل قد 
للمنطقة وهو تزايد عدد جتار املخدرات ومروجيها وهو نفس األمر الذي وقع أثناء  حتديا جديداجلب 

بإيران  وفيتنام مروراالغزو العراقي للكويت حيث نشطت عمليات اإلجتار باملخدرات املهربة من أفغانستان 
ليجي وتوزيعها وتركيا، وإيصاهلا إىل العراق مث إدخاهلا إىل دولة الكويت ومنها إىل دول جملس التعاون اخل

 .(2012)احلميدان،  واالستقرارعلى الشباب لزعزعة األمن 
 اإلفريقي:منطقة الساحل  مخدرات ومستقبلالمغرب التحول نحو دولة .6

تتبع ظاهرة االجتار باملخدرات يف منطقة الساحل اإلفريقي انطالقا من مجلة املعطيات املتوفرة  ان عملية 
من خالل التقارير الدورية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و اجلرمية املنظمة و جتدر اإلشارة هنا إىل 

قة غرب إفريقيا اليت تشهد أن منطقة الساحل اإلفريقي تنطلق خصوصيتها من كوهنا تقع إىل جوار منط
تزايدا ملفتا لالجتار باملخدرات و هتريبها إىل أوربا و الشرق األوسط مرورا بالساحل اإلفريقي األمر الذي 

الذي يعد اكرب  المغرب وجودجيعلها مسلكا مثاليا للشبكات الدولية لالجتار باملخدرات، ناهيك عن 
 .  " مخدراتدولة و حتوله حنو " منتج للقنب يف العامل
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ينطلق رصد ظاهرة االجتار باملخدرات يف الساحل اإلفريقي، من رصد واقع الظاهرة يف إفريقيا عموما، ومن 
مثة املنطقة ناهيك عن أن منطقة غرب إفريقيا اليت تعترب منطقة نشاط دويل لإلجتار باملخدرات خصوصا 

يف عمليات التهريب، فإفريقيا هي أكرب  اليت عرفت اخنفاض 2008الكوكايني واهلريوين، وهذا منذ سنة 
طن من  10500% من اإلنتاج العاملي، حيث تشري التقديرات إىل أن 25منتج للقنب فهي تساهم بـ 

% من جمموع املضبوطات إىل مت حجزها يف 42القنب مت إنتاجها يف إفريقيا ففي جنوب إفريقيا مت حجز 
أفريقي، وهو ما يعادل  38.200.000دد البالغني بلغ حوايل القارة اإلفريقية، وتشري التقديرات إىل أن ع

% من جمموع السكان البالغني يف إفريقيا( يستهلكون القنب سنويا وهو ما يشكل نسبة 7.7ما نسبة )
كما   سنة، 64سنة إىل غاية  15% من جمموع االستهالك العاملي. وهاته الشرحية اليت تعرف من 3.8

 املغرب فهذا األخري يعد أكرب منتج عاملي للقنب حيث توجد مساحات  ينتج القنب بكميات كبرية يف
الرغم من غياب التقديرات احلقيقية للمساحات املزروعة إال أن التقديرات  احلشيش وعلىكبري لزراعة 

 United Nation) هكتار 20.000و 1000تشري إىل املساحات أن املزروعة يف أفريقيا ما بني 

Office for Drug control and Crime Prevention, 2007). 
مليون  160باإلضافة إىل أن القنب هو املخدر األكثر استهالكا على نطاق واسع يف العامل فيما يقارب 

% من سكان العامل، 3.8احلشيش حوايل  مّثل مستهلكونحيث  2005شخص استهلكه يف العام 
 اجة السوق غري املشروع هلذا املادة.األمر الذي يدل على ح

هكتار  134000ووفقا لتقديرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املنظمة، فهناك حوايل 
% من األراضي الزراعية الصاحلة 1.48من األراضي يف املغرب مت زراعة احلشيش فيها أي ما يعادل 

طن من احلشيش وهذه األراضي املزروعة يدفعنا  1066ايل حو  2005للزراعة يف البالد ومت إنتاج سنة 
-1873إىل فهم الدوافع التارخيية، لتنامي ظاهرة إنتاج القنب يف املغرب، فالسلطان موالي احلسن )

( يعد أول من مسح بزراعة القنب لالستهالك احمللي، يف املناطق التالية : مخس الدواوين ،وقبائل  1894
خالد، كما أن سياسة  التسامح وغض الطرف عن عمليات زراعة وإنتاج القنب، كتامة، بين سادات، بن 

يف مناطق الريف املغريب ليست من باب الصدفة، وإمنا من منطلق حماوالت النظام املغريب لتقوية النفوذ 
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 امللكي، يف املنطقة السيما وأن املنطقة ذات غالبة بربرية فقرية معدمة، شهدت العديد من احلركات ال
مع نشاط زراعة احلشيش اليت قمعها ويل العهد األمري احلسن وعليه فإن التسامح  1958سيما انتفاضة 

عد جزء من سياسة النظام لتقوية نفوذه يف املنطقة بعيدا عن اخليارات التنموية يف هاته املنطقة ي
(Armand ،2012) . 

ووفقا لتقديرات املكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية فإن مجلة اإليرادات اليت يتحصل عليها املزارعون 
مرة احملاصيل املروية األخرى، أي  16-12مرات زراعة الشعري ومن  8إىل  7يف منطقة الريف يتجاوز من 

ريب يدفع هبم إىل زيادة اإلنتاج أن سهولة زراعة املنتوج وزيادة الطلب عليه يف السوق احمللي، واألو 
(Armand, Maroccan roll , 2008)   وهذا ما يدفع إىل زيادة عمليات التهريب واإلجتار

سواء عرب منطقة الساحل اإلفريقي مباشرة أو عرب اجلزائر، كما أن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
صنف املغرب ضمن  1999 سياق  حتليل التوجهات العامة لإلجتار باملخدرات سنة و اجلرمية املنظمة  ويف

 900حنو  2001النقاط الرئيسية لإلنتاج القنب  ، فقد بلغت نسبة احملجوزات من رانتج  القنب سنة 
% من احملجوزات يف القارة اإلفريقية لوحدها كما يوضحه الشكل 23طن يف عام وقد شكلت هذه السنة 

% وهذا راجع لزيادة 23% إىل 12من نسبة  2001إىل  1998قد تضاعفت هذه النسبة ، و 14
 الطلب عليه. 

وبالعودة إىل املواد األخرى اليت تشكل عمليات اإلجتار يف املخدرات يف الساحل اإلفريقي، جند 
تامينات، وهو االمفيتامينات وهي مواد كيميائية من فئة العقاقري اليت يطلق عليها اسم املنشطات االمفي

عقار اصطناعي حيضر يف خمتربات غري قانونية، وبتداول االمفيتامينات يف شكل مسحوق أو أقراص أو 
. أنواع العقاقري اخلاضعة للمراقبة ،فلقد استقّر استخدام هذه 2007بلورات الشظايا الزجاجة سنة ماي 

 احملافظة على خطوط اإلمداد هلاته املواد األمر الذي يؤدي إىل  2002العقاقري يف القارة اإلفريقية يف عام 
املخدرة، سواء من غرب القارة اإلفريقية  عرب الساحل اإلفريقي، وتوجيهها إىل الشرق األوسط، خصوصا 
يف ظل ضعف الرقابة على األسواق املوازية اليت متول السوق غري املشروع للمخدرات، هباته العقاقري املخدرة 

فإن إفريقيا قد شهدت منوا يف كميات القنب احملجوزة عامليا فقد كانت حوايل  2005وبالعودة إىل سنة 
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ويعود االرتفاع هذا إىل ارتفاع نسب احلجز يف  2003% سنة 26وارتفعت إىل  2002% سنة  09
 . (.UNODC, 2004)شرق إفريقيا 

وهذا دليل على منو إنتاج واستهالك القنب يف إفريقيا، فلقد ظل املغرب حيافظ على الريادة يف إنتاج هذه 
تقديرات املكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  إنتاجيته حسب بلغت 2006املخدر ففي سنة 

إفريقيا املقدر حبوايل % من اإلنتاج العام للقنب يف 50طن وهو ما يعادل  3.700حوايل املنظمة 
أن استخدام القنب حسب املكتب الدويل للمخدرات واجلرمية املنظمة يظهر اجتاها  طن، كما 6000

 تصاعديا.
 :على منطقة الساحل اإلفريقي وانعكاساتها األمنيةانتشار تجارة الكوكايين .7

من عدة حقائق جغرافية  اإلفريقي، تنطلقإن عمليات التهريب الدويل للمخدرات عرب منطقة الساحل 
وسياسية واقتصادية، فوجودها بالقرب من منطقة غرب إفريقيا اليت تشكل مهزة وصل بني األسواق الدولية 

التنمية  اإلفريقي، ومؤشراتللمخدرات ناهيك عن الواقع السياسي واالقتصادي الذي تعرفه دول الساحل 
ومشاكل األداء اخلاص بالسلطات املركزية للدول   الضعيفة وغياب فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية

 كلها تشكل بيئة جاذبة لشبكات التهريب الدويل للمخدرات.
 بأروبافاالجتاه األكثر تطورا يف عمليات اإلجتار باملخدرات هو هتريب الكوكايني فشحنات التهريب اخلاصة 

مليون طن على  1لكوكايني يف إفريقيا من يتم هتريبها عرب إفريقيا، فقد ارتفعت كمية املضبوطات من مادة ا
وكانت أكرب الكميات اليت مت ضبطها يف نيجرييا مث  2006مليون طن  15إىل  2002-1998مدى 

وحسب املكتب دائما إن نسبة الكميات  2006غانا وجنوب إفريقيا، املغرب والرأس األخضر سنة 
سبة الكوكايني املهرب إىل أوربا وهناك عالقة % من ن22املهربة حنو أوربا ،عرب إفريقيا بلغت ما نسبة 

 ات التهريب يف إفريقيا الغربية. أكيدة للكارتل الدويل للكوكايني مع عملي
نسب الطلب عليها من منطقة إىل منطقة فإن املخدر األكثر طلب يف إفريقيا  ختتلفومبا أن املخدرات 

يؤكد ارتفاع نسبة استهالك  ، وهذهريقياإف % يف63هو القنب  2009حسب تقرير األمم املتحدة لسنة 
مستهلك ويشكل نسبة املتعاطي يف مشال إفريقيا  56390000القنب يف القارة والذي يصل إىل حوايل 



 

  الوطني الجزائري على منطقة الساحل االفريقي واالنعكاسات على االمن تجار بالمخدراترهان الشبكات الدولية لإل
 

67 

 

تبقى اإلحصاءات اخلاصة مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  مستهلك، 9.320.000
حيث  حتوز  ،املنظمة، تؤكد على أن املغرب هو بلد املنشأ للقنب فكمية احملجوزات من القنب يف إفريقيا

% من إمجايل 90سبعة بلدان وهي مصر كنيا واملغرب نيجرييا وجنوب إفريقيا  ومجهورية تنزانيا على 
كميات احملجوزة عموما يف إفريقيا  كل هذا سيدفع إىل تنامي ظاهرة االجتار باملخدرات مبنطقة الساحل ال

اإلفريقي ، السيما يف ضل وجود اكرب بلد منتج للمخدرات فإن منحىن الظاهرة سيتضاعف السيما عند 
 47400زروعة بلغت بنسبة األراضي امل 2012حاجة املغرب إىل التخلص من فائض اإلنتاج ففي سنة 

 . (UNODC, 2005) هكتار
كل هذا يشكل بيئة مواتية للنمو كل النشاطات املرتبطة باملخدرات يف منطقة افريقيا عموما والساحل 

على الرغم من أن أوربا ال تنتج القنب، إال أهنا تعترب السوق العاملي األكرب، االفريقي على اخلصوص هذا 
اعتبار مشال إفريقيا هي املورد التقليدي منذ زمن بعيد ومعظم القنب املستهلك يف أوربا هو من املغرب  وب

األمر الذي يدفع  إىل زيادة حركية عمليات التهريب عرب املنافذ التقليدية سواء عرب اجلزائر، أو مباشرة إىل 
ومن مث إىل أوربا والشرق األوسط، على الرغم اسبانيا وفرنسا أو االلتفاف حنو موريتانيا، ومايل مث النيجر 

من وجود تنافس يف اإلنتاج من طرف البلد الثاين يف إنتاج القنب أال وهو أفغانستان، حيث طرح املكتب 
الدويل للمخدرات واجلرمية املنظمة، مالحظة حول هل يوجد حتول عن املغرب لصاحل أفغانستان يف التزود 

بية، األمر الذي يدفع ال حمالة املغرب لزيادة  إنتاجه من خمدر القنب لتغطية مبادة القنب يف السوق األور 
الطلب عليه يف السوق األورويب وبالتايل سيكون هناك تنافس من قبل الشركات الدولية لتغطية الطلب يف 

نفس السوق األوروبية، األمر الذي ينعكس على حركية االجتار باملخدرات عرب احملاور التقليدية، ويف 
على بقاء زراعة القنب يف  2013السياق أكد تقرير مكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية  لسنة 

طن يف اجلزائر  53.72وقد بلغت  2012مشال إفريقيا ويدل على ذلك نسبة احملجوزات لسنة 
 . (UNODC, 2006) طن يف املغرب 125.68و

، حول 2011ويف نفس السياق يذهب  التقرير السنوي للوكالة األمريكية ملكافحة املخدرات  لسنة 
أعترب أن اجلزائر معنية بإنتاج املخدرات لكن بكميات قليلة جدا  العامل حيثتنامي  هتريب املخدرات يف 
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ب اهلندي، القادم من املغرب وأشار ، إيل أن اجلزء األكرب من املخدرات، اليت تعترب اجلزائر تتكون من القن
( Bureau for International Narcotic and Law Enforcement Affairs,, 2013) واحلشيش وكمية ،

متزايدة من الكوكايني القادم من أمريكا اجلنوبية، كما الحظت أن اغلبيه هذه املخدرات تنقل عن طريق 
مير جزء أخر عن طريق التهريب برا إىل غاية الشرق الوسط ووصف التقرير احلدود البحر حنو أوروبا فيما 

بالعارية موضحا أن األمر يتعلق حبدود طويلة  وعارية مع املغرب كم   6000اجلزائرية املمتدة  على مسافة 
ألمن والصحراء الغربية،  وموريتانيا ومايل والنيجر وليبيا وتونس، حيث يكون من الصعب على قوات ا

اجلزائرية مطاردة وتوقيف املهربني، كما سّجل أن استهالك املخدرات مل يعد عموما مشكال كبري يف اجلزائر 
 .(2012)قدادرة، رغم انه يشهد نوع من االرتفاع 

انطالقا من مجلة اإلحصاءات املقدمة فان منطقة الساحل اإلفريقي ستكون ذات أمهية متزايدة  السيما 
وان الوجهة حنو أوروبا تكون غري مكلفة، ففي تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و اجلرمية 

ل املتاحة لتجار عن وضعية الكوكايني يف غرب إفريقيا حيث  أشار إىل أن الوسائ 2007املنظمة 
املخدرات متطورة على حنو متزايد كما أن شبكات االجتار باملخدرات الدولية ، كانت قادرة على تأسيس 

واليت مت فيها  حادثة نواديبواتصاالت جوية مباشرة بني أمريكا الالتينية وإفريقيا، األمر الذي تدلل عليه  
وتقع هذه املدينة بالقرب من احلدود  2007اي كلغ من الكوكايني، وهذا يف م  630حجز طائرة فيها 

األمر الذي يشري إىل تطور وسائل  2007كغ من الكوكايني يف شهر أوت   830املغربية  ناهيك عن 
 .واجتاهات التهريب واالجتار الدويل باملخدرات عرب الساحل اإلفريقي

ت املقدمة تشري إىل أن العمليات إن عمليات االجتار باملخدرات عرب الساحل اإلفريقي، من خالل املعطيا
٪ من اإلنتاج العاملي ناهيك عن 80ستأخذ منحى كبري، وهذا لوجود بلد منتج للمخدرات وهو املغرب بـ 

منطقة غرب إفريقيا بوصفها طريق جديد للمخدرات من أمريكا الالتينية حنو أوربا ، واحلراك اإلقليمي 
كل األمنية يف النيجر وموريتانيا، وتشاد كل هذا باإلضافة إىل السيما اهنيار النظام يف مايل، وفشل اهليا 

سيطرة قوات حركة حترير االزواد مع ثالث حركات جهادية أخرى هي القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي، 
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وأنصار الدين وحركة اجلهاد والتوحيد يف غرب إفريقيا، على مشال البالد، باخلصوص كيدال وغاو و 
  .(2012)مركز اجلزيرة للدراسات، ادخل املنطقة يف فراغ أمين كبري  األمر الذي تمبكتو،

الروابط القائمة بن رموز النظام يف  2008و 2007كما تظهر مضبوطات الكوكايني الكبرية يف العامني 
 السياسي ومارستموريتانيا واالجتار باملخدرات فقد تزامنت عمليات الضبط مع فرتة من عدم االستقرار 

شخصيات بارزة االعتقال بتهم تتعلق باملخدرات كأداة يف الصراع على السلطة داخل النخبة احلاكمة فقد 
شقيق الرئيس السابق وضابط اتصال موريتاين، لعالقته بعملية هتريب  الطايع ابنمت اعتقال سيد امحد ولد 

وهو جنل رئيس سابق  سيدي محمد ولد هيدالةيف مطار نواديبو كما اعتقل  2007الكوكايني يف عام 
آخر وعلى حنو مماثل فان احلدود يف النيجر غري واضحة إذ تتم عمليات التهريب للسلع املشروعة واهلجرة 

ة علنا وبتواطؤ كامل السلطات، إضافة إىل ذلك غياب  تفسري عدم وجود عمليات ضبط  غري املشروع
شحنات املخدرات واألسلحة يف مشال النيجر على الرغم من كوهنا  منطقة عبور رئيسية لكليهما ،و يف 

البلد  ظل االحتقان الشديد الذي خييم على التخوم الصحراوية ملايل على طول اخلطوط احلدودية اليت تربط
بكل من موريتانيا والنيجر واجلزائر، بفعل سيطرة جمموعات منظمة ولكنها غري مصنفة كشبكات هتريب 
املخدرات واالجتار باحملظورات، والناشطة حتت وصاية فصائل اجملموعات احملسوبة على احلركات اجلهادية 

أن حتالف اجلماعات املسلحة املوسومة  املعادية لألنظمة القائمة، مع أنه بات من املسلم به إقليميا ودوليا
من إمجايل الرقعة  ٪60بكوهنا إرهابية ومن ممتهين التهريب متكن من بسط سيطرهتا على مساحة تتجاوز 

من املساحة اإلمجالية للبلد( وانه من املستحيل القضاء على هذا التحالف وتفكيكه  3/2الرتابية ملايل )
املؤشرات تدفع بشبكات االجتار باملخدرات سواء الدولية أو احمللية  مبجهود دولة واحدة منفردة .كل هذه

إىل مضاعفة عمليات التهريب و االجتار باملنطقة الن حالة عدم االستقرار توفر البيئة املالئمة لتنامي هذا 
 النشاط . 

 منطقة الساحل اإلفريقي:  والتحول نحوالشبكات الدولية لالتجار بالمخدرات  .8
للواليات املتحدة األمريكية على شبكات هتريب املخدرات املتواجدة بأمريكا  لّضغط الكبريايف سياق 

حيولون أنشطتهم إىل إفريقيا الغربية  (، جعلهماجلنوبية )املكسيك، كولومبيا، فنزويال، لبريو، الربازيل
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)السنغال، غامبيا، ساحل العاج، نيجرييا، غانا، ناميبيا( مث حتويل الكوكايني إىل أوروبا خاصة هولندا 
طن من الكوكايني حولت إىل  240وبلدان الشرق األوسط واخلليج العريب، وتشري التقديرات إىل أن 

)السايح،  طن منها 20من املنتوج العاملي مل يتم حجز إال  طن 994إفريقيا باجتاه أوروبا من مجلة 
2010)  . 

ويف ظل الصراع والتنافس بني عصابات كولومبيا واملكسيك، بشأن تسويق الكوكايني جعل الشبكات 
، توّجه نظرها إىل القارة اإلفريقية، ومع تنامي نشاط اجلماعات املسلحة والفنزويليةالكولومبية والربازيلية 

على اجلماعات اإلسالمية يف  السعي للسيطرة وفشلها يفاملمثلة يف تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي 
ة الدول اجملاورة األمر الذي دفع هبا إىل القيام جبملة من األنشطة املتمثلة يف هتريب خليط من األسلح

 إىل جنب مع شن هجمات ضد قوات األمن احمللية.  الشرعيني، جنباواملخدرات واملهاجرين غري 
كما أن الوضع األمين اهلش يف ليبيا و غياب أجهزة املراقبة ، إذ يشكل عشرات اآلالف من الثوار 

تشكيل يسيطر  املسلحني املنظمني يف عشرات امليليشيات ذاتية القيادة أو الكتائب، كما يسمون أنفسهم،
على البالد، كما أن الكتائب املتواجدة يف املنطقة اجلنوبية، تتميز بأهنا صغرية وحملية يف تركيبتها وأكثر 
ارتباطا بالقبلية مما هو عليه يف الشمال، باإلضافة  وقوع  عمليات تفجري و عنف مسلح  يف اجلنوب ،  

قتل املئات وإصابة مئات آخرين،  و املالحظ كما أدت اخلالفات بني القبائل يف سبها وكفرها إىل م
عموما يف املناطق اليت تكون فيها الكتائب جذورا اجتماعية وعائلية يتم قبوهلا حيث ينظر إليها أهنا قوة 

على سبيل املثال أبناء  –محاية حملية، لكن عندما تدخل مناطق خارج قاعدهتا االجتماعية واألساسية 
تزداد فرصة االحتكاك مع اجملتمعات احمللية، ويف حالة انعدام القانون اليت  – والزنتان يف طرابلس مصراته

سادت يف البالد،  بدأت بعض من اجلماعات املسلحة حنو أعمال التهريب واالبتزاز و االجتار باملخدرات 
 والدعارة وغري  ذلك من السلوكيات  اإلجرامية .

االجرامية السيما االجتار باملخدرات االمر الذي  كل هذا يشكل عامل جذب للجميع الشبكات الدولية
ثقب اسود يف منظومة االمن القاري االفريقي واالمن والسلم الدوليني جيعل من منطقة الساحل االفريقي 

 وما ينعكس سلبا على حالة االمن اجلزائري بطبيعة احلال. 
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ية من خالل املساعدات العسكرية يف املنطقة والذي يتم يف سرّ  اإلسرائيلينشاط الوبالتوازي مع هذا 
للنظام يف تشاد هبدف احتواء النشاط ليبيا كما أن التواجد والنشاط اإلسرائيلي احلايل يف حزام الساحل 

يف تشاد سبقه رسوخ للنشاط اإلسرائيلي يف املنطقة املتامخة له يف أوغندا، كينيا،  اإلفريقي وباخلصوص
مينع من أن تتقاطع املصاحل بني الشبكات الدولية لالجتار باملخدرات والبحث  وهذا الوأثيوبيا، اريرتيا 

 , .Morral & Brian A) حتالفاإلسرائيلي عن موطأ قدم يف املنطقة ويكون هناك حالة 

2009). 
 خاتمة:.9

إن تقوية الروابط القبلية بني شبكات االجتار باملخدرات والقبائل املتواجدة يف الساحل اإلفريقي السيما يف 
مشال مايل من خالل املصاهرة بني األعيان وأفراد عصابات التهريب وّلد حالة من القوة االجتماعية لدى 

العقبات يف اعتقال املهربني واليت تؤدي  رجال العصابات ال تسمح باملتابعة القضائية هلم كما تولد نوع من
إىل جتاهل املخاطر النامجة عن نشاط هؤالء واليت حتول دون ردع اجلرمية املنظمة  وعمليات االجتار 
باملخدرات يف منطقة الساحل اإلفريقي، وهذا يربز مدى نفوذ وهيمنة رجال املخدرات يف منطقة الساحل 

 وصل إليها فضال على الوالء، من قبل قطاعات كبرية من القبائل اإلفريقي، ومدى القوة واملكانة اليت
احمللية، وعلى طرف اجلنوب الغريب للساحل اإلفريقي نالحظ انه هناك مزيج من حالة عدم االستقرار 
السياسي واالقتصادي باإلضافة إىل توفّر األسلحة بسبب النزاع يف املنطقة وعالقات التبادل  القائمة بني 

، و أمام حاالت 1989ن يف إفريقيا الغربية حيث أخذ الصراعات يف املنطقة  منحى كبري بعد عام املتمردي
عدم االستقرار يف املنطقة، استفادت احلركات املتمردة يف غامبيا وغينيا بيساو من جتارة األسلحة 

 واملخدرات.
رار املنطقة األمر الذي أفشل كما أن تنامي ظاهرة القرصنة يف القرن اإلفريقي، وانعكاساهتا على استق  

تقرير ملؤسسة راند حول تنامي الظاهرة عزى ذلك إىل فشل الدول وضرورة تعزيز  التنمية، ففيمساعي 
أن مساعي تعزيز حكم الدول سيكون  للحكم، كمامبادرات مشرتكة هتدف إىل زيادة املستوى العام 

طنية األخرى مثل الصيد غري املشروع، والتدهور مفيدا للدول الناشئة وهذا لكي تواجه التهديدات غري الو 
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و بالعودة إىل التحذيرات عن احلد من ظاهرة القرصنة   باملخدرات، ناهيكالبيئي، واالجتار غري املشروع 
وخصوصا  UNCDOCاملقدمة من قبل مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات و اجلرمية املنظمة 

فة إىل نشرات االنرتبول )الشرطة  اجلنائية الدولية ( اليت تفيد بأن باإلضا 2008يف الفرتة األخرية منذ 
شبكات االجتار باملخدرات ستعمل على ضرب استقرار املنطقة خصوصا يف ظل العائدات اهلامة اليت 
تفوق عائدات مجيع دول القارة األمر الذي يضعنا أما هذا  السيناريو املخيف ففي ظل التفسخ الذي 

 الساحل اإلفريقي وعدم قدرهتا على ضبط األمين و النظام العام فاالنقالب نتيجة مباشرة تعرفه الدولة يف
للهزمية اليت منيت هبا القوات املالية على أيدي املتمردين الطوارق بيد أن االستياء بني الرتب الدنيا يف 

 ا الشاغالن األساسيان  .القوات املسلحة املالية كان يعتمل قبل بداية التمرد وكان التواطؤ والفساد مه
كما أن شبكات التهريب املرتبطة بالتنظيمات اإلجرامية  و اإلرهابية أضحت أطرافا مسيطرة يف 
العديد من دول الساحل اإلفريقي و باخلصوص يف مشال مايل حيث أصبح بإمكاهنا تعطيل أي حل 

من خالل قدرهتا على خلق مصاحل سياسي أو امين باإلضافة إىل قدرهتا على إدارة الوضع لصاحلها وهذا 
خاصة جديدة تدفعها بذلك التحالفات  التكتيكية و دعم اجلماعات اإلرهابية و مجاعات اجلرمية املنظمة 
األمر الذي أسهم يف اندالع الصراع يف مايل يف املقام األول كما أن هذه التطور أدت إىل تعقيد البحث 

متنافسة تتزاحم كي تؤمن لنفسها دورا بارزا يف اتفاق لتقاسم عن حل سلمي لالزمة الن جمموعات خمتلفة و 
 السلطة مع باماكو .   

األمر الذي سينسحب على موريتانيا وتشاد والنيجر كل هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام حالة جديدة 
أن الدولة ختضع ملنطق هذه اجلماعات املنظمة اليت هتيمن  حيث»ميكن تسميتها " دولة اجلرمية املنظمة 

عليها وفق آليات الفساد والرشوة األمر الذي يساعد على إجياد نشاط هام الجتار باملخدرات يف املنطقة 
 األخرى املرتبطة به كل هذا سيكون له انعكاسات على منظومة األمن الوطين اجلزائري. ومجيع األنشطة

يعد من أهم حمددات هذا املشهد هو وجود اجلزائر اىل أهم بلد منتج للقنب انه اململكة  إن العامل الذي 
الدويل للمخدرات تتم عرب اجلزائر او حنوه بوصفها تشكل سوقا مثاليا لالستهالك  ريبهتاملغربية فعملية ال



 

  الوطني الجزائري على منطقة الساحل االفريقي واالنعكاسات على االمن تجار بالمخدراترهان الشبكات الدولية لإل
 

73 

 

مة للحشيش رغم تلقيه القنب وما يزيد من املخاطر هو ان املغرب مل يبد اي نية للتقليل من املساحات اهلا
 .الكثري من املساعدات

جديد للممارسة  إلدورادومن خالل هذا املعطيات فان منطقة الساحل اإلفريقي مرشحة الن تكون 
نشاط التهريب و االجتار باملخدرات وهنا ميكن أن تكون احلالة مشاهبة للحالة الكولومبية اليت أصبحت 
حتت رمحة  بارونات املخدرات اليت باتت هتيمن على مجيع مناحي احلياة السياسية ،إن تنامي القوة املالية 

األخطر على امن واستقرار املنطقة وهذا من خالل و القوة املسلحة  هلذه الشبكات يعد مبثابة التهديد 
االمر الذي سيزيد من تكلفة التطور النوعي الذي أصبح يطبع نشاط هذه الشبكات عرب احلدود اجلزائرية 

االمن و االستقرار يف جمال حيوي للجزائر االمر الذي يستلزم من صانع القرار ضرورة التحرك لبناء 
اصة مبكافحة الظاهرة على غرار املقاربة الروسية و الصينية اليت تناولت استجابة قوية تتضمن مقاربة خ

 .الظاهرة من بعد امين عسكري حبت و بعد تنموي اقتصادي يف مستوى اخر 
ناهيك عن ضرورة إطالق اصالح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل للقضاء على حالة اخلمول 

الن هاته احلالة تشكل حالة جذب جلميع االنشطة غري  االقتصادي اليت تعيشها املنطقة االفريقية وهذا
 الشرعية وعلى راسها االنشطة املرتبطة باملخدرات.
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  ملخص:
إحررررررر إ كالرررررررر إ رررررررطالتاق التورررررررول الررررررر  قرا   ت قتررررررر ا   ررررررر  ال ال ررررررراق  إىلتتطررررررررس ال راسررررررر         
 احلترررررررررا ال سرررررررررطري   لاملكسسررررررررر  ال سرررررررررطري  أ ري ل ارررررررررا  ا ر ك  تراترررررررررا  رررررررررا تررررررررر      تررررررررر  أ -امل نتررررررررر 

ال سررررررطري  ك ريررررررل  ابرررررر   أ   لترررررر  التوررررررول الرررررر  قرا    -الستاسررررررت   حتررررررت الرررررر  ال ال رررررراق امل نترررررر 
ل ررررررع لررررررالل   لترررررر  كقارنرررررر  ملسررررررار االنتقررررررال  التوررررررول الرررررر  قرا   أ ا  ا ررررررر  تراتررررررا تبرررررر  ك  البلرررررر يع 

 تقا  تا أ كالر كع كرحل  تارخيت  لطع نتا ج اإلصالحاق اانت خمتلف   
 ا  ا ر  تراتا  التوول ال  قرا    ا تش  اإلصالحاق : كلمات مفتاحية

Abstract: The study deals with one of the most complex democratic 

transition problems, which is civil-military relations. The military 

establishment in countries such as Algeria or Turkey has a profound 

influence; as civil-military relations represent a major problem in the 

process of democratic transformation. Through a comparison process for 

the path of transition in Algeria and Turkey, it was found that the civil-

military relations in the two countries have intersected in more than one 

historical stage, but the results of the reforms were different. 
Keywords: Algeria, Turkey, military, reforms, transition. 
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البررررراحل   لطولرررررا الررررر  ال سرررررطري  ا ت رررررام الطلررررر  كرررررع - رررررضلت  ريرررررت  ال ال ررررراق امل نتررررر  .. مقدمـــــة1
حجررررررر ال ا يررررررر  أ كا   لتررررررر  لالنتقررررررال الررررررر  قرا    ا رررررررا ك  رررررررق ك لررررررر  ال راسررررررراق ك  ال سرررررررطر ال 
خيرجرررررو  كرررررع السرررررلط  كرررررع تلقرررررال كنفسررررر    إنرررررا يررررر ل و  إىل  لررررر  ريل رررررا  إكرررررا ال تنرررررا     ررررر   احلطررررر  

سسررررررررر  املررررررررر ص ستريررررررررر ع كتررررررررراحل    ك  لولرررررررررا كرررررررررع ت ر ررررررررر   لل واا ررررررررر   ال قرررررررررا   ل رررررررررر   املك 
ال سرررررطري  كرررررع السرررررلط  أ ك دررررر  احلررررراالق الرررررث  ررررر   ا ال رررررا  ال يرررررت  إال كرررررع لرررررالل  رررررور   ررررر بت  ك  
إمجرررررراو   رررررررب  اسررررررا  ك   ررررررع اتلرررررر  ري قرا ترررررر  ك ار رررررر  كررررررا االتفرررررراس  لرررررر   رررررر   اسرررررر اتتج   رررررر ري 

 السلط   كع إلرا  ال سطري     ع كشر و ستاس   ا ح   و
كنه  أ الندري  احل يل  لل ال اق امل نت  ال سطري  Samuel Huntington يرإ ص وي   نتضتو 

لالل ت دت   و  امل نت  أ كواج   ال سطري    طع ك   كع ال سطر طع حتقت  الستطر  امل نت   ل  
  صفو  1993) نتضتو     اهتاحي ث  ل  حىت  لو اانت املتاحل كت ار      ا  ا اق امل نت  

  ي   لريوو ال سطري  لقتاري  ك نت  ري قرا ت    لت  ك ق   تتطل  الطل  كع ا     امللا ر   ع (230
لال املسا كاق  احللول الوسط   تضلت  ندري  التوال  أ ال ال      امل نت   ال سطري   ال     ل  إري

ملكسساق ال  قرا ت   تف ت  ري ر األح ا  الستاست   النقا اق   نال ا ح ك  كع اإلصالحاق ال ستوري 
  كند اق اجملت ا امل ص    تام ككسساق التنشئ  الستاست     ر ا أ نشر  ت  ال  قرا ت   احلط  امل ص 

امل ر   أ التاريخ الستاس  امل اصر أ ا  ا ر ك  املكسس  ال سطري  ا  ا ري     احلاكت  الوحت   
احلاكت  الوحت       األلرإن  ا   وري   ل   رار املكسس  ال سطري  ال ات  الث اانت ت تع نفس ا لقوا

الطتفت  الث استطا ت هبا تراتا أ     الر تس كرري  ا   ح  ه   ع البوتحتا ل  ذه ال راس   لل ل انت  
احل  كع ت ل  املكسس  ال سطري   نفو  ا أ احلتا  الستاست  ل رج  ترستخ ال  قرا ت  أ البالري  إلشال 
 االنقال اق ال سطري   أ ح  ت طلت كسا   التوول ال  قرا   أ ا  ا ر كنذ االستقالل إىل  اي 

   2019الر تس  وتفلتق  كع السلط   ام  انسوا 
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كع كج   تب     االس اتتجتاق  اآللتاق امل كا: التالت  اإل طالت كا سب   طع  رح  كع لالل
   قال ال  قرا   أ ا  كع ا  ا ر  تراتا  نتاإل   لت 

اإلصالحاق كع لالل كسار  وي  كع ال  قرا   إال  االنتقالال تت    لت  األ ىل:الفر ت  
 الستاست   االجت ا ت   القانونت   ال ستوري  

ال سطري  أ كستوإ التوال  التام ك  -    ال ال اق امل نت   تطف الش بت  اللوراق :الفر ت  اللانت
 ج   املكسس  ال سطري  تنسو  كع الت ل  أ الستاس  

تضت  ند  احلط  الذا ي ت     ر ت ت   كن جت   ذه ال راس   ل  ك لل  كساس  األ ل: ك ل  
 كوا ف الفا ل  الر تس  ك نال   لت  التوول ال  قرا    خمتلف التتاراهت   ت    ا أ   لت  إريار  
املراح  االنتقالت   كا األلذ     اال تبار ت    الو ا ال الل   البتئ  اخلارجت   ككا امل ل  اللاص ل و 

قار   الذا يستقرئ التطور التارخي  للدوا ر  امل رجاق الطعإ أ ا  كع ك ل  التولت  التارخي  امل
 تراتا  مب تلف  واكل ا ال اللت   اخلارجت  إىل جان  القتام مبقارناق تارخيت  ل  لتاق التطور  ع  ا  ا ر
ي  إ اري  إىل  ا 1923كنذ ت ستس ا   وري  ال ات   ام   ح ريق الف   ال كنت  لل راس  املطا  ال كا 

ككا  النسب  للج ا ر لق  ح ريق الف   ال كنت  كنذ   2018كرري  ا  لف   ر است   انت   ام  انت ا 
مما  طننا كع ل   الدوا ر الطعإ أ البل يع   2019الر تس  وتفلتق   ام  استقال إىل  اي   االستقالل

اريي   الث  ت ق اجملال ال ام ملتالري  وإ التضت  ال اللت   اخلارجت    ستا اهتا االجت ا ت   الستاست   اال تت
  املناصر  للوط  ال  قرا   أ احلالت  الث ت ا   ا ال راس 

 .ر التاريخي للجيش في بناء الدولة. الدو 2
ل ررررر  ا ررررررتش   ررررر  سررررررقوي اخلاللررررر  ال ل انترررررر   ت سرررررتس ا   وريرررررر  ال اتررررر   لرررررر  يررررر  كتررررررطف   

ري را  ررررراراا أ احلترررررا  الستاسرررررت  ال اتررررر     رررررو األكرررررر الرررررذا ج ررررر  للجرررررتش  1923ا رررررال كتررررراتور   رررررام 
 بت رررررر  لاصرررررر    سررررررب  ا ررررررذ ر التارخيترررررر   األي يولوجترررررر  املت لقرررررر   بنررررررال ال  لرررررر   اهتررررررا  القا  رررررر   لررررررر  

ال ل انترررررر   لرررررا تع ا ررررررتش نفسررررره حرررررراك  للج  وريررررر   لنداك ررررررا الستاسررررر   األكررررررر الررررررذا كريإ األسرررررس 
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 رررررره إىل تنفتررررررذ ال  يرررررر  كررررررع االنقال رررررراق ال سررررررطري  أ ترررررراريخ تراتررررررا احلرررررر يت   لرررررر  ك درررررر  ال سررررررات  
ككررررا أ ا  ا ررررر   نررررالا   القرررروان    رررر  ارررر  انقررررال    نترررر  نفسرررره حارسررررا ملبرررراريئ ا   وريرررر  ال ل انترررر  

الررررر  ر الرررررذا ل بررررره ا رررررتش ك نرررررال اللرررررور  التوريريررررر  اطرررررع كرررررع إحطرررررام سرررررتطرته  رررررو اآللرررررر  لررررر   لررررر  
لب ررررر    احلترررررا  الستاسرررررت   لتوصرررررا أ  ررررر   ترررررا  الن ررررر  الستاسرررررت    ررررر ف كرررررا  رررررو كوجررررروري كن رررررا

االسرررررتقالل كبا رررررر   كصررررربح ا رررررتش الشررررر   الرررررو رب سرررررلت  جرررررتش التوريرررررر  حترررررت   ررررر   لررررر  تندرررررت  
ا تررررروش النداكتررررر  ال ترررررري   لقرررر  ارررررح كسرررررك لو  تررررراري  كرارررررا  ا رررررتش    اكررررر   صررررفوله ل تقررررر  إىل ريرجررررر 

 رررروارا  وكرررر يع أ التوررررالف كررررا كارررر   ررررع  لرررر  الوجرررره الستاسرررر  البررررارا أ تلرررر  الفرررر     ررررذا ملواج رررر  
 لرررر  ركد ال  لرررر  ا  ا ريرررر  املسررررتقل   1963احلطوكرررر  ا  ا ريرررر  املك ترررر     لترررره  رررر  كارررر   ررررع  لرررر   ررررام 

سرررررطري   لطرررررا  للجرررررتش الررررر  ر األسررررراد أ  نرررررال ال  لررررر  احل يلررررر  سررررروال أ تراترررررا ك  أ  ررررر    كرررررع ال 
 ا  ا ر 

 ..الجيش وكتابة الدساتير3
ك رررررر م ا ررررررتش ال ارررررر  حتررررررت  ري رررررر  احلفررررررا   لرررررر  ال  قرا ترررررر   ا   وريرررررر   لرررررر  تنفتررررررذ  ال رررررر  

ال اررررررررر   كرررررررررع ال سرررررررررتور  35لاملررررررررراري   1980  1971 1960انقال ررررررررراق  سرررررررررطري  ناجوررررررررر  ك ررررررررروام 
اانرررررررت ريا  رررررررا  ررررررر  الضطرررررررال الشرررررررر   لطررررررر  االنقال ررررررراق  حترررررررت نترررررررت  لررررررر  ك  القرررررررواق املسرررررررلو  
ال اترررر  كسررررك ل   ررررع اايرررر  األرا رررر  ال اترررر   ا   وريرررر  ال سررررتوري    رررر  صررررتا    انونترررر  لتعيررررر ترررر ل  

 ا تش أ الشك   الستاست  

لتكا   ل  ك  املكسس  ال سطري     اق تل  االنقال اق النفو  ال سطرا ريال  جملس األكع القوك  
لتست تا    للندام الستاس   لطع كتوط   لته  لق  اا  أ  قت   الريا   ال ل اص ك  ا تش  و 
األ  الشر   لل ستور    رث الريا   ا   ورا  ذه ال قت  ؛ إ  ك  ال سطر    كع كسسوا تراتا 

ا  ق  ا  انقال   لال سطر حي   ريسات   احل يل   نداك ا ا   ورا      اذل  كع    وا
ال ستور   ال ستور حي   ال سطر     التتض  الث ت ع  ع ال ال      اال الطرل   ل  ك ار تاريخ 
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األكر خيتلف أ ا  ا ر حتت اانت األ  او   (62  صفو  2016)  وري   ا   وري  ال ات 
تتاريي  ج  ص ب      االستقالل  كا توج   ل  ا ناح األ وإ آنذا    و ح   جب   االجت ا ت   اال 

التورير الو رب احلاا   املتوالف كا املكسس  ال سطري  الن وض  ال  ل  ا  ا ري   لت  ا ت اري احل   
كيع  ت ع احل    1963الواح  ا ب ك ريستورا   ح ريق ك اكه  تور  جلت  كع لالل نتوص ريستور 

يوكا  23  كطلق   ل  ال  ل         ور االنشقا اق ريال  ا تش  ام الر تس  تج ت  ال ستور      تف
اا  كا   ع  ل  ر تسا للج  وري   ككتنا  اكا للو    ر تسا للوطوك    اير لق     ه  لق  كع ال   

املكسس  ال سطري   الث لال تتاري  املالت   اإل الم  ال اللت   إال ك   ذا الو ا   ي م  ويال حتت ك  
اطنت كع اإل اح  هبذه احلطوك   تسلت  احلط  إىل ال سطر      ت تع األالر تندت ا  انريبا ا   و 

  1965جوا   19االنقال  ال سطرا الذا  اريه ال قت   وارا  وك يع يوم 
اررررا  يررررت  اترررر ق كرحلرررر  كررررا   رررر  الررررر تس  ررررع  لرررر   ررررالقو   السررررتطر  الطاكلرررر  للجررررتش لبنررررال ال  لرررر   
                  1963 كرررررررررررررررع لرررررررررررررررالل لررررررررررررررررض اررررررررررررررر   ررررررررررررررر ل كرررررررررررررررع الق ررررررررررررررر   كرررررررررررررررا إلضرررررررررررررررال ال  ررررررررررررررر    سرررررررررررررررتور

صرررررررر ار نرررررررر   ررررررررانوص الرررررررربالري    إ لتضطترررررررر  الفرررررررررا  ال سررررررررتورا أ    (39  صررررررررفو  2010)نرررررررراج   
صررررراح  السرررررلط  املطلقررررر  كقتريررررر  حررررر ري املكسسررررراق املطلفررررر   رررررثريار  ال  لررررر  ك ترررررعا جملرررررس اللرررررور   رررررو 

  1976 اي    ا ريستور ج ي  سن  است ر ال     ه إىل    حل    ا ريستور ج ي  للبالري 
أ نفرررررس املرحلرررررر  تقريبررررررا  ررررر  ق تراتررررررا انقال ررررررا  سرررررطريا  اررررررا  كررررررع نتا جررررره إسررررررقاي احلطوكرررررر  
املنت برررررررر   إ ررررررررال  األحطررررررررام ال رلترررررررر   ا تقررررررررال  إ رررررررر ام ال  يرررررررر  كررررررررع املسررررررررك ل  كررررررررع  تررررررررن   ر ررررررررتس 
ا   وريرررررر     رررررر  االنقررررررال      ررررررا ريسررررررتور ج يرررررر  للرررررربالري   كصرررررربوت املكسسرررررر  ال سررررررطري  ال اترررررر  

ااكرررررا  رررررع كا ككسسررررر  كلررررررإ أ الررررربالري  تررررر ار كرررررع  بررررر  جملرررررس األكرررررع القررررروك  كرررررع لاللررررره كسرررررتقل  
ل ررررررررو امل رررررررررت ع  املرا رررررررر  لل كسسررررررررراق احلطوكترررررررر    لررررررررره التررررررررالحتاق الطاكلررررررررر  أ الترررررررر ل  الفرررررررررورا 
 املبا رررررر أ الشرررررك   الستاسرررررت  إ ا كرررررا  ررررر ر  ررررراري  اجمللرررررس ك  احلطوكررررر  ك  ا  رررررال األحررررر ا   ررررر  سرررررلطوا 

تاتوراترررررر     طررررررذا ارررررر  أ ا  ا ررررررر جملررررررس اللررررررور   ررررررو كررررررع ي ررررررت ع  لرررررر   ريقررررررا  رررررر   ريرررررر  ال قترررررر   األ
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    تن ررررررا صررررررا ت ا  ا ررررررر ريسررررررتورا ج يرررررر ا للرررررربالري   رررررر   شررررررر الرررررربالري  أ تراتررررررا جملررررررس األكررررررع القرررررروك 
ااتفررررررت السررررررلط  ال سررررررطري  أ تراتررررررا لقرررررر   ث طررررررال  1965االنقررررررال  ال سررررررطرا ل ررررررام  كررررررعسررررررنواق 

األكررررع القرررروك  كررررع لررررالل ت رررر ي  ال  يرررر  كررررع كررررواري ريسررررتور  امل يرررر  كررررع السررررلطاق  التررررالحتاق جمللررررس
  1973 – 1971  ك نال ل   احلط  ال سطرا 1961

   رررررر   لاترررررره  ررررررام   أ ا  ا ررررررر  طسررررررت لرررررر   حطرررررر   رررررروارا  وكرررررر يع نداكررررررا  سررررررطريا  ا رررررروا
  حسررررر  جملرررررس اللرررررور  الترررررراو الستاسررررر  لتررررراحل ال قتررررر  الشرررررا    رررررع ج يررررر   ا تبررررراره الريرررررا   1978
ك لررررر  رتبررررر   سرررررطري  لر اسررررر  ا   وريررررر   ااررررر  حررررر   جب ررررر  التوريرررررر الرررررو رب  رررررذا اخلترررررار   ررررر  األ ررررر م   

أ املقا ررررر   رررررر  ق تراترررررا االنقرررررال  ال سرررررطرا اللالرررررت  ررررررا   1979انت ا ررررراق ر اسرررررت   رررررطلت   رررررام 
  ررررررو كاررررررع االنقال رررررراق ال سررررررطري  أ ترررررراريخ ا   وريرررررر  كررررررع حتررررررت ت   اترررررره  1980سرررررربت ع  12أ 

  إ رررررر اري ريسررررررتور   ا ررررررا اررررررا  احلررررررال ريا  ررررررا   رررررر  ارررررر  انقررررررال  تترررررراريي   االجت ا ترررررر    اال  الستاسررررررت 
   رررررو كررررع كالررررر ال سرررررات  ترسررررت ا لرررر  ر ال سرررررطر أ االرررر  جمرررراالق احلترررررا   1982ج يرررر  للرررربالري  ررررام 

  (71  صفو  2013) فو   
حترررررت   انتدرررررار  شرررررر سرررررنواق ااكلررررر  لتبرررررارير  ا  ا رررررر أ  نفرررررس السرررررتناريو يتطررررررر كرررررر  كلررررررإ

   يرررررت   لررررر    ررررر  انقرررررال   1989الرررررر تس ا  يررررر  أ صرررررتا   ريسرررررتور آلرررررر للررررربالري  ارررررا   لررررر   رررررام 
   الررررث اانررررت  ررررا 1988  سررررطرا كلل ررررا اررررا  احلررررال أ تراتررررا  إنررررا   رررر  كدررررا راق  كحرررر اث كاتررررو ر

كرررررح األساسرررررت  لندرررررام احلررررر   الواحررررر   ك ررررر ق اللتفرررررال املال ان طاسررررراق ابررررر    لررررر  الندرررررام الستاسررررر 
  لتح الطري  أل ل كر  لد ور كح ا  ستاس  ج ي    

ككررررا لت ررررا خيرررر  املكسسرررر  ال سررررطري  لقرررر  جرررررق حرارررر  تضترررر   اسرررر   أ ا ررررتش كسررررت ال  يرررر  
  لقرررررررررر  جررررررررررال ريسررررررررررتور (206  صررررررررررفو  2000)لونتسرررررررررر     كررررررررررع ا نررررررررررراالق  الريررررررررررباي السرررررررررراكو 

 ندررررام ج يرررر  خمتلررررف كررررع حتررررت املنطلرررر  الندرررررا  الفلسررررف   ررررع الندررررام السررررا   اونرررره ي لررررذ  1989
 ال  قرا ترررررر  القا  رررررر  ا ررررررن ج ستاسرررررر   اللتعالترررررر  ا ررررررن ج ا تترررررراريا ج يرررررر  كررررررا اال رررررر ا   قرررررروس   



 

 2019الجزائر وتركيا حتى  نة مقارنة بيدراس العسكرية-المدنيةإشكالية العالقات 
 

 

81 

 

ترتطررررر   ترررررن   لت رررررا ال سرررررات  السرررررا ق   كرررررع جانررررر  آلرررررر حرررررال  ال سرررررتور  لررررر  الندرررررام الر اسررررر  كيرررررع
كطرررررع أل ل كرررررر  أ تررررراريخ ا  ا رررررر كرررررع سرررررو   1989ك ررررر  السرررررلطاق  تررررر  الرررررر تس    لتررررره ل سرررررتور 

ا ررررتش كررررع احلتررررا  الستاسررررت   الفترررر   لررررو ندريررررا  رررر  كررررا  ررررو ستاسرررر   كررررا  ررررو  سررررطرا    ررررام  تررررر 
ك رررررام ا رررررتش أ نطررررراس دتتررررره التقررررررب األاررررراري   ري   اخلررررروض أ اجملرررررال الستاسررررر   كرررررا يكاررررر   لررررر  

 كسس  ال سطري  ك  جناح كن ا     ام      كسار التوول ال  قرا   أ ا  ا ر  ك  امل
 ..العسكر وصعوبة التنازل على السلطة4

يكاررررررر  الوا رررررررا كرررررررع لرررررررالل ريراسرررررررتنا للورررررررالت  ال اتررررررر   ا  ا ريررررررر  ك  ال سرررررررطر ال ينسررررررروبو  إال 
جتررررررار  الرررررر  ل الررررررث   ي رررررروري   إىل احلطرررررر  كررررررر  كلرررررررإ   رررررر  لرررررر   اكنترررررر   ترررررر    لولرررررر  ال  يرررررر  كررررررع

 ررررررر  ق سرررررررتطر  ال سرررررررطري   لررررررر  احلطررررررر  سررررررروال أ  رررررررار  إلريقترررررررا ك  أ ري ل ككريطرررررررا الالتتنتررررررر   كنررررررره 
 نرررررا  ر بررررر   ويررررر  لررررر إ الن بررررر  ال سرررررطري  احلاا ررررر  أ االسرررررت رار  االحتفرررررا   السرررررلط   لرررررذل  لرررررثل  

ستاسررررر  يسررررر و  إىل إ رررررفال نررررروو كرررررع الشرررررر ت   لررررر  حط  ررررر  ال سرررررطرا  كرررررع لرررررالل إنشرررررال حررررر   
 .كستطر ك  كع لالل إجرال انت ا اق  طلت  ر است  اانت ك   رملانت 

لفررررر  ا  ا رررررر ك  أ تراترررررا اانرررررت السرررررتطر   لررررر  احلطررررر  كط رررررا ال سرررررطري  حترررررت يسررررروري  ررررر م 
  ررررر   رررررارير   لررررر  كواج ررررر   احررررر ام كبررررر ك السرررررتطر  امل نتررررر   لررررر  ال سرررررطر  تطرررررو  لت رررررا الن ررررر   ررررر تف 

ال سررررررطري   كررررررن    كررررررع االسررررررتووا   لرررررر  السررررررلط    يطلرررررر   لرررررر   ررررررذه ا ترررررروش كتررررررطلح  ا ترررررروش 
العيتوريرررررررر   الررررررررث ترررررررررإ أ نفسرررررررر ا البرررررررر ي  األ حرررررررر  للفو رررررررر  الستاسررررررررت   تترررررررربح كسرررررررر ل  ال رررررررروري  إىل 

 اللطناق    كطر ح   
 تقال الديمقراطي..توقيف المسار االنتخابي في الجزائر وإجهاض عملية االن5

 اإلجررررررالاق الرررررث تب تررررره  لررررر   ررررروري  ا رررررتش لللطنررررراق كرررررع  1989ارررررا  ريسرررررتور ا  ا رررررر ل رررررام 
 رررررررررا  االح التررررررررر   اسرررررررررتجا   لظصرررررررررالحاق الرررررررررث   كبا ررررررررررهتا  لررررررررر  الدرررررررررر   ال اللتررررررررر   املتضررررررررر اق 

نسررررررفت  لرررررر  التوررررررول    ررررررا  انقررررررال   سررررررطرا   رررررر   1991ال  لترررررر   إال ك  تشررررررري تاق رييسرررررر ع 
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 رررررر   كرررررع لاللررررره   رررررف املسرررررار االنت ررررران   ررررر  لررررروا حررررر   ا ب ررررر  اإلسرررررالكت  لظنقرررررا   األ لبتررررر  كبا
 الساحق  أ االنت ا اق العملانت   

ت ل  ا تش لو ف املسار االنت ان ي   جتست ا ل وري   ت ن  املكسس  ال سطري   ل  احلتا  
  لبت  كقا   العملا  ي   هت ي ا  الستاست   حتت ركق القتاري  ال سطري  ك  لوا ا ب   اإلسالكت  لظنقا  
نفس احلجج الث اانت تتتض ا  للطا ا ا   ورا لل  ل  ا  ا ري   التجر   ال  قرا ت  احل يل  لت ا     

املكسس  ال سطري  أ تراتا  ق  ا  انقال   سطرا  حتت اانت احملالد   ل  كباريئ كتاتور  
 ال ل انت   الطا ا ا   ورا لل  ل  الضطال الشر   لت ل  ا تش أ الستاس  

 1992جانف   11أ     ذه األاك  الستاست   ُكجع الر تس الشا    ل  تق مي استقالته أ  
ري را  اراا أ ت ت    كلض  ا تش  ذل  رمستا نتا ج االنت ا اق التشري ت   ا ا ل بت املكسس  ال سطري 

كع كنفاه أ  1992  امللتف  للر تس  كع لالل إ ناو اجملا        و تا   ال وري  إىل ا  ا ر 
سالكت  لظنقا    ت ل  ا  ا ر      ل  املضر   لت كد اجمللس األ ل  لل  ل    يت  ح  ح   ا ب   اإل

أ ري اك  كع ال نف  كيع   إ ال  حال  الطوارئ      ا ت رض الر تس      و تا  ل  لت  ا تتال 
  ل  املبا ر كع  ب   سطرا   نتتج   ذه التطوراق اخلط     ت ت   ل  ااأ ر تسا لل جلس األ ل  

أ ت تتنه ر تسا لل  ل  لالل الف   االنتقالت  إىل  اي  ت ت  ا ع لل  ل   ا ا اا  للجتش ري را لا ال 
   1995املكسس  ال سطري  ا نرال التاك  ار ال ر تسا للج  وري   ام 

مها: كصوا   ج   الندر أ تراتا   ل   رار ا  ا ر   را تتاريع كيريا ريال  املكسس  ال سطري  
ير   ك  ا تش ال ا  حارد البالري  يفريلو  ادا  لطواق  احملالد  ك  كصوا  احلط  املطل   الذيع
 تتار تق ك  كع كصوا  الت ر  الذيع ي     ك    ا تش     سري    كوج    سطريا حنو التو يت 

ااي  التوول ال  قرا    حت يت األك    ك  االنقال اق ت يت  نتا ج  طست  كفريل  ال    كا امل نت  
ال سطري  حتت اح كر   لاي  املطا  اانت الضلب  للتتار احملال  ريال  املكسس أ لتوقت  التو يت  

     حطوك  ا  ال يع كر طا   1997لتفرا  27كلرإ أ القتام  انقال   سطرا    كبا ر أ 
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 العسكرية في تركيا والجزائر-.العامل الخارجي وتأثيره في العالقات المدنية6
 رررررع الررررر  األ  ررررراو أ تراترررررا  ا  ا رررررر حترررررت  ررررررو ك ال أ إ ررررر اري  ارررررا  االحتررررراري األ ر ن يترررررا ا

تقرررررارير كتا  ررررر  ألريال تراترررررا كراررررر   حرررررول ك جررررره القترررررور أ ال  لتررررر  ال  قرا تررررر  السرررررت ا نفرررررو  املكسسررررر  
 .ال سطري  أ احلتا  الستاست  أ تراتا

  للررررررر  ر النقررررررر  الرررررررالري  1998 ج رررررررت تقرررررررارير األريال الرررررررث ك ررررررر  ا االحتررررررراري األ ر ن كنرررررررذ  رررررررام 
البررررالذ الررررذا يل برررره ا ررررتش أ احلتررررا  الستاسررررت  كررررع لررررالل جملررررس األكررررع القرررروك   ا ررررا  البررررت املررررذار  
األ ر  ترررررر   وجررررررو  إ رررررراري  تندررررررت   ررررررذا اجمللررررررس ريسررررررتوريا  لرررررر  امل رررررراي  األ ر  ترررررر   حتويلرررررره إىل ككسسرررررر  

األ ر ن لررررور  استشرررراري  أ ل كرررر  احلطوكرررر   ا ررررا   رررر ق  رررر   تبرررر ك كفا  رررراق انريرررر ام تراتررررا لالحترررراري
   ترررررر ق التقررررررارير ال  ريرررررر  لالحترررررراري األ ر ن إ ا ترررررر  إال   رررررر    انت ررررررال تراتررررررا كررررررع إارررررراا كطالرررررر  االحترررررراري

  2002 صول ح   ال  ال   التن ت  إىل السلط   ام 
ا رررررا  رررررضطت الواليررررراق املتوررررر   األكريطتررررر   لررررر  تراترررررا كرررررع لرررررالل كطالبت رررررا  ررررراح ام املبررررراريئ 

املت لقرررررر   ال  قرا ترررررر   حقررررروس اإلنسررررررا    ا تبار ررررررا  ريررررررو  شررررر ال األ لسرررررر ا  يررررر   ملند رررررر  حلررررررف ال
    ري  اس اتتج  أ  ذه املند    

 كررررع   لرررر   تراتررررا  انررررت السررررلط  ال سررررطري  أ ا  ا ررررر كيريررررا كررررع الريررررضوي ال  لترررر  كلل ررررا كلرررر  
ل رررررا تررررر ام الو رررررا الررررر الل   تترررررا    ري لتررررر   حترررررار ا تتررررراريا  ررررر  ك لرررررع   ررررروس ري لوكاسررررر  ابررررر  

الريرررررضوي ال  لتررررر  املطالبررررر   ثيفررررراري  نررررر  حتقتررررر  ري لتررررر  أ اجملررررراار املرتطبررررر  أ   احلرررررر  األ لتررررر   ت ايررررر ق
 توجترررررره  1998حلررررررت  ررررررا  ا ر   لرررررر  األكرررررر  املتورررررر   لظ ررررررالم  التقترررررر   ررررررام  حتررررررت  املرررررر نت حرررررر  

 تررررررا لطررررر  أ الشررررررك   ال اللتررررر  للج ا رررررررتررررر لال لارج  لررررر  االهترررررام لل كسسررررر  ال سررررررطري   ممرررررا ا تررررررع
البلررررر يع اانررررررت كتقار ررررر   لررررررو ك      رررررا  لرررررر  ا  ا ررررررر    لرررررر كرررررع  نررررررا نسرررررت ل  ك  الريررررررضوي ال  لتررررر  

  ت ل    ع املندوك  الضر ت  تاا  ك    ط  ك  تراتا ك  ا اان
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 .العسكرية-.استراتيجيتي أردوغان وبوتفليقة اتجاه العالقات المدنية7

ال رررررررام مل تلرررررررف الش ترررررررتاق املر رررررررو  لالنت ا ررررررراق الر اسرررررررت  أ ا  ا رررررررر ل رررررررام ارررررررا  التوجررررررره 
كتفررررررر   لتررررررره    رررررررو الر بررررررر  أ تو ترررررررف ري اكررررررر  ال نرررررررف  القتررررررر  املسرررررررت ر  كنرررررررذ سررررررربا سرررررررنواق  1999

 حتقتررررر  االسرررررتقرار الستاسررررر   االجت رررررا    إال كنررررره  رررررر ا  ا ررررروا ك  املكسسررررر  ال سرررررطري   ررررر  التررررررارق 
لتطررررو  ر تسررررا للرررربالري ر رررر  ا رررر ا ه لتولترررره املنترررر  ك  تو ررررا مجتررررا  فلتقرررر امل  ررررح احلررررر  برررر  ال  يرررر   وت

السررررلطاق  ت يرررره  لرررر  لررررال  كررررا اررررا  سررررا  ا كررررع  برررر     لترررره    رررر  انسرررروا  املر ررررو  السررررت  كررررع 
االنت ا ررررراق حتولرررررت  اتررررره األلررررر   كرررررع انت ا ررررراق ري قرا تررررر   ت  رييررررر  إىل جمررررررري اسرررررتفتال  لررررر   ررررر   

ه الررررررر تس  وتفلتقرررررر   ا قررررررا كساسررررررتا يت لرررررر  أ التقرررررراره حلرررررر    رررررر    وتفلتقرررررر   أ   ايرررررر  حط رررررره  اجرررررر
كرري  رررررا  للسرررررلط   لررررر  كسرررررار ستاسررررر   ويررررر   ارررررا   صرررررولأ تراترررررا    تن رررررا  يررررر     راجمررررره  توج ررررراق

كسررررراد كن جررررر    رنررررراكج ستاسررررر   كشرررررر و اسررررر اتتج   ب ررررر    ررررراريه حررررر   ال  الررررر   التن تررررر  كبررررررب  لررررر 
    رررررر  ت سررررررتس احلرررررر   انريرررررر ت (69  صررررررفو  2016)ا  رررررراك     2023حريررررررارا  ترررررر  إىل كلرررررر  

إلتررررررره ال  يررررررر  كرررررررع التتررررررراراق الستاسرررررررت  امل تلفررررررر  سررررررروال اانرررررررت كرررررررع التترررررررار الت تررررررررب القررررررروك  ك  التترررررررار 
ال ل رررراص اللتررررعا  ك  حررررىت كررررع التتررررار االسررررالك  املنشرررر   ررررع األحرررر ا  اإلسررررالكت  السررررا ق   احمللرررر  كرررررع 

   املكسس  ال سطري   ب
اجت  ررررررت التترررررراراق اللال رررررر   اتفقررررررت  لرررررر   ررررررت   كبرررررراريئ كشرررررر ا   لطررررررا  لطررررررا  كرري  ررررررا   

 لطنررررره راررررر  اإلسرررررالكت    الت ستسررررر  خمتلرررررف   رررررع سررررربقه كرررررع كسررررراتذته  للررررر  يرررررذار اإلسرررررالم ك  ال  لررررر 
 لقرررررررر   لرررررررر  اايرررررررر  حقرررررررروس االنسررررررررا    ررررررررت  ال  الرررررررر   احلريرررررررر    ك  املبرررررررر ك الررررررررر تس للج  وريرررررررر   ررررررررو

   ررررررررر ا احلررررررررر    رررررررررواه كرررررررررع لرررررررررالل للررررررررر  كنرررررررررا  (Insel, 2015, p. 55) ال  قرا تررررررررر   ال ل انتررررررررر 
 2012 2007  2002ستاسرررررر  ج يررررررر  أ تراتررررررا  لاصررررررر    رررررر  لرررررررواه أ  ال رررررر  انت ا ررررررراق كتتالتررررررر  
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ل  رررررروت ككسسرررررر  ا ررررررتش  رررررر   ررررررارير   لرررررر  احلفررررررا   لرررررر  القررررررو  الررررررث ات ررررررت هبررررررا  رررررروال الفرررررر اق 
 التارخيت  السا ق   ن كا اانت تستض    ف الن    األح ا   الستاست   

 ررررر م كرري  رررررا   رررررطال ج يررررر ا كرررررع الوسرررررطت  الرررررث اانرررررت سرررررببا أ لررررروا ح  ررررره  األ لبتررررر  أ   لقررررر
  األكرررررررررر الرررررررررذا ج لررررررررره يشرررررررررط  احلطوكررررررررر   يبررررررررر ك أ   لتررررررررر  اإلصرررررررررالحاق 2002انت ا ررررررررراق  رررررررررام 

املرحلررررررررر    أ  رررررررررذه (Bonzon, 2019, p. 53) الستاسرررررررررت   اال تتررررررررراريي   االجت ا تررررررررر   اللقالتررررررررر 
ا  يرررررر   سرررررروال أ ا  ا ررررررر  قترررررراري  الررررررر تس  وتفلتقرررررر  ك  أ تراتررررررا  قترررررراري  كرري  ررررررا  سرررررر   اررررررال الطرلررررررا  
إل  ررررررراري  ت نررررررر  املكسسررررررر  ال سرررررررطري   رررررررع   لتررررررر  صرررررررنا القررررررررار الستاسررررررر    رررررررذا  لررررررر   ال ررررررر  كراحررررررر  

ل  الرررررر  كساسررررررت : لبالنسررررررب  ل اتررررررا اتبررررررا ارررررر  كررررررع ا ررررررتش  احلطوكرررررر  أ املرحلرررررر  األ ىل لوصررررررول حرررررر   ا
ككررررررا الررررررر تس  وتفلتقرررررر      ستاسرررررراق حررررررذر  جترررررراه   ريرررررر  ا الررررررب  2002 التن ترررررر  إىل السررررررلط   ررررررام 
جتنررررررر  الررررررر لول أ كواج ررررررر  كرررررررا املكسسررررررر   2004-1999   تررررررره األ ىل لا ت ررررررر   رررررررو اآللرررررررر أ 

ال سررررررطري  الررررررث ك صررررررلته للوطرررررر  حتررررررت  رررررر  يكارررررر  كنرررررره يطررررررع الطلرررررر  كررررررع االحرررررر ام  ررررررذه املكسسرررررر  
تطترررررر  جتنرررررر  اسررررررتف اا   رررررر   تررررررارياق املكسسرررررر   ارررررر   رررررر ار   فررررررا ا    ررررررا سررررررلف   ال تبرررررراراق تطت

   ال     األ ىل ك  ا تش  و ح  ه  إ الس كلفاق املا        يرريري  وال
اح الر تس  وتفلتق  أ تسوي  صور  التوال   تنه      تاري  كراا  ا تش حتت ج   املس ل  

ا ا را  األكنت   ل  ركد كجن   احلطوك   لتطبا توالقا اب ا أ ال ال اق    احلطوك    تاري  ا تش   
لش    اذا احلتول  ل   وتفلتق   ل  املنا ر  الستاست   ج   املتاحل  الو نت  ك لوي  لطس  الت يت  ا

جال كتلاس السل   ع نتا ج التوال     الر اس   املكسس    لل إ  اريس   ا نطعالشر ت  ال  لت  لاص  
ن  ي  و  املتلاس رييباج   املتاحل  الو نت  مل ا   اآل ار السلبت   للور  األ لت    لنج  كبا ر     

 طع  صف     الو نت  امل سا  للفته مبا التذرو  ا ل  حتت ككسساق ا   وري  مبس الس اح ل  م
    كلا اكتااق  التوال   الت ايشال سطري  أ ا  ا ر أ ال     األ ىل حلط   وتفلتق-ال ال اق امل نت 
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لت ررررر يالق ريسرررررتوري    ثجرا رررررهأ املقا ررررر  اانرررررت املرحلررررر  األ ىل حلطررررر  كرري  رررررا  كالرررررر رييناكتطتررررر  
 ال سررررررطري  أ تراترررررررا -توررررررول األ ررررررروإ أ ال ال رررررراق امل نتررررررر الكرررررراري   اانرررررررت مبلا رررررر  نقطررررررر   37مشلررررررت 

كصررررررربح  ثكطرررررررا  ت تررررررر   القررررررروك  كيرررررررعكرررررررع  رررررررانو  جملرررررررس األكرررررررع  15الب ايررررررر  اانرررررررت  ت ررررررر ي  املررررررراري  
يررررر   حولررررره إىل جررررررري القرررررانو  ا  يررررر  اجمللرررررس كرررررع سرررررلطاته التنفتذ   ترررررت  ك نتررررر  ألكانتررررره ال اكررررر   ا رررررا

  سررررررو  كرررررررع األكانرررررر  ال اكررررررر  جمللررررررس األكرررررررع القرررررروك  احلررررررر  أ  ا رررررررا  جملررررررس استشرررررررارا للوطوكرررررر 
 كيريررررررا     .احلترررررول  لرررررر  امل لوكررررراق  الو ررررررا   السرررررري   نرررررر   لب ررررررا كرررررع الرررررروااراق  املكسسررررراق ال اكرررررر 

الترررررر  الررررررث اانررررررت ت فرررررر  الطرررررروارير ال سررررررطري  كررررررع اخلريرررررروو للر ا رررررر  امل 30إجرررررررال ت رررررر ي   لرررررر  املرررررراري  
 .لتتبح املكسس  ال سطري   اوارير ا لا    إل را   كرا ب  ا  اا املرا ا لل واسباق

اخلاصررررررررر   131ات رررررررر ي  املررررررررراري    2004  إجرررررررررال ت ررررررررر يالق ريسررررررررتوري  كلررررررررررإ كتتالترررررررر   رررررررررام 
 ررررراجمللس األ لررررر  للت لرررررت   كيرررررع   إلضرررررال  ريررررروي  ا نررررررال ال سرررررطرا ريالررررر  جملرررررس إريار  اجمللرررررس األ لررررر  

 كيريررررررا إلضررررررال الفقررررررر  اخلاصرررررر    ريرررررروي  ا نرررررررال ال سررررررطرا ريالرررررر  احترررررراري اإل ا رررررر   التلف يررررررو    للت لررررررت 
(Kazancigil, 2013, p. 60)    االق قا رررررررا  ا نرررررررر مبمشلرررررررت الت ررررررر يالق كيريرررررررا السررررررر اح ا رررررررا

 .ريال  احملاا  ال سطري   ا ا   إلضال إكطانت   اا   امل نت  الق اك   ش    ريايا الفساري
ا ت ررررررررر ق السرررررررررلط  ا  يررررررررر   أ تراترررررررررا أ كرحلت رررررررررا األ ىل  لررررررررر  كن جتررررررررر  لطرررررررررو  لطرررررررررو  أ 

  لرررر  تفارييررررا للترررر ام    ال اهتررررا كررررا املكسسرررر  ال سررررطري  الررررث  ت نررررت  لرررر  الرررربالري ل قرررروري كررررع الرررر كع
اااق املبا رررررر ك  الت ررررررض النقرررررال   سرررررطرا  ا رررررا اسررررربت احلطوكررررر   ررررر بت  ابررررر   كرررررع لرررررالل اإلاررررر

حترررررت اسرررررتطاو أ الفررررر   األ ىل    ال  لررررر  ال  تقررررر  اال تتررررراريي  الرررررث سرررررا  ق كرري  رررررا   لررررر  كواج ررررر  
( كرررررررع تقويررررررر  اال تتررررررراري ال اررررررر   رلرررررررا كسرررررررتوإ رلا تررررررر  الشررررررر   2007-2002لر اسرررررررته احلطوكررررررر  )

  اياري  ال ل  القوك   دفت  نسب  التري     ال يو  اخلارجت   اياري  التاريراق  
أ ا  ا ررررررررر   يبرررررررر ك الررررررررر تس  وتفلتقرررررررر  إصررررررررالحاته اخلاصرررررررر  اجترررررررراه املكسسرررررررر  ال سررررررررطري  إال أ  

   اتسررررررر ت  ررررررر  األلررررررررإ  ا ت ررررررراري املرحلتررررررر  كلل رررررررا ارررررررا  2009-2004ال  ررررررر   الر اسرررررررت  اللانتررررررر  
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تراترررررا  لطرررررع األكرررررر امل تلرررررف  رررررو ك   وتفلتقررررر  ا ت ررررر  كن رررررا  كضررررراير ألرري  رررررا    رررررو حتررررر ا  احلرررررال أ
التطررررروراق الستاسرررررت   اال تتررررراريي  اإل ا تررررر  أ الررررربالري  كرررررا اسررررربه كرررررع  لاصررررر  كرررررا  سرررررطري املكسسررررر  ال

كشررررررر  ت  كررررررع لررررررالل كتلرررررراس السررررررل   املترررررراحل  الو نترررررر    لرررررر  ال  لرررررر  ال  لترررررر   ررررررع ا  ا ررررررر  تراجررررررا 
امل يونترررررر   فريرررررر  ارتفرررررراو كسرررررر ار البرررررر  ل  ارررررر   لرررررر  كريإ إىل تقويرررررر  ككسسرررررر  الر اسرررررر   لرررررر  حسررررررا  

ي   ل  ررررر   وتفلتقرررررر  إىل كراج ررررر  ال ال رررررر  الرررررث اانررررررت تر طررررره  ررررررب    ترررررارياق ا ررررررتش املكسسررررر  ال سررررررطر 
النالررررررذ  لاصرررررر  الفريرررررر    رررررر  ال  ررررررارا الررررررذا رلرررررر  تر ررررررتح  وتفلتقرررررر  ل  رررررر    انترررررر  لتوررررررول التوالرررررر  

 الذا اا  سا  ا  وال ال     األ ىل إىل ص ام كبا ر  
 رررررر  الررررررر تس  وتفلتقرررررر    رررررر  نقطرررررر  حتررررررول ابرررررر   أ  بت رررررر  ال ال رررررر   2004كللررررررت ر اسررررررتاق 

 تررررررارياق ككسسرررررر  ا ررررررتش   انطلقررررررت  رررررروارير التنررررررالس كررررررع ك طترررررراق تلرررررر  االنت ا رررررراق حتررررررت  ررررررررق 
املكسسررررررر  ال سرررررررطري  التررررررر ام احلتررررررراري جتررررررراه السرررررررباس االنت ررررررران    ررررررر م تقررررررر مي الررررررر    ك  املسررررررران   ألا 

ا رررررراق ك  ررررررا  كلررررررا سررررررتقب   نتررررررا ج االنت   ك لنررررررت  ك  ررررررح    رررررر م الو ررررررو   رررررر  كا ك  ررررررح كيريررررررا
   (21  صفو  2000)التت ا ا   اانت  بت ت ا

لل كسسرررررر  ال سررررررطري  خيتلررررررف  ررررررع  لرررررر  الررررررذا تتطلررررررا إلترررررره   وتفلتقرررررر الرررررر  ر الررررررذا اررررررا  يررررررراه 
القترررررراري  ال سررررررطري     ررررررو كررررررا اشررررررفت  نرررررره ستاسرررررر  الررررررر تس   رررررر  تر  رررررره  لرررررر  ارسرررررر  الر اسرررررر  ل  رررررر   
 انتررررر   حترررررت كسرررررن  حقتبررررر   اار  الررررر لاو الرررررو رب لش تررررره  كرررررع  نرررررا  ررررررا للسرررررطح ك  ر يررررر  القتررررراريت  

ملكسسرررررر  ال سررررررطري   ل رررررر   لرررررر  اررررررا  كحرررررر  الستاسررررررت   ال سررررررطري  لتسررررررت كتطا قرررررر   شرررررر   كسررررررتقب  ا
  األسبا  الر تس  الستقال   ا   كراا  ا تش كع كنتبه 

ري    ر رررررره  2008 برررررر  لايرررررر    رررررر    وتفلتقرررررر  اللانترررررر   األلرررررر     ررررررام  ت رررررر ي  ال سررررررتور  ررررررام 
 لررررر  االسرررررتفتال  ررررر  ك رررررره العملرررررا    ررررر  سرررررا ق  ك ىل أ تررررراريخ ا  ا رررررر    رررررذا كرررررع كجررررر  لسرررررح اجملرررررال 

أ نفررررس الفرررر   ريللررررت السررررلط  احلاا رررر  أ تراتررررا كرحلرررر  ج يرررر    ه لل  ررررح ل  رررر   ر اسررررت   اللرررر  ككاكرررر
كررررررع  % 7 46أ  ال اهتررررررا كررررررا املكسسرررررر  ال سررررررطري  لب رررررر  ك  حترررررر  حرررررر   ال  الرررررر   التن ترررررر   لرررررر  
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 ررررر ر احلررررر    قرررررو  ابررررر   لبسررررر  نفرررررو ه  سرررررلطته  2007األصرررررواق أ االنت ا ررررراق ال اكررررر  أ جولتررررر  
الستاسرررررت   ممارسررررر   رررررضوي كارررررع  لررررر  ا رررررتش لتبررررر ك كرحلررررر  ج يررررر   كرررررع الترررررراو  ررررر   لررررر  الشرررررك   

  ك رررررر   ررررررذه الترررررررا اق  رررررررار حرررررر   ال  الرررررر   التن ترررررر  2002الطرررررررل    رررررر    نرررررر   رررررر  ك لنرررررر  كنررررررذ 
تر ررررتح  ايررررر اخلارجترررر   برررر  ا   ررررول ملنترررر  ر ررررتس ا   وريرررر  ممررررا ك ررررار خمررررا   ر اسرررر  األراررررا   لررررر  

ارررررررررا  كرررررررررع كرري  رررررررررا  إال ك  ري رررررررررا ا تررررررررررش إىل االلتررررررررر ام مب اكرررررررررره  انتررررررررر   ل رررررررررا كتررررررررر  ا   وريررررررررر  ال ل 
 رررررررول ر تسرررررررا للج  وريررررررر  ال اتررررررر    أ الن ايررررررر  كصررررررربح الت ررررررررض للشرررررررر   السرتاسرررررررر     ررررررر م  ال سرطريرررررررر  

  تن ا   إ اري  انت ا  الر تس  وتفلتق  لوالي   الل       كع املكسس  ال سطري  
ل سررررررتخ ري ررررررا   سررررررلطته  ل اوسررررررتيررررررا  الر ه ال  رررررر    اكرررررر   ررررررذ اسررررررتض  الررررررر تس  وتفلتقرررررر  لررررررالل

لطرررررع التورررررروالق    تقويت رررررا  ري وكت رررررا  للقررررر  كطنترررررره  ا ررررر اق البررررر  ل كرررررع  رررررررال السرررررل  االجت رررررا  
   كح  ت ارتبااا ل إ ري ا ر السلط  2011الث    هتا ال  ل ال ر ت   ام 

ج ررررر  ا  ا رررررري     األ  رررررا  ررررربح  احلرررررر  األ لتررررر   أ التسررررر تناق  الرررررذا ال يررررر ال راسررررر ا أ 
ك رررررررر  ااسررررررررا لالريرررررررررراي أ إحرررررررر اث تضتررررررررر اق جذريرررررررر  لتوقترررررررر  املطالررررررررر  االجت ا ترررررررر   اال تتررررررررراريي  
 الستاسررررررت   لو ررررررا ا اللرررررروراق ال ر ترررررر   خمرجاهتررررررا ااريق كررررررع ت  ترررررر   ررررررذا الشرررررر ور لاصرررررر  ك  اإل ررررررالم 

كرررررع لتبترررررا  كترررررر  الرررررت ع  الررررر     ررررراق ينقررررر  املشرررررا   امل سرررررا ي  الرررررث ك قبرررررت التضتررررر  اللرررررورا أ اررررر 
االحتجاجررررراق  اال ت ررررراري  لررررر  ستاسررررر  ري ررررر     ررررر اسرررررتطاو الرررررر تس  وتفلتقررررر  ك  يتررررر  لقررررر    سررررروريا 

كبنتررررر   لررررر  ك اريلررررر   ررررررال السرررررل     ررررر  الف التررررر  ا تترررررارييا   ررررر  ال اريلررررر  اجت ا ترررررا  اخلطررررر   ستاسرررررتا 
إصرررررالحاق ستاسرررررت   سرررررن  كرررررع لر ررررر ا  ك لرررررع  رررررع 19حالررررر  الطررررروارئ   ررررر    ككنترررررا  لرررررت  إ رررررال  رلرررررا

  تنررررر ر  كبررررراريراق السرررررلط   رررررذه أ سرررررتاس التوررررررر (4  صرررررفو  2016) نررررر ي     لررررر  نطررررراس  اسرررررا
الستاسرررررر  لطررررررع أ الوا ررررررا اانررررررت االرررررر  اإلصررررررالحاق الررررررث تبنت ررررررا ترررررر ل   رررررر ع اسرررررر اتتجت  البقررررررال  

اللاللررررر   قترررررت  لررررر  حا رررررا لاصررررر    ررررر  ت تررررر  الفريررررر  ال سرررررطري  أ  رررررذه ال  ررررر   -لال ال ررررراق امل نتررررر 
كا تضترررررر   2012ا ررررررا   حترررررر ث االنت ا رررررراق التشررررررري ت  لسررررررن      ايرررررر  صرررررراحل  ا رررررر ا ألراررررررا  ا ررررررتش
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 لرررررررر  اخلريطرررررررر  الستاسررررررررت  أ الرررررررربالري ر رررررررر  إجرا  ررررررررا أ لرررررررر   حساسرررررررر   أ سررررررررتاس  رررررررررن كريررررررررطر  
ر الرررررو رب    لبتررررر  املقا ررررر  أ العملرررررا  احرررررتف  حررررر   جب ررررر  التوريررررر تحتررررر  ال ر تررررر اللررررروراق   تررررر ا تاق 

 اسرررر  امل يرررر  كررررع الو ررررت كررررع لررررالل ال  ررررح   ممررررا  رررر ا  ررررو  الررررر تس أ اريررررر إصررررالحاته ري   ك ار رررر 
  ل     را    أ    التوال  ا  ي  كا املكسس  ال سطري  

ال سطري  أ -كن ر  ال ال اق امل نت  اا   ر    ا ته التوت   لوا الر تس  وتفلتق   ال     الرا   
ا  ا ر  حتت لرجت   ت ا كس اق كنا ري  لبوتفلتق  أل ل كر  أ ال اص    س    ا  ا تقاالق 

لتتوسا  ذل  االق املطالب   االستنجاري  ا تش ا  ا را  كطالبته  الت ل  كع    نت ا السلطاق األكنت 
 .ت  ب  كح ا     تتاق ستاست   تندت اق ك ن

 لرررررر   ررررررانو  ج يرررررر  إلصررررررالح  2016أ   وتفلتقرررررر  صرررررراريس الررررررر تسأ  ررررررذه املرحلرررررر  احلساسرررررر  
القريررررررال ال سررررررطرا   ررررررو ك ل ت رررررر ي   ررررررس  ررررررذا القطرررررراو احلسرررررراد كنررررررذ االسررررررتقالل   ك رررررر  نقطرررررر  أ 
 ررررذا القررررانو  اانررررت تلرررر  املت لقرررر   ررررا را    رررر  ككررررع ال  لرررر   الررررث يرتطب ررررا األ رررر اص املرررر نتو   لررررث  

ريرررررررا ت  ال سرررررررطري  ال تندرررررررر لت رررررررا  ستتررررررربح كرررررررع التتررررررراص ا  ررررررراق القريرررررررا ت  للقرررررررانو  ا  ررررررراق الق
 مما ي تع نقط  إ ا ت  أ ا  ا ر للو  كع ال  ر الستاس  لل كسس  ال سطري     ال ام

 .فشل االنقالب العسكري وترسيخ الديمقراطية في تركيا8 

ل ررررررررام  االنقررررررررال  ال سررررررررطراارا  أ كواج رررررررر  ك  رررررررررق تراتررررررررا حطوكرررررررر   ك ار رررررررر   صررررررررال    رررررررر
  رررررو االنقرررررال  الرررررذا ك ررررراري إىل األ  رررررا  سلسرررررل  االنقال ررررراق ال سرررررطري  الرررررث  ررررر  هتا تراترررررا   2016

 األسرررررس ا   وريررررر  سرررررا قا  لرررررا تش ال اررررر  الرررررذا ارررررا  يت ترررررا تارخيترررررا مب  ررررر  احلفرررررا   لررررر  ال ل انتررررر  
ا ررررتش   رررراق  رررر  نفسرررره كنررررذ   اريلرررر  ك  ا ررررتش حي رررر  ال سررررتور  ال سررررتور حي رررر كلل  لرررر  ال اترررر   لرررر  

   إلراجررررره كرررررع احلترررررا     ررررر   رررررارير  لررررر  تنفترررررذ  رررررذه امل  ررررر  سرررررلط  صرررررول حررررر   ال  الررررر   التن تررررر  لل
  يطرررررررررررع ا رررررررررررتش راض  لررررررررررر  الطلررررررررررر  كرررررررررررع الستاسررررررررررراق ال اللتررررررررررر   املوا رررررررررررف اخلارجتررررررررررر   ال اكررررررررررر   
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ال ال ررررررراق كرررررررا     ارررررررذل  تررررررروتراحترررررررت الررررررره تررررررروري تراترررررررا أ األاكررررررر  السررررررروري   تررررررر ا تاهت ألرري  رررررررا  
  لطل ررررررا  واكرررررر  سررررررامهت أ احملا لرررررر  االنقال ترررررر  الفا ررررررل  ر سررررررتا  الواليرررررراق املتورررررر    ك ر  ررررررا  إسرررررررا ت  

لرصررررر  للقتررررراري  الستاسرررررت  ال اتررررر  إللريررررراو املكسسررررر   ارررررا   االنقرررررال  الفا ررررر  ررررر  الرررررر تس كرري  رررررا   
ق لتوتررررر  تراترررررا ال سرررررطري  ألكرررررر الر اسررررر   احلطوكررررر   لررررر  حنرررررو ااكررررر      رررررت امل يررررر  كرررررع اإلصرررررالحا

 2018كرررررررع كا انقرررررررال   سرررررررطرا أ املسرررررررتقب   لبانت رررررررا  الرررررررر تس كرري  رررررررا  ل  ررررررر    انتررررررر   رررررررام 
ال سرررررررطري   رررررررا    لررررررر  لريررررررروو ا رررررررتش للقتررررررراري  -ريللرررررررت تراترررررررا  ترررررررر ج يررررررر  أ ال ال ررررررراق امل نتررررررر 

 اخلارجتررررر  شرررررك   الستاسررررر  ال اللتررررر  الإلريار  الناجوررررر  حلررررر   ال  الررررر   التن تررررر  أ لرررررا  الستاسرررررت  امل نتررررر 
 ررررررروا  ارررررررا   رررررررا ت    رررررررا اإل ررررررران أ ت  يررررررر  ال  قرا تررررررر   اايررررررر  احلريررررررراق  حقررررررروس   تتررررررراري رررررررا ال  نال

ا ررررررا    كترررررر ره  حتولررررررت تراتررررررا إىل ري لرررررر  صررررررنا ت  2018 حررررررىت  2003لفرررررر  الفرررررر   كررررررع   اإلنسررررررا 
% لرررررالل لررررر   100 اك ررررر الق التريررررر   حترررررت السرررررتطر    ررررر كا  ررررر  ق ارتفا ررررر ا  لررررر ك قرررررت  اارهتررررر

كلترررررررار ري الر  رررررررام  823 311حجررررررر  النررررررراتج احمللررررررر  اإلمجرررررررا  ل اترررررررا كرررررررع  سررررررر تنتاق ا ا ارتفررررررراالت
 نوررررررو  ري سررررررطانهأ البلرررررر  الررررررث يقرررررر ر  رررررر  2017كلتررررررار ري الر  ررررررام  102 851لتترررررر  إىل  2003

كلترررررررار ري الر  201 تن رررررررا دطررررررر  حجررررررر  االسرررررررتل اراق األجنبتررررررر  أ تراترررررررا كلترررررررو  نسررررررر     745 80
 2018كلتررررررررررار ري الر أ ال ررررررررررام  1 168ملا ررررررررررت    الترررررررررراريراق  لضررررررررررت ا 16لررررررررررالل السررررررررررنواق الررررررررررر
 لقرررررا  كلترررررار ري الر 55ك  رررررا كرررررع لرررررالل دفرررررت   جررررر  التجرررررار  اخلارجتررررر  إىل  ا حققرررررت الررررربالري ااحررررر

ك  يترررررربح  2023 حسرررررر  ر يرررررر  كرري  ررررررا  لررررررث  تراتررررررا تط ررررررح أ  ررررررام  إلحتررررررالاق البنرررررر  الرررررر    
كررررررا ج رررررر  املرررررروا ع ال ارررررر  يلرررررر  أ السررررررلط   ررررررذا   ا تتررررررارياق أ ال ررررررا  10ا تترررررراري ا  رررررر ع ك رررررروإ 

احلاا ررررر   يررررر    تقلرررررت  ري ر ال سرررررطر أ احلترررررا  الستاسرررررت  ا رررررا ك  املكسسررررر  ال سرررررطري   اهترررررا   ت ررررر  
 .تش ر  ذاق القل  كع اإلريار  الستاست  القا    جتاه كباريئ ا   وري   نداك ا ال ل اص
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 .الجزائر: من حلم اإلصالحات إلى كابوس الفساد.9
  ررررر  االنسرررررجام الترررررام  ررررر  الر اسررررر   املكسسررررر  ال سرررررطري  أ ا  ا رررررر  ررررر ك الررررر  يج لل  لررررر  امل نتررررر  
كقا رررر  ت اترررر   اار  الرررر لاو ك  ترات  ررررا كنترررر   لرررر  اح الترررر  ا ررررتش  االلترررر ام مب اكرررره ال سررررتوري   لقرررر  
 انتقررررررر  احلطررررررر  الف لررررررر  كرررررررع املكسسررررررر  ال سرررررررطري  إىل  ررررررربط  لاصررررررر  للقت رررررررا الر اسررررررر  تريررررررر  رجرررررررال
األ  رررررال  لررررر   جررررره اخلتررررروص إىل جانررررر   جررررروه ستاسرررررت   رررررا  ال ررررراق لاصررررر  كرررررا كسررررر ا ر اسررررر  

 رررررا كرررررر ر الو رررررت صرررررارق  رررررذه الشررررربط  جررررر لا ل ا   وريررررر    لررررر  ركسررررر    رررررقت   كستشرررررار الرررررر تس 
كرررررع املكسسررررر  احلاا ررررر   رررررع  ريررررر  للررررر   ررررروإ اجت ا تررررر  ج يررررر     ررررر كا حترررررالفوا كرررررا ر سرررررال األحررررر ا  

 تس   رجرررررال ا تئررررراق اإلرياريررررر  احلتويررررر     ررررر  ا نرررررراالق  الريرررررباي السررررراكو  أ الستاسرررررت  املوالتررررر  للرررررر 
خمتلررررررف األج رررررر   األكنترررررر     التررررررا  القررررررراراق كصرررررربوت حترررررر ري  ررررررالتوال   رررررر  كصرررررروا  املررررررال افا رررررر  

 ج ي   ككسس  الر اس   
رجرررررال األ  رررررال الفاسررررر    الرررررذيع تترررررن    السرررررلط  حسررررر  جترررررار  التررررراريخ يتررررربوو  كالرررررر 
 رررررو  كرررررع الرررررذيع صرررررن و     يتررررربح  ررررر  نفرررررو  ابررررر  ريالررررر  ككسسررررراق ال  لررررر   لررررر إ القررررروإ ال  لتررررر  
املسررررررتفت   كررررررع امل ايررررررا اال تترررررراريي   أ  ررررررر   ررررررذا الو ررررررا املرررررر ريا   رررررررر ا نترررررر  إ رررررراري  تر ررررررتح الرررررررر تس 

  ري ررررررت ال  يرررررر  كررررررع األحرررررر ا   الش تررررررتاق الو نترررررر  املرررررررضت  لاكسرررررر  ر رررررر   وتفلتقرررررر  ل  رررررر   ر اسرررررر
املكسسرررررر  ال سررررررطري  إىل حت رررررر  كسررررررك لتاهتا كررررررع كجرررررر  جتسررررررت  انتقررررررال  2018امل ار رررررر  لررررررالل  ررررررام 

ري قرا ررررر   رررررالبالري   طررررر  ك  ا رررررتش ارررررا  ريا  رررررا ال  ررررروري الفقررررررا لل  لررررر  ا  ا ريررررر    تلررررر   رررررو  تررررر    
  اس    

 يسقط الرئيس ويعيد المؤسسة العسكرية للواجهة. ."الحراك الشعبي"10
أ الو ت الذا اا  ا  تا يتو ا      الر تس  ع ال  ح ل  ا   صوت   اكت كح ا  املواال  
 تشطت  كا  ر   اس  التوالف الر اس     اكت    تح  وتفلتق  ل     لاكس  كا الت ات   ل  ر ا 

 حتاريه  ع ل   كا ري ر ستاس  لالل االنت ا اق الر است  ا تش  ل   ذه اخلطو  ك   ل  األ   
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 س   ذا االحتقا   راق ال  واق لالحتجا     تر ح  وتفلتق  سر ا  كا حتولت إىل  حرا       
إ  اري    مش  ا  ال ا  الو رب  طريق  سل ت   حول كطل   اح   و2019لتفرا  22حا   أ 

 سلط   انطالس كرحل  ج ي   لتضت  الندام الستاس  ال  عالر تس  وتفلتق    ا لته   تبته 

ت   ككسس  ا تش أ ا  ا ر املكسس  الر تس  لبقال ال  ل   ال  طع ألا انتفا   ك  تنجح ري   
   أ   ايته اا  ري   ا تش ك   ل  األ   حتاريه  لطع كو ف املكسس  ال سطري  كع  احلرا  الش 

 احلرا  الش     حج  املس اق  األ  اص املشارا  لت ا  امل لل  لطع      ل  ل بت  بت     سلبتا
أ األل  ك ر   لطال   را ح  ك تا  اجملت ا  ري را حامسا أ تضت  كو ف ا تش كع  احلرا  الش     

 ا   األراا      احل  الوحت  لل ر   كع األاك  يط ع أ االستجا   لل طال  املشر    للش    االلت ام 
ككام  ض   احلرا  الش    كع ج    املكسس  ال سطري  كع ج     102ل ستور  ع تطبت  املاري   ا

أ    الو        شر   سن  كع احلط    2019كلري   2كلرإ   م الر تس  وتفلتق  استقالته يوم 
 .  الر تا ال رنا  ا   امل ر  جت ا لل  ا ر السا ق  سوال إ ا   ال شري  السوريال  ك  كا ت تشه  ل ا  

الشارو ا  ا را أ  حرااه الش     الطا ا السل    احلريارا   رلريه ستاساق االحتوال كع  اتس 
املقوكاق احلقتقت  اب ي  للندام القا    ل   ناصره األساست   جان  كح ا  امل ار   لطع      لل 

  ملشر و الو رب ال  قرا   ا اكااللال  : املرج ت  الفطري   الستاست   الطاري كا القتاريي    ا
 خاتمة:

 ال حىت  يشط  ا تش ا  ا را نطا لاصا أ  ال ته  السلط  الستاست  ال يشبه التجر   ال ات 
األناي الث ساريق أ ككريطا الالتتنت   لف  الو ت الذا  صلت لته تراتا إىل كرحل  ترستخ ال  قرا ت  

  أ ا  ا ر ترل  كا كع لالل لريوو املكسس  ال سطري  لل كسس  امل نت   كا ت ال القتاري  ال سطري
ال سطري  -لاالنتقال ال  قرا    شط  جذرا ي رب التضت  أ  بت   ال ال اق امل نت  تضت  للندام القا   

  و ص   حتقتقه أ ا  ا ر أ      ف املكسساق امل نت   الطبق  الستاست    الث كع   لا لرض 
ألنه احملر  الر تس لط    لتاهتا  ل و ا تئ  ال     تق  كرتب   السلط     ذا التضت   لا تش ا  ا را 
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الوحت   املند    الش ل الذا  نو ا اللق  الالام للتوط  أ السلط  سوال  ق  ا تش مبن إ  ع الساح  
الستاست  ك  ت ل  لت ا كبا ر   إىل جان   ل  لاملكسس  ال سطري  ا  ا ري  ال ت ال ترإ نفس ا حاكت  

ل      جا    للتناال  ع  ذا ال  ر التارخي  ك  التناال  ل  االكتتاااق اخلاص  للقا      لذلالو ع  
 ل  املكسس  ال سطري  اولا تتوط   ط  كفاص  ال  ل   كع كج  ا   ذا   ا  لالتض اق البنتوي  

رمبا لضاي   شراأاستستستضرس   تا  ويال     ت  حس   أ ا  ا ر ال سطري -امل نت  ا ذري  لل ال اق
2042  
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  تنظيم الدولة اإلسالمية في إفريقيا و تحدي تجدد اإلرهاب في جوار الجزائر فكرة انتشار
The dissemination of the idea of the Group of the Islamic State in 

Africa and the challenge of the renewal of terrorism on the 

neighborhood of Algeria  
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 : ملخص
بوصفه فكــرة يتم تسويقها يف كثري من  اإلسالمية هدفت هذه الورقة إىل إظهار طبيعة تنظيم الدولة

بقاع العامل من جهة، و من جهة أخرى التعرف على مضمــون التحــــدي الذي يشكلــه انتشــــــــار هذه 
                                                                                   الفكرة يف جوار اجلزائر اليت جنحت يف هزم اإلرهاب بداخلها عسكريا.                     

فقدانه المتداده اجلغرايف بالعراق و الشام ، إذ متكن  مل خيتف على إثرالدولة  تنظيمما مت استنتاجه هو أن 
م من ذلك من اإلنتشار يف عدد من بقاع العامل مثل مشـال القارة األمريكية، و منطقة غـــرب أوروبا ـبالرغ

                                                                                                           باألسلحة البيضاء.           ضد مواطنني بامسه د منعزلون عمليات اعتداءأين نفذ أفرا
نـت عن انضـوائها بل حىت القــارة اإلفريقية هي كذلك سجلت تنفيذ عمليات "جهـــادية" تبنتـها عناصر أعل

حتت لـــــواء هذا التنظيـــم الذي أضحى ينافـــس تنظيمات قد سبقتــــــه يف امليدان على غرار "القاعــــدة"، و 
 زائر مثل تونس و ليبيا و مايل و النيجر.ــ"بوكو حرام"، و "الشباب "، يف بلدان جماورة للج

  جتدد اإلرهاب.، اإلرهاب، اخلالفة اإلسالمية، داعش، تنظيم الدولة اإلسالميةكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This paper aims to show that the Islamic State is an idea exportable to 

different territories of the world on the one hand, on the other hand that its 

dissemination in the vicinity of Algeria, which defeated terrorism military, 

represents a challenge. 
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It appears that the group of the Islamic State has not disappeared 

following the loss of its geographical continuity in Iraq and Syria; it has 

even managed to be exported to other spaces around the world, such as 

North America, and Western Europe, where isolated individuals have 

committed stabbing attacks in the name of this group against citizens. 

The African continent has also seen the execution of jihadist 

operations by elements claiming to be Islamic State, positioning themselves 

in competition with groups already presents, such as:" Al-Qaida", "Boko 

Haram", and the "Shebab", at the borders of Algeria as in the case in 

Tunisia, Libya, Mali, an Niger.  

Keywords: Islamic State; ISIS; Islamic Caliphate; terrorism; renewed 

terror. 
__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1
روف عنه أنه قد ساد طيلة عشرية ســـوداء امتدت من ـمتكنت اجلزائر من هــزم اإلرهاب املسلح املع        

رت عنها اجملازر الدموية و أسفبداية التسعينات إىل هناية القرن العشرين خملفــا لعدد كبري من الضحايا 
اإلغتياالت إىل جانب خسائر مادية معتربة مست اهلياكـــــل القاعدية و اآللة اإلقتصادية للبلد، و مل يتبــق 

اعات اإلرهابية إال بعضا من الفلول احملاصرة يف اجلبال و العاجزة عن تنفيذ عمليات بسهولة كما  من اجلم
                    كان احلال من قبل.                   

شهدت اجلزائر نـوعا من إعادة بعــث للنشاط اإلرهايب باسم تنظيم الدولة استهدف  2017لكن يف سنة 
إىل جنوب  09/02/2020ل بتاريخ الوطين بكل من قسنطينة و تيارت، لينتقت لألمن مبدن يف الشمال مقرا

 البالد ليكون اهلدف مقـــر مفـــرزة للجـــيش اجلـــــزائري على احلــــدود مع دولة مايل.  
           

ر املستهدف و حماولة إحداث ـاملالحظ يف هكذا عمليات هو إقدام عنصر مبفرده على اقتحام املقـ         
أكرب عدد ممكن من الضحايا بداخله باستخدام حزام مليء باملتفجـرات كما هو احلال بالنسبة لقسنطينة و 

خطط إلقتحام مقر  حنيتيارت، أو بواسطة سيارة رباعية الدفع مفخخة يقودها كذلك شخص واحد 
ها تنظيم الدولة عن مسؤوليته فيها مثلما هو مفرزة للجيش باجلنوب اجلزائري. هي كذلك عمليات أعلن في

عن خلية تابعة له كانت قد استقــرت منذ فرتة جنــوب  11/02/2020احلال بالنسبة للبيـــــان الصادر بتاريخ:
 اجلزائر بعد قدومها من ليبيا، حبيث يعرف عنها ضمها جلنسيات خمتلفة.   

            

تلك اليت نفــذت باسم هذا التنظيــم يف عديد الدول اإلفريقية مثل إن هذه العملية و أخرى من         
مايل و النيجر، وتشاد، وبوركينافاسو، وليبيا، و تونس، لدليل على انتشاره يف هذه القــــارة يف بقاع عرفت 
ــذر على  هبشاشتها بسبب ثورات داخلية على األنظمة احلاكمة و كذا صعوبات اقتصادية جعلت من املتعـ

الدولة املركزية أن تبســـط سيطرهتا على مناطق واسعـة مـن إقليمها مما تــرك ثغرات استثمرها  تنظيم الدولة 
لشن هجمـاته، بعد أن فقــــد امتـداده اجلغــــــــرافـــــي الذي حققه بالعـــراق و سوريا و أسس عليه "اخلــالفة" 

يعين أن تنظيم الدولة هو يف األساس فكرة جهادية مل على يد حتالــف عسكــري دويل. ذلك  2014سنة 
مينعها فقــداهنا لوعائها اإلقليمي من بقائها و انتشارها يف أكثر من منطقة يف العامل كما هو احلـــال بالنسبة 
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ئر، وهو إلفريقيا و إظهــار مقـــدرة على التخطيط و تنفيــــذ عمليات إرهابيــة خصوصا يف دول جمـــاورة للجــــزا
 ما يشكل حتديا بتجدد اإلرهاب بالنسبة هلذا البلد.   

:مشكل البحث  

ما هو مضمون الفكرة اليت حيملها تنظيم الدولة و اليت أضحت عناصر مبقتضاها هتدد منذ سنوات قارة 
 إفريقيا و دوال من جوار اجلزائر؟  

 

:الفرضيات  

بسطت   يستغل تنظيم الدولة اإلسالمية احنسار سيادة الدولة يف األقاليم اليت يستويل عليها، فكلما-1  
  الدولة املستهدفة سيادهتا على كل إقليمها، كلما تعذر عليه جتسيد فكرته فيه.      

   

  عدد من الرموز. على ،يعتمد تنظيم الدولة يف سبيل التسويق لفكرته للخالفة و ممارسة اجلهاد-2  

  

 أهداف الورقة البحثية:
التعرف على اسرتاتيجية التنظيم اإلرهايب األكثر خطورة و دموية يف الوقت احلايل، ليس فقط على   -1  

الدول الغربية بل و حىت على الدول اإلسالمية، و ذلك من خالل حتليل ما يوظفه من أفكار.        

 

من استيالئه فقط ظيم الدولة، حيث بينت األحداث بأنه ال يستمدها الوقوف على مواطن القوة لتن-2  
  املناطق الغنية باملوارد باختالفها. من استحواذه علىعلى األراضي، و ال       

 

   منهجية الورقة البحثية:

مبقاربة تارخيية الغرض منها هو استعراض املراحل اليت مر هبا  تطلب األمر يف مقام أول اإلستعانة        
تنظيم الدولة، منذ نشأته إىل غاية حماربته و هزمه ميدانيا على يد حتالف عسكري دويل.                   

.يف مقام ثان فإن بيان الفكرة اليت حيملها تنظيم الدولة استوجب استخدام مقاربة حتليلية خلطابه و لرموزه  

                          

 تنظيم الدولة: النشأة و التطور. .2
متكن "تنظيم الدولة" من نيل شهرة كبرية بني اجلماعات املمتهنة للعمـل اإلرهابـي بشكـــــل جعله         

 يظهر على منوال متفرد مقارنة بباقي التنظيمات خصوصا "القاعدة" اليت كانت مبثابة التنظيم احلاضن له
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إبان سنوات نشأته، إىل درجة إبداء الوالء له من طرف عديد التنظيمات و تشكيل حتالف عسكري دويل 
 حملاربته و القضاء عليه بعد أن جنح يف شغل حيز جغرايف مشرتك بني دولتني مها العراق و سوريا.

 :ظروف نشأة تنظيم الدولة 1.2
يف األصل فرعا ل "القاعدة" يف العراق بقيادة إن ما أصبح يسمى ب:"الدولة اإلسالمية" قد كان         

إثر عملية جوية نفـذها جيـش الواليات املتحـدة  2006املكىن ب "أيب مصعب الزرقاوي" الذي قتل سنة 
األمريكية، مما دفع باملنظمـة األم إىل منح دعمها ل"أيب عمر البغـــــــــــدادي" الذي أطلق على فرعها العراقي 

اإلسالميـة بالعـراق" و ذلك يف أيام "أسامــــة بن الدن"، وعقب مقتل "أيب عمـر البغدادي"  تسمية "الدولـة
أعلـن القائد اجلديد "أبو بكر البغدادي" عن والئه ل "أميـن الظواهـري" خليفـة "ابن الدن"، و  2010سنة 

عراق و الشام"دولة اإلسالمية بالإىل تغيري تسمية الفـــرع جمددا لتصبح "ال 2013عمد عام   (Hanne & 

Flichy de la Neuville, 2014, p. 19) ذلك متهيدا  لإلعالن عن "اخلالفــــــــــــــــة اإلسالمية" يف   
على إقليـــم جغــــرايف  مجع بني أراضي سوريـــة و أخرى عراقية. 2014جوان من سنة   

التجاوب بني املنظمة األم و فرعها العـــــــراقي طويال فسرعان ما دب اخلالف بني اإلثنني مل تدم فرتة         
و تطور إىل سجال دموي. ميكن القول يف هذا الصدد بأن بواعث الشقاق فيما يعترب أول تنظري ل"تنظيم 

مصعب السوري"، إذ الدولة" قد عربت عنها أفكار أحد القادة السابقني ضمن "القاعـــــــدة" يدعى "أبا 
اهليكلة اليت تبنتها "القاعدة" و اإلجتاه  أقدم على نشــــر مؤلف له على اإلنتـــــــرنت دعا فيه إىل التخلي عن

أكثر فأكثر إىل نظام يتم فيه منح حرية املبادرة لكل األعضاء، و متكينهم من حتمل املسؤولية بعد ضمان 
ح هلم بعد ذلك بالعودة إىل أوطاهنم األصلية ليتعرفوا على تلقينهم تكوين عسكري و أيديولوجي ليسم  

(Kepel, 2014) .نقاط حيوية ستكون مبثابة أهداف لعمليات هجومية "جوارية"   

          

هذه األفكار و أخرى جندها قد أدت إىل التباعد بني "القاعدة" و "تنظيم الدولة" حبيث ميكن         
 إمجال التباين بينهما فيما يلي:

رغم انضوائه  مرحلة أوىل يف حياة "تنظيم الدولة" اتسمت بتمتع هذا األخري بنوع من التنظيم املميز-أوال
تبنيه للوحدة العقدية و  2007 منذ سنة حتت لواء "القاعدة"، إذ ميكن القول بأن الفرع العراقي قد شهد

د من اإلختالفات يف هذا بالوجود يف أوساطها لعدبعكس "القاعدة" اليت مسحت األيديولوجية يف صفوفه 
أصبح  يطلـق عليه تسميـة "داعـــــش" بالشكل املختصر تعبريا عن "الدولـــــة  م من أن ما، هذا بالرغــــــاجملال
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يف شكل         بالعراق و الشام" هو يف احلقيقة عبارة عن العشرات من احلركات املهيكلة  اإلسالمية
             كتائب و مجاعات صغرية مستقلة ملقاتلني، و هي كلها خاضعة إلمرة قائد.                

قدمته له هذه  ه ل"القاعدة" من حيث ماادة من والئــهذه الفرتة عمــل فيها هذا الكيـــــــان على اإلستف
 .(Gagnon, 2006, pp. 23-42) األخرية من خربة، و رعاية، و مسعة

 & Hanne) أدى شغل "تنظيم الدولة" إلقليم دائم إىل تعميق الفروق مع "القاعــــدة" لقد-ثانيا

Flichy de la Neuville, 2014, p. 36)ينته األمر ب "أيب بكــر البغدادي" إىل الرتاجع  مل ذ، إ
بأن "جبهة النصرة" فرع "القاعدة" يف  2013أعلن شهر أفريل من سنة  عن مبايعة "الظواهــــري" بل أنه قد

كخطـــــــــــوة تدل على أن   (2015األفكار، ) امتداد ل"دولة العراق اإلسالمية"منذ ذلك التاريخ  سوريا هو
بالفعل يف جانفي   جتسيــد الفكرةالفـرع العراقي أضحوا يفكرون جبدية يف إعـادة إحياء اخلالفة  قبل  قادة

 .(Luizard, 2015, 2017, pp. 13-14) باحتالل "الفلوجة" أكرب مدن حمافظة األنبار العراقية 2014
 استقطاب تنظيم الدولة لوالء باقي التنظيمات 2.2

وصول "الدولة اإلسالمية" إىل مستويات كبرية من اإلشهار الدويل و  متزامنة ويتعلق األمر بفرتة 
التحكـم يف مساحـة إقليمية كبرية، والتمكن من إشعار الدول الغربية بالتهديد بفضل ما هلا من أسلوب يف 

ذين مواطنيها الرهائن ال الدول خبصوصتنفيذ اهلجمــــات على أهدافها و كذا طريقتهــــا يف مساومـــة هذه 
 ينتهي هبم األمـر إىل أن يعدمـوا على مرأى املالييـن من مستعمـلي الشبكـات اإلجتماعية.

                                                              يلي:  من أهم مميزات هذه الفرتة ما         
د العناصر ـل قد جعله ينجح يف جتنيم الدولة" لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصاـإن حسن  استعمال "تنظي-أوال

التــي ينشط هبا و على رأسها سوريا و  املسارحالشابة األوروبية، وأيضا دفعهـم ليلتحقوا بالتنظيـم يف أشهر 
 العـراق.  

ليظهر له هذا  ري"إهنا مرحلة متيزت أيضا بالطلب الذي تقدم به "أبو بكر البغدادي" إىل "الظواه-ثانيا
احلقيقــــــة نتيجـة منطقية لتلك الفوارق  ، فذلك يفمت رفضه من طرف أمري "القاعدة"األخري الوالء وهو ما 

                                                   اهليكلية املوجودة بني التنظيمني.                      
ركز بالتجمعــات السكانية احلضرية، كما حث مسلمي العالــم لقد واكب "تنظيم الدولة" العصرنة، و مت
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ينطلق منه "اجلهاد"، مع متكني  مقـــدسا مالذاباألراضي اليت استحوذ عليها و جعلها اق على اإللتحــ
ينتمون  "القاعدة" فإن جمندي "الدولة اإلسالمية" ال و باملقارنة و ،دين اجلـدد من تقلد املسؤولياتاجملن

 (Hanne & Flichy de la Neuville, 2014, p. 114) .ة إىل الصفوةبالضرور 
 

ما جتسد  طلب "أبو بكر البغدادي" من عدد من احلركات اجلهادية يف العامل أن تبايعه و ذلك-ثالثا
بالفعل حينما أفصح عن ذلك عدد من اجلماعات باملنطقة العربية واإلفريقية أين أعلنت تنظيمات عن 

مثة حركات من نفس املنطقـة مل تعلن صراحة عن  دعمهـا له على مواقـع التواصل اإلجتماعي و اإلنرتنت.
قام يف تونس حركة: "أنصار هي متعاطفـة معه و يذكر يف هذا امل مبايعتها ل"تنظيم الدولة" مع ذلك

ار بيت املقدس"، بينما اقتفـــى تنظيم "بوكو حرام" النيجريي هنـج ـة: "أنصـحرك لدينا مصر و يف ـة"،الشريع
 "الدولة اإلسالميـة" بإعالنه عن اخلالفة.  

بالنسبة لباكستان، و  عربت عن والئها كما هو احلال هي األخرى عناصر جهاديةتضم قارة آسيا         
من لدن تنظيمني بارزين مها  هذا و قد أتت املبايعة من الغرب .أفغانستان، وأندونيسيا، و ماليزيا، والفلبني
اجلمــــــايكي اجلنسية و الذي كان يف األصل مرتبطا ب"القاعدة"،  "التوحيـــــد" الذي يقوده "عبد اهلل فيصل"

.(2015، برجر)   يقودها "أجنم شودري" الربيطاين اجلنسية"املهاجرين"  اليت حركة و أيضا من  

   

 التحالف العسكري الدولي ضد تنظيم الدولة .3
الذي سيطرت عليه أصبحت تقارير صادرة عن عدة  إدارة اإلقليم"اخلالفة"  أن باشرتمبجرد         

                                                      جهات تشري إىل أنشطة و تصرفات منافية للقوانني، غري حمرتمة حلرية اإلنسان و خارقة ألبســـــــط حقوقه.                           
رأسها الواليات املتحـــدة األمريكية تتجند حملاربــة ما أمستـــــه  هذه العوامل جعلت عددا من الدول على

 باإلرهـــــاب الدويل لضرب أهداف حيوية تابعة لتنظيم الدولة.
 :أنشطة تنظيم الدولة غير القانونية و المخلة بحقوق اإلنسان 1.3

ات عاملية للدفاع حىت شرعت منظمـــما إن مت اإلعـالن عن "اخلـالفة" من طرف قيـادة تنظيـم الدولة         
 يتسىنعن حقوق اإلنسان و كذا مراكز حبث يف إحصاء اخلروقات اليت اقرتفها هذا الكيان على أصعدة 

 إدراجها فيما يلي:
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الدول و حترمها  مارسة نشاطات جترمها قوانني: يتعلق األمر مبأنشطة غير قانونية أو محرمة دوليا-أوال
و األسلحـــة و السجـــائر مثلما حيـــدث  يدخل يف هذا املضمار هتريب مواد كاملخدراتالدولية إذ املواثيق 

عراف الدولية لألالتنظيم بليبيا. لكن النشـاط األكثر خرقا  ق اليت تتواجد هبا بقاياإىل غاية اليوم يف املناطــ
 الإفريقية ألسباب اقتصادية أمـ الذي يتعرض له املهاجرون القادمـون من أكثر من دولة هو اإلجتــار بالبشر

عرب املتوسط حىت يف اهلجرات غري الشرعية يف الوصول إىل أوروبا مرورا بليبيا الشهرية بكوهنا نقطة انطالق 
اليت يعيشها هذا البلد جلين أموال طائلة  فرتة حكم "معمر القذايف"، و يف الوقت احلايل تستغل الفوضى

هؤالء املهاجرين. يعتقد بأن عوائد هذا النوع من التجارة يف  راءش و بيعمن وراء اختطاف و استعباد و 
إىل مبلغ يقع بني  2011مليون دوالر أمريكي قبل  20إىل  8مبلغ يرتاوح من ـور من ليبيا لوحدها قد تطـــــ

.  (2016جنوجتن، ) 2015مليون دوالر أمريكي سنة  323 و 255  

     

اإلنسان  صادرة عن منظمات للدفاع عن حقوق : تداولت تقاريراغتصاب و استرقاق النساء-ثانيا
معلومات و أخبار عن تعرض نساء من مناطق بالعــــــــراق و سوريا لإلختطاف و   اإلسرتقاق، و البيع و 

له النساء و  ا تعرضتالدولة. ذلك مكذا اإلغتصاب من طرف تنظيـــم الشراء بأماكن خمصصة لذلك و  
مها بالكفر، على غرار ات املنتمية إىل الطوائـــف الدينية اليت صدرت   بشأهنا فتاوى و أحكام تتهالفتيـــ

                                                                املقيمني مشال العراق.           األيزيديني
بالفعل فقد تعرضت منطقة "سنجار" اليت تعد أهم منطقة يقيم هبا اإليزيديون بالعــــــراق إىل   اهلجــــوم من 

فرض على الرجال اإلختيار بني اعتناق  ، حبيث2014طرف عناصر "اخلـــــالفة" شهر أوت من عام 
يف انتظار مقايضتهم أو بيعهم اإلسالم أو املوت، كما تعرضت النساء و الفتيات مبعية األطفال لألسر، 

الفتيات و  إلغتصاب اجلنسي على. هذا و قد   مورس ا  (2018الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، )
 النساء األصغر سنا بعد سقوط مدينة "سنجار" أين مت انتقاؤهن و تقدميهن هدية ملقاتلي تنظيم الدولة.

 

للطابع اإلنساين إذ هي  ما سبق إىل تصرفات منافية: تشري التقارير املنوه عنها فيإنسانيةتصرفات ال -ثالثا
 تتخذ املظاهر اآلتية:                           
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ال سيما ما تعلق حتت سيطرة تنظيم الدولة،  منع وصول اإلعانات اإلنسانية إىل املناطق اليت كانت-1  
من طرف أطباء حمافظة "احلسكة".ة"، و منع استرياد الدواء " و "الرقباألغذية يف حمافظيت "دير الزور  

 

تعرض مواطنني يف العراق و سوريا إىل التشريد كوهنم أكراد أو شيعة. -2    

اخلالفة  ممثلي يني من عدم إطاعة أوامرتعرض جثث القتلى الذكور للتشويه حتذيرا للسكان احملل-3  
.(2014، المتحدةاألمم )  

 

التجارة و بعض : حىت و إن مل تتضــــرر تأثر األنشطة اإلقتصادية في المناطق المستولى عليها-رابعا
طرف مقاتلي "اخلالفة" خالل األيام و عة و الفالحة يف املناطــــق اليت تعرضت لإلستيالء من أوجه الصنا

هبا مع إحكام السيطرة عليها و إخضاعها لضـــرائب التأزم قد بدأ يلوح يف األفق  األشهر األوىل إال أن
د مبوارد الطاقة يشري إىل ذلك غالء أسعار املواد الغذائية، و نقص اإلمدا مرتفعــــــة و لإلبتزاز، إذ من بني ما

فرار مواطنني    منشآت النفط للضرب من طرف التحالف الدويل. من بني املؤشرات أيضا جراء تعــرض
، روبنسون) 2016مارس و  2015حيث بلغ عددهم باملوصل العراقية مثال ما يقارب املائيت ألف بني فرباير 

 .(2017إ، 
 

 :نهاية اإلمتداد الجغرافي لتنظيم الدولة 2.3
و على هامش قمة "منظمـــة اتفاقية مشال األطلسي" املنعقــــــــــدة ببالد الغال   05/09/2014بتاريخ  

باململكة املتحـدة مت التطرق إىل مشروع تشكيل حتالف عسكري دويل حملـــــاربة تنظيــــم الدولة حبيث وافقت 
تخبارات، و تقدمي التدريب على ذلك عشر دول غربية، على أن يوفر "الناتــــــــو" "الدعـــم يف جمال اإلس

للجيش العراقي، و ضمان التنسيق بالنسبة للمساعدات اإلنسانية، و مضاعفة حجم املعلومات عن 
هذا و يف  .(.L'opération militaire alliée contre daesh, s.d) جانب"املقاتلني األ

العاشر من نفس الشهر أنشئ التحالف الدويل رمسيا من طرف الواليات املتحدة األمريكية ليضم يف البداية 
بلدانا كفرنسا، و اململكة املتحدة، و كندا، و أسرتاليا، و أملانيا، و إيطاليا، و ألبانيا، و بولندا، و الدمنارك، 

      و إستونيا.                               
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بباريس بعنوان حتقيق  15/09/2014لقد تطور التحالف حبيث أفضى املؤمتر الدويل املنعقد يوم  
عربية و دول اإلحتاد دولة مضافا إليها أعضاء جامعة الدول ال 26السالم و األمن بالعراق إىل مجع 

 .(2017جاكسون، )دولة  66زهاء  2016. ليبلغ عدد أعضاء التحالف حبلول منتصف سنة األورويب
رب مواقـــــع تنظيم الدولة ل التحالف العسكري الدويل لضـإال أن الواليات املتحدة األمريكية مل تنتظر تشكي

يها عن اب كلمة الرئيس "أوباما" اليت عرب فبالعراق يف أعق 07/08/2014يوم  ضرباهتا شرعت يف توجيهفقد 
د خصوصا ما تعلق باإلعتداءات ضد اإليزيديني، أما أوىل الغارات األمريكية بسوريا هبذا البلسوء الوضعية 

.(التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، بال تاريخ) 10/09/2014فقد انطلقت يف   

 

عليه بني العراق و سوريا و البالغة  الذي استوىل أن فقد تنظيم الدولة ذلك اإلقليم إىل انتهى األمر         
شهر جويلية  2ألف كلم17ة اليت تناقصت لتبلغ ، و هي املساحــ2014أكتوبر  يف 2ألف كلم 280مساحته 

(Chouraqui, 2018).2017 

و قد كان ، 2016يف ديسمرب  اللييب  من ميناء "سريت" فيما بعد أجرب تنظيم الدولة على االنسحاب لقد
 مث سقوطيف املشرق برتك مدن "الرمادي" و "الفلوجة" بالعراق، ذلك إيذان لتوايل اخلسائر يف األراضي 

 السنة. "الرقة" السورية أكتوبر من ذات، و 2017"املوصل" العراقية شهر جويلية   عاصميت "اخلالفة" مدينة
(Hecker & Tenenbaum, 2019)   

ضم ممثلني عن الدول املتحالفة  و الذي 14/11/2019بتاريخ:  املنعقد وزاريالجتماع اإل خلص        
بتحرير العراق و أجزاء من سوريا من قبضة تنظيم الدولة، خباصة و أن جناح املهمة  إىلحملاربة تنظيم الدولة 

دي" قد أسفر عن مقتل هذا األخري. مأوى "أيب بكر البغدااهلجوم الذي نفذته قوات أمريكية ضد 
(France diplomatie, 2019) 

 

بالرغم من حرمان تنظيم الدولة من الرقعــــــة اجلغرافية اليت سيطر عليها من قبــــل خباصة بني العــراق         
القضاء على الكثري من عناصره أو اعتقاهلم ووضعهم يف سجون و سـوريا، باإلضافة إىل مقتـل قائده، و 

باملناطق الكردية يف العــــــراق و سوريا، و احلكــــــم باإلعدام على بعضهم من طرف احملاكم العراقية، إال أن 
  عددا من التقارير و البحوث ما فتئت تنتهي إىل بقاء التهديد قائما.
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 ر تنظيم الدولة: منظو  فيمحتوى و رموز "الخالفة"  .4
 2019اعرتف تنظيم الدولة مبقتل قائده "أيب بكر البغــــدادي" يف بيان أصدره هناية شهـــــر نوفمرب         

من خالل مؤسسته اإلعالمية "الفرقان"، وذات البيان أخرب عن تعيني خليفتـه "إبراهيـم اهلامشي القرشي". 
ــركات املتشددة ليس شخصا واحـــدا و  يبدو أن ما حدث مل يؤثر يف التنظيم ذلك أن "احملرك الرئيسي للحـــ

كــــرة اليت أسهمـــت يف استقطــــاب آالف إمنا فكـــرة بناء "اخلالفـــة" و نشرها حول العامل، و هي الف
. لذلك و على نقيض "القاعدة" فإن الجزيرة نت، بال تاريخ() املتعاطفني معها إىل ســـوريا و العـــــراق

دعاية "اخلالفة" مل متجد أمريها حبيث مل يظهر "أبو بكــــر البغدادي" إال يف مناسبات قليلة كما حدث 
 .(Chouraqui, 2018, p. 20) 2014لدى اإلعالن عن "اخلالفة" باملوصل شهر جوان 

 

 :"الخالفة" في منظور تنظيم الدولةمضمون فكرة  1.4
ه ة" يف خميال املسلمني مبثابة العصر الذهيب الذي يتوجب السعـــــي إىل إعادة إحيائتعد فرتة "اخلالفــ        

. و مع ذلك فهذه املسألة تعد من املصادر اخلالفية الكبرية على كل األصعدةميثله من تقدم  بالنظر إىل ما
(Mouline, 2016, p. 9)    أبو احلسن األشعري".كما أشار إىل ذلك "بالنسبة لألمة  

ما جتمع لديه  ، و رصد كلأيديولوجية  فكرة اخلالفة مصدر قوة إىل اجلعل منتنظيم الدولة ب ذلك ما دفع
 متمتعإىل سند مرجعي  التنظيمهذا على الرغم من افتقار هذا  "،اخلالفة"رة لفكـ هبدف التسويقمن موارد 

  .(2015، األفكار) شخصية شرعية مؤثرة يف اجملال اجلهاديفهو مل يستقطب أي  صداقية،بامل
 

ميكن حتليل فكرة "اخلالفة" كما اعتقدها قادة تنظيم الدولة وفق ما يلي:          

من منظري مرجعي إىل األخذ من أفكار عدد : أدى افتقار هذه احلركة لسند من حيث المرجعية-أوال
حــل "اخلالفة" يف ثالث مراذي تصــــور تأسيس "العمل اجلهادي" على غرار "أبــــي بكــر ناجـي" املصري ال

ظهر . ي2004و  2002التوحش، أخطر مرحلـة ستمر هبا   األمة" وضعــه بني يف كتاب له بعنوان: "إدارة 
 تفضيله  العمل املسلح، واعتماده السرتاتيجية  لة يف تبنيه ملصطلحاته، وتأثري هذا الكتاب يف تنظيم الدو 

كاألردن، و الدول على الشروط احملققة للهدف املنشود، ذلك ما توفره بلدان   من مناطـــق تتوفراإلنطالق 
(Mouline, 2016, pp. 254-255)   .نيجرييا، و باكستان، و اململكة العربية السعوديةاملغاربية، و  
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متر إعادة بعث "اخلالفة" عرب:              

بواسطة اإلكثار و إضعافه معنويا و ماديا مرحلة اإلحباط و اإلهناك: إذ يتسىن ذلك مبناوشة العدو -1  
 من التفجريات و اهلجمات املروعة. 

لى العمل ع املستهدفة، حبيث جيب فيها إدارة التوحش: اليت تتزامن و سقوط أنظمة احلكم مرحلة-2  
على توفري احلاجيات الضرورية إخضاعهم، و العمل داء و السكان الذين مت زرع الذعر يف أوساط األع

 للسكان املسلمني.
 

احلركات  استقطـابيكون ذلك بسرعة مع ضـرورة العمل على مرحلة اإلعالن عن "اخلالفة": -3  
 اجلهادية األخرى.

 

: فاألمر يتعلــق بتأسيس دولة ميارس فيها احلكـــم وفــــــــــــــق   اإلسالم "الخالفة" إعادة بعث لألمة-ثانيا
"بناء جمتمع مثايل تسريه ما يتأتى عن طريـــــــــــــق الصحيح بالضبط كما كان احلال يف زمن النبوة ، ذلك 

. بفضل حترير املسلمني من اإلهانة، و الظلم و نظام   يتحكم فيه اليهود و الصليبيون"الشريعة، و   

(Mouline, 2016, p. 57) 
 

فيها عن إعــادة بعثـــها عانت ألوانا شىت من : فاملنطقة اليت أعلن "الخالفة" تهدف إلى دفع اإلهانة-ثالثا
اسرتداد  ألجل عاركامل يف املتواصل م، و اإلهنــزامم، و سياسات أنظمة احلكاإلستعمار القديـاإلهانـة بفعل 

من دفع اإلهانة جـزءا متأصال يف  لمما جعـ فلسطني، و اإلحتالل اجلديد خباصة األمريكي بالنسبة للعراق، 
(Benraad, 2016)   ."اخلالفة" هويــة 

على إقناع مسلمي العامل بضرورة اإلحتاد للدفاع عن أنفسهم، و اخلروج سبيل ذلك عمل تنظيم الدولة يف 
                                                                                          من اإلهانة.   

إىل  اخلالفة "بالنظرــــواء "حتت لـاإلحساس باإلهانة عشرات اآلالف من شباب أوروبا ينضـوون لقد جعل 
(Chouraqui, 2018, p. 8)   .اخليبة اليت جرهتا عليهم مبادئ الدميقراطية و احلرية 

   

يف الدعاية، ا ما تعلق بالوسائل املستعملة : ال سيم"الخالفة" تستوعب مظاهر التقدم التكنولوجي-رابعا
بالقيم الغربية و تلك اليت عمل على األخــذ  قد الذي يعي قصوره عن إحراز الفـوز بالسالح فتنظيم الدولة

تأسيس جممع صحفي كبري حيتوي فروعا اتصالية من خالل ي ، ذلك ما سعى إليه يعرب عنها الفكر السلف
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ة بست جملة صادر  20مكتبا عرب العامل، و  38على شكل فيديو، و نصوص، و صور، و امتالكه لزهاء 
(Chouraqui, 2018, p. 37) لغات، ناهيك عن مخس قنوات تلفزيونية باملوصل.   

 

عمليات احلجب فرغم اصل اإلجتمــاعي، نشاط تقنييه و حمبيه على شبكات التو إىل ذلك يضاف         
 24و  21منظمة "أوروبول" بني  اليت قادهتــا على منوال ،تخصصة يف اجملـالاليت تشنها ضده الوحدات امل

التنظيم إىل تطبيقات و مواقع رقمية مشفرة. مل مينــــع من انتقال دعاية، إال أن ذلك 2019نوفمرب   

(Bindner & Gluck, 2020) 
 

 :اإلستثمار في الرموز 2.4
جلأ تنظيم الدولة إىل توظيف الرموز بشكل مكثف يف كل نشاطاته حىت حني تعلق األمر بعــــرض         

تنفيذ حكم اإلعدام فيهم رميا بالرصاص. لقد " مساجينه ، أو حرقهم، أو فيديوهات صورت قطع رؤوس 
(Chouraqui, 2018, p. 56) . و كأهنا منتج تسويقي حقيقي"عرضت "اخلالفة" للعامل    

     

تنقسم الرموز اليت استغلها تنظيم الدولة إىل فئتني مها:          

من قبل، يدخل ـة و مل تستعملها مجاعات أخرى : هي رموز أنتجها تنظيـــم الدولـــــرموز أنتجت ذاتيا-أوال
 ضمن هذه الفئة ما يلي:

إىل  شؤون األهايل إدارة ةتنظيـم الدولــلنقل مثلني عن أهاليها: مل تسليم تسيري األقاليم املستوىل عليها-1  
رفع رايته، و م الدولة، و ريطة اإلعـالن عن الوالء لتنظيــ، شاء ر، و قادة األحيرؤساء القبائـل و العشائـ

 و عانت منقة عاشت احتالال أمريكيا ، يف منطمحل صفة احملتل األجنيبه ذلك ما جنب تطبيق الشريعة.
 جتربة "القاعدة" مبدن الفلوجة و الرمادي مبحافظة األنبار.

(Luizard, 2015, 2017, p. 15) 

حتت لواء ة حيملها املسلمون املنضوون "اخلالفة" متعددة األعراق و اجلنسيات: هي رسالة عاملي-2  
مبختلف جنسياهتا ، فإن تمعت اليت حتالفت ضدها اجفكما أن الدول قارات العامل، "اخلالفة" يف كل 

ن الفيديوهات اليت صورت إعدام الرهائن على يد مقاتليها من أوروبا و أوزبكستان، و الشيشان، أريد م
قد عكست و أن "اخلالفة" هي كذلك حتالف متعدد األعراق و اجلنسيات. ورائها الربهنة بأن اآلية   
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هة حبسب الوج الل رموز مل تنتجها "اخلالفــة" لكنها وظفــــتاألمر باستغ : يتعلقرموز تم تملكها-ثانيا
ن هذه الفئة:      اليت أريد هلا، يدخل ضمـ  

بالفرتة األوىل و املشرقة  و املعنوية املتصلة الرمـــوز اإلسالمية: إذ ينضوي حتتها جممـــوعة املظاهر املادية-1  
األسود و كسوة الكعبة مبكة، يتوسطها ختم اء اليت تشري إىل لون احلجر ـودمن اإلسالم مثل "الرايــــة الســــ

 مثلما عنها  اعدفــــهذا و ينعت مقاتلو "اخلالفـــة" ب "األسود" من حيث استماتتهم يف ال. النيب )ص("
(Chouraqui, 2018, p. 60) .يد يف مدينتهمللدين اجلدكان "األنصار" أسودا باحتضاهنم    

   

م الدولة مبناسبة إعـدام من حبـوزته من رها تنظية: مجيع الفيديوهات اليت نشـسرتات الرهائن الربتقالي-2  
ية رات برتقالقا، أو رميـا بالرصاص تضمنت صورا ألشخاص يرتدون ستـــا، أو حر رهائــن و مساجيـن إما ذحبـ

أو بالعراق. ذلك يرمز إىل  العسكرية األمريكية ب"غوانتنامو" ساجني بالقاعدةداها املتذكريا بتلك اليت ارتــ
ــــرب أضحــــوا بني تنظيم الدولة للعامل بأن األدوار قد عكست، و أن جــــــالدي الغــطقــس من خاللــه أعلـن 

املساجني املسلمني".أيدي   

 

أبرز و أعرق ق" اليت تنافس ــــــــــــــــناك جملة "داباملصريية: من بني أهم إصدارات تنظيم الدولة ه املعركة-3  
نوعية حتقيقاهتا املصورة اجملندة يـات املسخــــرة هلا، و اجملالت العاملية من حيث الشكل و مستـــوى التقن

وريا الواقعة إىل مشال مدينة "حلب" قرب قرى س"دابـــــق" هي كذلك إحدى  خدمة لدعاية التنظيم. لكن
 .45 يف آخر معركة هلم ضد الصليبيني قبل حلول القيامة فوز املسلمني مع تركيا، و هي اليت ستشهداحلدود 

                                                                               

رة الدولة أوضح صو بيكو" بالنسبة لتنظيم -اتفاقية "سايكسرمزية التخلص من احلدود املوروثة: متثل -4  
رمز إشـراف الناطق بامسه "أيب حممد العدناين" من طرف الصليبيني لذلك ب خلضوع أراضي املسلمني للسلـ

ب الذي محلتـــه قلو ، إىل "استعــــــادة احللــــــم 2014بني سوريا و العراق صيف  تدمري احلـواجــز احلدوديــة على
(Chouraqui, 2018, p. 49) .  املسلمني و كل اجملاهدين" كما جاء يف كلمته يومهاكل    

  

 أشكال و تداعيات تسويق تنظيم الدولة لفكرة الخالفة في قارة إفريقيا .5
فقدان تنظيم الدولة المتداده اجلغرايف بالعــــراق و سوريا و عودة املقاتلني إىل ديارهم هتديدا  شكل        

لبلداهنم، حبكم محلهم لفكرة "اخلالفة" اليت يودون إعادة جتسيدها فيها. من جهة أخرى مل يتوان تنظيــم 
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يت أخذ يفقـــدها جراء الضربات املوجهة له الدولة عن البحث عن مالذات مغايرة يعــــــوض هبا األقاليـــــــم ال
 من طرف التحالف العسكري الدويل، فمثلت قارة إفريقيا أمهها.

 

 :األشكال المختلفة لتواجد تنظيم الدولة بإفريقيا 1.5
        يـــة فثمة تباين من بلد إىل آخرمل تتساو األشكـال اليت تواجـد هبا تنظيــم الدولة يف القــارة اإلفريق 
األحوال السياسية و اإلقتصادية و البنية اإلجتماعية لكل واحد منها، لذلك وجب التمييز بينها  حبسب 

 كما يلي:

 

اليت توصف  خل يف هذا اإلطــار الدوليد: بلدان بها أقاليم يعتبرها تنظيم الدولة من بين مالذاته-أوال
عجزت عن إجياد احللول للمشكالت ذات الطابع  اليف هذا املضمار دو  جندحيث  بأهنا تعانــي اهلشاشــة،  

(2020بلهول، )   .اإلنساين، و كل القضايا املطروحة بني اجلماعات

بسط سيادهتا ة من أقاليمها و مل يعد مبقـدورها يتعلق األمر كذلك بدول فقدت السيطرة على أقسام كبري 
املركزية فيها فاشلة و ضعيفة، مما احلروب الداخلية أو بفعل الثــورات الشعبية فأصبحــــت الدولة  عليها جراء

و ممارسة منهجه العنيف و الدموي يف تسيري التجمعات اإلستيالء هبا على موطئ قدم  تنظيم منالمكن 
                                                                         السكانية.                         

فيفري سس فيها التنظيم مالذا يف "سريت" يف أشهر الدول متثيال هلذا الشكل هي ليبيــا اليت أ        
              "السدرة". البرتولية يف "راس النوف" و إىل املوانئ  2016مث توسع شهر جانفي  2015

    (Moisseron & Tabib, 2016) 

 و انتهى به األمر إىل فقدان معقله بفعل حماربته من طرف حكومة بنغازي. 

 

تنظيم الدولة من  : هذه الفئــة مل يتمكـن فيهام الدولة مع تنظيمات محليةبلدان تحالف فيها تنظيـ-ثانيا
جهادية ذلك يعود إىل تواجد تنظيمات يف  السببق أسلوبه يف "اخلالفـة" به، و اإلستحـواذ على إقليم ليطبـ

و  مقاتلنيعن استقطاب  تنظيم الدولة يعجز الشيء الذي جعلمرتكزات لدى السكان،  قوية و ذات
مكنه ذلك استيالؤه على آبار النفط و ميناء "سريت" يف ليبيا. جين املوارد املالية مثلما  إجياد سبل  
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          يدخل يف هذه الفئة احلاالت اآلتية:      
كن تنظيـــم مل مي ذلكلكن ر إليها أعاله حالة الصومال: يصنف هذا البلد ضمن الدول الفاشلة املشا-1  

الشباب اجملاهدين يف يسمــى ب "حركــة  حيث أنبه،  املتعلقة باخلالفةراد بتطبيق فكرته الدولة من اإلنفـ
مثانية آالف البغدادي" كوهنا قريبة أكثــر من "القاعدة" و تضم حوايل  مبايعة "أبا بكر الصومال" رفضت

(عباس، بال تاريخ)عدد عناصره الثالمثائة.  لدولة الذي ال يعـدومقاتل مقارنة بتنظيم ا  
 

و ذات طابع سياسي  مشكالتهبا تضم بلدانا تسود هذه املنطقة حالة منطقة الساحل اإلفريقي: -2  
 ي و ديين، يصنف ضمن هذه الرقعـةذات طابع عرق تعرضها لعمليات تصفية أزمات  اقتصادية، إضافة إىل

                        ، موريتانيا، السنغال.دول مثل السودان، تشاد، نيجرييا، النيجر، بوركينافاسو، مايل
امليدان سبقته يف ي تتحكم فيه تنظيمات قد ذا الفضاء الذ يتمكن تنظيم الدولة من فرض منطقه يف همل

العمل على إنشاء عدد من اخلاليا التابعة  دة يف املغـــرب اإلسالمي"، مما حذا به إىلعلى غرار "تنظيم القاع
"بوكو حرام"  املنافسة على غرار ، إىل جانب عقد اتصاالت مع التنظيمات األخرىحبرية تشاد له يف منطقة

. (مركز المستقبل لألبحاث و الدراسات المتقدمة، بال تاريخ) رف ب"والية غرب إفريقيا"يعـأو ما   

      

ادة "بوكو حرام" بنيجرييا من طرف ـبينهما أيام قي حتالف بتأسيسعلى سبيل املثال لك ما أمثر ذ        
ه انشقاق "عدنان أبو الدولة يف هذا الفضاء فقد جسدأما أهم جناح حتقق لتنظيم شيكاو". "أيب بكر

.(2020بلهول، ) الصحراوي" عن "القاعدة" رفقة مائيت مقاتــــل يف مايل و التحاقه به الوليد  

 

أن خاليا و ية حاول التنظيم أن يؤسس هبا دول إفريق هناك: بلدان حاول تنظيم الدولة اختراقها-ثالثا
سياسية كانت ستساعده يف شكالت اقتصادية و اجتماعية و يطبق هبا رؤيته لفكرة اخلالفة ملا هبا من م
قوات األمن و اجليش يف هذه البالد. رجو بسبب رد فعــل جتسيد ذلك لكن األمر مل يلق النجاح امل  

   

ميكن يف هذا الصدد ذكر احلاالت التالية:            

         

أطلقت على إذ أقدمـت مجاعــة  2018جلزائر: أول حماولة اخرتاق هلذا البلد تعود إىل سنة حالة ا-1  
تنظيم الدولة، لكن ا حتت لــواء "جند اخلالفة" على إعدام رعية فرنسي بعد إعالن انضوائه نفسها تسمية

.(2020بلهول، ) انتهى هبا األمر إىل أن قضت عليها قوات اجليش  
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العراق ثالثة صدرين للمقاتلني فقد بلغ عددهم يف سوريا و حالة تونــس: يعد هذا البلد من أكرب امل-2  
يسمى ب"أنصار الشريعة" اليت   ماآالف و عاد منهم ألف و أربعمائة، كما يالحظ انتماء اجلهاديني إىل

ن يف احلدود مع اجلزائر بسبب التضييق م بقي حمصورا ، لكن تواجدهاالدولةأعلنت عن رفع راية تنظيم 
مل مينعها من تنفيذ عمليات دموية ال سيما بالعاصمة تونس.طرف قوات األمن، ذلك ما  

 

يف اجملاالت السياسية و التهميش  البعض منها يعاينألكثر من قومية حيث حالة إثيوبيا: هي أرض -3  
       رف التنظيمات املشتغلة يف جمال اإلرهاب.االقتصادية، مما يشكل أرضا خصبة لتجنيد عناصر من ط

احلدود بني إثيوبيا و الصومال أين أنشأ  إىل التمركز علىتنظيم الدولة ب هذه املميزات و غريها دفعت
                            لإلستحواذ على مالذ.  أي فرصةائمة يتحيــن من خالهلا شبكات و خاليا ن

من القبض  11/09/2019متكنت مثال يف:بأثيوبيا باملرصــــاد إذ نية و العسكرية السلطات األم ذلك فإنمع 
عباس، ) لشن هجمات على نقاط ذات أمهية يف عاصمة البلد.على عناصر تابعة للتنظيم كانت ختطط 

 .(تاريخ بال
     

 :على المنطقة و تداعياته اختراق تنظيم الدولة لقارة إفريقيا 2.5
ــم الدولــة          مجـــــاعات   ففي امليدان تتواجدال تقتصر ممارسة النشـــــاط اإلرهايب يف إفريقيا على تنظيـ

كان لزاما عليه أن يتحالف معها بالنظر إىل كرب عدد مقاتليها و أن يتنافس معها يف نفس الوقت سعيا 
منه إىل جتسيد فكرته. ذلك ما ينذر مبضاعفة النشاطات اإلرهابية سيما يف ظل ترهـــل الدولة يف مناطق 

ئر.   عديدة و ما سينتج عن ذلك من تبعات على القارة و على اجلزا  

 

جملس األمن املتحدة من خالل بيـــان أصدره  : أحصت منظمــة األمم التداعيــات على قــارة إفريقيــا-أوال
للنشاطات اإلرهابيـــــة و تضررها  ثالث مناطق من إفريقيا تتميز خبضوعها 2020مارس  11الدويل بتاريخ: 

س منطقة حبرية تشاد، و القرن اإلفريقي. إهنا نفو كل من منطقة الساحل اإلفريقي   جراء ذلك، و تتمثل يف
ستشهد هذه املناطق مضاعفة .وفق األشكال الثالثة املنوه عنها أعالهاملناطق اليت اخرتقها تنظيـم الدولــة 

كاألمن ، و اإلستقرار، و احلكامة، و حتقيق   مزيدا من إضعاف للدول يف جماالتللنزاعات املسلحة و 
إلجتماعيالتطور اإلقتصادي و ا  (ONU, s.d.). 
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هو احلال بالنسبة  حتالف تنظيم الدولة مع مجاعات أخرى يف منطقة الساحــل اإلفريقي كمازد إىل ذلك أن 
الظروف مواتية. ن فرض أولوياته حني تكون مجيع ه ع"القاعدة" باملنطقة لن يثنيــلفرع   

(Djallil, 2019) 

 

من عدم قدرهتا جملاورة للجزائر مشكالت تضاعف : يواجه عدد من الدول االتداعيات على الجزائر-ثانيا
عددا من املشكالت ذات  مثالذ تعرف ليبيا و مايل و النيجر على مواجهة أنشطة التنظيمات اجلهادية، إ

                              مبا جيعلها عاجزة على بسط سيادهتا على جمموع أقاليمها. الطابع املؤسسايت
 نظرا للتهديدات، و ليبيا، و تونس،  بلدان هي مايل و بالنظر إىل اضطراب احلدود املشرتكة بني اجلزائر و 

هتــريب األشخـــاص، مع يب األسلحة، و املخدرات و كذا اإلرهابية و تنامي األنشطة اإلجرامية مثل هتر 
فإن الدولة  ،على أجـــــــزاء كبرية من أراضيهاـــا و مايل يف بســـط نفوذها فشــــل الدولة املركزية يف كل من ليبي

العمل على بذل املزيد من اجلهود لضمان األمن على حدودها و يف الوقت نفسه حدود ة باجلزائرية مطالبـ
خمتلف املواد يف مجيع اإلجتاهات. لق مبراقبة تدفق األشخاص و السلع والدول اجملاورة، خباصة ما تع  

(2016، بن عنتر)  

 خاتمة: .6
بعثهــا بسرعة و يبذل كل اجلهود ل و هو ما فتئ ــرة "اخلالفــة"ميكن اختصار تنظيم الدولة يف فك        

أن الدول الغربية "الكافرة" اليت خصوصا و أن عناصره يتم تغذيتهم باإلعتقاد الذي مفاده ل الوسائل، بك
يف السابق مل تكف عن احليلولة دون استعادهتا يف ربوع العامل اإلسالمي مبعية أنظمة احلكم  اخلالفة ألغت

                                                                           "العميلة هلا".                   
لذلك و خالفا ل"القاعدة" املنظمة األم بالنسبة ل"تنظيم الدولة اإلسالمية" اليت دعت أوال إىل          

جيب أن  بالنسبة لتنظيم الدولة حماربة "العدو البعيد" املتمثل يف الدول الغربية باألساس، فإن "اجلهاد"
د كل من يقف يف وجه تطبيق "الشريعة الصحيحة" مثلما كان احلال يف ينطلق يف الديار اإلسالمية ض

مواصفاته مع هذه الفكرة.و ضد كل ما ال تنطبق العصر األول من التاريخ اإلسالمي،   

 

هذه الفكرة تفسر الطابع الدموي للنظــــــــام الذي جسدها بني العـــراق و سوريا حيث تعرض كل         
من ال يتطابق معها إىل التقتيــــل، و اإلستعباد ، و اإلسرتقاق، و اإلغتصـــاب، و اإلبتزاز، و ذلك قبل أن 
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ريكية و مشاركـــة ما يربو عن الستني دولة يتدخل حتالـــف عسكري دولـــي بقيـــادة الواليات املتحــــدة األم
 لتسريع إسقاط "اخلالفة".  

 

لكن الفكرة مل ختتــف بل مت تسويقها إىل مناطق توفرت على نفس الظـــروف اليت سهلـــت من         
ا تطبيقها يف املرة األوىل، مثل إفريقيا اليت شكلت مالذا هلا مبشكالهتا السياسية، و  نزاعاهتا و حروهب

ل اليت أنتجت دوال فاشلة ال تقوى على راتـها الشعبية، و كل القالقـالعرقية، و صعوباهتا اإلقتصادية، و ثو 
                                       بسط سيادهتا على أجزاء كبرية من أقاليمها.                      

صى عن طريق إنشاء خاليا نائمة حيثما استعالقارة  منلقد عمل تنظيم الدولة على اخرتاق مناطق عدة 
م بالقوة و إخضاعه لفكرة "اخلالفة"  قليذ إعليه األمر، أو بعقد حتالفات مع مجاعات جهاديـة قوية، أو بأخ

 كما حدث يف "سريت" الليبية. 

  

م الدولة ار اجلزائر و يعمل تنظيـإن ليبيا و مايل و النيجر و تونس بقدر أقل هي دول تقع يف جو          
راق مما يلقي على الدولة ة املركزية هبا على صد اإلختـعلى اخرتاقها بدرجات متفاوتة من حيث مقدرة الدول

 و ذلك بالعمل على ما يلي: جمهودات إضافية لصد اجتياح الفكرة ألراضيها اجلزائرية بعبء بذل
ك العاملة على احلدود مع الدول اليت بذل املزيد من اجلهود لتقوية األسالك األمنية باختالفها، سيما تل-

 ، بغية ضمان تأمني التدفقات باختالفها.تعيقها مشكالهتا الداخلية من بسط سيادهتا على جممل أقاليمها
املسامهة قدر اإلمكان يف كل املساعي الدولية اليت تعمل حقيقة و بشكل جدي على جتفيف كل ما من -

 الدول اليت فشلت فيها احلكومات يف تسويتها. شأنه أن يعمق من املشكالت اليت تعيشها
العمل بكل الوسائل الدبلوماسية إن على الصعيد الثنائي أو يف احملافل الدولية على توعية الدول، خباصة -

الفاعلة منها، خبطورة الشبكات العابرة للحدود اليت تشجع اهلجرة غري الشرعية لدواعي اقتصادية حنو أوروبا 
 املعروفة هبشاشتها.من الدول اإلفريقية انطالقا 
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 اإلرهابيةللجماعات  الدعائي في مواجهة الّنشاط اإلعالمدور 
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of terrorist groups 
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 ملخص:
، عاجملتمبببببباعتمببببباج مببببببنفر جببببببوأ يتفببببببا ر جفبببببوج  بببببب     ببببببا   يتطلّبببببص التلببببببّار لبببببببا ر  ا ر ببببببا     

إىل جانبببببببص اسببببببببتخاام املسبببببببال ص ا عالم ببببببببة اواجفبببببببة النشببببببببا ا  الت ريفببببببب ة لل ماعببببببببا  ا ر ا  ببببببببة 
إىل إ بببببراي العال بببببة  ببببب  ا عبببببالم ياملمببببب   ة  ااقالبببببح ببببب   بببببايالتكفببببب   ببببببب امتاليمتفبببببا امليايولوج بببببةا، 

علببببب  تبطبببببة  ياار ، يذلبببببال انطال بببببا مببببب   عببببب  امل بببببر النبريبببببة املمبببببذ    ببببب ا اجملبببببال عامببببة، يجير ا عبببببالم
حب ببببببب   البببببببنفأ املمبببببببذ  ي نبريبببببببا  مةببببببب  نبريبببببببة احبببببببار  البوا بببببببةا  ي نبريبببببببة االتطعببببببب    ي التلقببببببب  ا،

إىل جمموعببببببببة مبببببببب  النتببببببببائر لعبببببببب    ري ببببببببا  ببببببببرير   لبببببببب  الشبببببببببا   يا  النشببببببببا ا   ااقالببببببببة توصببببببببل 
 اهلاامة عرب إيجياج ة ا عالم يالتوع ة.

 ، اجلماعا  ا ر ا  ةا عالم املمذ لاعاية،ا، ، التوع ةالت ري  كلمات مفتاحية:
Abstract: 

 Fighting the phenomenon of terrorism requires the use of a holistic 

approach with concerted efforts from all parts of society as well as the use 

of mass media to deal with the subversive activities of terrorist groups and 

their "ideological aspect", so that the article can highlight the relationship 

between mass media and general security, as well as the role of the security 

media in this area, based on some theoretical frameworks in this field and 

related to the field of psychology of security or theories such as the 

"Gatekeeping" theory or the "Vaccination or Immunisation" theory, where 

the study led to a series of results, perhaps the most important of which is  
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the need to immunise young people against destructive activities through 

duplication of information and awareness. 

Keywords: Incitement, awareness; propaganda ; security information, 

terroriste groups 

 
  ح ار عمر: المؤلف المرسل

 

 فببببببب  إلبببببببا ر  ا ر بببببببا  يتبببببببااع ا ا التو ببببببب  عنبببببببا العال بببببببة التكامل بببببببة  ببببببب   يتطلّبببببببصمقدمـــــــة:  .1
ا ر بببببببا  ييسبببببببائ  ا عبببببببالم علببببببب  اعتببببببببار    اجلماعبببببببا  ا ر ا  بببببببة ال ت بببببببتط ع    تنشببببببب  يت بببببببتمر 

مببببةال، يالبببببت  صببببب   متاحبببببة  شببببك  ياسبببببع  ، بببباي  اتلببببال.  مببببب  اببببالل ملببببببكة االتلبببباال  العاا بببببة
 الت ريف ة،   احلال، إىل اجملتمع العااي.ئلفا  صب    يسع   ه اجلماعا  نق  رسا

الببببب   عنلبببببري   ساسببببب    بببببا:تعتمبببببا  ببببب ه اجلماعبببببا ،  كبببببّ     ا فبببببا، لت ق ببببب    ببببباا فا علببببب  
ي بببب ا  ايبببباا  حببببا  ملببببكال احلببببر  النف بببب ة.  ا ر ببببا  ال يفببببا ، ، ينشببببر القفبببب ةجببببو مبببب  ا ببببو  

رار ع ببببببكرية  ا لبببببب ،    ببببببص،  بببببب   ساسببببببا إىل احببببببتالل املرأ  ي ا  لبببببب    ي  ق بببببب    ببببببراأ ي  بببببب
يفبببببا   يفبببببا، إىل   بببببر معنوياتبببببر يإ را بببببر علببببب  الببببباذ  بببببرار   يكببببب  ل تخببببب ه لبببببوال العمببببب  ا ر بببببا .  
 مبببببببا ي بببببببع  إىل نشبببببببر ا بببببببو   ببببببب  القبببببببو  ال  اسببببببب ة احلا مبببببببة حببببببب  تفبببببببطر للتنبببببببايل عببببببب   عببببببب  

 س اسا ا يموا ففا  هنا  حالة عام االستقرار. 

لعببببببببر اا جار  الاعائ بببببببةا البببببببّاير الببببببب ر ت  بببببببا مببببببب   ببببببب ا اانطلببببببب ، إىل تبب ببببببب ، تتطبببببببرة ااقالبببببببة  ال
كيـــــف يســـــاهل اإلعـــــالم والّتوعيـــــة ا ر ا  بببببة يذلبببببال مببببب  ابببببالل  بببببر  ا ملبببببكال ة ا ت بببببة:   ماعبببببا لل

 ؟اإلرهابيةفي مواجهة الّتحريض و"الدعاية الهدامة" للجماعات 

 التال ة: لإلجا ة عل    ه ا ملكال ة ميكننا    ن تع   الفر  ا  
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حيتببببببببال التعامبببببببب  مببببببببع اجلماعببببببببا  ااتطر ببببببببة إىل مببببببببنفر جببببببببوأ   عناصببببببببره ي  عبببببببباجه  ببببببببا   فببببببببا -
 ا.La déradicalisationالتخلص م  نزعة التطر  ا

متببببببن  يسببببببائ  ا عببببببالم مناعببببببة للم تمببببببع مبببببب  التبببببب  ر    كببببببار اجلماعببببببا  ااتطر ببببببة يالتكّفبببببب   ببببببب  -
 الشرع ة يااشريع ة الفريرية.امتاليمتفا امليايولوج ةا الت تففي عل فا 

حيلبببببب  ا عببببببالم البببببباعائي  ي ا عببببببالم املمببببببذ   جياتببببببر ي فببببببمونر اجملتمببببببع مبببببب  التبببببب  ر  الرسببببببائ   -
 ياحلمال  الت ريف ة لل ماعا  ااتطر ة.

مت االرتكبببببباي علبببببب    ببببببر نبريببببببة مرتبطببببببة  علبببببب  الببببببنفأ   غ بببببة جراسببببببة ا ملببببببكال ة الببببببت انطلقنببببببا منفببببببا
إىل ، م املمببببببذ مةبببببب  نبريببببببة احببببببار  البوا ببببببةا يانبريببببببة التطعبببببب    ي التلقبببببب  ا املمببببببذ ينبريببببببا  ا عببببببال

 العتماج عل  احملاير الرئ   ة ا ت ة: جانص ا
 الت ري  ياحلر  النف  ة  اعتبار ا يس لتا    النزاعا  الالمتا ل ة. -

 ا عالم  وس لة للمواجفة يالو اية إيا  االاعاية اهلاامةا. -

للتوج ببببببر يالتوع ببببببة  ملببببببرا   ا ببببببة    ببببببا  اجملتمببببببع   مواجفببببببة اجلرميببببببة  ا عببببببالم املمببببببذ   ل ببببببة -
 ا ر ا  ة 

 التحريض والحرب النفسية باعتبارهما وسيلتان في النزاعات الالتماثلية: -1

تب ببببب  اجلماعبببببا  ا ر ا  بببببة، مببببب  ابببببالل ا عبببببالم، عببببب  إ بببببار  الشبببببعور  عبببببام االسبببببتقرار يالال مببببب  
ي التبببببباأ  ببببببع   بفببببببة النبببببببام ال  اسببببببي يعببببببام  ارتببببببر علبببببب   ببببببب  املمبببببب   ببببببا يبببببب  ر    ،  اجملتمببببببع

مببببب  ابببببالل إ بببببراي صبببببور   ، يذلبببببالالبببببر ر العبببببام ا بببببارجي ي ق ببببب  انعكاسبببببا  س اسببببب ة يا تلببببباجية سبببببلب ة
 الايلة الفامللة  ري القاجر  عل  الت ك  ي رأ سلطتفا عل   ام  تراهبا. 

  صبببببببم   معبببببببع ا ر بببببببا  علببببببب  اعتببببببببار  نبببببببر ا جممبببببببو  نشبببببببا ا   تلبببببببص  ببببببب ه ا سببببببب ات   ة
 ي  عببببببببببال  بببببببببببا  إىل ير  الرعببببببببببص يسببببببببببب  ال ببببببببببكا  النتبببببببببببزاعف  مبببببببببب  نفبببببببببببوذ ال ببببببببببلطا  الشبببببببببببرع ةا

(Kirschbaum,  2004, p. 28).     يت ببببببببببتع  الشبببببببببببكا  ا ر ا  بببببببببة هلبببببببببب ا الغببببببببببرأ ا  ببببببببببال
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يتطب بببببب  العامبببببب   ،االتلببببببالا لنشببببببر ا ببببببو  النبببببباتر عبببببب  العنبببببب  اامببببببار   ببببببا  تلبببببب    ببببببا  اجملتمببببببع
النف بببببببببي يالببببببببباعائي   احبببببببببر  اسبببببببببتنزا ا  ائمبببببببببة علببببببببب  ال   بببببببببص ياالسبببببببببتفزاي يإملببببببببباعة الفو ببببببببب  

يٌبْقتلبببببببو ، يعببببببباج  ببببببببري مببببببب  النبببببببا  ياالهن بببببببار.  مبببببببا يريببببببباه ا ر بببببببا  و   بببببببو اعببببببباج  ل ببببببب  مببببببب  النبببببببا  
 (Emmanuelle Bribosia, 2002, p. 15) يشا اي   ي ي معو ا

 في مفهوم التحريض: 1-1

عامبببببة   نبببببر  ببببب  تلبببببر   ي نشببببباش افبببببي  ي سبببببرر، ميبببببار   ا ببببباه ملبببببعص  ي  التحـــــريضيعبببببر  
موجببببر إىل  ببببرج  : ملخلببببي انون ببببة، ي ببببو نوعببببا  مببببة  غببببرأ تغ ببببري ملببببك  الايلببببة ياجملتمببببع  وسببببائ   ببببري 

ي بببببو املاطبببببر إذ  نبببببر موجبببببر إىل  فبببببور النببببببا   يعمبببببومي  ي  ببببباعيمببببب    بببببراج مع نببببب    ملخاصبببببف ، 
يتتوسبببببع   بببببر الببببببا ر  ا جرام بببببة حببببب  تشبببببم  جمموعبببببة  ببببببري  مببببب  النبببببا   فبببببال عببببب  إملببببباعة الفو ببببب  

 .(346، صف ة 1998)اارا ي،  يالف اج جاا  اجملتمع

مبببببببب   ببببببببانو  العقو ببببببببا  اجلزائببببببببرر إىل امل عببببببببال الببببببببت ميكبببببببب   4مكببببببببرر  87لقببببببببا  ملببببببببار  اابببببببباج  
ت بببببم تفا  امل عببببببال الت ريفبببببب ة  ي التخريب بببببة  ببببببالقول: ايعتببببببرب  عببببببال إر ا  بببببا  ي لريب ببببببا،   مففببببببوم  بببببب ا 

ة ال ا  ببببببة ياسببببببتقرار اا س ببببببا  املمببببببر،  بببببب   عبببببب  ي ببببببتفا   مبببببب  الايلببببببة يالوحببببببا  الو ن ببببببة يال ببببببالم
 :يسري ا العاجر ع   ري   ر عم   ر ر ما ي يت

 بببببب  الرعببببببص    يسبببببباش ال ببببببكا  يالبببببب  جببببببو انعبببببباام املمبببببب  مبببببب  اببببببالل االعتبببببباا  ااعنببببببور  ي  -
اجل ببببببببببار علبببببببببب  اململببببببببببخاأ  ي تعببببببببببري  ح ببببببببببا    ي حببببببببببريتف   ي  مببببببببببنف  للخطببببببببببر  ي ااببببببببببأ 

  متلكا  .

 ق    الطرة يالت مفر  ي االعتلام   ال احا  العموم ة.عر لة حر ة اارير  ي حرية التن -

 االعتاا  عل  رموي املمة ياجلمفورية ينبش  ي تان أ القبور. -

االعتببببباا  علبببببب  يسببببببائ  ااواصببببببال  يالنقبببببب  ياالك ببببببا  العموم ببببببة يا اصببببببة ياالسببببببت واذ عل فببببببا  ي  -
 احتالهلا جي  م وغ  انوين.
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ت ببببببببريبفا   اجلببببببببو  ي    ببببببببا   املرأ  ي إلقائبببببببببفا  االعتبببببببباا  علبببببببب  احملبببببببب    ي إجاببببببببال مبببببببباج   ي -
عل فببببا  ي   اا بببباه  ببببا   فببببا اا بببباه ا  ل م ببببة مبببب  ملبببب هنا جعبببب  صبببب ة ا ن ببببا   ي احل ببببوا   ي الب  ببببة 

 الطب ع ة   اطر.

عر لببببببة عمبببببب  ال ببببببلطا  العموم ببببببة  ي حريببببببة سارسببببببة العببببببباج  ياحلريببببببا  العامببببببة يسببببببري اا س ببببببا   -
 اا اعا  للمر   العام.

عر لبببببة تطب ببببب  عر لبببببة سبببببري اا س بببببا  العموم بببببة  ي االعتببببباا  علببببب  ح بببببا   عواهنبببببا  ي ستلكبببببا    ي  -
  .القوان  يالتنب ما 

ينشببببري    بببب ا ال بببب اة إىل مالحبببببة منف  ببببة، ي ببببي    القببببانو    ببببر مببببا  ببببو نببببص ي  ببببر مببببا  ببببو 
يت  بببببببا  فببببببب ، ي بببببببو مبببببببا مت اعتمببببببباجه للتفريببببببب   ببببببب  الت بببببببري ، يالتخريبببببببص يا ر بببببببا ، ح ببببببب  

 عمل ا م  االل العناصر ا ت ة:  النشاش الت ريفي،  ي التخرييب،  ي اهلاام

ي بببببو ا  احبببببة  النببببببام ياا س بببببا  هببببببا   اهلبببببا  النفبببببائي الببببب ر ي بببببع  إل بببببر: مببببب  ابببببالل أوال
الوصببببببول إىل ال ببببببلطة.  ببببببري  نببببببر ال ميكبببببب   ق بببببب   بببببب ا املمببببببر اببببببارل إ ببببببار االنقببببببال ،  مببببببا يتطلببببببص 

اا  مرحل بببببة )يسببببب طة( يالبببببت،  الببببببا، مبببببا تكبببببو  متااالبببببة   مبببببا   نفبببببا  عبببببزل الت ق ببببب  التبببببار ي مل ببببب
مببببر، البببب  النبببببام يتشببببوير صببببورتر، تقببببوي  سببببلطتر مبببب  اببببالل إ ببببراي ع ببببزه يعببببام  ارتببببر علبببب   جا  مفا

 الال م  يامليمة الت ميك     تع   إراج  ااقايمة لا  الشعص.حالة م  التوتر، ا و  ي 

مبببببب  اببببببالل  ة،  ي  رصببببببة،  ي سبببببببص   ببببببالة االشببببببرار  الّت ريفبببببب ةاإ بببببباج ياسببببببتغالل ذريعببببببثانيــــــا:
 توإل   ت  ري العوام  ا ت ة:

إىل امشببببباريع  وريبببببةا  متمةلبببببة ااصبببببة   حالبببببة  ائمبببببة علببببب  عبببببام الر بببببا يٌمففببببب ة عوامببببب  جاال بببببة -
تقوج ببببا حر ببببة  ي حببببز  معببببارأ ي ببببتغ   بببب ا الو ببببع  ببببا ال ببببلطة  اسبببب  العاالببببة،  ي ا ن ببببان ة 

  ي ح  العوج  إىل  صول ة مع نة.
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متمةلبببببببة  ساسبببببببا   يببببببباذل يحر بببببببا  ي يبببببببايولوج ا   وريبببببببة   مكاهنبببببببا    تولبببببببا عوامببببببب  اارج بببببببة  -
 لشعب ة  ي اجلما ريية.  ي ا   ريف ة الس ما إذا ما ارتكز  عل  احلر ا  ا

الببببت تشببببك  ر ببببا  نفببببال احلر ببببا  الت ريفبببب ة يذلببببال مبببب  اببببالل البببب يير مل كببببار  الاعايببببةثالثــــا: 
 ويببببة يااللتببببزام إيا  التطلعببببا  الشببببعب ة  ساسببببا، يالب بببب  عبببب  تبببب  ري يسبببب  امل لب ببببة عببببرب ملببببعارا  

 ا.  ر  ة، إسالم ة  ملر  ة المة  ااملرأ للمزارع ا اال الم لل م عا  ي اال

إ ن بببببا ،  وائببببب  )التنايع بببببة  تعبببببارأ  عببببب  ا لبببببوم  السبببببتغالل  ببببب  املي بببببا  ٌتوإلببببب  الاعايبببببة
 ملبببببكاال متعببببباج  ( حب ببببب  ت اببببب  ي  عفبببببا  منبمبببببة  ي حر بببببة  ي حبببببز  مببببباي ري بببببا،  ي  ا مبببببة يعمبببببا   

  في: 

ملببببفوية يتكبببببو   شبببببك  سبببببرر  ي ٌمتكبببببت  مببببب  ملببببخص  ابببببر،  ي علن بببببة  ناسببببببة  معبببببا  ملبببببعب ة  -
 ماعا ،  ا را ...(.)مفرجانا  اجت

ببببببري   -  تا  بببببة   ملبببببك   تا بببببا  حائط ببببببة، منشبببببورا  يمطبوعبببببا ، مللببببببقا ، جمبببببال ، جرائبببببا، س 
 ذات ة ..إخل.

ملببببببببببببكة ي   بببببببببببمع ة البلبببببببببببرية، امل بببببببببببراأ اافبببببببببببغو ة، اململبببببببببببر ة المسع بببببببببببة عبببببببببببرب ا ذاعبببببببببببة مبببببببببببةال -
 املن ن   ..إخل. 

تت ببببببببّاج، علبببببببب   ببببببببو  العناصببببببببر ال ببببببببا قة، امل بببببببباا  الرئ  ببببببببة لن ببببببببا  النشبببببببباش الت ريفببببببببي ي  
مقبببببامتفا الببببباع  الشبببببعيب، الببببب ر، حببببب  يإ   بببببا   ببببب  ال، يوإلببببب  لتربيبببببر اااصببببب ة النفبببببالا  تقببببباميفا 
علببببب   هنبببببا  بببببا   الن ببببببة للشبببببعص.  مبببببا يفبببببم   ببببب ا املمبببببر  قبببببا  العناصبببببر الت ريفببببب ة يمتتعفبببببا حببببببا 

لبببببباع .  ببببببالت ري  موجببببببر، جائمببببببا،  ببببببا عبببببباي معبببببب   غببببببرأ عزلببببببر عبببببب  الشببببببعص  جىن مبببببب  املمبببببب  يا
 التببببباأ،  اهلببببببا  امليل الواجببببببص  ق قبببببر  ببببببو   ببببببص  ببببب ا املاببببببري، إىل جانببببببص م يببببباي  جبببببباج عببببببرب ي 

 توإل   تقن ا  منق مة إىل جمموعت   ساس ت   ا:
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يتكببببببببببو  موجفببببببببببة  ببببببببببا اجملتمببببببببببع عامببببببببببة هبببببببببببا  اا ببببببببببا  هب كبببببببببب  الن بببببببببب ر  هدامــــــــــة": اامليىل
 االجتماعي.

ـــــا  " ا الةان بببببة موجفبببببة ملبببببو ااانبمبببببة الت ريفببببب ةا   حبببببا ذا بببببا يتتم بببببور  ساسبببببا حبببببول انتقبببببا  بن
اسببببببتغالل التنا فببببببا ، إىل  ينف بببببب ة  يتكببببببوي   اعببببببار للنشببببببطا  جلببببببص  تلبببببب  الف ببببببا  عببببببرب  لببببببة 

 بببببببا  ااتعا فبببببببة  ي ااتبن بببببببة مليبببببببايولوج تفا الت ريفببببببب ة إىل حبببببببا جانبببببببص التوسبببببببع عببببببب   ريببببببب  تببببببب  ري الف
ا ح بببببا   انتمائفبببببا إىل  ر بببببة املبببببطفا ا  ي اناج بببببةا مبببببةال   مواجفبببببة اييببببب  ياملبببببرا ا  بببببا ي   بببببا  

 اجملتمع ااوصو ة إما  العلمان ة،  ي التبايع،  ي الفالل. 

كببببببار  ويببببببة جالبببببببة لال تمببببببام  ببببببا ترتكببببببز النشببببببا ا  الت ريفبببببب ة،  يفببببببا،    بببببب ا ااقببببببام، علبببببب    
 ا تلببببببببباجيةسببببببببب ما تلبببببببببال البببببببببت تع بببببببببز ال بببببببببلطا  عببببببببب  حلفبببببببببا يمعاجلتفبببببببببا )س اسببببببببب ة، إيايولوج بببببببببة، 

إجتماع ببببببة، يحبببببب    ال ببببببة( ي تطب بببببب  جمموعببببببة مبببببب  النشببببببا ا  يوإلبببببب   عفببببببفا للتالعببببببص ياسببببببتقطا  
يالتمبببببرج  ااببببباين  االحت اجبببببا  العلببببب ا الف بببببا  ااختلفبببببة يالببببببع  ا ابببببر افا بببببة النببببببام ال  اسبببببي  

العببببببببام، املعمببببببببال التخريب ببببببببة يا ر ا  ببببببببة،  ي  ايلببببببببة التو بببببببب    التنب مببببببببا  ال  اسبببببببب ة  ي م س ببببببببا  
 صنع القرار.

 في مفهوم الحرب النفسية: 1-2

 م م ا  عايا ، منفا: الحرب النفسية م  

  .احر   ط   ااعنويا ا -

 .احر  املعلا ا -

 .احر       املجمغةا -

 .احر  العقولا  -
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 احر  امل كارا.  -

          النت  ببببببببة،  فببببببببي ا بببببببب  ي ببببببببتفا   طبببببببب   العبببببببباي جي  حببببببببر  يإنببببببببزال اهلزميببببببببة  ببببببببر جي   تببببببببالا
  تعتببببببببرب  اطببببببببر سببببببببال  حببببببببر  مت اسببببببببتخاامر منبببببببب    ببببببببام العلببببببببوري  (5، صببببببببف ة 2010)اان بببببببباير، 

 لفرأ إ ار  اللراعا  يالفنت    صفو  الع كري  يمل  يحا  الل  الو ذ.

   ببببب ا ال ببببب اة، إىل  نبببببر ميكببببب  تعريففبببببا، مببببب  ناح بببببة  ابببببر ،   هنبببببا: ا نبببببو  حامـــــد ربيـــــ ،  يشبببببري
مببببب  القتبببببال النف بببببي ال يت بببببر إال للعببببباي يال ي بببببع  إال لت طببببب   النبببببواحي ااعنويبببببة لبببببر  م بببببع الوسبببببائ  

ر  مبببببب  صببببببور الةقببببببة  ببببببالنفأ، الببببببت  ببببببا تولببببببا   ببببببر ااقايمببببببة  ي عببببببام ا ذعببببببا  للقفببببببا  علبببببب   يببببببة صببببببو 
   .(73، صف ة 1971)ر  ع،  ياالست الما

توصبببببببب  احلببببببببر  النف بببببببب ة، علبببببببب  العمببببببببوم،   هنببببببببا احببببببببر   ببببببببارج ا، ياحببببببببر    كببببببببارا  ببببببببا  
احللبببببول علببببب  عقبببببول الرجبببببال يإذالل إراج ببببب .  فبببببي حبببببر  إيايولوج بببببة عقائايبببببة، ي بببببي  يفبببببا حبببببر  
 علببببببا  يحببببببر  س اسبببببب ة، يحببببببر  جعايببببببة ي لمببببببا  يإملبببببباعا ، ي ببببببي حببببببر  تزلببببببزل العقببببببول يتغببببببري 

 ال لو . 
نببببببا  عمل ببببببا  ع ببببببكرية مع نببببببة  مواجفببببببة اجلماعببببببا  اا ببببببل ة يشبببببب   بببببب ا النببببببو  مبببببب  احلببببببر    

مل بببببباا  عامببببببة علبببببب   ببببببرار إ ببببببعا  ااعنويببببببا  يالفعال ببببببة الع ببببببكرية لل ماعببببببا  اا ببببببل ة  ي إ بببببباج 
جبببببو عبببببام مببببب  النبببببزا  البببببااالي يسبببببطفا،  ي جعببببب  العمل بببببا  ال بببببرية للقبببببوا  النبام بببببة ير بببببع ااعنويبببببا  

البببببببببت تعبببببببببر  نشبببببببببا ا   ي  ر بببببببببا  اجلماعبببببببببا    صبببببببببفو فا، إىل جانبببببببببص إ نبببببببببا  سبببببببببكا  اانبببببببببا   
 اا ل ة  اع  العمل ا  الع كرية للقوا  النبام ة.

   االات ببببببار  تتنببببببو  املسببببببال ص  ببببببري اااجيببببببة اا ببببببتخامة، هلبببببب ا الشبببببب  ، ح ببببببص مال متفببببببا،  مببببببا
 قببببببا تكببببببو  ااكببببببر يا بببببباا ،  ي التفايببببببا يال   ببببببص،  ي الاعايببببببة ا عالم ببببببة ر، مر ببببببو   اهلببببببا  اا ببببببط

ــــــــــو  لينبــــــــــا تعتببببببببببرب جببببببببببز  مبببببببببب  احلببببببببببر  النف بببببببببب ة يملببببببببببك  مبببببببببب   ملببببببببببكاهلا ح بببببببببب   ببببببببببال الببببببببببت                 ب
Linebarger Paul،  بببببب ا الشبببببب  : اإ  احلببببببر  النف بببببب ة  ببببببي اسببببببتخاام الاعايببببببة  ببببببا العبببببباي   
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الاعايببببببةا.   مببببببع إجببببببرا ا  عمل ببببببا   اببببببر  ذا   ب عببببببة ع ببببببكرية يا تلبببببباجية  ي س اسبببببب ة  ببببببا تتطلبببببببر
 مبببببببا  هنبببببببا  يفبببببببا ح ببببببببر: ا تطب ببببببب  لببببببببع   جبببببببزا  علببببببب  البببببببنفأ اعاينبببببببة اجملفبببببببوجا  البببببببت تبببببببب ل   

 اجملاال  ال  اس ة ياال تلاجية يالع كريةا.

 تدابير مكافحة التحريض أو "التحريض المضاد": 1-3

تٌبع ببببببرب  تبببببباا ري مكا  ببببببة يمنا فببببببة الت ببببببري   ي االت ببببببري  اافبببببباجا عبببببب  نشبببببباش مر ببببببص ي ببببببم  
 واجفببببببة الت ببببببري ، يميببببببأ احلقببببببول ياجملبببببباال  الببببببت يببببببربي  ببببببمنفا  النف بببببب ة، يال  اسبببببب ة يالع ببببببكرية 
ياال تلببببباجية ياملاال  بببببة. يتتطلبببببص  ببببب ه العمل بببببة توح ببببباا للعق بببببا  يالنوايبببببا، ي فبببببري مالئببببب  لل بببببلطا  

 اا  يلة ع  إجار  العمل ة يالتخط   هلا إىل جانص تلال ااكلفة  تنف   ا. 

ة ااخببببببا ر يالتفايبببببباا  النا ببببببة عبببببب  النشببببببا ا  الت ريفبببببب ة، تبعببببببا لبببببب لال، تبببببببذ تتطلببببببص مواجفبببببب
سل بببببلة مببببب  التببببباا ري الا اع بببببة  تلبببببال الرام بببببة إىل تقويبببببة يجعببببب  معنويبببببا  القبببببوا  النبام بببببة مببببب  ابببببالل 
 ببببر  عق ببببا  متوا قببببة مببببع مببببا  ببببو جائبببب  يمطببببا   اببببا  ببببو مقببببرر   الاسببببتور يتفاجيببببا لتشببببك   حر ببببا  

ي ايببببة   ا لفببببا ييسببببائلفا. يترتكببببز  بببب ه العمل ببببة علبببب  سل ببببلة مبببب  ااببببباج  مبببب   ريفبببب ة   صببببفو فا 
   مفا: 

 مواجفة النشا ا  الت ريف ة  واسطة سكا  اانا   الت ينشطو  هبا، يل أ     ا  . -

ينبغببببببي معار ببببببة يمواجفببببببة امل كببببببار الببببببت تبببببباا ع عنفببببببا الاعايببببببة الت ريفبببببب ة    كببببببار   ببببببرب منفببببببا  -
 ماعا  اا ل ة  ك   و  ي  إ ار الشرع ة. التواير مع  مع عن  اجل

ال ينبغببببببببي    تقتلببببببببر مواجفببببببببة النشببببببببا ا  الت ريفبببببببب ة علبببببببب  تبببببببباا ري ع ببببببببكرية    ببببببببص،  بببببببب   -
 ت توجص تاا ري  ار  س اس ة، ا تلاجية، نف  ة،  اال  ة، ي قا  ة.
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 ببببب   ريفبببب ة عنبببببا حببببايج ا  لببببب   اا ببببتفا ال  ببببص    يتو بببب   ل ببببب  إمكانببببا  النشبببببا ا  الت  -
ي توسبببببب عر حبببببب  يشببببببم   سبببببببا  ي صببببببول النشبببببباش الت ريفببببببي ي امبببببب  القببببببو  الببببببت تتبببببباا  ينبغبببببب
   ر.

ينبغببببببي    تشببببببتم  مواجفببببببة النشببببببا ا  الت ريفبببببب ة علبببببب  تبببببباا ري جاال ببببببة ياارج ببببببة معببببببا  طببببببا ع  -
 جعائي س اسي يا تلاجر  ي  ري ذلال. 

 اا بببببل ةيانتشبببببار نشبببببا ا  اجلماعبببببا  يتمةببببب  اهلبببببا  ااباملبببببر للقبببببوا  اا بببببل ة،  عبببببا انطبببببالة 
 غببببببرأ إ بببببباج ي ببببببع  العمبببببب  علبببببب  تببببببامري ا يالتلببببببف ة اجل بببببباية لعناصببببببر ا  عببببببع اإصببببببط اج ال ببببببمكةا

مالئبببببب  السببببببتعاج  املمبببببب  العببببببام. يتم ببببببز العمبببببب  الع ببببببكرر،    بببببب ا ال بببببب اة،   تبببببببا  الالمر زيببببببة الببببببت 
 متك  م  االستغالل املمة  يتو ري ااعلومة العمل ات ة.

يُنببببباش  بببببالقوا  النبام بببببة،  يفبببببا، ت جيبببببة مفبببببام  تلفبببببة   مايبببببة ال بببببكا  ي ف بببببز   علببببب  التعببببباي  
معفبببببببا هببببببببا  العبببببببزل التبببببببار ي لل ماعبببببببا  اا بببببببل ة، يالقفبببببببا  علببببببب   بببببببارا ا القتال بببببببة مببببببب  ابببببببالل 

  ف   ملاجر ا اللوج  ت ة  ر انز  ي ف   ااا ا.

الرام بببببة إىل القفبببببا  علببببب  اجلماعبببببة ا ر ا  بببببة يتطلبببببص ت ببببب ري عمل بببببة ااواجفبببببة سل بببببلة مببببب  التببببباا ري 
س اسبببببب ا يإجاريببببببا، يتبببببب  ريا  العمبببببب  النف ببببببي البببببب ر تقببببببوم  ببببببر، ي بببببب لال العمل ببببببا  العن فببببببة الببببببت حيببببببايل 

 إجناحفا ي ق     اا فا عل  اا اا .

يشبببببتم  التخطببببب   العبببببام اواجفبببببة النشبببببا ا  الت ريفببببب ة انطال بببببا سبببببا سبببببب ، علببببب  جمموعبببببة مببببب  
 الرام ة إىل:  ا ا التاا ري يا جر 

الب ببببب     سببببببا  ال بببببخ  يعبببببام الر بببببا لغبببببرأ ا ببببب ا  توصببببب ا  ملجببببب  انتفائفبببببا  ي التقلببببب ص  -
 منفا عل  امل  .
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 بببببببما  جعببببببب  ال بببببببكا   ي الشبببببببعص عببببببب   ريببببببب  جمموعبببببببة مببببببب  القبببببببرارا  يا صبببببببالحا  ااف بببببببا   -
 يالفعالة   اجملال  ال  اسي ياالجتماعي. 

ريفببببببب ة عببببببب   ريببببببب   لبببببببة نف ببببببب ة ياسبببببببعة يجعايبببببببة ذا  التلبببببببار يمواجفبببببببة ل بببببببار الاعايبببببببة الت  -
 انعكا  جاالي ياارجي. 

تكة بببببببب  مرا بببببببببة ال ببببببببكا  يالقفببببببببا   واسببببببببطة تبببببببباا ري  ويببببببببة علبببببببب  اانبمببببببببة ال  اسبببببببب ة يا جاريببببببببة  -
 للت ري .

 تفك ال ملبكا  يجمموعا  الاع . -
 كوسيلة للمواجهة والوقاية إزا  "الدعاية الهدامة":  اإلعالم-2

مفمببببببببببا   تبببببببببباع   م ببببببببببا ة ااببببببببببوا ن  مبببببببببب   جبببببببببب  إ شببببببببببال ااخططببببببببببا  يلعببببببببببص ا عببببببببببالم جيرا 
ا ر ا  بببببببة، السببببببب ما مببببببب  ابببببببالل  بببببببرامر إعالم بببببببة  ببببببباجر  علببببببب  تنم بببببببة احلبببببببأ يالبببببببوعي املمبببببببذ لبببببببايف  
 االرتكببببباي  ساسبببببا علببببب   شببببب  ييببببب  جعببببباي  ا ر بببببا   .  مبببببا   ببببب   يسبببببائ  ا عبببببالم مببببب    ببببب  

  ترسببببب خ القببببب   ال بببببائا  يتةب ببببب  العال بببببا  البببببت ت بببببا    شبببببك   ببببببري  االجتماع بببببةيسبببببائ  التنشببببب ة 
 القائمة     تل  اا س ا  يااوا ن . 

م ببببا ة ااببببوا ن  الفعالببببة   تزييببببا  ببببوا  املمبببب   ببببا لببببايف  مبببب  معلومببببا   ي   ببببرير تببببربي،  نببببا، 
  انبببببببا  حبببببببول نشببببببباش اجلماعبببببببا  ا ر ا  بببببببة حببببببب  يت بببببببع هلبببببببا إ شبببببببال  ططا بببببببا يعمل ا بببببببا، يعبببببببام 
 االنتببببببببار حلببببببب  ي وعفبببببببا حببببببب  ال يكبببببببو  هلببببببب  جائمبببببببا اال بببببببا العل ببببببباا  ي املسببببببببق ة   التنف ببببببب  يالفبببببببرار

(Gere, 1997, p. 16). 

 مببببببا ال ميكبببببب     تكببببببو  مواجفببببببة ا ر ببببببا  مفمببببببة الشببببببر ة  ي ملببببببا  املمبببببب  يحببببببا ا  ي مبببببب  
 ابببببببالل القمبببببببع    بببببببص،  ببببببب   بببببببي  فببببببب ة اجملتمبببببببع  كببببببب  مل  الفبببببببرر ااباملبببببببر يقبببببببع علببببببب  اابببببببوا ن 

 (2، صف ة 1993)الفتا ، 
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حبكبببب   وهنببببا  ، يذلببببال ببببرير  تعايهنببببا مببببع املجفببببز  املمن ببببة ي  مقببببامتفا ملببببا  الشببببر ة التبببباأ ي  
   احتكا  جائ  معف  يمتار  مفامفا     طف .

 أهمية اإلعالم في ترسيخ الحس أو الوعي األمني: 2-1

علبببب     اببببري اسبببب ات   ة للوصببببول  علــــي فــــايز الجحنــــي،   ببببا العايببببا مبببب  الببببباحة ، علبببب   ببببرار
لعببببببام إىل  ق بببببب  التعبببببباي  املمببببببذ ا  ببببببا  يتنم ببببببة الببببببوعي اجلمببببببا رير  ا  ببببببار ال ببببببلب ة اا تبببببببة  ببببببالر ر ا

علببببب  اجلبببببرائ  ا ر ا  بببببة  بببببو    تعمببببب  يسبببببائ  ا عبببببالم علببببب  تكة ببببب  احلملبببببة ا عالم بببببة علببببب  ا جبببببرام 
 ببببب    انتفببببباي  ياجملببببرم ، ي ببببب  ري  احببببب ام لجم بببببة ا ن بببببا  ي رامتبببببر.  مبببببا ال ببببا مببببب  العمببببب   بببببا   علببببب

عمبببب  ا ر ببببا    ياال تعبببباج مببببا  مكبببب  عبببب  نشببببر البببببري  الببببت  ببببا ٌي تشببببب   السببببتنكار  رصببببة سكنببببة،
منفبببببا العطببببب  علببببب ف   ي التمبببببا  العببببب ر هلببببب ،  ببببب  ميكببببب     يلبببببور رجببببب  ا عبببببالم احملببببب   للقبببببار   ي 
بببببر   البببببت تر ببببب   غبببببري عائببببب  يرعبببببا   ييقبببببوم علببببب   اا بببببتمع  ي ااشبببببا ا، حالبببببة  ببببب ايا اعتببببباا ا   يٌاس 

 مل يهن .

يال تقببببب  مفمبببببة املمببببب  عنبببببا حبببببا  ار بببببة اجلبببببرائ  يالنشبببببا ا  ااعاجيبببببة، ياحملا ببببببة علببببب  االسبببببتقرار 
يال ببببك نة العامببببة، يسببببالمة البشببببر ياامتلكببببا ،  بببب  ينبغببببي مبببب  إ بببباج منببببا   عببببال يمةمببببر مبببب  التعبببباي  

يحبببببب  ال  ، النبببببباج   بببببب  رجببببببال املمبببببب  يااببببببوا ن  لتبلببببببري    بببببباير  بببببب ال    جمببببببال مواجفببببببة ا ر ببببببا
تبببببب  جفببببببوج    ببببببايج  ا مكان ببببببة ي ببببببري متكاملببببببة. يتعتببببببرب يسببببببائ  ا عببببببالم اببببببري مبببببب  يقببببببوم  تعم بببببب  
ج بببببببور التعببببببباي   بببببببا متلكبببببببر مببببببب  تببببببب  ري ي بببببببار  علببببببب  تنم بببببببة البببببببوعي االجتمببببببباعي يتو  بببببببا االن ببببببب ام 

 الااالي لفما   اية املم  يال  اج  يالراا .

اابببببوا ن  مببببب  ابببببالل إعبببببااج مبببببواج إعالم بببببة تكفببببب  تتبببببوىل يسبببببائ  ا عبببببالم،  يفبببببا/ مفمبببببة إعبببببالم 
إيفببببا  البببباير البببب ر تلعبببببر املجفببببز  املمن ببببة   جمببببال منببببع اجلرميببببة يمكا  تفببببا،  مبببب  ملبببب   ذلببببال تنم ببببة 
الشببببببببعور  اا بببببببب يل ة االجتماع ببببببببة لببببببببا  ااببببببببوا ن  يتلبببببببب    امل كببببببببار ا ا  ببببببببة عبببببببب   جفببببببببز  املمبببببببب  

 . (237، صف ة 2000، )اجل ذ ينزا تفا
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 مبببببببببا ينبغبببببببببي عل فبببببببببا    تراعبببببببببي    ببببببببب ا اجملبببببببببال  ببببببببب  الةقبببببببببة   نفبببببببببو  اابببببببببوا ن  يإرملببببببببباج   
يتببببوج فف  اببببا  ببببص  علببببر عنببببا مببببواجفتف  اطببببرا جا ببببا، يإيفببببا  ا جببببرا ا  الواجببببص اتباعفببببا عنبببباما 

   .فة  من ةيتعر و  العتاا  إر ا ، ي   ة ا  الغ عنر م    ر  يس لة اتلال مل ر  ج

 آليات اإلعالم في مواجهة النشاطات اإلرهابية: 2-2

 تتفم  اطة ا عالم   مواجفة اجلماعا  ا ر ا  ة، عموما، مباج  ي سأ  ي: 

يذلببببال  التعقبببب  يعببببام اابالغببببة يااو ببببوع ة ياحل ببببباج لمصـــــداقية ينبغببببي    تت بببب   ببببرامر ا عببببالم  ببببا -
   تغط ة املحااث ا ر ا  ة.

 ببببري  بببب ،  ع بببباا عبببب  ا  ببببار ،  مببببا    الت ا بببب  التببببام  ي مببببا  بتــــوازنتغط ببببة املحببببااث ا ر ا  ببببة  -
 يعر   التعت   ا عالمي ااتعما ل أ عمل ا     ري مر و ا   ر.

، الببببت ال ااتاايلببببةإلتببببزام اا بببب يل ة ا عالم ببببة ملببببو اجملتمببببع، يذلببببال مبببب  اببببالل مواجفببببة الشببببائعا   -
 سببببببا  هلببببببا ي   ببببببة التن بببببب   مببببببع املجفببببببز  ااعن ببببببة  واجفببببببة ا ر ببببببا  السبببببب ما عببببببرب ااشببببببار ة   
             إعببببببببببببببااج اطبببببببببببببب  ااواجفببببببببببببببة ا عالم ببببببببببببببة يتفع لفببببببببببببببا مبببببببببببببب  اببببببببببببببالل ا ل ببببببببببببببا  ا اصببببببببببببببة هبببببببببببببببا

يتتفببببببر  عبببببب   بببببب ه املسببببببأ يااببببببباج  سل ببببببلة مبببببب  ا ل ببببببا   .(30، صببببببف ة 2005)ملببببببعبا ، 
 نورج ا  التاأ: 

ـــــب لكشـــــف النشـــــاطات والعنا ـــــر اإلرهابيـــــة  2-2-1 ـــــي مســـــاعد  أجهـــــز  األم ـــــات اإلعـــــالم ف آلي
 والقضا  عليها:

التوع ببببببة ا عالم ببببببة  بببببببا ر  ا ر ببببببا  يتتبعفببببببا، يالتوع ببببببة  فببببببمو  القببببببرارا  الايل ببببببة اانبمببببببة للقفببببببا   -
 عل فا.

ة ا عببببببببالم   التعبببببببباي  مببببببببع املجفببببببببز  املمن ببببببببة يحبببببببب  ااببببببببوا ن  يتببببببببوع تف   املسببببببببال ص م ببببببببا  -
 الل   ة لإل الغ ع  جرائ  ا ر ا .
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ت بببببببل   الفبببببببو  علببببببب  جبببببببرائ  ا ر بببببببا  إعالم بببببببا ي ايلبببببببة تغ بببببببري صبببببببور  املح بببببببا  ياانبببببببا   البببببببت  -
     .ااحتفن ا اجلماعا  يالعناصر ا ر ا  ة   ي   سا  

 توجيه المجتم  إلى نبذ اإلرهاب: آليات اإلعالم في 2-2-2

ت بببببببخري اجملببببببباال  الفن بببببببة لكشببببببب  مفبببببببمو  ا ر بببببببا  مببببببب  البببببببااا ، إىل جانبببببببص ال   بببببببز علببببببب   -
 اع ا ا  ا ر ا    ااو و  .

إ بببببراي امل بببببرار النا بببببة عببببب  املعمبببببال ا ر ا  بببببة، ينشبببببر يإذاعبببببة لرا  يملبببببفاجا    ببببباأ ا ر بببببا     -
 هل ه امل عال. مةال حول ما ارتكبر   نائف ، ير فف 

توع ببببببة   ببببببراج اجملتمببببببع لعببببببام االسببببببت ا ة اطالببببببص اجلماعببببببا  ا ر ا  ببببببة يتبببببب  ري    بببببباير الشببببببريعة  -
 يالقانو  يالايلة   القفا  عل  ا ر ا .

 آليات اإلعالم للتأثير على اإلرهابييب أنفسهل ودفعهل إلى نبذ اإلرهاب: 2-2-3

تعتبببببرب  بببببب ه ا ل بببببة مبببببب   عقبببببا لل ببببببا  ااواجفبببببة مببببببع ا ر بببببا  ح بببببب   بببببا  إىل  ف بببببب  منا عببببببر 
 يالقفا  عل    ره  االعتماج عل  ما يلي: 

 .تقامي صور اجلرائ  ا ر ا  ة  بقا لوا عفا البشع -

ببببببببببر ا ر ببببببببببا    )امل  ياملم يالزيجببببببببببة يامل نببببببببببا  الراملبببببببببباي ( اناملببببببببببا    يقببببببببببا   - االسببببببببببتعانة  ٌ س 
 .نشا ا   يت ل    نف ف  لل لطا 

تةمببببببب  جناحبببببببا   بببببببوا  املمببببببب    مواجفبببببببة اجلماعبببببببا  اا بببببببل ة، ي بببببببو مبببببببا مببببببب  ملببببببب نر إر بببببببا   -
صبببببفو   ببببب ه اجلماعبببببا  يير  مشببببباعر الريببببببة  بببببمنفا ا فبببببة احتمبببببال ي بببببو  ااا ا بببببا ا  من بببببة 

 .  يسطفا

اببببببوا ن  إىل  ٌببببببرا   الت   ببببببا علبببببب  اسببببببتمرار احل ببببببا   لببببببور ا العاجيببببببة   يسبببببب  اجملتمببببببع يعببببببوج  ا -
 .يإىل اانا   ااعزيلة   املريا   عاما  اجري ا او ا ي ري  م  التلف ة ياال تزاي
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تكة ببببب  لقبببببا ا  التوع بببببة مبببببع ا ر بببببا    ااقببببببوأ علببببب ف  هببببببا  تلببببب    اافبببببا    يالقناعبببببا   -
 ااغلو ة لايف . 

المعنويـــة للشـــعب فـــي  آليـــة اإلعـــالم فـــي اســـتعاد  الثقـــة فـــي قـــوات األمـــب ورفـــ  الـــرو  2-2-4
 مواجهة اإلرهاب:

 التعب ة ينشر  قا ة مقايمة ا ر ا  يعام االست ا ة لإلر ا   . -

إ ببببببراي جفببببببوج ال ببببببلطا    تبببببب م  سببببببالمة ااببببببوا ن  يالتلببببببار للمخططببببببا  ا ر ا  ببببببة يالقببببببب   -
 عل  عناصر اجلماعا  اا ل ة.

املاطببببببا  الببببببت ميكبببببب     يقببببببع  إ ببببببراي  سببببببال ص ييسببببببائ  ارتكببببببا  اجلببببببرائ  ا ر ا  ببببببة، إىل جانببببببص -
 يذلال لا عر إىل الاذ  عل  جرجا  احل طة ياحل ر لت م  ح اتر يمالر.   فا ااوا  

تعريببببببب  اابببببببوا   يفطببببببب  ملبببببببا  املمببببببب     ق ببببببب  املمببببببب  لتطب ببببببب  القبببببببانو  يتو ببببببب     ببببببباا   -
 متر.التعل ما  يالتوص ا  الت تلار ا املجفز  املمن ة، يانعكاسا ا عل  ااوا   يسال

رجبببببب  املمبببببب  يامل ببببببرا  ااعن ببببببة  واجفببببببة ا ر ببببببا  ياجلفببببببوج عبببببب  سببببببلو  مقبببببببول لتقببببببامي صببببببور   -
 يالتف  ا  الت يب هلا ملم  ااوا ن  يسالمتف .

تقبببببببامي صبببببببور   عل بببببببة لإلر بببببببا    حب ببببببب  ال  عببببببب  مبببببببنف  ا  طببببببباالا يقتبببببببا  هبببببببب  يال تقبببببببامف     -
 .(248، صف ة 2014)الل ام،   إىل ا ملفاة عل ف  يالتعا   معف صور  تا ع

ــــا  المجتمــــ  فــــي مواجهــــة الجريمــــة  - 3 ــــة إلعــــراا كــــل أطي ــــه والتوعي ــ لية للتوجي ـــ ــــي كـ اإلعــــالم األمن
 اإلرهابية:

يتو ببببب  يجبببببوج إعبببببالم  مبببببذ  اعببببب  ينببببباج  علببببب   ناعبببببة املجفبببببز  املمن بببببة     بببببة  ببببب ا النبببببو  مببببب  
ا عببببببببالم يتعايهنببببببببا لتغ يتببببببببر  احلقببببببببائ  املمن ببببببببة يااعلومببببببببا  الا  قببببببببة يااو قببببببببة لتقببببببببوم يسببببببببائ  ا عببببببببالم 
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ااختلفبببببة  عبببببا ذلبببببال   عبببببااج ا  شبببببك  إعالمبببببي يتناسبببببص يالرسبببببالة ا عالم بببببة ااطلو بببببة، لعر بببببفا علببببب  
 .ااطريحةفور ااتلق   ا حيق  الت اي  يالتفاع  مع امل كار املمن ة  

علبببببببب  املمبببببببب  الببببببببااالي للايلببببببببة  يذي جاللببببببببةحبببببببباي  النشبببببببب    اإلعــــــــالم األمنــــــــييُعببببببببا ملببببببببطل  
ياجملتمبببببع   ةبببببر مببببب   بببببريه مببببب   نبببببوا  املمببببب  ح ببببب  ي بببببا     اامبببببة  مببببب  اجملتمبببببع ياسبببببتقراره، مرتكبببببزا 

ا تلببببب  الوسبببببائ   :علببببب  الن بببببو ا يتمبببببة. ي بببببا ٌعبببببر   ببببب ا املابببببري علببببب  الّرصببببب ا الفكبببببرر يالةقبببببا  لأ
ا عالم بببببببة اااريسبببببببة البببببببت ت لبببببببار هببببببببا  توج بببببببر البببببببر ر العبببببببام لت ق ببببببب  ا طبببببببة الشببببببباملة يالتلبببببببار 
لأسببببببا  الاا عببببببة الرتكببببببا  اجلرميببببببة يالتوع ببببببة   اطبببببار ي ببببببا ر اجلببببببرائ ، ي إرملبببببباج ااببببببوا ن    سببببببلو  

 ي التبببببببورش   ارتكاهببببببببا، ي ببببببب ا  تبلبببببببري اجلمفبببببببور   سبببببببال ص  يفبببببببم  عبببببببام ي بببببببوعف   ببببببب  ة لل رميبببببببة
الو ايببببة مبببب  اجلرميببببة مبببب  اببببالل تبببباا ري  تلفببببة يتنم ببببة ح ببببف  املمببببذ، يإملببببعار     بببب يل تف  اجلماع ببببة 
عبببببببب  مكا  ببببببببة االملببببببببرا  ياجلرميببببببببة، ينشببببببببر احلقببببببببائ  عبببببببب  املحببببببببااث املمن ببببببببة جي   ويبببببببب   ي  ببببببببوي  

لتعبببببباي  مببببببع رجببببببال الشببببببر ة، يإ ببببببراي الوجببببببر احلق قببببببي ا  ببببببا   ا  ببببببا ة إىل تشبببببب  ع ااببببببوا ن  علبببببب  ا
 ببببباما  رجبببببال الشببببببر ة يجير ببببب  ا ن ببببباين ياالجتمبببببباعي يإسبببببفامف    حفببببب  حر ببببببة احل بببببا   انتبببببببام 

، صببببببف ة 2004) ببببببواجر،  يا ببببببراج مببببببع إإلفببببببار تفبببببب  ا  رجببببببال الشببببببر ة لت ق بببببب  املمبببببب  ياملمببببببا ا
88). 

اللببببببباجة لل قبببببببائ  يالةوا ببببببب  املمن بببببببة يا را  ياال ا بببببببا  ااتلبببببببلة هببببببببا يالرام بببببببة إىل  ببببببب   االنشبببببببر -
تبلبببببببريه  ااعبببببببار  يالعلبببببببوم  :مببببببب  ابببببببالليذلبببببببال  ،مشببببببباعر الطم ن نبببببببة يال بببببببك نة   نفبببببببو  اجلمفبببببببور
ي  بببببص م ببببببانا     مواجفبببببة صبببببنو  اجلرميببببببة  ،املمن بببببة ترسببببب خ  ناعبببببا      عبببببباج م ببببب ول ا   املمن بببببة

 ر االملرا ا.ي ش  مبا 

ا ببببب  اجلفبببببوج البببببت  بببببا  إىل إ ببببباج ياسبببببتةمار عال بببببة إ ا  بببببة متباجلبببببة  ببببب   جفبببببز  املمببببب  ييسبببببائ   -
 غببببببببرأ التوإل بببببببب  العلمببببببببي اهلبببببببباج  هلبببببببب ه الوسببببببببائ    اامببببببببة املمبببببببب  يإيلببببببببال رسببببببببالتر  ،ا عببببببببالم

 لل مفورا.
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ياا ببببببائ   ،عببببببامايعببببببا ا عببببببالم املمببببببذ يطببببببا إعالم ببببببا  اج ببببببا  ببببببام االببببببل ة العامببببببة للبببببببالج  وجببببببر  -
املمن بببببة  وجبببببر اببببباأ  ونبببببر يفبببببا  إىل ير  املمببببب  يالطم ن نبببببة   نفبببببو    بببببراج اجملتمبببببع  شببببب  ملبببببرائ ر 

معتمببببباا  ،م بببببتخاما  تلببببب   نبببببو  ا عبببببالم مببببب   لمبببببا  يصبببببور يرسبببببوم ي لبببببوا  يمببببب  را   ن بببببة  ابببببر 
وع ة، ي ببببب ه علببببب  ااعلومبببببا  ياحلقبببببائ  يامل كبببببار ذا  العال بببببة  ببببباملم  البببببت يبببببت  عر بببببفا  طريقبببببة مو ببببب

يذلبببببال مببببب  منطلببببب  م ببببب ول ا   الةق لبببببة االقبببببا  علببببب  عببببباتقف  يت جيفبببببا  ببببب ه  ،م ببببب ول ة رجبببببال ا عبببببالم
الوسبببببائ    إ بببببار يإل فتفبببببا االجتماع بببببة يال  اسببببب ة   اجملتمبببببع، ح ببببب   هنبببببا م ببببب ولة م ببببب ول ة مباملبببببر  

فبببببا  إىل ااواجفبببببة عببببب  ا سبببببفام   حر بببببة تطبببببور اجملتمبببببع يااللتبببببزام  غاياتبببببر ي موحاتبببببر، ي بببببو إعبببببالم ي
 احلامسة يال ريعة لك  ما يفاج يإل فة املم  ي  ص  قة النا .

يكت بببببي  ببببب ا النبببببو  مببببب  ا عبببببالم  ا عبببببا ح اسبببببا،  بببببال ي بببببتط ع  ببببب   بببببرر     بببببوأ   بببببر لتشبببببعص 
حاجبببببببة  ببببببب ه املابببببببري  إىل  بببببببارا   ريريبببببببة ااصبببببببة يإابببببببام ج  ببببببب     عببببببباج يم ببببببب ول ا  إىل  ،مو بببببببوعاتر

يقتلببببببر  ببببب ا املمببببببر علببببب  مببببببا تلببببباره املجفببببببز  املمن بببببة يتقببببببوم يسبببببائ  ا عببببببالم اجملببببباال  املمن بببببة. يال 
 نشبببببببره   ملبببببببك    انبببببببا  يإيفببببببباحا   قببببببب ،  ببببببب  يتعبببببببااه إىل    بببببببة  بببببببارا  م  لبببببببة مببببببب  القبببببببائم  
 االتلببببببببال للكتا ببببببببة يا ببببببببوأ   ااو ببببببببوعا  املمن ببببببببة ي لفبببببببب  يعببببببببي  ببببببببا  اا بببببببب ول ة االقببببببببا  علبببببببب  

امل عبببببباج املمن ببببببة يامل ببببببرار االجتماع ببببببة ي ري ببببببا مبببببب  جببببببرا  نشببببببر عبببببباتقف  يمببببببار    بببببب  ا جرا   ا ببببببة 
 اة    ه ااوا  ع احل اسة.

  ببببببب   ا عبببببببالم املمبببببببذ احلببببببباي ، علببببببب   ببببببب ا املسبببببببا ، نتبببببببال تكامببببببب   جا   تلببببببب   طاعبببببببا  
تقتلبببببببر مفمبببببببة تغط بببببببة يمعاجلبببببببة القفبببببببايا املمن بببببببة علببببببب    الاجملتمبببببببع لببببببباير ا    ببببببب ا اجملبببببببال، يينبغبببببببي 

 ي يسبببببببائ  ا عبببببببالم الرمس بببببببة  قببببببب ،  ببببببب  مببببببب  اا بببببببت ص    يشبببببببم  ذلبببببببال يسبببببببائ   املجفبببببببز  املمن بببببببة
ا عببببببالم ا اصببببببة الببببببت ينبغببببببي هلببببببا الق ببببببام  بببببباير رئبببببب أ   االسبببببب ات   ة املمن ببببببة للم تمببببببع يذلببببببال مبببببب  

 :  فااالل  جا  يإلائ  متعاج  م  

 .اإ اج صور  ذ ن ة إ ا  ة لا  ااوا ن  ع  املجفز  املمن ة ييإلائففا يمفامف -
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 .تنم ة ري  ااشار ة ياالرتباش     جفز  املم  ي  نا  اجملتمع -

 .إعااج الب انا  ياملابار ا عالم ة ااتعلقة  اجلوانص املمن ة -

 .التغط ة ا عالم ة لأنشطة ي ا ة املحااث ااتعلقة   جفز  املم  -

ري ببببببا مبببببب   نببببببوا  التوع ببببببة  كبببببب  مببببببا  ببببببو جايببببببا   نطبببببباة اجلرميببببببة ااصببببببة اجلببببببرائ  ا لك يين ببببببة ي  -
 بببببر  اافبببببا    املمن بببببة لبببببا  اابببببوا ن  ي لببببب نف  إيا  بببببا اجلرميبببببة، يذلبببببال  ببببباع  اجلبببببرائ  اجلايبببببا  ي 

 . يجر التعاي  مع املجفز  املمن ة

 التعري   ال  اسا  ياملنشطة املم نة ااختلفة ياالستطال  اانتب   را  ااوا ن  -

 نشطة املمن ة يال  ر ر عام م انا هلاال عي اا تمر ياانب  لتشك      ة حا نة لأ -

 إ اج ا ل ا  الت تكف  التن    يالتعاي  مع يسائ  ا عالم ااختلفة   اجملتمع -

ااتا عببببببببة الا  قببببببببة ياا ببببببببتمر  اببببببببا ينشببببببببر   يسببببببببائ  ا عببببببببالم ااختلفببببببببة جاال ببببببببا ياارج ببببببببا  لبببببببباج  -
ل لفبببببببا مببببببب  ييايبببببببا يمنببببببببورا  ااو بببببببوعا  املمن بببببببة  ي ذا  اللبببببببلة  ببببببباملجفز  املم نبببببببة يتو  قفبببببببا ي 

 متعاج  ياالستفاج  منفا   ي ع االس ات   ا  يا ط  املمن ة. 

 خاتمة: 

  مقببببببامتفا ا  ببببببار املمببببببذ يسببببببائ  يس اسببببببا  مواجفببببببة تطببببببر  اجلماعببببببا  ا ر ا  ببببببة ي ال تكفببببببي 
   اللبببببرا   صبببببب  ،  مبببببا ذلبببببال    تشخ لبببببر ي ايبببببا  سببببببا ر  بببببو،   حبببببا ذاتبببببر، مفمبببببة جبببببا معقبببببا 

يلببببببة يجمتمببببببع،  مبببببب  اا ت  بببببب  تفببببببا ر جفببببببوج   ببببببع اا س ببببببا  ياملجفببببببز  ي ببببببو  اجملتمبببببببع صببببببرا  ج
  اااين م   ج  التلار لتفاياا  ينشا ا  اجلماعا  ا ر ا  ة الس ما ا ف ة منفا.

 عل   و  ما سب  إىل االستنتاجا  ا ت ة:  ةااقال  الل
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، الببببببت ك    القبببببب   للاعايببببببة ا ر ا  ببببببة تقتفببببببي مببببببا ميكبببببب  ت ببببببم تفا  بببببببب اا جار  الرمزيببببببة يالةقا  ببببببةا -
 .يااعتقاا  الت تربر يتفخ  إلا ر  ا ر ا 

ي ببببببع  ا عببببببالم املمببببببذ لت ق بببببب    بببببباا   بببببباج  ي بببببب  اطبببببب  إسبببببب ات   ة مرسببببببومة تتطببببببا   مببببببع  -
  اجملتمبببببببع  غ بببببببة يسبببببببائ   تلفبببببببة اخا ببببببببة  تلببببببب  ملبببببببرائ ييعتمبببببببا   ذلبببببببال علببببببب  ،ملبببببببا  الايلبببببببة

 يفطور  اجلماعا  ا ر ا  ة.ي   الوعي املمذتكوي  ر ر عام متشبع 

 اابببببببوا ن  إيا  املجفبببببببز  املمن بببببببة ىل تشبببببببك   صبببببببور  إ ا  بببببببة لبببببببا  يفبببببببا إي بببببببع  ا عبببببببالم املمبببببببذ  -
 يذلال    راي نشا ا ا يالاير ال ر تفطلع  ر عناصر ا.

  ببببب   مببببب  الفبببببريرر إجار  الفعببببب  يالق مبببببة، علببببب  ال بببببوا ، حببببب  يبببببت   لببببب  الشببببببا  ياجملتمبببببع   -
إيا  التطببببببر  يالفكببببببر ا ر ببببببا ، ال سبببببب ما عببببببرب إيجياج ببببببة ا عببببببالم يالتوع ببببببة   مواجفببببببة الت ببببببري   ي 

  شببببببك   بببببببري ببببببا   تبببببباا ري االت ببببببري  اافبببببباجا ت االنشببببببا ا  اهلاامببببببةا لل ماعببببببا  اا ببببببل ة ح بببببب 
   ترس خ الوعي يالت ل  يالو اية، 

 بببببببببال  الت ن بببببببببا   صبببببببببفو   تبقببببببببب   ببببببببب ه التببببببببباا ري الفبببببببببريرية يالفعالبببببببببة  بببببببببري  ا  بببببببببة اواجفبببببببببة -
اجلماعببببببببا  ا ر ا  ببببببببة، إذا   يببببببببت  مرا قتفببببببببا ا تقببببببببومي  كببببببببررا يمواجفببببببببة العقائببببببببا يامل كببببببببار اان ر ببببببببة 
يت بببببل   الفبببببو  علببببب   لو بببببا يج عفبببببا إىل نقبببببا ذايت   صبببببفو فا  ي مببببب  ابببببالل ر بببببع اللببببببأ يالشببببببفة 

 ع   فايا مع نة.
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 : ملخص
املنجرة عن  الدوليةتسارع الرتتيبات تغريات عميقة، ناجتة عن يعرف العامل منذ هناية احلرب الباردة 

تبقى يف ظل ذلك  .تيار اإلقليمية والتكتل، يف خضم تزايد االهتمام بإنشاء هذه التكتالت يف نظم جديدة
 ةاإلقليميل واإلحتاد ألجل االلتحاق بركب الـدول املغاربيـة عاجزة عن استكمال مسارها حنو حتقيق التكام

غاربية مشرتكة، كما احلال بكل التجارب اليت ، وذلك عرب إنشاء منطقة جتارة حرة وإقامة سوق مةاجلديد
ومنافسة التكتالت اإلقتصادية  إقليميا ودولياذلك من فـرض وجودها يف بتتمكن  ألجل أنسبقتها لذلك، 

دول وشعوب املنطقة، إذ ورغم توفر ا لمأساويا وحمبط اواقع التجربة املغاربية مشهديعكس األخرى. 
، تبقى يلة بإقامة تكتل ناجحفريدة كف اتخصوصي هااليت تعكسو تويات املس كل  اإلمكانيات املالئمة على

الدول املغاربية عاجزة عن الذهاب قدما حنو حتقيق حلم التكامـل املنشود، مما جعل دول املنطقة تتسابق 
فرادى وفيما بينها للظفر مبكاسب وامتيازات خارج حميطها، عن طريق الـدخول يف عالقات قطرية مع 

 .غري املتكافئة أهناقل ما يقال عنها أشراكات  عربة إقليمية ودوليتكتالت 

 التحديات، العراقيلو ، املبادئ واألهداف، الفرص والوحدة ، الشراكةاملغاريب اإلحتادكلمات مفتاحية: 
 والرهانات

 Abstract:   

Since the end of the cold war, the world has known the acceleration of 

arrangements and their attraction to the regional and agglomeration current, 

amid growing interest in establishing these clusters in new systems. As a 

result, the States of the Maghreb are unable to complete their path towards 

the integration and unification of the new regional current through the 

establishment of a free trade zone and the establishment of a common 
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Moroccan market, as has been the case with all the experience before them, 

so that they can thus impose their presence in the international community 

and compete with other economic blocs. The reality of the Moroccan 

experience reflects a tragic and frustrating landscape for the States and 

peoples of the region. Despite the availability and existence of an arsenal of 

appropriate possibilities at all levels, which reflect the unique 

characteristics of a successful conglomerate, the States of the Maghreb are 

unable to move towards the desired dream of horizontal integration. 

Keywords: Maghreb union, partnership and union, principles and goals, 

Opportunities and challenges, obstacles and stakes. 

 
 .رتيبة بردالمؤلف المرسل: 

 
 مقدمة:  .1

 .الفرنسي ستعمارإلا ضد املشرتك النضال فرتة إىل الكبري العريب املغرب لفكرة التارخيية اجلذور متتد
 من إليها الدعوة مراكز تعددت كما .عقد بعد عقدا وتطورت املاضي القرن أوائل يف الفكرة تأسست وقد

 يف إفريقيا مشال أقطار إىل ذاهتا الفكرة إنتقلت مث ،العشرينات فرتة يف باريس إىل القرن أوائل يف إسطنبول
 يف الوطنية احلركات اليت إعتمدهتا الرئيسية احملددات والدعائم أحد أصبحت يثحب .الثالثيناتحقبة 
 اجلمعيات أصبحت أيضا جزءا هاما من إهتمامات .يف مقاصدها وأهدافها املسطرة واجلزائر تونس املغرب،

 التحرر اتحلرك اإلطار املرجعي ، اليت تشكلاخلمسينات منذ فرتة اليت أدجمتها يف برامج نشاطاهتا الثقافية

  .املغاربية املنطقة يف الوطين

رتكازي، اإلساسي و األور احمل ، فضاء إسرتاتيجي بالغ األمهية، إذ يشكلتعترب منطقة املغرب العريب
بصفة الشراكة األورومتوسطية مجلة من اإلسرتاتيجيات الدولية واإلقليمية عامة، و  الذي تتمركز حوله

عرب املراحل اليت مرت هبا عالقات دول املنطقة ، للتعاون ومستويات أبعاد خاصة. واليت إختذت عدة
بطبيعة العالقات اليت تربط أساسا مرتبط  غاربيةأن جناح أو فشل الشراكة األوروم ومما ال شك فيه جبوارها.

طبيعة سياساهتا املوجهة هلذه املنطقة اليت تعد قلب وروح املشروع دول املغرب العريب، و اإلحتاد األورويب ب
  .األورويب
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 كفضاء حيوي وإسرتاتيجي.  املغرب العريبأمهية التأكيد على  رغبتنا يفمن  عوضو املإهتمامنا ب جاء
تقدمي رؤية جديرة جبعل  يف موقعه وختصصه ألجل حماولة كلالمسامهة يفرض علينا  اإلنتماءن كما أ

حالة اجلمود اليت فاملتوسطي.  يف الفضاء متليه مكانتها اجلد حيويةالذي  املنطقة تلعب دورها اإلجيايب
املكاسب على نفسها املغاريب، جعل دول املنطقة تتسابق وتتنافس بينها وتضيع  تعيشها جتربة اإلحتاد

أضحت ختدم مصاحل  الراهن هااليت كان باإلمكان حتقيقها ككتلة وبصفة موحدة. إال أهنا ويف وضع املعتربة
  .مواردهامصادرها و املتسابقة واملتنافسة على  -التقليدية واجلديدة- األطراف

يف موقعها اإلسرتاتيجي اليت تتبني  ،املغرب العريبأمهية منطقة ، فهي باملوضوعفيما يتعلق بأمهية أما 
مبصادر الطاقة  األولواملمول  األقرب بكل بساطة اجلاروبعدها احليوي، كوهنا تتوسط قلب العامل، وهي 

 ملسار الشراكةرارية يف حتقيق اإلستقرار واإلستماملنطقة ساهم ت .كماااألولية لشركاءه واملوارد
لعل هذه املكانة اإلسرتاتيجية اليت  .اوسياساهت ااجلزء األكرب يف إسرتاتيجياهت فيهحتتل  ة، اليتاألورومتوسطي

بنفس القرب ، إال أهنا ليست هذه األخرية املتوسط. دون اإلنقاص من أمهية شرقبحتتلها املنطقة مقارنة 
الذي يعد بفعل التقارب اجلغرايف واملتامخة، مبثابة احلديقة  ،املغاريبلفضاء األورويب كا أبواب اإلحتاد من

أوسطية متيزها بيئة ومسات خمتلفة متاما،  الشراكة الشرق أنبناء على ذلك جند  اخللفية للفضاء األورويب.
 لضفيت املتوسط. اجليوسياسي اإلرتباط من هاتوخصوصي مميزاهتاتستمد عن الشراكة األورومغاربية، اليت 

من  قعلى مقاربة وصفية حتليلية، أساسها اإلنطاليقوم املنهجي  إلطارإستندنا  يف الورقة البحثية 
حتاد حتليل وتشريح الوضع الذي جعل هذا اإلوكذا التجربة الوحدوية املغاربية، توصيف الوضع الذي مييز 
أن يكون عليه  جيبالوضع واخلوض يف ما البحث يف مسببات  األمريستوجب يعاين اإلخفاقات واجلمود. 

 احلال، وهذا عن طريق تطبيق مستويات التحليل املعروفة، لتحقيق النتائج املرغوبة من الورقة.
من التشتت يف ظل كل تعاين  إذ، ةدول املغاربيالالتناقض الذي تعيشه  حول حالةإشكاليتنا   تدور

 مجلة منتوفر  وتارخيية...إاخل. كما أهنا ويف ظل ما جيمعها من مقومات حضارية، إجتماعية، ثقافية
حنو األمام عرب وضع األساس لبناء صرح مغاريب قوي، حصرت  يةالتكامل التجربةبدفع  الكفيلة املؤهالت

وأكثر  .عليها اليت أحكمت سيطرهتاو ، كة خارجية مع أطراف عرب إقليميةالدول نفسها يف أطر شرا هذه 
 الوحدة املغاربية اليت تكاد أن تصبح جمرد حلم. يف مسارنسداد اإلمن ذلك سامهت يف 

من مبادرة رائدة إىل الوحدة املغاربية ملاذا حتولت جاءت إشكالية موضوعنا على النحو التايل: 
 ؟ إىل جتاوز اإلخفاقات القطرية والقومية السبيل وكيفاآلمال والتطلعات،  مشروع حبيس
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  :كالتايلملوضوعنا،   البناء املنهجيإكتمال سيتان لدعم أسا فرضيتاناإلشكالية  هذه  ندرج حتت
 جتربة مسارالذي يعرفه  عجزالو  هناك عالقة وطيدة بني سياسات الشراكة األورومتوسطية :األوىل -

 الوحدة والتكامل املغاريب، 
لدول املغاربية، كلما نقصت ت السياسية بني اكلما زادت اإلخفاقات القطرية واخللفا :أما الثانية -

 . همؤسسات اليت تصيب إستمرار حالة الشلل فرص إحتماالت حتقيق التكامل املغاريب وزادت

من خالل الورقة البحثية، تقدمي اإلجابة عن اإلشكالية والتحقق من الفرضيات املطروحة، سنحاول 
 .وهو ما سيتبني لنا يف خالصة حبثنا

  :لشراكةوا اإلتحادبين  ةالمغاربي المنطقةتحديد اإلطار المفاهيمي:  .2
ملعايري العلمية يف حتديد املفاهيم امراعاة و بتحديد  تعلقةاملوضوعية املنهجية و امل بقاعد إلتزاما

  س وتعميق الفهم.اإللتبا إستبعاد علىيساعدنا  بالشكل الذي .األساسية للموضوع
 يلي: املفاهيم الواردة يف الورقة البحثية كما أهم التمييز بني من هذا املنطلق سنقوم على

أنه عبارة عن جتمع رمسي ومؤسسايت يرحب بالكيانات االجتماعية ، فنجد اإلحتادإذا أردنا تعريف 
: هذا أنهتعريف "االحتاد" يف العلوم احلديثة على  ورداملختلفة املستقلة حول مصلحة أو عنصر مشرتك. 

الشكل من احلكم متأصل يف تلك البلدان اليت تتكون من كيانات إقليمية حددت االستقالل السياسي 
بغض النظر و  القانونية،ولكن يف العلوم  خمتلفة،قانونًا. ُتسمى هذه املكونات يف كل بلد على حدة بطريقة 

 .عن أمسائها، يتم تعيينها عادًة كمواضيع يف االحتاد
عبارة عن تنظيم أو اتفاق بني بلدين أو أكثر يف جمال أو جماالت جند أهنا م الشراكة، فهو إذا عدنا مل

عدة بطريقة ال تؤدي إىل نوع من البناء املؤسسايت. بل الغرض منها بلوغ أهداف حمددة وليست بالضرورة 
التكامل  جتسيددرجة مالئمة تسمح  بلوغسياسات من أجل الكما تعترب وسيلة لتقريب   .مشرتكة

التعاون يعين تبادل املساعدة وال يهدف املخلق مؤسسات دائمة، إذ أنه ذو طبيعة من جهته  .االقتصادي
فالتعاون عبارة عن سياسات وفاق وتبادل ومشاركة يف  ،مؤقتة يتميز بوجود أهداف جمردة وغري مشرتكة

 العديد من النشاطات بني دول ذات مستوى إمنائي متفاوت.
"إمساعيل صربي مقلد" "عملية ينتج عنها بروز كيان فوق قومي يعتربه م التكامل، مفهو عن أما 

تنتقل إليه مسؤولية أداء االختصاصات الوظيفية اليت كانت تتحملها احلكومات الوطنية. يصبح هذا 
سياسية الكيان اجلديد واملوسع مبثابة النواة املركزية اليت تستقطب خمتلف الوالءات والتوقعات واألنشطة ال
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"ليون  هيعرفو  (224، صفحة 1996)العقايب،  لألطراف القومية اليت أوجدته وشاركت يف خلقه".
أنه "العملية اليت جتد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤوهنا اخلارجية أو شؤوهنا  علىليندبرغ" 

الداخلية الرئيسية باستقاللية عن بعضها البعض، وتسعى بدال من ذلك الختاذ قرارات مشرتكة يف هذه 
ية اليت يتم العمل"  هو"جوهان جالتونج  حسب والتكاملالشؤون، أو تفوض أمرها فيها ملؤسسة جديدة". 

بواسطتها اجتماع عضوين أو أكثر من أعضاء اجملموعة الدولية ليكونوا عضوا جديدا وعند اكتمال هذه 
 على أنه"بنتالند" التكامل وعرف . "العملية فإنه ميكن القول أن التكامل قد حدث والعكس صحيح

 يكونوا كال دوليا واحدا جديدا"."العملية اليت يلجأ إليها عضوان أو أكثر من أعضاء اجملموعة الدولية ل
الفاعلني  بني التمييز إزالة تشمل التكامل ظاهرة أن ''جون بيندر'' يرىو (33، صفحة 2001)إدريس، 

يضمن  الذي بالقدر وموحدة منسقة سياسات وكذا صياغة وتطبيق األعضاء، للدول املنتمني اإلقتصاديني
 (233، صفحة 1990)اإلمام،  السياسية واإلقتصادية والرفاهية. األهداف حتقيق

  :المغاربي الفضاءخصوصيات . 3
 :الجغرافية  الخصوصية 1.3

 املناخية اخلصائص متجانس جغرايف متسع يعكس، فهو إسرتاتيجيجد حيتل املغرب العريب موقعا 

 .البشرية والرتكيبة الطبائع ومتقارب العمران متجانس الطبيعية، واملنابع املوارد متكافئ والسمات الطبيعية،
 واحمليط املتوسط، البحر مشاال إفريقيا، حيدها مشال تقع ،2كلم 6.048.141 مساحة حتتل املنطقة

يعترب املغرب  (23، صفحة 1999)السنوسسي،  شرقا. واخلليج األوسط ومنطقة الشرق غربا، األطلسي
بلغ  .األطلسي واهلندي نيالعريب نقطة إلتقاء القارات الثالث )أوروبا، إفريقيا، آسيا( ونقطة ربط بني احمليط

، يتوزعون على رقعة تزيد مساحتها عل ستة /نمليون 100أكثر من  2017يف  اإلحتادعدد سكانه 
عن أوروبا إال حبوايل ال تبعد السواحل املغاربية و  (21، صفحة 1989)الفياليل،  .2ماليني كيلومرت

 كم )بني جبل طارق والسواحل األوروبية(. 16
له  املشكلةعلى دول  يركز الذي الضيق باملنظور اجلغرايفاملغرب العريب ال يقتصر حتديد فضاء 

اإلمتداد ب ما يتعلق، البنائي على املنظور الرتكيز أيضا جيب)اجلزائر، تونس، ليبيا، املغرب وموريتانيا(، وإمنا 
 04/ 03)عياد،  .قوهتا أو ضعفها على ما خيلق تفاعل وعالقة تأثري وتأثرنطقة املغاربية، امل املتوسطي
نوب الصحراء، جب إفريقيا مشال ومعرب يربطبوابة  تربز أيضا يف كوهنا املنطقة املغاربيةحيوية  (2009نوفمرب 

نوفمرب  04/ 03)بن صامي و بن خبيت،  إسرتاتيجي إفريقي. نيعمقبني ال جتمعكل الدول املغاربية ف
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وي اجلنقل يف شبكة ال دولية معتربة كوهنا ممر حيوي مسامهة يقدم، املتميز املغاريباملوقع هذا إن  (2009
)جلطي و بن   .تستوعب األيدي العاملة العربية واإلفريقيةاليت صناعية الناطق بامل كما تزخربحري، و الو 

 الفضاءهذا وحدة يؤكد  ،لمنطقةل اجليوسياسيالتحليل إن  (2009نوفمرب  04/ 03منصور، يومي 
 اتالتهديدو  املطامع لكل مما عرضها على مر العقود .وواجهة إفريقية ةمتوسطي حلقة ربطك تهوأمهي

  .ككتلة إقليمية موحدة  ، واليت من املفروض أن تواجههاوالتحديات األمنية
 :الخصوصية التاريخية 2.3

لرغم با .اإلستعماري التاريخويعود ذلك إىل ، منطقة نفوذ أورويب هو أن الفضاء املغاريب املعروف
بكل نسبية ودون مبالغة -، إال أن بعض الروابط التارخيية ال تزال قائمة من نيل هذه الدول إستقالهلا

يتبني يف التأثري  األمر هذا .لدرجة أن البعض يصف ذلك بالسيادة املنتقصة -وحسب طبيعة األنظمة 
 وهو االتدخل يف إدارة شؤوهن وحماوالت املنطقةعلى دول  رويباإلحتاد األو  املباشر والغري مباشر الذي ميارسه

حتقيق مصاحله ومحايتها، عرب بناء عالقات حياول بذلك اإلحتاد األورويب  .االستعمار اجلديد""ــما يعرف بـ
 )شوكات( .نفوذ من نوع جديد، جتمع بني كافة األبعاد )السياسية اإلقتصادية والثقافية(

http://www.islamonline.net هو وجود خنب املهيمن من لعب هذا الدور  همكن األمر الذي
 . اإلرث الثقايف للمستعمريف فلك  تدور ال تزالسياسية وتيارات فكرية و 

 :الخصوصية السياسية واألمنية 3.3

تعرفه  إلشارة إىل مال ضرورةباليقودنا املغاربية،  والسياسية وصية البيئة األمنيةخصاحلديث عن 
، واليت متتد تداعياهتا وتنعكس بصفة آلية على عدة فضاءات وحميطات املنطقة من حتديات ورهانات أمنية

 اليت تواجهها  أهم الرهانات األمنيةلعل من  يف خريطة العامل اجليوسياسي. هاوقعملوهذا . إسرتاتيجية موازية
 :جند ،املغرب العريب منطقة

  تعاين املنطقة املغاربية من مجلة من املعضالت اليت تعيق مشروعها من جهة،  ،األمنيالمستوى على
النزاع يف الصحراء الغربية، ب اإلحتاد األورويب، أبرزها ما يرتبط وسياساتوجتعلها زاوية رئيسية يف إسرتاتيجية 

وما تعانية املنطقة من ظاهرة . حالة من التوتر يف العالقات بني اجلارتني اجلزائر واملغرب بدوره يصفياليت 
 يشكل معضلة إقليمية بالنسبة لدول، الذي أصبح بالقاعدة يف املغرب اإلسالمي"" املسماةاإلرهاب 

 تداعيات قضية اهلجرة السرية . ضف إىل ذلكإقليم املتوسطو مجيع دول املنطقة على وخطر ، املعنية
خطر حقيقي أصبحت شبكات التهريب ف اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، و جتارة املخذرات شبكات و 
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هتديدا معترب،  يف الفضاء املتوسطي تواجد القوى النووية كما يشكل. الدول املغاربيةأمن وسالمة  يهدد
 التهديدات البيئية املرتتبة عن التلوت بكافة أشكاله.  دون أن نغفل عن خطر 

  فشل جهود ما يتعلق ب الدول املغاربية مجلة من العراقيل أبرزها تعرف ،المستوى السياسيعلى
الفضاءات  تتعلق بتأثري وخارجية ذاتية مرتبطة باألطراف املغاربية، إلعتبارات داخلية التشاور والتنسيق

وعجز حالة الضعف السياسي والتنموي، واإلسرتاتيجيات املسيطرة على املتوسط وجنوبه.كما أن 
،  مسألة حقوق اإلنسان وعالقات الدول باملنظمات غري احلكوميةو ، والبناء الدميقراطي مستويات التنمية

ضف إليها عدم وجود إرادة حقيقية . كلها تساهم سلبا يف عدم حتقيق اإلقالع احلقيقي للوحدة املغاربية
  ها.بين فيماالتعاون  قلةمن طرف الدول املغاربية ذاهتا ويتجسد ذلك يف 

 ظل هذه األسباب وغريها أصبح اإلقليم املغاريب جزءا يف إسرتاجييات الغرب الذي يتنافس حول يف
التعاون مع جملالت اإلحتاد األورويب  فتوطيد .فلكه )اإلحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكية( إىلضمه 

 .اجلنويب يف حميطهمن إحتواء كافة هذه املخاطر  يمكنهجاء ل يةدول املغربال
 :اإلقتصادية الخصوصية . 4.3

إمكانيات زراعية ب تزخرانس ، فاملغرب وتونمعتربة باطنية وطاقوية بثرواتتزخر الدول املغاربية 
هيك عما متتلكه نا .ومتلك موريتانيا الفوسفات واحلديد واملنغنيز وثروة مسكية هامة ،سياحية هائلةو  ورعوية

سابع  هيفاجلزائر  .األوبك من احتياطات هائلة من النفط والغاز أعضاء يف منظمةكاجلزائر وليبيا  
 يف إحتياطي النفط العاملي.  الرابع عشرالدولة هي و ثاين مصدر له، و ، للغاز عاملي احتياطي

من خالل حجم هلذه الدول، وهذا أمهية هذا اجملال احليوي للتأهيل االقتصادي هنا تتجلى 
مستغلة وبعضها غري بثرواهتا غري  تزخر 2،مليون كلم 6على مساحة تزيد عن اإلمكانيات الكبرية املتواجدة 

مليون  100بـ منها رعويةالتقدر و مليون هكتار،  21زراعية عن الراضي األمساحة تزيد  .مكتشف
مليار  5000 الغاز ويفوق إحتياطيطن /مليار 5.5يزيد عن  للبرتول يحتياطاإلجم أما احل .هكتار

ال يستهان هبا. تنافسية  مبيزاتاملنطقة  تتصف بذلك .طن/مليار 6صل يات لفوسفا يواحتياط 3،مرت
، 2003)صاحلي،  هامة.مزايا املنطقة حتتل فيه  ، واليتإلنتاج الصناعيبا ات املتصلةمكانيإضافة إىل اإل
 . صفحة دون (
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 :اإلجتماعية والثقافيةالخصوصية   .5.3
 فهمإرتفاع نسبة الفئة الشبانية،  تعترب الدول املغاربية خزانا حقيقيا للطاقات البشرية، من منطلق

 من قدراهتا.اإلستفادة ألجل  ، وتأهيلهاتكوينهايتطلب اليت اجملتمعات املغاربية، و  يف األكربالشرحية ميثلون 
ضف  .العادات والتقاليد بكافة مظاهرها اتتنوع فيه اليت املنطقة،إىل الثراء الثقايف الذي تزخر به  باإلضافة

إال وبالرغم من هذا . عوامل مجع وتقاربيشكل  مما ،وحدة اللغة والدين واإلرث الثقايف واحلضاري إليها
احمللية  املؤسسات واهلياكلقدرة  عدم متولدة عنتواجه حتديات إجتماعية كثرية، تعاين الشقاق و نطقة املأن 

ارتفاع و  معدالت البطالة جراء إرتفاعيهدد االستقرار االجتماعي مما  .على توفري فرص عمل كافية للشباب
اهلجرة غري الشرعية حنو ب متعلقةأخرى  خماطر وز رب ذلك ل أدى .معدالت الفقر بنسب ال يستهان هبا

عرب سياسات "اهلجرة  املقننةاهلجرة تشجيع عرب  الكفاءات املغاربية إستنزاف وإستقطاب، و أوروبا
  .اإلنتقائية"

 :المغاربيالتكامل و  الوحدة تجربة  .4
 :الفكر الوحدوي المغاربي  نشأة 1.4

 الرئيسية املنظمات ضم الذي 1958 أفريل يف طنجة مؤمتر إىل لإلحتاد املغاريب الرمسي امليالد يرجع

 وحزب اجلزائر، يف الوطين التحرير جبهة تونس، يف اجلديد الدستوري احلزب وهي، املنطقة يف الثالثة

مل  بالرغم من ذلك  عريب إقليمي لتجمع فكرة أقدم تعترب حتادإلا فكرة إال أن .مغرب يف ستقاللإلا
 بتوفر،  1989/02/17معاهدة مراكش يف على توقيعمت ال .اللقاء األول من عام ثالثني بعد إال يتجسد

 واإلسرتاتيجية األمنية األخطار من جمموعة وجودمتعلقة ب الدوافع كانت أبرز ،الشروط من مجلة

 .مجاعي بشكل موجهتها ضرورة ةاملغاربي دولال على فرضت اليت قتصاديةإلوا
أو  العريب املغرب أقطار بعض هلا تعرضت اليت اخلارجية عتداءاتإلاب السياسية التهديداتإرتبطت  

 النزاعو  ،تونس على اإلسرائيلية االعتداءات وكذا ،ليبيا على املتتالية األمريكية اهلجمات ومنها، حىت جواره

 09/ 08)خوين و حساين،  .املوريتاين السنغايل والتوتر التشادية، الليبية واحلرب الغربية، الصحراء حول
 عربية منطقة أية من أكرب ةاملغاربي دولال واجه الذي قتصاديإلا التهديدأما فيما خيص  (2004ماي 

إرتباط بالرغم من  . 1992يف املوحدة السوق إىل نتقالإلوا املوحد األورويب القانون تطبيق ، جراءأخرى
 بالرغم ما التهديدأمام هذا  التزال يعد سببا قويا لإلحتاد املنطقة، اليت ،أوروبا غربإقليم باملغاربية  املنطقة
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 والثقافية جتماعيةإلوا قتصاديةإلا) الصفتني بني التفاعالت وكثافة حجم من تعرفه العالقات األورومتوسطية

  (.والسياسية
، يف ظل ظروف إقليمية ودولية 1990 جويلية يف املغاريب الرئاسة جمللس إجتماع أول عقدمت 

 ها التكاملية، بطريقةأهداف حتقيق تسعى إىلكانت اليت  من التوصيات برزنامة  وخرج يصبغها التوتر،

 منطقة إقامةمن  اإلنطالق أساسية. كان بذلك مقررا مراحل أربعة تدرجيية، وإتفق األطراف على أن تسلك

 مشرتكة مغاربية سوق إنشاء بعده، 1995عام  مجركي إحتاد إقامةإىل  اإلنتقال، مث 1992 عام حر تبادل
كتمال مسار إل  مرحلة كآخر إقتصادي إحتاد إرساء إىل الوصولمث ، كمرحلة ثالثة  2000عام  حبلول

 .املغاريب حتادإلا
 مل يتمكنالكبري، املغاريب الطموح الذي طبع األجواء عند إطالق املشروع و  احلماس رغمإال أنة وب

 آخرها تأسيسه وإتفاقية منذ معاهدة 37 إبراماملرور إىل اخلطوات العملية، وتوقف األمر عند  حتادإلا

 تفاقم إثر على،  1995يف حتادإلا وهياكل مؤسسات جتميد قرار جاء بعدها . 1994/07/24يف

 جعل مما  املرجوة، املقاصد جتسيد عناملربمة  تفاقياتإلا هذه تسفر كما مل .واملغرب اجلزائر بني اخلالف

 املنطقة. شعوبوحلم يراود ، الورق على مشروع جمرد املغاريب حتادإلا
 :ةالمغاربي يةالتكامل التجربة وأهداف مبادئ. 2.4

  (2019)إحتاد املغرب العريب،   :التاليةواألهداف  دئاملبا املغاريب لتجسيدحتاد اإليسعى 

على أساس  موإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينه أعضاءه: حتقيق الوفاق بني في الميدان الدولي -
 .احلوار

  واإلستقرار.املسامهة يف صيانة السالم ، و : صيانة استقالل الدول األعضاءفي ميدان الدفاع -

: حتقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية واالجتماعية للدول األعضاء في الميدان االقتصادي -
 .برامج عامة ونوعيةو شرتكة م مشاريع جتسيد عربواختاذ ما يلزم اختاذه من وسائل هلذه الغاية، 

احلفاظ على القيم الروحية واخللقية واملستمدة من و تنمية التعليم ل: إقامة تعاون في الميدان الثقافي -
واختاذ ما يلزم من وسائل لبلوغ هذه األهداف،  ،تعاليم اإلسالم السمحة وصيانة اهلوية القومية العربية

 .مشرتكة بني األعضاءو متخصصة وحبثية جامعية وثقافية  مؤسساتتبادل األساتذة والطلبة وإنشاء  عرب
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التنقل لألفراد يف الكاملة حرية  لتحقيقفتح احلدود بني الدول ب إىلاالحتاد املغاريب يسعى كما 
 على مما يساعد .وتوحيد السياسات التنسيق األمينجتسيد  وكذا .ورؤوس األموال ،اخلدماتو والسلع، 

  .والدفاع عن حقوقها اجملتمعاترفاهية و حتقيق تقدم و ؛ شعوبالو الدول  بنيمتتني أواصر األخوة 

 واإلشكاالتاإلتحاد المغاربي بين اإلمكانيات تجربة . 5
 لتكامل المغاربي: المتاحة لفرص الو  مقوماتال. 1.5

لتحقيق  إستغالهلا ستوجبي اليت واملتاحة، اهلامة اإلمكانيات حبجم من املغرب العريبيتمتع 
ية ستعمار إلا العالقات من جديد نوع خلروج من التبعية لإلطراف اخلارجية اليت تشكلوا ،التكامل

من شاهنا إعطاء  ( مبقوماتغربا املغربية اململكة إىل شرقا الليبية اجلماهريية من) تزخر نطقةاملف .واإلستغاللية
 املعدنية املواردب يزخر املغاريب حتادإلا حيتل إذ ،الزراعية الطبيعية املوارد منها ،دفعة قوية جلهود الوحدة

)صاحلي، االحتاد املغاريب: اإلمكانيات املتاحة واإلسرتاتيجية البديلة  (...والطاقوية )غاز، برتول، الفوسفات
  (2004ماي  09/ 08لتحقيق التنمية املستدامة والشراكة املتوازنة، 

 االمكانيات االقتصادية لبلدان المغرب العربيجدول يبين 

 ليبيا تونس المغرب الجزائر الموارد االقتصادية
موريتان

 يا

 ---- 0.130 1.600 3.800 4.500 مليون طن القمح/

 ---- 70.09 3.71 0.02 44.00 مليون طن البرتول/

 ---- 3.10 1.75 0.04 152.00 3مليار مرت  غاز طبيعي/

 ---- Tep   142.880 0.628 7.120 73.420  اإلنتاج اإلمجايل للطاقة

 ---- ---- 8 21 5 مليون طن الفوسفات/

 ---- ---- ---- 1500 377 الذهب/كغ

 10.400 1.500 0.182 2.506 3.645 مليون طن احلديد/

 املنظمة الدولية لتثمني الثروات الطبيعية : مصدرال

 ،املغاريب حتادإلا يتمتع هبامن بني املقومات اليت والكفاءات العلمية،  البشرية الطاقاتتعد كما 
 السكانية الكثافة خمتلفة ،دول مخسة على سكانه  يتوزعو  2مليون كلم 5 بـــــــــــ تقدر مساحة على ميتد الذي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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خيتلف كما ،  %60 تفوق نسبة الشبابوالثقايف.  والعمري والقطاعي احلضري والتوزيع والتمركز البشري
 يفيف قطاع اخلدمات منها  %55 أكثر منجند  .املعطيات االقتصاديةتنوع ل وفقاشطني يف توزيع نسبة الن

ثروة هائلة بذلك يعترب العنصر البشري إن  جلزائر.ا يفيف قطاع الصناعي  %60 غرب وتونس، وتزيد عنامل
القطاعات  تدعممنتجة  تعد طاقةتقنية العلمية و ال كفاءاتالف ،من أهم عناصر بناء املغرب العريبو 

  .االقتصادية، وسوق استهالكية
  :المغاربي اإلتحاد وجمدت عرقلتالتي  اإلشكاالت .2.5

 اليت التحديات ومواجهة والتكامل التعاون جهود وتوحيد تنسيق ألجل جاء املغاريب حتاداإل ظهور

 قوة من حدت اليت والعثرات القصور من نشأته ومنذ يعاينلكنه  .الدوليةو  اإلقليمية املتغريات تفرضها

 منحتاد إلا دورة رئيس بإعتبارها املغرب طالبتحني  مالاآلوتبخرت  املساعي إنتهت .وجتسيده إنطالقه

 الصحراء قضية يف اجلزائر تدخل اإلحتادية، مبربر ؤسساتامل نشاط توقف أن ، 1989ديسمرب يف اجلزائر

 . الغربية
 دول بني تكاملهذا ال خلق يفواإلرادة  الرغبة بني التوفيق صعوبةب اإلشكاالت كذلك ما يتعلق من

 العملية هذهف، الدول بني األموالو  األشخاص إنتقال عملية وتعثر احلكم أنظمة مواقف تباين وبني ،حتادإلا

  .(2004ماي  9/ 8)بن عيشي و غريب،  قتصاديإلا ندماجإلتحقيق ال األساسية اآللياتتعد من 

  :جندها مرتبطة بالتالية جتاوزها، ألجل جهود التكامل تبعثراليت  املعوقات التعمق يف أهمإن أردنا 
 )بن عيشي و غريب، مرجع نفسه(

 يف هاختتلف يف أساليبو ، يةمهور اجلو  يةلكاملبني  تتنوع األنظمة ،السياسية األنظمةفي  ختافاإل -
 هذه معظم ، خاصة يف القضايا اإلقليمية املشرتكة.والسياسات وتنسيق التوجهاتتسيري ل نظرهتا

 البعيدة احلضارية القومية املصلحة مع باملقارنة املقدمة يف الظرفية اآلنية القطرية املصلحة تضع األنظمة

 .املدى

 قتصاديةإلا والتوجهات السياسات يف إختالف عليها اليت يرتتب، قتصاديةإلا األنظمة في ختافاإل -

املتعلقة مبصاحل املغاربية املشرتكة، خاصة يف مواجهة  قتصاديةإلا الشؤون تنظيم إجراءات وتباين
 معرتباط املتزايد إلل تنمية نفتاحإلالسوق، وا وإقتصاد ةالليربالي حنو التوجهف التكتالت األخرى.

 الدول بني اجلهويةو البينية  العالقات تنمية حساب على ، جاءاملتقدمة واألطراف الدولية التكتالت
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 يف األوريب حتادإلا مع شراكة إتفاقيات منفردة بصورة أمضت املغاربية الدول معظمجند بذلك  .املغاربية
  .مصاحله وضمنت القوى الطرف شروط كرست تفاوضية ظروف ظل

ال حتسن بعض األطراف تقدير أمهية  ، حبيثلالتكام ومنافع قيمةل التقديراتفي  ختافاإل -
عقبات أمام  بإزالت جدير التكامل اليت حيققها منافعلل إن اإلحصاء والتقدير اجليد .التكامل ومنافعه

 السياسيةت احلسابا غلبة إال أن .األطراف مجيع على مبكاسب مجة ألن هذا األخري سيعود .اإلحتاد

 .مسؤولة وحضارية وحقيقية جادة خطوات إختاذ عملية عطل قتصادية،اإل املصاحل على

 من أفرزته وما املغاريب حتادإلا لبلدان الداخلية األوضاع إن، الدولية والظروف الداخلية األوضاع -

 هتمامإلا وجعلتها أولوية على وجهت األنظار حنو اإلهتمامات الذاتية ،القطري املستوى على أزمات

فيها البعد  وإجتمعهلا املنطقة  تعرضتتعددت األزمات اليت  لقد.املغاريب والتكامل التعاون جبهود
 السياسية اتواألزم، خانقةأزمة  خلقتلهاواليت ليبيا  على واحلصار املقاطعة مثل، واخلارجيالداخلي 

 الصحراءو  بني املغرب الصراع ويبقى ه.نفس الوضع تونس عاشتكما  .اجلزائر عرفتهااليت  واالقتصادية

  اإلحتاد املغاريب. مساعي بناءكل ف  يتوقحجر الزاوية يف  الغربية

 39توقيع املشروع اإلحتادي يراوح مكانه، و  جعلت اليت والصعاب األزماتإن كل هذه األوضاع و 
 أورق. جمرد أعضائه بني إتفاقية

 ةالقوميو  ةالقطري الرهاناتو  النظام اإلقليمي المغاربيمستقبل . 6
ال ميكن ف ،القوميةو القطرية  مجلة من التحدياتيواجه النظام اإلقليمي املغاريب يف الوقت الراهن 

 املغرب احتادأن  فكرةإنطالقا من و  .واجهة رهانات الداخل واخلارجإال مب يحتقيق الوحدة والتكامل اإلقليم

، صفحة 2004)مانع،  .والدولية احمللية تتباين بني والعوامل املقومات من جمموعة تضافرنتاج  هو العريب
 االنفصال حالة األوىل داخلية وعلى رأسها .إىل جمموعتني من املسبباتتعود  أيضا همشكالتفإن  (35

املصلحة الضيقة جلماعات النفوذ والطبقات  مراجع املصلحة العامة أماتو ا، هبوشعو  السياسية النظم بني
هي ا اجملموعة الثانية من املسببات . أمتمع"جملا عن الدولة احلاكمة، أطلق عليها برهان غليون "إغرتاب

 يطبعها وما اخلارج، مع يف عالقاهتا تعيشها اليت الضعف وحالة القطرية اخلارجية، على رأسها واقع الدولة

اخلارجية  ات األطرافتأثري جراء  ،مصريهاو  أمورها إمتالك مقاليد ار، وعدماستقر  وعدم حالة خوف من
  سنوضح ذلك من خالل ما يلي: (20، صفحة 1988)غليون،  .الداعمة واحلامية لألنظمة وخنبها
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 القطرية و  الداخلية الرهانات. 1.6
العملية  من إستكمال أطرافهأن تتمكن  دونأن يتحقق ال ميكن  املغاريب اإلحتاد جتسيد

أن تبدأ بناء اإلحتاد من بناء  هفعلى دول. القطرية على قاعدة مؤسسية سليمةالتارخيية لبناء الدولة 
 هي وجتاوز اإلخفاقات السياسية واإلقتصادية التنموية.، وإعادة هيكلة سياساهتا دوهلا وتطويرها

ؤسسة الدولة القطرية من التفكيك محاية مدعم و بالوسائل الكفيلة اآلليات و بإمعان النظر يف أيضا  ةمطالب
 .الوحدوي املسارتعقيدات يف الاألمر سيؤدي إىل مزيد من ألن هذا  .واإلضعاف

 ،التحول الدميقراطيمبسألة  متعلق أبرزهاباجلانب السياسي، مشاكل الدول املغاربية متعلقة أغلب 
التحول  أعاق مما .االستعمارية بالدول األوروبية األنظمةهذه عالقة  املرتتبة عن السياسية باحلالة املتأثر

مرتبطة  له إال أن امليزة األساسية ،يتفاوت من  دولة إىل أخرى التأثري هذا أن بالرغم منو  الفعلي واحلقيقي.
 مشكلةف (142، صفحة 2001)بلقزيز،  الدول.هذه  أنظمة عليها تقوم اليت الشرعية أمناط بأزمة

 دراسته خالل سالمة" من "غسانتوصل  .الشعبيةو  العامة اإلرادة خارج من إستمدادهايف  تكمن الشرعية
 بالتحدي مرتبطهذه األخرية  إىل أن ضعف العربية، الدولة يف القوة والضعف مفهوم تركيزه علىو  للقضية

 الوالءات ضف لذلك ميزة (126، صفحة 1989)سالمة،  االنتماءات.واملتعلق ب مواجهته عليهاالذي 

 للدولة. الوالء تنافس يف قوهتاالدولة( أحيانا  التحتية )دون الوالءات قيمة اليت جتعل، ةعشائريال ةقبليال
 (126، صفحة 2002)هالل و مسعد، 
)ملا للجانب السياسي من  ، أساس حل املشاكل املتداخلة واملعقدةالدميقراطية الفعليةإن إرساء 

 إطار" املالئم الثقايف باإلطار إرساءها مرتبطةف تأثريات على األصعدة األخرى اإلقتصادية واإلجتماعية(.

 واحلوار واالنفتاح احلرية وتنمية قيم إبداع على قادرة كانت إذا إال كذلك تكون وال ،"احلية الثقافة

، 1981)غليون ب.،  غريها. من جاذبية أكثر ما ثقافة جتعل اليت هي القيم هذه أن ذلك .والعدالة
 ، فهييف الدول العربية املسيطرة السياسية واملعتقدات القيم من مجلة على أهنا تنطوي يعين ما (28صفحة 

ذهب إليه  ونفسه (225، صفحة 2000)الصبيحي،  السياسي. العمل يف هام عنصر بذلك تشكل
 من الدميقراطية اهلياكل بإقامة ليست ))العربة يف حتقيق الدميقراطية وجناحها أن إعتقادهيف  هويدي" "فهمي

 تلك أقيمت كيف أخص، بوجه عربية دول عدة جتارب يف تابعنا فقد ذلك، وغري وأحزاب نيابية جمالس

 (132، صفحة 2001)هويدي،  .قائمة(( للدميقراطية يقم ومل اهلياكل
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يف بناء دول مغاربية قوية وقادرة على كربى  ذو أمهيةيعترب العامل االقتصادي ، أخر بجانمن 
لقطاعات الصناعية يكلة اهلإعادة اإلصالح اإلقتصادي و  حتقيق إكتفاءها، وذلك عرب إتباع سياسات

الكفيلة بتوفري مناصب شغل والقضاء على والزراعية وتشييد املناطق الصناعية  ،، ودعم مؤسساهتاواإلنتاجية
على زيادة درجة االستقرار االقتصادي العمل أن تسارع إىل  غاربيةجيب على األطراف امل عموما البطالة.

، املتولدة عن واقع دويل تتواجه فيه اإلقليمية كافية ملواجهة اهلزات االقتصاديةوتوفري احلماية الالزمة وال
ووضعها  يةويظل موقع الدول املغارب .والعوملة وحتاوالن التالقي لتحقيق مصاحل القوى املهيمنة دوليا وإقليميا

 يف خضم املعارك املصريية سياسيا وإقتصاديا. ،هشو  ضعيف
 القومية و  الخارجية الرهانات. 2.6

الغربية واألوروبية خاصة، وراء حالة عجزها املظلة  حتت الدول املغاربيةتعترب سياسة إحتماء 
أمنوذجا ممتدا إقليميا التجربة املغاربية  جعلو ، اإلقليميالتكامل شروع م فشل مسببات ، فهي أبرزوضعفها
يتوافق يف مع التصور الذي طاملا دافعت عنه وعززته الدول األوروبية سواء خالل فرتة االحتالل و  ،ألوروبا

الدول لطرف األورويب ويتضح لنا كيف أسقط ا (60، صفحة 1987)معروف،  أو يف مرحلة االستقالل.
 املغاربية يف حلقة التبعية اإلسرتاتيجية، إال أن ذلك حتقق بإنصياع املباشر والغري مباشر لألطراف املغاربية. 

 أمههاإىل مجلة من العوامل املشرتكة  واإلقتصاديةيف حتقيق املشاريع التنموية  تعثر املنطقة يعود
 حجة مبشروطيته وإتفاقياته حتت يف الشق اإلقتصاديالدول املغاربية  قيد الذياإلحتاد األورويب  الشراكة مع
يف امليدان الفضاء  مع هذاالتعاون  اتعالقلد توطيل لكنه يف سياسته.العريب املغربشركاءه يف مساعدة 

عالقات ثنائية تضع كل دولة مغاربية منفرده يف إعتماد ، أساسها ةغري عادل إعتمد صيغ، اإلقتصادي
 جعل الدول املغاربية تتنافس فيما بينها بدل أن تتكامل.  فهذا الشكل من التعامل مقابل اإلحتاد األورويب.

، يعد خطأ  مصاحل جزئيةلتحقيق  الشراكة األورومتوسطية الدول املغاربية على مسار إعتمادإن  
ذلك يف  يظهر ،الشركاءعلى حساب  مقاصده بلوغإىل  ايسعى من خالهلاإلحتاد األورويب كبريا، ألن 

 تساوي أو حىت تقاربر عدم أخذ بعني االعتباي إنشاء منطقة التبادل احلر ملف ،الواضح الالّتكافؤ حالة
إىل  إذ رجعناجليا ذلك يتوضح  .اجلانبان بنيصارخ التباين ال مت إمهالبل ، املتوسط ضفيتدول إمكانيات 

اخلام أو إىل معدالت املسامهة يف املبادالت التجارية العاملية، ففي احلالة األوىل فإن أرقام  ناتج الداخل
، أما يف احلالة الثانية فإن الفارق اهلائل جنوب املتوسطمرة أرقام بلدان  20االحتاد األورويب تفوق حبوايل 



 

 المعوقـــــــــــات و  الواقـــــــعاربي: ـــــــــــاد المغـــــــتحــــإلا

 

151 

على  %52و %56توسطية قد بلغت بني نسب االسترياد والتصدير عند االحتاد األورويب وعند البلدان امل
  (Grasa, 1995, p. 193) التوايل عند التوقيع على إتفاقية الشراكة.

جل ألف جهودها تكثبالدول املغاربية،  يلزممما ، مستحيالالعوملة  اإلنفرادي يف ظلالعمل  أضحى
جتميع طاقاهتا وتوحيد سياستها  عربيتم ذلك  .مجاعيحتقيق أهدافها املشرتكة والدفاع عنها بشكل 

 خياراتأمام املنطقة املغاربية ف  (293، صفحة 2005)حبري،  .التجاريةو االقتصادية وتوجهاهتا اخلارجية 
ستسالم اإلألن  سبل تفعيل التكامل.معا  تبحث، أو لتيار العوملة اجلارفم إما أن ختضع وتستسلف، صعبة

  (156، 155، صفحة 2007)جدو،  .عاملي ليس حتميةقتصاد إواقع  ولو أنهلعوملة ل

إستكمال  الفعلية للدول املغاربية، هو من بني احللول األساسية إلحداث اإلقالعةإن فعليه، 
موحدة يف إسرتاتيجية تتجسد   ،تكاملها، مما سيولد سياسات مغاربية منسجمة ومنسقة وحدهتا وحتقيق

 املنطقةدول . إن املنطقةيف  ومتكاملة جديرة بالتصدي للمخططات واإلسرتاتيجيات املتسابقة واملتضاربة
تجاوز إخفاقاهتا على املستوى القطري، ألهنا تشكل معضلة إضافية. مطالبة أيضا بإجياد السبل الكفيلة ب

  .إلحتاد األورويبا خاصةمن تقومي ومراجعة العالقة يف أسسها وقواعدها مع الشركاء ذلك سيسمح 

وقادر على حل النزاعات  متميزةخصوصية  وذجناح اإلحتاد املغاريب كتكتل إقليمي  كما أن
بإعتبار أن التكتالت وهذا ، إستقاللية الدول املكونة لهعكس قوة و ياخلاصة به، ال بد أن اإلقليمية 

، إال إذا ذلك لإلحتاد املغاريببالتايل ال يتأتى  .اإلقليمية ما هي إال مرآة عاكسة للدول األطراف فيها
  ته.املهيمنة يف بنيمتكنت من فهم إشارات ورموز النظام الدويل، وكذا التصرف حيال تغريات قيم القوى 

 :إحياء اإلتحاد وإعادة تفعيل التكامل المغاربي. 3.6
، فاملسألة تقوم على ليس باألمر املستحيل هضخ دماء جديدة فيإحياء اإلحتاد املغاريب و إن إعادة 

 يتحقق ذلك عرب املستويات التالية:أمرين أساسني، مها: وجود اإلرادة الفعلية، ومضاعفة العمل اجلاد. 
 :المستوى القانوني والمؤسسي 

 املنشئة مراكش معاهدة عيوب وثغرات حإصالو  واملؤسسية، القانونية البنية تعديل األمريستوجب 

 يف: الضرورية تعديالتالتتمثل  ،لإلحتاد
 .الضرورية الصالحيات العامة األمانة إعطاء، و الرئاسة جملس مركزية من التخفيف -
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 احتاد إطار يف املربمة االتفاقيات دخول بعدم املبدأ إلغاء ضرورة، و القرارات اختاذ يف اإلمجاع مبدأ إلغاء -

 من تصديقها على واالقتصار املغاربية البلدان كافة من تصديقها بعد إال التنفيذ حيز العريب املغرب

 .االحتاد أعضاء أغلبية
 السياسي المستوى: 

 :املتمثلة يف، تلك املتفرقةجلمع األطراف مالئمة الكفيلة بتحقيق بيئة اخلطوات من جند أن 

 .حنو األمام املغاريب البناء مسار لدفع كمدخل املغربية الصحراء قضية تسوية -

 يف املدين اجملتمع لفعاليات احليوية باألمهية اإلحتاد، واإلعرتاف دعم بنية يف املدين جملتمعا دور تشجيع -
 (41، صفحة 2009)جفال،  .التكامل يف لمسامهةل املختلفة املسارات حتريك

  املغاربية واملشاريع الوطنية املشاريع مالئمة عن طريق واملغاريب، الوطين بني اجلدل جتاوز ضرورة -

  .اإلنفراديةالتصرفات و السياسات  عن التخلي ضرورة -
دعم وتشجيع أدوار اجلامعات ومراكز البحث العلمي يف تشييد البناء اإلحتادي وربط النخب املثقفة  -

 .واإلستشرافية املستقبلية لدراساتمكلفة با مغاربية ومؤسسة هيئة إنشاءببعضها يف املنطقة، مع 

 يرتبط خيارو  مشروعكو  ،ويطمح له اجلميع املؤسسنيحلم به  كما ،إحتاد مغاريب آمن بناءالعمل على  -

 (43، 42، صفحة 2007)جمهول، .  إسرتاتيجية ضرورةأيضا كو  حضاريو  مبستقبل رائد

عدم االستقرار السياسي حالة و  األزمات إىل تفعيل اآلليات املغاربية املشرتكة ملعاجلة ضرورة املسارعة -
 .ليبيا تعيشها اليتالصراع وحالة تونس يف ثورة خملفات المن الذي تعاين منه املنطقة، 

 اإلقتصادي: المستوى 

 طريق عن مشرتكة مغاربية سوق خلق هدفها مشرتكة اقتصادية خطة وضعإحياء اإلحتاد يستلزم 
 :خالل من وذلك املصاحل يف والتشابك االقتصادي والتكامل الرتابط

 .املغاريب االقتصادي التكامل إحداث يف مشولية مقاربة تتبىن مغاربية إسرتاتيجية وضع -

 املغاريب املصرف نشاط إطالقنتقال األفراد والسلع واألموال، و إللإلستثمارات و  ت واحلدودفتح اجملاال -

 .، وختفيف القيود بني الدول املنطقةاخلارجية والتجارة لالستثمار

  ، وتشجيع التبادالت الثنائية.اجلمركي احلواجز وإزالة املغاربية البلدان بني حرة جتارة مناطق خلق -

 احلوار أساس على األخرى االحتاداتو  حنو إعتماد إسرتاتيجيات موحدة للتعامل مع التكتالت التوجه -

 (13، صفحة 2009)حناشي،  .شاملةمغاربية  مقاربة ضمن املشرتكة واملصلحة واالحرتام املتوازن
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 تحليل النتائج:. 7
العريب تواجه مجلة من العراقيل اليت تقف أمام حتقيق تكاملها، إذ نالحظ أن  مازالت دول املغرب

  ،اإلقليمية األخرى املقرتحة املشاريع لكثرة العريب للمغرب ظهرها هي اليت أدارتنفسها الدول املغاربية 
 البيين تعاوهنا من بكثري أكرب مكاسب خالهلا من ستحقق بأهنا منها إعتقادا أجنبية قوى تقودها اليت

 مغاربيا.
وتتعب من حالة  املغاربة الدولمل ختيب كل آ أن بعدو ويف هناية األمر، األمر األكيد، أنه  

لن جتد  اإلستغالل واإلستنزاف يف شراكاهتا مع الغرب عامة. وبعد أن تضيع الكثري من الوقت والفرص
 املغربإحتاد  إحياءإقليميها والبحث عن سبل  إىل جديد من العودة حتمية أمامها طريقا أخر سوى

احلاجز توفر اإلرادة الفعلية هي عدم املتعلقة بتلك و  ،السياسية األسباب كون  اتإثب يقوي مما العريب.
 .العريب املغرب إحتاد مؤسسات جتميد وراء قفي الذي والعائق األكرب

إطار يف  خاصة، يعد أمرا مؤكدا ةالوحدة املغاربيإكتمال عدم على  األورومتوسطيةالشراكة  تأثري
طراف األجهود على طاقة و  واإلحتاد من أجل املتوسط، مما إستحوذ( 5+5)املتوسط  غرب مبادريت
غرب   بني دول إقليم  عمجت ستوىامل ثنائية بآليات تعاونية، به اإلحتاد األورويب ايربطهاليت  ،املغاربية
 )احلراثي(. املنطقة يف األورويبهيمنة ونفوذ اإلحتاد  خميبا لألمال ويرسخاإلنصياع املغاريب هذا يعد  .املتوسط

http://www.almotamar.com.ly/motamar59/  
جعلها يف  ،اجلديدة بصفة متفرقة اإلقليمية والدولية للتحديات والرتتيبات الدول املغاربية إن مواجهة

من  أكربقدر  هلا حيقق ، مماوإحتاد من مركز قوة ككتل بدال من أن تتعامل معها ضعف وتبعية. حالة
تعكس انتماءات قطرية  إنفراديةتقيم عالقاهتا وشراكاهتا بصفة الدول املغاربية املصاحل واإلمتيازات، مازالت 

 تنـافسسوق فضاء و  إىلاملنطقة  بفعل ذلك حتولت .متكافئة غري شراكة ضحية عالقات جعلتها ،ضيقة
 .قوهتا وهيمنتها مضاعفةو  لرتسيخ املكاسب املادية واملعنويةعلى املتسابقة و  إسرتاتيجيات القوى املهيمنة فيه

ستقطاب حيوية تساهم يف جلب وإمنطقة  فرصة إنشاءعلى نفسها هبذا ضيعت الدول املغاربية 
  ا.، وحتقق التنمية والرفهية لشعوهبستثمارات األجنبيةلإل

الوحدة املغاربية يف ظل مجلة التحديات والعراقيل اليت تعانيها، تبقى جمرد حلم وشعار ترفعه دول 
تشكل مصدر إحباط لشعوب الفضاء املغاريب،  كما ،وحكومات املنطقة يف املناسبات واللقاءات الرمسية
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جتاوز اخلالفات البينية الضيقة  على الدول واحلكومات مسؤولية بذلك يقع. والرفاهالتنمية  يف حتقيق الراغبة
 .مكانيات جمتمعةفرغبة شعوهبا متوفرة، واملقومات واإل ،االحتاد املغاريب توحيد اجلهود بناءألجل 

 خاتمة: .8
اإلقليمي استطاعت الكثري من الدول واألقاليم ومنذ عقود من الوصول إىل حتقيق عملية التكامل 

أما  .اإلنتاج تتحرك بال قيود ودون أية حواجز أو حـدود ، وأضحت عناصروبني أطرافهامناطقها  يف
وحدة  منشعوهبا و  دوهلا ما جيمع بني ة بقيت تراوح مكاهنا، بالرغم من كلاملغاربي التجربة التكاملية

التجمعات اإلقليمية  يف أي من ال تتوفر . إن هذه امليزةلغويةو حضارية ، دينة ،ثقافية ،جيوسياسية
 فرتة مطلع القرن العشرين، ومنذ يفوعي اإلقليمي بوحدة املغرب العريب تبلور مبكرا ال أن . خاصةاألخرى

  .ابدأ مفهوم املغرب العريب يظهر سياسي، وحني احلركات الوطنية املغاربية 
املغاربية أن  األطرافما فتئت فتحقق، يتجسد و ي ملعالقا  املغاربية الوحدة مشروعال يزال 

حىت برزت مجلة من اخلالفات السياسية )خاصة املتعلقة باحلدود(، لتفتح اجملال لبداية االنقسام  ،استقلت
، تفرز حتديات صعبةالدول متفرقة يف ظل ظروف داخلية وأوضاع دولية  هذهو والتشتت. ومنذ ذاك احلني 

 دون إنفراديشكل بزوغ البالتصدي وال ال ميكن فيه  ،تواجه واقع اقليمي ودويل معقد خاصة وأهنا هاهتـدد
 ، خاصة يف ظل موجة العوملة وتضاعف أمهية العامل اإلقتصادي بقوة. التكتل اللجوء إىل
مما سوى اإلرادة الفعلية،  حتقيقهوال ينقص  ضرورة ملحة ومستعجلة،أضحى  املغاريبالتكامل  إن

. مميز ورائد قطـب تكـاملي لتكونؤهلها وما يبـني التكتالت العاملية حتتل ما يليق هبا من مكانة أن  ميكنها
واقع تحقيق والشعوب العمل جاهدا ل احلكوماتعلى لذلك ، هاأكثر مما يفرق املغاربيةالدول فما جيمع 

 .واإلستعمار اجلديدالتبعية . ألنه السبيل الوحيد للخروج من ومستقبل اإلحتاد املغاريب

 . قائمة المراجع:9
 : لمؤلفاتا

 الوحدة دراسات مركز ، العريب الوطن يف املدين اجملتمع مستقبل (،2000، )الصبيحي ،شكر أمحد 

 لبنان ،،1ط ،العربية
 السنوسسي، اإلحتاد املغاريب: دراسة يف اجلغرافيا اإلقليمية واإلجتماعية  (،1999، )أحممد ،أمحيدة

 طرابلس  ،منشورات جامعة الفاتح ،والسياسية

 العلوم، اجلزائر دار سياسية(، قانونية )دراسة العريب املغرب احتاد(، 2004) مانع، ،الناصر عبد مجال 
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 لعربيادور العامل االقتصادي في إعادة بناء مشروع المغرب 
The role of the economic factor in rebuilding the Arab Maghreb 

project 
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 :ملخص

املغرب العريب، الذي  تسعى هذه الدراسة إىل الرتكيز على البعد االقتصادي ودوره يف إعادة بناء إحتاد    
عاما بسبب العديد من الصعوبات اليت اعرتضته، واليت تعيق عملية  27عرف مجودا مطلقا منذ أكثر من 

إعادة البناء وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على التكامل االقتصادي املغاريب كمشروع أساسي 
 .غاربية بعد فشل التكامل السياسيللنهوض بالوحدة امل

اهلدف من هذه الدراسة للبحث يف كيفية استغالل وتوظيف البعد االقتصادي يف إعادة بلورة و       
وإحياء مشروع التكامل املغاريب، ملا هلذا األخري من أمهية يف ظل تزايد عدد التكتالت االقتصادية اإلقليمية 

كتالت إقليمية، تتيح والتحديات اليت يفرضها النظام اإلقتصادي العاملي اجلديد باالنتظام يف شكل ت
ألعضائها االزدهار والتقدم وتعمق العالقات التجارية، وهلاذا فمن الضروري إجياد سبل وآليات بناء 

  .التكامل االقتصادي املغاريب، وحتويل االتفاقيات املربمة إىل واقع عملي
 لموارد الطبيعيةا، المغرب العربي، التبادل التجاري، التكامل، العامل االقتصاديكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

     This study seeks the focus of the economic dimension and its role in 

rebuilding the Arab Maghreb Union, which has been in complete stalemate 

for more than 27 years due to the many encountered difficulties, which 

hindered the rebuilding process. This study highlights Maghreb economic 

integration as a basic project for the advancement of Magharebia unity, 
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after the failure of political integration. The aim of this study is to research 

how to exploit, and employ the economic dimension in recrystallisation, 

and reviving the Maghreb integration project, because of the importance of 

this latter, and due of the increasing number of regional economic blocs, 

and the challenges posed by the new global economic order to be organized 

in the form of regional blocs that allow their members to prosper, progress 

and deepen relations. Therefore, it is necessary to find ways and 

mechanisms to build Maghreb economic integration, and to convert the 

concluded agreements into a practical reality. 

Keywords: Maghreb, trade exchange, integration, economic factor, 

natural resources 
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 مقدمة .1
وذلك ألغراض متعددة، يف حماولة منها   تسعى العديد من دول العامل إىل إقامة تكتالت إقتصادية

لتدعيم العالقات االقتصادية بني إقتصاديات هذه البلدان، واإلستفادة من مزايا تكثيف التعاون اإلقليمي 
نتيجة للقيود كهبدف حل مشكالت مناطقهم االقتصادية واالجتماعية، وقد جاءت هذه التكتالت  

الدولية، وكمحاولة لتحرير التجارة بني عدد من الدول، وتوحيد الروابط املفروضة على العالقات االقتصادية 
والسياسات االقتصادية وإزالة العوائق يف وجه السلع واخلدمات ورؤوس األموال وعوامل اإلنتاج، فنجد 

أفريقية جتمعها مصاحل مدعومة بسياسات  وأآسيوية  العديد من التكتالت االقتصادية سواء أمريكية أو
، وهلذا الغرض اجتهت الدول املغاربية يف حلظة من تارخيها حنو اإلحتاد والتكتل بغية تطوير العمل معينة

الوحدوي املشرتك، و بعد ما يزيد عن اخلمسة عشر سنة  من بعث االحتاد، تبدو لنا النتائج هزيلة وشبه 
نشكك يف مدى جدوى منعدمة، بل وأن حاالت التوتر اليت تسود هذه العالقات من حني آلخر جتعلنا 

الضروري إعادة النظر يف هذا التكتل ومصريه إلعادة قيمته وثقله أصبح من وجدية هذا املشروع، بالتايل 
على كافة األصعدة وذلك من خالل النافذة االقتصادية لكسب القدرة على التفاوض وحتسني شروط 

 .التبادل التجاري مع العامل اخلارجي

استغالل اجلانب اإلقتصادي يف إعادة توحيد املغرب العريب   البحث عن كيفية هو الدراسة هواهلدف من هذ
بتوظيف النظرية الوظيفية "ألرنيست هاس"، وذلك بإسقاطها على التكتل املغاريب إلعادة تفعيله حسب 

لتفسري التداخل بني عملية التكامل الفين والسياسي، حيث يؤدي  " spilli- over " فكرة "اإلنتشار
امل يف قطاع معني إىل إنتشار العملية بشكل تدرجيي إىل جماالت أكرب مبا فيها اجملال السياسي، وعلى التك

يف  ليساهم ،هذا األساس قدمنا هذه الدراسة لنبني أمهية اجلانب االقتصادي يف حتقيق إندماج مغاريب
بريا بعد أن بدأت جتربة التجربة األوروبية، اليت حققت جناحا كيف  هو احلال تكامل جماالت أخرى كما

 .تكاملها بإنشاء منظمة احلديد والصلب
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 :إشكالية الدراسة  
 :حتاول هذا الورقة اإلجابة  على املشكلة البحثية التالية

 كيف ميكن للبعد االقتصادي أن يكون مبثابة حمرك فاعل إلعادة إحياء املشروع املغاريب؟
 :األسئلة الفرعية 
 ؟كيف ميكن تطبيق النظرية الوظيفية على التكامل االقتصادي املغاريب   .1

 ؟أن تساهم يف تعزيز التكامل االقتصادي  كيف ميكن ملقومات دول املغرب العريب .2

   املغاربية؟ ماهي أهم احللول اليت ميكن من خالهلا جتاوز عتبة اخلالفات .3

 :الفرضيات 
ركزت على اجلانب االقتصادي واستغالل املوارد الطبيعية تنجح التجارب التكاملية بني الدول إذا  .1

    بالشكل السليم

 التكاملالدول متقاربة يف منادجها اإلقتصادية كلما كان ذلك مدخل سهل لتحقيق كلما كانت  .2
 االقتصادي 

 :المنهج المستخدم 
يف جتميع البيانات واملعلومات حول التجربة  مت اإلعتماد على املنهجني الوصفي والتحليلي  إلستخدامهما

ه وكذلك سبل فشلإىل  أدت  االقتصادية املغاربية والظروف اليت أحاطت هبا وصوال إىل األسباب اليت
  .انطالقا من املشروعات املشرتكة دوله تكامل

 خطة الدراسة: 
 أو عدم صحة الفرضياتلإلجابة عن اإلشكالية السابقة واألسئلة املتفرعة عنها وللتحقق من صحة 

املستخدمة قمنا بتجزئة وتقسيم الدراسة إىل ثالث حماور أساسية، حيث تناولنا يف احملور األول مقاربة 
ألهم املقومات األساسية للتكامل مفاهيمة ونظرية للتكامل املغاريب، أما احملور الثاين فقد تعرضنا فيه 

يامه، بينما تطرقنا يف احملور الثالث لسبل جتاوز املعيقات االقتصادي املغاريب والتحديات اليت حالت دون ق
 االقتصادية لتفعيل التكامل املغاريب.
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 -مقاربة مفاهيمية نظرية –التكامل االقتصادي المحور األول: 
لقد عرف االقتصاد العاملي يف اآلونة األخرية تطورات جديدة يف العالقات االقتصادية بني الدول، واليت  

أصبحت تطالب بإقامة نظام دويل جديد بغية بناء إقتصاد متماسك وقوي، واإلجتاه حنو التكامل وزيادة 
ال، وقد شهد العامل مؤخرا نشاطا الرتابط لتشكيل تكتالت إقتصادية إقليمية كربى يف الصناعة، التجارة، امل

واسعا على صعيد تكوين التكتالت االقتصادية اإلقليمية سواء يف إطار ثنائي أو إقليمي أو شبه إقليمي، 
وعليه سنقوم يف هذا املوضوع بتسليط الضوء على هذه الظاهرة بدراسة جتربة دول املغرب العريب يف 

أي دراسة حتليلية يف العالقات الدولية تقودنا بالضرورة إىل  التكامل االقتصادي من الناحية النظرية ألن
 .دراستها من جانبها النظري

 – مقاربة مفاهمية -التكامل االقتصادي .2

: قبل التطرق إىل مفهوم التكامل االقتصادي جيب أن نتعرف على مفهوم التعاون تعريف التكامل 1.2
 :بينهمااالقتصادي ألنه يف كثري من األحيان حيدث خلط 

إن للتعاون االقتصادي يف التاريخ اإلنساين جذور ضاربة يف أعماق بعيدة فال ميكن ألي دولة كانت 
، صفحة 2002)إكرام،  إمكانياهتا أن تعيش طويال وتظل حياهتا مستمرة وهي يف عزلة عن غريها من الدول،

فغالبا ما تكون عالقات التعاون االقتصادي عبارة عن عمليات خمتلفة يف اجملاالت االقتصادية، تدخل  (45
ضمن إتفاقيات ثنائية أو مجاعية، يكون اهلدف من ورائها حتقيق منفعة متبادلة ملدة معينة على أساس من 

صادي هي أن كل دولة عضو يف هذا التكافؤ يف املعاملة، ومن امليزات اليت تتميز هبا عالقات التعاون االقت
التعاون حتافظ على كل خصائصها اليت كانت تتمتع هبا قبل الدخول يف عالقات التعاون االقتصادي، 
ومبعىن آخر أن التعاون االقتصادي هو العمل اهلادف إىل حتقيق التمييز بني الوحدات االقتصادية مع 

 (15، صفحة 1999)بوزيدي،  .احلفاظ على مساهتا اخلاصة
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 مفهوم التكامل االقتصادي: 
: كلمة التكامل يف اللغة معناها وضع اجلزأين جبانب بعضهما البعض فيصبحان وحدة واحدة، أ/لغويا

فمعىن التكامل ينطوي على التالزم والتقابل، وتبادل بني العناصر املشمولة بفعله أي أهنا تشرتك معا يف 
 (36، صفحة 2004)القزويين،  . وأنه ال ميكن أن يعمل أو يوجد أحداها دون العناصر األخرىالفعل 

أما بالنسبة للفعل فهو يعين تعزيز الروابط بني القطاعات االقتصادية اليت يكمل بعضها البعض اآلخر، 
فكما هو معروف أن القطاعات االقتصادية يكمل بعضها البعض اآلخر، فعلى سبيل املثال القطاع 

قطاعيا، ويكون  الزراعي من خالل ما يقدمه من مواد أولية يكمل القطاع الصناعي وهذا مايسمى تكامال
 .أيضا بني دولتني واحدة صناعية واألخرى زراعية، وهذا ما ميكن أن نطلق عليه التكامل يف اجملال اللغوي

يف العديد من األدبيات املعنية بتحليل الظواهر االقتصادية أو  Integration  وظف مصطلح التكامل
ل الباحثون يف تعريف دقيق أو متفق عليه، السياسية  وحىت يف حتليالت السياسة اخلارجية، لكن مل يفص

 وغياب اإلمجاع يربط أساسا بتعقيد الظاهرة التكاملية وتعدد أبعادها
: هناك العديد من التعريفات اخلاصة بالتكامل مثارة يف أكثر من جمال فوفقا لطبيعة ب/ إصطالحا

إذ جند أن هناك إتفاق بني املوضوع سنعتمد على اجلانب االقتصادي يف التعريف اإلصطالحي للتكامل 
 (2، صفحة 2005)رمحاين ،  .علماء االقتصاد والسياسة على أن التكامل قد يكون عملية أو حالة

 ألنه ينطوي على التدابري واإلجراءات والوسائل اليت تستخدم يف إجناز العملية التكامل عملية :
 .التكاملية

 :ألنه يعمل على إلغاء صور التفرقة بني إقتصاديات الدول األطراف وينقلها من  التكامل حالة
     .حالة تفرقة إىل حالة إلتحام وإنسجام

هاز التكامل على أنه ذلك املسار الذي تقوم فيه الدول بنقل والءاهتم وتطلعاهتم   وعرف أرنيست -
وأنشطتهم السياسية حنو مركز جديد حبيث ميتلك هذا املركز املؤسسات والسلطة اليت هلا 

  (Haas, 1958, p. 16) اختصاصات تعلو تلك اليت متلكها الدولة القومية
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فإن اهلدف من التكامل هو وجود مجاعة سياسة جديدة  أرنيست هازحسب هذا التعريف الذي قدمه 
 .تفرض نفسها على الوحدات األخرى املتواجدة مسبقا

" يف كتابه نظرية التكامل االقتصادي أنه تنسيق ونوع من  B.Balassa" بيال باالسا "ويعرف -
( فهو تنسيق ألنه يقوم على معايري as a process and statue of affairsاإلدارة )

هدفها إلغاء التمايز  بني الوحدات االقتصادية التابعة للدول املتخلفة وهو نوع من اإلدارة املتمثلة 
 (4، صفحة 2005)رمحاين ،  يف إلغاء الصور املتباينة للتمييز بني اإلقتصاديات الوطنية.

هذا التعريف فإن التكامل يعرب عن صورة من املساواة وإلغاء التمايز بني الوحدات االقتصادية  حسب
 .وإدارهتا والتنسيق فيما بينها

وكتعريف إجرائي للتكامل االقتصادي من جممل التعاريف اليت ليس باإلمكان التطرق إليها كلها  -
من خالل هذه الدراسة فإن "التكامل االقتصادي هو جمموع اإلجراءات اليت تتحقق من خالل 
 التشابك يف العملية اإلنتاجية بني إقتصاديات دول األطراف، واليت ترمي إىل إزالة كافة احلواجز

والقيود اجلمركية على التجارة واخلدمات والسلع وإلغاء كافة أشكال التمييز بني الوحدات 
االقتصادية لدول خمتلفة جتمعها عالقات تبادلية قائمة على التنسيق بغية حتقيق عوائد مشرتكة من 

 .خالل اإلستغالل املشرتك لإلمكانيات واملوارد اليت حتوزها األطراف املتكاملة
 : اف التكامل اإلقتصاديأهد 2.2 

للتكامل أهداف متعددة ختص اجلانب االقتصادي والسياسي واألمين وتكتسي هذه األهداف أمهية متزايدة  
 : يف العصر الراهن يف ظل العوملة، لكن يف هذه الدراسة سندرج األهداف اإلقتصادية فقط وهي

 :التكامل االقتصادي يتيح إقامة الصناعات الكبرية واإلستفادة من مزايا  توسع حجم السوق
اإلنتاج  الكبري واليت تتمثل يف اخنفاض نصيب الوحدة من املنتج من النفقات الثابتة وهذا يساعد 

 قيزة األساسية وهي اتساع حجم السو على تطوير املنتجات وكل هذه املزايا تنبثق من امل
 . (21، صفحة 2011)بلقامسي، 
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 :وذلك من خالل زيادة معدل النمو االقتصادي بزيادة اإلنتاج  زيادة التنمية االقتصادية
بالشكل الذي يؤدي إىل زيادة الناتج والدخل القومي باإلضافة إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية 

 عات اإلنتاجية وصناعة مستلزمات اإلنتاجوذلك بإقامة مشروعات هامة واملتمثلة يف الصنا
   (272، صفحة 1983)الغندور، 

  إن إلغاء القيود على حركة األشخاص من شأنه أن يساهم يف احلد من البطالة مما  يادة الشغل:ز
 حيقق التوازن يف املوارد املتاحة وعدد السكان

 :أي بإقامة جممعات  تحقيق تكامل العناصر والمكونات المختلفة لإلقتصاديات الوطنية
، 2004)القزويين،   صناعية على مستوى التكتل االقتصادي -إنتاجية متكاملة صناعية أو زراعية

 (272صفحة 

 يتحقق التكامل هلذه الدول مناعة أكرب ضد اهلزات واإلضطرابات تحقيق القوة االقتصادية :
، 2004)القزويين،  الداخلية واإلقليمية والدولية واحتماالت اإلعتداء وفرض العقوبات واحلصار

  (272صفحة 
 :التكامل االقتصادي مقاربة نظرية  3.2 

جانبها االقتصادي سيتم الرتكيز يف هذه الدراسة على اسهامات املدرسة لتفسري ظاهرة التكامل يف  
الوظيفية اجلديدة، اليت تعترب من النظريات اليت تطرقت هلذا البعد خاصة وأهنا تابعت مسار املوجة األوىل 

للتكامل اإلقليمي، وجاءت هذه النظرية بعد النجاح الذي حققته اجملموعة األوروبية يف التكامل 
 .تصادياالق

تعترب الوظيفية اجلديدة امتداد للوظيفية األصلية ورد فعل هلا واليت تنطلق من فكرة رفض عزل القضايا 
هو الذي أرسى  Ernest heas التقنية على السياسية كما فعل دفيد ميرتاين، ويعترب أرنيست هاس

  (Kauppi.v, 1999, p. 213) .دعائم هذه النظرية
تشكل الوظيفية اجلديدة اإلطار الفكري النظري للمجموعة األوروبية من خالل تركيزها على خلق    

، 2007)جنديل،  مؤسسات مركزية إقليمية خلدمة التكامل االقتصادي للدول األعضاء يف اجملموعة األوروبية
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 :الوظيفية اجلديدة على جمموعة من الفرضيات اليت يتفق حوهلا معظم منظريها وهي، وتركز (247صفحة 

  )محدوش، د.س.ن(
التكامل يكون بالشروع يف القطاعات احليوية اليت حتتل مكانة متميزة يف إقتصاديات الدول اليت تدخل  -

  يف املسار التكاملي
  يف العملية التكاملية يكون يف اجملاالت السياسية الدنيا لكن يتم ذلك يف ظل قيادات سياسية البدء -
 اإلعتماد على التكامل اجلهوي بدال من التكامل يف اإلطار الدويل -
  أمهية ودور النقابات واجلماعات اليت متثل مصاحل إقتصادية واجتماعية ضاغطة على احلكومة الوطنية -

، صفحة 2007)جنديل،  :ة التكاملية حسب "أرنيست هاس" على ثالث عناصر أساسية هيتركز التجرب
247)  

  مبدأ التعميم أو اإلنتشار الذي يعين أن التكامل يف قطاع يؤدي إىل التكامل يف بقية القطاعات األخرى -
 الفنية إىل املسائل السياسية -من املسائل التقنية التسييس التدرجيي من خالل اإلنتقال -
  عنصر الوالء للتنظيم الدويل إقليميا كان أم دوليا إلقامة العملية التكاملية -

باعتبار احملاوالت األوىل للتكامل تكون يف احلقل االقتصادي لتنتشر فيما بعد لبقية احلقول األخرى، 
 يسمى بالتدفق االنتشاري أو ما ،ستمرة يف اجتاه العمل التكامليفالوظيفية اجلديدة تفرض وجود قوة دفع م

spill-over   فالعملية التكاملية تبدأ بتحقيق التعاون يف أحد امليادين أو القطاعات الفنية ويفرتض أن
يكون للنجاح املتحقق فيها قوة دفع تكفي حلث قطاعات أخرى على مزيد من التكامل بسبب التشابك 

طاعات الفنية، مما يؤدي إىل إزالة الشكوك املتبادلة بني خنب دول التكامل، وينبه هاس إىل بني خمتلف الق
حيدث بشكل آيل ولكنه مرتبط بإرادة األطراف واستعدادها للتكييف مع الواقع اجلديد من  أن التعميم ال

 (37، صفحة 2011)بلقامسي،  . جهة وتعميمها للنجاح يف قطاع على قطاعات أخرى من جهة ثانية
فبالنسبة إلحتاد املغرب العريب فيمكننا اسقاط هذه النظرية وذلك باإلستثمار واإلهتمام باجلانب 

االقتصادي يف إعادة تفعيله وبناءه حسب فكرة اإلنتشار والتداخل بني عملية التكامل الفين والسياسي، 
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عني بني هذه الدول إىل انتشار العملية بشكل تدرجيي إىل جماالت أكرب مبا حيث يؤدي التكامل يف قطاع م
  .فيها السياسي

بني النخبة والقيادة  ويقول "هاس" لكي يتم حتقيق تقدم فعلي يف جمال التكامل البد من التوافق يف اإللتزام
  spill-backاحلكومية حول األهداف والوسائل حىت ال حيدث تراجع أو انتكاسة ملسار التكامل 

وألجل استمرار التكامل البد من حتقيق توازن بني التقدم يف املستويني االقتصادي والسياسي، فالتوجه 
التوافق السياسي أو انعدامه ميكن أن االقتصادي يأيت ويتحدد عرب إطار وموقف سياسي مقابل، فتوفر 

، صفحة 2011)بلقامسي،  .spill – backتكون له آثار دافعة أو تفكيكية واليت عربت عنها النظرية ب 
38) 

 المحور الثاني :مقومات التكامل االقتصادي المغاربي وتحدياته
نشأته للوصول إىل  تكامل إقليمي جهوي مغاريب وفق متطلبات لقد سعى احتاد املغرب العريب منذ 

وعناصر الطرح الوظيفي اجلديد الذي يدعو إىل التكامل اجلهوي بتحديد األهداف املتنوعة اليت مل تقتصر 
فقط على اجلانب االقتصادي بل إىل ارتباط وعالقة هذا األخري باألبعاد السياسية واألمنية والثقافية 

فمن األهداف االقتصادية اليت سعت لتحقيقها دول املغرب العريب هي حتقيق التنمية الصناعية واإلنسانية، 
والزراعية والتجارية للدول األعضاء، واختاذ ما يلزم اختاذه من وسائل هلذه الغاية خصوصا بإنشاء 

  .مشروعات مشرتكة وإعداد برامج  عامة ونوعية  يف هذا الصدد
 اتحاد المغرب العربي. مقومات 1.3

إن احلكم على النجاح أو الفشل يف حتقيق أهداف السياسات التكاملية يعتمد بشكل أساسي على مدى 
توافر املقومات الضرورية والالزمة للعملية االندماجية، من تكوين جغرايف وبشري واقتصادي وثقايف، 

املطلوبة جلعله فضاءا وتكامال إقتصاديا ذو  فاملغرب العريب يتوفر على خصائص ومقومات متنحه املواصفات
أمهية اسرتاتيجية معتربة  بامتالكه عوامل مهمة متكنه من تكوين كيان متماسك وسوف نعرض فقط 

 : املقومات االقتصادية اليت تتوفر عليها هذه املنطقة
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 األراضي الصالحة للزراعة 
من املساحة  42 مانسبتهتشكل   2كلم  5.782.140ب: يغطي املغرب العريب مساحة تقدر

من املساحة اإلمجالية للدول املغاربية،   41اإلمجالية للوطن العريب، وتشكل اجلزائر وحدها مانسبته
  :تتوزع مساحة املغرب العريب بني مخسة أقطار كالتايل (2021)قسم البحوث والدراسات، 

 العربي: مساحة بلدان المغرب 1الجدول رقم 
 تونس المغرب موريتانيا ليبيا الجزائر البلد

 163.610 446.550 1.032.455 1.759.540 2.381.471 2المساحة كلم
المساحة الصالحة 

 للزراعة
 (مليون هكتار)

283.2 176 102.5 44.6 15.5 

       املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على عدة مراجع 
خالل اجلدول نرى مدى توفر املغرب العريب على مساحة شاسعة اليت تتوغل يف أفريقيا وتنفتح على  من  

 (302، صفحة 2005)صاحلي، مليون هكتار 468.8لعريب، وهذه املساحة منها أوروبا وتتصل باملشرق ا
تتوزع بنسب متفاوتة بني تلك البلدان، كما توجد مساحة كبرية من األراضي الرعوية أراضي صاحلة للزراعة 

الطبيعية تعمل على زيادة وزن الثروة احليوانية الربية يف منطقة املغرب العريب، باإلضافة إىل ساحل كبري ميتد 
ط على شواطئ املغرب من احمليط األطلسي بشواطئ موريتانيا واململكة املغربية إىل البحر األبيض املتوس

 .واجلزائر وتونس وليبيا، حيث ميكن اإلستفادة  من إنتاج وجتارة األمساك يف األسواق الدولية واإلقليمية
 (25)قصدي، صفحة 

مساحة رعوية إضافة إىل اإلمكانيات واملوارد الزراعية السابقة الذكر، فإن منطقة املغرب العريب ترتبع على 
من املساحة اإلمجالية، حتوي أجود األعشاب اليت تعترب غذاء للماشية،  19طبيعية كبرية قدرت حبوايل 

لذلك فإنه إذا حسن استغالهلا  ستزيد من الثروة احليوانية خاصة الربية منها، كما أن استغالل السواحل 
 واملغرب،من احمليط األطلسي بشواطئ موريتانيا كلم اليت تطل عليها البلدان املغاربية بداية   8019حوايل 
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اليت تلتقي فيها التيارات الباردة  مع التيارات الدافئة  للمساعدة على تكاثر األمساك، وصوال إىل شاطئ 
   (48.57، صفحة 2014)العريب،  .البحر املتوسط مشال املغرب واجلزائر وتونس وليبيا

 :يتوفر احتاد املغرب العريب على موارد معدنية وطاقوية كبرية   الثروات المعدنية والطاقوية
ومتنوعة اليت تشكل املدخالت األساسية للصناعات املتنوعة، ومصادر الطاقة لإلقتصاديات 

واحتياطي برتويل   3مليار م 6000احلديثة فهي تشمل على حجم احتياطات غازية يزيد عن 
ليار طن، مع احتماالت شبه مؤكدة إلكتشاف احتياطات أخرى يف موريتانيا م5يتجاوز 

 6والصحراء الغربية واجلزائر وليبيا واملغرب، إضافة إىل اإلحتياطات  من الفوسفات اليت تزيد عن 
مليار طن خاصة يف املغرب وتونس إضافة إىل إنتاج معدين وطاقوي هام جيعل املنطقة يف حالة 

  (142، صفحة 2011)بلقامسي،  ستقطاب اإلستثماراتتكاملها جماال إل
 إن توافر حد أدىن من املوارد املالية يساهم ذلك يف حتقيق اإلمكانيات المالية والتجارية :

التوظيف الرشيد للموارد العاطلة وأيضا استغالل املوارد والثروات الطبيعية املتاحة  وتشغيل 
الطاقات البشرية يف الدول املغاربية، فكل دولة من هذه الدول هلا إمكانياهتا املالية املتوفرة، فمن 

لى إقامة تكامل اقتصادي أن الدول ذات العجز املايل تستطيع أن حتصل العوامل املشجعة ع
على التمويل الالزم للمشاريع املشرتكة وأيضا تتمكن الدول ذات الفائض من إجياد فرص 

إلستثمار فوائضها من املشاريع، واجلدول التايل يظهر بعض املؤشرات املالية والتجارية يف بلدان 
 .املغرب العريب
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 2018: المؤشرات المالية والتجارية لبلدان المغرب العربي لعام 02جدول رقم
 املؤشرات      
 الدول

 مديونية خارجية ميزان املدفوعات الواردات الصادرات الناتج احمللي اإلمجايل

 0.11 22.56 46.27 41.80 173.76 الجزائر
 0.70 12.23 51.04 28.60 117.92 المغرب
 2.09 5.23 22.70 15.53 39.87 تونس
 0.61 11.12 12.83 24.81 48.36 ليبيا

 8.51 1.22 2.6 1.90 5.24 موريتانيا
 12.02 52.36 135.44 112.64 385.15 المجموع

 املصدر: من إعداد الباحثة وفقا لبيانات البنك الدويل

نالحظ من خالل اجلدول أن اإلمكانيات املالية لدول املغرب العريب تكفي لتغطية نسبة هامة من 
اإلستثمارات  بغية حتقيق تنمية معتربة هلذه الدول إذا توفرت العوامل الالزمة، ومما ال شك فيه أن هناك 

دأت بالتخلص التدرجيي تباين يف حجم هذه اإلمكانيات املالية على مستوى الدول، وأيضا نالحظ أهنا ب
من مشكلة الديون مقارنة بالسنوات املاضية وهذا يساعد على النهوض من جديد إلنعاش إقتصادياهتا 

وحتقيق تكتل يساهم يف حتقيق التنمية وحتسني األوضاع االجتماعية باإلضافة إىل زيادة دخلها احمللي 
مليار دوالر، فقد استطاعت دول  170يل يفوق اإلمجايل حيث جند أن اجلزائر تتصدر اجملموعة بناتج إمجا

 .مليار دوالر 385.15اإلحتاد جمتمعة أن حتصل على ما قيمته 
 :تحديات التكامل المغاربي 2.3

بالرغم من اإلمكانيات االقتصادية اليت تتوفر عليها منطقة املغرب العريب املالئمة لقيام وحدة اقتصادية إال  
 :العراقيل واملعوقات حالت دون الوصول إىل هذا املآل وهذه املعوقات هيأن هذا املطلب له العديد من 

 تتميز هياكل اإلقتصاديات املغاربية بسيادة منط اإلنتاج اإلختالالت االقتصادية الهيكلية :
األويل، واإلعتماد على سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع ، وضعف القاعدة التكنولوجية، 

من الناتج احمللي اإلمجايل يف جممل  8.3حويلية واليت مل تتعد وضآلة نصيب الصناعة الت
، وبذلك فإن حماولة إلغاء احلواجز أمام التجارة 2010الدول املغاربية حسب تقديرات عام 
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البينية، جعل كل طرف خيشى على منظومته من التالشي نتيجة انتقال السلع البضائع بطريقة 
  (228، صفحة 2012/2013)بكادي،  .جراءات القانونيةغري مدروسة، أو عدم اإللتزام  باإل

 :حيث ترتب عنها  اختالف األنظمة االقتصادية والتجارب اإلنمائية في دول المغرب العربي
اختالف يف السياسات والتوجهات االقتصادية وتباين اإلجراءات العملية املتعلقة بتنظيم احلياة 

كما يعترب اسرتاد األنظمة واملناهج من بني العوامل اليت أدت إىل تعميق اهلوة بني   ،االقتصادية
، وبالتايل ذهاب كل دولة إىل توفري حد أدىن (36صفحة ، 2015)النوي،  أقطار املغرب العريب

طط العشرية، حلماية خمططاهتا اإلمنائية وانغالقها على نفسها، فتوالت فيها ما يسمى باخل
، صفحة 2012/2013)بكادي،  سعيا منها إىل حتقيق أهداف قطرية حبتة اخلماسية والثالثية

229) . 

 :يبقى حجم املبادالت التجارية ضعيفا وال  ضعف المبادالت التجارية البينية والتبعية للخارج
من جمموع مبادالت الدول اخلمس وهي نسبة  3يرقى إىل املستوى املطلوب فقط بنسبة 

األورويب حيث متثل  ضئيلة جدا  مقارنة مبا هو حمقق يف جتمعات إقليمية أخرى على غرار اإلحتاد
، 2011)عايشي ك.،  من جمموع مبادالهتا مع العامل اخلارجي 60نسبة املبادالت التجارية 

حيث ميثل اإلحتاد األورويب بالنسبة للدول املغاربية شريكا إقتصاديا من الدرجة األوىل   (7صفحة 
 وهذا ما قد يزيد من هشاشتها وجعلها تابعة ومرتبطة بالتطورات الظرفية لإلقتصاديات األوروبية

(générale, 2003, p. 23)  

 إن عدم وجود تعريفة مجركية موحدة على غرار ماهو معروف يف التكتالت الحواجز الجمركية :
، 2011)عايشي ك.،    يق نسب عالية من التجارة البينيةعقبة أمام حتقاالقتصادية األخرى يعترب 

  (8صفحة 

 :ضعف وقلة البنية األساسية المخصصة للنقل والمواصالت بين دول اإلتحاد المغاربي  
بني أنشطة  يتجلى ضعف وختلف قطاع النقل واملواصالت الربي والبحري وغياب اإلنسجام

يف قلة قنوات ،  (47، صفحة 2008/2009)قصري، األساطيل البحرية واجلوية والربية  املغاربية 
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وأماكن الشحن والتفريغ، األمر الذي يستوجب وجود سياسة مشرتكة   التصدير واإلسترياد
إلنشاء شبكة واسعة من السكك احلديدية وتوحيد خطوطها، وإقامة أساطيل برية وحبرية وجوية 
ملواجهة احتياجات التنمية االقتصادية، والعمل على توسيع قاعدة التبادل التجاري، فالعربة ليس 

تقال السلع واألشخاص فحسب، بل يف توفري اإلمكانيات الالزمة يف اختاذ قرارات حرية ان
 (230، صفحة 2012/2013)بكادي،  . لتحقيق ذلك

 المحو الثالث: سبل تجاوز المعيقات االقتصادية لتفعيل التكامل المغاربي
عمل التكامل املغاريب، وهبذا فمن الضروري   لقد سامهت املعيقات العديدة اليت سبق لنا ذكرها يف جتميد

إعادة النظر فيها ومعاجلتها بالطرق واألساليب املمكنة خاصة ملا هلذه الدول من مقومات التكامل، اليت 
تعترب دعامة أساسية وسبيل لقيام تكامل ناجح ذو منافع كبرية تدركها حق اإلدراك جمموع دول املغرب 

الضرورة القصوى لعميلة تفعيل هذا الكيان الذي شهد مجود منذ سنوات عديدة العريب، وبالتايل تظهر هنا 
ملواكبة عصر التكتالت اإلقليمية وضمان مكانة له يف الساحة اإلقليمية والدولية، ومن هنا ميكن حتليل 
رات بعض األهداف االقتصادية لدول املغرب العريب من منظور الوظيفية اجلديدة لنتمكن من إجياد أهم الثغ

 :اليت سامهت يف تعطيل مشروع التكامل وحناول إجياد حلول هلا
 :-قراءة اقتصادية من منظور وظيفي جديد –األهداف االقتصادية لدول المغرب العربي  1.1

االقتصادي بل  بوعة واملتكاملة ليس فقط يف اجلانتأسس إحتاد املغرب العريب جبملة من األهداف املتن
 :بأبعاد سياسية وأمنية وثقافية وإنسانية، وفيما يلي أهم األهداف اليت سعت إليها دول املغرب العريب

 فلقد اجتمع رؤساء دول املغرب من أجل متثيل اإلرادة السياسية السعي إلى تكامل جهوي :
ام هذا اإلحتاد وهي العليا لشعوهبم وملصلحة بالدهم ومن هنا تظهر اخللفية األساسية وراء قي

 .تتطابق مع املنظور الوظيفي اجلديد الذي يدعو إىل التكامل اجلهوي

 التسييس التدريجي من خالل اإلنتقال من المسائل التقنية وصوال إلى المسائل السياسية :
واإلسراع بتنفيذ  هتدف إليه إتفاقية مراكش من خالل تنمية املوارد البشرية واإلقتصادية وهذا ما

اخلطط املعتمدة يف ميدان التبادل التجاري وانتهاج سياسية اقتصادية ترتكز على مراحل ومدد 



 دور العامل االقتصادي في إعادة بناء مشروع المغرب لعربي

 

173 

 

زمنية حمددة لتحقيق املصاحل املشرتكة لكل الدول األعضاء وتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية 
 بعد املغاريب مجيع نشاطاتهخلدمة األهداف اإلحتادية، وحث املؤسسات القطرية والثنائية إلعطاء ال

، وهذا مايتوافق مع الطرح الوظيفي ألرنيست هاس وهبذا  (174، صفحة 2012/2013)بكادي، 
  يتم اإلنتقال التصاعدي والتدرجيي والتطور

 لتحقيق تكامل إدراج جماعات المصالح والنخب واألحزاب في العملية التكاملية :
إقتصادي فعال البد من تضافر جهود اجملتمع املدين، وهو ما خيلق جوا من الدميقراطية واملشاركة 
الشعبية الفاعلة فغياب اجملتمع املدين من أهم أسباب تعطل املشروع املغاريب، فلم يسجل التاريخ 

إطار أو يف  على املستوى العريب الكلي نادي بإقامة تكامل إقتصادي سواءأي حركة شعبية ت
توحي إىل التوجه  فالنخب السياسية ال (23، صفحة 2016)أقسم عمر،  ،منطقة املغرب العريب

حنو ابداء النية احلقيقية يف تفعيل املسار التكاملي، إال أن هناك بعض النخب األقل تأثريا يف 
النظم السياسية للبلدان املغاربية تسعى إىل إحياء اإلحتاد كاجملتمع املدين واألحزاب السياسية ومع 

ارجية للدول، ومن هنا يبقى التكامل هذا يبقى دورها ثانوي وال يرقى إىل التأثري يف السياسية اخل
ثانوي ال يرقى إىل التأثري يف السياسية اخلارجية للدول، و يبقى مصري  التكامل يف يد النخب 

)شليحي، د.س.ن، صفحة  ،لذي يقوم عليه التكامل االقتصادياحلاكمة، وقراراهتا هي األساس ا

وهبذا يكون التكامل واقفا على أرضية مهرتئة حسب مانوه إليه أرنيست هاس حيث قال  (42
أنه لكي يتم حتقيق تقدم يف جمال التكامل البد من التوافق يف اإللتزام بني النخبة والقيادة 

 .احلكومية وبني األهداف والوسائل

 لقد اكتفت التجربة املغاربية باإلشارة إىل قطاعات إقتصادية صناعية، مبدأ التعميم أو اإلنتشار :
جتارية، زراعية تقنية، بصفة عامة ومل حتدد القطاع احليوي الذي يكون مبثابة القاطرة اليت حترك 

التكامل من قطاع واحد إىل قطاعات أخرى عليا، كما يف التجربة األوروبية عند انشائها ملنظمة 
من بساطة هذا القطاع إىل أنه وصل إىل بناء بيئة جديدة وحمرك فاعل  بالرغمب، احلديد والصل

 .للتكامل
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من بني أهداف إحتاد املغرب العريب أنه يقوم على وجود مصاحل خمتلفة للدول ولكن غري متناقضة، وهذا 
ا ما ذهب من يولد الرغبة يف التكامل والبحث عن احللول بدل من التناقض على املستوى اخلارجي وهذ

 .إليه أرنيست هاس من خالل نظريته
 :نحو مقاربة اقتصادية إقليمية جديدة إلعادة بناء المغرب العربي  2.1

العريب إلقالع مسريته جمددا، هي ذلك اإلطار الذي ميكن  إن املقاربة اجلديدة اليت تلزم احتاد املغرب املغرب
مع املتطلبات والواقع، وتتجاوز مأزق اخلالفات  تكييفيةالدول املغاربية من بلورة نظريات ومقاربات تكاملية 

البينية اليت استدامت يف خميال صانع القرار املغاريب حنو بناء مقاربة تتجاوز املعطيات الكالسيكية للبناء 
إلقليمي، مقاربة برغماتية نفعية تقدم تعريف اقتصادي للمنطقة  بعيدا عن التعريف اخلطايب، وتسمح ا

للبلدان املغاربية من طرح بدائل تبادر هبا النخب لطرح أفكارهم وطروحاهتم املتعددة،  ليتمكن االحتاد من 
سبل االقتصادية أو احللول اليت تشخيص عاهاته ومعاجلتها من خالل املتابعة املستمرة، وفيما يلي أهم ال

 :متكن من معاجلة بعض الثغرات وتفعيل احتاد املغرب العريب
 وهي التكامل عرب األسواق واليت منذ  إعادة النظر يف املقاربة املتبعة يف عملية التكامل االقتصادي

من العديد من االتفاقيات املربمة يف جمال التبادل التجاري إال  البداية كانت تنذر بالفشل فالربغم
أنه يبقى ضعيفا دون املستوى املطلوب، لذلك جيب اتباع اسرتاتيجية التكامل االقتصادي العميق 

واليت تعتمد إضافة إىل حترير املبادالت يف جمال السلع، على حترير اخلدمات وحتسني املناخ 
مشرتكة واختاذ إجراءات هيكلية، من خالل إعادة تشكيل هياكل اإلستثماري وخلق مشاريع 

)عايشي و النوري ،  اإلنتاج الزراعي والصناعي اليت ستعطي دفعا قويا لتنمية املبادالت التجارية بينها
  (11، صفحة 2016التكامل االقتصادي املغاريب بني الطموح املعلن والواقع املعاش، 

  إقامة منهج تنموي يتالءم مع اخلصوصية احلضارية للدول املغاربية ويتناسب مع امكانياهتا
  .وظروفها الواقعية بصورة تزيد التقارب وحيقق مصاحلها وخيفف ازمتها

  إقامة مشاريع مغاربية مشرتكة وذلك بتبين مقاربة هيكلية تؤدي إىل ادماج االقتصاديات الوطنية
  املنطقة ككل مع حتسني القاعدة التكنولوجية والصناعة التحويليةلدعم تنمية 
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  تبين خطة شاملة تركز على التجارة البينية وتعزيزها واطالق منطقة للتبادل احلر تقوم على الوحدة
النقدية، وأيضا اعتماد مبدا املعاينة العشوائية للبضائع والسلع املستوردة واملصدرة، وإلغاء االزدواج 

واالتفاق على تعريفة مجركية موحدة لضبط واردات الدول األعضاء من العامل اخلارجي،  الضرييب
وبالتايل انفتاح السوق املغاربية على بعضها البعض، فمحاولة الغاء احلواجز امام التجارة  البينية 
جعل كل طرف خيشى على منظومته من التالشي نتيجة انتقال السلع و البضائع  بطريقة غري 

  سةمدرو 

  فك ارتباط االقتصادات املغاربية بالدول املتقدمة واالعتماد على اإلمكانيات الذاتية على مستوى
املناهج والسياسات واإلجراءات وأيضا على مستوى السيادة على الثروات واملوارد، والعمل على 

مام التجمعات تنسيق السياسات االقتصادية مما يضمن املصاحل املشرتكة لتعزيز القوة التفاوضية أ
 األخرى.

 الخاتمة
ويف األخري ميكن القول أن التكامل يف اجملال االقتصادي هو القاطرة اليت تقود دول املغرب العريب حنو 

والوصول بذلك إىل التكامل يف املستويات أو اجملاالت  اإلندماج والتكامل احلقيقي وحتقيق أهداف اإلحتاد
األخرى، فكما هو معلوم لدى أغلب اإلقتصاديني أن التكامل يف اجملال االقتصادي له منافع عديدة 

بالنسبة لكل أعضائه، كزيادة التجارة البينية بني الدول األعضاء فيه، واتساع نطاق التبادل التجاري مما 
ضي مع باقي التكتالت االقتصادية األخرى، فدول املغرب العريب هلا من اإلمكانيات يقوي املوقع التفاو 

واملقومات االقتصادية واملوارد البشرية اهلائلة مايكفي لتجسيد ذلك لكنها تستخدم يف اإلطار احمللي الضيق 
ذا جنحت هذه الدول بدال من اجملال املغاريب الواسع الذي ميكن أن يفرز آثار إجيابية على املدى الطويل إ

يف حتقيق التنظيم والتنسيق االقتصادي فيما بينها يف اجتاه جاد حنو تفعيل هذا التكتل، فرغم اجلهود 
املبذولة لتحقيق هذا األخري ال تزال العديد من العوائق موجودة مما يسبب ضعف اإلحتاد ومجوده، وتعترب 

اإلحتاد املغاريب أيضا غياب اإلرادة السياسية لدى  املشاكل السياسية من أهم العوائق اليت حتد من قيام
 .رؤساء هذه الدول
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وهلذا بات من الضروري تفعيل احتاد املغرب العريب ملا له من آثار إجيابية على اقتصاديات املنطقة املغاربية، 
صادي وعلى صناع القرار أن تستجيب إلرادات الشعوب املغاربية يف إمتام مظاهر التكامل يف شقه االقت

 على اعتبار أن هذه الشعوب متكاملة أصال لغًة و ديًنا وتارخيًا.
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 : ملخص
ان اهلدف من الدراسة معرفة مستقبل العامل العرريب يف لرل املسرتتدات الرض فرارنا النلرام الردو  
مرررن التنرررافا والىرررام ةلررر  اهليمنرررة ارررمن بريارررة ايوبوليت يرررة برررني القرررو  ا  ليميرررة ال ررررب ، لتبرررني تررر    

ات األمنيرة اجلديرد ، سرعيا تداةيات االنتقال الدميقراطي ةل  النلام العريب بعد األزمات السياسية والتنديد
منا لتقدمي رؤية مسرتقبلية مرن برالل وارن سريناريونات بنرا ا ةلر  تقرارير خمتلىرة مرن خمتلرب املرا رز البح يرة 
املتخصصررة يف االستشررراف،  مررا   لليررل الدراسررة طبقررا للمقاربررة االستشرررافية  ووفرر  م  رررات الررض لررد  

فعرال مرن منالر   ياسرااتيتالردول الرض تتمترن عو رن ايرو الصررا  والتنرافا يف لرل التحالىرات اديرد  مرن 
 بسعار "االبو  مصدر القو ". ية اسااتيت"الدولة الصديقة"  

 ، املستقبل، االنتقال الدميقراطي، التنافا الدو .العامل العريب، البيئة اخلاراية الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

     The aim of the study is to know the future of the Arab world in light of 

the developments imposed by the international system of competition and 

maintain dominance within the map of Geopolitics among the major 

regional powers, to show the impact of the repercussions of the democratic 

transition on the Arab system after political crises and new security threats, 

In an effort to provide a vision for the future by developing scenarios based 

on various reports from various research centers specialized in forward-

looking, the study was analyzed in accordance with the forward-looking 

approach and in accordance with indicators that determine conflict and 

competition under new alliances with countries that have an effective 

geostrategic position from the point of view of the "friendly state" as a 

strategy at the prices of "brothers source of power". 

Keywords: The Arab world, the external environment, the future, 

democratic transition, international competition. 
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  : مقدمة .1
ةرفتنررا املناقررة العربيررة، مررن بررني القلررايا الررض ألقرر  انتمامررا   تعترررب مواررة االنتقررال الرردميقراطي الررض

 برر ا مررن  بررل البررال ني وادللررني والدارسررني يف لقررل العلرروم السياسررية والعال ررات الدوليررة، باةتبررار  يشرر ل 
إلرررد  الر رررائز الرررض تبرررا ةلينرررا مرررد  اسرررتقرار  ول العرررامل، باصرررة وأن النلرررام الررردو  ةررررف العديرررد مرررن 

التىررراةالت الدوليرررة اديرررد  مرررن ليرررم برررروز  رررو  إ ليميرررة و وليرررة  ررررب ، مرررن بلىيرررات الررررا  التغررر ات و 
العررريب، الرران  انرر  اناال تررس مررن تررونا ومصررر ل ليبيررا، لينتقررل إط مناقررة الشررر  األوسرر  وبعرر   ول 

 اخلليج.
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انب قرر  لقررد  رران مسررار االنتقررال الرردميقراطي مىاائررة اخلررارط ملررا رررد  يف املناقررة العربيررة مننررا  
سياسررات واسررااتيتيات القررو  ال رررب  لبسرر  سررياروا ونيمنتنررا ونىورنررا، وتررزامن الرررا  العررريب باملاالبررة 
بررالتغي  الشررامل يف األنلمررة السياسررية العربيررة، برردةو  لتابيرر  الدميقراطيررة، ومننررا اسررتغل  القررو  ال رررب  

عربيررة للبررة صرررا  وتنررافا إ ليمرري بررني الىرصررة للترردبل يف الشرر ون الدابليررة للرردول، وأصرربح  املناقررة ال
القررو  ال رررب ، مررا نتترر  ةننررا ةررد  انع اسررات ةلرر  مسررتقبل العررامل العررريب، برررزت فواةررل اررد  مننررا 

 تنليم الدولة ا سالمية، التنديدات األمنية اجلديد  عختلب أنواةنا.
نلمررة السياسررية مت ررل تررداةيات االنتقررال الرردميقراطي إلررد  م  رررات اسررتقرار أو ةرردم اسررتقرار األ

العربية، فني مت ل ت    ةل  مستقبل العامل العريب يف لل املر امرات اخلارايرة، والتسراب  ارو التسرلض وفرر  
اهليمنرررة والقرررو  يف لرررل برررروز  رررو  اديرررد  يف النلرررام الررردو  تتنرررافا للحىرررام ةلررر  م انتنرررا اجليوسياسرررية 

 واجليواسااجتية مقابل إاعاف  و  أبر .
   بحثية:اإلشكالية ال

لقررد  رر ل  التحرروالت السياسررية يف النلررام الرردو  نقاررة لامسررة يف الىررام ةلرر  اهليمنررة التمو ررن 
اجليو اسااتيتي للقو  الدولية ال رب ، نلرا ملا يعاين منس النلام العرريب مرن لرديات  ابليرة وتنا لرات يف 

ألطمررا  اخلارايررة الرران أصرربض  ررل بنيتررس الدابليررة والوااررض أنررس مل جررد للررول ااريررة مت نررس مررن مواانررة ا
 تنافا وصرا  ما انع ا ةل  مستقبل النلام العريب، وةل  او  رلك نارح ا   الية التالية:

 كيف أثرت التفاعالت الدولية الجديدة وتداعيات االنتقال الديمقراطي على مستقبل النظام العربي؟
 وتندرط امن إ  الية ادورية أسئلة فرةية:

ب انتمام القو  الدولية ال رب  عناقرة الشرر  األوسر  واملناقرة املغاربيرة يف لرل موارة االنتقرال .ماني أسبا1
 الدميقراطي؟

 .نل   ل  التنديدات األمنية إ  الية يف لقي  االستقرار األمين يف جتربة االنتقالية بالعامل العريب؟2
 فرضيات التالية:وكإجابة مؤقتة عن إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية نطرح ال
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  تعترررب التحرروالت الدوليررة اجلديررد  ع ابررة نقاررة مر زيررة يف تغيرر  ني ررل النلررام الرردو  مررن التنرررافا
 والصرا  وتزايد التنديدات األمنية اجلديد  ما أ ر ةل  مستقبل النلام العريب يف التتربة االنتقالية.

 الرردور االسررااتيتي للقررو  الدوليررة   لمررا تعررد ت األزمررات السياسررية يف العررامل العررريب  لمررا تزايررد
 املنيمنة يف النلام الدو .

 أهداف البحث: 

 معرفة انع اسات التىاةالت الدولية اجلديد  مننا التنافا الصيين األمري ي يف لل اائحة  ورنا 

 .معرفة أنم العوامل امل  ر  يف النلام العريب بالل مسار االنتقال الدميقراطي 

 قبل العررررامل العررررريب يف لررررل املتغرررر ات البيئيررررة اخلارايررررة ومعلررررلة االنتقررررال تقرررردمي سررررناريونات ملسررررت
 الدميقراطي.

لتحليل مواو  الدراسة فقد   االةتما  ةل  مننج  راسة لالة من بالل  أما المنهجية المتبعة
السياسية التار  للعديد من الدول العربية واملغاربية الض تعاين من أزمات سياسية ما أ   إط سقوط النلم 

وصعوبة الىام ةل  السيا   واالستقرار األمين وا  ليمي والقومي ما   ل أزمة بنا  الدولة يف بع  
األ اار العربية، إاافة اط املقاب االستشرايف من بالل االةتما  ةل  متغ ات وم  رات لالستشراف 

ا والصرا  بني القو  الدولية الغربية لبس  يف لل التتربة االنتقالية مقابل التناف ةن مستقبل النلام العريب
 نيمنتنا اجليو اسااتيتية وامان بقا نا يف  ائر  ال رو  والقو .

 انعكاسات البيئة الخارجية على النظام العربي: .2

ننررا  مررن يررر  أن التحرروالت الدوليررة الررض  ررندوا مرللررة مررا بعررد الرررب البررار   نرري مرللررة يف النلررام     
الررردو ، باصرررة فيمرررا يتعلررر  لي رررل توزيرررن القرررو  والقواةرررد الرررض ل رررم العال رررات الدوليرررة، سررروا  مرررن ليرررم 
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لعراملي، وأن ني رل النلرام ارتباطنا لي ل النلام الدو  أو من ليم أمهية التحر  اجلماةي ةلر  املسرتو  ا
الدو  اجلديد بعد هناية الرب البار   يقوم ةلر  تعرد  مرا رز القرو ، ويرت رز ةلر  ير  توزيرن ةناصرر القرو  
والقررردر  ةلررر  التررر    يف الولررردات الدوليرررة، ويف نررراا الصرررد  يررررف " ا م روبررررتا" وصرررب ني رررل ألرررا ن 

لقو  القرا ر  ةلر  توايرس التىراةالت الدوليرة لولردنا.) أبرو القابية نلرا لعدم متتن أن  ولة عىر نا بعناصر ا
 (118ندية،  .ت، ص: 

ويف ناا الصد  ي  د أنصار تعرد  مرا رز القرو  يف ني رل النلرام العراملي أن مرااعرة توزيرن ةناصرر القرو     
ني واليابرران بررني الولرردات األساسررية والىاةلررة يف نرراا النلررام م ررل الواليررات املتحررد  األمري يررة وأوروبررا والصرر

ي شب ةن ةدم واو   ولة والد  تتمتن جبمين ةناصرر القرو ، ولرالك يعتررب "بروزان" أن اصراالح القرو  
العلمرر  أصرربض اصررااللا مرر  مالئررم يف لررل نلررام تعررد  مرا ررز القررو ، إن وا ررن الواليررات املتحررد  يوااررس 

دو  بابعرررس الررررانن ميرررر عرللرررة مجلرررة لرررديات  ابليرررة وأبرررر  بارايرررة، لرررا يررردفن إط القرررول بررر ن النلرررام الررر
انتقاليرررة، وبالترررا  فررران ملرررانر اهليمنرررة األمري يرررة ال مي رررن هلرررا أن تسرررتمر  صررريغة هنائيرررة ) أبرررو نديرررة، ص: 

118) 
 ررر ل  العوملرررة عىنومنرررا اديرررد العديرررد مرررن التغررر ات الرررض طررررأت ةلررر  النلرررام الررردو  منرررا ةرررام  مرررا     

تقرار والىررام ةلرر  السرريا   الوطنيررة يف إطررار تغيرر  األنلمررة ، أيررن ةرررف العررامل العررريب مرر ز  االسرر2011
السياسررررية، ااررررات الشررررعوب العربيررررة مىررررانيم متشرررراب ة يف أ بيررررات السياسررررة املقارنررررة )التغيرررر  السياسرررري، 
ا صررررالح السياسرررري، التحررررول السياسرررري الرررردميقراطي، االنتقررررال الرررردميقراطي( سررررعيا مننررررا لتحقيرررر  النلررررام 

اط اجتانات مننا: االجترا  ا صراللي الران التروا  النلرام السياسري وامرت   ررار  الدميقراطي، فانقسم  
الغلر  نتيتررة ةوامررل  ابليررة وتر    العوامررل اخلارايررة، ومننررا االجتررا  ال رورن سررقا  فيررس الرردول يف  ررب ة 

والسيار  نلرا  الصراةات والنزاةات اال نية والقبائلية، وناا ما أ   إط تغلغل العامل األانيب لبس  اهليمنة
 لألمهية اجليو سياسية واجليو بوليتي ية الض تتمتن لا الدول.

مننررا  رر ل  برياررة طريرر  اديررد  ل سرر  رنرران الررربض أو اخلسررار ، برررزت مقاربررات اديررد  وتلررارب    
يف ملامني املىانيم الض التووا العوملة اديد   آليرة للخرروط مرن العوملرة عىنومنرا التقليردن،  ابستمولواي
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أصرربض صرررا  ا تصررا ن ابت ررارن بالدراررة األوط، و ننررا صررور  اديررد  بنلررر  بعيررد  مررن القررو  اخلىيررة بقررو  
لصردا ة" املتم لرة يف الصرني، ةواملنا املا ية واملعنوية لقيا   العامل بتحالىات وةال ات سلمية ل  مارا  "ا

يف لني ت زم السياسرة الدابليرة اخلارايرة نلررا لعردم مشرروةية  يرا   ترامر  يف الواليرات املتحرد  االمري يرة، 
االمر الان استد  جملا الشيوخ إط سح  ال قة من ترام ، مقابل نشر األورا  ةل  طاولة التحرالب او 

 يا، برياانيا، فرنسا(.االنسحاب بني القو  الدولية )روسيا، تر 

اارات الواليررات املتحررد  يايررة القررو  والتنررافا مررن منلررور الوا عيررة ال السرري ية، يف لررني  انرر  الصررني    
سررابقا اررمن أطرولررة الوا عيررة اهلتوميررة، إال أنث الارررفني ت ررا ةررن سياسررات واسررااتيتيات اديررد  األوط 

  ةررب  رعوب العرامل متو رن أساسري ل سر  املعر رة. لسر  الىام ةل  اهليمنة و يا   العامل، وال انية تسع
الدراسات واألتا  الصا ر  من املنلمات الدولية، والبرال ني واملختصرني يف الشر ون االسرااتيتية، لراولوا 

 .2020البحم ةن النلريات املناسبة يف لقل العال ات الدولية لتىس  والتنب  ةن مستقبل الصني بعد 
 ليميررة والتبررا ل التترارن أصرربض ر يررز  أساسرية لتىسرر  البعررد العراملي مررن منلررور القيررا  ، ان الت رتالت ا    

طررررف بقرررو  ا تصرررا ية وطررررف بقرررو  ابت اريرررة ت نولوايرررة، فرررر  وارررو  طررررفني يف معا لرررة السررربا  الصررريين 
 واالمري رري، انب قرر  مننررا بعررد وسرري  لسررم نتيتررة الىرروز مررن بررالل اائحررة  ورونررا، وننررا ابلررع  العررامل
للراو  للمىنوم الوستىا  من بالل اةتما   رل  ولرة ةلر  راورا اللتروا   رعبنا وارمان بقائنرا، بردايات 
اللعبررة بقرررا   تقنيررة مررن الصررني ل لتنقررل للواليررات املتحررد  االمري يررة، لررتعم خمتلررب أارراف العررامل، وال مي ررن 

 خيية.فنم الصعو  الصيين بتنمية ولالب سلمي بدون الراو  للخلىية التار 
) السريا  الترارخيي، العوملرة( إط لنرور  رو  إ ليميرة و وليرة اديرد ،  مررا  لقرد أ ت التارورات اجلديرد 

أةرررا ت روح املنافسرررة إط  رررو   وليرررة سرررب  أن ترررداة  للروفنرررا اخلاصة)روسررريا(، وأصررربح   رررا ر  ةلررر  
ا ررررن الرررردو  اجلديررررد املنافسررررة. نررررا  القررررو  مل ت ررررن  ررررا ر  ةلرررر  أن تتحررررول إط أ ارررراب، ل ررررن يبرررردو أن الو 

اال تصرررا ن والسياسررري يف طريقنرررا إط أن تتحرررول إط أ اررراب لقيقيرررة، فاال تصرررا  العررراملي يشرررند تارررورات 
أن تتتراوز اليابران لتصربض  راين أ ررب ا تصرا  يف العرامل  2010 ديد  األمهية، فقد استااة  الصرني منرا 
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( لت  ررد م انررة ا تصررا  الصرريين، ليررم 2008بعررد الواليررات املتحررد ، واررا ت األزمررة اال تصررا ية العامليررة)
من الناتج ادلي العراملي  %15لع  الصني  ور  اطر  التعايف لال تصا  العاملي، فقد أسنم  الصني بنحو

للواليررررات املتحررررد ،  مررررا ت  ررررد ولررررد  االي ونوميسرررر  للمعلومررررات أن  %18.7مقابررررل  2012يف ةررررام 
مرررن  %24، أنررس سررري ون أ رررب بنحرررو2017تلرررول ةرررام اال تصررا  الصررريين سرريتتاوز اال تصرررا  األمري رري 

 (http://www.acrseg.org/36537)    .2030نل   األمري ي يف ةام 
أمررا مررن الناليررة السياسررية للصررني، فرر را نلرنررا إط النزاةررات الدو يررة وت   اوررا يف الراررا وةرردم الراررا، 

املتحد  والصني  بلتا يف أنشاة صراةية هلا أبعرا  إ ليميرة يف  رال  لراالت:  وريرا وفيتنرام  فنتد الواليات
وترررايوان. يف الالرررة ال وريرررة  ررران ننرررا  تررردبل مبا رررر يف املعرررار ، أمرررا الالرررة الىيتناميرررة  ررران ننرررا  لررررب 

تز  من إ ليمنا، ونو ب سلوب م  مبا ر من بالل و ال ، أما لالة التايوان فال تزال الصني تنلر إلينا  
م ال األ  ر نايرا بالسو  لصرا  لدو ن، وللك باألبا بعني االةتبار التوترات الض لرد  لرول ترايوان، 
والقو  املتنامية للتيش الصيين، والتصررات الوااحة من اان  القرا   الصرينيني، وبعرد الردالئل الرض تشر  

إط التمرررال لررردو  لسرررابات باطئررة مرررن اانررر  الصرررني أو  إط النزةررة القوميرررة الصرررينية املتزايرررد ، إاررافة
 (http://www.caus.org) تايوان أو الواليات املتحد  األمري ية.

فيما يتعل  بروسيا، ومد  راانا ةن القواةد الدولية، جنرد أن روسريا جنحر  يف التعامرل مرن   ر  مرن 
ا بعد األزمرات العديرد  الرض تسربب  فينرا السياسرات اليمينيرة املتشرد   الرض تبنتنرا األزمات الدولية، والسيم

إ ار  اررورط برروق، فقررد برردأ الررديم مررن اديررد ةررن ةررو   روسرريا  ىاةررل رئيسرري ةلرر  السررالة الدوليررة، مل 
 يعرررد يقبرررل بالقواةرررد الرررض تىرارررنا معايرررات تلرررك السرررالة الرررض برررات رتلنرررا،  مرررا أن فرررا  إ ار " أوبامرررا"
 ندت، وفقا دللني أمر يني، وةرو   التيرار االنعرزا  الران يردةو إط تقليرل االألرراط األمري ري ملرل  الىررا  

 7األمري ي.
ووفقا هلا  املعاي  نسرتاين القرول: إن النلرام العرريب سري ون أ  رر تعرارا لالبراا  مرن النلرام العراملي 
وأ  ر استعدا ا للت  ر لا  التحوالت، فالنلرام العرريب رمرم  درترس اال تصرا ية ومو عرس االسرااجتي، فانرس 

ات القررو  الغربيررة يف نرراا النلررام أ  ررر ارتباطررا بالنلررام العرراملي مررن منلررور مصرراي النلررام العرراملي وبالررا
بسب   رو  الاا ة اهلائلة الرض جتعلرس نلامرا معوملرا، يرز ا  التر    بسرب    افرة الصرراةات واالنقسرامات 

http://www.acrseg.org/36537
http://www.caus.org/


 النظام العربيانعكاسات البيئة الخارجية وتداعيات االنتقال الديمقراطي على مستقبل 
 -2030السيناريوهات المتوقعة -

 

187 

 

 ابررررل النلررررام وبسرررر  نشا ررررة التماسررررك وميرررراب القيررررا   ا  ليميررررة بررررل وتعراررررس ملواررررة ةاتيررررة مررررن 
ك ةررن  بولررس مرللررة صرررا  اديررد  مررن االنقسررامات  ابررل الرردول ةلرر  أسررا ةر يررة ومانبيررة، نانيرر

 ) ةرررررررررو  ت سررررررررريا لنلرررررررررام أبرررررررررر برررررررررديل يقررررررررروم ةلررررررررر  أسرررررررررا   ةرررررررررو  اخلالفرررررررررة ا سرررررررررالمية.

http://www.acrseg.org/36537) 
  نلرام ال  اريب" مرراض أن يتحرول إط نلرام متعرد»رعا ي ون تراان ساو  الواليات املتحد  ولنرور  

األ ااب فرصة أمام النلام العريب لتنوين ةال اتس وارتباطاتس السياسية واال تصا ية من الىواةل اجلد  يف 
النلام العراملي، ورعرا ي رون التوارس األمري ري ارو الشرر  األوسر  ةلر  لسراب االرتباطرات األمري يرة 

اب  التبعيرة للواليرات املتحرد  تردرجيا مرن الررو  لروصة أمرام النلرام العرريب للرتخل ، و بالشر  األوس  فر 
 ونيمنتنرررررررررا، ل رررررررررن ترررررررررداةيات الررررررررررا  العرررررررررريب لرررررررررد   ررررررررر ا مرررررررررن فررررررررررص م رررررررررل نرررررررررا  التارررررررررورات.

(http://www.acrseg.org/36537) 
واخلارايرررة، إن الرنانرررات اديرررد  الرررض فراررر  ةلررر  القرررو  الدوليرررة إةرررا   نندسرررة سياسررراوا الدابليرررة 

بررداياوا باالنتقررال الرردميقراطي الرران تغلغررل يف السرريا  ا تمعرري العررريب، مقابررل بررروط برياانيررا مررن االلررا  
األورويب، وما متخل  ةننا من نتائج، أفسح  ا ال للواليات املتحد  األمري يرة وخمتلرب القرو  الدوليرة 

ل وان برياة سياسرية لتقسريم الشرر  األوسر  و رال األبر  النلر يف تقنية الىوز بقيا   العاملية من بال
افريقيرررا، مقابرررل  ررراول اارررعاف ووديرررد إيرررران عرررا متتل رررس مرررن أسرررلحة ورررد  وتشررر ل بارررر ةلررر  املسرررتقبل 

 األمري ي.
  ل الصرا  بيننما وديدات ةديد  مننا امتيال "فيل  القد   اسم سليمان" انرال ايران الان يعترب    

 ائرررد الريرررة يف البلرررد امل ررر  للقلررر  يف املناقرررة، لقرررد وصرررب بالرارررل ادرررارب يف الرررروب ا يرانيرررة بالو الرررة، 
اليرات املتحرد  األمري يرة باابرات رات وباللب  يف سوريا والعرا  واليمن وم نا من النزاةات، لتنتقرل الو 

 الئرل ةدائيرة بيننرا وبرني ايرران لرر  االةتبرار، ومنرا رلرك لرني مل تردر  الواليرات املتحرد  األمري يرة باررور  
السالم العاملي املعومل بقيا   الصني بتى  نا االسااتيتي القون يف  سر  رنران القيرا   العامليرة مرن منالر  

يرررة السرررلمية" وبقيررر  الواليرررات املتحرررد  األمري يرررة ارررمن معا لرررة التحرررالب التعرررد ن سياسرررة "التنميرررة العامل

http://www.acrseg.org/36537
http://www.acrseg.org/36537
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املنررريمن برررالقو  والتنرررافا والصررررا ، يف لرررني بقيررر   ول أبرررر  رات التحرررالب "صررردي " أم "ةررردو" ترسرررم 
 برياة تواناوا امن سياسة ةامة ر يد  عا رق  مصالنا العامة، تر يا وروسيا واليابان.

ة البحررم ةررن النتيتررة يف الصرررا  والنررزا  الليرريب بررني ل ومررة الوفررا  الرروطين و يررا   لىررا، فسرررت معا لرر   
لنرت فينا بالفات مربية وةربية، و ان  من بني الدول رات تواس  اب  ني اجلزائر الض تزةم  القيا   

صرررا  الرران  رر ل املغاربيررة رات النررزا  املخررتل  عبرردأ ةرردم الترردبل يف الشرر ون الدابليررة للرردول، إال أن ال
وديررردا ةلررر   ول اجلررروار، لاولررر  اجلزائرررر ارررمن مقاربتنرررا الدبلوماسرررية ادن رررة بتابيررر  مبررردأ الررروار وةررردم 
التدبل، رمم ولوط إط تغرا ات وأ وال ولليالت واوامات ب هنا تدةم ل ومة الوفا ، و ان  تر يا الدولة 

يج العررريب، التزمرر  اجلزائررر بسياسررتنا ال ابتررة عبرردأ الوليررد  املسرراند  مررن ترروتر العال ررات مررن مصررر و ول اخللرر
الرروار، يف الو رر  الرران تتصررار  فيررس الرردول لررول  سرر  "الصرردا ة" بررني األطررراف مررن أاررل اهليمنررة ةلرر  
اال تصررا ، تلقرر  العررامل اررربة  ويررة "جبائحررة  ورونررا"، ننررا أ ر رر  الصررني برر ن العررامل يتواررس اررو نلررام ةرراملي 

ت مبردأ "السرلمية"  آليرة لرر  االةتبرار للردول الصرديقة ومننرا اجلزائرر، ألن معلرم اديد ال نقاق فيرس، اارا
 الشر ات الصينية تواد يف اجلزائر.

برررالل تتبرررن مسرررار و رررو  العرررامل يف أزمرررة ماليرررة يف اهنيرررار أسرررعار الرررنى ، "الصرررني" تلعررر   ور "الصررردي    
وننا تنالر  برابر  اجلزائرر ارمن أانرد   النون" بتقدمي املساةدات بدون مقابل لىت ت س  رنان املعر ة،

السياسررة الصررينية يف زمررن "اائحررة  ورونررا معوملررة"، األمررر الرران اسررتدة  اط  لرر  بررني األطررراف املتنافسررة 
"فرنسا" الض مل تتتاوب وتتقبل الشرا ة والتعاون ال نرائي الصريين اجلزائررن، باصرة وأن الصرني اار  بر  

 بت ارن ا بداةي.اال تصا  املنيمن وايا البعد اال
أصررربح  "اائحرررة  ورونرررا" مصررردر وديرررد و لررر  لرررد  الواليرررات املتحرررد  االمري يرررة نلررررا الرتىرررا  ةرررد    

املصرررابني والوفيرررات يف العرررامل، رمرررم  الرررة اخلرررربا  والعلمرررا  يف جمرررال الصرررحة وةلرررم البيولوايرررا البررراا   وا  
األمري ي "ترام " إط التنروين مرن لترم اديد يقصي ةل  نا  اجلائحة، فلال ةل  رلك سار  الرئيا 

التنديرد، وأصررر ةلرر  أن األمررور تسرر  ةلر  اررو ايررد وأهنررا لرر  السريار ، أطلرر  ترامرر  نررا  املوا ررب رمررم 
التحايرات املتتالية الض  ان  تصدر يف الو   راتس ةن بربا  ومس ولني يف جمال م افحة االمرا  العديرة 
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تقرردير اسررتخبارن بع ررس إليررس مرردير املخررابرات الوطنيررة االمري يررة يف ينرراير واالوبئررة واالمررن البيولررواي، و رران 
، ول رن ترامر  جتانررل التحراير واةترررب االمرر جمررر  "بدةرة"  ميقراطيررة اديرد  م ررل "بدةرة"  اولررة 2020
 (01، ص: 2020ولد  الدراسات السياسية، ) ةزلس.
فرارتس العوملرة اجلديرد ، جنرد االلرا  األورويب  رد ووف  امل  رات اللانر  ةل  طاولة التغير  العراملي الران   

الررر   ول أةلرررا   ةلررر  بعلرررنم الررربع  يف تقررردمي املسررراةدات املا يرررة ملواانرررة اائحرررة  ورونرررا، اسرررتغل  
الصررني وروسرريا نررا  ال غررر  لتقرردمي املسرراةدات ل ررل مررن إيااليررا ونرري ع ابررة باررو  مي ررن تىسرر نا ب هنررا مررن 

نينة لدول أوروبا. ومي ن لليرل سرب   لرا  الصرني ةلر  اائحرة  ورونرا أنداف إ بال الشك وةدم الام 
يف لررف  ياسرري وايررز نررو طبيعرة نلررام ال ررم السررائد، ألن النلررام الصريين نلررام  ررو ، اسررتاا  بسياسررتس 
ادن ررة الررتح م يف الوبررا  مررن بررالل السياسررات واالسررااتيتيات والقرررارات العقالنيررة يف إ ار  اخلاررر الرران 

يرررد مرررن اخلسرررائر البشررررية، يف لرررني إ ار  ترامررر  بقيررر  يف  ائرررر  القررررارات االرجتاليرررة وارررو تى ررر  بلرررب ةد
 اسااتيتي نىسي لنىسي وناا للحىام ةل  القو  اال تصا ية بالدراة األوط  ون مراةا  العوامل املعنوية.

 تأثير االنتقال الديمقراطي على مستقبل النظام العربي: .3
 رندت املناقرة العربيررة موارة االنتقرال الرردميقراطي، الرض  انرر  بلىياورا تبرين النلررام الردميقراطي واخلررروط    

مررن منعرررط النلررام االسررتبدا ن، والتواررس اررو التعد يررة السياسررية والزبيررة والتررداول السررلمي ةلرر  السررلاة، 
 اافة إط الرية السياسية، ومبدأ الراام وفتض جمال املشار ة السياسية يف لل تنامي املعاراة السياسية، با

لقرررو  ا نسررران، إال أنرررس مرررا ةرفترررس املناقرررة العربيرررة  ررران انع اسرررا ملرررا  ررران تو عرررس، ليرررم ابتلىررر  الى رررر  
االسرررااتيتية وا يديولوايرررة مرررن  ولرررة إط أبرررر  بسرررب  التررردبالت اخلارايرررة يف الشررر ون الدابليرررة للررردول 

يف مللة التنافا ا  ليمي يف لل لنور  و  إ ليمية اديد  يف النلام  لدف الىام ةل  نيمنتنا والبقا 
الرردو ، ومررن نرراا املنالرر   رران ترر    ايوسياسرري وايررو اسررااتيتي ةلرر  املناقررة العربيررة ومننررا  ول  ررال 
إفريقيررا، الررض تصرراةدت فينررا األزمررات السياسررية والتنديرردات األمنيررة الررض أ رررت ةلرر  بنررا  الدولررة الوطنيررة 

 لىام ةل  األمن القومي للبال .وا
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 ,Al_Moqdadومررررررررن التحررررررررديات الررررررررض توااررررررررس النلررررررررام العررررررررريب تتم ررررررررل فيمررررررررا يلرررررررري: )

july2015,p:07) 
 :وترررتب  مشرر لة املرروار  املائيررة أيلررا بالعررامل العررريب يف اوانرر  متعررد   مررن الترر     المــوارد المائيــة

 ل نا  اجلوان  يف:ةل  الوا ن واالستقرار يف املستقبل اجليو سياسي وتتم 

  األىررا   ىايررة امليررا  املتالررة يف العررامل العررريب: إن املرروار  املائيررة املتالررة للىررر  يف العررامل العررريب نرري
والد  من أ ىن مستويات يف العامل، وأن املش لة سوف ترز ا  سرو ا بسرب  تزايرد ةرد  السر ان يف املناقرة 

اال تصرا ية واخلدماتيرة، فران اسرتخدام امليرا  املنزليرة والزراةيرة  العربية، والال  املتزايد من التوسرن يف املشرارين
 والصناةية يف معلم البلدان العربية تلن ألوا  امليا  اجلوفية ععدالت تتتاوز لدو  التتديد.

 نو والد من القلايا الرئيسرية يف العرامل العرريب، ويررتب  رلرك بعردم  ىايرة تهديد األمن الغذائي :
 معلم الدول العربيرة لتروف  املنتترات الزراةيرة املالوبرة، واملشر لة لردينا تصربض أ  رر بارور  املوار  املائية يف

يف الو رر  الررا ، والتحرردن يف املسررتقبل تىراررس متالبررات السررعر العرراملي للمرروار  الغاائيررة، وتعتمررد معلررم 
رلرك أفررا  جمتمعراوم ادليرة الدول العربية ةلر  السرلن الغاائيرة املسرتور   مرن اخلرارط يف جمرال تر مني، مقابرل 

 يعانون من نق  امليا  واألرااي الصالة للزراةة.

 نرا  نري إلرد  املشرا ل اهلامرة الرض جر  مراةاورا ةنرد مصادر الميـا  اـارا المنطقـة العربيـة :
تشخي  العنصر العريب اجليوسياسي، باصة وأن العديد من الصراةات بدأت تلنر لد  الردول الرض تعررب 

هنرررار الرئيسرررية يف العرررامل العرررريب م رررل هنرررر النيرررل والىررررات، ونررراا مرررن  ررر نس أن يعرررزز أ وات اللرررغ  ةننرررا األ
 اخلاراي الان سيزيد توليب ت      طال  املصاي املشتعة يف املناقة العربية.

 :إن املررروار  اال تصررا ية املشرر و  فينررا، نررري اةتمررا  معلررم الررردول  مشــكلة المــوارد االقتصــادية
  ةد   دو  من السلن، ونرو مي رل نسربة ةاليرة مرن إمجرا  النراتج ادلري ا مجرا ، ليرم يشر ل العربية ةل

الررنى  أ رررب نسرربة مررن إمجررا  الصررا رات مقارنررة باملنتتررات األبررر   يف معلررم الرردول العربيررة، ونرراا يرر  ر 
لسرو  باصرة ةنرد بدور  ةل  وزن الدول العربية ةلر  الصرعيد الردو ، يف الترزال رنران أل وات باصرة يف ا

األطراف امل  ر  يف الشرا  أو الصار أو استخدام مىنوم ي  الااب  يف اال تصا ، القيقة أن الدول العربية 
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تعتمررد ةلررر  اسررتزا  معلرررم السررلن مرررن الرردول األانبيرررة. واملشرر لة اال تصرررا ية األبررر  تتم رررل يف ابرررتالف 
نى  مقارنرة بالردول ةربيرة أبرر ، ونراا  لرس ير  ر ةلر  متوس  الدبل الىر ن بني البلدان العربية املصدر  لل

توزيعنررا للسرر ان، ليررم جنررد ارتىررا  معرردل ال  افررة السرر انية يف مرردن البلرردان املنتتررة للررنى ، مقارنررة مررن 
ال  افة الس انية يف مناط  أبر   ابل البلد نىسس، لا ي  ر ت    سرليب ةلر  الردميغرافيا يف الربال ، باصرة 

ا  البلدان تشرتن تردف  العمالرة األانبيرة والعمرل يف املنراط  األ  رر نشراطا ويف األمرا ن وأن ا تصا يات ن
اللررررية، األمرررر الررران يررر  ر بررردور  ةلررر  ت ررروين السررر ان، وةررردم القررردر  ةلررر  االسرررتخدام األم رررل للمررروار  

 البلرردان البشررية ةلر  مسرتو  الدولرة اجلغرافيرة، واملاللررت أن التنميرة االاتماةيرة أصربح  أ  رر وارولا يف
املنتترررة للرررنى  ، وتلنرررر مشررر لة أبرررر  يف انىتررراح ا تمعرررات النىايرررة ةلررر  يررر  االسرررتنال  فررران البلررردان 
اخلارايرررة ليسررر  لررردينا اسرررااتيتيات  رررا ر  ةلررر  تررروف  التخىررري  املالررروب لالةتمرررا  ةلينرررا يف املنتترررات 

 ((Al_Moqdad, p:82 األساسية اخلاصة الااتية.

 مشرر لة االنسررتام بررني األنلمررة السياسررية العربيررة، ليررم أ بترر   ي:مشــكلة االنســجام السياســ
األلردا  أن األنلمرة السياسرية العربيرة  انر  والترزال تعمررل بعيردا ةرن صريامة موا رب مشرا ة جترا  معلررم 
القلررايا الدابليررة الررض وررم األفرررا  ا تمررن ادلرري والعمررل املشررا ، لررا أ   إط نقرر  القرردر  االسررااتيتية 

ية، ةل  الرمم من أن اجلامعة العربيرة  لردينا تر ط ، فران التعراون برني الردول العربيرة ال يرزال يف مسرتو  الاات
متدين لبلوز  القلايا البيئة الدابلية، فيبدو أن العديد من الت تالت ا  ليمية يف العامل تستخدم ال  ر  مرن 

قواسررم املشررا ة ،لررا أ   إط ميرراب ال قررة بررني املصرراي لشررعبنا إال أنررس مل ن ررن يف الرردول العربيررة بررالرمم ال
 ( (Al_Moqdad, p:82 ال ام واد ومني وبني ا تمن العريب والسياسي.

فىررري يف لرررل تواصرررل موارررة االنتقرررال الررردميقراطي يف املناقرررة العربيرررة، فننرررا  سررريناريونات  تملرررة ملسرررتقبل 
 (.18_17ص:ةال .  .ن، الدولة الوطنية يف العامل العريب: )

  فىرري ليبيررا وصررل   ةرروات اسررتقالل األ رراليم إط ررووررا يف لررل فشررل النلررام السياسرري اجلديررد يف
فر  األمن، أو لىت القانون، ةل   ل الىاةلني السياسيني، ومن ل فان استقرار األوارا  يف ليبيرا يتالر  
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ةررب انتنراط سياسرات لامسرة  التخل  من النزةات التى ي ية وصيامة  ستور توافقي يرسرخ سريا   القرانون
 جتا  ملىات امليلشيات املسلحة واجلماةات الدينية املتشد  .

  أمررا يف سرروريا فقررد ف هنررا تعرراين مررن أزمررة بنررا   الدولررة، تيررم انتنرر  ترررب أنليررة بررني نلررام بشررار
يف لررل األسررد واألطررراف املعاراررة، ل از ا  األمررر سررو ا بو ررو  انقسررامات وا تتررال بررني ابنررات املعاراررة 

تدنور األواا  ا نسانية، وعا أن النزا  السورن نا ر الاابن، باةتبار  أول صرا   و  متعرد  األ اراب يف 
القرن الا ن والعشرين، فان التوصل إط تسروية هلراا الصررا  رتراط إط إرا    وليرة، وودئرة إ ليميرة، ومي رن 

تسرررروية متنررررن التى ررررك ومتا يررررس، الن الرررررب أن تسرررراةد املخرررراوف مررررن اسررررتىحال التارررررف يف التوصررررل إط 
 السنية_ الشيعية إن استىحل  فستدوم طويال، ست ون مدمر .

  مررا أن العنررب السياسرري الرران تشررند  مصررر، و ررالك ةرردم االسررتقرار والرردةوات االنىصررالية يف 
  أن الررريمن، با ارررافة إط مرررا مي رررن باالنسررردا  السياسررري وتىرررا م املشررر الت االاتماةيرررة يف ترررونا تتالررر

تسررع  األ اررار ال ال ررة جبديررة إط إهنررا  لالررة االسررتقااب الاليررة، والعمررل ةلرر  أن تقرردم يوراررا  ميقراطيررا 
 (.18_17ةال .  .ن، ص:) اندماايا إصالليا لقيقيا.

من انة أبر  فت    االنتقال الدميقراطي ةل  مستقبل العامل العريب، فننا يتم التار  إط مستقبل العامل   
أةلن تنليم  2014يونيو  29يف لل انتشار ما يعرف" بتنليم الدولة ا سالمية"، ليم يف يوم  العريب

" اةش"  يام " ولة اخلالفة ا سالمية" يف بااب تارخيي لزةيمس أبوب ر البغدا ن يف املستد ال ب  
ة" يف عدينة املوصل، لد  رلك ةق  ااتياح  وات " اةش" ملسالات واسعة من ادافلات "السني

 ال مرب ووس  العرا ، وسياروا ةل      من منابن النى  العرا ي ومت ننا من فر  نيمنتنا ةل  
مسالات واسعة من سوريا والعرا  تتتاوز مخسة أاعاف الدولة 

 (http://rawabetcenter.com اللبنانية.)

http://rawabetcenter.com/
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فسرت رسالة وانتنا  تيبة ةقبة بن نافن الض  ان  اا  منا ا طالة بنلام "بن ةلي"  تونس فىي  
  امة أول "إمار  إسالمية بشمال إفريقيا" إط "أيب مصع  ةبد الو و "، أم  تنليم القاةد  يف بال  

ة ةا ت ةل  املغرب ا سالمي  واةي إسرا  اجلنا يني يف تونا: "من املعلوم أن مثر  ال ورات العربي
ا اندين بالنىن، فالواا  ةلينا جتا  نا  التغي ات والتاورات الض بدت بوا ر ب نا أن نستغل ما تيسر 

)لسن،  من إم انية بشرية ةس  اهلل يىتض ةلينا وجعلنا سببا يف إليا  ااو  اجلنا  يف أر  الق وان".
 (100، ص: 2017

ببنقرررر ان مرررن جمموةرررة مرررن  2001قررري ةليرررس القرررب  سرررنة و رررد ور ت يف أترررا  ةرررا ل أررردن الررران أل  
األ ررخاص و ررد رلررل إط تررونا و لرر  سرربعة سررنوات يف السررتن رفقررة  ررل مررن: م سسرري تنلرريم أنصررار 
الشررريعة " مررد العرروا ن وةررا ل السررعيدن ولاىرري الررزين وراررا السرربتاون، وبرررفقتنم  يررا يني لر ررة الننلررة 

، مترر  مبايعررة "أيب ةيررا " ةلرر  2011أمسرراا/ أوت  "الصررا    ررورو والبيرر  اللرروزو"، وبررالل  ررنر
 (101"السمن والااةة" عنزلس من طرف  باب أملبنم ستنا . )لسن، ص: 

و د أةلمنم "أبرو ةيرا " ةرن نيترس فرتض مر رز تردري  يف  رنرة الليبيرة ال تسراب اخلررب  والعرو   إط ترونا   
  الرتىان هلرم مرن  2012 مالن فرباير/ فيىرن ملبا ر  العمل املسلض من أال إ امة الدولة ا سالمية، ويف

 بل القو  العس رية لني  انوا يف نقلنم ملختلب األسلحة وو ن نزا  بيننم بتبا ل الرصاص. )لسن، ص: 
101) 

م  أن التحوالت الض ةرفتنا تونا بعد الرا  الشرعيب الران انالر  مرن اجلنروب التونسري ومرا جنرم ةننرا   
السلاة، أ   إط إاعاف الدولة وامل سسرات األمنيرة الرض انتمر  بوالئنرا للنلرام مرا من لالة فرا  يف نرم 

أ   إط لالررة مررن الىوارر  األمنيررة وتسررار  العنررب بررالنلر إط تنررامي نشرراط األةمررال ا رنابيررة يف الرربال  
تنررا باسررتنداف السياسرريني وامل سسررات األمنيررة، اررب إط رلررك الررااب  التنليمرري لتلررك ا موةررات وةال 

ببا ي التنليمات املسلحة ا  ليمية والض زا  من  وورا لالرة األمرن والىوار  الرض تعرفنرا ليبيرا، و انر  أبررز 
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و " مرد الربانيمري" يف سرنة  2012تلك األلدا  امتيال النا اني السياسيني "  رن بلعيد" يف فربايرر 
  (.303، ص: 2017)ملو ي،  .2013

أسررررررباب الصرررررررا  تراررررررن نتيتررررررة التمررررررر  واالنقسررررررامات الدابليررررررة أمررررررا يف ليبيررررررا فرررررر ن البحررررررم يف   
واالبتالفرررات االاتماةيرررة واال تصرررا ية  ابرررل الدولرررة، أ   إط انتشرررار التاررررف ا سرررالمي يف لرررل نلرررام 
القرراايف وبعررد  نتيتررة ةرردم واررو  نويررة وطنيررة  ويررة ملواانررة الشرررةية السياسررية، مقابررل ميرراب فاةليررة الرردور 

يف القدر  اال تصا ية، ف ان  خمرااتس ا طالة بنلام القاايف وتغلغل القو  األانبية للدولة، ةدم التح م 
 (Boeke, Roy ,Zuijdewijn, 2016,p :21-22)  ابل النلام السياسي للدولة

 با اافة إط:
أ   ترردبل للررب النرراتو  سررقاط النلررام الليرريب إط نتررائج  ار يررة ةلرر  مناقررة السررالل مننررا زيررا   انتشررار 

 (.205، ص: 2018)بش ي ، اوان ر ات ا رنابية يف املناقة لسببني رئيسيني: ال
  انتشار السالح ب مية  ب   يف املناقة نتيتة لنن  خمازن السرالح الليريب إ رر تردبل للرب النراتو

الرران تغاارر  ةررن ةمليررة الننرر  الررض و عرر  وةتررزت ةررن أايتنررا ومرا بتنررا ونررو مررا انتقدتررس  ول املناقررة 
  واجلزائررر وةليررس فرر ن انتشررار األسررلحة ال قيلررة إط اانرر  الرردو  الررض يسررنل اباا نررا  ررتن مررن م ررل: مررا

 ةملية توافد ا رنابيني من  ىت البقا  للتبلن من ناا السو  املىتوح.

ان متر رز القاةرد  يف ليبيرا ااررا مسرارات ةديرد  مررا أ رر ةلر  سريا   الدولررة وامننرا الردابلي وا  ليمرري، 
 ل تنافا بني األ ليات للحىام ةل  مستنقعنا الباطين وفر   وورا مرن برالل االسرتىا   مرن وأصبح  

ال روات الض متل نا ليبيا و الك  ةم األطراف املساند  هلا للحىرام ةلر  مصرالنا، إارافة إط فرتض ا رال 
 .لتغلغل ةرب املناط لتبا ل خمتلب األسلحة لل ىاح والقتال، ولالك متر ز القاةد  يف ليبيا مت ن يف ا

 2011(: تمركز شبكة القاعدة في ليبيا بعد 01اريطة رقم )

 
Source: Emily Estelle, November 2017, p: 77. 
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  إن األنلمرة السياسرية الرض تروفر ارمانات  افيرة ملواطنينرا ملمارسرة القرو  والريرات تتريض لنىسرنا
فرصة تعبئة ا تمن للمسرامهة يف لرلرا ارد ا رنراب، أمرا يف الالرة الع سرية فر ن رلرك يسراةد ةلر  تروف  

غررب العرريب ب صراللات بيئة بصبة لعمل اجلماةات ا رنابيرة، ويف نراا ا طرار نتيترة لقيرام بعر   ول امل
سياسية نامرة، باصرة يف اجلزائرر اسرتااة  نرا  األبر   التروا  اللرانر  ا رنابيرة نتيترة لسياسرة الوئرام ل 
املصررالة الوطنيررة الررض أةلررن ةننررا رئرريا اجلمنوريررة، نتيتررة  ررالك لالصرراللات السياسررية واال تصررا ية الررض 

، 2014 ريرا، اروان، والض الترزال متواصرلة لرد ا ن. )  أةلن  ةننا ال ومة املتعا بة منا التسعينات،
 (.105ص: 

تزايد التنافا الدو  يف املناقة املغاربية نتيتة لواو  ةال ة  نائية أو ةال ة ة سية بني متغ ين مها   
االباا  األانيب واالباا  ا رنايب لدول السالل، ف را  ب  توليب االباا  األانيب لالبتال  

ايب ف ن االباا  األانيب يولب االباا  ا رنايب ما ينتج ةنس تنامي األمهية اجليو ا تصا ية ا رن
للسالل واز يا  لتم الرنان الان تناون ةليس بالنسبة للقو  ادلية واخلاراية والان يع سس التدبل 

لتحالب ما ينتج ةنس األانيب من منلور القو  )التوااد العس رن،  واةد ةس رية( ل  مربر التعاون وا
تغلغل اجلماةات ا رنابية يف املناقة املغاربية وتصبض مسرح للصرا  بني األطراف )الدولة واجلماةات 

 (. 205، ص: 2018بش ي ، اوان ا رنابية والتدبل األانيب(. )

 تطور مجموعات القاعدة عبر الوطنية في ليبيا (:01الشكل رقم)

 
Source: Lydia Sizer, October 2017, P: 10 
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سيناريوهات مستقبل العالم العربي في ظل انعكاسات البيئة الخارجية وتداعيات االنتقال .  4
 الديمقراطي:

تواارررررس املناقرررررة العربيرررررة يف فرررررا  االنتقرررررال الررررردميقراطي العديرررررد مرررررن التحرررررديات األمنيرررررة واال تصرررررا ية   
(  راسررة بعنرروان: EUISSوالسياسررية، يف اررو  رلررك أصرردر "معنررد االلررا  األورويب للدراسررات األمنيررة )

لبرال ني، ولررنرا   ار  فينا جمموةة من اخلرربا  وا "،2025مستقبل العرب... ثالثة سيناريوهات لعام "
 برررر  ادللررررني يف معنررررد االلررررا  األورويب للدراسررررات األمنيررررة،     Florence Gaube  ررررل مررررن

مسرراةد بالررم يف اجلمعيررة الربملانيررة للنرراتو يف برو سررل. )رؤيررة أوروبيررة:  ال ررة  Alexandra Labanو
 تقريرررر املعنرررون: " (، با ارررافة إط01/05/2018سررريناريونات ملسرررتقبل العررررب.   تصرررىض املو رررن يررروم: 

نل مي ن لاللا  األورويب مواانة التحديات املقبلرة؟ والصرا ر  مرن  :2030االتجاهات العالمية في عام
م سسات الدابلية املستحد ة يف االلا  األورويب، وتقدم املشور  فيما يتعل  بالسياسات املتوساة والبعيد  

ةامررا القا مررة، واةتمررد  15 رراملة لشرر ل العررامل بررالل المل سسررات االلررا  األورويب، ويقرردم التقريررر رؤيررة 
 .2015التقريررر يف بياناتررس ةلرر  التقررارير الصررا ر  مررن م سسررات  وليررة خمتلىررة، و ررد صرردر التقريررر يف ةررام 

ةلر  رلرك نلرن سريناريونات  وبنرا ا ؟.(2030 ةرام يف العرامل  ر ل سري ون  يرب  املسرتقبل: استشراف)
مسررررتقبل العررررامل العررررريب يف لررررل التىرررراةالت الدوليررررة اجلديررررد  وتررررداةيات الرررررا  العررررريب مررررن بررررالل  ررررال  

 سيناريونات: 
 The Arabالســـيناريو الخطـــي: وهـــو الســـيناريو الـــذض يفتـــرر وجـــود االضـــطراب العربـــي 

)Simmer :)rawabetcenter.com)) 

  املشار ة السياسية يف الدول العربية.بقا  نسبة الباالة واعب 

  وديد االرناب يف الدول العربية، بالرمم  اوالت التروا  نراا اخلارر، فران ناا رس سريتعل ا  لريم
 ةالقا يف صرا  لتد، عا ي ال ةملية إصالح  ابلية من منال  األسباب األمنية.

   ليمرري فقرر ، برل يعررو  أيلررا التنميررة الصررا  والعنررب يف سرروريا ولبنران والرريمن لررن مينررن الت امرل ا
 اال تصا ية ةل  ناا  واسن  ابل املناقة.
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   التررروترات األمنيرررة يف سررروريا وليبيرررا، واسرررتمرار إيرررران يف تاررروير برناجمنرررا النررروون، فرررالرب األنليرررة
السرررورية ستسرررتمر يف التررر    سرررلبا ةلررر  لبنررران والعررررا  واألر ن مرررن الناليرررة اال تصرررا ية، يف لرررل فشرررل  رررل 

ىا يررات السررالم بررني النلررام واملعاراررة، اسررتمرار االنقسررام الرردابلي الرران تعرراين منررس سرروريا ويف لررل ةرردم ات
 تولد القو  املعاراة السورية.

وبالتــالي: فــاا هــذا الســيناريو يفتــرر أا الــدول العربيــة ستســعى لعمــل إصــالحات، إال أنهــا لــن تكــن  
 كافية إلحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين.

 The Arabالســيناريو اإلصــالحي التفــافلي: يفتــرر هــذا الســيناريو وجــود الطفــرة العربيــة )ب. 

Leap:) 

  القيرام بىعرل سياسري واسرن مرن أ ارل إنشرا   ولررة اديرد   ابرل الردول األم مرن برالل  يرام ل ومررة
 ولررد  وطنيرررة، تلرررم النشررراا  السياسررريني يف الررردابل، ليرررم تتشررر ل نرررا  ال ومرررة بعيررردا ةرررن نلرررام األسرررد،
وتتررر لب مرررن الشرررباب السرررورن يف الررردابل، وتقررروم نرررا  ال ومرررة بتشررر يل م سسرررات ا تمرررن املررردين، ونرررا  
امل سسررات الوسررياة سرروف تترروط تشرر يل جلرران تابعررة هلررا وتعمررل اررمن إ رررافنا، وسرروف ت ررون منمررة نررا  

نررا  اللترران مررن  اللترران ا  ررراف ةلرر  الواررن امليررداين للقاةررد  ا تمعيررة السررورية، ليررم سرريتم التنسرري  بررني
برالل امل سسرات الوسررياة الرض سرروف تتروط ت  يرة املنررام امللقرا  ةلرر  ةاتقنرا، تبعرا ملررا سريتم إيىررا   مرن بررالل 
امل سسرات الوسرياة، وننررا سروف ترردبل سروريا يف مرللررة بنرا   ولرة اديررد   ابرل الدولررة األم، وسروف تقررو  

 سسرراتس وأطررر  اخلارايررة والدابليررة، ويف للررة ةلرر  لسررالا، ويف مرللررة مررا سرروف يننررار نلررام األسررد ب ررل م
 االهنيار سوف تلنر الدولة اجلديد  للواو  وتعرب ةن نىسنا من بالل فعل سياسري لقيقري وةلرين. )سراةو،

 (.211، ص:2013.2014

  سررنوات مررن الرررا  العررريب، إر سرريبدأ اال تصررا  العرراملي، وبالتحديررد مناقررة اليررورو  5سرروف تبرردأ بعررد
تتم ن اال تصا يات العربية من أن ت رون نقارة لرول رئيسري يف نراا األمرر، وسروف ترنخى  يتعاىف، وسوف 

،  مرا سراتىن معردالت النراتج ادلري %6.9، وترونا %7.2، ويف املغرب %8نسبة الباالة يف مصر بنسبة 
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 ال رررة رؤيرررة أوروبيرررة: . )ر %4.2، وترررونا %6.2ا مجرررا  يف مجيرررن الررردول العربيرررة، وبالتحديرررد يف مصرررر إط 
 (2025سيناريونات ملستقبل العرب 

  أن ت سرررا الررردول العربيرررة  ررروات لىرررت السرررالم، وت رررون أول منمرررة هلرررا يف  2025مرررن املتو رررن سرررنة
أسررررررررررررررررا سرررررررررررررررروريا، والررررررررررررررررض سرررررررررررررررريمند اتىررررررررررررررررا  السررررررررررررررررالم فينررررررررررررررررا إط إةررررررررررررررررا   بنررررررررررررررررا  الدولررررررررررررررررة ةلرررررررررررررررر  

 (/rawabetcenter.com)اديد .

 The Arabالراديكــــالي التشــــافمي: يفتــــرر هــــذا الســــيناريو االنهيــــار العربــــي ) .الســــيناريو3

Inplosion)  :(http://rawabetcenter.com) 

 :مرررن تنررراني الررردو  الىاصرررلة برررني ادلررري والعررراملي، مل يعرررد فشرررل امل سسرررات  معضـــلة الدولـــة الهشـــة
الدابلية وتر ن الالرة األمنيرة مر  را ةلر  الدولرة والردول اديارة لرا فحسر ، برل امترد تر     ليصرل إط النارا  

األمرن العراملي،  العاملي، إن انتشار الدول اهلشة السيما يف مناقة الشر  األوس ،  د أصبض هلا ت     ب  ةل 
 بعد أن أصبح  نا  الدول بيئة بصبة للصراةات وا رناب.

 :ةلرر  النقرري  مررن املعتررا  مررن اجتررا  سرر ان  ول اجلنرروب إط اهلتررر  إط  الهجــرة إلــى دول الجنــوب
 ول الشمال املتقدمة، مرن املتو رن أن تشرند السرنوات القا مرة تزايرد اهلترر  برني  ول اجلنروب وبعلرنا الربع ، 

ا مي رن تىسر   بر ن السرنوات القا مرة سروف تشرند اسرتمرار الصرراةات يف الردول الناميرة، مرن تر  ر نرا  ونرو مر
الدول بالتغ ات املنابية بشد  يف لل ةدم  دروا ةل  ااار ا اررا ات االلاازيرة الالزمرة ملواانتنرا، ونرو مرا 

 سوف ي  ن اط زيا   ةد  الالائني من نا  الدول.

 ورلررك بسررب  لنررور تنلرريم  اةررش إمهررال لقيرر  ربــي فــي العديــد مــن الجبهــاتتراجــا العــالم الع ،
 ا صاللات اال تصا ية الض من   هنا بل  فرص اديد  للعمل ولقي  التنمية.

 ااتمة:. 5
 راستنا مي ن القول أن االسااتيتية الض اااوا الصني يف اطار التحالىات السلمية يف البيئة يف بتام 

الدوليرررة فراررر  ةلينرررا ةررردم اتبرررا  املسرررار القررردمي للقرررو  العلمررر  التارخييرررة الرررض تعتمرررد ةلررر  العررردوان والتوسرررن 
ني لسر  التقرارير الصرا ر  مرن لتحقي  صعو نا ونو ما تتخا  السياسة االمري ية يف التنافا التعد ن، فالص

http://rawabetcenter.com/archives/17274
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اناورررا الىاةلرررة تتلرررمن سياسرررة الررردفا  بارررر  سرررلمية مرررن برررالل التنميرررة السرررلمية، امرررا مرررن ناليرررة القلرررايا 
ا  ليمية، تستمر الصني يف تبين أسلوب الوار والىام ةل  السالم العاملي، وتعار  استخدام القو  ونراا مرا 

يرا الشرمالية، والقلرية النوويرة ا يرانيرة، وأزمرة سروريا والشرر  األوسر ،  ا بتترس برالل  ورنرا الريرا ن يف  لرية  ور 
نسرررتنتج أن موارررة االنتقرررال الررردميقراطي بررررزت مرررن بالهلرررا  رررو  إ ليميرررة  ررررب ، أتيحررر  هلرررا فرصرررة بسررر   مرررا 

ر  سررياروا داولررة فررر   ووررا ونىورنررا واسررااتيتيتنا  سرروا  مررن بررالل الترردبل املبا ررر أو مرر  املبا ررر يف إ ا
الرا  العريب باملناقة العربية، ليم جند إيران تسع  ةرب م يدينا يف املناقة ت  يد تواادنا يف  ل مرن العررا  
ولبنان وسوريا واليمن، مقابل رلك جند تر يا لاول تعزيز م انتنرا اجليرو اسرااتيتية يف مناقرة الشرر  األوسر ،  

بيررة سرروف تررر  ر ةلرر  مسرررتقبل العررامل العرررريب يف لررل تزايرررد  مررا نسررتنتج أن األلررردا  الررض مترررر لررا املناقرررة العر 
التنديرردات األمنيرررة اجلديرررد  الرررض بررررزت مرررن بلىيرررات الرررا  العرررريب ونررراا مرررا يررر  ر ةلررر   ول اجلررروار،  مرررا أن 
اخلالفررات والصررراةات الدابليررة يف األنلمررة السياسررية العربيررة سرررتدفن  ررل  ولررة إط نندسررة سياسررتنا جتررا  مرررا 

 ة العربية.رد  يف املناق
 كما توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  إن التحليل اجليو سياسي للعامل العريب من م لم ال رو  والقو  واملو ن نرو  رل اسرتغالل للردول الغربيرة
نلرا لغياب الرؤ  االسااتيتية العربية للحىرام ةلينرا، وبالترا  فمناقرة الشرر  األوسر  واملناقرة املغاربيرة تبقر  

 زا  وتنافا الستغالل ةوامل  و  الدولة الض تتمتن لا. ل ن

  إن التنديررردات األمنيرررة اجلديرررد  يف مناقرررة السرررالل ا فريقررري تبقررر   رررل إ ررر الية لرررد   ول املغررررب
العريب باصة وأن البيئة الدابلية الترزال  رل أزمرات سياسرية )أزمرات التنميرة السياسرية(، فالتتربرة االنتقاليرة يف 

التارخييررررة أ ت إط زيررررا   اهلتررررر  مرررر  الشرررررةية، وا رنرررراب االل رررراوين باصررررة يف لررررل ال ررررور   نررررا  السرررر ور 
 الت نولواية والر مية.
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  إن التاورات املتسارةة يف النلام الدو  من ليم برروز  رو  ولنرور  رو  اديرد  ستشر ل لالىرات
فعرررال مرررن منالررر  "التحرررالب مل افحرررة ا رنررراب" سرررتتخا   اديرررد  مرررن الررردول الرررض تتمترررن عو رررن ايواسرررااجتي

 الواليات املتحد  األمري ية   ولوية   ار  سياستنا اخلاراية.
 التوصيات:

. اولررة إجررا  مقاربررة  رراملة ةربيررة للحررد مررن تىررا م األزمررات السياسررية يف لررل التتربررة االنتقاليررة مررن ارررور  1
شرر ون الدابليررة للرردول للحىررام ةلرر  االسررتقرار واألمررن وسرريا   توافرر  مولررد لتابيرر  مبرردأ ةرردم الترردبل يف ال

 الدول.

.ارور  مواانة التحديات األمنية والسياسية من بالل االتىا يات بني  ول العامل العريب وارور  تىعيل  ور 2
ىررام ةلرر  اجلامعرة العربيررة يف لررل االنتقراالت الدوليررة والتنررافا والصرررا  برني القررو  الدوليررة ال ررب  للنيمنررة وال

 التمو ن يف  ول العامل العريب.

. اولرة صرناةة  ررار ةرريب مولررد ملواانرة التنديردات األمنيرة اجلديرد  مررن برالل تبرين مقاربرة  راملة مل افحررة 3
ا رنرراب وخمتلررب التنديرردات مررن بررالل تشررخي  نررا  املشرر لة ومررن ل تابيرر  اهلندسررة األمنيررة واالاتماةيررة 

زلررب االسررااتيتيات القررو  ال رررب  الررض تسررع  خللرر  أزمررات بررني  ول العررامل والسياسررية والعسرر رية لتو يررب 
 العريب.

.اررررور  وارررن منرررانج تنليميرررة و ررروانني ومقاربرررات مدروسرررة بد رررة ومواررروةية للخرررروط مرررن مشررر لة العترررز 4
 لقير  التنىيان واملمارسات للمنلمات ا  ليمية العربية ومننا اامعة الدول العربية لتىعيل  ورنرا األساسري يف

 األمن الدابلي للدول األةلا .

.ارور  تابي  مشرو  االتىا ية العربية مل افحة اجلرائم العابر  للحدو  وواعنا  ل التنىيا للحد من 5
 التترمي.
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 . قائمة المراجا:5
 الكتب –أوال

، ترررونا: مر رررز القرررانر  لدراسرررات الـــنظم التســـلطية العربيـــة حاضـــنة االرهـــاب(. 2017)لسرررنلسرررن، 
 لقو  االنسان.

 الدوريات والملتقيات –ثانيا 

، 08ةرد  ،جملة العلوم القانونية والشررةية ،الدولية وأ رنا ةل  الوطن العريباملتغ ات  ،نايب ) .ن( بوندية،أ
 .119-118ص: 

يف مناقرررة السرررالل ا فريقررري: ا رنررراب واجلرميرررة  التنديررردات الالمتا ليرررة ،(2018اررروان )بالرررد بشررر ي ، 
 .205، ص: 06العد  ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، راسة يف لدو  العال ة –املنلمة 
 ،اررائم ا رنراب يف  ول املغررب العرريب: ترونا، اجلزائرر واملغررب أيورارا، (2014اوان ) ريا بابوبة، 

 .105، ص: 11، ةد  مجلة دفاتر السياسة والقانوا
 ،تر    التحروالت االسرااتيتية يف النلرام الردو  ةلر  التنلر  يف العال رات الدوليرة ،(2011ربالي، أمينة)

 .30، ص: 6ةد ، وا نسانيةاأل ا ميية للدراسات االاتماةية 
العررد   ،مجلــة اإلحيــاء ،التارررف الى رررن واملمارسررة السياسررية يف املغرررب العررريب ،سررالطنية، بررن تر رري) .ن(

 .26، ص:05
م افحررة ا رنررراب برررني ا ليررات األمنيرررة والسياسرررات التنمويررة  راسرررة لالرررة  ول  ،(2017مو رري، ز رررا  )

 .303، ص: 10ةد   ،المجلة الجزائرية لألمن والتنمية ،املغرب العريب اجلزائر تونا املغرب
مرررن اائحرررة فررر و   ورونرررا املسرررتتد  تعامرررل ترامررر  ،(2020/ مرررار  23ولرررد  الدراسرررات السياسرررية )

 .01املر ز العريب لألتا  و راسة السياسات، ص:  ،وت   نا ادتمل يف للولس االنتخابية

 الرسائل الجامعية:-ثالثا
ال ورات العربية بني التوازنات والتىاةالت اجليو سااجتية ومتغر ات املناقرة  (،2013/2014ساةو، أأد)

 .211، ةلوم سياسية، اامعة بس ر ، ص: العربية. ما ر  املاسا
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 المواقا االلكترونية –رابعا

  ، http://rawabetcenter.com؟،2030 ةررام يف العررامل  رر ل سرري ون  يررب  املسررتقبل: استشررراف
 .20/02/2021 تصىض املو ن يوم:

ا لرة ، نلريرة لرول القرو  إطرارت   ات الصعو  الروسي والصيين يف ني ل النلرام الردو  يف   مد،الىيت، 
 30/04/20 تصىض املو ن يوم: ،  http://www.caus.org.lbالعربية للعلوم السياسية، 

،  rawabetcenter.com/الرررواب ، مر ررز- 2025رؤيررة أوروبيررة:  ال ررة سرريناريونات ملسررتقبل العرررب 
 06/09/2020 يوم:تصىض املو ن 

جملررررة املسررررتقبل العررررريب، ، ةرررال ، مسررررتقبل الدولررررة الوطنيررررة يف اررررو  ا رررر الية العال رررة بررررني الرررردابل واخلررررارط
http://www.causlb.org، :01/05/2020  تصىض املو ن يوم. 

بني التاورات اجلديد  يف النلام العاملي  العريب:مستقبل النلام  والدراسات:املر ز العريب للبحو  
  تصىض املو ن يوم:  ،http://www.acrseg.org/36537وتداةيات ال ورات العربية ا

30/02/2021. 

  (.2-2) العربية ال ورات وتداةيات العاملي النلام ني لية يف اجلديد  التاورات بني العريب: النلام مستقبل
http://rawabetcenter.com :01/05/2019،   تصىض املو ن يوم. 

لعرررراملي املر ررررز العررررريب للبحررررو  والدراسررررات: مسررررتقبل النلررررام العررررريب: بررررني التاررررورات اجلديررررد  يف النلررررام ا
تصررررررررررررررىض املو ررررررررررررررن يرررررررررررررروم:   http://www.acrseg.org/36537 العربيررررررررررررررة،وتررررررررررررررداةيات ال ررررررررررررررورات 

30/02/2021. 
نظريـة  إطـارتـأثيرات الصـعود الروسـي والصـيني فـي هيكـل النظـام الـدولي فـي ةال  ةبد الىيت  مد،"
 .15ص:السياسرررررررررررررررررررررية، ا لرررررررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررررررة للعلررررررررررررررررررررروم  تحـــــــــــــــــــــول القـــــــــــــــــــــوة".

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/3laa_3bd_alhafeez_mhmd.

fpd :04/03/2021  تصىض املو ن يوم. 
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 :ملخص
 اال أنيف املناطقة العربية اطالبة باحلرية والعدالة االجتاايية امل اتتنتاا االرغم مضي العشرية من 

مل حتقق بعد معدالت مقبولة يف التناية االقتصادية ومستويات الرفاه والقضاء يلى مظاهر  هذه األخرية
تاع، مع اهلشاشة اليت اتنتاضت  دها، إ افة اىل استارار العالقات السلاطوية يف ممارسة احلكم وإدارة واجمل

هذه الدراسة يف األسباب البنيوية لالقتصاد السياسي  تبحث، ر الاقر والباطالة ومظاهر احلرماناستارا
للسلاطوية يف املناطقة العربية وحماولة تاسريها بالنظر يف العالقة بني  عف الاطلب يلى الدميقراطية وزيادة 

لوالء يف ظل غياب ا الستدامةزيع الثروة تو و ارار االيتااد يلى يائدات الريع معدالت الاقر يف ظل است
 اإلتنتاج احلقيقي يف اجملتاع.

 الاقر املتعدد األبعاد، االستبعاد االجتاايي، السلاطوية، الزبوتنية، املناطقة العربية.كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Although nearly a decade has passed since the uprising in the Arab 

region for the demand for freedom, dignity and social justice, it has yet to 

reach acceptable rates of development rate, in addition to the pursuit 

authoritarian relations in the exercise of governance, management and 

society, while guarding against Poverty and unemployment and deprivation. 

This study aims to investigate the structural causes of the political 

economy of authoritarianism in the Arab region and attempt to explain them 
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by examining the relationship between low demand on democracy and 

increasing poverty rates, which is due to the pursuit of the same economic 

mode based on rent and the lasting returns of loyalty in exchange for the 

distribution of wealth in the absence of real production in society. 

Keywords: Multidimensional poverty, social exclusion, authoritarianism, 

clientelism, Arab region. 
__________________________________________ 

 سايان فوكة: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
اجملتاع الاقري هو اجملتاع الذي ينتج فقر الناس وينتج آليات إيادة إتنتاج فقرهم بشكل موسع 

اإلقتصادية واإلجتاايية والسياسية والثقافية وهو بالاطبع ومتزايد، ويقصد به اجملتاع األكثر ير ة للهشاشة 
جمتاع ال يعي األهم من شروط وظروف إستدامة التناية، حيث تسوده األبوية العاودية يف إدارة شؤون 
اجملتاع والدولة يلى مستوى املؤسسات واملنظاات مبا يف ذلك األسرة واملؤسسة التعلياية، فيحاصر 

أي اآلخر، ويغرتب ين املساءلة والشاافية والنقد ويكرس السلاطوية السياسية التعددية والتنوع والر 
والبريوقراطية بشكلها الااسد ويشيع الاساد وهدر اإلمكاتنات، إتنه اجملتاع الذي ينحسر فيه التاكري 

 حياته العلاي فيسود التواكل واخلرافة وهو اجملتاع الذي ال ينتج املعرفة وبالتايل ال جيد منها ما يوظاه يف
اليومية، وهو اجملتاع الذي تسوده قيم إحالل املا ي حمل احلا ر، وهو اجملتاع الذي ال يصون رأمساله 
البشري من حيث حقوقه وإيداده وتوسيع فرص خياراته وفق مبدأ الكااية والعدالة، وبإجياز فان اجملتاع 

قدراته املعرفية والثقافية والسياسية واالقتصادية  الاقري غالبا ما ياتقد الويي واإلرادة والشروط املواتية لتناية
والعلاية والتثقياية، وكل فقر يف أي من هذه القدرات يؤدي إىل فقر اجملتاع أفرادًا ومجايات وقوى 

 .(2004)يبد العزيز و يبد الباسط،  اجتاايية وسياسية ومعرفية
( مقاربة تعرف الاقر من خالل جماوية من Sen Amartyaيضع اإلقتصادي "امارتيا صن")

القدرات واألو اع واألفعال، حيث يعرب الاقر ين درجة احلرمان أو يدم القدرة يلى حتقيق بعض 
األو اع كالصحة اجليدة والتعليم اجليد واملسكن الالئق، إ افة إىل يدم حتقيق مجلة من األفعال أساسها 



 

 سفيان فوكة
 

206 

 

وحرية الرأي والتعبري وحرية التنقل، يؤسس هذا التصور للاقر لضرورة اإلبتعاد ين  املشاركة يف احلياة العامة
املؤشرات التقليدية كاقر الدخل أو اإلتنااق ين بعد واحدا من أبعاد مستوى الرفاه أو الاقر البشري الذي 

و اإلستاطاية، أي يضم يددا من األبعاد األخرى اليت مت تناوهلا يف مقاربة الاقر يلى أساس ماهوم القدرة أ
قدرة اإلتنسان يلى حتقيق مستويات مقبولة من مقومات احلياة الكرمية باإل افة اىل الدخل، مثل الصحة 

 .(34، صاحة 2018)صندوق النقد العريب،  واملشاركة يف احلياة العامة والتعليم والسكن الالئق واحلرية
يف املناطقة العربية ورغم زخم املقدرات والثروات الاطبيعية الزال الريع هو الناط اإلقتصادي السائد 
وخصوصا النااطي، رغم ذلك فاظاهر الاقر والباطالة وما يرتتب ينها من حرمان الزالت مسة يامة تاطبع 

ر تاطرح احلالة العربية تناسها احلياة العربية، ويف ظل النقاش حول العالقة بني الاطلب يلى الدميقراطية والاق
إال أن مؤشرات التناية الزالت  2010بشدة فرغم ما شهدته املناطقة من حماوالت للتغيري منذ هناية العام 

مل تعرف بعد مستويات مقبولة ويستار الاقر وما يرتتب ينه من حرمان وإستبعاد إجتاايي، ما يعين أن 
ناية والعدالة اإلجتاايية رغم مضي قرابة العقد من الزمن، شعوب املناطقة مل حتقق بعد ماطالبها حول الت

مرد ذلك هو تغلغل منط من االقتصادي السياسي املكرس للسلاطوية يف بعديها اإلقتصادي والسياسي، 
هذه البنية من اإلقتصاد السياسي تكرس الزبائنية وتعرقل الدميقراطية ومتنع تاطـور اجملتاـع املـدين وجتعل من 

الريع مقابل الوالء، وة يف اجملتاع يتخذ شكل املنحة من احلــاكم حيث يناق يلــى املــواطنني مــن توزيع الثر 
يف هذا السياق تناطرح االشكالية التالية: ماهي اخللاية االقتصادية إلستدامة السلاطوية وإ عاف الاطلب 

 يلى الدميقراطية يف املناطقة العربية؟
 التالية:وتستديي هذه االشكالية طرح فر يات 

  عف األداء اإلقتصادي العريب واإلستارار املارط يف اإليتااد يلى يائدات الريع يؤدي اىل 
 إستارار  عف الاطلب يلى الدميقراطية وإتنتشار الزبائنية السياسية املوالية للسلاطوية يف املناطقة.

  زادت حاالت كلاا زاد اإليتااد يلى الريع كلاا زادت معدالت الاقر والباطالة يف املناطقة و
احلرمان واإلستبعاد اإلجتاايي اهلادمة للاواطنة واملشاركة السياسة ما يؤدي اىل إخضاع اجملتاع 

 للسلاطوية وإذياتنه هلا.
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ركب يقرتب من ( هو منهج مArea studiesتعتاد هذه الدراسة يلى منهج دراسة املناطق )
يركز يلى املناطق ذات اخلصائص املشرتكة حضاريا وتارخييا وثقافيا واقتصاديا، ويقوم منهج دراسة احلالة و 

يلى الدراسة العلاية النظرية واإلمربيقية بتوظيف التخصصات املختلاة مثل يلم اإلقتصاد واإلجتااع 
والسياسة، حبيث تتضافر اجلهود وترتكب يف وصف وتشخيص وتقصي أو اع تلك املناطق وأمهيتها 

 ورها والتنبؤات بشأهنا، هكذا تقع دراسة املناطقة العربية  ان اختصاص هذا املنهج.ود
 متالزمة الريع والتسلط في المنطقة العربية: .2

من دون وجود -كثريا ما تصاب الدولة املعتادة فـي إدارة شـؤوهنا يلـى يائـدات الريع بشكل مارط 
مبا يعرف "بلعنة املوارد"، خصوصا إذا سامهت إيرادات الريع يف حتقيق طارة يف الناو دون  -إتنتاج حقيقي

من الريع لكسب والء  أن تصاحبها تناية حقيقية، هذا النوع من الدول ال يتواىن يف توظيف يائداته
املواطنني الذين يتحولون إىل ريايا مقابل ما توفره هلم تنظاهم من خدمات، ومقابل ذلك يذين اجملتاع 
غري املنتج فتتجنب النخب احلاكاة الضغوطات اجلااهريية واملاطالبة باإلتناتاح وإستبدال النظم القائاة أو 

 Politicalمن خالل بناء الزبائنية السياسية ) تؤخرها يلى األقل، هكذا يتالزم الريع والسلاطوية

Clientelism بوصاها تنظام سياسي وإجتاايي قائم يلى احملسوبية يساح للزبائن والرياة من )
 اإلستاادة من الديم املشرتك كوهنم يوازون بعضهم البعض يلى أصعدة سياسية وإجتاايية وإدارية خمتلاة 

(Roniger, 2004, pp. 353-354) . 
يتايز هذا الو ع بأتنه كلاا استار إرتااع مستوى معيشة املواطنني من خالل توزيع الريع كلاا 
جددت النخب احلاكاة شرييتها لإلستارار يف احلكم، بيناا يؤدي إخنااض الريع لنتيجة يكسية هتدد 

هذه "غياب احملاسبة والشاافية يف  وء يدم اإليتااد يلى شريية النظام وإستقراره، وتنتج لعنة املوارد 
حتصيل الضرائب من املواطنني بوصاها موردا رئيسا للدولة فضال ين الاساد يف توزيع العائدات النااطية 
يلى الدوائر املقربة من السلاطة، ومن مث يتسبب أمنوذج الدولة الريعية يف تعزيز السلاطوية"، ويرقلة 

من  (2-1، الصاحات 2019)يبد السالم، لدول الريعية النامية الضعياة مؤسساتيا الدميقراطية يف ا
ارج إطار الدولة ويف يالقة إستقالل لذي جيب أن يعيد إتنتاج ذاته خدين االل منعها من تاطور اجملتاع املخ
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من الضرائب"، كاا تتخذ املوازتنة العامة يف الدولة الريعية شكل املنحة من احلاكم حيث  تنسيب معها وميوهلا
 .(6، صاحة 2013)ياسر، دي وخمرجاته ن الريع ال من يائدات تنشاطهم االقتصايناق يلى املواطنني م

الدول العربية يلى مصدر أوحد للدخل، ويف اجلزء النااطي منها  كثريا ما ايتادت إقتصاديات 
جند املصدر األساسي للثروة الوطنية يف يد النخب احلاكاة تستعالها كأداة والء ين طريق لعب دور املوزع 

)جناحي، أو جتسيد لدور "احلاكم املاتنح" مقابل يدم املاطالبة باحلقوق أو اإليرتاض يلى اإلتناراد باحلكم 
، إن هذه الظروف اإلقتصادية املتايزة بالسياطرة يلى منبع الدخل األوحد ومع (66، صاحة 2003

املنتج من قبل اجملتاع  تصري الدولة  املالكة لوسائل اإلتنتاج هي من يتخذ  غياب النشاط اإلقتصادي
)فرجاين، التناية قرارات التصرف يف حياة الناس والتخاطيط ملصريهم دون أن يكون هلؤالء احلق يف االختيار 

، ويف ظل هذه السياسات اإلقتصادية يبدو (68-67، الصاحات 2002اإلتنساتنية؛ املاهوم والقياس، 
النظام السياسي وكأتنه "إقاطاييات ومراكز تناوذ موزية بني األقرباء واحلاشية والزبائن الذين يستعالهم 

، 1995)ينصر، احلاكم يف إسرتاتيجية يامة هدفها احملافظة يلى السلاطة واإلمتيازات املرتباطة هبا" 
 .(86احة ص

إن اإلستارار يف هذا النهج اإلقتصادي يف املناطقة حىت بعد ما يرف بالربيع العريب وبقاء  
اإليتااد يلى املصدر األوحد للدخل الوطين وإيتااد توزيعه كأداة للوالء مل يعد بالكااءة املناسبة يف كثري 

ر املسار اإلقتصادي لبعضها اآلخر مع من الدول العربية اليت يرفت جماوية من الضغوط الداخلية وتعث
إخااقها يف حتقيق املستوى املعيشي األتنسب وتزايد الويي العريب باإلتناتاح يلى العامل يف يصر التكنولوجيا 
واإلتصال، وهو ما أدى إىل إ عاف شريية النخب احلاكاة املتزامن مع بداية تراجع الدولة بشكل حذر 

أخذ ذلك الرتاجع مظهر التهرب من حتال املسؤولية لكن دون ترك ين التدخل اإلقتصادي الكلي وقد 
 إهنا دولة راوغت ومل تستسلم. (10، صاحة 1989)حريق،  القيادة إىل اجملتاع

الريعية بالتقلب الدائم بني الناو والركود وتأثرها املستار باملتغريات الوطنية  ملا اتصات اإلقتصاديات
والدولية مبا ينعكس يلى اإلستقرار السياسي للدولة الريعية املعتادة بشكل رئيس يلى هذه العوائد املتغرية 

ير ة لعدم  بدل من ايتاادها يلى اإلقتصاد احلقيقي القائم يلى اإلتنتاج، فقد صارت الدول العربية
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اإلستقرار بشكل مستار، خصوصا إذا كان الريع تنااطيا مقرتتنا بنجاح الدولة املعتادة يليه يف حتقيق 
، 2019)يبد السالم، طارات باضل إرتااع أسعار الناط، فإهنا غالبا ما وقعت يف أزمات يند إخناا ها 

 .(1صاحة 
يف هذا السياق يرى "إيليا حريق" أن رغبة األتنظاة السياسية يف التخلص من أيباء السياسة  

اإلقتصادية الريوية وإستحالة إستارارها دفعت هذه األتنظاة حنو اإلتناتاح اإلقتصادي، وقد رافق هذا 
، (11، صاحة 1989)حريق،  اإلتناتاح مبادرات يف طريق الدميقراطية اليت أصبحت هلا أمهية متزايدة

وباستارار سياسات اإلتناتاح اإلقتصادي وتشجيع القاطاع اخلاص وتسهيل ياليات اإلستثاار األجنبية 
اتسعت الاجوة بني الاطبقات اإلجتاايية ومنه الاطبقات السياسية، وكذلك حرمان فئات شعبية كبرية من 

اخلاص، وقد جاءت إستجابة بعض النظم احلاكاة إزاء الو ع اجلديد مثار سياسات التحول للقاطاع 
مبحاولة إ ااء مسحة ليربالية يلى احلياة السياسية حىت ال يبدو أن هناك تناقضا بني التوجهات 
اإلقتصادية اجلديدة وما جنم ينها من تنتائج وبني التوجهات السياسة اليت تبعها النظام ـلكن سعي الاطبقات 

غيري خاصة أهنا يف هذه املرحلة مثلها مثل سابقتها مل تنل حظها من وسائل اإلتنتاج اليت تساح الدتنيا للت
بتحسني الو ع املعيشي الذي صار ماطلبا ملحا من قبل هذه الاطبقات أدى إىل اهتزاز شريية األتنظاة 

بني شكل اإلتنتاج  احلاكاة وفضح شكلية "الليربالية السياسية" املصاحبة لإلقتصادية، كاا أن هذا التناقض
 وطرق التوزيع سيؤدي يف املرحلة اجلديدة حتاا إىل استارار الصراع بني الدولة واجملتاع يف العامل العريب. 

هكذا مل تستهدف التحسينات الشكلية اليت أجريت يلى شكل االقتصاد واحلكم إجراء أي  
الة التوزيع ومشاركة األغلبية تغيري يف جوهر السلاطة، فلم يستهدف اإلتناتاح اإلقتصادي حتقيق يد

اإلجتاايية يف ياليات اإلتنتاج واحلكم، ومع تزايد تراكم الثروات لدى التحالاات القريبة من احلكم، 
اتسعت الاجوة بني القلة من األثرياء واألغلبية الساحقة من الاقراء املهاشني سياسيا واجتاايياً، يف ذلك 

بالدليل القاطع أن اإلتناراج احملدود وفقا لتوجهات البنك الدويل  يكتب "غازي الصوراين" قائال: "قد ثبت
وصندوق النقد الدويل، كان يالية مدروسة أسارت ين تآكل القايدة االجتاايية وتعرض اجلااهري 
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وفيه يقول "زكي ، (101، صاحة 2003)الصوراين،  الشعبية الاقرية ملزيد من احلرمان واإلفقار والتهايش
 رمزي" "ودايا الاطبقة الوساطى".

لقد رأينا أن الدولة العربية اليت أرادها العرب "وطنية" مل حتقق آماهلم وبنيت كدولة تسلاطية، ومرة  
أخرى جند أتنه وبعد مرحلة التحرر اإلقتصادي الشكلي واإلتناتاح السياسي احملدود خرجت هذه الدولة 

أكثر تسلاطا ياا كاتنت يليه، هذه املرة بتعاق املصاحل الشخصية والبريوقراطية السلبية يف ظل  اإلستبدادية
آليات اخلصخصة واإلتناتاح، وتضخات ظاهرة الاساد يف السياسية واالقتصاد واإلدارة والعالقات 

ستبد االجتاايية وتنشأت أمناط يالقات جتاع بني التحرر االقتصادي والتسلط السياسي، ليتديم امل
، 2003)الصوراين،  حباشية يرتبط مصريها مبصريه لتالقي املصاحل ين طريق ترابط السياسية باإلقتصاد

ولتستار أيضا خمرجات هذا التحالف الااسد اجملسد لإلقتصاد السياسي للتسلط يف  ،(111صاحة 
ن جهة و عف الاطلب يلى الدميقراطية من جهة أخرى يف املناطقة واملنعكس من خالل تنامي الاقر م

 املناطقة العربية يف ظل صعوبة التعايش بني الدميقراطية والاقر.
 هل المجتمعات العربية مجتمعات فقيرة؟ .3

رغم أن املناطقة العربية أغىن من أن تكون جمرد تنامية حسب تقارير "التناية البشرية" إال أن الناتج 
مليار  2682,6بلغ فقط  2018احمللي اإلمجايل لكل البلدان العربية جمتاعة حسب إحصائيات يام 

 International) دوالر أمريكي وهو أقل منه لدولة أوروبية واحدة متوساطة احلجم مثل اسباتنيا

Monetary Fund, 2019) وزيادة يلى هذا التااوت فاعلوم أن يدد سكان العامل العريب تزايد ،
مليوتنا  425ليقاز إىل  2000مليوتنا يام  287إىل حوايل  1980مليون تنساة يام  170من حوايل 

أي  ، صاحة ج(2019)صندوق النقد العريب، % من سكان العامل 5,44وهو ما يعادل  2018العام 
مليون تنساة يف اقل من أربعني ياما، ويف البلدان العربية جمتاعة فإن  255بزيادة ماطلقة قدرها حوايل 

أي % من إمجايل السكان 22تنسبة السكان الذين يبلغ متوسط دخلهم اليومي دوالر واحد يقدر بنحو 
% من 52دوالرات بنحو  5و2مليون تنساة، وتقدر تنسبة الذين يرتاوح متوسط دخلهم بني  62حوايل 

 مليون تنساة. 145إمجايل السكان أي حوايل 
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أيضا تتااوت معدالت الاقر بني الدول العربية إذ قدرت تنسبة السكان حتت خط الاقر العام 
غرب، وبغلت هذه النسبة يف مصر % يف امل4.8% من إمجايل سكان اليان، و48بنحو  2018
، كاا تؤدي احلرب الدائرة يف القاطر السوري اىل تزايد تنسب الاقر 2019%  شهر جويلية 32,5
فان أكثر من ثلث  2018% من السكان، وحسب التقرير اإلقتصادي العريب املوحد للعام 50لتاوق

اليان والسودان والقار والصومال السكان يرزح حتت  غط الاقر يف ما ال يقل ين ست دول يربية وهي 
وجيبويت وسورية، بيناا ترتاوح تنسبة الاقر بني الربع والثلث يف أربع دول يربية، وتقل ين تلك املستويات 

(، وقد سجلت كل من اجلزائر واملغرب تنسب فقر تقل 1يف بقية الدول املتوفر ينها بياتنات )اتنظر الشكل 
 %.10ين 

 : يوضح نسبة فقر الدخل في الدول العربية وفق خط الفقر الوطني1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 (.33، صاحة 2018: )صندوق النقد العريب، المصدر

% يف السعودية 1يف دول اخلليج امليسورة وحىت إن اخناضت معدالت الاقر سابقا إىل ما دون 
ى ين تعرض شرائح جمتاعية هلذه الظاهرة، والكويت واإلمارات وقاطر والبحرين وياان ال جيعلها يف منأ

فاعدالت الاقر اليوم ير ة لإلرتااع يف هذه الدول النااطية امليسورة بسبب دخول بعض دول املناطقة يف 
% من السعوديني 63ياليات ياصاة احلزم من جهة وبسبب الصدمات النااطية اجلديدة؛ لقد تقدم 
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ملعاجلة اآلثار السلبية ملا اتبعته  2017احلكومة يام  للحصول يلى ديم "صندوق املواطن" الذي أتنشأته
 .(33، صاحة 2018)صندوق النقد العريب، من إجراءات تقشاية 

رغم اتساع فجوة الاقر يف الدول العربية واليت حتدد بالارق بني خاطه املقدر بدوالر واحد وبني  
% من سكان الدول العربية  35إىل  25متوسط تنصيب الارد من الناتج القومي يف اليوم، فإن حنو 

حال حدوث يعيشون مبستوى يتجاوز قليال تنسبة الدوالر الواحد يوميا، ولذلك فإتنه من املاكن جدا يف 
ارتااع طايف يف تكاليف املعيشة أو التسريح من العال أو تنتيجة لسوء الصحة أن ينحدروا إىل ما دون 

 مستوى هذا اخلط الذي بات اليوم رفيعا. 
حتت ينوان "التقرير العريب حول الاقر متعدد األبعاد" لكل  2017حسب دراسة صدرت العام  

إلجتاايية لغريب آسيا )اإلسكوا( وجامعة الدول العربية ومنظاة األمم من جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية وا
املتحدة لألمومة والاطاولة )اليوتنيسيف(، ومبادرة أكساورد للاقر والتناية البشرية، مت احتساب دليل الاقر 

يتاتنيا، املتعدد األبعاد مشلت كال من: األردن، توتنس، اجلزائر، القار، السودان، العراق، مصر، املغرب، مور 
اليان، إ افة اىل فلساطني )يف باب حتليل فقر األطاال(، أكدت خمرجات الدراسة اتنتشار الاقر املتعدد 

% من سكان الدول العربية حمل الدراسة يقعون حتت مصنف األسر الاقرية،  41األبعاد حيث ان حوايل 
% يعاتنون من 44حوايل سنة، فإن  18% يف فقر مدقع وبالنسبة لشرحية السكان دون سن 13وحوايل 

  (.2من الاقر املدقع )اتنظر الشكل  %25الاقر وحنو 
 :يوضح دليل الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية2الشكل 

 
 
 
 
 

 .(35، صاحة 2018)صندوق النقد العريب، : المصدر
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كاا خلص التقرير اىل وجود شرحية أخرى تقدر بربع السكان مهددة بالوقوع حتت خط الاقر؛ 
وإىل يدم املساواة يف توزيع الاقر داخل كل بلد وبني خمتلف البلدان، وكذلك يدم املساواة يف فقر 

سكنية وسوء األطاال وإىل أن احلرمان من التعليم ميثل أكرب مصدر للاقر األسري، بيناا متثل الظروف ال
 .(35، صاحة 2018)صندوق النقد العريب،  التغدية أكرب مصادر الاقر يند األطاال

 . العمالة العربية ومعضلة البطالة؛ هل سيستمر الفقر في المنطقة العربية؟4
إتساع قايدة اهلرم يف  وء ارتااع معدالت اخلصوبة وارتااع معدالت اإليالة يالحظ إستارار 

السكاين وإستارار تبعات ذلك يلى الناو االقتصادي يف العامل العريب، ويند مراجعة التغريات الدميوغرافية 
)صندوق % 2,2فإن البياتنات تؤكد أن منو السكان سنويا قد بلغ  2017و 2007خالل الارتة بني 
بيناا ياوقه منو السكان املعالني وهو ما ال يتيح ملعدالت اإلدخار  (36، صاحة 2019النقد العريب، 

واإلستثاار باإلتنتعاش، وغالبا ماتعال السياسات األخرى غري الصائبة اليت تتزامن مع يبء اإليالة يف 
غياب إصالحات مؤسسية وهيانة القاطاع العام يلى اإلتنتاج مما يوسع الاجوة الداخلية بني الائات 

 جتاايية املختلاة.اإل
% وهو ميثل أيلى معدل 15,4حبوايل  2017قدر متوسط معدل الباطالة يف الدول العربية العام 

مليون ياطل،  19,8حوايل  2018باطالة باملقارتنة مع األقاليم الرئيسة يف العامل، وبلغ يدد العاطلني سنة 
يف املناطقة، حيث بلغ جماوع حصص  وتقع كل من مصر وسوريا واليان  ان قائاة الدول األكثر باطالة

هذه الدول أكثر مـن تنصف إمجايل يدد العاطلني يف الدول العربية وبلغ معدل الباطالة أكثر من تنصف 
القوة العاملة يف كل من اليان وسورية، للتاطورات احملليّة اليت مير هبا هذين البلدين، بيناا كان معدالت 

% يف املائة من حجم القوة العاملة، ويف جيبويت، 27,9حبوايل الباطالة مرتاعة أيضا يف كل من فلساطني 
% يف 15,5% يف ياان و16% و17,7% يف األردن ويف ليبيا حبوايل 18,5%، وحوايل 22,4
% يف العراق وسجلت جماوية الدول اليت تضم دولة اجلزائر والسودان ومصر واملغرب 14,8توتنس و

%، فياا ترتاع معدالت الباطالة بني املواطنني يف تلك 12,8% 10,2وموريتاتنيا معدالت باطالة بني 
% يف السعودية، من تناحية أخرى سجلت معدالت 12% يف ياان، و15الدول لتصل إىل أكثر من 
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)صندوق النقد  % يف الصومال6% و6,3باطالة متدتنية تنسبيا يف كل من لبنان بنسبة بلغت حوايل 
 .(43صاحة ، 2018العريب، 

 13مليون مواطن، منهم أزيد من  131فقدرت العاالة العربية حبوايل  2018أما يف بداية يام 
% من جماوع القوة العاملة العربية 10مليون ياطل ين العال حسب تقديرات البنك الدويل أي تنسبة 

%، كاا ترتكز 5.4البالغ معظاهم يف البلدان غري النااطية وهو ما ميثل تقريبا  عف املتوسط العاملي 
سنة إىل  24و 15معدالت الباطالة وترتاع يف الدول العربية يف فئة الشباب ذوي الائة العارية ما بني 

%، وهو ما ميثل أيضا  عف املعدل العاملي، فياا تسجل باطالة اإلتناث من هذه الائة العارية أيلى 26
، 2019العريب، -النقد-)صندوقلعاملي % للاتوسط ا15% مقابل 40املستويات يامليا حيث تبلغ 

 (.3)اتنظر الشكل  (13صاحة 
 : يوضح مستويات البطالة في الدول العربية3الشكل 
  

 
  
 
 
 

 .(27، صاحة 2019)صندوق النقد العريب، : المصدر

بالنظر ملعدالت الباطالة ميكن القول أن الناو اإلقتصادي املتحقق مل يتاكن من خلق  فرص يال  
فبالرغم من إرتااع منو فرص العال اليت -كافية، كاا حيقق منو السكان يف سن العال معدالت أسرع 

سن  % إال أهنا كاتنت أقل من الزيادة يف يدد السكان يف6،2خلقها الناو اإلقتصادي حيث بلغت 
أما قدرة أسواق العال يلى استيعاب الداخلني اجلدد فتشري  -% سنويا3.1العال والذي بلغ منوه 

مسوحات سوق العال إىل أن معظم العاطلني هم من الباحثني اجلدد ين يال، يف ظل هذا الو ع املتأزم 
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فرصة يال حىت يام مليون  60أشارت تقديرات األمم املتحدة إىل أن الدول العربية حباجة إىل توفري 
لإلبقاء يلى مستويات باطالة الشباب يند مستوياهتا، من جهة أخرى هذا الو ع يؤكد إستارار  2020

فر ية أن احلكومات العربية باطيئة يف خلق فرص يال مالئاة تنسجم واملهارات ومستوى التعليم وطبيعة 
ف العالقة بني هذه السوق وطبيعة املهن اليت يضخها اجلهاز التعلياي يف سوق العال وذلك تنتيجة  ع

 .(2004)شكوري،  خمرجات تنظم التعليم
كاا تشري منظاة العال الدولية أن سايات العال يف الدول العربية إخناضت يف الربع األول من 

لربع الرابع من % أي ما يعادل مليون وظياة بدوام كامل تقريبا مقارتنة با1.8مبا يقدر بنحو  2020يام 
إخناا ا أكثر حدة، مع خسارة  2020، وتتوقع املنظاة أن تشهد املناطقة العربية يام 2019يام 
ماليني وظياة بدوام كامل، األمر الذي سيرتجم مباشرة إىل  6% من سايات العال أي ما يعادل 10.3

الية واليت تضعف فيها إخنااض مستويات الدخل وزيادة الاقر خاصة يف البلدان حمدودة القدرة امل
 .(2020ان، -ان-)سيمؤسسات سوق العال 

أن  2019العريب" الصادر ين صندوق النقد العريب للعام  من جهته يايد تقرير "آفاق اإلقتصاد
مشكلة الباطالة الزالت من أهم التحديات اليت تواجه املناطقة العربية ويعد من أبرز األولويات يلى صعيد 
السياسات بالنسبة للبلدان العربية خلق املزيد من فرص العال ملواجهة حتدي الباطالة، وفضال ياا مت 

العريب، -النقد-)صندوقه ميكن تلخيص خلايات إرتااع معدالت الباطالة يربيا إىل مايلي اإلشارة إليه فإتن
 :(27، صاحة 2019
 الناو املتسارع للقوى العاملة مبا ياوق قدرة اإلقتصادات العربية يلى توفري فرص العال؛ 
  يعد غري موفر للتشغيل بالقدر الكايف؛يدم مالئاة تنسق الناو يف الدول العربية والذي 

 يدم املوائاة ما بني احتياجات سوق العال وخمرجات التعليم )فجوة العاالة املاهرة(؛ 

  هيكلية أسواق العال وبيئات األياال )تاضيل القاطاع العام يلى القاطاع اخلاص، وإتنتشار العال
 .ملشرويات(يف القاطاع غري الرمسي، والتحديات املرتباطة بصعوبة تأسيس ا
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إن الشواهد اليت توفرها البلدان العربية حاليا تشري إىل يدم متكن هذه البلدان من استيعاب 
خاصة طاليب العال اجلدد وإىل ارتااع معدالت الباطالة، إذن ال بد أن تنتساءل كيف  تدفقات يرض العال

دخل الارد مع تزايد يف أيداد ميكن هلذه البلدان  اان زيادة يف فرص العال وحتقيق منو مستدام يف حصة 
 من أجل القضاء يلى الاقر؟  السكان يف سن العال و ان إطار حتسني اإلتنتاجية

حتقيق  تتاطلب اإلجابة يلى هذا التساؤل ربط املتغريات الدميوغرافية بسياسات التشغيل ومبا يضان 
يلى الاقر وبتخايض تنسبة يف إطار القضاء القريب و إمجايل الناتج احمللي وذلك يلى املدى  منو يف 

الل الباطالة، وحىت قبل الوصول إىل املعدالت احلالية فقد أشارت الدراسات اىل  رورة منو فرص العال خ
% يف املتوسط وتتباين معدالت منو فرص التشغيل بني 4قدر بـمبعدل  2015–2000الارتة بني 

ة لعرض القوى العاملة ومبا يضان حتسني البلدان، أما حجم اإلستثاار املاطلوب لتاويل فرص للعال موازي
% سنويا فيقدر ب 1.5الكااءة اإلتنتاجية ورفع كااءة األداء، كذلك يؤمن إرتااع يف األجر احلقيقي مبقدار

تدل يلى يسر التقدم يف  اليت قدمنا، غري أن األرقام (2004)شكوري،  % من إمجايل الناتج احمللي28
 رص العال وإستارار إرتااع معدالت الاقر والباطالة يف املناطقة.توفري ف

 .أثر الفقر والبطالة على اإلستبعاد اإلجتماعي وإعادة إنتاج الحرمان:5
 تتجلى إحدى خماطر الاقر والباطالة يف اإلستبعاد اإلجتاايي بوصاه تنقيضا لإلتندماج اإلجتاايي
واملشاركة يف الشأن العام، فالاقر والباطالة يؤثران يلى خمتلف مؤشرات التناية اإلتنساتنية ويكرسان احلرمان 
الذي يقود اىل اإلستبعاد اإلجتاايي والذي يبقي كال من الاقراء والعاطلني ين العال والائات اهلشة 

يقد من ماهوم الاقر وهو أحد تنتائجه، خارج دائرة املشاركة السياسية وصناية القرار، إن ماهوم احلرمان أ
مبا يناطويان يليه من حرمان راجع إىل -وبغستاراره يتم اإلتنتقال من فقر الدخل وفقر التناية البشرية 

إىل حرمان أكرب هو اإلستبعاد  -إتنعدام الدخل أو العجز ين حتقيق مستوى معني من التناية البشرية
قات اإلجتاايية اليت تتجرد بسبب احلرمان الناجم ين الاقر اإلجتاايي والذي يركز كااهوم يلى العال

، 2008االتنسان، -حقوق-)جملسمن املستوى األساسي من األمان الالزم لتحقيق التاكني يف اجملتاع 
 .(9-8الصاحات 



 

 قتصاد السياسي للتسلط: تمكين الفقر والحرمان في المنطقة العربيةاإل
 

217 

 

وصا إذا ما أدركنا أن الاقر وما تربز البياتنات املقدمة آتناا مدى حدة املشكلة يف املناطقة العربية خص
ينتجه من حرمان يقرتن يادة باألمية وما ترتبط به من اجلهل باحلقوق وما ينجم ينه من إستارار اخلضوع 
للاطبقات املسياطرة إقتصاديا وسياسيا وسهولته يف مثل هذه الظروف وهو ما يسهل الوقوع يف اإلستبعاد 

( إىل كون معدل األمية ALECSOية للرتبية والثقافة والعلوم )اإلجتاايي، من جهتها تشري املنظاة العرب
يف الدول العربية ال يزال مرتاعا مقارتنة بدول العامل النامي، فبيناا إستقر املتوسط العاملي يف تنسبة 

مليون تنساة  96% بني العرب أي حنو 21املناطقة العربية سجلت تنسبة أمية قدرها  % فإن13.6
( يدد األميني العرب UNESCOيعاتنون من األمية، وحتدد منظاة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )

وز بنحو سبعني مليون شخص.وحبسب تقرير املنظاة العربية، فإن تنسبة اإلتناث من األميني العرب تتجا
 .(2018)اجلزيرة، % 80و 60% ياوما، لكنها يف بعض الدول العربية ترتاوح بني 25

(  1ة السكاتنية املرتاعة )اتنظر جدولينتشر هؤالء خصوصا يف النظم العربية اجلاهورية ذات الكثاف 
خرجات املشكلة املنعكسة يلى احلياة السياسية كثري منهم ميكنه اإلتنتخاب، مما يؤكد الاطبيعة السلبية مل

واملتاثلة يف هتايش هذه الاطبقات الاقرية اليت تناو لديها االجتاهات السلبية من يزوف ين املشاركة 
السياسية ويدم اإلهتاام بالشؤون العامة، مما جيعلها بعيدة ين العالية اإلتنتخابية وحرماهنا من حق 

لعامة، ولو حاولت هذه الاطبقات املهاشة اإلقرتاب من احلياة السياسية فإن  املشاركة يف رسم السياسات ا
فرصها تتضاءل أمام الاطبقات الغنية اليت تستاطيع احلااظ يلى مصاحلها أفضل من الائات احملرومة ليزداد 

 .(73، صاحة 2003)قرية،  يدد املهاشني مادامت يالية التغيري السياسي غري واردة
 : نسبة األمية في البلدان العربية وفق منظمة اليونسكو1الجدول 

 %24السودان:  %24مصر:  %28املغرب:  %30اليان:  %4موريتاتنيا: 
 %9ليبيا:  %14سوريا:  %18توتنس:  % 20العراق:  %20اجلزائر: 

 %4البحرين:  %5السعودية:  %5سلاطنة ياان:  %6اإلمارات:  %6لبنان: 

 %2قاطر:  %3فلساطني:  %4الكويت:  %4الكويت: 

 (2018)األمحد، : المصدر
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( ماليني طال يريب ممن 06كاا تشري املنظاة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إىل كون قرابة ستة )
% من األطاال الذين يلتحقون 30و 20أدركوا سن الدراسة غري منخرطني يف العالية التعلياية، وأن بني 

، هكذا تستدام األمية كاا يتحال وجوبا (2018)اجلزيرة، بالتعليم األساسي يتسربون يف فرتات مبكرة 
 عف التعليم أمهية إ افية يف البلدان العربية يف تكريس احلرمان لسببني جوهريني كاا يقول "الدكتور تنادر 

: (23، صاحة 1998العربية، )فرجاين، آثار إيادة اهليكلة الرأمسالية يلى البشر يف البلدان  فرجاين"
"األول، أن التعليم، حىت األساسي منه، غري معام يف كثري من البلدان العربية، وأن تنويية التعليم مرتدية، 
والثاين أن التعليم بشكله احلايل يساهم يف تعايق الاوارق االجتاايية تنظرًا ملعاتناة الائات اإلجتاايية 

الت أيلى من احلرمان من التعليم، واملتوقع أن يرتتب يلى إيادة اهليكلة ملعد -الاقراء والنساء-األ عف
الرأمسالية تدهور التعليم تنتيجة لتخايض اإلتنااق احلكومي مما يناطوي يلى تقليص الناقات يلى اخلدمات 
يت العامة بوجه يام، ولسياسة "استعادة التكلاة" اليت تنص يلى اقتضاء احلكومة رسومًا مقابل اخلدمات ال

تنتيجة للغالء العام  -تستار يف تقدميها بوجه خاص، وإذا أ انا إىل ذلك ارتااع تكلاة التعليم املباشرة
تنظرًا لتوافر فرص يال جمزية لألطاال، يتضح أن الاقراء سيعاتنون  -وإتنتشار الدروس اخلصوصية وغريها

األشد باعل يوامل إجتاايية تقلل من حرماتنًا أشد من التعليم، ويتوقع أن تعاىن البنات والاقراء، احلرمان 
 أمهية تعلياهم".

إن ظروف األمية والاقر ختّلف بيئة مناسبة للتحكم واإلستغالل والاساد الذي حيّيد الدولة ين 
التوزيع العادل للثروة باطرق سلاطوية كتزييف الويي للتسليم بالاقر وين طريق التشريع، وحىت أساليب القهر 

اطبيعة املشكلة ودورها يف إستارار ظاهرة السلاطوية يلى مستوى احلكم، حيق لنا والقاع، هنا وبالنظر ل
التساؤل: ماذا لو مت القضاء يلى الاقر يف البالد العربية أو التقليل من حدته؛ هل سيؤدي ذلك إلزاحة 

 احلكم التسلاطي؟
الل مؤشر التناية غين ين القول أن دول اخلليج العريب حتتل الصدارة يف ترتيب الدول العربية من خ

البشرية، لقد حققت هذه الدول تاطورا ملحوظا من حيت إرتااع الدخل الاردي وتنشر الرياية الصحية 
والتعليم والرفاهية اإلجتاايية، مقارتنة بباقي الدول العربية، لكن يف املقابل تاتقر هذه الدول إىل احلرية 
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بات وأو اع حقوق اإلتنسان فيها متدتنية، فهل يعين والدميقراطية، إذ تغيب فيها األحزاب السياسية والنقا
ذلك أتنه حىت لو مت القضاء يلى ظاهرة الاقر فان النظم العربية غري قابلة لإلتناتاح والتغيري، بدليل الو ع 

 اخلليجي امليسور والسلاطوي يف الوقت تناسه؟
أن النخب احلاكاة وما يف واقع األمر فإن يف الدول النامية ياوما ويف الدول العربية خصوصا؛ جند 

يعود يليها من املال العام وما يتاتع به أفرادها من مصاحل  خاة يف ظل العالقة بني السلاطة والثروة ال 
يساح هلا باالستعداد احلقيقي للتخلي ين إمتيازاهتا أو التخايض منها يلى األقل وهو سبب رئيس 

السلاطة وتقرتن باإلقتصاد، كاا يلتحق هبذه النخب لإلستبداد بالسلاطة السياسية أي املناعة اليت متنحها 
فئة أخرى تتشكل من كبار املوظاني واملاارسني ألياال الساسرة، مما يشكل طبقة متحالاة جتاعها 

 املصاحل الشخصية املشرتكة، ويف هذه احلال ترتاوح سياسات اإلقتصادي للتسلط بني:
 لريع، مث يدم توزيعها بشكل يادل يف يدم اإلهتاام احلقيقي خبلق الثروة خارج يائدات ا

اجملتاعات العربية اهلشة هو ما يؤدي اىل إستارار الاقر و عف الاطلب يلى الدميقراطية يف ظل 
السعي اليومي للاواطن يف إكتساب لقاة العيش من جهة ومن جهة أخرى خشية معار ة 

كديم التعليم والصحة النظام حىت ال خيسر ما يوفره له من خدمات وحد أدىن من سبل العيش  
 والعال يف القاطاع العام، وهو ما يكرس استدامة احلرمان يف هذه الدول.

  يف األقاطار امليسورة بدل تناية الاقر واحلرمان اإلقتصادي يوظف املال والثروة كأداة لكسب
 وشراء الوالء وهو احلال يف دول اخلليج العريب ليخلق تنويا اخر من احلرمان يتعلق بشح الاطلب

 .(97، صاحة 2002)الكواري،  يلى الدميقراطية وتربير الو ع القائم
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 . خاتمة:6
 الاقر كااهوم يعرب ين ظاهرة إجتاايية وإقتصادية شديدة التعقيد والتشابك وختتلف بإختالف
اجملتاعات ومراحل تكوينها وأدوات القياس واخللاية الاكرية واألخالقية، إهنا تقود يف حال إستاحاهلا إىل 
احلرمان ومنه اىل اإلستبعاد اإلجتاايي الذي جيعل الارد يف حالة إغرتاب ال تساح له مباارسة مواطتنه، يف 

يلى إستارار التسلاطية خصوصا يف ظل  املناطقة العربية أدى اتنتشار الاقر واألمية واجلهل بنسب شجعت
 إتنتشار اإلقتصاديات الريعية اليت يغيب فيها اإلتنتاج احلقيقي.

لقد سبب حتالف خمرجات الريع مع دميومة الاقر يف خلق اقتصاد سياسي للتسلط يف املناطقة 
ين املشاركة  العربية، فجدلية العالقة بني الاقر واجلهل يادة ما ترتبط بالتهايش والضعف ومنه العزوف

السياسية، أما إستارار اإلخااق اإلقتصادي يف العامل العريب والدخول يف اإلقتصاد احلر له أن يهدد ما 
تبقى من الاطبقات العربية الوساطى، ممّا قد يزيد من تنسبة الاقر القائم واملديم بنسب يالية من الباطالة، 

بية فان اليسر كان له تناس الدور يف دول اخلليج وإذا مل يكن الاقر مدخال للسلاطوية يف كل البالد العر 
العريب حيث يُنظر للاواطنني يلى أهنم رييا وأن الدولة املالكة ملصدر الرزق هي املاحنة له مقابل الوالء، 

 ويف كل األحوال زادت سياسات اإلتناتاح اإلقتصادي يف تدييم النسق السلاطوي للحكم.
لاطلب يلى الدميقراطية و عف اجملتاع السايي هكذا ياسد تنسق احلكم بغياب أو  عف ا 

لتجاوز احلرمان واحلااظ يلى مكاسب الريع، ويف ظل هذا الناط من اإلقتصاد السياسي تاسد املؤسسات 
وتضعف إىل حد التالشي يالقات الضبط واملساءلة، وهو مكان الداء الذي ختلاه السلاطوية يف ظل 

ة، ما يقود حتاا إىل  اان تعاطيل مؤسسات احلكم الدميقراطي إقتصاد يشجع يلى بناء الزبائنية السياسي
أو يلى األقل إ عافها يف القيام مبهامها األصيلة، ويف هكذا تنسق من احلكم يسهل إتنتهاك احلقوق 
واحلريات اإلتنساتنية ويتوطد اإلستبعاد اإلجتاايي حبيث تضعف املؤسسات اجملتاعية اليت تزدهر يف مناخ 

اإليالم ومنظاات اجملتاع املدين، ويرتتب يلى ذلك اتنتشار الاساد مما ينشئ حلقة احلريات مثل وسائل 
معتاة تعيق التناية، وتزيد من الاقر بسبب تااقم سوء توزيع الدخل، والثروة ومن مث القوة يف اجملتاع ومنه 

 إياقة وتعاطيل التناية اإلتنساتنية كاا هو احلال يف املناطقة العربية.



 

 قتصاد السياسي للتسلط: تمكين الفقر والحرمان في المنطقة العربيةاإل
 

221 

 

ى العامل العريب جتاوز إقتصاد الريع وخلق إقتصاد ميكن من تشكيل القدرات لقد بات  روريا يل
البشرية مثل حتسني الصحة واملعرفة واملهارات، إ افة اىل إتنتااع الناس بقدراهتم املكتسبة يف اجملاالت 

قتصاد الشخصية أو اإلتنتاجية أو الثقافية أو اإلجتاايية أو السياسة، وهو ما سيتم فقط يف حال جتاوز اإل
السياسي للتسلط بعد تاكيك لعنة املوارد وكاالة توزيع الناو اإلقتصادي الذي حيقق خارج إيرادات ويوائد 
الريع مبا مينح توزيعًا واسع الناطاق وياداًل للثروة يربيا، حينها فقط ميكن إياطاء كل شخص يف اجملتاع 

ام واملسامهة الاعالة يف صناية القرار، ويليه فال فرصة املشاركة السياسية احلقيقة وإبداء الرأي يف الشأن الع
بد من النهوض بالبنية اإلقتصادية واإلجتاايية للاناطقة العربية هبدف رفع املستوى املعيشي لألفراد بايتبار 
الناو اإلقتصادي  رورة للتخايف من الاقر أو القضاء يليه، مع حتاية جتاوز السبب الرئيس لإلخااق 

وهو  عف املشاركة يف إختيار أولوياهتا من قبل كل املعنيني ين طريق اإلتندماج  يف يالية التناية
اإلجتاايي، فالتوازن ال يقوم إال يف أجواء بيئة سياسية سلياة متهد له وتساح به، لذا جيب أن تكون 

اية القابلة أسس التناية اليت يتبناها اجملتاع العريب يف منوه تسري وفق سياسة إدارية قومية وراسخة، فالتن
لإلستارار واليت حتقق التناغم يف العالقة املتبادلة ما بني اإلتنسان وحمياطه الاطبيعي وبني اجملتاع وتنايته ال بد 
أن تركز يلى إسرتاتيجية إدارية إقتصادية تتضان منظورا بيئيًا وإجتااييًا ومؤسسيًا قوامه التناية البشرية، 

 ياسي للتسلط الذي يستدمي الاقر وجيدد احلرمان.  وهذا صعب التحقيق يف ظل اإلقتصاد الس
 التوصيات واالقتراحات:

  روة خارج إيرادات الريع قتصاد املنتج مبا يضان خلق الثل اإليرورة جتاوز اقتصاديات الريع وتاع
اوز الاقر والباطالة ومبا رورية لتجروط الضمع العال يلى توفري مظلة إجتاايية تتوفر هلا الش

 يستتبعه من التهايش واإلستبعاد اإلجتاايي.
  رورة تاكيك الزبائنية السياسية وفكرة الوالء مقابل املنح وهو ما جعل مظهر الاساد و عف 

تنظم املساءلة تضعف يف املناطقة العربية فضال ين  عف قيم املواطنة وهو ما جيعل النقاش حول 
 حتسني خمرجات التعليم أمرا أساسيا.تاعيل اجملتاع املدين و 
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 ن اإلحتياجات الاعلية ي يف املناطقة مادالعال يلى إتناطالق اإلصالح السياسي واإلقتص
للاجتاعات العربية، وهي إحتياجات تكان يف حتقيق التناية املستدامة والدميقراطية والعدالة 

 املي.املنتج واملتكافئ مع اإلقتصاد الع اإلجتاايية يلى أن يعتاد ذلك يلى اإلقتصاد

 
 . قائمة المراجع:7

 ( ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق االتنسان املدتنية والسياسية 2008اجلاعية العامة، جملس حقوق االتنسان ،)
 واالقتصادية واالجتاايية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التناية، منظاة االمم املتحدة،  تنيويورك.

  ،(، الرتابط بني السكان والتناية والاقر يلى صعيد االقتصاد الكلى، بيت االمم 2004)شكوري، بتول
 املتحدة، بريوت.

 (،التقرير االقتصادي العريب املوحد، اإلمارات العربية املتحدة، أبوظيب.2018صندوق النقد العريب ،) 

 (،التقرير االقتصادي العريب املوحد، االمارات2019صندوق النقد العريب ،) .العربية املتحدة، أبو ظيب 

 (،تقرير افاق االقتصاد العريب، صندوق النقد العريب، بريوت.2019صندوق النقد العريب ،) 

 ( ،فشل منوذج الدولة الريعية: قراءة يف األزمة الانزويلية، املركز العريب 2019يبد السالم، آية بدر يليوة ،)
 لألحباث ودراسات السياسات، قاطر. 

 (، السكان والصحة اإلجنابية والاقر، بيت األمم 2004بد املعاطي؛ يبد الباسط، فرح،)يبد العزيز ي
 املتحدة، بريوت.

 (،آثار إيادة اهليكلة الرأمسالية يلى البشر يف البلدان العربية، مركز املشكاة للبحث، 1998فرجاين، تنادر ،)
 القاهرة.

 (،اخلليج العريب والدميقراطية، حنو رؤية مستقبلية لتعزيز املسايي الدميقراطية، 2002الكواري، يلي خلياة ،)
 مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت. 

 ( ،النظام الريعي وبناء الدميقراطية: الثنائية املستحيلة، مؤسسة فريدريش إيربت، 2013ياسر، صاحل ،)
 بغداد.
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 قتصاد السياسي للتسلط: تمكين الفقر والحرمان في المنطقة العربيةاإل
 

223 

 

 ( ،الدولة الريوية ومستقبل التناية العر 1989حريق، إيليا ،) الصاحات 121بية. املستقبل العريب، العدد ،
04-28. 

 ( ،العوملة وطبي2003الصوراين، غازي ،)قبل، املستقبل العريب، عة األزمات يف الوطن العريب وآفاق املست
 .117-100، الصاحات 293العدد 

 ( ،سوسيولوجيا األزمة الراهنة يف اجلز 1995ينصر، يياشي ،) 191ائر، املستقبل العريب، العدد ،
 .94-83الصاحات، 

 ( ،التناية اإلتنساتنية؛2002فرجاين، تنادر ) الصاحات 283العريب، العدد  ياس، املستقبلاملاهوم والق ،
66-84. 

 ( ،جمتاع التهايش إىل أين؟ مهاشو املدينة العربية منو 2003قرية، إمساييل ،) ذجا. املستقبل العريب، العدد
 .74-55، الصاحات 290

 Roniger, L, (2004), Political Clientelism, Democracy, and Market 

Economy, Comparative Politics, vol 36, n3, PP 353-375. 

 مواقع االنترنت:

 ( ،العاالة املعر ة للخاطر يف العامل العريب حسب القاطاع، تاريخ االسرتداد 2020سي ان ان.يريب ،)
30 09 ,2020  ،https://cnn.it/35uuxOb 

 ( .جيل2018األمحد, ع ،)  ..مليون ال يقرؤون وال يكتبون، تاريخ االسرتجاع:  100الضياع العريب
 https://bit.ly/2HtX26v، الرابط: اجلزيرة تنت 10/09/2020

 International Monetary Fund. (2019), International Monetary Fund, 

World Economic Outlook Database, Consulté le 06 06, 2020, sur 

International Monetary Fund: https://cutt.us/8qtSi 



 المجلة الجزائرية للدراسات السياسية 246 -224ص ، (2021) 01: العـــدد/ 08 المجلد
 

224 
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 بناء الدولة في إفريقيا 
The 'fragile state' or 'fragility status': a problematic of 

State building in Africa? 
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   :الملخص

اعتبار اهلشاشة من  تناقش هذه الدراسة إشكالييت "اهلشاشة" و"حالة اهلشاشة" يف أفريقيا ، على
التحديات الرئيسية اليت تقف يف وجه اية مبادرة تنموية ، وقد نشرت العديد من املنظمات الدولية بل 
امهها مثل )البنك الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبنك التنمية األفريقي، ومنظمات األمم 

ا يتم وضع قوائم من "الدول اهلشة" من هذه املتحدة( عدًدا من التقارير حول هذا املوضوع ، كم
املنظمات، انطالقا من مجلة من املؤشرات املتعارف عليها ، ويتم حتديثها كل عام، و تساعد مؤشرات 

   .اهلشاشة يف حتديد البلدان املعنية باهلشاشة

هم ابعادها: حتاول الدراسة التعرف على املقاربة اجلديدة يف تعريف اهلشاشة، من خالل التعرف على ا
العنف ؛ العدالة؛ مؤسسات شاملة و خاضعة للمساءلة ؛ الشمول االقتصادي واالستقرار ؛ القدرة على 
التكيف مع الصدمات والكوارث االجتماعية واالقتصادية والبيئية. كما حتاول مناقشة كيف ان هذه 

ربع من كل مخس دول هشة اهلشاشة )هشاشة الدولة( هي قيد رئيسي على تنمية أفريقيا، السيما ان أ
 .حول العامل توجد بأفريقيا، و كيف اصبحت املسألة اليوم مشكلة ملحة

كما هتدف هذه الدراسة إىل توضيح آثار اهلشاشة و تكاليفها على افريقيا ، وهي مرتبطة ببعض أكرب 
ان اهلشاشة ليس هلا مشاكل العامل: الفقر واجلوع وسوء التغذية واملرض والنزوح واإلرهاب واجلرمية، و كيف 

 .تأثري على مواطين الدول اهلشة فحسب ، بل تولد تداعيات سلبية إقليمية وعاملية كبرية ايضا
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 بناء الدولة، افريقيا، اهلشاشةالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  
This study discusses the concepts of fragility and fragility status in Africa. 
Fragility is widely recognized as the main development challenge, and all 
major international development agencies (the World Bank, OECD, the 
African Development Bank and UN Organizations) have published a 
number of reports on the subject. A harmonized list of “fragile states” has 
been set up by them, and it is updated every year. Indicators of fragility and 
vulnerability help define the countries considered as fragile. A new 
approach to fragility has been defined. It applies to all countries, and relies 
on five dimensions: violence; Justice; Accountable and inclusive 
institutions; economic inclusion and stability; Capacity to adapt to social, 
economic and environmental shocks and disasters. 
State fragility is a major constraint on Africa’s development. Four out of 
every five fragile states around the world are found in Africa. Hence 
promoting inclusive growth is now a matter of urgency. 
 This study aims at clarified the impacts of Fragility, she is associated with 
some of the world's biggest problems: poverty, hunger, malnutrition, 
disease, displacement, terrorism and crime. fragility has not only an impact 
on the citizens of fragile states but also generates considerable regional and 
global negative spillovers. 
Key words: state building, fragility, fragility status 
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  :المقدمة .1
"، الزالت املفردة الرئيسية يف خطاب العالقات الدولية هي الدولة ، حيث متثل رغم تغري منوذج "وستفاليا

القاعدة اليت يرتكز عليها النظام الدويل ، وحىت التقدم الذي   -من سان مارتان حىت الصني -دولة  200
خ، حيث حققته املؤسسات الدولية، ال يعد يف الواقع إال الوجه األخر لتلك الظاهرة، اليت ما فتأت ترتس

 ،François Gaulme 2011 ) 2000عام  192إىل   1950دولة عام  85انتقل العامل من 

p.18 ( ، غري ان فشل عدد كبري من هذه الدول يف القيام بأدىن وظائف الدولة ، و عدم قدرهتم على
 .الفاشلةالتحلي بأدىن صفاهتا ، أدى اىل ظهور مفهوم الدولة 

يف خطاب الغرب حتديًّا أمام اجملتمع الدويّل، يف ظّل الرتابط والتفاعل أصبحت وضعية اهلّشاشة والضعف 
بني دوله ، وذلك بسبب عوملة االقتصاد وعوملة نُظم تكنولوجيا املعلومات، واألمن، وعليه؛ فإّن تداعيات 

وما هو هشاشة دولٍة ما ال تنحصر بالضرورة يف املستوى الداخلّي واحمللي، وإمنا متتد لتشمل دول اجلوار، 
 .أبعد منها أيضاً، ويكون من ضمن تلك التداعيات اتساع دائرة العنف

اإلشكالية:  انطلقت النقاشات حول الفشل مث اهلشاشة من إشكالية مركزية: من أين تأيت اجملتمعات اليوم 
زمات ؟ من أين تأيت باملوارد الضرورية الستباق األ résilience بالقدرة على التصدي لالزمات و املرونة

و تسيريها؟ عند اإلجابة عن هذا االنشغال مت فرز حاالت دولية عرفت سابقا يف بداية التسعينيات بالدول 
، و هي اليوم تواجه حتديات جديدة أكرب عّقدت من فشلها، هي دول تعاين  les Etats faillis الفاشلة

..، وهي مشكالت نقلتها من حميطها من ظواهر اإلرهاب والتطرف، القرصنة البحرية، اهلجرة غري الشرعية.
  .اإلقليمي و اجلهوي إىل احمليط الدويل بسبب هشاشتها تلك

سنحاول من خالل هذه االنشغاالت و النقاشات أن جنيب على اشكالية مركزية: ملاذا مل تتمكن بعض 
ارف مل تتمكن من الدول رغم االنتقال املرن حلركة التجارة و املالية و االتصاالت و اإلعالم و حىت املع

؟ ملاذا ال تزال اغلب الدول االفريقية غري قادرة على التقارب يف سياساهتا مع  L’émergence  الصعود
جتارب ناجحة يف ظل عامل منفتح؟ ملاذا زادت بعض الدول االفريقية الفاشلة هشاشة وباقي العامل يزيد 
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شاشة؟ و ما الذي يفّسر دميومة هذا الوضع غىن و تصاعدا يف إطار املنافسة الدولية؟ ما هي جذور اهل
  لدى البعض؟

سنحاول اإلجابة على هذه االنشغاالت من خالل مخس حماور رئيسية حيث خنوض أوال يف مفهوم 
اهلشاشة مث نناقش يف جذورها يف حمور ثاين و تكاليفها كعنصر ثالث، و خنصص احملور الرابع إىل املقاربة 

اهلشاشة"، أما احملور الدولية ملواجهة اهلشاشة، و نناقش االنتقال من مفهوم "الدولة اهلشة" إىل "وضعية 
 اخلامس فانه يناقش املقاربة " االفريقية احمللية" ملواجهة اهلشاشة اليت طرحها االحتاد اإلفريقي. 

  في مفهوم الهشاشة . 2

فرض مفهوم "الدول اهلشة" أو بصفة أدق صفة "اهلشاشة" نفسه تعويضا لتعبري "الفاشلة"، الذي 
،  ويعترب  foreign affairsيف مقال مبجلة    Helmanو  Ratnerانتشر بداية التسعينيات من طرف  

هي  -يف نضرهم -سبتمرب، و الدول اهلشة 11املفهوم يف نظر البعض ترمجة للمقاربة الدولية لعامل ما بعد 
تلك الدول اليت فشلت يف عدة مستويات، وبدرجات متفاوتة، هي الدول األقل أداء يف املعمورة، نتيجة 

ماهتا أو عدم اهتمامها بتحقيق املطالب األساسية ملواطنيها من اجل حتقيق عدم قدرة حكو 
   (Thomas POIRIER,2012,p11)التنمية

من اضعف املفاهيم متاسكا و وضوحا من الناحية النظرية، فعلى الرغم « الدول اهلّشة»ويُعّد تعبري 
االستخدام لالستدالل على هشاشة الدول، من وجود عدد من املؤشرات املتعارف عليها دوليا، و الشائعة 

مثل: دولة القانون و حماربة الفساد، القدرة االقتصادية للبلد، اإلرهاب و التطرف، الطفولة واملرأة، القدرة 
على مواجهة الكوارث واألزمات، فإنه ال يوجد تعريٌف متماسٌك متفٌق عليه بني املؤسسات املاحنة،  يف 

 االقتصادية و اإلنسانية  ، و ال بني الدول املعنية بالصفة  .إطار املساعدات الدولية 
 

إن لكل من املؤسسات الدولية، البنوك التنموية املتعددة األطراف، اجملموعات اإلقليمية، جمموعات 
التفكري، اجلامعات...حتليله، خربته، معايريه، لتشخيص اهلشاشة، مما أدى إىل ظهور عدة قوائم وتصنيفات 

تعلقة با: ارتباط فشل الدولة خبروجها عن القانون وانتهاكها للحقوق األساسية لإلنسان! ومؤشرات م
مبعاناهتا من مستوى تنمية سياسية ضعيفة جدا! بالتمعن يف خارطة احلروب األهلية يف العامل، وإشكالية 
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قل غىن واألقل جاهزية إمكانية دمج احلروب ما بني الدول و املناطق اليت ينتشر فيها اإلرهاب! النظر يف األ
، ذات االقتصاديات األكثر مجودا، و ذات اخلدمات االجتماعية األكثر فشال! بدمج البعد املتعلق 
باألكثر تأثرا بالتغريات البيئية! لذلك نتج عن هذه االنشغاالت عدة قوائم، و بطاقيات وقواعد بيانات ال 

 ور باستمرار. تتشابه كثريا، و نتجت معايري وتصنيفات تتغري و تتط
 

أكثر األمثلة تأكيدا لذلك تغيري البنك الدويل ملقاربته التعريفية ملفهوم اهلشاشة عدة مرات، حيث 
تعيشه الدول ذات الدخل  stressاهلشاشة بأهنا "تعبري عن وضع قلق  2000/2001اعترب البنك يف 

ن املؤشرات ذات الطابع قدم البنك تصنيفا للدول اهلشة انطالقا من عدد م 2006الضعيف" ؛ يف 
بقائمة أخرى بعنوان "دول هشة و متأثرة بالصراعات"، سرعان  2010السياسي واملؤسسايت، عّوضها يف 

ما مت انتقادها نظرا لعدم متكن مؤشراهتا من استيعاب دول ما مسي بالربيع العريب، رغم هشاشتها السياسية 
ملا امساه بالوضعية اهلشة ادمج خالهلا مؤشرات  لطرح تصنيف أخر 2011واالجتماعية، مما دفعته سنة 

 سياسية و أمنية. 

وتستند العديد من املؤّسسات البحثية واملهنية حول العامل على تقرير "مؤّشر الدول اهلّشة" ، وهو 
أحد أهّم التقارير الدولية اليت تصدر يف موضوع الدول اهلّشة  ، تقريٌر سنويٌّ واسع االنتشار، يصدر عن 

واسعة االنتشار.  Foreign policyة صندوق السالم الدولية، وتشاركها فيه جملة السياسة اخلارجية  مؤسس
بالتعاون مع "منظمة الصندوق من أجل السامل" على نشر مقياسها  2005دأبت اجمللة  منذ عام 

بلدًا حول العامل،  178السنوي، حيث تقوم برتتيب أبرز الدول الفاشلة يف  العامل. يضّم التقرير ترتيبًا لـــ 
ولة من ناحية، والضغوط اليت تواجهها من ناحيٍة مستندًا يف ترتيبه لتقييم مستويات االستقرار يف تلك الد
تقوم منهجية التقرير  ،( 2018،علي ابو فرحة (أخرى، وذلك لتقدير احتماالت الصراع يف تلك البلدان 

ينقسم بدوره إىل مائة مؤّشر فرعي، تُقّسم دول العامل وفقًا لتقدير تلك املؤشرات إىل  مؤّشراً، 12على 
 . 120وحىت  10جمموعة ألوان حالة الدولة، وذلك على مقياس من  ألواٍن متدّرجة، تصف كلّ 
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 حيث يقّسم إىل أربعة مستويات، هـــــي:

 تقدير اإلنذار تقدير الحذر حالة االستقرار حالة االستدامة

ثالث درجات من اللون 
  حالة:؛ لتصف األزرق

 المستدام للغاية 
   ومستدام جّدا 
 .ومستدام 

ثالث درجات من اللون 
لتصف  ؛األخضر

 حالة: 

  المستقر للغاية 
   مستقر جّدا 
 .مستقر 

ثالث درجات من اللون 
 :، وهياألصفر

 منخفض الحذر 
 ،حذر 
 .حذر للغاية 

ثالث درجات من 
 :، وهياألحمراللون 

 إنذار 
   إنذار عال 
 إنذار عال  جّدا 

 
( بدرجاٍت متفاوتٍة من اللون األزرق لوصف حالة الدولة بأهنا 30حىت  10فيبدأ املقياس من )

( فهي درجات متفاوتة من اللون األخضر لوصف حالة الدولة بأهنا 60 - 40؛  أما من )«مستدامة»
ر حلالة ( ذات اللون األصفر مبستوياته املختلفة وصواًل للربتقايل كتقدي90 - 70؛ أما من )«مستقرة»
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« اإلنذار»( لتقدير حالة 110إىل  100بشأن الدول الواقعة يف هذا اجملال؛ وأخرياً التقدير من )« احلذر»
 بشأن الدول الواقعة يف هذا النطاق.

 :(2018)علي ابو فرحة،وُتصّنف تلك املؤشرات إىل ثالث جمموعات 
 والعسكريةالمؤشرات السياسية  المؤشرات االقتصادية المؤشرات االجتماعية

 شرعية الدولة التنمية االقتصادية املتفاوتة مؤشر الضغوط الدميوغرافية
  مؤشر النزوح واللجوء

 الفقر و التداعي االقتصادي
 السياسات احلكومية

 حقوق اإلنسان وحكم القانون مؤشر شكاوى
 

 ر هجرة رأس املال البشريــــمؤش
 اجلهاز األمين داخل الدولة

 وتشرذم الّنخب داخل الدولةتفتت 
 ر التدخل الدويلـــــمؤش

علي ابو فرحة ، الدولة اهلّشة يف إفريقيا يف ضوء علم االجتماع السياسي ، قراءات  المصدر:
 http://www.qiraatafrican.com،27العدد ، 2018. إفريقية 

 
و هي من أهم املنظمات غري احلكومية للتنمية )واشنطن(، فقد قامت بتطوير  Fund for Peaceأما 

، متخلية بذلك عن مفهوم الدولة الفاشلة الذي   2014فهرسة جديدة خاصة بالدول اهلشة، نشرهتا سنة 
دولة افريقية  14دولة هشة  20، و كان من بني 2006سنوات من قبل يف  8كانت قد استعملته منذ 

(Julien SERRE,2016,p22) . 
 ×.زميبابوي16 هييت.11 ×التشاد .6 ×جنوب السودان  -1

 ×.غينيا بيساو17 العراق.12 اليمن .7 ×صوماليا -2

 ×.البورندي18 . باكستان13 سوريا .8 ×مجهورية إفريقيا الوسطى -3
 ×النيجر19 ×نيجرييا14 أفغانستان9  × السودان -4

 ×أثيوبيا20 ×كوت ديفوار 15 ×غينيا10 ×الكونغو -5

 Julien Serre, les Etats Fragiles .Manuel théorique et:   المصدر

pratique. Paris :Studyrama ,2016,p.22 
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مؤشر، و رغم صعوبة تكميم بعضها، إال أهنا سامهت يف حتليل اكرب عدد  12بنيت تلك الفهرسة على 
ني، هجرة رأس املال البشري...(، من احلاالت، انطالقا من معايري اجتماعية )الضغط الدميغرايف، الالجئ

معايري اقتصادية )الفقر، التفاوت التنموي...(، معايري سياسية و عسكرية )مشروعية الدولة، اخلدمة 
 العمومية، حقوق اإلنسان، دولة احلق و القانون، اجلهاز األمين، الصراع بني النخب، التدخل األجنيب...

  Center for Research on Inequality Human security andاقرتح مركز البحث 

Ethnicity   جبامعة أكسفورد تعريفا للهشاشة يقوم على ثالث أبعاد رئيسية، كان من الناحية االمربيقية
 أكثر مالءمة مع واقع عدد كبري من الدول: 

 إفالس السلطة .1
 اقتصادية املرتبطة بقضايا الالعدالة األفقية -إفالس يف احلقوق السوسيو .2
 يف املشروعية. إفالس .3

و على الرغم من أن اغلب التعاريف حول الدولة اهلشة تركز على عنصر املؤسسات و دولة احلق والقانون؛ 
الصراعات و الصور األخرى من عدم االستقرار؛ و اخلدمات األساسية للمواطن و حاالت الضعف 

 :فئات اساسية هي 6ل اهلشاشة ستاملرتبطة هبا؛ إال انه ميكن أن منيز ضمن تعدد التعاريف املقرتحة حو 
( Julien SERRE,2016,p30)  

 التعريف المنظمة نوع التعريف
تعريف يركز على اختالل 
العالقة بني الدولة واجملتمع 

   

منظمة التعاون و 
 التنمية االقتصادية

OCDE 

الدولة اهلشة هي الدولة غري القادرة على 
االستجابة الحتياجات مواطنيها، أو تسيري 
التغيري يف طموحاهتم، و يف قوة مسارها 

 (.2009السياسي )
 Department For تعريف وظيفي

International 
Development. 

Gov.UK 

عندما ال تريد أو ال تستطيع احلكومة القيام 
م اجملتمع، السيما بوظائفها األساسية أما

 ( .2005أمام األكثر فقرا من أفراده )
 CRISE تعريف عمليايت

 
هي الدولة اليت فشلت أو بصدد الفشل يف 
تزويد مصاحلها االجتماعية و االقتصادية مبا 
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هو منتظر منها، أو يف مشروعيتها يف جمال 
 2006احلكامة

 China Securities درجة حساسيتها للمخاطر
Regulatory 

Commission 

هي الدولة ذات شدة مرتفعة يف ضعفها 
أمام الصدمات الداخلية و اخلارجية 

 (2006والصراعات احمللية أو الدولية )
 BMZ Ministère تعريف مؤسسايت

Fédéral de 
coopération 
économique 
(Allemagne) 

هي دولة مؤسساهتا ضعيفة جدا تكاد 
ر، تنهار، وأفرادها يعيشون حتت خط الفق

يعانون من العنف، و من حكومة قراراهتا 
 (2013اعتباطية )

صندوق البنك الدويل  تعريف قائم على مؤشرات
 للدول األكثر فقرا

IDA 

مؤشرات :  النجاعة، احلكامة، دولة 
القانون، فعالية احلكومة، مستوى الرشوة، 

 (.2012حقوق اإلنسان)
 

Julien Serre, les Etats Fragiles .Manuel théorique et pratique. Paris : 
Studyrama:   2016, p.29, 30. 

 

 faible ميكن للهشاشة أن تتخذ عدة أشكال كما بينته عدة أحباث: فالدولة اهلشة قد تكون هشة ضعيفة

كانت االنقسامات االثنية الدينية و حىت إذا كانت ال متارس رقابة إدارية على إقليمها، هشة منقسمة إذا    
 en faillite  الوطنية هبا عميقة، دولة هشة ما بعد احلرب خرجت من صراع دموي، أو دولة هشة مفلسة

إذا أصبحت املؤسسات و الوظائف األساسية فيها ال تشتغل إطالقا. يف حالة الدول اإلفريقية، جتتمع  
 , Claude DUVAL)أحسن مثال على ذلك هو الصومالهذه األصناف غالبا يف وضعية واحدة، و 

2009,p45). 
 
  :جذور الهشاشة في افريقيا .3

دولة كانت معرضة  20، من بني (Failed States Index - FSI)   حسب مؤشر الدول املنحرفة
، أما وفقا للمقياس السنوي للدول الفاشلة ،  8 منها موجودة بإفريقيا 12اثين عشر  2010لالهنيار عام 

دول هشاشة يف العامل عام  10دول من بني أكثر  7فإن أكثر الدول هشاشة يف العامل ترتكز يف إفريقيا، 
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حسب املقياس  كانت افريقية، تتصدر جنوب السودان دول املؤشر، تليها الصومال ومجهورية  2014
. تتفق اغلب األحباث حول جذور اهلشاشة يف (  87ـ، ص2010، ي عبد الفتاح القلقي)إفريقيا الوسطى

 :إفريقيا حول األسباب اآلتية
 

  :ضعف مؤسسة الدولة 1.3
الدولة يف معظم أحناء أفريقيا هي يف األساس دولة مصطنعة، معلَّقة فوق جمتمع ما كان أبدًا ليفرزها أو  إن

يطالب هبا. كان تطور مؤسسات الدولة يف زمن ما قبل االستعمار يسري بشكل خمتلف عما كان يف 
لرمسية، وتسوية اخلالفات أوروبا، فلم تنبثق عن عملية ممتدة عرب الزمن، تعمل على توطيد املؤسسات غري ا

النامجة عن املصاحل املتعارضة داخل اجملتمع، وبداًل من ذلك، فقد مت فرضها من اخلارج، بفعل القوة 
العسكرية للبلدان األوروبية، حيث زرع االستعمار األورويب هياكل مؤسسية كانت دخيلة على السياق 

 .احمللي
بنية احلق يف امللكية و وجود سوق، الدول اليت متلك  ميكن قياس مسألة ضعف املؤسسات أيضا من خالل

مؤسسات ضعيفة، مل تستطع اخلروج من الفقر و من الصراعات، هي دول فّضلت خلق مؤسسات 
الستخراج الثروة الوطنية، السلطة فيها لصاحل خنبة صغرية كما حدث مع زميبابوي. بينت األحباث أن حبث 

الغاز عن الريع و الرشوة تّسبب يف تراجع رهيب يف جودة املؤسسات، النخب يف الدول الغنية بالبرتول و 
مما أدى إىل تراجع نسبة النمو يف هذه الدول ) ترابط سبيب بينته اإلحصائيات واألرقام( ، فالدول الغنية يف 

ة  املوارد هي الدول الفقرية غالبا؛ و ميكن تفسري أزمة مؤسسة الدولة يف إفريقيا بأربعة مشكالت هيكلي
  :كربى و هي

  سيطرة الشمولية أ. 
 إقصاء األقليات الذي غالبا ما كان ألسباب أثنية،  ب. 
 الضعف االقتصادي و االجتماعي، معمق بالالعدالة، ج. 

د . ضعف هياكل تسيري الدولة غري القادرة على مواجهة أزمات متعددة األبعاد. و عندما جتتمع األسباب 
 .(p05  Didimala LODGE ,2008 ,)األربع مع بعضها يصبح الوضع مأساويا 
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 :العامل االستعماري  2.3
تعترب حقبة "التكالب على أفريقيا"، اليت بدأهتا البلدان األوروبية يف هناية القرن التاسع عشر، عامال رئيسيا  
كوهنا األصل التارخيي للهشاشة اليت تعاين منها بلدان عديدة يف أفريقيا. وقد ثبت أن الفرتة االستعمارية، 

ل فرتة االستعمار، وعلى الرغم من أن كانت هلا عواقب طويلة املدى على منط التطور املؤسسي خال
مؤسسات الدولة قد تكون هشة حىت يف بلدان مثل إثيوبيا وليبرييا، اليت مل تتأثر حبقبة "التكالب على 

لتقرير األورويب حول التنمية )اأفريقيا"، إال أن االستعمار األورويب حال دون قيام هياكل قوية لدول املنطقة 
 .  (49، ص2009لعام 
 –اليت ظلت لقرون من الزمن حتتفظ مبعاقل هلا على طول الساحل األفريقي  -ت البلدان األوروبية متكن

من فرض سيطرهتا السياسية، على اجلزء األكرب من أفريقيا جنوب الصحراء، يف غضون بضعة عقود، بني 
فارقة يف التاريخ كانت التجربة االستعمارية نقطة  هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. و

األفريقي، رغم مرور أقل من قرن بني عقد مؤمتر برلني واستقالل املستعمرات الربتغالية يف منتصف 
 .السبعينات

إن جوانب عديدة يف تكوين مؤسسات الدولة يف أفريقيا ميكن ربطها هبشاشة الدولة، فقد أدخل 
سسية والثقافية للمناطق املستعمرة . كان هيكل االستعمار عنصرًا ال عالقة له باخلصائص االجتماعية واملؤ 

مؤسسات الدولة مصممًا لنقل املوارد إىل القوى االستعمارية، و ليس لتعزيز التنمية احمللية. بعدها أنشأت 
الدولة روابط اقتصادية وثيقة مع مستعمر األمس، يف عالقة قائمة على التبعية السياسية السيما فرنسا 

  .وبلجيكا
 :الحدود االصطناعية مشكلة 3.3

تعد مشكلة احلدود يف إفريقيا عنصر هام من مصادر اهلشاشة يف إفريقيا، و الذي مصدره االستعمار. إن 
، أثناء مرحلة  1885احلدود االصطناعية اليت رمسها املستعمرون األوروبيون للقارة اإلفريقية يف مؤمتر برلني 

أوجدت هذه املشكلة ، ذلك أهنا مل توضع تعبريا عن أوضاع التكالب االستعماري على أفريقيا، هي اليت 
، وضعت  سياسية أو حقائق  اجتماعية ذات دالالت إنسانية أو تارخيية معقولة، بل على العكس متاما

، تعرب بعمق عن مطامع استعمارية  (2000، عبد السالم ابراهيم البغدادي) على أسس اعتباطية حتكمية
حت احلدود الثقافية ال تتفق مع احلدود السياسية، حيث اجتمعت داخل الدولة يف تقسيم الطورطة، وأصب
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اإلفريقية عدة مجاعات خمتلفة و متنافرة، و قّسمت احلدود بني مجاعات عرقية منسجمة متاما إىل دول. 
  .هذا التقسيم العشوائي أدى إىل خلق صراعات حادة الزالت أثارها إىل اليوم

 
  :االقتصادية للبلدالوضعية     4.3

تعاين القارة السمراء حسب األرقام من الفقر، البطالة، اجلوع ، و خاصة الصراعات . والبلدان اإلفريقية 
اهلشة اليت تشهد صراعات هي األكثر عرضة النعدام األمن االقتصادي، السيما امن الغذاء. وليس من 

السياسي غالبًا ما تؤدي إىل انعدام األمن السهل إنشاء عالقة سببية، ولكن حاالت عدم االستقرار 
االقتصادي. وتعترب الصراعات واالهنيارات االقتصادية السبب وراء أكثر من ثلث حاالت الطوارئ الغذائية 

، يف حني تعترب احلروب األهلية وحاالت اللجوء والنزوح الداخلي السبب 2003و 1995بني عامي 
 . الغذائية يف أفريقياالرئيسي ألكثر من نصف حاالت الطوارئ 

ويف العادة تؤدي الصراعات إىل ختفيض اإلنتاج الزراعي، والعائد من احملاصيل النقدية واملواشي. ووفقاً  
ملنظمة األغذية والزراعة، فإن الصراعات قد أحلقت بأفريقيا خسائر يف اإلنتاج الزراعي، تزيد قيمتها على 

من  13 من القرن العشرين . وقد تراجع اإلنتاج الغذائي يف مليار دوالر يف الثلث األخري 120أكثر من 
يف املائة من إمكاناهتا يف  40دولة مزقتها الصراعات ومشلها االستطالع، فقد فقدت موزمبيق  18أصل 

التقرير األورويب،  (عاما  20جماالت الزراعة والبنية التحتية واالتصاالت خالل حرهبا األهلية اليت استمرت 
  ) .68بق، ص.مرجع سا

 
  : االنقسامات االثنية و القبلية 5.3

على الرغم من أن اهلويات القبلية والعرقية املتباينة كانت موجودة قبل الفرتة االستعمارية، إال أن اإلدارات 
االستعمارية وقفت وراء "جتميد الشعوب، وتعزيز االنتماءات العرقية ، بينما مل تكن أفريقيا السيما جنوب 

اء قبل االستعمار تتميز بـ"هوية حمددة، إذ كان معظم األفارقة يتنقلون بني هويات متعددة. ويشري الصحر 
صراحة إىل "اخرتاع التقاليد يف أفريقيا املستعمرة"، مبينًا أن  (49التقرير األورويب، مرجع سابق، ص.)رينجر

مثل أمهية االنتماءات العرقية أو  بعض السمات املميزة للمجتمعات األفريقية يف فرتة ما بعد االستعمار،
يف عهد  -أو مت ترسيخها بشكل كبري  -القبلية، مل تكن من موروثات فرتة ما قبل االستعمار، بل نشأت 

احلكم االستعماري. الصراع يف نيجرييا و جنوب السودان مثال لديه بعد ديين و اثين، حىت الصراعات 
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عدد االثين يف حد ذاته ليس املشكل، بل املشكل يف ضعف األقدم من هذه مثل روندا كانت كذلك، فالت
  .الدولة، و ضعف مشروع بناء الدولة على اإلمجاع كشرط قبلي

 
 : تكاليف الهشاشة في إفريقيا .4

يبدو أن تكاليف اهلشاشة ال تعري اهتمامًا للحدود الوطنية، فالبلدان اهلشة "جريان سوء "كما تصفها   
يف النمو -من تكاليف اهلشاشة  % 80خمتلف التقارير الدولية ، إذ تشري التقديرات إىل أن حنو 

السوء"، حيث ينخفض تتحمله البلدان اجملاورة، اليت تعاين كثريًا من تأثري "جار  -االقتصادي الضائع 
معدل النمو لكل دولة جماورة. فمن املمكن أن تصل اخلسائر النامجة عن تأثري جار السوء إىل حوايل 

 (37)التقرير األورويب،ص مليار دوالر سنويا 237
ال يبدو أن اهلشاشة تنتقل بالعدوى، لكنها حتدث آثارًا سلبية عرب احلدود، مثل تعرض الدول اجملاورة 

لية أو الدخول يف االضطرابات وعدم االستقرار السياسي. وال يوجد أي دليل على أن اهلشاشة حلروب أه
تؤدي إىل زيادة منتظمة يف احتمال التعرض حلروب مع دول أخرى، إال أن هناك حاالت معروفة لعب 

موال واألسلحة فيها مثل هذا األثر دوراً، مثل حكومة تشارلز تايلور يف ليبرييا، واليت قدمت املرتزقة واأل
والبىن التحتية للجماعات املتمردة يف سرياليون ، أماًل يف حتقيق السيطرة على مناجم املاس اإلقليمية، 

  .والشبكات االقتصادية يف املنطقة
ومن العوامل املساعدة على انتشار خطر عدم االستقرار والصراعات العنيفة عرب احلدود، انتشار أسواق 

يف أفريقيا، إذ تؤدي سهولة اخرتاق احلدود الوطنية يف أفريقيا، إىل تيسري تنقل األسلحة األسلحة اإلقليمية 
والذخائر بني الدول، حىت يتناسب العرض من األسلحة مع التوزيع اجلغرايف للطلب عليها، كما تنشأ املزيد 

الدول اجملاورة، مما  من تأثريات جار السوء عن حتركات الالجئني عرب احلدود، واليت غالبًا ما تكون إىل
 .يفرض تكاليف باهظة على الدولة املستقبلة

وتساهم حركات الالجئني يف انتشار األمراض عرب بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. فكان من شأن تنقل 
الالجئني من رواندا وبوروندي إىل إقليم كاغريا يف مشال غرب تنزانيا، أن أحلق أضرارًا بالغة بالصحة 

ميكن أن تؤدي حتركات الالجئني اجلماعية أيضًا إىل زعزعة استقرار البلدان اجملاورة ، كما أبرزت والتعليم. و 
أعمال العنف يف منطقة البحريات الكربى، فمن املمكن أن تصبح خميمات الالجئني موقعًا لتنظيم 

حصري تقريبًا من  اجلماعات والعنف. ويأيت الالجئون والنازحون داخليًا يف أفريقيا جنوب الصحراء بشكل
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البلدان اهلشة يف املنطقة ، كما ميكن أن تشكل التدفقات األخرى غري املشروعة، اليت جتتذهبا البلدان ذات 
السيطرة احملدودة على أراضيها واليت يضعف فيها سيادة القانون، هتديداً الستقرار البلدان اجملاورة ، وخاصة 

بيساو مركزاً لعبور الكوكايني من أمريكا اجلنوبية إىل أوروبا، األمر  اليت تعجز عن فرض القانون. وتعترب غينيا
 (.29)التقرير االورويب، صالذي خيلف تداعيات أمنية وإنسانية خطرية 

    
 :"المقاربة الدولية لمواجهة الهشاشة: من "الدولة الهشة" إلى "وضعية الهشاشة .5

الدول اهلشة من طرف احلكومات اخلارجية، هيئات لقد كتب الكثري حول الكيفية اليت ميكن هبا مساعدة 
كتبت حول عديدة املساعدة، و املؤسسات املالية الدولية للخروج من هشاشتها. مسامهات نظرية وحبثية 

الدور السياسي و االقتصادي هلؤالء يف تنمية الدول اهلشة، و حول إشكالية فعالية املساعدات الدولية، 
  .ئج مرجوة يف هذه الدولومدى قدرهتا على حتقيق نتا

متكنت الفواعل الدولية مع الوقت من اكتساب خربة ملموسة يف جمال مساعدة الدول اهلشة، نلمحها من 
، 2008خالل ابرز التقارير اليت تنشرها هذه األخرية، مثل تقرير برنامج األمم املتحدة من اجل التنمية 

، OCDE 2013 لتعاون و التنمية االقتصادية، ا2011، صندوق النقد الدويل 2011البنك الدويل 
، تقارير هتدف للبحث يف عناصر جناح اجلهود الدولية يف ترقية االستقرار والتنمية يف   2014،2015

الدول اهلشة، السيما بعدما اقتنعت هذه الدول يف السنوات األخرية أن جذور اهلشاشة خمتلفة من حالة 
 .إىل أخرى، حسب احلاالت الوطنية

تعقد حاالت التدخل، زادت االنتقائية يف تقدمي املساعدات ، وقد أدى التأكيد املتزايد على انتقائية  مع
تقدميها إىل حدوث حتول كبري يف ختصيص املساعدات الثنائية، ووجد املاحنون أنفسهم أمام معضلة: أن 

 أمس احلاجة إليها، انتقائية تقدمي املساعدات جاءت على حساب ختفيضها يف األماكن اليت كانت يف
لذلك سجلت بعض البلدان اليت تضم حكومات ضعيفة اخنفاضًا حادًا و تقلبًا يف املساعدات. إن 
االهتمام املتزايد باهلشاشة "بدا وكأنه استجابة سياسية لقضية تنفيذية ، و واجهت الوكاالت املاحنة متاعب 

اسي، والقدرات الكافية لوضع وتنفيذ سياسات لصاحل يف التعامل مع "البلدان اليت تفتقر إىل االلتزام السي
  .الفقراء

، يف إطار  2008على الرغم من بعض النتائج االجيابية اليت سجلها تقرير االحتاد األورويب لعام 
مليار أورو ، يف سبيل حتقيق أهداف  50املساعدات من اجل التنمية و املساعدات اإلنسانية املقدرة بــــا  

نمية، فإن التقرير أكد أن أكثر الدول اليت مل حتقق فيها نتائج اجيابية كانت الدول املسماة هشة األلفية للت



 

 كنزة مغيش 

 

238 
 

، و رغم املساعدات،  الزالت (31)التقرير االورويب ، ص   subsaharienneيف إفريقيا الصحراوية
 (Julien قوق اإلنسان، و العنف ضد املرأةملفات أخرى مل تلق الدعم، مثل قضايا ح

SERRE,2016) كما قام االحتاد األوريب بإحصاء عدد من عناصر اهلشاشة يف غرب إفريقيا: ضعف .
، الصراعات بني الدول،  LRA املؤسسات أمام حتدي القرصنة و اجلماعات اليت تستعمل العنف مثل

حلل عدد من  2015/2020اهلجرة والفقر، والتغري البيئي، بغرض وضع خمطط عمل جهوي 
مثل: األمن اجلهوي، مكافحة التطرف و اجلهادية، البطالة و اهلجرة، دولة القانون، مع تقدمي اإلشكاليات 

دعم تقين للربامج مع مؤسسات جهوية ملكافحة القرصنة البحرية، من خالل برنامج األمن من اجل احمليط 
السودان، دعم اهلندي وإفريقيا الشرقية واجلنوبية، مهمات عسكرية مثل مهمة االحتاد اإلفريقي يف 

 ...ملؤسسات وطنية مثل ما حدث يف الصومال
إن املتتبع للنقاشات الدائرة حول مفهوم الدول اهلشة، ميكنه بسهولة التمييز بني مقاربتني ، األوىل أمنية 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية اليت ترى يف اهلشاشة أرضا خصبة لتنامي الظاهرة اإلرهابية، ولذلك 

  .رتح حلوال أمنية ؛ و مقاربة أخرى بقيادة املاحنني و هي تقرتح حلوال تنمويةجندها تق
من طرف بعض القادة يف    » D 3» و على الرغم من انتشار الدعوة إىل توسيع تطبيق منهجية  

 Diplomatieالدبلوماسيةو  Développement الغرب، إال أن البعض ينتقد املقاربة جلعلها بعد التنمية

تابعني إىل البعد األمين ، فنجدهم يدعون إىل الرتكيز على الوفاق السياسي الداخلي يف الدولة، بعدين  
اقتصادية، و التعاون اجلهوي مع دول اجلوار يف جمال حفظ السلم  -احلكامة الشرعية، التنمية السوسيو

 واألمن يف املنطقة . 
 

اهلشة، ينادي بعض الُكتاب باستخدام جمموعة أوسع و نظرا للرتابط الوثيق بني األمن والتنمية يف البلدان 
من األدوات، مبا يف ذلك التدخالت العسكرية، للتعامل مع حتديات التنمية اليت تواجهها تلك البلدان.  
تكثفت يف السنوات األخرية التدخالت اخلارجية يف إفريقيا شبه الصحراوية، السيما منها تدخالت االحتاد 

 PESD,  ،politique Européenne de Sécurité et عدة مهماتاألوريب، الذي أطلق 

Défense    ( ، إىل جانب العمليات اليت يقودها  2008هناية  6، عسكرية و مدنية ) وصلت إىل
 ...االحتاد اإلفريقي أيضا يف عدد من الدول مثل البورندي الصومال السودان
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يف القارة السمراء، األوىل للقرن اإلفريقي والثانية اسرتاتيجيتني  2011لقد وضع االحتاد األورويب عام 
للساحل، و هو الشريط الفاصل بني دول مشال  إفريقيا و إفريقيا الصحراوية ، و ميثل اكرب خطر بات 
يهدد امن و استقرار إفريقيا  الغربية و الشمالية على وجه اخلصوص، حيث يعاين الشريط منذ سنوات من 

دون أن ننسى خطر اجلماعات املسلحة اليت باتت تسيطر على املنطقة. بعض  تغريات مناخية كربى، من
الدول األكثر منو اقتصادي يف القارة تقع ضمن الشريط، مما قد يهدد أفاق تنميتها على املدى البعيد، إذا 

نيجر مل تقم باختاذ إجراءات ملموسة  . لقد مت مجع كل من بوركينافاصو ، التشاد ، مايل، موريطانيا وال
 :    (Julien SERRE,2016)ضمن اسرتاتيجية الساحل من اجل دعم أربع حماور أساسية 

 (األمن و دولة القانون )حمور أساسي 1
 (الوقاية من الصراعات و حلها مع احلكم الراشد )حمور يضم كل املسائل املتعلقة بالتنمية 2
 النشاط الدبلوماسي و السياسي 3
  . حماربة التطرف و العنف 4

فقد مت الرتكيز على حمور التطرف و اهلجرة غري الشرعية وملف  2013لكن مع تأزم الوضع يف مايل منذ 
احلدود و التزوير. و نظرا للعالقة الطردية بني اهلشاشة و إمكانية ظهور الصراعات، تركزت مساعي 

نسانية، من خالل الرتكيز وكاالت املساعدة الدولية على جماالت كانت حىت اآلن حكرا على املنظمات اإل
على السكان واألفراد، الن اهلدف من وراء ذلك يف تقديراهتا حماولة منع الدول اهلشة من التحول إىل دول 

، لذلك جند  املؤسسات املاحنة على املستوى الدويل قد  (rogue state) لصة خارجة عن القانون
 Thomas)مات و الصراعات عرب عدة آليات أدجمت يف براجمها االسرتاتيجية بعد الوقاية من األز 

POIRIER,2012,p22))اهلشاشةم الشبكة الدولية حول الصراعات و تقو   2009. و منذ إقامتها يف 

le Réseau International sur les conflits et les fragilités (INCAF)  بعمل تنسيقي ،
  :  حماور أساسية 4يرتكز على 

 ية يف الدول اهلشة و الوضعيات الزائلةنشر مبادئ املساعي الدول 1
 هيكلة املساعدات و قضايا التمويل 2
 بناء السلم 3
 La Coopération) تقوية الدولة و األمن، و احلوار الدويل حول بناء السلم و تقوية الدولة 4

Luxembourgeoise, 2012, P.4) )  
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بدأت منظمة التعاون والتنمية تتحدث عن "حاالت اهلشاشة" عوض "دولة هشة"، موسعة نطاق الرتكيز 
الذي كان ينصب على الدولة وحدها، إذ تؤكد مبادئها للمشاركة الدولية اجليدة على أن اهلدف طويل 

ت فعالة وشرعية األجل من املشاركة يف هذه البلدان هو "مساعدة اإلصالحيني الوطنيني على بناء مؤسسا
ومرنة، وقادرة على التعاطي بشكل مثمر مع شعوهبا، لتعزيز التنمية املستدامة"، و أن بناء الدولة هو عملية 

 .داخلية، ال ميكن أن تتأثر إال تأثراً طفيفاً بالفاعلني اخلارجيني
 الدول اهلشة مبادئ متعلقة باملساعي الدولية يف 10قامت منظمة التعاون و التنمية بتبين  2007يف 

والوضعيات الزائلة، و مت التأكيد على ضرورة تبين مقاربة متكيفة مع اإلطار احمللي، و على ضرورة التنسيق 
   .بني كل املاحنني ضمن التزام طويل املدى، و على جعل األولوية يف الدعم لعملية تقوية الدولة

اهلشة ملراقبة املعونات املقدمة لقائمة من  تنشر هذه املنظمة تقريرًا سنويًا عن الدول 2005منذ عام 
، غرّيت املنظمة من مقاربتها، و أصبحت ال تكتفي 2015البلدان اليت تعترب أكثر هشاشة ، و منذ عام 

بطرح قائمة بل تقريرا شامال ألوضاع اهلشاشة، ويعكس العنوان اجلديد للتقرير، وهو "دول اهلشاشة عوض 
يف هذا التقرير حول  OCDE عت منظمة التعاون و التنمية االقتصادية"الدول اهلشة" هذا التغري.  د

إىل ضرورة دمج عملية الدعم املستقبلي للبيئة األكثر هشاشة ضمن األهداف  2015اهلشاشة سنة 
، الن هذه الدول ستواجه حتديات القرن بوضع هش 2030لــــ  ODD اجلديدة للتنمية املستدامة

السيما أن وضعية اهلشاشة وضعية صعبة، تعرب عن مجلة من العوامل ضمن يستدعي املرافقة و الدعم، 
، 1979عاما بعد تصنيفها من طرف البنك الدويل سنة  30حلقة مفرغة، يكون اخلروج منها شاقا، 

  .2009دولة يف وضعية هشة يف تقرير له لعام  35بقيت 
مناسبة إلفريقيا عرب ثالث حمطات لالستفادة من اخلربة الدولية يف التنمية، أوهلا ندوة   2017كانت سنة 

جوان بربلني، واملتبوعة بقمة جمموعة  12/13املبادرة حول الشراكة مع إفريقيا، و جمموعة العشرين املنعقدة 
جويلية )إثيوبيا( املنعقدة حتت  3/4ي بأديساباباجويلية ؛ ثانيها قمة االحتاد اإلفريق 8/9هامربغ ــــالعشرين ب

نوفمرب  28/29شعار القيادة و االستثمار يف الشباب؛ و أخريا قمة االحتاد اإلفريقي/ االحتاد األوريب 
بأبيجان )كوت ديفوار(، الذي ركز على موضوع الشباب يف إفريقيا. عربت هذه املبادرات عن املكانة 

  .ا يف مستقبل السياسات الدولية ملا فيها من مورد بشري شاباهلامة اليت حتتلها إفريقي
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أضعاف العدد يف االحتاد األوريب، حيث  10سيصبح  عدد الشباب يف إفريقيا  2050آفاق 
سنة ، سيحتاج  25مليون، نصفهم شباب اقل من   500مليار  2سيصل عدد السكان يف إفريقيا 

القادة األفارقة أمام حتدي سوق عمل، سيصل الطلب فيه إىل هؤالء لفرص عمل تسمح هلم حبياة كرمية ، ف
مليون كل سنة ، باملقابل لو استمرت  22.5، أي  2015/2035مليون منصب عمل ما بني  450

، فان أثارها على األمن اإلقليمي و الدويل وخيمة،  2022وترية التنمية يف إفريقيا على هذا احلال حىت 
مليون بطال ، و سيكون هؤالء أوىل ضحايا الفقر و الشروط البيئية  41.4وستصل معها البطالة إىل 

 (Le Siècle de l’Afrique , p3)الصعبة 
 

من أهم احللول اليت يقرتحها خرباء الغرب ملا يصفونه باهلشاشة، هو إعادة بناء الدولة، و الذي يضم يف 
ك ، جيب على الدولة أن تتميز بأربع ميزات تقديراهتم بناء الدولة + ترسيخ األمن و التنمية . و لتحقيق ذل

،  méthode CARL أساسية للخروج من وضعية اهلشاشة، ميكن إمجاهلا يف ما يعرف مبنهجية كارل
  (Julien SERRE, p.177)املسؤولية و املشروعية.  -السلطة -: القدرةوهي تعين

 

C CAPACITÉ مع الرتكيز على جماالت: الرعاية الصحية، محاية  قدرة اإلدارة و القطاع اخلاص
 الطفولة، القدرة على إقامة اهلياكل القاعدية...

A AUTORITÉ احرتام القانون، استقاللية القضاءسلطة الدولة : 

R RESPONSABILIT
É 

: حماربة الرشوة، الصفقات  مسؤولية السلطة السياسية و اإلدارية
 العمومية،مشاركة املواطن

L LÉGITIMITÉ شفافية االنتخابات، استقاللية القضاء، الشفافية مشروعية السلطة السياسية :
 املالية و امليزانية

 و ميكن ترسيم املنهجية يف الشكل التايل :
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 :من اجل مقاربة "افريقية محلية" لمواجهة الهشاشة .6
 

لقد رفض االحتاد اإلفريقي االعرتاف بتسمية " الدول الفاشلة" بسبب اإلطار السياسي واإليديولوجي الذي أنتج 
سبتمرب، معتربا التعريف نوع من التجرمي غري  11املفهوم ، و الذي يندرج ضمن التصورات الغربية لعامل ما بعد 

فريقية انطالقا من معايري غربية، و هذا ما اعتربه االحتاد املباشر للدول اإلفريقية ، فالتعبري هو تصنيف للدول اإل
غري مقبول. يف إطار عالقاته مع االحتاد األورويب يفضل االحتاد اإلفريقي تعبري "وضعية اهلشاشة" معتربا إياه أكثر 

 .حيادا
ويدعو االحتاد اإلفريقي  السبب اآلخر للرفض هو اعتبار املقاربة يف حد ذاهتا مطية لتربير التدخل الغريب يف القارة،

إىل تبين مقاربة حملية يف حتليل وضعية اهلشاشة، يقودها خرباء حمليني، ويطرح للنقاش إشكالية الطابع العاملي 
 Rapport Canadien sur le)للنموذج الغريب يف احلكامة، الذي يطرحونه كالنموذج "الفضيل 

Développement 2008))  افقر الدول، ال متانع يف استخدام تعبري" اهلشة" . على الرغم من ان عددا من
،الذي كان مرفوضا ، يف إطار اسرتاتيجية للضغط على املاحنني الدوليني،  يف ظل األوضاع االقتصادية و املالية 

 (p142 Olivier NAY,2013, ).  2008األزمة العاملية منذ   الصعبة اليت تعيشها جراء ما خلفته عليها
 

إن وضعية اهلشاشة هي وضعية مركبة ال ميكن فيها تبين مقاربة موحدة ، فهناك العديد من االختالفات بني 
الدول اهلشة ، فهشاشة الدولة تتأتى من عوامل أخرى غري تلك املعروفة و املتعلقة بــا الفقر، عدم األمن، 

 La Fundacion Para Las Relacionesباباحث   Ivan BRISCOE  الصراعات، الفساد كما يؤكد

internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE)  de Madrid.     مبدريد ، حيث ميكن هلذه
الدول أن تكون غنية باملوارد أو فقرية، مستوى منو اقتصادي مرتفع أم متضائل ، مستوى مديونية مرتفع أم 

  .ملسار من التآكل يف مشروعية السلطةقد تكون نتيجة تبدأ اهلشاشة بصراع مسلح عنيف و  منخفض ، قد
 

إن وضعية اهلشاشة وضعية مركبة ، ال ميكن اخلروج منها بسهولة و بسرعة ، حيث قدر البنك الدويل يف 
دولة منها فقط ميكنها أن  12دولة يف إفريقيا شبه الصحراوية مصنفة كدولة هشة،  26، انه من بني 2015

، حيث سيعرف مسار االنتقال من هذا الوضع حنو  2039هلشاشة أفاق تعرض قدرة على املقاومة ضد وضعية ا
وضع أفضل عدد من املراحل االنتقالية، اليت ستمس أساسا: فشل الدولة، ضعف املؤسسات واحلكامة و كل 

دولة افريقية شبه صحراوية كانت دول  44دولة من بني  20مرحلة تستلزم حتديات كربى. يف بداية التسعينيات 
سبعة دول منها متكنت عكس غريها من تطوير قدرة على املقاومة و هي الكامريون، اثيوبيا ،موزمبيق، هشة ، 
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النيجر، نيجريا، روندا، لوغندا، حيت متكنت هذه األخرية من إقامة مؤسسات سياسية أكثر إدماجا ، وتقوية 
، و زيادة العائدات الداخلية املؤسسات و تشجيع االستثمارات، و متكنت من حتقيق استقرار ماكرو اقتصادي

بغرض ترقية االستثمارات العمومية واخلدمات االجتماعية، يف الوقت الذي مل تتمكن دول افريقية أخرى من الدفع 
 ,EnriqueGELBARD .هبذا املسار االنتقايل، وبل تراجع بعضها مثل كوت ديفــــوار، مــاالوي، زميبابوي

2015,p8) . ) 
 

  من الدول اهلشة املصنفة ضمن قوائم منظمة -على سبيل املثال  -أونغوال و زميبابوي تعترب كل من 

OCDE  مسجلة نسبة من النمو 2002سنوات ، على الرغم من أن أنغوال رمسيا يف سالم منذ عدة ل ،
صادي االقتصادي، لكنها الزالت تعاين من مستوى أمية و وفيات لألطفال مرتفع؛ يف حني و رغم ضعفها االقت

فان زمبابوي من الدول اليت تقل فيها نسب األمية، و ال تعاين من مشكل وفيات األطفال. هذا النوع من 
االختالفات، جيعل من اخلطأ تبين مقاربة موحدة حنو املشكالت التنموية اليت تعاين منها الدول اهلّشة،  مما جعل 

  .جل التنمية مل تعد مالئمةمن الوسائل التقليدية املعروفة يف جمال املساعدات من ا
الصحراوية ، الن -إن أهداف التنمية لأللفية قد تقدم قراءة غري عادلة حول وضعية اهلشاشة يف دول إفريقيا شبه

هذه األخرية ، بدأت مسارها للخروج من اهلشاشة و هي يف وضع أسوا بكثري من الكثري من الدول النامية، 
يف دول أخرى أكثر استقرار، و قد تضاعفت نسبه ثالث أضعاف ما   فالفقر ميثل ثالث مرات ضعف مستواه

% يف الدول اهلشة  40،  أما سوء التغذية فيمثل  1980/2000كانت عليه يف إفريقيا شبه الصحراوية ما بني 
% يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لوحدها ، والنسب الضعيفة من التمدرس، و نسب  76يف إفريقيا، وما يعادل 

 Enrique)سنوات، هي يف مستويات اخطر بكثري من دول أخرى نامية  .  5فيات األطفال األقل من و 

GELBARD, 2015, p8 . ) 
 
 

روندا دولة غري ساحلية و فقرية يف املوارد الطبيعية مثلها مثل املوزمبيق دولة ساحلية فقرية أيضا من حيث املوارد، 
التسعينيات ،  لكنهما متكنتا من إعادة بناء قدراهتم و مؤسساهتم يف العشر خرجتا من جتربة صراع داخلي بداية 

سنوات الالحقة، و متكنتا من حتقيق درجة من املقاومة للهشاشة، و من املرونة، كما تشري إىل ذلك النقاط اليت 
. أما 2000منتصف  منذ 3.2اليت جتاوزت  (ÉPIN) حصلتا عليها يف تقييم السياسات و املؤسسات الوطنية

مجهورية الكونغو الدميقراطية، و مجهورية إفريقيا الوسطى،  فقد عرفتا صعوبات واضحة يف جمال مقاومة اهلشاشة ، 
من توقيع اتفاق سالم و تنظيم  2001وعلى الرغم من كون الكونغو دولة ساحلية غنية باملوارد ، و متكنها يف 

، إال أهنا مل تتمكن من  حتقيق تقدم يف مقاومة اهلشاشة،   ÉPIN ، و رغم حتسن تقييمها 2003انتخابات 
مثلها مثل مجهورية إفريقيا الوسطى ، الغنية باملوارد رغم كوهنا غري ساحلية، فإهنا مل خترج من سلسلة األزمات 
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ع اتفاق سالم تاريخ استقالهلا، فرغم توقي 1960السياسية واملدنية املتتالية، واالنقالبات و احلروب األهلية منذ 
 .(  Enrique GELBARD, 2015, p8) 2012إال أهنا تراجعت جمددا يف  2007يف 

بوصف االقتصاديات اإلفريقية ذات أقوى   McKinsey Global Institute لقد قام خزان التفكري
ير ، حيث دعى التقر  « Lions on the move » 2010معدالت منو باألسود اإلفريقية، يف تقريره لعام 

بوضوح لضرورة استغالل القدرات االستثمارية للقارة، و األسد اإلفريقي قد يكون دولة هشة، و قد يندرج ضمن 
تقع يف إفريقيا؛ يف حني   65من  37فئة الدول األقل تقدما، السيما أن أكثر من نصف الدول اهلشة بالعامل 

،   .Des Pays Moins avancés (PMA) دولة هشة يف إفريقيا هي أيضا دول اقل تقدما 37دولة من 
بعض هذه الدول مثل تنزانيا، رواندا موزنبيق، مجهورية إفريقيا الوسطى، سرياليون ،أوغندا كانت ضمن الدول ذات 

  . 2016أقوى معدل منو يف 
كوهنا من   جتارب كل من أوغندا، إثيوبيا، كينيا، تبني أن الدولة اهلشة وتلك األقل تقدما مرتبطتان ، فعلى الرغم من

اجنح دول شرق إفريقيا اقتصاديا ، إال أهنا اكرب مقر لالجئني بالعامل، فهي دول جارة مع جنوب السودان الذي 
بأوغندا إىل اكرب مقر  BIDI BIDI يعاين الصراع و اجملاعة و اإلفالس االقتصادي، ففي اقل من سنة حتول موقع

ن خطر انتقال عدم االستقرار السيما للجريان األكثر راحة الجئ، يعاين جرياهنا م 720.000لالجئني بالعامل 
 (Le Siècle de اقتصاديا، الذين سيجربون على تسيري املخلفات السياسية و االقتصادية

l’Afrique, p.7.) 
 

  :مةــخات
التنمية... مفهوم مفروض مثله مثل احلكامة و  يبدو جليا أن تعبري الدول اهلشة هو مفهوم أطلقه املاحنني، معناه هو

مما جيعله مفهوم متجذر يف اخلطاب و املمارسة الغربية، و يطرح لزوميته السياسية يف نظر االحتاد اإلفريقي. و بعيدا 
عن النقاشات االصطالحية، و حىت األجندة التدخلية اليت ميكن أن تالزم هذا التعبري، جيب االعرتاف أن وضعية 

و أن األخطار اليت باتت تشكلها على الفئات احمللية أصبحت خطر على  اهلشاشة مسألة واقعة حبق يف إفريقيا،
جرياهنا كأضعف تقدير، و انه ميكنها أن تشكل خطر على دول أخرى. ما يعاب رمبا على مقاربة الدول املاحنة 

القارة  أهنا تركز على أولوياهتا اليت وضعتها، من دون دعم سريورات وديناميكيات  اإلصالح احمللي ، لذلك على
 .اإلفريقية أن تعتمد أكثر على معايريها الداخلية و أن تطور مقاربتها احمللية ملواجهة وضعية اهلشاشة

  إن الوصفات اليت قدمتها املساعدات الدولية من اجل التنمية ترتكز على مقاربة متمركزة حول الذات

ETHNOCENTRIQUE لتفات إىل الوضعيات اخلاصة اليت ، تقرتح خالهلا حلوال صاحلة للجميع من دون اال
متثلها كل حالة، حلوال تنطلق من الرباديغم الغريب حول مفهوم الدولة ، احلكم ، الشرعية ، العقالنية الغربية ، 
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حلوال تتناسى املؤسسات غري الرمسية و العرفية املتجذرة يف هذه اجملتمعات اإلفريقية ، و اليت تؤثر بصورة كبرية على 
  .أو تغيري أية إصالح

ال ميكن أن نتناسى إشكالية تاريخ بناء الدولة، والذي استغرق يف أوروبا عدة قرون من املعارك والتغريات العميقة 
على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتقين.  ميكن أن يساعد احلصول على الدعم لبناء الدولة من 

هذه العملية تظل عملية داخلية يف األساس، يف البلدان اليت مل يكتمل  فاعلني خارجيني على توطيد الدولة، إال أن
 فيها تكوين الدولة، فمن املتوقع أن يستغرق التغلب على اهلشاشة وقتاً أطول، وأن يكون أكثر صعوبة.
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 ملخص:

تتسم باالحنسار وأداور الدعم البسيطة  إىل ظاهرة مستدمية ممارسة  انتقل جتنيد األطفال من
حيث تنجذب الفواعل غري الدوالتية املسلحة هلذه  فريقية،الالمتاثلية اإلواسعة االنتشار يف النزاعات 

املمارسة، وهتدف هذه الدراسة الستكشاف األسباب، وامليكانزميات املنتهجة  لتخريج أجيال من 
حيث يتم الدفع هبم ألداء أدوار قتالية ال تنسجم ومنوهم البيولوجي، النفسي... األطفال اإلرهابيني، 

و السلم  ألمنليمتد التهديد ل،على حد سواء  ، لتؤثر على أمنهم اإلنساين وعلى  جمتمعاهتم
 .الدوليني، كون أهنم جيل نشأ على العنف، تلقني األفكار والعقائد املتطرفة

للتأثري على هذه اجلماعات املسلحة بسبب التغري املستمر  الضئيلة اجملتمع الدويل ويف ظل قدرة
يف هياكلها، تكيفها الدائم مع ديناميات النزاع، ضعف وازعها األخالقي وعدم التزامها بالقانون 

 .صعوبة مالحقة مرتكيب هذه اجلرمية، يصعب إهناء هذه املمارسة فضال عن الدويل اإلنساين
األطفال، الفواعل غري الدوالتية املسلحة، النزاعات الالمتاثلية، إفريقيا، جتنيد كلمات المفتاحية: 

 األمن اإلنساين، بناء األمن والسالم.
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 زاوش جوهرة آيت: المؤلف المرسل

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
Child recruitment has shifted from a Practice characterized by 

regression and simple support roles to a persistent and widespread 

phenomenon inn asymmetric conflict, where the armed groupes are attracted 

to such practice.  

This study aims to explore the causes and the mechanisms used to train 

generations of terrorist children who are pushed to perform combat roles, that 

affect their human security and their societies, andthe threat extends even to 

the international peace and security. 

They are a generation raised on violence and indoctrination of extremist 

thoughts and beliefs.  

In light of the international community's meager ability to influence 

these actors due to the continuous change in their structures, their permanent 

adaptation to the dynamics of the conflict, their weak moral orientation and 

their lack of commitment to the rules of international humanitarian law, in 

addition to the difficulty to prosecute the perpetrators of this crime, it is 

difficult to end this practice. 

Keywords: Child recruitment, non-state armed actors, Asymmetric 

conflicts, Africa, human security, Building security and peace. 
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 مقدمة:  .1

يعترب األطفال مستقبل األمم وأجيال الغد، لذلك من الضروري استثمار كل اإلمكانيات يف سبيل 
تنشئتهم ومحايتهم من أشكال العنف الذي قد يتعرضون له خاصة أثناء النزاعات املسلحة اليت شهدت مع 

ة منحى التناظريا، أين هناية احلرب الباردة تغريا يف طبيعتها بانتقاهلا من الطابع التقليدي النظامي متخذ
تتواجه فيها احلكومات مع فواعل غري دوالتية مسلحة كاجلماعات املتمردة، مليشيات، تنظيمات إرهابية   
وقد ارتبطت نشأة هذه التنظيمات بالفشل الدواليت لألنظمة العسكرية والديكاتوتورية اإلفريقية، اليت 

مع إزاء املطالب اإلثنية والقبلية السلمية بالتغيري حنو فقدت شرعيتها واجتهت حنو ممارسة شىت  مظاهر الق
التداول السلمي للسلطة واملشاركة السياسة، حكم القانون والعدالة التوزيعية للثروة، لتتجه هذه اجلماعات  

، فقد أضحت هذه "باالختراق الموازي"يف مرحلة  ثانية حنو التصعيد العسكري يف إطار ما يسمى 
، وأيضا مبثابة االحتكار الشرعي للقوةنافس الدول يف أداء أهم أدوارها السيادية من الفواعل كيانات ت

 تسيطر على أقاليم خاضعة هلا وتؤسس ألنظمة سياسية، اقتصادية، قضائية.....  "شبه دولة"
ويف املقابل شهدت الدراسات األمنية نقلة نوعية، حيث مت التوسع وإعادة النظر يف مدركات    
اه التحول من مفهوم األمن بداللته التقليدية العسكرية الذي يعترب الدولة املرجعية األساسية حنو األمن باجت

األمن اإلنساين الذي يتخذ من الفرد مرجعيته األساسية إزاء التهديدات العسكرية وغري العسكرية اليت 
 ... يتعرض هلا وحاجاته كاحلرمان االقتصادي، الصحي، وعدم التمكني االجتماعي .

ويف سياق هذه النزاعات اجلديدة أصبحت األطراف املتنازعة تستهدف بالدرجة األوىل األفراد    
املدنيني خاصة منهم األطفال الضعفاء العزل، فأضحى أمنهم اإلنساين ينتهك يف أبشع وأخطر صوره، من 

شار الواسع نتخالل جتنيدهم يف صفوف اجلماعات املسلحة وحىت القوات النظامية، ونتيجة لإل
هتمام الستخدامهم ودرجة اخنراطهم العالية يف العمليات العسكرية، انتقلت قضية جتنيد إىل صدارة اإل

الدويل، فتم استحداث العديد من األطر القانونية الدولية يف إطار القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان  
يد من اجلهود يف سبيل إهناء هذه املمارسة، حلمايتهم، كما بذل اجملتمع الدويل مبختلف فواعله العد

 حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية التالية: عتماد على املنهج التارخيي والوصفيوباإل
إلى أي مدى يمثل تجنيد األطفال من طرف الفواعل غير الدوالتية المسلحة في النزاعات 

عادة بناء األمن والسالم في مجتمعات ما بعد والحروب اإلفريقية تهديدا ألمنهم اإلنساني، وجهود إ
 الصراع؟
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 التساؤالت الفرعية:
 كيف يتم جتنيد األطفال يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة؟ .1
ماهي العوامل املفسرة حلرص اجلماعات املسلحة على استخدام األطفال يف العمليات  .2

 املسلحة وتفضيلهم على املقاتلني البالغني؟
عة أحكام كل من القانون الدويل حلقوق اإلنسان واإلنساين، وجهود فواعل ما مدى جنا .3

 اجملتمع الدويل إلهناء ممارسة جتنيد األطفال؟
 الفرضية:

  كلما انتشرت ظاهرة جتنيد األطفال من طرف اجلماعات املسلحة يف النزاعات املسلحة
 بناء األمن والسالم.اإلفريقية، تراجعت فرص ضمان أمنهم اإلنساين وتعثرت جهود إعادة 

 مقاربة مفاهيمية لظاهرة تجنيد األطفال .2
األطفال اجلنود، عسكرة األطفال، األجراس الصغرية ....، تسميات عديدة ومتنوعة لظاهرة    

شهدت تطورا وانتشار واسعا مع هناية احلرب الباردة، األمر الذي يستدعي تسليط الضوء على خلفيتها 
 وألسباب انتشارها كظاهرة أمنية. األفضل هلاالتارخيية من أجل الفهم 

لى التجدد واالنتشار في النزاعات إظاهرة تجنيد األطفال: من االنحسار  .2.1
 ليةثالالتما

كثريا ما يتم تصوير جتنيد األطفال كظاهرة حديثة نسبيا ومرتبطة بالقارة اإلفريقية، إال أن هذه     
ارات سالفة كاحلضارة اليونانية، فعقب احلرب اليت دارت األخرية قدمية قدم اإلنسانية وتعود لقرون وحض

 .(2009ألف طفل جمند بالعامل،  300)بني أثينا وأسربطة مت جتنيد األطفال ابتداء من سبعة سنوات 
استخدام األطفال اجلنود شائعا أيضا بني الشركات واجليوش التجارية املستغلة للعبيد وموارد  وكان

إفريقيا كعبيد يف بادئ األمر وحاملني لألسلحة، ليتم الحقا تدريبهم حىت يصبحوا جنودا لديها 
(O.Ensor, 2013, p. 157)  وأثناء محالت الفتوحات اإلسالمية اليت قادهتا الدولة العثمانية يف القرون ،

الوسطى، اجتهت هذه األخرية إىل اختطاف أطفال مسيحي أوروبا والبلقان... ، وكونت هبم فرقة عسكرية 
)السعد، حيث مت تدريبهم على فنون القتال العنيف والوحشي  "اإلنكشارية"داخل اجليش العثماين مسيت 

2018) . 
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أسندت إليهم أدوار محل الذخائر والعمل على منت أسطول السفن احلربية 19و 18ويف القرن    
 Blessings)الربيطاين بإدارة النار من خمزن البندقية إىل طواقم األسلحة أثناء االشتباكات احلربية 

Kakhuta- Banda, 2014, p. 14). 
كما اجتهت الدول أثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية إىل إشراك مجيع فئات املواطنني مبا فيهم     

 .M.Varkpeh, 2016, p)املمارسةاألطفال للدفاع عن أوطاهنم، وأبرز مثال هو اجتاه هتلر بشدة حنو هذه 

3) . 
يتضح جليا بعد استعراض بعض جتارب جتنيد األطفال يف أهم احملطات التارخيية للحروب    

العاملية، أنه وعلى مدار احلقبة الزمنية اليت سبقت هناية احلرب الباردة كانت مشاركة األطفال حمتشمة 
ترقى ألدوار وحمدودة النطاق يف حروب البالغني، فقد اقتصر نشاطهم على تقدمي أدوار دعم بسيطة ال 

 (M.Singer, 2001, p. 2)قتالية، كما أهنم مل يكونوا أهداف مشروعة يف هذه احلروب 
"الحروب ومع تغري طبيعة النزاعات املسلحة بعد احلرب الباردة يف إطار ما يعرف بــــ    

من  (VNSA)اليت تتواجه فيها احلكومات مع الفواعل غري الدوالتية العنيفة  الالنظامية/الالتماثلية"
" ككيانات تنافس الدولة المركزية مليشيات، أمراء حرب، تنظيمات مسلحة، مرتزقة ....، واليت تعرف

وتهددها في أهم الخصائص السيادية وأكثرها حساسية من االحتكار الشرعي لإلكراه وللعنف، وتتجه إلى 
 دام أشكال العنف غير المشروع في سبيل تحقيق أهدافها األيديولوجية، السياسية، اإلثنية .... "استخ

 .(2015)الفاعلون من غري الدول، 
ويف سياق هذه النزاعات اجلديدة، مت جتاوز مفاهيم ومبادئ احلروب النظامية التقليدية وانتقلت 

و املناطق املدنية املأهولة بالسكان، وأضحى املدنيون خصوصا الفئات اهلشة واملستضعفة  ساحات القتال حن
، يف ظل عجز، عزوف أو حىت  (Shamsi, 2017, p. 46)كاألطفال أهداف عسكرية ألطراف النزاع 

 .استهداف حكوماهتم بقواهتا املسلحة للمدنيني العزل
وهكذا أضحى جتنيد األطفال ممارسة تنجذب إليها الفواعل غري الدوالتية املسلحة يف النزاعات    

وهذا ما  نزاع  داخلي(،  40)أكثر من الالمتاثلية اليت شهدت انتشارا واسعا بعد  هناية احلرب الباردة 
سلح، خاصة يف ظل التحسينات تؤكده تقارير األمني العام لألمم املتحدة السنوية حول األطفال والنزاع امل

التكنولوجية اليت طرأت على األسلحة اخلفيفة واليت كرست لالستخدام املكثف لألطفال يف العمليات 
، فمع حتديثات التصنيع مت معاجلة إشكالية ثقل وضخامة هذه  (Jonasen, 2009, p. 315)العسكرية 

بح وزهنا أخفا ويسهل محلها من طرف األطفال ، وبنفس القدر من األمهية مت تبسيط هذه األسلحة ليص
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سنوات أن يفككها ويعيد جتميعها ويطلق هبا فقط مع  10األسلحة بالشكل الذي يسهل على طفل دون 
ساعات قليلة من التعلم والتدريب، فضال عن ذلك فقد أصبح تدفق هذه األسلحة يف السوق الدولية بكم 

وبأسعار رخيصة بعد احلرب الباردة، وبالتايل فإن سهولة مليون قطعة سالح خفيفة(  550)حوالي أكرب 
تخدامها من طرف األطفال مكنها من اكتساب قوة تدمريية أكرب لصاحل احلصول على هذه األسلحة واس

 .(M.Singer, p. 5)األطراف املتنازعة 
باستخدام منهجية جديدة ( PRIO)) معهد أبحاث السالم في أوسلووخلصت دراسة قام هبا    

من مناطق  كيلومتر  50لرسم خريطة حلاالت النزاع وحتديد عدد األطفال الذين يعيشون ضمن نطاق 
منذ أوائل التسعينات %75بأكثر من  ، حيث قدر  عددهم2016-1990النزاع يف الفرتة املمتدة بني  

 ,Save the Children International)، 2016طفل يف  مليون 357ليبلغ  مليون200عندما كان حوايل 

2018, p. 15) األمر الذي يعكس حقيقة أن حقوق األطفال تنتهك بشكل واسع يف أخطر صورها ،
منظمة الرؤية العالمية غير بتجنيدهم يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة، فحسب تقرير 

، يرتاوح عدد األطفال اجملندين 2019فيفري12الذي نشرته يف اليوم العاملي لألطفال اجملندين  الحكومية
،  وهبذا أضحت عسكرة األطفال ظاهرة عاملية وبأعداد متزايدة   (2020)هاين،  طفل عامليا ألف 300عامليا 
 .وهائلة

من األطفال اجملندين عامليا، % 40وتعترب القارة اإلفريقية مسرحا هلذه الظاهرة بنسبة ال تقل عن    
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املمارسة عرفت منحى تصاعدي يف ظل النزاعات الداخلية اإلفريقية اليت تتسم 

تتخذه هذه النزاعات  باحلدة، الشدة وطول األمد فضال عن صعوبة حلها مبوجب مسار التدويل الذي
 .Save the Children International, p)املدنيني وتعدد األطراف اليت تنخرط يف أعمال عنف إرهابية ضد

املسلحة والقوات  ، خاصة منهم األطفال بتقليدهم أدوار عسكرية يف صفوف الفواعل غري الدوالتية(35
 .النظامية احلكومية 

 نحو ضبط مفهوم تجنيد األطفال .2.2
تعرف اتفاقية حقوق الطفل اليت متثل اإلطار القانوين العاملي الذي يوفر محاية مصلحة الطفل   

عاما ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك  18كل شخص لم يتجاوز سن " الطفل أنه  1الفضلى يف املادة 
سنة، 18وعليه ال ميكن أن يطلق اسم طفل إال على كل شخص مل يبلغ  "،مطبق عليهبموجب القانون ال
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)جباوي،  وأال تكون القوانني الوطنية للحكومات تنص على سن الرشد أقل من احملدد يف هذه االتفاقية
2018). 

وقد شرعت اليونيسف مبعية احلكومة الفرنسية يف مراجعة مبادئ كيب تاون من خالل عقد    
ومت اعتماد كل من وثيقيت مبادئ "تحرير األطفال من الحرب"  بعنوان 2007 مؤمتر دويل كبري يف

بدل من الطفل  الطفل المرتبط بقوة أو جماعة مسلحةوالتزامات باريس اللتني تستخدمان مصطلح 
 :دي وتعرفانهاجلن

عاما جند أو استخدم في الحاضر أو الماضي من قبل قوة مسلحة  18" أي شخص يقل عمره عن  
أو جماعة مسلحة، أي كانت المهام التي اضطلع بها بما في ذلك، على سبيل الذكر، ال الحصر األطفال 
األوالد والبنات المستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمالين أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنسية وال 

)مبادئ باريس ". طفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في األعمال العدائيةيقصد بها فقط األ
 .(9، صفحة 2017قواعد و مبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلح، 

العبودية، اإلجتار،  3المادة يف  األطفال منظمة العمل الدولية بشأن عمالةوقد صنفت اتفاقية 
البغاء، والتجنيد العسكري لألطفال يف النزاعات املسلحة كأسوأ أشكال عمالة األطفال اليت حتتاج للقضاء 
عليها يف ظل األضرار اليت تلحقها بالنمو العقلي واجلسدي، االجتماعي... لألطفال، كما أكدت يف 

 .سنة 18املقبول ألي نوع من أنواع عمالة األطفال جيب أال يقل عن  نفس املادة أن احلد األدىن للسن
كسن أدىن للتجنيد العسكري لألطفال، فهو   18هنالك العديد من األسباب املفسرة العتماد    

يتوافق مع االنتقال البيولوجي، النفسي.. من مرحلة الطفولة إىل البلوغ وفقا للدراسات العلمية، كما أنه 
تعريف العام للطفل املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، وهو يف نفس ينسجم مع ال

 .(Khound & Kumar, 2013, p. 148)الوقت سن الرشد الذي حتدده القوانني الوطنية ألغلب دول العامل

وعليه ميكن تعريف الطفل اجلندي على أنه كل شخص بصرف النظر عن جنسه )ذكور وإناث( 
، يشرتك طواعية أو قسرا يف العمليات العسكرية إىل جانب القوات املسلحة النظامية أو غري 18دون سن 

ة مباشرة أو النظامية، ومهما كانت طبيعة النزاعات املسلحة دولية أو غري دولية اليت قد يشارك فيها بصور 
 .غري مباشرة وال ميكن حصر األدوار اليت يؤديها

 أطفال إفريقيا بين إكراه التجنيد القسري ودوافع التجنيد الطوعي في الجماعات المسلحة .3
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تثري قضية جتنيد األطفال من طرف الفواعل غري الدوالتية املسلحة جدال واسعا يف أوساط الباحثني 
رح منوذجني لتجنيد األطفال يتمثالن يف التجنيد القسري الذي يتصاعد يف واألكادمييني، فالبعض منهم يط

ظل اهنيار املنظومة األمنية وعجز الدول عن محاية املدنيني، والتجنيد الطوعي الذي ميثل خيار تفتضيه 
ظروف النزاع، بينما يعارض ويفند البعض اآلخر هذا الطرح، لذلك ستحاول هذه الدراسة مناقشة هذه 

 .اهات البحثيةجتاإل
 التجنيد لقسري ألطفال إفريقيا في صفوف الفواعل غير الدوالتية المسلحة .3.1

 :يتم التجنيد القسري لألطفال يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة يف سياقات عديدة أمهها
 استهداف األطفال من خالل االختطاف .3.1.1

وصف األطفال اجلنود السابقون جتارب جتنيدهم وكيفية اختطافهم من خالل املدامهات والغارات 
يف املزارع ورعي وعملهم  أثناء عودهتم من املدارساألسواق،،قراهم اليت شنتها اجلماعات املسلحة على 

لقاءات ميدانية أدلوا هبا عقب  يف شهادات، (210 ، صفحةChapter Nine Child Soldiers)املاشية.... 
نظمتها وكاالت منظمة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية غري احلكومية يف العديد من الدول اإلفريقية 

 .اليت تعاين من نزاعات وحروب أهلية
 جمهورية الكونغو الديمقراطية: 

من أكثر النزاعات دموية يف التاريخ  2003-1996 يعترب النزاع القائم فيها يف الفرتة املمتدة بني
، فقد انطلق بعد عامني من اإلبادة اجلماعية يف روندا واليت (Mukhar, 2014, p. 94)اإلفريقي احلديث 
 .مجاعة مسلحة 20وألهنا مشلت تسع دول افريقية  الحرب العالمية اإلفريقية"يشار إليها باسم "

، مت 2018ووفقا لتقرير األمني العام لألمم املتحدة السنوي حول األطفال والنزاع املسلح لسنة    
طفل  1049استخدام األطفال كجنود من قبل مجيع اجلماعات املسلحة املشاركة يف النزاع، حيث جند 

يف كاساي، موزعني على التنظيمات % 37ويف كيفو الشمالية %52فتاة بنسبة تقدر بـــ  128من بينهم 
طفل جمند(، مجاعة نياتورا  370املسلحة بنسب ومعدالت متفاوتة أعالها لدى مجاعة كاموينانسابو )

)التقرير السنوي: األطفال حتت رمحة أعمال  طفل جمند( .....173ماي مازمييب )–طفل جمند(، مجاعة ماي  121)

، واعرتفت (12، صفحة 2018، ٢٠١٧من العنف يف ظل النزاعات وارتفاع عدد االنتهاكات اجلسيمة يف عام  ال وصف هلا
ألف طفل مما أدى إىل فرض عقوبات دولية عليها، وتعهدت بإهناء  20القوات النظامية الكونغولية بتجنيد 
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، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات (2018)عالم، هذه املمارسة إال أهنا كانت خبطوات بطيئة وغري فعالة 
 .(O.Ensor, p. 1)إال أن النزاع جتدد واستمر جتنيد األطفال  2003السالم يف عام 

 :الصومال 
استخدام األطفال يف األعمال العدائية من قبل اجلماعات املسلحة اليزال أمرا قائما بشدة منذ    

، األمر الذي يصعب إمكانية تقدمي مؤشرات دقيقة هلذه الظاهرة يف هذه الدولة 1990اهنيار الدولة يف 
 .(2018 )عالم،اليت مزقتها احلرب األهلية على مدى زمين طويل 

وقد أحصى تقرير األمني العام لألمم املتحدة السنوي حول األطفال والنزاع املسلح لسنة    
فتاة من طرف القوات النظامية وغري النظامية، إال أن أغلبهم  40طفل من بينهم  2087، جتنيد 2018

 9ن ال تتجاوز أعمارهم طفل جمند، وأرسل هؤالء االطفال الذي 1770حبوايل  حركة الشبابجند على يد 
)التقرير السنوي: األطفال حتت رمحة أعمال ال وصف سنوات إىل املدارس الدينية حلركة الشباب ومعسكرات تدريبها 

 . (26، صفحة 2018، ٢٠١٧هلا من العنف يف ظل النزاعات وارتفاع عدد االنتهاكات اجلسيمة يف عام 
 :نيجيريا 

املصنفة كتنظيم إرهايب إىل تنامي ظاهرة عسكرة االطفال،  جماعة بوكوحرامأدت نشاطات    
ووفقا لتقديرات التقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة السنوي حول األطفال والنزاع املسلح يف سنة 

كلية فتاة من   105طفل من ذويهم، باإلضافة اىل ذلك فقط اختطفت  149، اختطف حوايل 2018
)التقرير السنوي: األطفال حتت رمحة  2018فيفريالبنات احلكومية التقنية للعلوم يف دابشي يف والية يويب يف 

 .(40، صفحة ٢٠١٧أعمال ال وصف هلا من العنف يف ظل النزاعات وارتفاع عدد االنتهاكات اجلسيمة يف عام 
واإلحصائيات حجم اإلساءة واالنتهاكات اليت تتعرض هلا حقوق الطفل يف توضح هذه الشهادات 

 .مناطق النزاع على أيدي اجلماعات املسلحة وكذا القوات النظامية املسلحة
 استهداف المدارس .3.1.2

يتم استهداف املدارس بشكل منهجي من قبل الفواعل غري الدوالتية املسلحة اليت تشن    
 .(Pauletto & Patel, p. 40 )ع املعلمني الذين يسلمون األطفال هلامدامهات قد تكون باالتفاق م

 الممثلة الخاصة باألطفال والنزاع لألمم المتحدة فرجينيا غامبا،فحسب دراسة قدمتها      
 منظمة إنقاذ الطفولةكأسوأ سنوات اهلجوم على املدارس، ويتجلى ذلك فيما وثقته   2017صنف عام
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 Save the Children)هجوم على املدارس يف اليمن ومجهورية الكونغو الدميقراطية 2000بتقديرها حلوايل 

International, p. 28). 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  بجماعة نياتوراوقد أفاد أربعة أطفال جنود كانوا مرتبطني سابقا    

، كما قال أحد األطفال 2013أفريلبشنها محالت مكثفة حول وداخل املدارس يف إقليم ماسيسي يف
قراطية لبعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديماجملندين 

(MONUSCO) " أمر قائدي المجموعة بالذهاب إلى المدرسة واختيار األوالد األكبر سنا الذين كانوا
 الئقين.

 MONUSCO, Child) حاول المعلمون إيقافنا لكننا طردناهم من الفضول الدراسية"

Recruitment by Armed Groups in DRC From January 2012 to August 2013, p. 9). 
يف  (GCPEA)التحالف العالمي لحماية المدارس من الهجمات  وتظهر دراسة حبثية قام هبا

استخدام اجلماعات املسلحة املدارس ألغراض عسكرية )قواعد  ،2017-2013الفرتة املمتدة بني 
دولة على األقل يف العامل، األمر الذي أنتج جيال  29 عسكرية، مراكز احتجاز وإطالق الصواريخ...( يف

ضائعا فقد حقه يف التعليم بسبب تضرر مدارسه، فرار معلميهم، وعزوف أسرهم عن إرساهلم إليها خمافة 
 .(Save the Children International, pp. 28-29)اختطافهم وجتنيدهم 

 استهداف مخيمات الالجئين والنازحين .3.1.3
تدفع النزاعات املسلحة األسر يف سبيل البحث عن األمن واحلماية إىل النزوح واللجوء اإلقليمي 

(Jonasen, p. 309)وتؤكد كل من ، Vera Achvarina and Simon Reich قامتا  خالل دراسة مقارنة
هلذه املخيمات أن استهداف اجلماعات املسلحة ، 2003-1999و1996-1989للمخيمات متت بني  اهب

، حيث تقدر نسبة (Pauletto & Patel, p. 44 )حيفزه وجود أعداد كبرية من األطفال املستضعفني 
لتقرير مفوض األمم المتحدة  سكان هذه املخيمات وفقامن % 57األطفال الالجئني يف إفريقيا بـــ 

 .(Blessings Kakhuta- Banda, p. 18)السامي لشؤون الالجئين
بأن العامل الرئيسي ملشاركة األطفال يف النزاعات  Achvarina and Reichجتادل كل من كما و 

املسحة مرتبط بدرجة وصول اجلماعات املسلحة إىل خميمات النازحني والالجئني نتيجة لقرهبا من مناطق 
 .(Jonasen, p. 315)النزاع، وأيضا يف ظل ضعف أطر احلماية املقدمة هلا
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 دوافع التجنيد الطوعي لألطفال في صفوف الفواعل غير الدوالتية المسلحة  .3.2
 استخلصت األسباب اليت تدفع األطفال لالخنراط الطوعي يف صفوف الفواعل غري الدوالتية

املسلحة من خالل املقابالت املباشرة والدراسات امليدانية اليت قامت هبا وكاالت منظمة األمم املتحدة 
 واملنظمات اإلنسانية الدولية وهي كالتايل:

  أوال: دوافع أمنية 

 جيد األطفال أن االخنراط الطوعي يف صفوف اجلماعات املسلحة أفضل خيار لضمان -

 Children associated with armed forces or armed)اة ألنفسهم وأسرهمأمنهم والبقاء على قيد احلي 

groups, p. 205). 
 بسببإن فقدان األطفال للرعاية األسرية نتيجة ارتفاع معدل اليتم أو االنفصال عن عائالهتم  -

هذه الظروف القسرية يندفع يف ظل ويف حماولة منهم للبقاء على قيد احلياة ، (Jonasen, p. 314)احلروب 
األطفال لالنضمام إىل الفواعل غري الدوالتية املسلحة اليت تزودهم بأبسط متطلبات أمنهم 

 .(Marković, 2015, p. 4)اإلنساين
 .(M.Singer, p. 7)رغبة األطفال يف الثأر واالنتقام للجرائم املرتكبة ضد أسرهم  -

 الطوعي اهليبة، حيث أن انضماماهممينح السالح والزي الرمسي لألطفال اجلنود قدرا من القوة و  -

 .(Blessings Kakhuta- Banda, p. 21)للجماعات املسلحة يصبح وسيلة ورمزا للمكانة 

 دوافع االجتماعية 

الضغوطات واإلغراءات اليت ميارسها األقران واألصدقاء على األطفال يف سبيل جتنيدهم تعترب    
 .M.Varkpeh, p)من الدوافع االجتماعية للتجنيد الطوعي لألطفال يف صفوف هذه التنظيمات املسلحة  

لعام  ووتش رايتس تقرير هيومن، فحسب شهادة أحد األطفال اجملندين سابقا يف ليبرييا املوثقة يف (49
 the Liberia Peaceقوات مجلس السالم الليبيري كان يقاتل يف   ةنس11فإن طفل يبلغ ،  1994

Council (LPC)  قوات ألن صديقه كان يف هذه اجلماعة  املسلحة ، وذكر طفل آخر مت جتنيده يف
 Chapter Nine Child) يف ليبرييا، أنه جند من قبل أصدقاءه رغم أنه رفض ذلك تشارلز تايلور

Soldiers 208، صفحة). 
  ثالثا: دوافع الثقافية 

العديد من اجملتمعات األفريقية ترى يف صورة الطفل اجلندي كبطل فتحتفل بشجاعتهم وقدراهتم    
، كما متثل مشاركة األطفال يف العمليات العسكرية مبثابة طقوس العبور (Steinl , 2017, p. 14 )العسكرية 



 

 زاوش جوهرة آيت ،  تاحي طارق

 

258 

 

على الرغم من أن اخلطاب الدويل   (Pauletto & Patel, p. 50 )البلوغ  واالنتقال من مرحلة الطفولة إىل
 ينظر إىل الطفل واحلرب كمفاهيم متناقضة ال ميكن التوفيق بينها.

 رابعا: دوافع اقتصادية 
اليونيسف، بيتسبرغ، معهد فورد لألمن االنساني بجامعة  توصلت دراسة أجراها كل من     

، إىل أن ووتش، منظمة انقاذ الطفولة وإئتالف وقف استخدام االطفال الجنود رايتس منظمة هيومن
الفقر بعد اقتصادي مهم  يفسر املشاركة الطوعية لألطفال يف صفوف األطراف املتنازعة،  فمع تدمري 

، يندفع األطفال وحىت ....اجملاعة واألمراض وسائل اإلنتاج، البىن التحتية االقتصادية، نقص الغذاء، انتشار
سبيل ضمان احلد األدىن من والقوات احلكوميةيف  لفواعل غري الدوالتية املسلحةلاألسر للتطوع بأطفاهلا 

، (Blessings Kakhuta- Banda, pp. 16-17)األمن االقتصادي الذي توفره هذه األطراف املتنازعة 
يقدم قادة هذه الفواعل الوعود  the YouthClientalism modelنموذج الطفل العميل  فحسب

واإلغراءات كالرواتب بالدوالر األمريكي، فضال عن فرص اإلثراء من عمليات هنب املدنيني، الشركات 
اقتصاد  وهذا يف ظل سيادة منطق،(208، صفحة Chapter Nine Child Soldiers)ومصادرة املمتلكات 

من السيطرة على احلقول النفطية، معادن املناجم، األراضي هذه اجلماعات املسلحة الذي ميكن الحرب 
 .(Shamsi, p. 52)الزراعية وغريها من البىن التحتية االقتصادية فضال عن ممارستها ألنشطة اجلرمية املنظمة 

تؤكد أيضا سيادة متغري فقدان األمن االقتصادي كعامل مفسر للتجنيد  نظرية الحرمان النسبي   
"التناقض بأهنا Scheferالطوعي لألطفال يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة، حيث يعرفها 

 .(Blessings Kakhuta- Banda, p. 9)لي" السلبي بين التوقعات المشروعة والواقع الحا
اإلفريقية يف إدارة  التعدد اإلثين والعرقي، واجتاهها حنو ترسيخ األنظمة السياسية فشل  ففي ظل 

مشاعر اإلحباط والعداء تسود ،  (Bai Kargbo, 1999, p. 486 )الفوارق وتغيب العدالة يف توزيع الثروة 
النموذج الثوري لتجنيد  للسلطات وتكون احملصلة هلذا االستياء الناجم عن التظلم واإلقصاء حسب

أو  ، اجتاه هذه اجملتمعات إىل التعبئة  اإلثنيةThe Revolutionary model of childsoldiering الطفل
العرقية جلل أطيافها البشرية مبا فيهم األطفال الذين يتأثرون باحلجج الثورية وهويتهم اإلثنية  من دون فهم 
جيد للقضايا املعقدة، وتنتقل هذه اجملتمعات يف ظل القمع احلكومي  من املطالب السلمية إىل العنف 

 -Blessings Kakhuta)التوزيعية للثروة  املسلح يف سبيل  تغيري آليات احلكم السياسية و حتقيق العدالة

Banda, p. 20) بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو وثقت ، فقد
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بالكونغو الدميقراطية عقب نداءات    المجموعة المسلحة نياتوراانضمام ثالثة أطفال إىل  الديمقراطية
رؤساء  وشيوخ جمتمعاهتم  لالخنراط يف صفوف اجلماعة من أجل محاية جمتمعهم من هتديدات الغارات 

 MONUSCO, Child Recruitment by Armed)اليت تشنها القوات واجلماعات املسلحة األخرى 

Groups in DRC From January 2012 to August 2013, p. 9). 
إن التجنيد الطوعي لألطفال يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة هو موضوع مثري للجدل، 
حيث أن التفرقة بني  أشكال التجنيد  العسكري لألطفال واضحة من الناحية النظرية  إال أنه يصعب 

، حيث أن وصف التجنيد الطوعي للطفل بأنه اختيار مبحض (Steinl , p. 18 )استخالصها من الواقع 
إرادهتم هو وصف مظلل ألن هؤالء األطفال يف أعمار ال تسمح هلم باختاذ قرارات ناضجة ، حيث يتم 

، لذلك من املهم (M.Singer, p. 7)الدفع هبم حنو هذا االجتاه بسبب ضغوطات خارجة عن إرادهتم 
إدراك أن هذا النوع من التجنيد جيب أن يفسر دائما يف إطار جمموعة حمدودة من االحتماالت اليت جيد 
الطفل نفسه أمامها  يف النزاعات املسلحة ، وبالتايل  فإن وصف حالة جتنيد معينة لألطفال  بأهنا طوعية 

 .(Steinl , p. 16 )ب أن تعامل حبذر شديد جي
الفتيات المجندات في صفوف الفواعل غير الدوالتية المسلحة: نحو أدوار  .3.3

 مزدوجة
كثريا ما يتم تصوير قضية جتنيد األطفال كظاهرة ذكورية ، إال أهنا يف واقع األمر ظاهرة تتحدى 

أمهلت إدراج املنظور اجلنساين  يف دراساهتا حول األطفال قد احلدود بني اجلنسني، فالدراسات األمنية 
التقليدية واإلعالمية اليت تعزز   اجلنود وبرامج التسريح، نزع السالح و إعادة االدماج،  وهذا راجع إىل الرؤية

 -AK47(Blessings Kakhutaالصورة الذكورية لتجنيد األطفال يف شكل أطفال ذكور حيملون بنادق 

Banda, p. 40) من األطفال اجلنود يف  % 40 ، لكن التقديرات تشري إىل أن الفتيات تشكلن نسبة
، واألكثر من ذلك فهن )عالم( حيث يشاركن بشكل متوازي لألدوار املسنودة لألطفال الذكور العامل،

يتعرضن ألبشع صور العنف اجلنسي ) اغتصاب، زواج قسري، استعباد جنسي، إجهاض ومحل 
نب الذكور ويتعرضن يف نفس قسري...(، وبالتايل فهن يف مواجهة أدوار مزدوجة ألهنن يقاتلن إىل جا

 .(Save the Children International, p. 25)الوقت للعنف اجلنسي يف أخطر صوره 
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 األبعاد األمنية لتجنيد األطفال في صفوف الفواعل غير الدوالتية العنيفة .4
المسلحة لتجنيد أطفال إفريقيا: أي دوافع  إستراتيجية الفواعل غير الدوالتية .4.1

 وميكانيزمات
 دوافع توجه الفواعل غير الدوالتية المسلحة لتجنيد أطفال إفريقيا  .4.1.1

إن االستثمار يف خصائص األطفال والرغبة يف حتقيق أهداف تكتيكية واسرتاتيجية على املدى 
ت املسلحة على توظيفهم، ويف سبيل ذلك املتوسط والبعيد، يعترب من أهم الدوافع املفسرة حلرص اجلماعا

تعتمد على منهجية متعددة األبعاد هبدف حتويلهم لسالح يف حروهبا، بإسناد أدوار خطرية هلم يعزف 
 البالغني عن تنفيذها كالعمليات االنتحارية.

 الفواعل غير الدوالتية المسلحة: نحو االستثمار في خصائص الطفولة:أوال : 

  الفكرية والقيمية لألطفالالتالعب بالمنظومة: 

الذي شارك يف قوات حفظ السالم جبمهورية الكونغو الدميقراطية، يف  روميو داليرللجنرال يؤكد 
على فكرة مفادها أن األطفال هم السالح األمثل يف احلرب  يقاتلون كالجنود يموتون كاألطفال "كتابه "

لتالعب مبنظومتهم القيمية وغسل أدمغتهم بالفكر بالنسبة للفواعل غري الدوالتية املسلحة، فمن السهل ا
، وذلك راجع  لرباءهتم ونقص أهليتهم وخلفيتهم (2016)زعيرت، املتطرف باسم الدين أو اهلوية اإلثنية

، وقصور فهمهم الصحيح لقضايا النزاع مبوجب افتقارهم لنهج فكري (2020) صبحي منتصر ، التعليمية 
 .(Blessings Kakhuta- Banda, p. 7)وآراء مستنرية حوله 

 :األطفال أكثر ميال للطاعة واالنضباط من البالغين 
 (2017) ظافر اجلندي ،  أساليب التخويف أو الرتغيب سواء كان ذلك باعتماد الفواعل غري الدوالتية

وميكن استغالل ذلك بدفعهم حنو التجسس والعمليات االنتحارية يف ظل قدرهتم على التخفي والتنقل 
 .(2019)عريان، بدون إثارة الشكوك 

 االستراتيجية لتجنيد األطفال:األهداف ثانيا: 
 :تعبئة الصفوف واستدامة العنف والنزاع 

أضحى هذا األخري يف ظل احلروب الالمتاثلية هو غاية يف حد ذاهتا بالنسبة للفواعل غري الدوالتية 
االستنزاف الكبري و اخلسائر البشرية اليت ، ) صبحي منتصر (املسلحة، ففي ظل طول أمد النزاعات املسلحة 

، وكنتيجة لضعف معدالت استقطاب البالغني، (2014)خريي اجلامعي،  تتكبدها هذه اجلماعات يف صفوفها
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فهي حباجة إىل ضخ دفعات جديدة من اجلنود ويف سبيل حتقيق ذلك تتجه إىل عسكرة األطفال  
 .)عريان(ر يف تغذية النزاع القائم لالستمرا

 :السعي للتوسع، االمتداد اإلقليمي عبر الوطني 
)حممد، هو سبب آخر يدفع التنظيمات املسلحة الستخدام األطفال يف العمليات العسكرية 

، يف ظل اخنفاض تكاليف جتنيدهم املادية وأجورهم باملقارنة مع ما يتلقاه املقاتلون البالغون (2015
 .)عريان(البالغون

 :تخريج أجيال من األطفال أشد عنفا وتطرفا وضمان استدامته أيديولوجيتها 
اتيجية جتنيد االطفال والدفع هبم إن حرص الفواعل غري الدوالتية املسلحة على اعتماد اسرت 

الرتكاب أعمال العنف واجلرائم الوحشية ليس هبدف تعبئة صفوفها، نشر اإلرهاب والفوضى  فقط وإمنا 
تسعى من خالل ذلك  لتخريج أجيال جديدة من األطفال اإلرهابني الذين نشأوا على تلقني الفكر، 

وممارسوها،  فقد أضحت جزء من يومياهتم، وحسب  العقائد املتطرفة وتربوا يف وسط مشاهد العنف بل
" أصبح القتال هوايتي، وجدت متعة يف ليبرييا(TRC) الحقيقة والمصالحة للجنة شهادة طفل جمند سابقا 

 ،(212، صفحة Chapter Nine Child Soldiers)" في ذلك

فقد مت استنساخ أجيال أشد تطرفا وعنفا من التنظيمات املسلحة احلالية بالشكل الذي  وبالتايل
 يضمن استمرارية واستدامة أيديولوجيتها لعقود طويلة.

 األطفال الجنود: أدوار موازية للبالغين في صفوف الفواعل غير الدوالتية المسلحة   .4.2
 ليت ترتاوح بني:يتم استخدام األطفال اجلنود يف العديد من األدوار ا

 أوال: أنشطة الدعم واللوجستيك 
للمعدات  ، كحمالني (Marković, p. 4)يستخدم األطفال كطهاة ويف أعمال التنظيف

واإلمدادات العسكرية من أسلحة وذخرية، نقل اجلنود املصابني مبا يف ذلك املاء، الغذاء، والبنزين ملسافات 
 MONUSCO, Child Recruitment by Armed Groups in DRC From January 2012 to)طويلة 

August 2013, p. 15)خمربينل وجواسيس، ، كرس(Save the Children International, p. 3)  فحسب ،
لبعثة االمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو شهادة أحد األطفال اجملندين سابقا 

مت توظيفهم  كمسعفني للجرحى ، حافرين للقبور ودفن جثث األطفال والبالغني  الديمقراطية
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(MONUSCO, Child Recruitment by Armed Groups in DRC From January 2012 to 

August 2013, p. 16). 
، (2016) بوفيجلني، اإلعداممنفذين ألحكام أسندت إىل األطفال اجلنود أيضا أدوار اجلالدين وك

 والفخاخ.... باإلضافة اىل تعبئة األسلحة بالرصاص، زرع االلغام، املتفجرات، نصب الكمائن

 ثانيا: المشاركة الكاملة غي العمليات العسكرية 
املسلحة هبدف إشراك لألطفال يف العمليات العسكرية، من خالل  عملت الفواعل غري الدوالتية   

برامج تدريبية عسكرية مكثفة وشاقة على تعليمهم  املهارات القتالية كالدوريات الليلية اإللزامية، متارين 
بدنية صارمة وعرض استخدام األسلحة ....، واتسمت  هذه الربامج بقصر املدة فقد تراوحت من يوم 

قوات تايلور )الجبهة الوطنية لليبيريا( ، ومثال ذلك تدريب (M.Singer, p. 7)أشهر واحد لعدة 
(NPFL) للجنة  طفل على آلية حرب العصابات، فقد ذكر أحد األطفال يف  هذا السياق 29يف ليبرييا

ملدة مخسة أشهر  (SBU)وحدة االطفال يف ليبرييا تدريبه كعضو يف (TRC) الحقيقة والمصالحة 
(Chapter Nine Child Soldiers 212، صفحة). 

 بني ترتاوحمن أدوار  وبعد انتهاء فرتة التدريب يتخرج األطفال اجلنود ليتم توزيعهم وفقا لقدراهتم

 شخصية للقادة أو لنقاط التفتيش وغريها من املواقع اإلسرتاتيجية.الراسة احل
كما مت استخدامهم كقناصة أو كدروع بشرية، استكشاف حقول األلغام املشتبه فبها لضمان     

مسار طريق آمن للمقاتلني للبالغني، املشاركة املباشرة يف االشتباكات واملعارك، تقلد أدوار خطرية من 
 ,M.Singer, 2001)لتنفيذ عمليات انتحارية من دون أن يعلموا أهنم ذاهبون إىل حتفهم خالل استغالهلم 

p. 10) 
 ميكانيزمات الفواعل غير الدوالتية لتخريج أجيال من األطفال اإلرهابيين  .4.3
واألساليب هبدف ضمان  تنتهج الفواعل غري الدوالتية املسلحة العديد من اإلسرتاتيجيات   

 خضوع ووالء األطفال هلا أمهها:

 أوال: إزالة حساسية األطفال اتجاه العنف 

لألطفال حديثي التجنيد  تغييرات على المظهر الجسدي بادئ ذي بدء جترياجلماعات املسلحة
، وهبدف إزالة حساسية (212، صفحة Chapter Nine Child Soldiers)من حالقة الرأس، الوشم والندب 

 (Blessings Kakhuta- Banda, p. 21)األطفال اجتاه العنف يتم إجبارهم حتت هتديد السالح على محله 
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 وحىت كأسرى احلربواملشاركة يف طقوس القتل واجلرائم الوحشية من إعدام، تعذيب، اغتصاب.. للضحايا  
 . (M.Singer, p. 7)أسرهم، أصدقائهم وجرياهنم

  ثانيا: كسر الروابط العائلية والمجتمعية وخلق طفل مجند يدين بالوالء الكامل
 للجماعات المسلحة

" أعطوني بندقية سنة 16حسب شهادة أدىل هبا طفل جمند سابق يف تشاد يبلغ من العمر   
 وأمروني بقتل هذه المرأة ... كانت خالتي ولم أكن أرغب في إيذاءها.

قالو لي أطلق عليها النار أو سنطلق عليك، لذا أطلقت النار عليها ...لقد فعلت ذلك من أجل 
 .(Jonasen, 2009, p. 312)البقاء على قيد الحياة" 

املسلحة يف موزمبيق إىل إعادة األطفال اجملندين (RENAMOحركة رينامو )ولقد عمدت    
كما عملت على نقلهم إىل   ،لقراهم لقتل أشخاص من ذويهم وجمتمعهم، هبدف قطع أي أمل يف العودة

-Blessings Kakhuta- Banda, pp. 37)معسكرات بعيدة عن قراهم حىت تصعب عليهم إمكانية العودة

طفال إلشباع حاجات االنتماء أل، وبذلك أضحت هذه اجلماعات امللجأ والبديل الوحيد هلؤالء ا (43
 .(M.Varkpeh, p. 49)اآلباء  والفراغ األسري، حيث أصبحت اجلماعة املسلحة مبثابة العائلة والقادة هم

  ثالثا: العقوبات المنهجية: نحو فرض االنضباط وتدمير مقاومة األطفال المجندين
 وإرادة الهرب 

طفال اجلنود متارس هذه اجلماعات املسلحة هبدف فرض االنضباط واخلضوع يف صفوف األ    
يف  (UNITA) حركة يونيتا، فعلى سبيل املثال اجتهت (M.Singer, 2001, p. 7)العنف املنهجي عليهم 

أنغوال فور دخول األطفال إىل معسكرات التدريب الحتجازهم يف حفر عميقة أليام عديدة من أجل 
 .(Blessings Kakhuta- Banda, p. 43)لديهم  تدمري مقاومتهم وإرادة اهلرب

كما وتفرض العديد من هذه التنظيمات املسلحة عقوبات قاسية على األطفال اجلنود كتعليقهم     
على رؤوسهم وضرهبم، جرهم يف املياه القذرة، ضرهبم باألسلحة وكسر أسناهنم أو إجبارهم على مراقبة قتل 

، Chapter Nine Child Soldiers)وإعدام أسرهم إلجبارهم على التدريب وإطاعة األوامر بسرعة شديدة 
 .(213صفحة 
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األمم  لبعثة M23جماعة وحسب شهادة أدىل هبا أحد األطفال اجملندين سابقا يف صفوف 
كنت أحمل " عاما 16يبلغ من العمر  المتحدة لتحقيق االستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية

 ببطيء، تعرضت للضرب دائما.الحقائب الثقيلة وأمشي 
عاما يقتل ألنه سقط تحت وطأة الكيس الثقيل ورفض االستمرار،  16رأيت طفال يبلغ من العمر 

 MONUSCO, Child Recruitment by Armed Groups in DRC From)" لقد ترك على األرض

January 2012 to August 2013, p. 17). 
اجتهت الفواعل غري الدوالتية املسلحة أيضا إىل استخدام العقوبات املنهجية والوحشية اليت تصل    

طفال الفارين من املعسكرات كسالح ذو حدين، فأضحى اخلوف والرعب يتملك إىل القتل ضد األ
 .(M.Singer, p. 8)األطفال من أي حماولة للهرب والفرار 

  رابعا: تعاطي المخدرات، الكحول، السحر ...نحو إيهام األطفال المجندين بأنها
 دروع وقوى تحميهم

يف سبيل تشجيع األطفال اجملندين على اإلقدام وبدون خوف على محل السالح، مت إجبارهم    
على تناول املشروبات الكحولية، تدخني املخدرات كاملار جوانا وتعاطي احلبوب املهلوسة حتت هتديد 

لى بإقناعهم على أهنا تشكل درع حيميهم من خطر اإلصابة بالرصاص، واعتمدت أيضا ع السالح أو
قوى سحرية تحميهم من الرصاص واألذى في بأن هلا  طفالإلقناع األالسحر والتمائم 

، باإلضافة إىل حثهم على أكل األعضاء (213-212، الصفحات Chapter Nine Child Soldiers)المعارك
 .(M.Varkpeh, p. 52)البشرية كالقلب حبجة أهنا تزيد من قدراهتم القتالية 

أبعاد التأثير المزدوج لتجنيد األطفال في صفوف الفواعل غير الدوالتية المسلحة  .4.4
 معاتهمعلى األمن اإلنساني لألطفال ولمجت

إن االستخدام املتواصل لألطفال يف النزاعات املسلحة من طرف الفواعل غري الدوالتية املسلحة    
ينتهك حقوقهم ويسبب هلم األذى والضرر الواسع هلم وجملتمعاهتم على خمتلف أبعاد األمن اإلنساين، 

 Children associated with armed forces or armed)وذلك على املدى القصري والطويل األجل  

groups, p. 204) . 
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تأثير تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة على أمنهم الجسدي  .4.4.1
 والصحي

الحظت املنظمات الدولية احلكومية والغري حكومية ارتفاع معدالت القتل، اإلصابات،    
التشوهات، والعاهات املستدمية اليت تلحق باألطفال اجلنود أثناء تبادل إطالق النار، القصف بقذائف 

م لألمم التقرير السنوي لألمين العااهلاون، الطعن، ومحل املتفجرات يدوية الصنع، واليت وثقت يف 
يف الدول اإلفريقية اليت تشهد نزاعات أكثر حدة  2018لسنة  المتحدة حول األطفال والصراع المسلح

 ودموية.
يتعرض األطفال املرتبطون بالتنظيمات املسلحة مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب لالعتقال، ما    

جيعلهم عرضة لإلساءة الشديدة أثناء االستجواب من الضرب الوحشي والعمل القسري...، إذ حرم 
، وأفرجت السلطات النيجريية يف نفس السنة 2017طفل يف نيجرييا حريتهم يف عام  2199

)التقرير السنوي: األطفال حتت رمحة أعمال ال طفل قيد االحتجاز العسكري  713طفل، يف حني اليزال 1190عن

 .(39، صفحة ٢٠١٧وصف هلا من العنف يف ظل النزاعات وارتفاع عدد االنتهاكات اجلسيمة يف عام 
كما قد متت حماكمة العديد من األطفال اجلنود يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث أعدم     

بعد أن  2000أكتوبر من حماكمته، ويف  دقيقة  30يف غضون 2000يف ينايرسنة  14طفل يبلغ من العمر
اشتبه  فالأط 10رئيسا أمر بإعدام العديد من القادة العسكريني مبن فيهم على األقل  كابيالأصبح 

مت إلقاء القبض  ،2001يف عام كابيالمبشاركتهم يف احملاولة انقالبية ضد رئاسته، وعندما مت اغتيال الرئيس 
على العديد من األطفال اجلنود واحلكم عليهم باإلعدام لالشتباه مرة أخرى بتعاوهنم يف اغتيال الرئيس  

 .(Mukhar, p. 96)كابيال 
تأثر األمن الصحي لألطفال اجلنود أثناء فرتة اخنراطهم يف صفوف اجلماعات املسلحة بشدة فقد 
تعرضوا ملشاكل صحية وأمراض خطرية كاملالريا، السل، فقر الدم، سوء التغذية واألمراض املنقولة عن طريق 

 .(G. Wessells, 2011, p. 13)االتصال اجلنسي
 تأثير تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة على أمنهم النفسي  .4.4.2

حرم األطفال اجملندون يف صفوف اجلماعات املسلحة من التنشئة األسرية وفرص النمو الطبيعي    
 Children associated with armed forces or)اجلسدي، العاطفي، األخالقي.. يف بيئة جمتمعية آمنة 
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armed groups, p. 205) باإلضافة إىل حجم الندوب النفسية اليت أصيب هبا هؤالء األطفال خالل فرتة ،
 إقامتهم مع اجلماعات املسلحة.

، إىل أن األطفال اجلنود يعانون من Wessels Michaelخلصت نتائج دراسة ميدانية قام هبا    
اضطرابات النوم، الكوابيس، القلق، صور وذكريات االنتهاكات واإلساءة اليت تعرضوا هلا، اخلوف املستمر 
من املوت، وبالتايل انتهى هبم املطاف بالعيش يف مزيج من مشاعر األمل واحلزن، االكتئاب والعزلة 

طفال اجلنود أيضا صعوبة يف السيطرة ، ويواجه األ (Blessings Kakhuta- Banda, p. 49)االجتماعية 
 على مشاعر الغضب والتخلص من إدمان الكحول واملخدرات.

من ناحية أخرى يفشل األطفال اجملندون يف إعادة بناء الثقة يف أوساط جمتمعهم، كما يفقدون    
احرتامهم لذاهتم نتيجة مشاعر الذنب اليت تطاردهم بسبب أعمال العنف واجلرائم اليت ارتكبوها أثناء 

 ارتباطهم بالفواعل غري الدوالتية املسلحة.
 مسلحة على أمنهم االجتماعيتأثير تجنيد األطفال في الجماعات ال .4.4.3

 أوال: تحدي لم شمل أسر األطفال المجندين 
أنه مبجرد احنسار النزاعات املسلحة الداخلية يواجه األطفال اجلنود حتديات  Wesselsيؤكد    

جديدة الستعادة أمنهم اإلنساين على صعيد امكانية العودة إىل حياهتم املدنية، فمن الصعب مل مشل 
 حت أو قتلت أثناء احلرب. أسرهم اليت نز 
 ثانيا: تحدي الوصم والرفض من قبل مجتمعات األطفال المجندين 

أخطر هتديد الستعادة األطفال اجملندين سابقا ألمنهم اإلنساين هو تعرضهم للوصم والرفض من    
قبل أسرهم وجمتمعاهتم، وذلك نتيجة ملشاركة هؤالء األطفال يف أعمال العنف واجلرائم الوحشية قسرا أو 

 طوعا ضد جمتمعاهتم اليت ترفض عودهتم.
م اليت تتملك جمتمعات األطفال املرتبطني بالتنظيمات إن مشاعر الغضب والرغبة يف االنتقا    

املسلحة، تتجلى بوضوح يف اعتداءاهتا املتكررة على معسكرات إعادة التأهيل لألطفال اجلنود كشكل من 
أشكال االنتقام من الفظائع اليت ارتكبوها ضدهم، عالوة على ذلك هنالك داللة روحية تربر هذا الوصم 

فال اجلنود، حيث ينظر إليهم على أهنم جنسني وتتملكهم أرواح املوتى، وهذه والرفض اجملتمعي لألط
 األمراض الروحية تتجاوز الطفل اجلندي لتضر باجملتمع بأسره يف حالة قبول عودته.
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  ثالثا: الوصم والرفض المجتمعي لألطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة: نحو تجدد
 دورة التجنيد واستدامة العنف 

 )جة للرفض والوصم اجملتمعي، املعاملة القاسية اليت يتلقاها األطفال اجملندون من جمتمعاهتم نتي   

Steinl , pp. 23-24) جيد هؤالء األطفال أنفسهم بدون خيارات وبدائل لضمان أمنهم اإلنساين، سوى ،
االخنراط جمددا يف صفوف الفواعل الغري الدوالتية املسلحة أو كمرتزقة، لصوص..، األمر الذي يساهم يف  

 كسر السالم اهلش ويساهم يف زعزعة االستقرار األمين واإلقليمي.
د توظيفهم يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة يؤدي إىل إن ضخ األطفال اجلنود املعا   

وقوع مستويات أكرب من الفظائع واالنتهاكات البشرية، كما يطيل أمد هذه النزاعات مما جيعلها أكثر 
، وبالتايل فإن الفشل يف محاية االطفال من التجنيد (Jonasen, p. 325)صعوبة واستعصاء يف احلل 

 .(G. Wessells, p. 2)وإعادة التجنيد ميهد الطريق لدورات عنف مستمرة ومتجددة 
 الجهود الدولية لحماية األطفال من التجنيد العسكري: بين طموح النصوص وتحديات التنفيذ .5

 حماية االطفال من التجنيد العسكري في إطار الصكوك القانونية الدولية  .5.1
لقد مت استحداث العديد من األطر القانونية الدولية هبدف منع وإهناء ممارسة جتنيد األطفال يف    

النزاعات املسلحة، فقد صدرت العديد من األحكام اليت تنظم الوضع القانوين للطفل اجملند وحتدد أوجه 
ماية املقررة له والواجبات والتدابري املفروض أن تتخذها أطراف النزاع اجملندة لألطفال، وقد خضعت احل

 هذه األطر القانونية ألشواط من التحيني والتحديث مبا تفتضيه الظروف املتغرية خاصة للنزاعات املسلحة.
 1949التفاقيات جنيف األربعة  1977البروتكولين اإلضافيين  .5.1.1

انون الدويل اإلنساين محاية واسعة لألطفال يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، يوفر الق   
حيث يستفيدون من احلماية العامة املقدمة جلميع املدنيني غري املشاركني يف العمال العدائية، وبالنسبة 

من قواعد احلماية سلسلة   1949ة لألطفال اجلنود يضع الربوتكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف األربع
 Children associated with armed forces or)لألطفال الذين يشاركون مباشرة يف األعمال العسكرية 

armed groups, p. 210) . 
اتفاقيات بعدما تبني قصور وعجز ، 1971 وقد بادرت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام   

يف معاجلة إشكالية جتنيد األطفال بصياغة مشروعني كمحصلة لنقاشات دارت يف  1949 جنيف األربعة
بدوراته األربعة، وتكللت تلك اجلهود باعتماد الربوتكولني اإلضافيني  مؤتمر جنيف الديبلوماسي
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اللذان يؤكدان على احلضر التام والقاطع ملشاركة األطفال يف النزاعات  ،1977يونيو  10الصادرين يف
 من الربوتكول اإلضايف األول على: 77المادة  الفقرة الثانيةاملسلحة، حيث نصت 

إلزام أطراف النزاع باتخاذ التدابير الممكنة التي تكفل عدم اشتراك األطفال الذين لم يبلغوا سن " 
دائية بصورة مباشرة، وعلى هذه األطراف بالتحديد االمتناع عن تجنيد هؤالء عاما في األعمال الع 15

عاما ولم  15الصغار في قواتها المسلحة ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن 
 "عاما أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا 18يبلغوا سن 

ال يجوز تجنيد “ ه يف النزاعات املسلحة غري الدولية الداخليةونص الربوتكول اإلضايف الثاين على أن
عاما في القوات أو الجماعات المسلحة وال يجوز السماح باشتراكهم في العمليات  15األطفال دون سن 

 ". العدائية
مبثابة إضافة نوعية للقانون الدويل  1949يعترب الربوتكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف األربعة    

نساين، إذ يعتربان من أوىل االتفاقيات اليت تعرتف بوضع محاية خاصة لألطفال اجلنود يف النزاعات اإل
 الدولية والداخلية.

كما أهنما قد كفال محاية خاصة لألطفال اجلنود األسرى واملدانني بإسقاط املسؤولية اجلنائية عنهم 
 يف األول الذي ينص على:يف الربوتكول اإلضا 77للمادة  3الفقرة وذلك انطالقا من 

عاما في األعمال  15إذا حدث في حاالت استثنائية أن اشترك األطفال ممن لم يبلغوا سن " 
العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يضلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي 

 (2019)النادي، " تكفلها هذه المادة، سواء أكانوا أسرى حرب أم لم يكونوا
 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  .5.1.2

لقد بذلت جمددا جهود دولية حثيثة إلعداد مشروع اتفاقية حقوق االطفال اليت حققت إمجاعا    
 38المادة دوليا على حقوق الطفل وإقباال على التصديق عليها، حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل يف 

 توجيهية بشأن تورط االطفال يف النزاعات املسلحة اليت تتعهد الدول األطراف مبوجبها مبا يلي:على قواعد 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك الفقرة الثانية "

 ".سنة اشتراكا مباشرا في الحرب 15األشخاص الذين لم يبلغ سنهم 
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سنة في قواتها  15ول األطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سن تمتنع الد" الفقرة الثالثة 
عاما يجب على  18عاما ولم يبلغ  15المسلحة، وعند التجنيد من بين األشخاص الذين بلغ سنهم 

 .(الطفل)اتفاقية حقوق  "الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا
الرغم من اجلهود املبذولة أثناء إعداد مشروع االتفاقية لرفع سن مشاركة األطفال يف وعلى 

، إال أنه مل يتم إحراز أي تقدم هبذا اخلصوص، وذلك ألن بعض عاما 18 العمليات العسكرية إىل سن
ربوتكولني أثارت احلجج نفسها أثناء املؤمتر الديبلوماسي لل 38لمادة الدول أثناء املناقشات حول إعداد ا
فيما خيض السن والتدابري املمكنة الواجب اختاذها من طرف  1949اإلضافيني التفاقيات جنيف األربعة 

 الدول األطراف.
عرفت  المادة األولىويظهر يف مواد اتفاقية حقوق الطفل تناقض واضح وصريح حيث أن    

ل األطراف عدم جتنيد كل طفل ، يف حني أهنا طلبت من الدو 18سن الطفل على أنه كل شخص مل يبلغ 
يسمح بتجنيد الطفل وهو مازال  18و15، ومعىن ذلك أنه أثناء املرحلة العمرية املرتاوحة بني 15سن دون 

من هذه االتفاقية، ونتيجة هلذا الرتدد الدويل يف رفع سن جتنيد األطفال  المادة األولىطفال حسب 
 .)النادي(ل مل يسبق له مثيل اتسعت عملية اشراكهم يف احلروب والنزاعات بشك

البروتكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك االطفال في  .5.1.3
 النزاعات المسلحة

دفعت الوضعية الكارثية لألطفال اجلنود يف النزاعات املسلحة اجملتمع الدويل للتحرك جمددا    
واستحداث مبادرة هي األوىل من نوعها يف إطار منظمة األمم املتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول 

بشأن إشراك اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ ، وهي الربوتكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
، والذي دخل  2000ة األطفال يف النزاعات املسلحة الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سن

دولة عليه، حيث يعترب انتصارا جلهود اللجنة الدولية للصليب 143 مبصادقة 2002حيز التنفيذ يف عام  
األمحر وغريها من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت بذلت طوال فرتة التسعينات قصارى جهدها لتعزز 

ألطراف املتنازعة على حضر ، فهو حيث ا(النادي)مسألة محاية االطفال من التجنيد واالشرتاك يف النزاعات 
 كما جاء يف نص كل من :18سن التجنيد العسكري الطوعي واإلجباري املباشر  لألطفال  دون 

" تتخذ جميع األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم إشراك قواتها المسلحة 1المادة 
 الحربية " الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر اشتراكا مباشرا في األعمال
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من العمر التجنيد اإلجباري  18"تكفل األطراف عدم خضوع األشخاص اللذين لم يبلغوا 2المادة 
 في قواتها المسلحة "

 :4المادة طفال يف صفوف اجلماعات املسلحة فقد نصت ألبالنسبة لتجنيد او 
المسلحة ألي دولة في " ال يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الفقرة االوىل 

 في األعمال الحربية" 18أي ظرف من الظروف بتجنيد واستخدام األشخاص دون سن 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع هذا التجنيد واالستخدام "الفقرة الثانية 

 ".بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية الالزمة لحضر هذه الممارسات
الدول بالتعاون واختاذ التدابري املالئمة هبدف إعادة 7المادة لربوتوكول االختياري ألزم يف كما أن ا

 .(2000)هيل،  تأهيل وإدماج األطفال اجملندين يف جمتمعاهتم

ما ميكن أن يأخذ على الربوتكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة أنه     
كغريه من الربوتكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف األربعة  واتفاقية حقوق الطفل اليت متنع جتنيد االطفال 

، يف حني أنه على أرض الواقع وتقدم احلماية هلم فقط فيما يتعلق باشرتاكهم املباشر يف األعمال  العدائية
يشارك  األطفال بصورة غري مباشرة يف هذه األعمال العسكرية جبمعهم للمعلومات، نقل االوامر، الذخائر 
و التجسس، وال حاجة للقول أن أداء هذه األدوار يعرض أيضا أمنهم االنساين للخطر واالنتهاك بالقدر 

 .(النادي)أثناء أداءهم أدوار مباشرة يف النزاعات املسلحة  الذي ال يقل أمهية عما ميكن أن يتعرضوا له

 حماية األطفال من التجنيد العسكري  في منظمة األمم المتحدة دور  .5.2
وجد اجملتمع الدويل نفسه يف ظل واقع اإلشراك املتزايد لألطفال يف العمليات العسكرية ملزما    

بالتدخل السريع لوضع حد هلذه املمارسات، وقد أخذت هذه املبادرات مسارات واجتاهات عديدة 
اجملندة ومتكاملة كحمالت التوعية للمنع والوقاية من خطر التجنيد، التفاوض واحلوار مع األطراف 

لألطفال سواء كانت حكومات أو تنظيمات مسلحة، الدعم املادي لربامج التسريح، نزع السالح وإعادة 
دمج األطفال يف احلياة املدنية..، فضال عن استحداث هيئات دولية وإقليمه خمصصة لألطفال املتأثرين 

 بالنزاع.
 أوال: تقرير غراسا ميشال "أثر النزاع المسلح على األطفال 

اجتهت منظمة األمم املتحدة بالتوازي مع احلملة اليت قادهتا لتطوير إطار قانوين دويل حلماية    
الذي أصدرته  48/157، من خالل القرار (Bai Kargbo, p. 486 )األطفال وحقوقهم من االنتهاك 
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كخبرية مستقلة لدراسة تأثري النزاعات غراسا ميشالإىل تعيني  1993ديسمبر اجلمعية العامة بتاريخ 
" أثر النزاع المسلح قدمت تقريرها إىل اجلمعية العامة واملوسوم بــــ  1996املسلحة على األطفال، ويف عام 

 .(Khound & Kumar, p. 152)على األطفال"
كان هذا التقرير مبثابة إضافة نوعية، فقد أحدث حتوال دوليا باجتاه االعرتاف بالدور الذي يلعبه     

األطفال اجلنود يف النزاعات، حيث قدم صورة شاملة عن وضعية األطفال اجلنود وسلط الضوء على التأثري 
 The mandate of the)الضحايا الرئيسيونغري املتناسب للحروب على األطفال وحددهم بوصفهم 

Special Representative, p. 2) كما أظهر أوجه القصور واملآخذ  اليت تعرتي اتفاقيات السالم، حيث ،
أهنا ال تتضمن تدابري حمددة لتسريح األطفال اجلنود وإعادة إدماجهم ، وذلك راجع إىل إخفاء و عدم 

االعرتاف بالدور الذي يلعبه األطفال اجلنود يف النزاعات املسلحة، وهذا يعين رغبة القادة العسكريون يف 
 .(Mukhar, p. 88)أن احتياجاهتم يف التعايف وإعادة اإلدماج تتجاهل عمدا 

  ثانيا: مجلس األمن 
الخاص لألمين العام الخاص الممثل مكتب  1997م استحدثت اجلمعية العامة يف عا   

يف تقريرها من توصيات تعرب حامسة للغاية، فقد  غراسا ميشال، إثر ما قدمته باألطفال والنزاع المسلح
هلذه املهمة، حيث عمل مكتبه مبعية شركاءه من وكاالت األمم املتحدة   السيد أوالراأتونومت تعيني 

 كاليونيسف على:
 جات األطفال املتأثرين بالنزاعات املسلحة.رفع مستوى الوعي مبحنة واحتيا -1
خالل آلية الرصد واإلبالغ والفريق مجع املعلومات املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال من -2

 The mandate of the Special) 2005 اللذين مت إنشاؤمها يف العامل التابع لمجلس األمن

Representative, pp. 2-6) وبعد ذلك يتم  رفع التقرير السنوي  لألمني العام عن األطفال والنزاع ،
املسلح  جمللس األمن، الذي عمل على حتيينه عقب سلسلة القرارات اليت وجهها إىل لألمني العام على 

، حيث طلب منه بادئ ذي بدء ( 2014)2225(، 2011)1998(، 2009)1882(، 2001)1379التوايل  
أن حيدد ويدرج أطراف النزاع اجملندة لألطفال يف تقريره  السنوي، مث دعاه إلدراج االنتهاكات اجلسيمة اليت 
يرتكبها أطراف النزاع واليت تكون سببا إلدراجهم يف تقريره السنوي من قتل وتشويه ، عنف جنسي، 

 The mandate of the Special)ألطفال.... اهلجوم على املدارس واملستشفيات، اختطاف ا

Representative, p. 3) 
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القيام حبمالت مشرتكة مع املنظمات اإلنسانية غري احلكومية كمنظمة إنقاذ الطفولة ونداء -3
الدولية حلقوق لدعوة أطراف النزاع للتصديق على االتفاقية  " أطفال ال جنود"جنيف، واليونسف كحملة 

الطفل والربوتكول االختياري بشأن إشراك االطفال يف النزاعات املسلحة وااللتزام بالقانون الدويل 
بناء على طلب جملس األمن  (Shamsi, p. 55)اإلنساين، باإلضافة إىل التفاوض املستمر مع أطراف النزاع 

" اليت تتمثل يف التزام مكتوب " خطة العمل يف سياق ما يسمى بــــــ 2003الصادر يف سنة  1460يف قراره 
موقع بني منظمة األمم املتحدة وأطراف النزاع يتضمن تدابري ملموسة وحمددة زمنيا ملنع وإهناء هذه 

يف االتفاقية الدولية حلقوق املمارسات، حيث تلتزم مبوجبها باحلقوق العاملية للطفل ومعايري احلماية احملددة 
 The mandate of the Special)الطفل والربوتكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة 

Representative, p. 3). 

 خاتمة:
أفرز توطن الصراعات املسلحة الداخلية وتغلغلها يف الدول واجملتمعات اإلفريقية، انتشارا واسعا    

لظاهرة جتنيد األطفال من طرف األطراف املتنازعة خاصة الفواعل غري الدوالتية املسلحة، وبدورها تشكل 
ألمن يف هذه اجملتمعات، بالنظر هذه الظاهرة معضلة أمنية متعددة األبعاد تعيق مسار إعادة بناء السلم وا

 إىل تأثرياهتا املمتدة على األمن اإلنساين لألطفال واجملتمعات اإلفريقية على حد سواء.

 وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات هي كالتايل:
 نتائج الدراسة:

  حكوماتزعة من النزاعات الالمتاثلية يف إفريقيا أضحت مسرحا تتسابق فيه األطراف املتنا  -1

مسلحة على جتنيد األطفال يف العمليات العسكرية بشكله القسري أو الطوعي، هذا األخري تنظيمات و 
يبقى خيارا مضلال واضطراريا لألطفال يف ظل اهنيار املنظومة األمنية وعجز الدول عن الوفاء باملتطلبات 

 األمنية ملواطنيها.

 ألطفالجتنيد األطفال ظاهرة تتجاوز احلدود بني اجلنسني باجتاه اشراك الفتيات يف أدوار موازية  -2

واملقاتلني البالغني، واألكثر من ذلك استغالهلم يف أبشع صور العنف اجلنسي مبا حيمله من خماطر  الذكور
احلمل، األمومة املبكرة والرفض الوصم اجملتمعي هلن، األمر الذي يستدعي الرتكيز عليهن يف اتفاقيات 

 السالم وبرامج التسريح، نزع السالح وإعادة اإلدماج.

 األطفال والتية العنيفة برباءة األطفال وميزاهتم يف سبيل ختريج أجيال منتالعب الفواعل غري الد -3
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يعزفون عنها ألدراكهم ملدى خطوهتا على الذين  لبالغني و أخطر من ااإلرهابني الذين يؤدون أدوار موازية  
هذه  ، وتعتمدحياهتم كالعمليات االنتحارية، لتؤثر هاته األدوار يف جمملها على أمنهم اإلنساين جبل أبعاده

يف سبيل جتنيدهم وضمان خضوعهم ووالءهم هلا على أساليب ممنهجة ومدروسة  سلحةاملتنظيمات ال
 حتقيق أهدافها االسرتاتيجية القريبة والبعيدة املدى.ميكنها من ترتاوح بني الرتهيب والرتغيب بالشكل الذي 

 والنزاعيكرس حلدة، جتدد واستدامة دورات العنف  فاعل جديدأضحى األطفال اجملندون مبثابة  -4

املسلح يف ظل ممارسات الرفض والوصم اجملتمعي اليت ال ترتك خيار هلؤالء األطفال سوى العودة واالخنراط 
 جمددا يف صفوف الفواعل غري الدوالتية املسلحة أو كمرتزقة ولصوص ....

 بالتحديث  سبيل احلد من جتنيد االطفالعلى الرغم من اجلهود اليت بذهلا اجملتمع الدويل يف -5

الدائم للصكوك القانونية الدولية يف القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق االنسان على األقل من 
خلاصية الفتقارها إسعاف األطفال اجلنود من الذي ميكنها  الناحية النظرية، إال أهنا مل ترقى إىل املستوى 

، فضال عن كون الفاعل غري الدواليت العنيف كيان غري شرعي ال يستجيب هلذه املواثيق التنفيذ واإللزام
 واملؤسسات الدولية.

 املنظمات هنالك مساعي حثيثة وناجحة خاضتها الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة مبعية -6

اجلماعات املسلحة الدولية غري احلكومية اإلنسانية كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أسفرت عن استجابة 
ملبادرات التوعية والتعريف باتفاقيات حقوق اإلنسان واألطفال بشكل خاص وحثها على املصادقة عليها، 
بل والتفاوض واحلوار معها يف إطار تسريح، نزع سالح وإعادة إدماج األطفال املرتبطني هبذه التنظيمات 

 املسلحة.

 التوصيات:
 يبقىمن طرف اجلماعات املسلحة والقوات النظامية  ندين اجمل إن القضاء على ظاهرة األطفال -1

بالقدرة على جتاوز مربع النزاعات والتحول باجتاه ممارسات دميقراطية أكثر عدالة يف توزيع الثروة وإدارة  رهينا
التعدد االثين، وتستجيب حلكم القانون واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات بالشكل الذي يكرس لبناء 

  يف جمتمعات ما بعد الصراعات.سالم إجيايب

 يستجيب مبوجب أن الفاعل غري الدواليت املسلح هو كيان غري شرعي وغري معرتف به وأيضا ال -2

 لألطر القانونية الوطنية والدولية، فمن األفضل التعامل معه من خالل:  

 سياسيةانصراف الدول والشركات املتعددة اجلنسيات عن مصاحلها االسرتاتيجية وتبين إرادة  - أ
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مشرتكة تستجيب لضغوطات املنظمات الدولية غري احلكومية اإلنسانية لفرض عقوبات دولية كتعليق 
ضغط التجارة من مبيعات األسلحة، املاس والنفط يف إطار اقتصاد احلرب مع هذه الفواعل يف سبيل ال

 عليها لتسريح األطفال اجملندين يف صفوفها.

 منظمة تدعيم األطر القانونية والقرارات الدولية اخلاصة حبماية األطفال اجلنود يف إطار - ب

بآليات القوة القسرية )تفعيل الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة( إللزام   احملكمة اجلنائية الدوليةو األمم املتحدة 
هتديدا وجوديا ومستقبليا لألمن  تأضح اكون أهن باالنصراف عن ممارسة جتنيد األطفال األطراف املتنازعة
 .والسلم الدوليني

 السالم جتاوز هتميش قضية األطفال اجلنود من ذكور أو إناث يف الدراسات األمنية واتفاقيات -3

 مبا يف ذلك برامج إعادة التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج. 

 املرتبطنيتكيف محالت التوعية للمجتمعات لدفعها حنو التخلي عن الرفض الوصم لألطفال  -4

 بالتنظيمات املسلحة ودعمهم باجتاه قبول عودهتم إعادة توطينهم.
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 : ملخص

البيئية أفرزت تداعيات على سبل عيش السكان، وعرفت منطقة  شهدت األرض تغريات مجة يف نظمها
األراضي الزراعية للتصحر واحنسرت  وتعرضت افا اجلموجات حدوث الساحل تغريات مناخية مشلت 

بالنظر الرتافاع النمو  السيماالغذائي أمنها  وأضعفاألقاليم الرعوية مما أهلك الثروة احليوانية والنباتية 
هذا يف خضم حتديات أمنية  ويقع السكاين، كما تشرد الافياضانات سنويا مئات اآلال  من األشخاص

املناطق الرطبة ما خلق بدوره  حنودفع بالسكان إىل النزوح عقد . هذا الوضع املفعلية تشهدها املنطقة
وأن املهاجر البيئي ال يتمتع بذات احلماية القانونية املكافولة خاصة صراعات مع اجملتمعات املستقبلة، 

قاسية فاقمت من  اظروفالساحل ويعيش املهاجرون البيئيون يف  ،1951لالجئني وفقا التافاقية سنة 
، حيث أدت االجراءات الوقائية للحد من اجلائحة إىل غلق احلدود أما 19وفيد حدهتا جائحة ك

الطوعية مما أدى إىل اكتظاظ مراكز استقبال الالجئني وضاعف العدوى  عودهتماملهاجرين البيئيني ومنعت 
 يةاملساعدات االنسان تراجعاألمن الغذائي لرتاجع التجارة احلدودية و  ضعفكما تافاقمت حدة  بالافريوس

 .أرهق السياسات الصحية للدول املستقبلةوهو وضع 
 التحديات األمنية، 19جائحة كوفيد ، الساحل، اهلجرة البيئية، التغري البيئيكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The planet has experienced major changes in its ecosystems that have affected 

the livelihoods of populations, the Sahel region has experienced these climate 
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changes such as drought, desertification and degradation of pastures causing 

the destruction of livestock and plants and the decline in its food security, 

especially in view of the strong demographic growth, also hundreds of 

thousands are homeless because of the floods all this is accompanied by 

enormous security challenges. This complex situation has encouraged 

populations to migrate en masse to wetlands, which in turn creates conflicts 

with host communities, especially that the environmental immigrant does not 

benefit from the same legal protection guaranteed to refugees according to 

the 1951 convention, environmental migrants live in the Sahel in difficult 

conditions, exacerbated by the Covid 19 pandemic, because preventive 

measures to reduce the pandemic have closed the borders, while 

environmental migrants have prevented their voluntary return, which led to 

overcrowding in refugee reception centers and doubled infection with the 

virus, food insecurity has also worsened due to the decline in border trade 

and the drop in humanitarian aid, a situation which puts a strain on the health 

policies of host countries. 

Keywords: Climate Change; Environmental Migration; Sahel; Covid 19 
Pandemic; security challenges. 
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 مقدمة:  .1

مة إال حالة استثنائية فبحسب تقرير املنظيف الواقع تعد اهلجرة ظاهرة إنسانية، إال أهنا ال متثل 
يف الدول اليت ولدوا  يقيمونالعامل يف سكان الباملئة من  94ما يقارب  فإن 2020الدولية للهجرة لسنة 

قسرية اهلجرة  تكونالدراسة كما قد  وأمن أجل العمل طوعية يت قد تكون وتتعدد أسباب اهلجرة ال فيها
ماليني األشخاص هربا من ويالت احلرب نزح احلرب العاملية األوىل ويف سياق ، أسباب قاهرةناجتة عن 

 املصادقة علىذلك من خالل مت النازحني و  توفري إطار قانوين حلماية هؤالء إىلآنذاك سعى اجملتمع الدويل و 
 .1951سنة لاتافاقية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

أصبحت حياة السكان وكذا سبل  مست األنظمة اإليكولوجيةاليت بيئية الغريات وبافعل الت
عيشهم مهددة يف عدة مناطق من العامل، مما أجرب بعضهم على التنقل خارج ديارهم أمال يف الوصول إىل 

وتوسعت بذلك أسباب اهلجرة  ،ما يرتافق مع انتشار للعنفغالبا وهو وضع  ظرو  عيش أكثر مالئمة
بثغرات املهاجرين والنازحني ألسباب بيئية يصطدم ، وغالبا ما أسبابا ذات طابع بيئيلتشمل القسرية 

املنظمات الدولية اليت تعىن بقضايا  ولذلك جلأتمبثابة الجئني هم قانونية يف القانون الدويل الذي ال يعترب 
الالجئني استخدام عبارة " التنقل البشري يف سياق تغري املناخ" لتمييز املهاجر البيئي عن  إىلاهلجرة 

 .ألسباب سياسية أو دينية أو غريها

املوقع بني أكثر مناطق العامل  تأثرا بالتغريات البيئية، فبحكم  واحدة من منطقة الساحلوتعد 
ملوجات جافا   املنطقة  العامل، وقد تعرضتيف املناطق األكثر سخونة يف واجدالافلكي للساحل فهو يت

وبالرغم من  ،قضت على نظم العيش لسكان الساحل خالل النصف الثاين من القرن املاضيشديدة 
ما ينجر عنهما من حدوث عاين من اجلافا  والتصحر و تراجع حدة هذه املوجات ال يزال الساحل ي

تقودها أساسا مجاعات  أمنية مركبة يف الساحل تحدياتلانتشار ، وترتافق هذه الوضعية مع لافياضاناتل
وتعدد يف ظل فشل الدولة اقتصاديا وسياسيا وتنمويا مسلحة متطرفة وأخرى إجرامية أو انافصالية 
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حيث املرتدي يف الساحل األمين عمق بدوره الوضع وهو ما البيئية  ا شجع اهلجرةالتدخالت األجنبية مم
املهاجرين البيئيني واجملتمعات املستقبلة خاصة حول بني  عنيافة ينتج عن هذه اهلجرات مواجهات غالبا

 .العقار الزراعي

شهدت عدة موجات اليت ، و 19كوفيد  جائحة 2019اجتاح العامل منذ أواخر سنة وقد  
ه اجلائحة األثر اجللي على منطقة ذوكان هلحبياة املاليني حول العامل، ا الافريوس مما أودى ذوحتورات هل

  .على املهاجرين البيئيني يف هذه املنطقةاء على الوضع الصحي اهلش باألساس أو الساحل سو 

على  19جائحة كوفيد  ماهي انعكاساتاالشكالية التالية: لتطرق إىل حتاول الدراسة او 
 المهاجرين البيئيين في منطقة الساحل؟ وضعية 

 : فرضيات البحث

 .نطقةاملاهلش يف االنساين الوضع  تردي من فاقمالتغريات البيئية يف منطقة الساحل  توسع .1
  اهلجرة البيئيةارتافع التوجه حنو كلما   يف الساحل التغري البيئي تعاظمكلما  .2
 املهاجرين البيئيني يف منطقة الساحل.وضعية  تعقيدزاد من   19جائحة كوفيد  انتشار .3

مت تقسيم هذه الورقة  ولإلجابة على االشكالية املطروحة وكذا التحقق من صحة الافرضيات من عدمه
 دفع األشخاص إىل اهلجرة،مما يالبشر على لتغريات البيئية لتداعيات االبحثية إىل مبحثني، األول يتطرق 

 وكذا اهلجرة ألسباب بيئية باعتبارها حمصلة لتداعيات حتديد تأثري التغريات البيئية يف منطقة الساحل مع
 .هذه التغريات

بني احلتمية والطوعية مع السعي لتوضيح الوضعية البيئية دوافع اهلجرة ىل أما املبحث الثاين فيتطرق إ
إبراز تعقيد حماولة وكذا وضعية املهاجرين البيئيني يف منطقة الساحل مع  ،البيئي للمهاجرالقانونية 

 املهاجرين.ية هؤالء لوضع 19لحد من انتشار جائحة كوفيد لاالجراءات االحرتازية 
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وفقا للظرو   يف منطقة الساحل الدراسة إىل تناول موضوع اهلجرة البيئةهتد  أهداف البحث: 
تأثري اجلائحة على املهاجرين  من خالل إبراز أهم ما مييزها 19الراهنة واليت تعد جائحة كوفيد العاملية 

  الذين غالبا ما يهاجرون ألسباب بيئية.يف منطقة الساحل 
 منهجية البحث:

يف لدراسة باجلانب القانوين لظاهرة اهلجرة البيئية والذي يعد حجر الزاوية اهتمت االمنهج القانوني: 
حتديد املركز القانوين لالجئ البيئي وما يرتتب عن ذلك من حقوق غري أن هذه احملاوالت غالبا ما 

 املواقف السياسية للدول املضيافة لالجئني.تصطدم مع 
راز تطور الظواهر البيئية يف منطقة الساحل السيما مت اعتماده السيما فيما خيص إب المنهج التاريخي:

 حد الساعة.فافيما خيص موجات اجلافا  اليت ضربت املنطقة وخملافاهتا اليت التزال تنتج تداعياهتا إىل 
تضمنت الدراسة منهج احصائي للمقارنة بني تطور عدد املهاجرين والنازحني  المنهج اإلحصائي:

 ت هامة يف دراسة تطور الظاهرة وتعاظم خطورهتا.ألسباب بيئية، وما لذلك من دالال
 : في الساحل والهجرة التغير البيئي .2

يتطرق هذا املبحث إىل التغري البيئي وتداعياته االقتصادية والسياسية واألمنية مما يدفع بالسكان إىل 
 .مع إبراز تأثريات تغري املناخ على منطقة الساحل اهلجرة

 ه ، مظاهره وانعكاساته: أسبابالتغير البيئي  1. 2

حيث تدور فيه خمتلف صور احلياة فهي توفر مقومات البقاء جلميع للبشرية متثل البيئة اإلطار احليوي 
الكائنات احلية، وتتعدد تعريافات البيئة حبسب جمال الدراسة إذا ما كانت جغرافية، اجتماعية، اقتصادية 

كن القول أن البيئة هتتم جبميع الكائنات احلية وبصافة عامة مي (15، صافحة 2015)الريافي،  وسياسية
جمموعة الظرو  واألحوال السائدة يف احليز الذي "، فالبيئة هي (15، صافحة 1998)طرا ،  واجلماد

، 2014-2013)زبريي،  وعالقاته وحالته النافسية" يعيش ويعمره اإلنسان وتؤثر عليه وعلى صحته
 .(13صافحة 
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واليت جتد أسباهبا األوىل  ضطرابات البيئيةباال فتعر   ألنظمة البيئيةعامليا، حدثت تغريات مجة يف ا
تلك التغريات الافيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية يف  هباالثورة الصناعية يف أوروبا، ويقصد  إفرازاتيف 

، 2019)عبد اجمليد،  النظام اإليكولوجي اليت جتعله بشكل مؤقت أو دائم غري مناسب للحياة البشرية
يؤدي إىل إلغاء نظام الافصول األربعة مما  ه التغريات ارتافاع درجات احلرارة، ومن مظاهر هذ(6صافحة 

درجات   5مبعدل  األرض ةدرجة حرار  ارتافاع إىل والتوجه حنو نظام الافصلني مها الصيف والشتاء، إضافة
لوجية  وجنم عن هذه التغريات كوارث هيدرو  ((31، صافحة 1998)طرا ،  كل عشرين سنة

ومن بني ، كالافيضانات، وكوارث مناخية مثل اجلافا  والعواصف وكذا كوارث اجليوفيزيائية متثلها الزالزل
تلك املناطق االستوائية وشبه االستوائية وهي املناطق ذات املناخ  من هذه التغرياتاملناطق األكثر تضررًا 

 le Centre d’Information sur) األكثر سخونة وجافافا، منها منطقة الساحل والقرن األفريقي

l’Eau) . 

حسب تقارير معهد وغالبا مت ترتافق التغريات البيئية مع اضطرابات اقتصادية وسياسية واجتماعية، و 
دولة ال تتمتع باملرونة الالزمة لتحمل  31مليار شخص يعيشون يف  1.2االقتصاد والسالم فإن 

ه الدول تواجه هتديدات متعددة ومتنوعة، على غرار نقص دولة من بني هذ 19التهديدات البيئية كما أن 
دولة تعاين من الألمن يف  40املياه والغذاء والعرضة حلدوث الكوارث الطبيعية، كما تصنف من بني أقل 

 . (JON, 2020) العامل 
 في منطقة الساحلاالنساني التغير البيئي على الوضع تداعيات  2.2

 جيوسياسية –أوال: الساحل مقاربة بيومناخية 

تقع منطقة الساحل بني الصحراء الشمالية والسافانا جنوبا وهي منطقة قاحلة ذات حدود 
ومن زاوية مؤسساتية، يطلق مصطلح دول الساحل على الدول األعضاء يف مسامية ومقيدة مبناخها، 

ن القرن اللجنة متعددة الدول ملكافحة اجلافا  يف الساحل اليت مت تأسيسها يف بداية السبعينات م
 .افريقية دولة 13 وتضم املاضي عقب موجة اجلافا  الكربى
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 يتميز باملرونة، حيث يتسع ويضيق حسب حاجة الدراسةفهو الساحل كمافهوم سياسي أما 
حتديات  وهو ما ميثليافتقر لتعريف واضح حيدد جماله جغرافيا  فهو (42، صافحة 2014)مناصري، 

وحتديد مركزه الذي يشكل جسر الوصول إىل املنطقة  ا اإلقليممنهجية تتمثل يف صياغة تعريف دقيق هلذ
يعود سبب االختال  يف حصر حدود منطقة الساحل اإلفريقي إىل التصور اجليوسياسي و وحتليلها، 

ض املقاربات الصحراء الوسطى تعترب بع هذا العائقولتجاوز للافواعل اإلقليمية والدولية املهتمة باملنطقة، 
، 2014)مصلوح،  من طر  فرنسا مركزا لافضاء الساحل وهي متثل إقليم األزواد والتوبواملستعمرة سابقا 

  (8-7الصافحات 

كما ميكن اعتبار قلب الساحل اإلفريقي كل من النيجر، مايل، تشاد، بوركينافاسو أما دول 
-2014، )عوبري احمليط فهي اجلزائر، ليبيا، موريتانيا ودول غرب إفريقيا وحىت دول القرن اإلفريقي

بذلك يكون الساحل يف منطقة متاس مباشر مع املغرب العريب، غرب إفريقيا، و  (95، صافحة 2015
القرن اإلفريقي واحمليط األطلسي، أما منطقة التماس غري املباشر فتشمل كل من البحر األبيض املتوسط 

، 2013-2012الضروس، )قالع  الشرق األوسطكذا عرب اجلزائر، احمليط اهلندي عرب القرن اإلفريقي و 
 .(28صافحة 

لساحل فقد حددت دول الساحل ادعم ها لووفقا ملنظمة األمم املتحدة، ويف إطار خمطط
 املستهدفة بعشر دول كما هو موضح يف اخلريطة املوالية:

 
  العشرة املستهدفة يف خمطط الدعم ملنظمة األمم املتحدة الساحلخريطة الدول (Organisation 

des Nations Unies)  
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تشهد منطقة الساحل، منذ نيل بلداهنا االستقالل يف بداية سنوات الستينات من القرن و 
من حدهتا  عمق بني املتمردين الطوارق واحلكومات املركزية العشرين، حلقات متكررة من العنف

ملنطقة ا إال أن طبيعة العنف حاليا تغري ليأخذ بعدا عرب قومي لتشهداملتواترة، اجلافا   موجات
بدءا من فشل الدولة وعدم قدرهتا على ممارسة صالحياهتا مما عمق الوالء للقبيلة  مركبةأمنية حتديات 

ناهيك واالنقالبات العسكرية  السياسي على حساب الدولة نتيجة لضعف التنمية وعدم االستقرار
يف ظل زيادة هامة لعدد  على مغادرة أوطاهنم من السكان عن التغريات املناخية اليت أجربت املاليني

يف عدد سكان السنوي  الزيادة معدل تقديرات منظمة األمم املتحدة، إىل أن السكان حيث تشري 
 Organisation for)2050إىل  2010% خالل الافرتة املمتدة من 2,9الساحل يقدر بـ 

Economic Cooperation and Development , 2014, p. 84). 

اجلماعات اإلرهابية واإلجرامية مالذها يف هذا الافضاء لساحل وجدت هذه الوضعية اهلشة ليف 
الوضع األمين  تعقديف ليبيا من  األزمةالشاسع والضعيف الرقابة، وزادت تدفقات السالح الناجتة عن 

، وهو ما خاصة بعد التدخالت الدولية املتعددة مما ساهم يف عسكرة املنطقة واالنساين يف املنطقة
ل اهتمام اجملتمع الدويل بني الدافعني االنساين واملصلحي خاصة بالنظر لغىن املنطقة جعل الساحل حم

  .بثروات هامة تشكل حمور تنافس القوى الكربى

 ثانيا: الاليقين المناخي في الساحل

بالتكرار وطول املدة  متيزت فرتات اجلافا عانت منطقة الساحل من على املستوى البيئي، 
 تكرر اجلافا  مرة أخرى خالل عامي مث 1974حىت عام  1969رتات خالل عام وكانت أسوأ تلك الاف

من ماء املطر بالنظر الرتافاع  %90، ونتج عن ذلك تبخر 1984أقصاها سنة ، وكان 1984-1985
هذا مع تسجيل تقدم لتساقط األمطار حنو جنوب منطقة درجة حرارة الرمال والطقس بصافة عامة 

كلم جنوبا خالل األربعني سنة   100ر حيث حتركت الصحراء مبقدار ظاهرة التصح لتتجلىالساحل 
تسجيل وبالرغم من عودة الرطوبة خالل السنوات األخرية إال أنه مت  ،(2014الافارطة )موسوعة البيئة، 
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 % منذ ستني عاما،90جافا  عدة أهنار يف الساحل وأمهها هنر تشاد الذي احنصرت مساحته بنسبة 
 .(240، صافحة 2020)العايب و كواشي،  حواض يف النيجر وحبرية السنغالاخنافاض مياه األ وكذا

على التوازن بني احتياجاته وإمكانيات بيئته  يف الساحل ولقرون عديدة، حافظ اإلنسان البدوي
الصحراوية، غري أن إتباع بعض السياسات أدى إىل التصحر كامتداد الزراعة احلديثة إىل مناطق ذات 

ة، سياسة توطني البدو يف القرى، تغيري تركيبة الثروة احليوانية من خالل التقليل من حساسية إيكولوجي
ضغط سلبا على البيئة يف الثمانينات من القرن املاضي، لذا  ممااجلمال وإكثار املاعز واألغنام لدوافع رحبية 

الدول اجملاورة يف اضطر مئات اآلال  من البدو يف منطقة الساحل إىل التنقل بعيدا عن مواطنهم حنو 
 .(214، صافحة 2006)احلناوي،  رحلة حبث عن الكأل واملاء لقطعناهم عقب تكرر موجات اجلافا 

خالل شهري أوت وسبتمرب السيما منطقة الساحل تشهد فياضانات غري مسبوقة كما أصبحت 
حلرارة احمللية من كل سنة واليت ختلف مئات الضحايا وآال  املشردين، ويعود ذلك إىل ارتافاع درجات ا

، إىل جانب تيبس الرتبة نتيجة فرتات (Piodi ،2015) مبقدار درجتني مئويتني ألربعني سنة الافارطة
 اجلافا  املزمن.

 األمن الغذائي في الساحلوضعف التغيرات البيئية ثالثا: 

الزراعة تدهور األراضي املستخدمة يف  إال أنتعد الزراعة والرعي أهم نشاطني معيشيني يف الساحل، 
مباشر على بشكل يؤثر وتعطيل النظم اإليكولوجية اهلشة واستنافاذ املوارد الطبيعية الثمينة مثل املياه العذبة، 

مساحة األراضي الصاحلة  هلذا التدهور أصبحتونتيجة ، )منظمة األمم املتحدة(حياة الناس وموائلهم 
، صافحة 2020لعايب و كواشي، )ا % من جممل مساحته8للزراعة يف الساحل تعادل ما نسبته 

٪ فقط من األراضي الصاحلة للزراعة 5، ووفقا ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الافاو(، فإن (240
 ٪ من األراضي الصاحلة للزراعة عرضة للتدهور املتقدم30يف منطقة الساحل ختضع للري الدائم وأكثر من 

النعدام األمن الغذائي يف منطقة الساحل ووفًقا التافاقية األمم التصحر هو أحد العوامل الرئيسية لذا فإن 
املتحدة ملكافحة التصحر وعلى املدى القصري، ميكن أن تشهد دول الساحل اهنيار غالهتا الزراعية بنحو 
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وميس ضعف التنوع البيولوجي بالثروات النباتية حيث ، ٪ السيما يف مايل بسبب التدهور الشديد للرتبة30
 .(241، صافحة 2020)العايب و كواشي،  من النباتات الطبية مهددة باالنقراض% 50أن 

وقد كما أدى اجلافا  إىل هالك حجم كبري من الثروة احليوانية وتدمري اقتصاديات هذه الدول 
% من ممتلكات 95قضت موجات اجلافا  اليت عرفتها منطقة الساحل يف سنوات السبعينات على 

)فليجة،  مما دفع بالسكان إىل النزوح واهلجرة (30-29ينبكيت، الصافحات )الت الطوارق من املواشي
  .أجربهم على اللجوء إىل حياة االستقرار والتمدن أو (198صافحة 

 مليار دوالر أمريكي 0.67ويقدر املعدل السنوي خلسائر التدهور البيئي يف منطقة الساحل بـ 
ن املنطقة املصنافني حتت خط الافقر فترتاوح أما نسبة سكا (244، صافحة 2020)العايب و كواشي، 

أدى التدهور البيئي إىل اخنافاض اإلنتاجية الزراعية والذي ينعكس على حتقيق ، فقد  %54% و43بني 
هذه الوضعية نامجة عن تافشي الافقر، ضعف  (240، صافحة 2020)العايب و كواشي،  األمن الغذائي

 عات األهلية واملسلحة واآلثار السلبية لتغري املناخ. النظم الصحية، االضطرابات االجتماعية، النزا

فافي الساحل وحسب تقارير منظمة األمم املتحدة، زاد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام 
 2.1األمن الغذائي إىل أكثر من ثالثة أضعا  حيث انتقل عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع إىل 

ألف شخص لنافس  680قد كان يبلغ عددهم ما يقارب و  2020مليون شخص خالل فرتة صيف 
مليون شخص مهددا باجملاعة  45، كما أن  (2021)برنامج األغذية العاملي،  2019الافرتة من سنة 

، وحسب منظمة اليونيسيف، تعد سوء التغذية (France24  ،2019) يف إفريقيا جنوب الصحراء
ة حيث يعاين طافل من بني ثالث أطافال من حالة السبب الرئيسي لوفاة األطافال ما دون سن اخلامس

 .(2020)منظمة اليونيسيف،  التقزم

 رابعا: الهجرة البيئية في الساحل كمحصلة لتداعيات تغير المناخ

تواجه منطقة الساحل العديد من التحديات البيئية واملناخية من خالل تعرضها لتدهور األراضي 
تدفقات تعاظم لما اجنر عنه انعدام األمن و معترب دميوغرايف سياق منو  در املياه يفوالتوزيع غري العادل ملصا
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حيث نتج عن التزايد  (2018)وكالة األنباء اجلزائرية،  اهلجرة نتيجة عبء اآلثار السلبية للتغري املناخي
 اهلام يف عدد سكان الساحل تافاقم النزوح اجلماعي إذ تؤدي التهديدات البيئية والكوارث الطبيعية حىت

، ولذلك آثار اجتماعية وسياسية (JON, 2020) ذات األثر احملدود منها إىل نزوح مجاعي للسكان
معتربة فاالفتقار إىل الصمود سيؤدي إىل تافاقم انعدام األمن الغذائي ويعزز التنافس على املوارد ويزيد من 

 االضطرابات االجتماعية. 

اليقني فلللنشاطات اإلنسانية بني الافالحة والرعي، افرض التغري يف املناطق الرطبة تغيريا يكما    
املناخي وكذا االجتماعي والسياسي الذي يرافقانه جيرب السكان على اختيار مناطق ايكولوجية حماذية 
لألهنار والوديان والبحريات وحول املدن، وهو ما يعرب عن الواقع املركب لاللتقاء اإلثنيات كما أن املواجهة 

تكون ذات صبغة سياسية وليست جغرافية وهي ناجتة أساسا عن تقسيم استعماري وما بعد بينها عادة ما 
فقد أدى عجز اإلعال  يف موريتانيا والسنغال إىل تنقل املواشي إىل مناطق أخرى استعماري للمنطقة، 

مبنطقة ونتج عنه بروز صراعات بني املزارعني والرعاة، كذلك األمر يف نيجرييا، حيث اندلعت التوترات 
( سنوات وحتولت 04احلزام األخضر بني الرعاة يف الشمال واملزارعني يف اجلنوب واليت استمرت ملدة أربع )

، 2021)صبحي،  وعمق من ذلك سياسة الدولة يف مكافحة الرعي اجلائر 2018إىل صراع مسلح سنة 
 .(78صافحة 

لضرر باملراكز الصحية وإغراق وتؤدي الافيضانات يف منطقة الساحل إىل تدمري املنازل وإحلاق ا
األراضي الزراعية وتلوث املياه إىل جانب نقص الغذاء وتراجع الدخل والعنف الشديد والعشوائي مما نتج 

مليون شخص داخليا وإقليميا يف حني أن اجملتمعات املضيافة هي األخرى تعاين  7،5عنه هروب أكثر من 
، (2020)األمم املتحدة، ألف شخص  700ت على حياة اهلشاشة وحباجة إىل املساعدة وتؤثر الافيضانا

ويزيد ارتافاع مستوى سطح البحر من عدد األفراد املهددين بالافيضانات الساحلية السيما على طول خليج 
)العايب و   2080مليون شخص يف حدود سنة  70غينيا والسنغال واملقدر أن يصل عددهم إىل 

 .(247، صافحة 2020كواشي، 
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مليون شخص مشرد أي بزيادة قدرها مليون شخص مقارنة مع سنة  24، مت تسجيل 2019وخالل سنة 
، ويعيش النازحون يف وضع متدهور انسانيا يتميز بوجود اخليام املكتظة، نقص الغذاء واملاء 2018

 . (2019)منظمة األمم املتحده ،  والرعاية الصحية

  19 جائحة كوفيدتداعيات الهجرة البيئية في الساحل في ظل  .3

التوجهات النظرية  اليت تناولت قضية اهلجرة البيئية باعتبارها مسألة أمنية، أو من هذا املبحث يعاجل 
منظور احلماية، أو منظور التكيف واالستجابة وهو ما نتج عنه صعوبات االعرتا  مبركز قانوين خاص 

منطقة الساحل يف ظل جائحة   ، ومن مث التطرق إىل وضعية الالجئني ألسباب بيئية يفباملهاجر البيئي
 . 19كوفيد 

 التغير البيئي والهجرة  : بين الحتمية والخيار 1.3

ظاهرة حديثة بل هي مالزمة لتواجد االنسان ارها استجابة للتغريات البيئية اهلجرة باعتبال تعد 
ة العامة على كوكب األرض، ويقر امليثاق العاملي لالجئني الذي متت املصادقة عليه من طر  اجلمعي

بكون املناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية تتقاطع بشكل  2018لألمم املتحدة خالل سنة 
متزايد مع دوافع حتركات الالجئني وذلك بسبب تراجع األمن الغذائي النعدام سبل العيش الناتج عن 

الشروب وكذا نقص احملاصيل  اآلثار املرتتبة عن تغري املناخ حبيث تصبح املوارد الطبيعية حمدودة كاملاء
وللنزوح البيئي دافعني مها األمل يف  )املافوضية السامية لشؤون الالجئني( الزراعية واحنصار مناطق الرعي

)املركز العريب للدراسات البحوث،  التوفر على محاية أو مساعدة بشكل أفضل يف دولة االستقبال
2019). 

ثالث اجتاهات رئيسية حيث يدفع االجتاه األول بكون الظاهرة وفقا ل اهلجرة البيئيةويتم تناول ظاهرة 
هي قضية أمنية واجتاه آخر يعتربها مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان السيما احلق يف احلماية والثالث 

، صافحة 2020)املنظمة الدولية للهجرة،  يدرجها يف إطار إدارة املخاطر املرتبطة بالتغري البيئي
254) . 
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هلجرة البيئية قضية أمنية، سعت األحباث إىل تبيان إمكانية تسبب تغري املناخ يف حدوث اعتبارا لكون ا
صراع من خالل اهلجرة باعتبارها "آلية انتقال"، حيث ي افرتض أن تغري املناخ سيسهم يف ندرة املوارد 

 International Organisation for) مما يؤدي بدوره إىل زيادة الصراع واهلجرة اخلارجية

Migration, 2019)  وينظر للهجرة غري النظامية املتعلقة بالتغري البيئي على أهنا قضية أمن
حدود السيما من طر  الدولة املستقبلة فهي عامل اضطراب حيث يعد املناخ عامال مضاعافا 

  (57-54، الصافحات 2020)املنظمة الدولية للهجرة،  للخطر مما يستدعي ضرورة مراقبة احلدود

، 2020)املنظمة الدولية للهجرة،  لصالت بني تغريات البيئة واهلجرة نادرا ما تكون خطيةإال أن ا
، حيث يتم حتديد إمكانية الصراع من خالل جمموعة من العوامل السياقية، فالصراع (254صافحة 

ري فتغ  هو نتيجة تافاعالت معقدة بني العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية املختلافة
 International Organisation) وليس سببا مباشرا للصراعالوضع اهلش املناخ يؤدي إىل تافاقم 

for Migration, 2019). 

اقيات حول إدارة افماية، فقد برزت عدة مبادرات واتأما فيما خيص اهلجرة البيئية واحلاجة إىل احل
انسن اليت اهتّمت مبعاجلة الثغرات يف احلماية اهلجرة البيئية منها امليثاق العاملي للهجرة وكذا مبادرة ن

واملافتقرين  املقدمة للنازحني بافعل الكوارث، غري أهنا مل تؤسس لوضع خاص باملهاجرين ألسباب بيئية
، 2020)املنظمة الدولية للهجرة،  إىل القدرة على التصر  مما يتطلب توفري ظرو  كرمية وآمنة

رين على ضمان السالمة واألمن والكرامة واحلد من وتشتمل محاية املهاج (57-57الصافحات 
 ظرو  االستضعا  إىل جانب توفري احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية والثقافية وكذا حرية التنقل

 . (68، صافحة 2014)زيرت و موريسي، 

نقل البشري أما باعتبار اهلجرة كإحدى صور التكيف مع التغري البيئي، فريى أنصار هذا املنظور أن الت
هو أحد أوجه االستجابة آلثار وخماطر املناخ من خالل القدرة على التكيف وجتنب اآلثار السلبية 
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وذلك  (57-54، الصافحات 2020)املنظمة الدولية للهجرة،  لتغري املناخ واحلد منها ومعاجلتها
 للحد من خماطر الكوارث من أجل حتقيق هجرة آمنة ونظامية ومنظمة.

 االعتراف بالمركز القانوني للمهاجر البيئي 2.3

انعكس تعدد االجتاهات النظرية يف دراسة ظاهرة اهلجرة البيئية على حتديد مافهوم الالجئ البيئي 
وبالرغم من اعتماد اصطالح "نازحو املناخ" أو "ااملهاجرون البيئيون" يف الدراسات األكادميية إال أن 

)املافوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  لح غري مكرس يف القانون الدويلالتعريف القانوين هلذا املصط
حتديد مافهوم الالجئ البيئي إىل التكافل حباجات هذه الافئة، وت عرِّ  اتافاقية ، ويهد  الالجئني(

الالجئ بأنه " شخص لديه أسباب قوية تدفعه للخو  من التعرض  1951الالجئني لسنة 
 لدين أو القومية أو االنتماء إىل مجاعة معينة أو لتبنيه رأيا سياسيا معينا"لالضطهاد بسبب العرق أو ا

  .(179، صافحة 2017)غازي، 

فتعريف الالجئ يقوم حالة نافسية ذاتية تعرب عن "اخلو " مدعومة حبالة موضوعية تربر هذا اخلو  
، لذا (110حة ، صاف2019)فرحات،  وهي االضطهاد حبيث يشكل التنقل فارقا بني احلياة واملوت

ال ميكنها أن تضمن محاية الالجئني البيئيني ألنه  1951فإن االتافاقية املتعلقة بوضع الالجئني لسنة 
 ال يوجد اضطهاد أو أضرار جسيمة.

كما قد يشمل التعريف األشخاص "الافارين" من أحداث اليت ختل بالنظام العام بشكل خطري وهو 
)املافوضية  1984وإعالن كارتاخينا سنة  1969إلفريقية سنة ما نصت عليه اتافاقية منظمة الوحدة ا

، وباستثناء إتافاقية االحتاد اإلفريقي حلماية النازحني داخليا يف السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(
)إتافاقية كامباال( فال وجود لنصوص قانونية دولية تتعلق حبماية  2009إفريقيا ومساعدهتم لسنة 

 .(68، صافحة 2014)زيرت و موريسي،  لعوامل بيئية أو مناخية حقوق املهاجرين

وتتحافظ كل من مافوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة على إطالق 
مصطلح "الجىء" لتوصيف الشخص املغادر ملوطنه ألسباب بيئية لذا فإن هذه املنظمات تعترب أنه 
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بشري يف سياق الكوارث وتغري املناخ"، وحسب ذات املافوضية فإن من األدق اإلشارة إىل "التنقل ال
األطر القانونية لالجئني ميكن أن تكون قابلة للتطبيق يف حاالت جتتمع فيها الصراعات والعنف مع 
التغريات املناخية وهو ما أطلق عليه مصطلح "ديناميكيات العالقة" كما تعرت  بوجود ثغرات قانونية 

)املافوضية السامية لألمم املتحدة  ألشخاص النازحني ألسباب بيئية جيب تداركهافيما خيص محاية ا
 .لشؤون الالجئني(

املهاجرين البيئيني على أهنم " أشخاص أو  2007وقد عرفت املنظمة الدولية للهجرة خالل سنة 
ة جمموعات من البشر جيربون على مغادرة أماكن سكنهم أو خيتارون ذلك بصورة مؤقتة أو دائم

ألسباب قاهرة نتيجة  لتغري مافاجئ أو تدرجيي يف البيئة يؤثر سلبا على حياهتم أو ظروفهم املعيشية، 
 .(55، صافحة 2012)محزة عبد الرضا،  إذ ينتقلون داخل بلداهنم أو خارجها"

مليون ومليار  25وتشري التقديرات إىل أن عدد املهاجرين بسبب الظرو  الطبيعية قد يرتاوح ما بني 
، وحسب منظمة الصليب (2019)املركز العريب للدراسات البحوث،  2050اجر حبلول سنة مه

نتج عنها نزوح عدد من  1998األمحر الدولية فإن الكوارث الطبيعية اليت حدثت خالل سنة 
مليون شخص  25الالجئني أكرب مما نتج عن احلروب والنزاعات املسلحة والذي قدر عددهم بـ 

 .(179 ، صافحة2017)غازي، 

 الوضع االنساني للمهاجرين البيئيين في الساحل 3.3

يتعرض الالجئون البيئيون إىل تافشى األمراض وسوء التغذية واجلافا  لدى األطافال، كما يؤثر ارتافاع 
مستويات النزوح البيئي على التنمية املستدامة ويضاعف التدهور البيئي يف اجملتمعات املضيافة ويوقف 

قافية لألسرة واجملتمع ويهدم سبل العيش مما يرفع من البطالة ويقطع التعليم ويافاقم النزوح احلياة الث
املشاكل الصحية ويزيد من خطر اإلجتار بالبشر والافقر السيما بني الافئات األكثر عرضة 

، وغالبا ما (7، صافحة 2017)مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، لالستضعا  
مناخية داخليا إال أنه ميكن أن يتعدى هذه احلدود الدولية ويساهم يف خلق يكون النزوح ألسباب 
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)املافوضية السامية لألمم  التوترات بني الدول املتجاورة وقد يصحب ذلك حدوث أعمال عنف
 . املتحدة لشؤون الالجئني(

حدة تواجه منطقة الساحل واحدة من أزمات النزوح األسرع منوًا يف العامل ومع ذلك، فهي واو 
، وقد شهدت أفريقيا ومنطقة )املافوضيه الساميه لألمم املتحدة لشؤون الالجئني(من أكرب األزمات املنسية 

الساحل بشكل خاص، حلقات عنف متكررة على مدى السنوات األخرية إىل جانب معاناة املنطقة من 
مت تسجيل ما يافوق اجلافا  والافيضانات والعواصف وهو ما أجرب ماليني األشخاص على النزوح، حيث 

٪ من إمجايل حركات النزوح 36.0هذه املنطقة حوايل  مليون كارثة طبيعية مرتبطة بالنزوح؛ وشهدت 2.6
 (63، صافحة 2021)صبحي،  2018و 2009للافرتة ما بني  يف كل أحناء العامل

 منطقة الساحل، إذ كما زاد عدد النازحني داخليا، وفقا لربنامج األغذية العاملي، مبقدار أربعة أضعا  عرب  
بسبب   2020ألافا منذ بداية سنة  780ألف شخص إىل  500ارتافع عددهم يف بوركينافاسو من 

ويعتمد هؤالء حاليا بصافة شبه تامة على املساعدة اخلارجية من أجل البقاء على قيد احلياة العنف، 
 (2021)برنامج األغذية العاملي، 

ني بسبب الكوارث الطبيعية والتغريات البيئية يف القارة االفريقية وقد اختلف حجم وتوزيع األشخاص النازح
،  وتتصدر نيجرييا قائمة الدول االفريقية 2018إىل  2009من دولة ألخرى خالل الافرتة املمتدة من 
٪ من إمجايل النازحني 37مليون نازح، أي ما نسبته  7.85اليت تشهد نزوحا لألشخاص مبا يعادل 

 4.4خالل ذات الافرتة كما قدر عدد النازحني يف الصومال والنيجر وإثيوبيا بإمجايل داخليا يف القارة 
،وأثبتت (63، صافحة 2021)صبحي، ٪ من إمجايل عدد النازحني يف القارة 20.6مليون وهم ميثلون 

٪ من املهاجرين االقتصاديني والالجئني بسبب املناخ الذين  100منظمة األمم املتحدة أن ما يقرب من 
 .(Piodi ،2015) دخلون أوروبا هم قادمون من املناطق اليت تعاين القحطي

ويستقر الالجئون عادة يف جمتمعات مضيافة هي األشد فقرا يف بلداهنم أو يف مناطق نائية أو حدودية 
% من  82حيث جيد فيها السكان صعوبات يف الولوج إىل الوظائف واخلدمات العمومية  وما نسبته 



 

 حداد مريم
 

294 
 

 تستضيافهم بلدان نامية وغالبية ثالثة أرباع منهم ال يزالون مشردين بعد مرور عدة سنوات جمموع الالجئني
فبعد أوغندا، تعد اثيوبيا ثاين أكرب دولة افريقية مستضيافة لالجئني الوافدين من إريرتيا،   من رحيلهم

غالبا ما ، و  ألف الجئ 730السودان، والصومال وكذا جنوب السودان ويقدر عدد الالجئني فيها بـ 
يتعرض الالجئون لتأثريات سلبية على الصحة كما يافقدون فرصهم يف التعليم واحلصول على منصب عمل 

%( منهم عاطلني عن العمل، 58والتوفر على مسكن، وما يرافق ذلك من حتديات موازية كون أن نسبة )
)البنك الدويل،  والغذاء وثلثهم حمرومني بصافة هنائية أو حمرومني بشدة من خدمات التعليم والصحة

2020) . 

 في منطقة الساحل للهجرة البيئية 19تعقيدات جائحة كوفيد  4.3

إىل عائلة انطالقا من الصني  2019الذي انتشر أواخر سنة  19ينتمي فريوس كوفيد 
 يسبب صعوبات التنافس خافيافةو الافريوسات التاجية، واإلصابة هبذا الافريوس تكون نتيجة النتقال العدوى 

إىل متوسطة لدى املصابني به ويعترب األشخاص املسنني والذين يعانون من مشاكل طبية مزمنة على أهنم 
 .(2021)منظمة الصحة العاملية،  تصل حد الوفاة األكثر عرضة لإلصابة مبضاعافات خطرية هلذا املرض

انات غري كاملة غري دقيقة بالنظر إىل كون البي لدول الساحلوالوفيات  حصيلة اإلصابات وتعترب
حالة  271 453حالة مؤكدة و 910 483ما يقارب  2021إال أنه مت تسجيل يف بداية شهر ماي 

 Club Secrétariat du Sahel et de l'Afique de) حالة وفاة 705 6متاثلت للشافاء و 

l'Ouest, 2021) صابة وقد سجلت بوركينا فاسو أكرب عدد من الوفيات املبلغ عنها رمسيا جراء اإل
األمن  نعدامالاستهدا  اهلياكل الصحية وبسبب ، (2021)برنامج األغذية العاملي،  19جبائحة كوفيد 

تتزايد معدالت اإلصابة بالافريوس يف  يف بلدان هشة تعترب أنظمتها الصحية من بني األضعف يف العامل
وباقي األمراض املتنقلة   19أعاق املعاجلة الوطنية جلائحة كوفيد  وهو مامنطقة الساحل بصافة مستمرة 

  .كاملاليا
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حيث ولدت اجلائحة حتديات من حجم األزمات يف بلدان الساحل  19وقد فاقمت جائحة كوفيد 
 اقرتنت اجلائحة بالتحديات املوجودة مسبقاً منفإضافية نتيجة األزمة االجتماعية واالقتصادية النامجة عنها 

اد وضعف األمن الغذائي، باإلضافة إىل انتشار النزاعات املسلحة الافقر احل وانتشارانعدام الرعاية الصحية 
)املافوضيه الساميه لألمم  حالة الطوارئ اإلنسانية بسبب اجلائحة تدهورتلذا فقد وتداعيات تغري املناخ 

 .املتحدة لشؤون الالجئني(

وصا تافاقمت وحسب تقارير منظمة األمم املتحدة فإن األزمة اإلنسانية يف منطقة وسط الساحل خص
ماليني شخص حتدي انعدام األمن  5بشكل جيعلها خترج عن إطار التحكم فيها حيث يواجه أكثر من 

وأدت تدابري احلد من انتشار  (2021)برنامج األغذية العاملي، الغذائي احلاد يف مجيع أحناء املنطقة 
 .(2020، )منظمة اليونيسيفإىل تافاقم سوء التغذية عند األطافال  19جائحة كوفيد 

احلدودية واجملتمعات املضيافة هلم،  متنقالهتو ألسباب بيئية  تأثريا هاما على املهاجرين 19وجلائحة كوفيد 
 EU)ائحة اجل٪ يف املنطقة منذ أوائل عام  جراء  10دفقات اهلجرة بنسبة تشري التقديرات إىل اخنافاض تو 

OIM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration, 2021) ، من وكان
أنافسهم يف أوضاع معرضة  املهاجرون البيئيونإغالق احلدود حيث ميكن أن جيد اجلائحة أبرز تداعيات 

مهاجر على احلدود وينتظر أكثر من  21000للخطر بشكل خاص، وقد تقطعت السبل بأكثر من 
للعودة الطوعية والذين يطلق عليهم  مهاجر يف مراكز العبور يف النيجر ومايل وتشاد وبوركينافاسو 2500

 EU OIM Joint Initiative for Migrant Protection and) "مصطلح "العالقون

Reintegration, 2021) ،وهو ما ينعكس سلبا على السكان النازحني واجملتمعات اليت تستضيافهم 
تظاظ السكاين واإلقامات صلت معظم املراكز الالجئني إىل أقصى طاقاهتا، ويف مايل، يؤدي االكحيث و 

لافرتة طويلة يف مراكز العبور إىل زيادة التوترات والضغط النافسي بني املهاجرين مما قد يعرضهم خلطر أكرب 
 .19لإلصابة بافريوس كوفيد 
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وعلى الرغم من إغالق احلدود والقيود املافروضة على السافر يف مجيع أحناء املنطقة إال أنه مت 
ة يف احلدود الربية لنقل البضائع، غري أن إغالق املراكز احلدودية أثر بشكل كبري االبقاء على نقاط مافتوح

على اقتصاد اجملتمعات احلدودية وخاصة جتار احلدود الصغار والذين من احملتمل أن يافقدوا دخلهم كما قد 
ائحة كوفيد باشر جلالتداعيات املأعوان احلدود يواجه ، و  يؤدي الغلق املستمر إىل بروز املعابر غري الرمسية

عند املعابر احلدودية واملوانئ  عن الافريوسأن أغلبهم ال ميتلكون املعدات الالزمة للكشف حيث  19
 EU OIM Joint) .واملهاجرينواملطارات وال املعلومات الالزمة لرفع الوعي بني اجملتمعات احلدودية 

Initiative for Migrant Protection and Reintegration, 2021).  

 كون املهاجرين البيئينيأدت اجلائحة إىل تافاقم الوضع وأثرت على املناطق اليت تستضيف وقد 
تعاين من اإلرهاق بالنظر حملدودية األنشطة اإلنسانية والتنموية وتكريس  للدول املضيافةالقدرات الوطنية 

يشكل النزوح و  الالجئني()املافوضيه الساميه لألمم املتحدة لشؤون الدعم الدويل بشكل غري متناسب 
، حيث أن على حد سواء القسري أثناء اجلائحة أزمة لالجئني واجملتمعات املضيافة هلم يف البلدان النامية

هلذا النزوح تداعيات اجتماعية واقتصادية خطرية، تسبب تافاقم مكامن الضعف لديهم واملوجودة مسبقا 
، وتعد ليت تضاءلت بافعل غلق احلدود جراء اجلائحةا وكذا مضاعافة اعتمادهم على املساعدات اإلنسانية

)البنك الدويل،  19-مسؤولية اجملتمعات املضيافة مجة ومتزايدة وازدادت شدهتا على إثر جائحة كوفيد
2020) . 

أفاد البنك الدويل، أنه مت ختصيص ما يصل إىل مليار دوالر من أجل االستجابة للطوارئ الصحية اليت قد و 
واحتواء أضرارها االقتصادية، والشروع يف التخطيط من أجل ضمان التعايف  19وفيد أوجدهتا جائحة ك

وتنمية للمجتمعات املضيافة للمهاجرين وهو ما يعود بالافائدة على الالجئني واجملتمعات  الطويل األجل
وحسب املنظمة الدولية  (2020)البنك الدويل،  2021املضيافة وذلك خالل أجل منتصف سنة 

مليون دوالر من أجل توفري اللقاح بصافة منصافة يف غرب  87قد قدرت احتياجها ملا قيمته للهجرة، ف
 . (ONU MIGRATION OIM, 2021)ا افريقيا وقرهن
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 خاتمة:

ومتعدد األبعاد من باعتباره حتد مركب حلول عدة  وازيتيتطلب االستجابة لتحدي اهلجرة البيئية، 
تغري املناخ د من خماطر احل، فمحاية البيئة ومحاية املهاجرينحمورين أساسيني ومها خالل الرتكيز على 

تطوير الصمود ملواجهة للحياة على األرض وعلى  ةالداعماألنظمة البيئية احلافاظ على يستلزم 
البيئة  توفرييف منع نشوب النزاعات، من خالل معاجلة التدهور البيئي البيئية حيث تساهم لصدمات ا

  .الرفاهحتقيق و  الصحية ودعم االقتصاد

لبيئة الصحراوية من خالل وضع حلماية ابالنسبة ملنطقة الساحل تعد مكافحة التصحر أهم إجراء 
من  مناطق الرعيوكذا محاية اختاذ تدابري حتول دون تنقل الرياح احململة بالرمال باجتاه األراضي الزراعية 

اجلافا  من خالل القيام بأنشطة التنبؤ التقليل من آثار و التعرية وإقامة سدود على جماري الوديان 
 التعليمية والتوعوية.ربامج الإىل جانب دعم املياه احتياطيات وضع تدابري وقائية وإدارة و باجلافا  

حلول تسمح لألشخاص بالبقاء يف أوطاهنم ودعمهم يف التكيف  أما فيما يتعلق بالسكان، فإن توفري
افادي اهلجرة واملعاناة املرتبطة هبا وكذا العمل على توفري يساهم يف تمع الظرو  البيئية املتدهورة، 

مراكز خاصة باملهاجرين تتوفر على حد معقول من اخلدمات األساسية إضافة إىل سن القوانني ورسم 
تسمح هذه السياسات من ، كما يستحسن أن السياسات حلماية أراضي املهاجرين البيئيني وممتلكاهتم

ويف حالة ما ميثل تغري ، كرمية ونظاميةو  ر اهلجرة حبرية يف ظرو  آمنةمتكني الشخص من اختاذ قرا
منتظمة وآمنة ومرنة عن األمر يستدعي توفري مسارات هجرة ن إكالزالزل فومافاجئة   املناخ قوة قاهرة 

 .هذه الكوارثطريق الرتحيل املمنهج للحد من ارتافاع  عدد ضحايا 

اجراءات متخصصة وعلى رأسها االستافادة  مر اختاذيتطلب األ 19يف ظل استافحال جائحة كوفيد و 
كوفيد من اللقاح بشكل منصف حيث تبقى القارة االفريقية األقل حصوال على اللقاح املضاد لافريوس  

وتشري الدراسات إىل أنه يف حال ما استمرت عملية التلقيح يف الدول النامية بنافس الوترية احلالية  19
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يف  هذه العمليةحاليا صل عملية التلقيح إىل املستوى الذي وصلت إليه سنة حىت ت 57فإنه يلزم مدة 
  .الدول املتقدمة
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 : ملخص
ر اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  بدو  تُعاجل هذه الدراسة املعنونة

ثالثة حماور أساسية أوهلا مفهوم اجملتمع املدين الكونغويل وطبيعة تشكيالته، واحملور الثاين تطرق اىل 
 لقليميةاإلعمليات بناء السالم يف هذه الدولة اليت انطلقت عمليات السالم فيها بتجسيد آليات وطنية مث 

وامتّدت اىل آليات دولية، ليعاجل احملور الثالث تأثري اجملتمع املدين يف عمليات السالم املذكورة يف الكونغو 
هلا وخدمت تلك العمليات أم أهنا لقّوضتها وسامهت يف فشلها وتراجعها،  إضافاتالدميقراطية وهل لقدمت 

ات وتشكيالت اجملتمع املدين  أثناء عمليات خمتلف تكوين إشراكأمهية  إبرازوهتدف هذه الدراسة اىل 
 ع  خمتلف أراء وتطلعات املواطن ن يف عملية السالم اما أ  هذه اخأخرية تع ي اجلميع وال عّب هنا تُ السالم كوّ 

تبقى حكرًا على تنظيم واحد دو  اآلخر، وانتهت هذه الدراسة بنتيجة مهمة وهي أ  اجملتمع املدين 
رية له وفق تطلعاهتا الكونغويل حيتاج اىل االستقاللية يف التمويل كي اليبقى تابعاً للضغوطات الغربية املس
 م.1960ولكي ال يبقى وسيلة لتحقيق مآرب ومصاحل الغرب يف هذه الدولة املستقلة منذ عام 

 اجملتمع املدين، عمليات السالم، مجهورية الكونغو الدميقراطية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study, titled “The Role of Civil Society in Peace Building Processes in 
the Democratic Republic of the Congo”, addresses three fundamental 
themes. The first one deals with the concept of the Congolese civil society 

and the nature of its components. The second theme addresses the country’s 
peacemaking operations which were initiated through the implementation 

of national and regional mechanisms, and afterwards expanded to 

international mechanisms. The third theme deals with the influence of civil 

society on the aforementioned peace operations, and whether it was 

beneficial to them or undermined them and contributed to their failure and 

relapse. This study aims to shed light on the importance of involving the 

different components and strata of civil society in peace operations, as they 

reflect the citizens’ different points of view and aspirations. Since the latter 
concerns everyone and is not exclusive to one organization over the other. 

This study reached an important conclusion which is that the Congolese 

civil society needs autonomous funding, so that it will not remain under the 

control of western pressure that direct it according to western  aspirations, 

and so  that it will not serve western purposes and interests in a country that 

has been independent since 1960. 

 Keywords: civil society; peace processes; the Democratic Republic of the 

Congo. 
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 مقدمة:  .1
الدارس ن واملنظري ، واملمارس ن ر اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم باهتمام حيظى موضوع  دوّ 

واملقرري ، حيث حيتل هذا املوضوع لقسمًا ُمعتبًا يف كتابات العاللقات الدولية ودراسات الصراع ولقضايا 
اخأم ، وكذا النظم السياسية املقارنة وعلم االجتماع السياسي، كما يتمتع بعناية املهتم ن واملمارس ن 

سياسية ملختلف الدول اليت هتتم بقضايا السالم أو تشهد عمليات بناء واملقرري  كصناع القرار والُنخب ال
السالم بعد انتهاءه م  الصراعات اليت عانت منها، فبزت أمهية دّور اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم 

واضيع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حينما فشلت معظم تلك العمليات، وبعد حبٍث م  املهتم ن هبذه امل
مّت التأكد أ  للمجتمع املدين ومشاركاته يف مفاوضات عمليات بناء السالم مكانة مهمة وأثر بليغ على 
جناحها م  تراجعها أحيانا أو فشلها أحيانا أخرى، خصوصًا وأ  دولة الكونغو الدميقراطية شهدت عّدة 

 صراعات والكثري م  احلروب املتشابكة والدولية على أراضيها.
 التالية: الرئيسة اإلشكاليةهذه الدراسة لتقف على طرح  وجاءت 

 ما هو دّور اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؟.  -

 على النحو التايل: التساؤالت الفرعيةوتنطوي حتت التساؤل الرئيسي، مجلة م  

 اجملتمع املدين ؟ وفيما خيتلف اجملتمع املدين الكونغويل ع  نظريه الغريب؟ ما مفهوم -

 ما هي آليات عمليات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؟  -

 يات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةلتمع املدين يف عمجملما حجم تأثري دّور ا -

 التالية: الفرضية المركزيةطرحت هذه الدراسة  أولية على التساؤل الرئيسي، وكإجابة
ممثلو خمتلف القواعد  وإلقصاءّ  سوء فهم طبيعة اجملتمع املدين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إ

 الشعبية املشاركة يف عمليات بناء السالم يُعتب سبباً م  أسباب الفشل فيها.
 التالية: الفرعية الفرضياتوتندرج ضم  هذه الفرضية املركزية، 

 يُعتب اجملتمع املدين الكونغويل نسخة مشوهة ع  نظريه الغريب. -
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ما تنوعت اآلليات اجلادة لبناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كلما تعززت فرص لّ كُ  -
 بعث السالم على أراضيها.

هو الذي حيسم جناح  ةدميقراطيالاملشاركة الفعالة والفعلية للمجتمع املدين يف مجهورية الكونغو  إ ّ  -
 عمليات بناء السالم أو فشلها.

 التالية :  المحاورالرئيسة واخأسئلة الفرعية املصاحبة هلا، مّتت صياغة  اإلشكاليةولإلجابة على 
 مفهوم اجملتمع املدين  المحور األول:
 عمليات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  المحور الثاني:
 يات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةلتأثري اجملتمع املدين يف عم المحور الثالث:

 الهدف من الدراسة:
ّ  طرح موضوع دّور اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جاء إ

خأجل تبّيا  حجم اخأثر البليغ الذي يتحكم فيه اجملتمع املدين امشاركة مجيع تكويناته وتشكيالته دو  
بار أنه يف اخأخري هذا على اعت ،أّي طرف على آخر يف جناح عمليات بناء السالم يف هذه الدولة إلقصاء

أّي طرف على آخر هو امثابة الرجوع اىل مربع الصراع  إلقصاءالسالم سيستفيد منه وينعم به اجلميع، وأّ  
والعنف وغياب السالم وشروطه، كما هتدف هذه الدراسة اىل التنويه اىل ضرورة  تقراراساالاخأول واستدامة 

 إبقاءبقى ميثل القاعدة غري الرمسية وليجسد دّوره املرجو يف رفع اليّد ع  تكوينات اجملتمع املدين حىت ي
 صوت أغلبية الشعب اىل السلطات الفعلية يف الدولة الكونغولية. وإيصالحلقة التواصل ب ن القاعدة واهلرم 

 المنهج المستخدم في الدراسة: 
البيانات العلمية املتعلقة لتحليل هذا املوضوع، مّت االستعانة امنهج دراسة حالة الذي يتجه اىل مجع 

بأيّة وحدة سياسية سواء أكانت فرداً أو مؤسسة أو نظامًا اجتماعياً، أو جمتمعاً حملياً، أو عاماً، ويقوم هذا 
 ت بهاملنهج على أساس التعمق يف دراسة مرحلة معينة م  تاريخ الوحدة أو دراسة مجيع املراحل اليت مرّ 

وذلك بقصد الوصول اىل تعميمات علمية متعلقة بالوحدة املدروسة وغريها م  الوحدات املشاهبة هلا 
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. وهذه الدراسة ستعتمد على دراسة حالة اجملتمع املدين يف (89-87، الصفحات 1997)شليب، 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية.

 فهوم المجتمع المدنيالمحور األول: م. 2
جملتمع املدين بصفة عامة، على أ  اىل تقدمي مفهوم ملصطلح اهذا احملور يف جزئه اخأول سيتطرق 

 يدلقق يف مفهوم اجملتمع املدين الكونغويل وطبيعته يف اجلزء املوايل.
 المجتمع المدني:  ماهية 1.2

القر   أواخرنساهبا اىل إم  جذورها اخأوروبية اليت ميك   هتاتستمد هنضة االهتمام باجملتمع املدين لقوّ 
اجملتمع املدين ُيشري اىل نظام سياسي سّلمي حيميه  دايات القر  التاسع عشر، فقد كا الثام  عشر وب

القانو  وكا  يع ي جمااًل للحياة االجتماعية، التبادالت التجارية، اجلماعات اخلريية والتطوعية، والكنائس 
فهو  اإللقليميةمؤسسيًا ع  مؤسسات الدولة  هذه التنظيمات كلها كانت ُمنفصلةة وغريها، و املستقل

مصطلح يصف ويتولقع يف ذات الولقت جمموعة معقدة وديناميكية م  املؤسسات غري احلكومية احملمية 
 Keane, civil society, definitions) لقانونًا واليت متيل اىل أ  تكو  غري عنيفة وذاتية التنظيم

and approaches,, 2009, pp. 1-4). 
مّت تعريف اجملتمع املدين على نطاق واسع أنه املنطقة خارج اخأسرة والسوق للدولة، فقد عرفه 
االحتاد اخأورويب على أنه عبارة ع  مجيع أشكال العمل االجتماعي الذي يقوم به اخأفراد أو جمموعات ال 
ترتبط باملؤسسات الرمسية وال تديرها الدولة، أما بنك التنمية اخأفريقي فقد أشار اىل أنه تعبري طوعي ع  
مصاحل وتطلعات املواطن ن وتوحدها املصاحل واخأهداف والقّيم والتقاليد املشرتكة، ويّتم تعبئتها يف العمل 

والقواعد واهلياكل ودرجات التنظيم اجلماعي، كما يشمل اجملتمع املدين جمموعة واسعة م  اخأغراض 
املختلفة، وتشمل مناذج اجلماعات الفاعلة واملنظمات غري  ةواإليديولوجيوالوظائف والسيالقات الثقافية 

 Cooper) احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري الرحبية اليت لديها هيكل أو نشاط منظم

R. , 2018, p. 4). 
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يظهر مما سبق، أّ  اجملتمع املدين ُيشري اىل كل التشكيالت واجلمعيات واجلماعات خارج اخأطر 
اّل أّ  الظاهر م  خالل التعريفات السابقة أّ  متويلها ودعمها كله م  إرمسية وال ترتبط امؤسسات الدولة ال

 طرف الدولة احلاكمة.
 الكونغولي:مفهوم المجتمع المدني  2.2

غالبًا ما يعتمد اجملتمع املدين يف أفريقيا على الروابط الدينية أو العرلقية ويشمل اخأشكال التقليدية 
والروحية وشبكات مؤسسات السكا  اخأصلي ن، ويُعتب اجملتمع املدين اخأفريقي ُمسري م  لقبل املنظمات 

واملنظمات املهنية واخأشكال اخأكثر تقليدية غري احلكومية ذات اخأصل الغريب، ويتم جتاهل بعض الكنائس 
حيث ال تتلقى اجلهات الفاعلة ذات صّلة فيما يتعلق بالتمويل  للمجتمع املدين اخأفريقي واعتبارها غري

كبرية م  التمويل  . (Cooper R. , 2018, p. 9) احمللية غري احلكومية حصصا ً
ما يزال اجملتمع املدين اخأفريقي عمومًا واجملتمع املدين الكونغويل خصوصًا خيضع للتبعية حينما يبقى 
 ره ن التمويل اخلارجي، ومادام أّ  التمويل يأيت م  خارج احلدود الوطنية للدولة الكونغولية فيمك  اعتباره 

 .آلية خاصة لتحقيق املصاحل الغربية داخل هذه الدولةامثابة 
ا اخأخري ليس باملهمة السهلة ذوعات اجملتمع املدين أّ  تعريف هاموض واملهتم نيُقّر عديد الباحث ن 

واملمارس ن تعريفًا للمجتمع املدين بناًء على أحباثهم وخباهتم  اخأكادميي نفلقد لقّدم العديد م  الباحث ن 
الدولة والسوق، واليت مّت على أنه ساحة خارج اخأسرة و  Civicusسيفيسوس" فقد أشار الباحث "

 Van) الفردية واجلماعية واملنظمات واملؤسسات لتعزيز املصاحل املشرتكة اإلجراءاتم  خالل  إنشاؤها

Dyck C. K., 2001, p. 1). 
أّ  املدرسة والكنيسة والصحف  Antonio Gramsciأنطونيو غرامشي" يف ح ن، يعتب "

واجملالت ...اخل هي أماك  اجتماعية أولية حيث تتكاثر الفطرة السليمة، وم  هنا كّرس غرامشي االهتمام 
الثقايف " الشعيب الوط ي"، كما يرى غرامشي أ  الفطرة السليمة هي اخأرضية احلقيقية اليت  باإلنتاجاخلاص 

 .(Brighenti A. M., 2017, pp. 1-7) جتمعميك  أ  تظهر فيها رؤية جديدة للم
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ما يُعاب على التعريف ن املقدم ن سابقاً، أهنما مل يذكرا حدود حجم التأثري يف هيئات اجملتمع املدين 
بقي تعريف مصطلح وطبيعة التمويل املايل واالستقاللية الذاتية ع  املؤسسات الرمسية التابعة لدولة، لذا 

اجملتمع املدين واسعًا وغامضًا لتكييفه حسب تطلعات املروج ن له وحدود االستفادة م  توظيفاته يف 
 يف الدول اخأفريقية. القضايا املصريية كقضايا بناء السالم خصوصاً 

 المحور الثاني: عمليات بناء السالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 3
كبريًا ب ن الباحث ن  بدايةً  رسيتناول هذا احملو  تقدمي تعريف ملفهوم الصراع الذي عرف تصادما ً

يف النقطة املوالية بناء السالم يف  روتشابكه مع عديد املصطلحات املشاهبة له، مث سيتناول ذاُت احملو 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية، كما سريد يف النقاط التالية:

 مفهوم بناء السالم-1.3
ة باحث ن تعريفات خمتلفة ملصلح بناء السالم، فهو يتضم  تلك اجلهود اليت يبذهلا أفراد  لقّدم عدّ   

وحىت الدولية لغرض  واإللقليميةكثر يف احلكومات أو يف اجملتمع املدين وعلى املستويات احمللية والوطنية 
نه فا  مصطلح بناء السالم تقدمي املؤثرات الفورية يف الصراع وأسبابه الرئيسة لقبل ولقوع الصراع العنيف، وم

فباستطاعته أ  ُيشري اىل العمل املباشر الذي يُركز بالدرجة اخأوىل على العوامل  اثن نميك  أ  يتبىن معني ن 
حركة للصراع واملخففة له، وم  املمك  أ  يشري اىل جهود التنسيق أو 

ُ
لقنوات للتواصل لغرض  إنشاءامل

شاملة متعددة املستويات والقطاعات، وبالتايل فا  بناء السالم هو هنج لّدعم السالم  إسرتاتيجيةتطوير 
 .(24، صفحة 2019)شرك،  بكافة اجلهود اليت تعمل م  أجل عدم حتول الصراع اىل صراع عنيف

 و"تيري أوكالهان" Martin Griffithsمارتن غريفيش"وُيشري الباحثا  يف مواضيع السالم "

Terry Occlaghan أ  عملية بناء السالم تشمل كل الدول يف كل مراحل منوها وبالنسبة للدول اليت
مؤسسات اجتماعية سياسية ولقضائية وهي  إنشاءخترج م  حالة الصراع مينح مفهوم بناء السالم فرصة 

ّر يف مرحلة انتقالية اعتماد تدابري بناء السالم بصفتها امثابة القوة الدافعة حنو التطور، وميك  للدول اليت مت
، الصفحات 2008)غريفتش و أوكالها ،  فرصة لوضع أنظمتها الوطنية على طريق النمو املستدام

105-106) . 
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يّتم عادة بناء السالم م  خالل استخدام لقوات حفظ السالم وهي لقوات تابعة لألمم املتحدة   
النار ب ن املتنازع ن/املتحارب ن مما  إطالقوُمهمتها الرئيسة هي حفظ السالم وذلك بالعمل على ولقف 

احملتاج ن يسهل هلا العمليات اليت تعقب حفظ السالم كتقدمي املساعدات للجرحى وإسعاف املرضى و 
 ,Bliss) والغرض م  حفظ السالم هو استعادة وفرتة الالعنف وليس حّل الصراع م  جذوره متاماً 

2010, p. 5). 
 قليمية إلحالل السالم في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالجهود اإل-2 .3

 تنتهي يف القارة اخأفريقية بصفة عامة، وعلى أراضيعلى الرغم م  الصراعات املتتالية واليت ال 
أنه ال ميك  نكرا  تلك اجلهود احلثيثة إلحالل السالم ولدرء الصراعات  إالّ مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

السالم يف الكونغو الدميقراطية على مستويات  إحاللواحلروب على أراضيها، فتوسعت سلسلة جهود 
 يها كالتايل :لإ اإلشارةثالثة ميك  

م أي  مّت 2003-2002انطلقت تلك املساعي خالل عامي الجهود المحلية الوطنية:  -1
التوصل اىل اتفالقات سالم متنوعة ب ن خمتلف الفصائل السياسية وخمتلف اجلماعات املسلحة 

ا مّت الداخلية واخلارجية وهو ما أدى اىل انسحاب القوات اخأجنبية وتشكيل حكومة انتقالية، وهو م
م مّتت املصادلقة على الدستور اجلديد للدولة الكونغولية، ومّت 2005تسجيله بالفعل، ففي هناية عام 
 Joseph جوزيف كابيال" م برئاسة الرئيس السابق "2006اختيار احلكومة املنتخبة عام 

Kabila ااّل أ  سلسلة العنف مل تنقطع خصوصاً يف شرق الدولة ومرّد ذلك تدويل الصراع يف مشال
، ومنه فم  الصعب احتواء صراع (9-8، الصفحات 2012) أوغندا وحمافظة ايتوري ومشال كيفو

دة املتعالقبة على مجهورية وحروب وأعمال ُعنف دامت خأعوام يف فرتة وجيزة، كما عملت القيا
م واليت 2018ية عام انتخابات رئاسية هنا إجراءالسالم م  خالل  إحاللالكونغو الدميقراطية على 

 فيليكسباالنتخابات الرئاسية وهو الرئيس احلايل " أول مرتشح معارض يفوز أسفرت ع  فوز

 .Félix Antoine Tshisekediتشيسيكيدي"
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واليت  PNSD إسرتاتيجيةبدأت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف وضع عملية وطنية ختطيطية لتطوير 
( واليت تعززها DSCRP-2م )2015-2011النمو واحلّد م  الفقر  إسرتاتيجيةتأيت بعد وثيقة 

م وهو جزء م  تنفيذ رؤية  2016-2012للفرتة   PNSD (pAG)برنامج العمل احلكومي 
م واليت تشكل 2011م اليت وضعها رئيس اجلمهورية عام 2030لتطوير وظهور الدولة حبلول عام 

رؤيتها وطموحاهتا للنهوض  وإعال برناجمي متماسك لتنمية الدولة  إطارفرصة أ  تنتقل الدولة يف 
 بشرية واستكمال مسار السلم واخأم  على أراضيها.والتغلب على حتّديات التنمية ال بإمكاناهتا

عام  أواخروافقت حكوميت مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا يف  القارية: اإلقليميةالجهود -2
م على شّ  هجوم عسكري مشرتك ضّد املؤمتر الوط ي للدفاع ع  الشعب الكونغويل والقوات 2008

الدميقراطية لتحرير رواندا ضم  اجلهود اإللقليمية واخأفريقية إلحالل السالم يف املنطقة، كما اتفقت 
دي يف شرق الكونغو ويف احلكومتا  على استعادة العاللقات الدبلوماسية الكاملة وتفعيل التعاو  االلقتصا

شهر فيفري م  ذات العام انسحبت القوات الرواندية م  مجهورية الكونغو الدميقراطية  ضم   أواخر
اتفالقية عقدت ب ن الدولت ن، وأضعفت العمليات العسكرية املشرتكة م  لقدرة اجلماعات املتمردة يف اجلزء 

)أوباال،   مما أعطى أماًل لتحقيق السالم على أراضيهاالشرلقي م  مجهورية الكونغو الدميقراطية اىل حّد كبري
 .(3، صفحة 2015

كما نّظم سابقًا رؤساء دول وحكومات الدول اخأعضاء يف منطقة البحريات الكبى لقمتهم اخأوىل 
دار السالم واليت أعلنوا فيها عزمهم اجلماعي على جعل منطقة البحريات الكبى  إعال اليت أّدت اىل 

منطقة البحريات العظمى منطقة سالم وأم  دائم ن للدول والشعوب  إعال ت اىل لقمتهم اخأوىل اليت أدّ 
نمية يف م تبىن نفس رؤساء الدول واحلكومات هذه االتفالقية املتعلقة باخأم  واالستقرار والت2006ويف عام 

 .دار السالم إعال واليت هتدف اىل تنفيذ أهداف هذه املنطقة 
ينطوي اتفاق السالم على تشكيل جلنة عسكرية مشرتكة تتألف م  اخأطراف املتحاربة وذلك اىل 

فريق م  املرالقب ن م  منظمة الوحدة اخأفريقية واخأمم املتحدة، تتألف اللجنة العسكرية  إنشاءجانب 
رئيس حُمايد يّتم تعيينه م  لقبل لقيادة ثل ن اثن ن م  كل طرف م  أطراف الصراع حتت املشرتكة م  مم
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املشرتكة يف التحقيق منظمة الوحدة اخأفريقية مسبقا، وتتمثل واجبات فريق املرالقب ن م  اللجنة العسكرية 
 انسحاب القوات اخأجنبية النار ووضع آليات نزع سالح امليليشيات ورصدّ  إطالقيف انتهاكات ولقف 

وشرعت اللجنة العسكرية املشرتكة  واجملموعات املرالقبة يف تنفيذ عمليات حفظ السالم اليت أدت اىل نشر 
 م1999أوت  6رالقباً عسكرياً يف مُ  90م وألقّر جملس اخأم  نشر 1999لقوات حفظ السالم الدولية عام 

 .(4ة ، صفح2015)أوباال، 
وافق رؤساء الدول أعضاء اجلماعة اإلمنائية للجنوب اخأفريقي على نشر فريق م  خباء عسكري ن 

لواء تدخل تابع لألمم املتحدة م  لقبل املؤمتر  إنشاءومّت  ،فورًا لتقييم العنف املتصاعد يف دولة الكونغو
دميسب 8اخأفريقي، ويف  اإلمنائية للجنوبعم م  اجلماعة الدويل املع ي امنطقة البحريات الكبى بدّ 

حتت رعاية اجلبهة القومية اإلسالمية وذلك هبدف  االحتياطم لقررت ذات اجلماعة نشر لقوات 2012
اخأفريقي مشاورات بشأ  تفعيل اجلبهة القومية  االحتادتقليل تأثري رواندا وأوغندا على هذه القوة، وعقد 

اىل  م املستشار العسكري لألمم املتحدة2013داية شهر مارس ب م، وسافر2013يف جانفي  اإلسالمية
 وإحاللب ن اجلهود اخأممية واجلهود اإللقليمية الرامية اىل ترتيب اخأوضاع اخأمنية املنطقة يف حماولة للتوفيق 

م ملنالقشة تكوي  لواء التدخل 2013جانفي  8السالم يف املنطقة الشرلقية الكونغولية، وانعقد اجتماع يوم 
بعثة اخأمم املتحدة لتحقيق السالم يف  إطارتكو  م  لقوات اجلماعة اإلمنائية للجنوب اخأفريقي ضم  ي

 .(7، صفحة 2015)أوباال،  الكونغو
ل الرئيس الكونغويل كابيال انعقاد املؤمتر الدويل املع ي امنطقة البحريات الكبى واالتفاق استغّ 

مارس وأبدى املشاركو  رغبة حقيقية يف معاجلة  23م كمنب للنقاش عقب مترد 2013يف فيفري  اإلطاري
فيفري م  ذات السنة مّت التوصل اىل اتفاق سالم  24العنف املتصاعد يف منطقة شرق الكونغو، ويف 

ودعا االتفاق  ،توسط فيه جملس اخأم  ب ن رؤساء الدول يف املؤمتر الدويل املع ي امنطقة البحريات الكبى
م  السالم واخأم   والتعاو  ب ن الكونغو الدميقراطية ودول املنطقة وحتديد اخأدوار  إطاراىل حتقيق  رمسياً 

على  و .املرتابطة واملستقلة للجهات الفاعلة يف الكونغو الدميقراطية ودول املنطقة وداخل اجملتمع الدويل
املزيد م  اإلصالح اهليكلي والعمل حنو الالمركزية، كما  إجراءوافقت دولة الكونغو على  اإللقليمياملستوى 
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، 2015)أوباال،  اخأخرى وتعزيز التعاو  فيما بينها اإللقليميةباحرتام سيدة القوى  اإللقليميةتعهدت القوى 
 .(7صفحة 

استمرت الكونغو الدميقراطية يف مواجهة الصراع و حاالت عدم االستقرار على الرغم م  اجلهود 
الوطنية والدولية للتفاوض إلهناء احلروب وتوطيد السالم، حيث مّت تولقيع اتفالقيات السالم والسيما اتفالقية 

ب فيها الرئيس لعّ  والذي م يف لوساكا1999النار الذي ولقعت عليه سُت دول يف جويلية  إطالقولقف 
 دورًا رئيسيًا يف تولقيع االتفالقية بصفته رئيساً  Frederick Chiluba"فريديريك تشيلوبا" الزاميب

م ب ن الكونغو 2002للسالم يف الكونغو الدميقراطية، ومّت تولقيع اتفاق السالم يف جويلية  اإللقليميةللمبادرة 
م ب ن حكومة 2008ورواندا م  أجل انسحاب القوات الرواندية يف شرق الكونغو واالتفاق يف جانفي 

عداد عملية النار للسماح باستعادة السالم لالست إطالقالكونغو واجملموعات املتمردة، ومّت تولقيع ولقف 
مث  ،م2011م وعام2006انتقال سياسي سلمي بعد الصراع بسالسة مما مسح بإجراء انتخابات عام 

 Addis, Conflits en république démocratique du) م2018انتخابات هناية عام 

congo, causes, impact et implications pour la région des grands lacs, 

nations unies, commission économique pour l’Afrique, 2015, pp. 1-2). 
أّ  استمرار انعدام اخأم  ال  إالّ لك  رغم سلسلة االتفالقات اليت حظيت هبا الكونغو الدميقراطية  

لك نشاط اجلماعات يزال لقائم مثله مثل السالم خصوصًا يف املنطقة الشرلقية للدولة الكونغولية ومّرد ذ
املسلحة اليت انتشرت بكثرة وبصفة عشوائية على اخأراضي الكونغولية ودفعها م  أطراف خارجية لتأجيج 

 الكونغو الدميقراطية اىل مربع غياب السالم يف كل تقدم ختطوه حنو السالم. وإعادةالصراعات 

تنوعت املساعي الدولية إلحالل السالم يف الكونغو الدميقراطية فقد كا  هلا الجهود الدولية:  -3
يُذكر ما  وإحاللهدور بارز يف عمليات بناء السالم على أراضيها، وم  ب ن اآلليات الدولية لبناء السالم 

 يلي: 

 م2006وذلك يف أفريل  االتحاد األوروبي لعملية عسكرية في الكونغو الديمقراطية: إنشاء-
دولة م  دول االحتاد اخأورويب  21واموافقة جملس اخأم  التابع لألمم املتحدة وتألفت تلك العملية م  
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عسكري وكا  هدف العملية هو دعم البعثة اخأممية يف حتقيق  2400اىل تركيا ُمّشكل م   باإلضافة
ضت تلك العملية للكثري م  النقد العملية االنتقالية واملسامهة يف محاية املدني ن ومطار كينشاسا الدويل وتعر 

كما انتقدت لصغر حجمها ومولقعها يف    يف أّي جزء م  الدولة الكونغوليةلفشلها يف احتواء الصراع 
 .(Aspa )متعددة م  لقبل أنصار الرئيس كابيال آنذاك هلجماتكينشاسا أي  تعرض 

اخأورويب اجتاه الكونغو الدميقراطية  االحتادسياسية شاملة م  جانب  إسرتاتيجيةيُعدُّ عدم وجود 
اخأورويب  االحتادسببا آخر يف فشل مساعي التكتل اخأورويب اجتاه عملية السالم  فيها، فقد مّت جتزئة منهج 

 االحتادعب ممثل دبلوماسي موثوق للتعامل مع اخلالفات السياسية ب ن الدول اخأعضاء داخل تكتل 
يف الكونغو الدميقراطية، ولقد برز هذا بوضوح يف املنالقشات حول  إتباعهاورويب حول السياسة اليت بجب اخأ

أ  هذه البعثات واجهت ترددًا م   إاليف الكونغو رغم دعمها القوي م  بلجيكا  CSDPنشر مهام 
جانب بعض الدول مثل أملانيا واململكة املتحدة، وحىت عدم االكرتاث م  جانب دولة أخرى مما أدى اىل 
تقليص نطاق ولقدرات بعض البعثات أو فشل صريح يف إنشاء ُمهمة بعد اندالع أزمة أمنية جديدة يف 

اخأورويب على نشر  االحتادهذه اخلالفات أعالقت لقدرة  م، وبالتايل فإ 2008مقاطعة كيفو الشمايل عام 
 مهام لقوية ذات مصدالقية.

 جهود منظمة األمم المتحدة: -
فعقب هناية احلرب  ،م1945ت اخأمم املتحدة اهتمامًا بالغًا بالسالم منذ تأسيسها عام أبدّ  

 طرق لتطوير الدبلوماسية الولقائية  يتب يف العاملية الثانية مباشرة أمجع جملس اخأم  على لقرار مل يسبق له مثيل

preventive diplomacyالسالم وصناعةpeaceMaking السالم  وحراسةpeacekeeping 
م لقدم اخأم ن العام لألمم املتحدة للجمعية العمومية جمللس املتحدة تقريرًا ُعرف بأجندة 1992ويف جوا  

ة العسكرية نيها استعمال القوّ متثلت يف تبّ مث اختذت اخأمم املتحدة خطوة   Agenda for peaceالسالم
Military force  إحدىوذلك ملواجهة مهددات السلم أو العنف الدويل وهكذا ظهرت اىل الوجود 

 peace(28-27، الصفحات 2010)لقور،  آليات العنف والقوة للتحقيق وهي وحدة فرض السالم

enforcement Units ّمدى أصبحت عملية توفري اخأم  والسلم العاملي لقضية  . وهنا يتضح اىل أي
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يتحقق  وإمناهي اخأخرى حمل جدل م  منظور اخأمم املتحدة، فالسالم عمومًا ال ميك  فرضه م  اخلارج 
 باتفاق مشرتك ب ن خمتلف الفصائل املتنازعة .

انتشرت لقوات حفظ السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خأجل احلّد م  الصراعات واحلروب 
فتّم تسجيل هالك أكثر  اهلجماتوأعمال العنف املصاحبة هلما على أراضيها، ولكنها تعرضت للكثري م  

 م اىل2018ديسمب  5عنصر م  أفرادها وتسجيل عدد كبري م  اجلرحى كما تعرضت يوم  15م  
مشال كيفو  إلقليمهجوم م  لقبل عناصر اجملموعات املسلحة وبالتحديد يف لقاعدة العمليات سيموليكي يف 

 آخرو  44أكثر م   وإصابةعنصر م  لقوات حفظ السالم التنزانية  14شرق الدولة مما أسفر ع  مقتل 

(News.UN.org, 2017)ليت تتعرض فيها لقوات حفظ السالم املنتشرة يف ، وهي ليست املرة اخأوىل ا
 هجماتيتعرض لسلسلة  إلقليمفُيعتب أكثر  هجماتكيفو يف املنطقة الشرلقية للكونغو الدميقراطية اىل   إلقليم

 وأعمال عنف متتالية.

يات بناء السالم في جمهورية الكونغو لالمحور الثالث: تأثير المجتمع المدني في عم. 4
 الديمقراطية

حدود حجم تأثري اجملتمع املدين يف  ةاخأول يف معاجل أساس ن، يتمثل جزأي سيتطرق هذا احملور اىل 
حتّديات تقييم دّور اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم يف مجهورية  يفعمليات بناء السالم واجلزء الثاين 

 الكونغو الدميقراطية:
 :الديمقراطية في عمليات بناء السالم حدود مشاركة المجتمع المدني في الكونغو 1.4

بات للمجتمع املدين دورًا معرتف به يف حّل الصراع بعد انتهاءه وبناء السالم، ورغم أ  منظمات 
اجملتمع املدين نادرًا ما حتصل على مقعد على طاولة مفاوضات السالم، ااّل أّ  حضور ومشاركة منظمات 

فلقد مّت استنباط عاللقة لقّوية ب ن دّور اجملتمع املدين  .استدامة السالمميك  أ  يؤثر على اجملتمع املدين 
الم، حيث مّت تنظيم ومرحلة بناء السالم، لك  غالبًا ما يّتم استبعاد هذه املنظمات ع  مفاوضات الس

 -Kew, 2008, pp. 11) السالم احلامسة على أساس استبعاد الصريح هلذه اجلماعات عديد مفاوضات

، ومع ذلك م  غري املرجح أ  يظّل اجملتمع املدين على هامش الصراعات الدولية، بل بات اخأمر (36
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ُمهمًا على مدى العقدي  املاضي ن أ  تشارك مجعيات اجملتمع املدين يف عمليات السالم املختلفة وعدم 
 استبعادها فهي تبقى جزء م  احلّل.

يتفق غالبية الباحث ن اخأكادميي ن أ  اجملتمع املدين يف أفريقيا عموماً ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
خصوصًا يّتم استبعاده م  عمليات صنع السالم الذي تقوده النخبة غالباً، وعلى الرغم م  هذا االستبعاد 

ر سلبًا على عمليات السالم يف مرحلة أّ  غياب أصواهتم ومصاحلهم على طاولة مفاوضات السالم يؤث إالّ 
يف ظّل  قعبناء السالم بعد انتهاء الصراع، كما ميك  للمجتمع املدين أ  يتحدث بأصوات عديدة وي

هيمنة النخب السياسية، فهو يتمتع بدرجات متفاوتة م  االستقاللية ع  الدولة، ويف بعض اخأحيا  ميك  
مات يف تلبية احتياجات سكاهنا، كما ميك  أ  يندمج يف أ  يكو  بدياًل للدولة عندما تفشل احلكو 

التمرد والصراعات وميثل أصوات اجلماعات املسلحة واليت تكو  هي باخأساس طرفًا يف الصراع وبالتايل 
البُّد م  معاجلة مسألة جمموعات اجملتمع املدين اليت ينبغي أ  تشارك يف عمليات السالم، كما البّد أ  

اىل أ  منظمات اجملتمع املدين تتملق يف كثرٍي م  اخأحيا  عندما تبز مصاحلها الشخصية،  اإلشارةجتدر 
خطوط االتصال مفتوحة غب فجوة الصراع  إبقاءوينظر أحيانًا اليها على أهنا جهات فاعلة مؤلقتة ميكنها 

لفصائل عندما ال كنها أ  تشكل سالسل اتصال ب ن احلكومة ولقادة اكما ميالقنوات اخأساسية   إغالقعند 
 يتواصلو .

م ضغطت جمموعة م  2000بعد اهنيار اتفالقية السالم الدويل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عام 
ثنيات تأثريها على بقّوة اال اإلنسا جمموعات اجملتمع املدين اما يف ذلك اجلماعات الدينية ومجاعات حقوق 

بة خالل وساطتها الرائدة يف موزنبيق، كما أشركت مجاعة الوسطاء الدولي ن وكذلك على الفصائل املتحار 
Sant egido  ًالكنائس واملنظمات الدينية والنقابات العمالية وجمموعات املصاحل اخأخرى اليت لعبت دورا

 .(Warnis et Darren Kew)حامساً يف توجيه مولقف اجملتمع املدين والتعبري عنه
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تقييم دّور المجتمع المدني في عمليات بناء السالم في جمهورية الكونغو  تحّديات2.4
 الديمقراطية:

 Warnis et Darren)توجد ثالث مستويات لتقييم دّور اجملتمع املدين يف عمليات السالم

Kew)  :وهي كالتايل 
املرتفع: يكو  للمجتمع املدين يف هذا املستوى مقعد على طاولة مفاوضات عمليات  املستوى -
 السالم.
املعتدل:مل يك  للمجتمع املدين مقعد على طاولة مفاوضات السالم، ولك  م   املستوى -

 الواضح له تأثري على أطراف املفاوضات.
ملفاوضات ومل يك  له تأثري على املستوى املنخفض: مل يك  للمجتمع املدين مقعد على طاولة ا -

 أطراف املفاوضات. 
لعمليات السالم يف مرحلة بناء  اإلمجاليةغالبًا ما ارتبطت أدوار اجملتمع املدين الكونغويل بالنتائج 

ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ترك اخأطراف مسار صنع السالم  السالم وهي ما يعرف بالسالم املستدام
وهي  الصراع املسلح، فاستئناف اخأعمال العدائية هي أكثر م  جمرد خرق مؤلقت للسالم وبناءه واستأنفوا

، وبرز دّور اجملتمع املدين الكونغويل يف أكب حتّديات فعالية اخنراط اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم
السالم الذي ف صوُ  الثانية ولك  م أّي خالل احلرب املستأنفة1999عمليات بناء السالم خالل عام 

 -Kew, 2008, pp. 11) م2003و  2000عامي  وذلك ب ن cold peace"بالسالم الباردحققه "

36). 
م  خالل ما سبق، يبدو أّ  منظمات اجملتمع املدين يف الكونغو الدميقراطية حسب الباحث 

ذات التمثيل الواسع مثل النقابات العمالية ومجعيات العمال  Anthony Wanis"أنطوني وانيس"
وبعض املنظمات العرلقية ومجاعات الدفاع ع  املرأة هم أكثر املشارك ن أمهيًة ملا يكو  هلم هياكل دميقراطية 

دة خبة حمد اإلنسانيةتُعزز العضوية الواسعة وتغرس الثقافة السياسية الدميقراطية، كما لقد تُقدم املنظمات 
 وُمهمة للتوصل اىل اتفاق وصياغة عناصر أكثر جناحاً يف عمليات بناء السالم يف الكونغو الدميقراطية.
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وجود جمتمع مدين كمنسق لقّوي يف الكونغو الدميقراطية هو امثابة عنصر حاسم يف حتويل الصراع  إ ّ 
ت ووكاالت التنمية تعزيز منظما INGOSاىل سالم، حيث بجب على املنظمات غري احلكومية الدولية 

لتمكينها م  العمل بفعالية مع اجملتمعات الشعبية خأغراض بناء السالم  اجملتمع املدين  يف هذه الدولة
وحتويل الصراع، فما تزال منظمات اجملتمع املدين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ضعيفة مؤسسياً وخصوصاً 

لطات الفعلية، ومنه فم  غري املرجح أ  تكو  عمليات بناء السالم فّعالة يف عملية التنسيق بينها وب ن الس
 .(Ahere, 2012, p. 6) مع عودة نشاطات الصراعات يف كل مرة

ُتشري اخأحباث احلديثة حول دّور اجملتمع املدين يف الكونغو الدميقراطية اىل أّ  املنظمات الدولية 
املشاركة يف عملية بناء السالم الكونغولية متيل اىل افرتاض أ  اجملتمع املدين يف كيفو يعكس نظريه الغريب 

الشعب، ومع ذلك فقد تطور  أمام مسئولةحيث ميثل احتياجات الناس للدولة، وتبقى هذه اخأخرية 
اجملتمع املدين يف مقاطعيت كيفو بشكل خمتلف متاماً، حيث تشكلت اهلياكل االجتماعية والبريولقراطية 

 واإللقليميةاالستعمارية يف السنوات املاضية وتتألف م  شبكة الكيانات الوطنية  اإلدارةاملميزة اليوم م  لقبل 
شبكات العمالء املستفيدي  يف مجيع أحناء الدولة، مع تدفق  واحمللية اليت هي أكثر بقليل م  فروع

يف مجيع أحناء الصراع، ومّت تطوير املستوى الثاين وهي املنظمات غري  اإلنسايناملساعدات الدولية والتدخل 
ة احلكومية واجلمعيات احمللية اليت تديرها فعليًا جهات فاعلة دوليًا واليت يف بعض اخأحيا  ال تأخذ بالضرور 

 ليّب مية حملية شعبية تُ مع ذلك، هناك أيضًا منظمات غري حكو  يف االعتبار احتياجات السكا  احمللي ن. و
 نشاطاهتالقبل أعضائها م  الدخل الناتج ع   م  ويّتم متويلها بشكل أساسي حملليةا االحتياجات

(Santoso, 2010, pp. 35- 36). 
منظمات اجملتمع املدين يف بناء عمليات السالم يف الكونغو  إشراكيتمثل اهلدف اخأساسي م  

الدميقراطية يف ضما  معاجلة عمليات السالم م  جذور الصراع وتلبية احتياجات اخأشخاص اخأكثر تضرراً 
  إذالتمييز ب ن ما اجملتمع املدين وهو ينطوي على ا إلدماجهنج دلقيق  إتباعم  الصراع، ولك  ذلك يتطلب 

كا  ممثلو اجملتمع املدين مرتبط ن حّقًا بالسكا  أهنم جمرد وسيلة يف أيّدي النخب السياسية واملنظمات 
حيث  ، وهذا يعتب حتّدي آخر يواجه اجملتمع املدين الكونغويل،الدولية وهذا واضح يف الدولة الكونغولية
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م 2008منظمات اجملتمع املدين لقبل عام  إدماجليات آ إنشاءحاولت اخأشكال احلديثة للمجتمع املدين 
وركزت عمليات السالم يف املقام اخأول على التوسط يف االتفالقيات مع لقادة امليليشيات املختلفة وكبار 

م هي اخأوىل م  نوعها اليت تضمُّ لقادة منظمات 2008القادة السياسي ن، وكانت اتفالقية جوما عام 
اهتم بشكل مباشر يف القرتاحات لعمليات بعث السالم يف الكونغو الدميقراطية اجملتمع املدين وتطلب مسامه

فحضر املئات م  هذه التشكيالت املدنية مؤمترًا لعرض خماوفهم على طاولة مفاوضات عمليات السالم 
ومع ذلك كا  هناك فشل يف ضّم خمتلف التشكيالت املدنية جلمعيات اجملتمع املدين فخدمت عمليات 

بالدرجة اخأوىل النخب السياسية اليت متلك نفوذًا ولقرارًا يف الدولة الكونغولية وغابت اخأصوات اليت السالم 
متثل صوت الشعب الكونغويل واحتياجاته، بل واستفادت اخأعضاء املشاركة يف تلك العمليات م  الوصول 

ة، ومنه فقد فشلت عمليات اىل دوائر النخبة احلاكمة ومنه تلبية املصاحل الشخصية على املصاحل العام
 رف يؤدي بالضرورة اىلالسالم اليت ينبغي أ  تكو  م  القاعدة اىل اخأعلى والعكس صحيح فغياب ط

 . (Santoso, 2010, pp. 35- 36) السالم الكامل تشويه مسار
يتألف اجملتمع املدين الكونغويل م  خليط م  القادة، ولقد أثّرت هذه الطبيعة املميزة له على 

السالم فيه، وتوّسطت املنظمات الدولية يف االتفالقات اليت سعت اىل تضم ن ما اعتقدت أنه بناء عمليات 
وهي عبارة ع  أجزاء  يشبه نظريه الغريب، ويف الوالقع مل يشملوا سوى أعضاء بعض أجزاء اجملتمع املدين

منفصلة اىل حّد واسع ع  السكا  احمللي ن واليت متثل احملسوبية أو اجلهات الفاعلة الدولية، فقد مّت هتميش 
أعضاء اجملتمع املدين على مستوى القاعدة ومل يك  لديهم سوى القليل م  الوصول اىل عمليات السالم 

عملية، ولقد أجريت مقابالت مع ممثل ن ع  جمموعات  على الرغم أهنم كانوا هم أصحاب املصلحة يف ال
اىل بعض الذي  مّت استبعادهم م  احملادثات، وظهر أ   باإلضافةكانت حاضرة يف حمادثات السالم 

بعضهم ينتمي اىل الشبكة البريولقراطية الرمسية )اجملتمع املدين(، بينما مل يك  البعض اآلخر جزءًا م  هذه 
تديرها منظمات دولية مقرها أوروبا أو حملية  إماالشبكة الرمسية لكنهم كانوا لقادة للمنظمات غري احلكومية 

 .(Santoso, 2010, pp. 35-36) نطقةيف امل
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ر اجملتمع املدين يف عمليات السالم يف الكونغو الدميقراطية مل حيقق جناحًا يُذكر بسبب أنه دوّ  إ ّ 
فشل يف ضّم خمتلف تشكيالته وكافة أعضاءه أثناء عمليات السالم، ومنه فم  الضروري فهم تعدد الطرق 

 توظيفاته السياسية اليت ميك  م  خالهلا تعريف اجملتمع املدين يف أّي سياق مع ن للحصول على الّدلقة يف
خصوصًا مع مواضيع بناء السالم املستدام. لك  ال خيفى أ  اجملتمع املدين الكونغويل لقد تطور بشكل غري 

اث الغربية وذلك لسبب بسيط وهو منفصل ع  نظريه اخأمريكي والغريب كما روجت له الدراسات واخأحب
اسخة بعمق يف ذه  الفرد الكونغويل، وكذا خليط اعتباره مزيج ع  اجلمعيات املوروثة ع  االستعمار والر 

م  املنظمات غري احلكومية اليت تسيطر عليها عب احلدود الوطنية واجلمعيات احمللية الصغرية، فم  املهم 
اجملتمع املدين يف عمليات السالم يف  إشراكجدًا أخذ هذه احلقائق على حممل اجلّد عند تصميم آليات 

 .(Santoso, 2010, pp. 35- 36) قراطيةمجهورية الكونغو الدمي
وهة ع  نظريه الغريب ويف نفس يظهر مما تقدم، أّ  اجملتمع املدين الكونغويل ما يزال نسخة مش

يف  التحّديات اليت تقف أمام فعاليته إحدى صور الغرب له، وهذا يعتب م  ب نلقت ما يزال ره ن تالو 
عمليات بناء السالم يف هذه الدولة، فحىت الباحث اخأكادميي أو املهتم بالشأ  الكونغويل ملا يبحث ع  
تعريف اجملتمع املدين يف الكونغو الدميقراطية بجد أمامه عّدة تعاريف متشعبة وفضفاضة مل تضبط معناه 

 توظيفه سياسياً يف لقالب مبهم ليّتم  اءهإبقد هو والغاية وراء هذا املقص ،رسطاحلقيقي لغاية كتابة هذه اخأ
 .   الغربية احملضة املستفيدة منهاوفق املصاحل

 خاتمة: .4
يف اخلتام ميك  القول، أ  هذه الدراسة املعنونة دّور اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم يف جهورية 

دّور اجملتمع املدين الكونغويل يف  إشكاليةيف حماورها الثالثة اىل معاجلة  الكونغو الدميقراطية لقد تطرلقت
الفرضية اخأساسية املقدمة  أ ّ  أّ  احملصلة بعد التحليل واملعاجلة جاءت لتؤكد إالعمليات بناء السالم فيها، 

يُعتب عاماًل م  عوامل املعقدة اعتبار أ  سوء فهم طبيعة اجملتمع املدين الكونغويل على أعاله صحيحة 
 . بجابية يف مسارات عمليات بناء السالم على أراضي الدولة الكونغوليةعدم مسامهاته اال
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املهمة خبصوص موضوع دّور اجملتمع املدين يف  االلقرتاحاتتقدمي مجلة م   وانتهت هذه الدراسة اىل
وهي امثابة النقائص اليت مّت تسجيلها بعد فحص  ،عمليات بناء السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ل هذا املوضوع وهي كالتايل:وحتلي
  ضرورة خلق الثقة املتبادلة ب ن اخأطراف املتفاوضة يف عمليات بناء السالم وتكو  امثابة

 ثقة متبادلة ب ن هيئات اجملتمع املدين والسلطات السياسية.

  التعجيل بتنظيف هيئات اجملتمع املدين م  اجلماعات املسلحة اليت تسيطر على بعضها
م  التكوينات املسلحة فهي تشوه هلا مسعتها  وإخالئهاكونغو الدميقراطية يف مجهورية ال
 . املدينذات الطابع 

  ّة أوسع يف التعبري ع  آرائها وتصوراهتا يف السالم ضرورة منح هيئات اجملتمع املدين حري
حىت ال تبقى تابعة للقوى  ةاالستقالليالذي حتتاجه الدولة الكونغولية ومنحها املزيد م  

 الغربية م  جهة وتابعة ورهينة للقوى السياسية احمللية م  جهة ثانية.

 اجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم أوله رفع اليّد  إلدماجهنج لقّوي وسّلس  إتباع
 السلطوية واليّد اخأجنبية عنه بُغية القتالع أسباب الصراع هنائيًا يف الكونغو الدميقراطية

 وفتح باب احلوار لالستماع للجميع.

  على القوى الغربية اليت ال تتواىن بسرعتها يف التدخل يف الشؤو  الداخلية للكونغو
الدميقراطية ونّصب لقواهتا املسلحة على أراضيها أ  تضغط على السلطات الفعلية يف 

الكونغويل يف  مجهورية الكونغو الدميقراطية بأ  متنح مقعد دائم هليئات اجملتمع املدين
 مسارات عمليات بناء السالم.    
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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح هيمنة املؤسسة امللكية على عملية صناعة القرار السياسي، من       

خالل مقاربة منظومة احلكم وعجزها على االنفتاح الدميقراطي وخلق إطار تشاركي الختاذ القرار وترشيده، 
بشكل خاص، وكذا مكانة حبيث تعاجل هذه الدراسة البيئة املؤسساتية املغربية بشكل عام واملؤسسة امللكية 

امللك على وجه اخلصوص يف العملية القرارية سواء يف اإلطار السياسي الداخلي أو يف إطار السياسة 
اخلارجية مرورا باملراحل املختلفة لصناعة القرار واختذاه من مرحلة االعداد إىل مرحلة التنفيذ. وهذا يف ظل 

ل دميقراطي حقيقي يف املغرب وخلق فضاء تشاركي غياب الفاعل االجتماعي والسياسي حال دون حتو 
لعملية صنع القرار السياسي، حبيث تعمل البنية املخزنية بالتوازي مع املؤسسة امللكية على تعطيل رهان 
التحول الدميقراطي، حيث تنطلق امللكية يف املغرب يف تصورها ملكانتها الدستورية من اعتبارات تتجاوز 

حضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية تقليد املنطوق الدستوري لتست
 متزج بني الدين والتاريخ.

 .املؤسسة امللكية، امللك املغريب، الرهان الدميقراطي، صنع القرار، منظومة احلكم كلمات مفتاحية:
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Abstract:  

   This study aims to show the domination of the monarchy institution in the 

political decision making process through the governance system and its 

incapability to the democratic openness and to the creation of a partnership 

frame to take a decision and make it efficient.  

   This study treats the institutional environment in Morocco in general and 

the monarchy institution in particular. Also, the statue of the king especially 

in the decision making either in the matter of the domestic politics or the 

foreign policy, passing to the different stages in decision making and take 

from the elaboration stage to the execution one.  

   With the absence of the social and the political actor, this hinders the 

veritable democratic transition and prevents to create a partnership  

atmosphere in the political decision making . This Mekhzen institution 

works in parallel with the monarchy institution to hinder the democratic 

transition challenge. The monarchism in morocco depends on its 

perspectives according to its constitutional statue by which it encroaches 

the constitution principal to rely on factors based on the current political 

culture and the traditionalism legacy combining between the religion and 

the history. 

Keywords: the monarchy institution . the Moroccan king.  The democratic 

challenge. Decision making. The governance system.  
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 مقدمة:  .1
تعد منظومة احلكم يف املغرب من بني املنظومات امللكية اليت مازالت حتافظ على صناعة وإنتاج    

املمارسات السياسية يف ظل بقاء املؤسسة امللكية كمؤسسة تعترب نفسها مؤسسة املؤسسات وهي الالعب 
أطر مشاوراتية والوجيد واحملدد الرئيسي لصناعة القرار، حيث تبقى بقية الفواعل أخرى عبارة عن 

 ومشاركتية هدفها إعطاء الطابع الربوتوكويل للحكم يف املغرب.
هذه املنظومة امللكية تواجه موجة من التحديات واحلراكات الداخلية منها واإلقليمية قد تدفع من خالل    

ظل تزايد مطالب مآالهتا ونتائجها إىل إعادة النظر يف الطبيعة التقليدية اليت ختلق هذا النمط من احلكم يف 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان واجملتمع املدين واألحزاب السياسية، وصعود قوى غري تقليدية ال تؤمن 

 باألطروحات التقليدية يف تدبري الشأن العام واختاذ القرار بشكل أساسي.
ة، وكذا يف إن البحث يف امليكانيزمات القرارية ألي نظام سياسي يقتضي البحث يف مؤسساته احملوري   

خمتلف الفواعل اليت تؤثر يف املعادلة الصانعة ملنظومة احلكم به، خاصة أن املتعارف عليه أن قمة السلطة يف 
دول اجلنوب بشكل عام هي احملدد الرئيسي آلليات عمل النظم السياسية هلذه الدول، فأهم خاصية متيز 

الدولة تبقى املؤسسة احملورية اليت يقوم عليها كل  الكثري من األنظمة السياسية لبلدان اجلنوب هو أن رئاسة
 هرم السلطة، واليت من خالهلا تستمد كل السلطات وتتحرك كل األجهزة.

مااا نااود ال كيااز عليااه يف هااذا اإلطااار، هااو موقااع املؤسسااة امللكيااة يف النظااام السياسااي املغااريب ماان خااالل    
اعتها يف الدفع وحو حتول دميقراطي حقيقي يف املغرب أدائها وممارستها على خمتلف املستويات، وما مدى جن

بعياادا عااان املمارساااات السااالطانية التقليدياااة الااايت أصااابحت ال تلقااى ذلاااك القباااول الساااابق لااادى العدياااد مااان 
القاااااوى اجملتمعياااااة وخمتلاااااف شااااارائح اجملتماااااع املغاااااريب، يف ظااااال تااااازامن هاااااذه األطروحاااااات ماااااع تاااااواتر حركاااااات 

 امللكية على عملية صناعة القرار يف قلب الرهان الدميقراطي يف املغرب.  سوسيوثقافية تضع هيمنة املؤسسة
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 إشكالية الدراسة:
املؤسسة امللكية يف النظام السياسي املغريب حمدد قواعد اللعبة السياسية فتعترب من هذه مان هاذه  تشكل    

الزاويااة هااي املتفااارد واملهاايمن الوحياااد علااى عملياااة صااناعة القااارار، و بناااء علاااى هااذه ذلاااك نطاارح اإلشاااكالية 
 التالية: 

هي مكانة املؤسسة امللكية يف عملية  كيف يتم صناعة واختاذ القرار يف النظام السياسي املغريب؟، وما   
 صنع القرار يف املغرب ؟،

 فرضية الدراسة:
 تشكل املؤسسة امللكية بنسقها التسلطي عائقا أمام املشاركة يف عملية صنع القرار السياسي.   

 أهمية الدراسة:

جمتمع ومعرفة تنطلق األمهية العلمية والعملية هلذه الدراسة من الواقعية السياسية أي دراسة  
خصوصيته اليت ختتلف عن األطروحات املعيارية واليت حتاول بعض املدارس التسويق هلا كما أهنا تسعى إىل 
التحكم يف مفاهيم ومناهج علم السياسة املقارنة للتوصل إلدراك أهم الرهانات اليت تقوم على أساسها 

السياسية والدراسة اليت حتتوي على الفصول الدراسة، من خالل معرفة معمقة باملوضوع من خالل معطياته 
تسعى من خالهلا إىل معرفة عناصر أساسية بناء السلطة، توزيع السلطة، حمددات صنع القرار يف النظام 

 السياسي.
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 المدخل المنهجي للدراسة: 
نذ استقالل تستخدم الدراسة املنهج التارخيي من أجل مقاربة املوضوع زمنيا ويف سياقات تارخيية خمتلفة م   

، كما تعتمد على املانهج املقاارن مان خاالل مقارناة هيمناة املؤسساة امللكياة علاى عملياة 1956املغرب سنة 
صاااناعة القااارار ببقياااة املؤسساااات الدساااتورية، كماااا تساااتند الدراساااة علاااى مااانهج حتليااال املضااامون مااان خاااالل 

 اختاذ القرار.التعامل مع العديد من الوثائق الرمسية يف املغرب واليت هلا عالقة ب

أما خبصوص االق ابات، فالدراسة توظف اق اب األنثروبولوجياا السياساية لتحليال اإلرأل األناساي الاذي    
تعتمد عليه املؤسسة امللكية يف صاناعة القارار مان عاادات وتقالياد قدمياة، هاذا إىل االقا اب املؤسساي لرصاد 

جناعتااه يف املغاارب، وأخااري لقااد د االعتماااد  مؤسسااي وماادى-وقياااس عمليااة صااناعة القاارار يف إطااار هيكلااي
علااى االقاا اب النسااقي ماان أجاال توضاايح سااياق صااناعة القاارار وحتديااد بيئتااه الداخليااة واخلارجيااة يف النظااام 

 السياسي للمغرب ومدى فاعلية ارتداد القرار السياسي.

 أوال: البناء العام لعملية صناعة القرار السياسي في المغرب:
القرار السياسي حمور كل سياسة، ذلك أن الوظيفة القرارية كانت دائما تعترب وظيفة أساسية تعد ظاهرة    

 ,Meynaudودائمة بالنسبة جلميع األنظمة واجملتمعات السياسية مبا يف ذلك اجملتمعات البدائية )

1958, p12) بصب  -كمحاولة منهم لتطوير حقل نشاطهم العلمي-، لذلك فقد قام علماء السياسة
جل اهتماماهتم على ظاهرة القرار السياسي، حبيث ظهرت مدارس يف علم السياسة اهتمت باألساس هبذه 
الظاهرة حبيث حصرت مفهوم السياسة بشكل عام يف دراسة اختاذ القرار السياسي كاملدرسة اليت تزعمها 

 .(Hallowel, 1977, p85نتلي )ب

لالهتماام بالنظاام السياساي مان خاالل  David Estonوكاذا الكتاباات الايت أفردهاا يدافياد ايساتوني    
يإفرازاته القراريةي وتعامله مع حميطه الداخلي واخلارجي، ويعترب موضوع صانع القارار واختااذه مان املوضاوعات 

ء يف العلااوم االجتماعيااة واإلنسااانية وخباصااة املضااطلعني ماانهم ذات األمهيااة الكااربى الاايت شااغلت بااال العلمااا
بعلاام االجتماااع أو علاام اإلدارة أو علاام الاانفل أو علاام السياسااة. وتنطلااق األمهيااة ماان أماارين أساساايني: أماار 
أكادميي وأمر جمتمعي ويتمثل األمر )األكادميي( يف افتقار الدراساات االجتماعياة بصافة عاماة إىل دراساات 

صلة عن مثل هذا املوضوع، كما يتمثل األمر اجملتمعي يف أمهية هذا اللون من اجملتمعات بالنسابة معمقة ومف
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للقائمني على أمر اجملتمعاات خمططاني أو منفاذين ماع تساابق اجملتمعاات خاصاة النامياة منهاا يف الادخول يف 
 مضمار التنمية والتحديث والعصرنة. 

 والدالالت العلمية:القرار كنواة للعملية السياسية؛ التعريف  .1

تعااين كلمااة قاارار الباات النهااائي واإلرادة احملااددة لصااانع القاارار بشااأن مااا صااب ومااا ال صااب فعلااه للوصااول    
لوضع معني واىل نتيجة حمددة وهنائية. علاى أن هنااك بعاداخ  خار ميكان أن يضااف إىل مفهاوم القارار فأفعاال  

ن تزاوج الاتمعن واحلسااب والتفكاري، وقسام  خار ال كل منا ميكن أن تنقسم قسمني رئيسيني: قسم ينتج م
 شعوري تلقائي إحيائي.

عن القسم األول ما يسمى قرارات، أما القسم الثاين فينتهي إىل أفعاال  نياة. وحينماا يكاون هنااك  وينتج   
حماال لقاارار فانااه بالتااداعي البااد وأن تكااون هناااك نتيجااة ينبغااي اجنازهااا ووسااائل ومسااارات للوصااول إىل هااذه 

 النتيجة. 

ه أنسااب وساايلة متاحااة أمامااه الجناااز وماان مي ميكاان تعريااف القاارار بأنااه )مسااار فعاال خيتاااره املقاارر باعتبااار    
 .(07، ص.2017اهلدف أو األهداف اليت يبتغيها أي حلل املشكلة اليت تشغله( )عطية، 

فالقرار هو سلسلة االستجابات الفردياة أو اجلماعياة الايت تنتهاي باختياار الباديل األنساب يف مواجهاة  إذا   
موقف معني. أو هو عملية عقلياة تاؤدي إىل اختياار باديل مان باني جمموعاة مان البادائل املتاحاة، وياتم ذلاك 

اره للظاااروف الداخلياااة يف ضاااوء تقااادير املزاياااا النسااابية لكااال منهاااا، ومااادى مالءماااة الباااديل الاااذي ياااتم اختيااا
 واخلارجية، وينتج عنها االختيار النهائي الذي قد يكون عمالخ أو رأياخ ما. 

وتبدأ عملية اختاذ القرارات عنادما وحتااج عمال شايء ماا، ولكنناا ال نعارف ماا هاو وهلاذا يعاد اختااذ القارار    
واضااحة أو فرضاايات ضاامنية  عمليااة تفكااري قااد تكااون منطقيااة أو غااري منطقيااة، مسااتندةخ إىل فرضاايات حمااددة

غااري حمااددة، كمااا ميكاان أن يكااون العاادول عاان اختاااذ القاارار يف حااد ذاتااه قاارارا )القاارارات املسااكوتة، أو غااري 
 .(9-8املنطوقة..( )عطية، ص ص. 
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 . الفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار:2

 Decision Takingواختااذ القارار Making Decisionومثاة فارق باني كال مان صانع القارار    

.إن مفهااوم صاانع القاارار ال يعااين اختاااذ القاارار فحسااب وإقااا هااو عمليااة معقاادة للغايااة تتااداخل فيهااا عواماال 
 متعددة: نفسية، سياسية، اقتصادية واجتماعية وتتضمن عناصر عديدة.

ويااارى يطومساااوني أن اختااااذ القااارار يعاااد االختياااار باااني البااادائل حياااث يبااادو يف هناياااة املطااااف يف )صااانع    
لقااارارات( إال أن مفهاااوم صااانع القااارار لااايل قاصاااراخ علاااى االختياااار النهاااائي بااال أناااه يشاااري كاااذلك إىل تلاااك ا

 األنشطة اليت تؤدي إىل ذلك االختيار.

رشدي، وعلى ذلك صب التفرقة بني مفهومي صنع القرار واختاذ القرار يف شكل النقاط التالية )   
 (:33، ص.2020

  مبعااأ أن اختاااذ القاارار ميثاال  خاار مرحلااة يف عمليااة صاانع فاااألخري ميثاال مرحلااة ماان األول
 القرارات. 

   صاااانع القاااارار عمليااااة معقاااادة تشاااا ك فيهااااا أطااااراف خمتلفااااة رمسيااااة وغااااري رمسيااااة، داخليااااة
وخارجيااة، بينمااا يكااون اختاااذ القاارار بواسااطة القيااادة أو النخبااة، وهااذا هااو نفسااه مناااط 

ال يتباوأ رمسياا بالضارورة منصابا. )رجاال التمييز بني النفاوذ والسالطة، فمان مياارس النفاوذ 
 الظل، أو رجال اخلفاء..(

وميكننا تعريف مهماة اختااذ القارار بأهناا عملياة أو أسالوب االختياار الرشايد باني البادائل املتاحاة لتحقياق 
 :(57-56، ص ص.2019قريب، ) هدف معني. ومن ذلك التعريف ميكن استنتاج النقاط التالية

من خالل إتبااع عادة خطاوات متتابعاة تشاكل أسالوباخ منطقيااخ يف الوصاول أن اختاذ القرار يتم  .1
 إىل حل أمثل.
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أن ألي موقااف أو مشااكلة عامااة حلااوالخ بديلااة صااب حتدياادها وحتليلهااا ومقارنتهااا علااى هاادى  .2
 قواعد أو مقاييل حمددة.

علااى أن طريقااة اكتشاااف الباادائل وحتديااد قواعااد االختيااار واختيااار احلاال األمثاال تعتمااد كليااة  .3
 هدف أو جمموعة أهداف ميكن حتقيقها، واملعيار الرئيسي لقياس مدى فعالية القرار.

إن البيئة املؤسساتية تتعلق باألساس يف تأثري شكل النظام السياسي على طبيعة القرارات اخلارجية    
ى متركز السلطات ونقصد هبا ماهية الطبيعة الدستورية للنظام السياسي املغريب، يعين هل هو نظام يعتمد عل

 والصالحيات أم هو نظام يؤمن باملشاركة املؤسساتية املتخصصة.

إن البحث يف املكانيزمات القرارية ألي نظام سياسي يقتضي البحث يف مؤسساته احملورية، وكذا يف    
املؤسساتية خمتلف اجلماعات اليت قد تؤثر يف اختاذ القرارات السياسية، كما أن اهلدف من التطرق إىل البيئة 

( وتشمل كل من له احلق Policy Makingداخل املغرب هو حماولة إصاد وحدة صياغة السياسة )
دستوريا ووظيفيا يف صياغة السياسة املغربية، حسب منطق عقلنة املصلحة الوطنية، وتسمح بكل من له 

 اخلربة أو الوظيفة يف املسامهة يف توجيه السياسة الوطنية.

القول إن املغرب عرف منذ استقالله تطورا سياسيا ودستوريا غنيا بالعرب واألحداأل اليت  ومن هنا ميكن   
أثرت على طبيعة النظام السياسي، وعلى العالقات بني خمتلف القوى السياسية، فلقد د إصدار مخسة 

هو إحياء ملا  والذي يعتربه يعبد اهلل العرويي، أنه دستور ال  1961دساتري: أوهلم الدستور املمنوح سنة 
كان وال هو حتقيق ملا حلم به الوطنيون، بل كان وصفا وفيا للوضع السائد بعد أن استعاد ملك املغرب 

، باإلضافة إىل التعديالت اليت (115، ص2007العروي، السلطة اليت سلبتها منه معاهدة احلماية )
 .1992ودستور  1972أدخلت على كل من دستور 

سياسية متذبذبة والعالقات بني السلطة واملعارضة متوترة إال أن اإلمجاع الذي حصل لقد كانت احلياة ال   
أدى إىل االنفراج السياسي وإىل عالقات جديدة، بني خمتلف القوى السياسية،  1996حول دستور 

 2011مارس  09وأخريا إىل التناوب التوافقي، ورغم اإلصالحات اليت دعا إليها امللك حممد السادس يف 
اليت محلها املشروع الدستوري اجلديد، بالرغم من ذلك فإن الدساتري املتعاقبة اليت عرفها املغرب مل تؤثر و 
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 la monarchie de droitعلى طبيعة النظام السياسي الذي يس شد مببادئ امللكية اإلهلية )

divin( ). ،5، ص2002بندورو.) 

 ي المغربي:ثانيا: مركزية المؤسسة الملكية في النظام السياس
شكل انبثاق املؤسسة امللكية يف بلد كاملغرب، الذي يعيش قدرا كبريا من اخلصوصية احلضارية    

والسياسية، ظاهرة سياسية مما أضفى عليها مسحه سياسة متميزة، وبتأمل عدد من الكتابات اليت انصبت 
من املؤسسة امللكية قطب  على النظام السياسي املغريب خاصة يف عهد االستقالل، يالحظ أهنا جعلت

رحى هلذا النظام. اعتمادا أساسا على املقومات اليت ترتكز عليها تارخييا ودينيا وسياسيا، واستنادا إىل واقع 
موازين القوى الذي أهل املؤسسة امللكية إىل أن تظل حمتكرة ملا ميكن وصفه حبقيقة السلطة، فقد اختزل 

يب يف املؤسسة امللكية، أما يميشل كاموي فلم صد بدا من االع اف يجون وتربوريي النظام السياسي املغر 
باهليمنة السياسية للعرش فيما ذهب يرميي لوفوي إىل أن املؤسسة امللكية جتسد الركن الركني يف النظام 

وحييلنا احلديث عن التفرد السياسي للمؤسسة امللكية باملغرب إىل ، (189، ص2004، برادةاملغريب )
مباهية املؤسسة، واليت تعين جمموع األحكام والقوانني اليت حتدد  عالقات وسلوك األفراد يف إطار  اإلحاطة

 .(81، ص1992حممد احلسن، املنظمات السياسية )
هلذا فقد انطوي اجملال السياسي ملغرب االستقالل على تكوين مثري مل خيرج إىل الوجود عفويا، بل كان    

سي ولد مع اجلراحة االستعمارية للبالد، وقا يف كنف معطياهتا السياسية، حصادا موضوعيا لسياق سيا
دولة سلطانية تقليدية متشبعة بضوابط من العالقات السياسية واإلدارية احلديثة، واملوروثة عن التنظيم 

ية وإن اإلداري االستعماري، مي حركة وطنية حديثة يف الفكرة، والربنامج واإلس اتيجية، والوسائل السياس
 -الوريثة للمؤسسة السلطانية املخزنية -جاءت من  أصول تقليدية سلفية، هلذا تعايشت املؤسسة امللكية 

 -مع احلركة الوطنية املتشعبة بفكرة حديثة عن السياسة والدولة، لكن هذا التعايش بني القوتني كان خيفي
يش التقليد واحلداثة داخل املؤسسة تعايشا تأسيسيا وحتتيا داخل كل طرف منهما: تعا -يف تضاعيفه 

امللكية، وتعايش السلفية والليربالية داخل احلركة الوطنية، بل إن التشابه يف املعطيات بينهما كان من مجلة 
عن املش ك السياسي واجلامع الوطين يف وجه خصم  -وفضال -ما أسل للعالقة بينهما ومسوغها بعيدا 

 .(105-104، ص2007بلقزيز، أجنيب واحد )
ما نود ال كيز عليه يف هذا اإلطار، هو موقع املؤسسة امللكية يف النظام السياسي املغريب ذلك أن قمة    

السلطة يف دول عامل اجلنوب بشكل عام هي احملدد  الرئيسي آلليات عمل النظم السياسية هلذه الدول، 
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نوب هو أن رئاسة الدولة تبقى املؤسسة فأهم خاصية متيز الكثري من األنظمة السياسية لبلدان عامل اجل
احملورية اليت يقوم عليها كل هرم السلطة، واليت من خالهلا تستمد  كل السلطات وتتحرك كل األجهزة، 
وبالتايل فإن رئيل الدولة يعترب الشخصية السياسية األوىل اليت تشخص مجيع األجهزة الدستورية اليت ال 

قى تابعة للرئيل سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، ومن مي فإن العاهل تتمتع بأي استقاللية سياسية، وتب
املغريب هو أبرز وأهم عنصر يف احلياة السياسية املغربية، وهو احملور الذي ترتبط به، وتدور حوله العناصر 

 .(498، ص1996ساملان، .األخرى )
فهو نظام حكم ملكية دستورية دميقراطية  استنادا لألسل الدستورية والقانونية للنظام السياسي املغريب،   

 من الدستور ويعترب امللك هو: 19اجتماعية طبقا لنص الدستور وكما حدده الفصل 
o ؛أمري املؤمنني 

o النائب األعلى عن األمة ويرمز وحدهتا؛ 

o وهو الضامن لسمعة البالد واستمراريتها؛ 

o وبوصفه املدافع عن العقيدة؛ 

o  .وحامي محى الدين 

من الدستور يسعى إىل عدم تقييد سلطات امللك وعدم إخضاعها  19وهلذا فإن التأويل احلايل للفصل    
للدستور نظرا لكونه أمري املؤمنني واملمثل األمسى لألمة، غري أننا نالحظ بأن الوظائف السابق ذكرها، 

ليا فوق القانون مل ختول يف تاريخ املغرب لرئيل الدولة سلطات ع 19واملنصوص عليها يف الفصل 
واجملتمع، كما أن لقب املمثل األممي الذي قد نصادفه يف القانون املقارن يف بعض الدول الدميقراطية مل 

 .(191بندورو، صيؤدي إىل وضع امللك فوق الدستور )

هذا يتناقض مع الفقه الدستوري بني مفهومي يامللكية املطلقةي وامللكية الدستورية معيارا قانونيا    
وسياسيا، ذلك أنه عندما يتم الفصل بني يالسلطة السياسيةي واألشخاص الذين ميارسوهنا، ميكن القول 

  نذاك بان ممارسة السلطة تستند إىل مرجعية دستورية.
أما يف حالة عدم الفصل بني يالشخصي ويالسلطةي وبني ياحلكم املؤسسيي وياحلاكم املشخصني    

بل حضور النزوات الشخصية فإن األمر يتعلق بشخصية السلطة، ففي وتغيب الضوابط الدستورية مقا
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، 2003املسكي، احلالة األوىل: تكون إزاء يملكية دستوريةي ويف احلالة الثانية تكون إزاء ملكية مطلقة )
 .(84ص
امللكية يف املغرب يف تصورها ملكانتها الدستورية من اعتبارات تتجاوز املنطوق الدستوري  تنطلق   

لتستحضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية تقليد متزج بني الدين 
 والتاريخ.

صة تلك اجملتمعات من خالل هذا، فإن التفكري يف مسألة الشرعية، كصفة تنسب لنظام سياسي ما خا   
اليت تعيش يف كنف حقل سياسي مزيج بالالعقالنية بدل العقالنية، مدموغا بالرموز بدل القوانني، 

 وحمكوما بالشخصية عوض املؤسسات وهو ما صسده النظام امللكي املغريب.
 Monarchieهلذا فقد كانت خطب امللك احلسن الثاين يف السابق، توحي بأن املغرب ملكية إهلية    

de droit divin  أو ثيوقراطيةMonarchie Théocratique (BENDOUROU, 

1997, p40).  هي فكرة انتقدها بشدة املفكر السياسي املغريب حممد حسن الوزاين. الذي متيز كمفكر
سياسي مغريب زاوج بني املرجعية السياسية اإلسالمية ومكونات املرجعية السياسية الغربية بأسلوب سلل 

طى كل التناقضات القائمة بني هاتني املرجعيتني، فقد انتقد بشدة كل املسوغات القانونية والسياسية يتخ
، 2005شقري، اليت ترتكز عليها نظرية احلق اإلهلي سواء يف املنظومة السياسية الغربية أو اإلسالمية )

 .(73-71ص
 سانة الدستورية من إطار للتقييد إىل من هنا يتبني أن استخدام هذا املفهوم املخزين قد حول كل ال   

إطار للتكريل، تكريل لوحدة سلطة السلطان املتعالية واملطلقة اليت تبلورت منذ بداية تسلم السعديني 
للحكم لتتجذر مع تعاقب السالطني العلويني على السلطة، ووفق هذا املنظور املخزين، الذي تكرس 

 طات.تارخييا وفقهيا، فليل هناك فصل يف السل
مما صسد ذلك ما أشار إليه العاهل املغريب يف خطاب ألقي مبناسبة افتتاح الدورة اخلريفية جمللل النواب    

يقلت وكررت وال زالت أكرر أنه بالنسبة لعبد اهلل الضعيف، خادم املغرب  1987أكتوبر  09بتاريخ 
ميع، أب املشرع وأب املنفذ...ي األول، عبد ربه، بالنسبة يل ليل هناك فصل يف السلطة، أنا أب اجل

 .(300شقري، ص)
الالمرئية يتخفى النظام السياسي املغريب، مرجعياته،  لياته وحقيقته، فهذا -وخلف هذه التوليفة الرمزية    

النظام فطن لقيمة الرموز وفعاليتها يف التأثري على احملكومني من جهة وإخضاعهم وإرعاهبم من جهة ثانية 



 

 المؤسسة الملكية المغربية ودورها في عملية صنع القرار
 

335 

 

من جهة أخرى، لذا يركز إىل القران املخيايل والعمليايت يف توليف منظومة إيديولوجية يتآلف وإطالة عمره 
، 2009غروب، ضمنها يالدين واملقدس والنسب الشريف والتاريخ والعنف بشقيه املادي والرمزيي )

 .(08ص
اسي قصد تأكيد مسوها وعلى هذا األساس، تتجه امللكية إىل الدالالت الدينية لتوظيفها يف خطاهبا السي   

السياسي الدستوري، معتربة أن أمر احلكم يف املغرب يتصل برابطة بني امللك وشعبه، كما أن عرش املغرب  
أكثر من رمز للسيادة، ألنه ظل وال يزال، قيادة  -كما يقول امللك حممد السادس-كان على الدوام 

، العرش فيها بالشعب والشعب بالعرشي وطنية مسؤولية وواعية ألمانتها العظمى ضمن ملكية شعبية
 .(2001جويلية  30مقتطف من نص خطاب العرش، )
فملك املغرب سلطان مبقتضى احلق اإلهلي، وهو األمر الذي ال يتورع عن التذكري به لتربير حكمه    

فوق املطلق يف إطار ملكية دستورية ممنوحة، فامللك املغريب يقدم نفسه كأب وقائد للشعب املغريب، 
الضجيج السياسي، وهو عنصر االستمرارية، وحيتكر املؤسسة الوحيدة واحلقيقة يف املغرب. وللمؤسسة 

 .(60غروب، صامللكية سلطة نابعة من الشعب ألهنا من اهلل، لكنه ال يعد مسؤوال إال أمام اهلل )
وما احلقيقة إال رغبة بشرية يف ممارسة السلطة بإطالق وواحدية دون أدىن مشاركة، فعلى قياس الشرك    

وأيضا  Bertrand Badieباهلل توزن مسألة مشاركة احلاكم اإلسالمي التيوقراطي يف حكمه حسب 
 جتنبا للمساءلة من قبل احملكومني.

 التاريخ، فاجملتمعات الدينية التارخيية تتطلب أكثر من إىل اجلانب الديين، حيضر الزمن بثقله جمسدا يف   
غريها من اجملتمعات من حكامها، أو الذين يريدون قيادهتا معرفة التاريخ واإلحاطة به، ولعل هذا اإلدراك 
ما حذا بامللك احلسن الثاين إىل اإلقرار يف جزم مطلق على صفحات كتابة التحدي، أن امللكية هي اليت 

املغرب، معتربا ظهور إدريل األكرب كأمري منحدر من النسب النبوي، املغاربة  نئذ مبثابة  صنعت تاريخ
العناية اإلهلية وجهت إليهم من السماء وبالتايل فإن امللكية ضرورة الزمة لقيام املغرب وأن استمراره من 

مللكية هي الصانعة هلذا استمراريتها بالضرورة، وبذلك مل يعد التاريخ موردا لشرعية امللكية بل أمست ا
إىل القول بأن )ملك املغرب خيلط بني ماضي عائلته وماضي  J.Waterburyاملورد، األمر الذي دفع با 
 .(12غروب، صاملغرب وماضي اإلسالم( )

كما أن شرعية احلكم املقدس يف املغرب تتأسل على عملية حتويل مستمر وغري منقطع للدم امللكي،    
للساللة والضمان الستمرار يف خط منحدر تسلسلي، يكون فيه اخللف ابن سلفه فامللك  باعتباره املؤسل
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املقدس  ال ميكن إال أن يكون ابن ملك مقدس حىت يكفل حق اجللوس على عرش أسالفه بعد والية 
للعهد، ووراثة للدم امللكي أطعمه جبينات أعلته مرتبة فوق اجلميع، هذا العنصر اجلنيالوجي املؤسل، 

 شكل إحدى األسل اهلامة املركون إليها يف النظام السياسي املغريب.ي
فالدم امللكي للملكية املغربية حسب األطروحة امللكية نفسها، هو دم ممتد سالليا على مدى أربعة قرون    

يإن عرش املغرب  20موصولة جذورها بشجرة النسب النبوي الشريف، ومدموغ دستوريا عرب الفصل 
ستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد األكرب سنا من  ساللة امللك احلسن الثاين، مي إىل ابنه األكرب وحقوقه الد

سنا مي إىل ابنه األكرب هكذا ما تعاقبواي، وقد أثارت هذه فكرة التعاقب عرب والية العهد انتقادات اجملاهد 
ر املزعوم على والية العهد ما هو عبد الكرمي اخلطايبي، الذي صرح بلهجة شديدة أن )التنصيص يف الدستو 

إال تالعب، واستخفافا بدين اإلسالم واملسلمني، إذ كلنا نعلم أن مسالة اإلمامة نفسها كانت دائما 
تصريح موضع خالف بني علماء املسلمني من بعيد، وما ذلك إال لعدم وجودها يف القانون  السماوي )

 .(33، ص2005-26-25، 1962-11-30اجملاهد عبد الكرمي اخلطايب 
ورغم ذلك متت مأسسة والية العهد، ليغدو حممد السادس امللك الثامن عشر يف الساللة العلوية،    

والسبط السادس والثالثني للنيب الكرمي حممد )ص(، من جهة فاطمة الزهراء، وعلى بن أيب طالبي، والزائر 
خمة اليت تتوسط املسجد واليت كتب عليها ملسجد احلسن الثاين بالدار البيضاء، يقف عند اجلدارية الض

بالبند العريض واخلط الذهيب العريب ساللة امللك احلسن الثاين وصوال للنيب حممد )ص( وهي جدارية تقف 
 بضخامتها على ناحية القبلة لتجرب بذلك كل زائر للمسجد على قراءهتا.

هذه االزدواجية الساللية النبوية وامللكية متثل أساس البنية اليت يستند إليها السلطان عند قيامه بوظيفة    
يضمن  -حسب التصورات امللكية-الشفاعة ونشر الربكة على البالد والعباد، فاالنتماء للبيت النبوي

 انتقال الربكة من اخللف إىل السلف.
رجة ربطها بالطبيعة عن طريق صفات فوق طبيعية وأسطورية، فامللك املغريب هذه الربكة امللكية تصل لد   

بوصفة أمريا املؤمنني هو من يدعو للقيام بصالة االستسقاء حني تشع السماء، وملا هتطل شذرات املطر 
صادف تعترب استجابة مساوية لدعوته، كما ال ت دد األجندة اإلعالمية بالربط بني زياراته إلحدى املناطق وت

هطول املطر يف اليوم ذاته، لتهلل األبواق اإلعالمية بعبارات من قبيل )حلت أقدام اخلري فهطلت أمطار 
 .(Cubertafond , 1997,102الرمحة واليمن والربكات( )
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 ليات العقاب السجينة، ومعاقل التعذيب اليت الزالت على قيد احلياة يف بنيات النظام السياسي    
تعذيب -ارس امللك املغريب حق التحكم يف الرقاب من خالل التعذيب )سنوات الرصاص املغريب، حيث مي

القمع الشرس يف حق محلة الشواهد املعطلني...( ومن خالل  -تعذيب الطلبة املعتقلني -اإلسالميني
اجلماعي املنزل التجويع والقهر والتفقري، وأيضا محالت التأديب املعروفة تارخييا، باياحلركةي واليت يعد العقاب 

االمتداد املعاصر هلا، وهنا تنطبق فكرة املفكر ميشال  2008بأهايل  يت باعمران  بعد انتفاضتهم صيف 
الذي يرى أن للتعذيب وظيفة سياسية أكثر منها قانونية، فهو ال يهدف إىل ، (08غروب، صفوكو )

الذي متارس فيه السلطة سلطتها ألجل تنفيذ العادلة بل إىل إنعاش السلطة، واجلسد املعذب هو احملل 
 تسلطها.

كما تعترب الطقوسية والرمزية أحد أهم الركائز اليت تقوم هبا السلطة لنفسها داخل النسق السياسي    
املغريب، وتكمن وظيفة الرمز السياسية يف إطالة عمر احلاكم، وضمان استمرار إذعان احملكومني. فالرمزية 

من الصور واألفعال، إهنا ديناميكية ذات ركيزتني، ركيزة خميالية وركيزة عملياتية  يف جمملها، كل غري جمزء
(SFEZ,, 1988, p5). 
وهذه الديناميكية حىت يكون هلا وجها مرئيا، تستدعي الطقل أو القيم الطقوسية بتعبري يراد كليف    

 االجتماعية.برواني كمنظومة قيمية سلوكية ذات تأثري نفسي فاعل يف عملية التعبئة 
وحقل امللكية املغربية، حقل طافح بالرمزية والطقوس، تتوسطه الرمزية الدينية الكربى، أي فكرة التفويض    

اإلهلي، ومؤسسة إمارة املؤمنني اليت حتيط ممثلها هبالة من الرفعة والسمو، متنحه رزنامة من األلقاب 
خرية تصبح وسيلة لالتصال باملقدس حبيث تربر الصورة )اخلليفة، السلطان، الشريف، املبايع...اخل( هذه األ

املتعالية للقائد الديين، وجتعل له صلة وصل بني العامل العلوي والعامل األرضي، وصلة الوصل هذه تؤثثها 
رمز املظلة، كإشارة إىل أن السلطة السياسية املغربية متثل ظل اهلل يف األرض، وحتضر إبان مراسيم طقل 

ية احمليلة رمزيا على العهود األوىل للخلف والبداية السياسية للنظام، واستمراريته وتعاليه، وكذا البيعة السنو 
 اإلحساس للمحكومية بالتجدد.

ومن هنا فقد اهتدى احلسن الثاين إىل دس ة البيعة بني دفيت دستور، منحه لرعاياه قائال: يلقد أجنزت    
ه عليك ليحظى بتصويتك... هذا الدستور الذي أجنزته شخصيا مشروع دستور للمملكة والذي سأعرض

بيدي هو قبل كل شيء جتديد لرباط البيعة املقدسة اليت مجعت دائما بني الشعب وامللك، فال يعقل أن 
مينح امللك املطلق بيديه دستورا يقلص من إطالقيته وحيد من صالحياته الالمتناهية، فقد د إعداد الدستور 
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ف أدوار إمارة املؤمنني، وتضخ صدى هذه األدوار تفصيال يف بقية الفصول، وتثبيتا بناء على نواة تكث
(، وحرصا على هذه النواة، فإن امللك يراقب 23وفصل القدسية   19للنواة املقدسة )فصل إمارة املؤمنني 

 الثوابت البيعوية. املنتوج الدستوري يف كل مراحله من املبادرة إىل املراجعة على اخلروج النهائي خمافة تزعزع
وميكن اختصار مهام ودور املخزن الذي مل تتبدل طبيعته طيلة تاريخ نشأته، فقد متكن من ترسيخ    

وجوده بفضل جمموعة من اآلليات املؤسساتية، فإذا كان ميثل يف السابق مجاعة يتوحد أفرادها يف الوالء 
عم اجملموعات اليت تقوم هي ذاهتا مبراقبتها جلهة واحدة، فانه حتول اليوم إىل سلطة مؤسسة تتمتع بد

وتوجيهها، ويقوم املخزن بربط عالقاته باحمليط بواسطة شبكات املراقبة ومعبئا أثناء ذلك عدة  ليات 
 :(175، ص1992اجلويلي، )

 الشرعية الدينية والتارخيية للسلطة بدل القانون لتربير واجب الطاعة املعمم على اجلميع؛ -

 اه األخطار اخلارجية أو الداخلية وامليل إىل احتكار رموز اهلوية الوطنية؛سلطة احلماية جت -

 وظيفة التحكيم بني الفاعلني االجتماعيني والسياسيني املتصارعني واملنقسمون على الدوام؛ -

القدرة على لعب دور الرعاية من خالل مراقبة حصول الزبناء على خمتلف أنظمة ووسائل  -
 تهم من املوارد واملنافع؛التمثيلية اخلاصة أو حص

 وظيفة مراقبة ال اب الوطين واملواطنني بواسطة التقييم اإلداري. -

واملخزن اليوم باعتباره سلطة مركزية ميزج بني قطني من الزعامة حياول من خالهلما تقوية القاعدة    
ط التحالفات املتفاوض اإلجتماعية لسلطته: القيادة التقليدية اليت تربط مبختلف شبكات الزبناء، وأقا

بشأهنا أو املفروضة على اجلماعات واألفراد اليت تتيح هلؤالء، كحيازة النفوذ واخلريات واخلدمات مي قيادة 
عصرية تنطوي ضمن األشكال املؤسساتية االقتصادية والتعيني يف املناصب السامية والتعويضات، وحشد 

 فية.الدعم من خالل التنظيمات احلزبية أو السوسوثقا

ومن هذا املنظور، اختارت امللكية دستورا يتالءم مع التقاليد املغربية واملزاج املغريب واإلنسية املغربيةي    
،حسب الفكر (189، ص1994-1993وزارة اإلعالم املغربية، خطب وندوات امللك احلسن الثاين، )

الضمري واملعلن، والعريف واملكتوب،  السياسي للملك احلسن الثاين، وهو ما يفسر التدخالت اليت متزج بني
 يف التعامل مع الشأن السياسي يف املغرب.
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وقد تعددت الرؤى اليت طرحها الباحثون حول توصيف النظام السياسي املغريب واوحصرت يف وصفه بأنه    
هي الرببرية نظام صمع بني التقليدية واحلداثة، وأنه نظام صمع ما بني األنواع الثالثة من الدميقراطية: 

واإلسالمية والغربية، واليت تتعايش لتكسب الدميقراطية املغربية طابعا خمتلطا وأحيانا متناقضا، ولكنه يف 
الغالب غري مستقر سياسيا، أو انه نظام رعوي جديد يعترب حصيلة تفاعل بني جمتمعات تقليدية حملية 

 من الشرعية:وأخرى غربية حديثة، كما يوصف بأنه نظام صمع بني قطني 
 أوهلما النمط املرتبط باخلالفة أي الشرعية الدينية.-
والثاين مستوحى من الدميقراطية الليربالية. وهناك من يرى أن هذا التناقض مرجعه للطبيعة -

األوتوقراطية لنظام يعتمد يف تربير شرعيته على املصدر التقليدي الذي ينطوي على بعد ديين 
ي أو على البعدين معا، غري أنه حاول تدعيم هذا املصدر مبصادر إسالمي أو على بعد قبائل

إضافية من خالل إشباع مظاهر العقالنية القانونية كمصدر  خر للشرعية هبدف زيادة فعالية 
 .(106، ص1997، السرجاينالنظام )

النظام السياسي يف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل عدة نقاط هامة مبا يتعلق مبوقع املؤسسة امللكية يف    
 :(107-106السرجاين، ص ص املغريب، وبالتايل مدى قبضتها على النظام السياسي )

هيمنة امللك على النظام السياسي، فالقصر هو حمرك احلياة السياسية ومنظمها وال يستطيع أي طرف  -1
أن يتخذ أي مبادرة دون أن يأخذ ردود فعل القصر بعني االعتبار، ومتاشيا مع هذا األمر، جند أن 

ات مثل التصديق الدساتري املغربية املتعاقبة تعطي للملك مركز الثقل يف النظام. وختوله أغلب السلط
(، وتعيني احلكومة ويقيلها )حسب الفصل 26على املعاهدات، ويصدر األمر بتنفيذ القانون )فصل 

 27(، وحيق له حل الربملان أو أحد جملسيه )الفصل25(، ويرأس اجمللل الوزاري )الفصل 24
رية األخرية ( رغم بعض الصالحيات اجلديدة اليت قدمت للوزير األول بعد اإلصالحات الدستو 71و

 لكن تبقى اللعبة السياسية بيد امللك وحده. 2011مارس 

توظيف احلداثة خلدمة التقليدية، وامليل لبناء السلطة على حساب مؤسسات الدولة، وتزويد  ليات  -2
التحديث بغطاء تقليدي حبيث تبدو للنظام استمرارية يصور نفسه معها على أنه يستوعب متغريات 
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كما حياول امللك من خالل قيامه هبذا الدور أن صعل النظام امللكي رمزا احلداثة دون تناقض،  
 للحياد بني القطاعات السياسية واالجتماعية املتعارضة.

وانطالقا من هذه اجلوانب، يبدو أن جماالت التحرك السياسي الدستوري يف املغرب ختول للمؤسسة    
، ليصبح املسلسل الدستوري يف املغرب يمسلسال امللكية إمكانية التحكم املربم يف سائر املؤسسات

، اليت ييضبطها ويوجهها القصر، حسب (el Mossadeq, 1995, p35للمحافظة على السلطةي )
 .John Waterbury (Waterbury, 1975, p302)تعبري الباحث األمريكي جون وتربوريي

 اتخاذ القرار ثالثا: الملك كمحدد رئيسي للسياسة الوطنية المغربية واحتكار
إن سلطة احتكار القرار السياسي، هي إحدى جتسيدات اإلس اتيجية السياسية املركزية للنسق املتمثلة    

يف ضبط اجملال السياسي، ذلك أن الصراع حول السلطة هو يف  خر املطاف صراع حول اختاذ القرار 
 السياسي.

لكية يف النظام السياسي املغريب وكذا اعتبار السياسية هلذا فإن الدور احملوري الذي تلعبه املؤسسة امل   
 اخلارجية كإحدى اجملاالت اخلاصة هبا، جعل عليه اختاذ القرار متمركزة وشبه مغلقة.

فامللك املتواجد يف قمة هرم السلطة هو الذي حيدد بشكل عام السياسة اخلارجية املغربية، وله ترجع    
حتققها وكذا النتائج املتوخاة يف القرارات، وتناط مهمة حتديد  مهمة حتديد األهداف اليت صب أن

األهداف اليت صب أن حتققها األهداف املرسومة من طرف امللك إىل أعضاء احلكومة واملوظفني والتقنني 
 ملختلف الوزارات ، وال ميكنهم مناقشة ظروف أو مرامي القرار املتخذ.

 acteur politique centralهناك فاعل سياسي مركزي  يف النسق السياسي املغريب املعاصر،   
 هو يامللكي مبنزالته الثالأل، والذي يتمتع بسلطة احتكار القرار السياسي ولكن ليل القرار.

وقبل أن نتعرض لطبيعة القرار السياسي امللكي، سنتطرق لألشكال ويتخذ القرار السياسي امللكي ثالثة    
 :(157، ص1993ضريف، أشكال )
صسد الظهري الشريف األول للقرار السياسي امللكي، فأهم القرارات امللكية يعرب عنها يف من  -

 خالل ظهائر شريفة، إذ الظهري يعترب يف الواقع مستودعا للقرارات.
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يعترب ي اخلطاب الساميي الشكل الثاين للقرار السياسي امللكي، إذ اخلطابات امللكية ال تعترب  -
 ل تشكل قرارات سياسية.فقط جمرد إبداء رأي ب

الشكل الثالث الذي يتخذه القرار السياسي امللكي يتمثل يف الكلمات التوجيهية )التعليمات(،  -
 إذ أن هاته الكلمات التوجيهية تتمتع بقوة قانونية ولو مل تكن جمسدة يف نص قانوين.

احتكار القرار، ولكن هنا  ومن خالل هاته األشكال الثالثة يتمتع امللك كفاعل سياسي مركزي بسلطة   
صب أن قيز بني مستويات القرار، فهناك ثالثة أنواع للقرار السياسي من حيث الطبيعة، هناك القرار 

 ياالس اتيجيي، وهناك القرار يالتكتيكيي، وأخريا هناك قرار يالروتنيي.
ن هذين القرارين بطبيعتهما يدجمان إن امللك ال حيتكر اختاذ القرار السياسي يالتكتيكيي أو يالروتييني أل   

ولكنه حيتكر سلطة القرار ياالس اتيجيي الذي  « décision ouverts»يف خانة القرارات املفتوحة 
 ،(158)ضريف، ص « décisions clases» يدمج يف خانة القرارات املغلقة

السياسي املعاصر، إن اجلواب قد من هنا نتساءل ما هي ميادين القرار السياسي االس اتيجي يف النسق    
أوضحه امللك يف حديثه مع ممثلي وسائل اإلعالم اإلسبانية قبل سفره إىل اململكة االسبانية يف 

، حيث أحل على ثالثة مسائل حمورية يعترب امللك املؤمتن عليها دستوريا وتارخييا ودينيا 24/09/1989
 وكل قرار يتعلق هباته املسائل يعترب قرارا اس اتيجيا. الوحدة ال ابية. -اإلسالم -وهي: النظام امللكي

هلذا فإن امللك ليل فقط جمرد فاعل، بل هو يف نفل الوقت حمدد للسياسة اخلارجية، وتكرس ذلك    
 مقتضيات دستورية وواقعية، جعلت البعض يتحدأل عن السياسة اخلارجية كمجال حمفوظ للملك.

يف جمال صنع السياسة اخلارجية املغربية سوف نستعرض االختصاصات لدراسة دور املؤسسة امللكية    
الواسعة اليت ميتلكها امللك يف اجملال اخلارجي )اجملال احملفوظ( د سنرصد طريقة اختاذ امللك للقرارات 

 السياسية اخلارجية.
 االختصاصات الواسعة )أساس المجال المحفوظ( .1

تميز أساسا بقطبية امللك داخله، فإن السياسة اخلارجية، حبكم طبيعة النظام السياسي املغريب امل  
والسيما ما يتعلق بتحديد خياراهتا األساسية واإلس اتيجية، تبقى حكرا على امللك الذي يتسلح يف هذا 
اجملال بأسلحة دستورية وواقعية وذاتية، وبعبارة أخرى فان الشؤون اخلارجية للمغرب تنبع أساسا من اجملال 

للملك، ملا يتمتع به من سلطات واختصاصات شاملة وسامية جتعل منه السيد يف تسيري الشؤون احملفوظ 



 

 محمد أمين سني
 

342 

 

وهذا ما أكده  ،(Seddik, 1984, p178اخلارجية فهو دبلوماسي واس اتيجي يف نفل الوقت )
ال امللك حممد السادس يف أكثر من مناسبة حيث اعترب السياسة اخلارجية املغربية تدخل دستوريا يف اجمل

 .(7، ص2001مقتطف من حوار امللك حممد السادس، جويلية اخلاص للملكي )
يسند امللك يف ممارسة هذا الدور املركزي على مقتضيات دستورية جتعل منه الفاعل البارز يف هذا اإلطار،    

األوىل  ويتأسل هذا اجملال احملفوظ على مرجعيتني أساسيتني إحدامها قانونية وأخرى يال شكليةي، تستند
 .على أسل دستورية، بينما تعود األخرى إىل أسل طبيعية خاصة، يق ن فيها الديين بالكاريزمي

  األسل الدستورية: -أ
وبالرجوع إىل مقتضيات كل الدساتري املغربية بدون استثناء، يتبني بأهنا جعلت امللك يتأثر جبميع    

، 1993فيفري  ،عبد الواحدالسلطات يف جمال العالقات الدولية للمغرب بصفته يحاكم حبكمي )
ل العالقات الدولية وأن السلطات املعهود هبا إىل الوزير األول والسلطات الوزارية األخرى يف جما، (240ص

غري أن هذا التفويض ال يشمل ، (18 ، ص2002، بوقنطارهي سلطات ممنوحة على أساسا التفويض )
إال جانبا من هذه السلطات اليت ميلكها امللك يف ميدان السياسة اخلارجية، إذ تظل اجلوانب اهلامة من هذه 

 وص الدستور.السياسة مقصورة على رئيل الدولة، الذي ميارسها مبقتضى نص
وميكن إمجال أهم فصول الدستور اليت تنص على املهام املقصورة على امللك يف السياسة اخلارجية يف    

(، يعرب عن امللك بوصفه يأمري املؤمنني واملمثل األمسى 19احلالة العادية، حيث أن قراءة بسيطة للفصل )
حامي محى الدين والساهر على اح ام الدستور، لألمة ورمز وحدهتا وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو 

وله صيانة حقوق وحريات املواطنني واجلماعات واهليئات وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة اململكة يف 
 .(18بوقنطار، صي )دائرة حدودها احلقة

بالد من خالل ويؤكد هذا الفصل على إحدى املهام املنوطة باملمارسة اخلارجية وهي ضمان استقالل ال   
تكريل سيادهتا على حدودها احلقة، وكذلك ضمان وحدهتا ال ابية يف مواجهة املخاطر اليت هتددها، ويعين 

 ,Zeghal, 2003هذا األمر أن قضية استكمال الوحدة ال ابية تعترب من اهلواجل األساسية للملك )

p02) ، اليت ومست املمارسة اخلارجية املغربية منذ وقد جتعله ذلك من خالل تدبري قضية الصحراء الغربية
 أواسط السبعينات.

وارتكازا على هذا الفصل ميكن للملك أن حيتكر القرارات احلامسة أو املصريية، أو مساه البعض بالقرار    
وتؤكد املمارسة امللكية فيما ، (110، ص1991ضريف، اإلس اتيجي الذي تندرج ضمنه الوحدة ال ابية )
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تدبري قضية الصحراء الغربية أن القرارات اجلوهرية املتعلقة هبا اختذها امللك الراحل فلم يكن حييط هبا يتعلق ب
 .(Ouzzani Chahdi, 1982,pp 87-107) إال بعض املقربني

عالوة على ذلك فإن اختصاصات امللك الدستورية متتد إىل عالقته مع الربملان، فحسب الفصل   
وهو الذي يضع التوجهات (، 20ص ،احلسان بوقنطارب األمة والربملان )( فإن للملك أن خياط28)

السياسية الداخلية واخلارجية من خالل خطبه، ومن خالل الرسائل اليت يوجهها إىل جملل النواب تبعا 
لالختصاصات اليت مينحها له هذا الفصل، فمن خالل تدخالته العمومية حيدد اخلطوط العريضة وتوجهات 

خلارجية، وال ميكن أن يكون مضمونه موضوع النقاش، ففحوى هذه اخلطابات ميكن أن متل السياسية ا
 .(207احلسان بوقنطار ، صقضايا مصريية تتعلق بالسياسة اخلارجية )

فمن خالل تدخالت املؤسسة امللكية يف الشأن العام حتدد اخلطوط العريضة وتوجهات السياسة    
معلومات وشروح تتعلق بتطورات الوضع الداخلي والدويل، فاخلطابات اخلارجية، ويف نفل الوقت تقدم 

امللكية اليت تلقى على شكل رسائل وتوجيهات حتولت إىل مصدر مباشر ملعرفة املبادئ األساسية للنظام 
 .(206ص  2009زين الدين، وبالتايل لسياسته اخلارجية )

سنة )ذكرى انطالق املسرية اخلضراء سنة  من نوفمرب من كل 06كما أن اخلطابات اليت تلقى يف     
( تعترب بدورها مرجعا لتتبع السياسة املغربية اليت ارتبطت منذ ذلك التاريخ مبسألة تصفية االستعمار 1975

 .(276،ص 1991عنيل، يف الصحراء الغربية )
 األسل الالشكلية أو فوق دستورية )الفلسفة امللكية يف احلكم(:-ب

ن هناك اعتبارات فوق دستورية هي اليت حتكم القواعد الال شكلية اجلوهرية للعبة فضال عن ذلك، فإ   
السياسية باملغرب، وإقرار مجيع الفاعلني السياسيني بوجوده، وهذا اجملال امللكي اخلاص يصعب حصره ألنه 

 معتصم،) غري حمدد دستوريا، وهو نتاج إمارة املؤمنني اليت جتعل امللك منبع كل السلطة واالختصاصات
حيث أن اجملال احملفوظ للملك يف جمال السياسة اخلارجية، صد  ،(119-118، ص ص 1998

مشروعيته يف املغرب يف عدة مرجعيات، ويأيت على رأسها اعتبار امللك أمري املؤمنني، وجتد هذه التقاليد 
ارسة السلطة السياسية من أصوهلا يف جتربة احلكم اإلسالمي من جهة، ويف جتربة املغرب اخلاصة يف جمال مم

 جهة أخرى.
وعليه فإن مراجعة القانون العام اإلسالمي واألعراف السياسية املغربية بالنظر إىل استمراريتها يف الدساتري    

، تاريخ وضع أول دستور مغريب 1962املغربية، ضرورة لفهم املؤسسات الدستورية والسياسية ابتداء من 



 

 محمد أمين سني
 

344 

 

تقنينا لنظرية  1970ور إىل اعتبار دست GUIBALبعد االستقالل، بل أكثر من ذلك ذهب الباحث 
 (.GUIBAL, 1971, p297اإلسالم يف احلكم وتعقيدا لنظرية اخلالفة )

وجتدر اإلشارة إىل أن امللك يف املغرب يستلهم البعد اإلسالمي للحكم من جتربة امللك الوراثي، حيث     
عن األمن اخلارجي  كان اخلليفة هو املمثل األعلى واألمسى لألمة جتاه األمم األخرى واملسؤول األول

للجماعة املسلمة ويربم من أجل ذلك املعاهدات مع البلدان، ويرسل السفراء والبعثات إىل امللوك األجانب، 
ويستقبل البعثات األجنبية، إضافة إىل هذه الوظيفة فإن اخلليفة ظل يف مراحل الدولة اإلسالمية، مسؤوال 

ي يضمن تنظيم املؤسسة العسكرية ويعني الوالة، ويتكفل أوال عن الشؤون العسكرية وقائد اجليش وهو الذ
بالدفاع عن الثغور واحلدود ال ابية للجماعة ومواجهة األعداء األجانب عن طريق يحتصني الثغور بالعدة 
املانعة، والقوة الدفاعية حىت ال يظفره األعداء بغرة ينتهكون فيها حمرما، أو يسفكون فيها ملسلم أو معاهد 

وكان امللك يؤكد دائما على العنصر اإلسالمي كأحد أسل ، (18، ص1993و احلسن، أبدماي )
 السلطات الواسعة اليت يتمتع  هبا.

باإلضافة لذلك فإن العنصر الشخصاين والكاريزمي، تلعب دور هام يف رسم السياسة اخلارجية املغربية،    
فيها الدول العربية، اليت تتسم مبجموعة من ففي الواقع فإن املغرب شانه شأن كافة الدول النامية مبا 

اخلصائص املش كة مثل سيادة السلطة التنفيذية وخاصة الطبيعة البشرية هلا بسبب ضعف القوى املوازية 
وضعف اهلياكل التشريعية واجلماعات املستقلة، وهو ما ترتب عليه سيادة قط أبوي لعملية صنع القرار 

مر الذي يضفي على رئيل الدولة صفة الكاريزمية اليت تسمح له األ، (668، ص1994علي الدين،  )
باحتكار مراكز القرار يف اجملال الدويل احتكارا شامال، ويصبح بالتايل املشرف املباشر على ضمان استمرارية 

اسة التواصل بني النظام السياسي واحمليط الدويل، ويظهر هذا املوقع املركزي لرئيل الدولة يف جمال صنع السي
يف القرارات املصريية كقرارات احلرب، وهذا ما نالحظه يف املغرب حيث متتعت  -بشكل خاص-اخلارجية 

 املؤسسة امللكية يف املغرب دائما مبوقع متميز يف اجملال الدويل.
هذا باإلضافة إىل شخصية امللك حيث أن العديد من الدراسات حول سياسة املغرب اخلارجية اتفقت    

سلوكيات املغرب مع حميطه  ملسة كبرية لشخصية امللك احلسن الثاين على قرارات وتوجيهات و على وجود
 اإلقليمي والقاري وحىت الدويل.

 ومن هنا ميكن حتديد تصورات العاهل املغريب حول طبيعة السلطة يف ثالأل تصورات أساسية:   
 وحدة السلطة. -
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 شخصانية السلطة. -

 دستورا نية السلطة. -

-19شقري، ص صخيص وحدة السلطة، فإن امللك املغريب يستحضر دائما التصور اإلسالمي ) ففيما   
الذي يقوم على أن السلطة هي كل ال يتجزأ واليت ال ميكن أن تكون إال يف يد اخلليفة، ومن مثة ، (20

بشكل فإن هذا التصور كان يشكل دائما اإلطار املرجعي لألفكار السياسية للملك واليت كانت تتحدد 
حثيث ومتواصل من خالل اخلطابات واألحاديث اليت يديل هبا امللك وفق الظروف واملستجدات السياسية 

 الداخلية.
فاحلكومة والربملان مها عبارة عن أدوات مساعدة للملك، فالوزراء والنواب هلم سلطات حمدودة جدا،    

شخص التمتع بالسلطات امللكية  يف املقابل ت كز مجيع السلطات يف يد امللك، وال ميكن ألي
(Maaroufi,, 1994, p 41). 

ويرى العاهل املغريب أن شخصانية السلطة تعترب ظاهرة عاملية مل تستثن منها إال دول قليلة، حيث يقول    
امللك احلسن الثاين، إن شخصانية السلطة تعترب ظاهرة لصيقة بعصرنا، حيث تعترب ظاهرة عادية وضرورية، 

هي نفسها يف املغرب فالسلطة البد وان تبقي مشخصنة بل هذه الشخصانية تكون مهمة ومعربة  واملسألة
 .يف الوقت الذي يتم فيه بناء املؤسسات التمثيلية

أما دستورانية السلطة فتعترب مبثابة التصور الثالث، حيث يعترب الفكر الدستوري عموما، والدستور    
منهجا للعمل يقول لكل واحد ما صب أن يعمله على ضوء الشروط خصوصا نظاما قانونيا غري مستقل و 

 واإلمكانات املمنوحة.
ومنه فإن الدستور ليل غاية يف ذاته، بل هو إطار للعمل ووسيلة فعالة للحركة، وهلذا يعترب اإلطار     

حلول سنة الدستوري دائما خاضعا للتأويل وفق املستجدات السياسية مثل املستجدات اليت تزامنت مع 
والتوجه اإلصالحي الوظيفي الذي انتهجه امللك حممد السادس حول اإلصالحات الدستورية  2011

األخرية نظرا لضغوط داخلية خارجية غاية يف الدقة وهنا ميكن فهم مغزى اإلشارة امللكية اليت أكدت من 
 أن الدستور املغريب ليل دستورا جامدا.

صب أن ال ننظر  -وحسب هذا التفسري-يف يد امللك، ففي هذه احلالة  صنع القرار يف املغرب تتمركز   
إىل امللك كفرد بل كمؤسسة وما حييط هبا من مستشارين وديوان ملكي ومؤثرات داخلية وأخرى خارجية، 
فامللك حينما يتصرف فإنه يكون  حمكوما ببيئته املوضوعية الداخلية واخلارجية اليت صب أن يستحضرها  
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د أن يصيغ قرارا يف جمال السياسة الداخلية واخلارجية السيما إذا كان هلذا القرار انعكاسات على كلما أرا
أمن واستقرار البالد، أضف إىل ذلك فإنه يتأثر مبجموعة من القواعد واحملددات والتطلعات اليت تفرضها 

ىل القول بأنه حىت يف وهذا ما دفع البعض إ، (74، ص1982بدران، طبيعة املؤسسة اليت ينتمي إليها )
علي أكثر النظم سلطوية فإن ال تيبات املؤسسة متثل متغريا وسيطا بني صانع القرار وبني البيئة احمليطة به )

 .(165الدين ، ص
فتمركز القرار، مل يكن يعين عدم أخذ امللك بعني االعتبار لنصائح و راء حميطه املقرب الذي يتكون من    

، وكذا أعضاء الديوان امللكي، وقد لعب هذا الديوان دورا أساسيا يف احلياة السياسية أفراد األسرة امللكية
املغربية )القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكربى للمملكة على غرار يأمحد بنسودةي ويعبد 

يتوفر على  اهلادي بوطالبي ويأمحد رضا أكديرةي وعلى رأسهم يأندري أزواليي اليهودي الديانة الذي
 مسار مهين متمركز يف عامل األعمال واالقتصاد.

 الفرع الثاني: الملك وعملية صنع وتنفيذ السياسة المغربية.
للملك املغريب منظور خاص حول ممارسة عملية صنع السياسة اخلارجية  مرحلة اإلعداد: - 1

، هو إنفراده يف أخذ املبادرة إىل احلد الذي املغربية، وأهم ما مييز طريقته يف إعداد القرارات اخلارجية الكربى
يفاجئ به أقرب مستشاريه ووزرائه، حبيث أن عملية صنع هذه القرارات ال متر غالبا عرب املؤسسات 
السياسية الرمسية، وإقا تتم عرب أطر أخرى غري األطر املؤسسية الرمسية، ومبعأ  خر أن عملية بلورة هذه 

نظامي، ألهنا جتري خارج القواعد الدستورية واملنظمة لعملية إصدار القرارات القرارات تتصف بالطابع الال
 .(61الصديقي، صيف إطار نظام احلكم )

ومعاهدة ، (113، ص1993احلسن الثاين، وميكن إسقاط هذا الطرح حول قراري املسرية اخلضراء )   
هن امللك احلسن الثاين بشكل مفاجئ االحتاد العريب اإلفريقي بني املغرب وليبيا، اللذان خطرا على ذ

وبدون مؤشر سابق، ال إشارة من أحد، وباإلضافة إىل قرار املسرية اخلضراء الذي اختذه امللك بشكل 
انفرادي فان كل القرارات املصريية اليت متل قضية الصحراء الغربية كان امللك احلسن الثاين ينفرد باحلسم 

 فيها.
قرار قبول إجراء االستفتاء على الصحراء الغربية يف مؤمتر ينريويب األول جوان نذكر على السبيل املثال    

ي، مي يف مؤمتر ينريويب الثايني يف أوت من نفل السنة، رغم املعارضة الشديدة من طرف بعض 1981
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، 1985أشركي، ) 1984األحزاب، كما أن قرار االنسحاب من منظمة الوحدة اإلفريقية يف نوفمرب 
 ن قارا ملكيا صرفا.كا،  (118ص
للحصول على تأييد الشعب لقراراته اخلارجية عرب  كما تعترب املقاربة احلوارية، إحدى أهم امليكانيزمات    

ما ميكن االصطالح عليه ي االستشارة البعديةي و يتخذ هذا احلوار غالبا شكل ي خطاب ملكي موجه إىل 
يكون دائما ماعدا احلسم النهائي للقرار وهبدف  -األمة  -الشعب ي، و كان هذا التوجه إىل الشعب 

ات قرار خارجي معني ، وهذا التأصيل يعد إحدى ثوابت السياسة إطالع األمة عليه و شرح تداعي
اخلارجية املغربية، و يعترب هذا احلوار مع األمة مندرجا، جوهريا يف اجملال احملفوظ للملك كما ميثل من جهة 

 أخرى إحدى جتليات البيعة اليت تربط بني امللك والشعب و هو جمال خاص باملؤسسة امللكية.
فالعبارات املستخدمة يف كل خطاب ملكي تعكل النظرة السياسية جتاه احملكوم، حيث  لكن مع ذلك،   

 :(25ميكن حتديدها يف ثالأل مستويات )شقري، ص
 عالقة أمري املؤمنني باألمة 

 عالقة امللك بالرعية 

 عالقة رئيل الدولة بالشعب 

 مرحلة التنفيذ: )امللك وتنفيذ السياسة الوطنية(.  2
امللك يف جعل السياسة اخلارجية من الشؤون اخلاصة يف مشاركته يف تنفيذها، وتعترب تتجلى رغبة    

الدبلوماسية السرية من أهم أساليب اشتغال امللك حسن الثاين بالقضايا اخلارجية احلساسة جتنبا لردود 
ادة اإلسرائيليني الفعل الداخلية واخلارجية، ويعترب قراري تنظيم املسرية اخلضراء وإجراء االتصاالت مع الق

من أهم قرارات السياسة اخلارجية املغربية اليت طبق فيها امللك دبلوماسية حذرة طبيعتها السرية والتكتم 
 .(68)الصديقي، ص

من جانب  خر تعترب العالقات املغربية اإلسرائيلية، اجملال الذي أحيط به أكثر بالسرية باملقارنة مع    
باقي األطراف الدولية، فمن املعروف جدا أن امللك حسن الثاين ساهم  العالقات اخلارجية للمغرب مع

، ص 1996حممد حسنني، ) 1975بشكل سري وكبري يف التمهيد ملعاهدة كامب ديفيد منذ جانفي 
 .(275-248ص 
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أول مسؤول  -الوزير األول إلسرائيل السابق  - YISHAK RABINيعترب إسحاق رابيني    
يف ضيافة امللك حسن الثاين )حممد حسنني، ص  1976بشكل سري يف أكتوبر إسرائيلي يزور املغرب 

اع ف إسحاق رابيني ضمنيا بلقائه مع امللك املغريب مبراكش  1981مارس  20ويف ، (285-284ص 
(BERRAMDANE, 1992,p 259) . ومن جهة أخرى التقى امللك حسن الثاين ي موشي

كده ي ديان يف كتابه السلم يف الصحراءي يف الرباط وهذا ما أ MOCHE DAYANدياني 
paix dans le désert  بأفران، الذي  1977سبتمرب  5حيث اع ف بلقائه للعاهل املغريب سرا يف

 . (69شرح له موقفه من الوساطة بني اإلسرائيليني والعرب )الصديقي، ص 
ة على  لية التفويض، إذ أن الفصل كما يستند امللك يف ممارساته لسالطته يف السياسة اخلارجية املغربي    
من الدستور يؤكد أن السلطة بوصفها من اختصاص أمري املؤمنني، صب أن متارس من طرفه أو من  19

خالله بواسطة التفويض، فالتفويض ال يعين باألساس التخلي عن أي جزء من السلطة، وإقا هو فعل 
ر، حسب ما ورد بقاموس الروس، وذلك بواسطته صاحب السلطة ينقل جزء من سلطته إىل شخص  خ

 بدون أن يتمتع هذا الوسيط بأية سلطة مستقلة ودون أن تكون له أي مبادرة يف اختاذ القرار.
لكن هذا التفويض ال يعين التنازل عن سلطات امللك، وهذا ما أكده بوضوح تام ومل يدع جمال للشك    

فوض سلطيت لكن ليل يل احلق يف أن أختلى عنها من حيث يقول ي امللكية يف املغرب عريقة، وميكن أن أ
، انظر انبعاأل امة، اجلزء 1992يف صيف  le mondeتلقاء نفسيي )حوار احلسن الثاين مع جريدة 

 (.274، الرباط: املطبعة امللكية، ص1السابع والثالثون، ط
، شخصيا  و عن طريق فتوزيع هذه املراكز الرئيسية وباحلفاظ على االتصاالت بوترية غري متقطعة   

 املخزن، مع املفضلني يكون امللك قد ضمن وفاء هؤالء املعنيني بتنفيذ أوامره.
كما يتم تعيني أعضاء من املعارضة لشغل مناصب حساسة يف احلياة العمومية  و الدبلوماسية من     

 JOHN-التقنيات اليت جلئ إليها امللك حيث يقول الباحث يجون واتر بوريي

WATERBURY-  أن بتعيني أعضاء بارزين من املعارضة يؤكد امللك تساحمه ومرونته ويضعف
انتقادات األحزاب اليت ينتمي إليها هؤالء واالنتقادات اليت يف ض أن تتعرض هلا قراراته 

(JohnWaterbury,, p 308). 
كما انه يقوم بالتدخل بشكل مباشر يف اجتماعات خمتلف التنظيمات الدولية سواء تلك املنظمة دوليا     

أو جهويا أو يف اجللسات العامة لألمم املتحدة، وتسمح له يف املشاركة يف هذه امللتقيات بإجراء مباحثات 
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امللكيةي املعتمدة على العالقات مع أهم رؤساء الدول واحلكومات يف العامل، وهذا أساس ي الدبلوماسية 
 الشخصية.

عكل  ماال يف التحسن االقتصادي وائتالف حكومي، وملك جديد  2000إن تفاؤل املغاربة عام    
وهو حممد السادس، وازدادت توقعاهتم بإصالح سياسي، مبا يف ذلك رمبا تقييد السلطة امللكية وتوسيع 

وقعات فان امللك اجلديد مل يظهر حىت اآلن ما يدل على التخلي سلطة الربملان، وعلى الرغم من ارتفاع الت
عن مؤسسات السلطة )وزارة العدل، الداخلية و الشؤون اخلارجية، القوات املسلحة( ولوضع حد للفساد 
الذي عشش يف حكومة والده ومل تستطع احلكومة ختفيف الفقر ورفع مستويات املعيشة ومعدالت التعليم، 

مستقبال  2015الصحية، وضمان العدالة االجتماعية، فان املغرب سيواجه يف عام وحتسني الرعاية 
 .(222،223، ص ص 2007غامضا )س، يافيه،

 

 خاتمة: .4
ميكااان اساااتخالص مماااا سااابق أن السياساااة الوطنياااة املغربياااة رغااام كااال املاااؤثرات الداخلياااة واخلارجياااة، فاااان    

صياغتها النهائية ظلت طيلة حكم امللك احلسن الثااين جمااال حمفوظاا للمؤسساة امللكياة الايت كانات وال تازال 
ا بطباااع السياساااة يف ظااال عهاااد امللاااك حمماااد الساااادس متلاااك وحااادها السااالطات واالمتياااازات الااايت تسااامح هلااا

اخلارجية املغربية بفلسفتها اخلاصة، باإلضافة إىل متتع امللك احلسان الثااين بثقاة كبارية يف الانفل وقدرتاه علاى 
تسيري الشؤون اخلارجية واختاذ قرارات إس اتيجية دون االعتماد على مساعديه، معتمادا فقاط علاى تقديراتاه 

 الشخصية دون أجهزة الدولة يف ذلك.
مستشااارو امللاك فاارغم مااا ميلكاه بعضااهم مان ساالطة التااأثري علاى بعااض التوجهاات السياسااة اخلارجيااة  أماا   

املغربيااة بفضاال الثقااة امللكيااة الاايت يتمتعااون هبااا، إال أهناام ال ميارسااون علااى اإلطااالق أي شااكل ماان األشااكال 
 اختاذ القرار.

 أما ما ميكن استنتاجه؛   
ون حتول دميقراطي حقيقي يف املغرب وخلق فضاء غياب الفاعل االجتماعي والسياسي حال د .1

تشاركي لعملية صنع القرار السياسي، حبيث تعمل البنية املخزنية بالتوازي مع املؤسسة امللكية 
 على تعطيل رهان التحول الدميقراطي.
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تنطلق امللكية يف املغرب يف تصورها ملكانتها الدستورية من اعتبارات تتجاوز املنطوق الدستوري   .2
تستحضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية تقليد متزج بني ل

 الدين والتاريخ.

إن توظيف النظام السياسي املغريب لإليديولوجيا يكشف تلك االزدواجية الشرعية ذات العمق  .3
الرافضة للتغيري التقليدي، والواجهة احلداثية عمق متثله أنوية النسق التقليدية الصلبة والثابتة 
 واملمتعة لدعائمها من ال األ التقليدي الفقهي اخلليفي، السلطاين واإلرأل املخزين.

تعترب احلكومة يف املغرب املنفذ لسياسة الوطنية، وال تتدخل دائما يف رمسها، لكنها قد تؤثر  .4
نعني احلقيقيني بشكل أو بأخر يف إقرارها عرب اتصاالهتا مع امللك ومستشاريه الذين يعتربون الصا

هلذه السياسة، فمكانه احلكومة يف صناعة القرار تتحدد باألساس من خالل عالقتها بامللك 
 وكذلك من خالل الدور الذي يريد هذا األخري أن حيمله إياه.

ال ينبغي أن يغيب عن األذهان أن امللك كثريا ما يستعني يف جماالت ذات األمهية مبستشاريه   .5
كومة أو الربملان، فهؤالء يعتربون اجلهاز التنفيذي املفضل للملك، هذا بالنسبة دون املرور إىل احل

 للحكومة، أما الربملان فهو جهاز شكلي يشرع القوانني اليت يسنها امللك واملؤسسة امللكية.

 . قائمة المراجع:5
 أوال: باللغة العربية   

 الكتب: 
اخلارجية املغربية: الفاعلون و التفاعالت، املغرب: شركة  (، .السياسة2005بوقنطار، احلسان.) -

 بابل للطباعة و النشر و التوزيع.

 (، .النظام السياسي املغريب، املغرب: مطبعة النجاح اجلديدة.2002بندورو، عمر . ) -

(. السلطة واملعارضة، اجملال السياسي العريب املعاصر )حالة 2007بلقزيز، عبد اإلله ،.) -
 ملغرب: املركز الثقايف العريب.املغرب(، ا
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(.، الفعل احلزيب وسؤال الدميقراطية يف املغرب، لبنان: مركز دراسات 2004برادة، يونل.) -
 الوحدة العربية.

(. الزعيم السياسي يف املخيال اإلسالمي بني املقدس واملدنل، تونل: 2005اجلويلي، حممد.) -
 سراس للنشر.

 (. ذاكرة امللك، الرباط: الشركة السعودية لألحباأل والنشر.1994احلسن، الثاين، .) -

 قاذج صناعة القرار، األردن: دار االعصار العلمي.(.2020)رشدي، سامر . -

(.النخبة السياسية يف املغرب، القاهرة: مركز الدراسات 1996ساملان، حممد، والصاوي.) -
 والبحوأل السياسية، جامعة القاهرة.

 صنع القرار يف العامل العريب، لبنان: دار العلم للماليني.(.، 2019)السيد، قريب.  -

 (. الفكر السياسي املغريب املعاصر، املغرب: منشورات إفريقيا الشرق.2005شقري ، حممد.) -

(.تطور الدولة يف املغرب: إشكالية التكون والتمركز واهليمنة، الدار 2006شقري، حممد، .) -
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(. علم االجتماع السياسي، لبنان: املؤسسة اجلامعية للدراسات 1992إحسان.) حممد احلسن، -
 ونشر.
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 : ملخص
، عملية التحول السياسي يف مص يف  العسك ية املؤسسة دراسة موقعلالورقة البحثية  هتدف هذه

بارات التارخيية للنخبة العسك ية، اليت أكسبت املؤسسة العسك ية يف االعتوذلك انطالقا من رصد وحتليل 
مص  أمهية بالغة يف احلياة السياسية عموما واحلياة االقتصادية بشكل خاص، حماولني بذلك دراسة البعد 

وعلى  املشهد االقتصاديعلى واسع األث  اليت كان هلا  بالظاه ة العسك يةاالقتصادي من خالل ما يع ف 
 السياسي.ستق ار اال

  مص . البعد االقتصادي، التحول السياسي، املؤسسة العسك ية،كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

 This research paper aims to study the position of the military 

institution in the process of political transition in Egypt, based on 

monitoring and analyzing the historical considerations of the military elite, 

which have made the military establishment in Egypt of great importance in 

political life in general and economic life in particular, trying to study the 

economic dimension through what It is known as the military phenomenon 

that had a wide impact on the economic scene and on political stability. 

Keywords: Military establishment; Political transition; Economic 

dimension; Egypt.  
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  :مقدمة  .1
وبداية العام  2010ع فت املنطقة الع بية املوجة ال ابعة من التحول الدميق اطي يف هناية العام 

، حيث شهد العامل الع يب ومنطقة مشال إف يقيا بالتحديد عدة حتوالت سياسية على مستوى 2011
، خب وج الشعب التونسي 2010ديسمرب  13هورية تونس يف األنظمة السياسية، وكانت البداية من مج

تضامنا مع الشاب الذي أح ق جسده ومات من ج اء ذلك، احتجاجا على سوء املعيشة و كيفية تعامل 
اجلهاز األمين معه، ومن مث دخلت تونس يف موجة من االحتجاجات الشعبية اليت انضمت هلا فيما بعد 

لعمالية، فارتفع سقف املطالب إىل أن وصل إىل املطالبة بإسقاط النظام، الطبقة الوسطى خاصة النقابات ا
إىل مجهورية مص  الع بية، هذه  اليت وصلتإىل أن ه ب ال ريس بن علي . انتش ت عدوى االحتجاجات 

، أث ت يف مناحي حياة املواطن واجتماعية، واقتصاديةاالحتجاجات اليت كانت هلا تداعيات سياسية، 
أب ز االنعكاسات تلك اليت مست احلياة االقتصادية لعالقتها املباش ة مع أهم  ولعل مياتهويو املص ي 
عملية التحول السياسي احلاصل يف مص ، من هنا سرتكاز الدراسة على احلالة املص ية يف  املؤث ة يفالفواعل 

سياق عملية التحول املؤسسة العسك ية يف  ومتغريشقها االقتصادي مربزة العالقة بني متغري االقتصاد 
 .السياسي

 كيف تأث  االقتصاد املص ي بقوة املؤسسة العسك ية يف إطار عملية التحول السياسي؟      إشكالية الدراسة:
 تساؤالت الدراسة:

 االحتجاجات؟كان االقتصاد قبل موجة   كيف  -
 فيما تتمثل القوة االقتصادية للمؤسسة العسك ية؟ -
 ية على االقتصاد؟كيف جتلت اهليمنة العسك   -

أن تدخل املؤسسة العسك ية يف احلياة  اإلشكالية مقرتنة بف ضية أساسية مفادها فرضية الدراسة:
 أث  على كافة األصعدة اليت تنعكس بدورها على عملية التحول السياسي. ميكن ان يكون لهاالقتصادية 

دراسة  أداةإضافة اىل  ليل املضمونحتي، وعلى اعتمدت الدراسة على املنهج التارخي منهجية الدراسة:
 احلالة.
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 أول،، مها االقتصاد املص ي والتحول السياسي كمحور اىل حمورين أساسني ةتنقسم الدراس خطة الدراسة:
    مث التوجيه العسك ي لالقتصاد وخم جاته كمحور ثاين.

 :االقتصاد المصري والتحول السياسي .2
 :الوضع االقتصادي والمشهد السياسي 1.2

م، أي 1976ان من الظاه  أن النظام السياسي يف مص  أصبح نظاما متعدد األحازاب منذ عام ك

بل ك س هيمنة احلازب احلاكم ،نه يقوم على التنافس السياسي بني األحازاب املختلفة، إال أنه يف الواقع  أ

االقتصادية، ومصاحلها  تص ف طول الوقت باعتباره مالكا للدولة، بأجهازهتا البريوق اطية وهيئاهتا السيادية و
احلكومية و اخلدمية ، وظل يسخ  هذه امللكية ويستغلها يف جتميد احلياة السياسية، ويف الضغط على 

األحازاب السياسية األخ ى، قيادات وأعضاء، ويف الضغط على املواطنني اقتصاديا وأمنيا إلبعادهم عن 
ن يف الواقع كان مثة حازب واحد حاكم االنضمام إىل أي حازب آخ ، أي الصورة كانت تعددية، ولك

 متحكم، ومسيط  على أجهازة الدولة، وعلى األحازاب األخ ى.
امتدت آثار االستبداد السياسي إىل حت مي العمل السياسي، يف صورة عدوان على السلطة التنفيذية     

منع  شعارعات، حتت ، فالعمل السياسي ظل ممنوعا يف اجلاموالدميق اطيةوعلى حقوق املواطنني السياسية 
تعطيل العمل،  ما يسمى بعدماحلكومية، حتت  واملصاحل والش كاتالعمل احلازيب، وظل ممنوعا يف املصانع 

 محاية األمن العام. شعار، حتت واملنتدياتوظل ممنوعا يف الشوارع 
نشاط   حص و  كانت النتيجة منع العمل السياسي بني الطالب والعمال واملوظفني، واملواطنني كافة،     

، وأدى هذا إىل احتكار احلازب احلاكم العمل السياسي  مقارها للحد من تأثريهايف  لسياسية األحازاب ا
احلازيب يف هذه األماكن املهمة، باعتبارها ملكية خاصة للحازب احلاكم يفعل هبا ما يشاء، ويستخدم 

لطالبية، وعلى م اكاز الشباب، وعلى األساليب كافة للسيط ة على النقابات العمالية، وعلى االحتادات ا

قصور الثقافة وبيوهتا، وغريها من املنظمات اجلماهريية وأماكن وجود املواطنني، والنتيجة إعاقة الدميق اطية، 
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والف دانية يف ق ارات الدولة، وغياب الفصل بني السلطات من خالل سيط ة السلطتني التنفيذية واألمنية، 
 .(2006)ف ج،  تمع السياسي و املدين، ما أدى إىل هنب الدولة.والبريوق اطية، وقتل اجمل

إن نظام احلكم الديكتاتوري الشمويل، يشجع على خلق بيئة جيدة النتشار الفساد داخل الدولة     
خاصة إذا كانت هاته الدولة ضعيفة يف مؤسساهتا وهياكلها، وهذا هو حال الدولة املص ية خاصة مع 

 مبار  يف الثمانينيات من الق ن العش ين، حيث أنه مع الوقت ظه ت بداية حكم ال ريس حسين
ومن يدور يف فلك ال راسة، ما نتج عنه تازاوج  مبار  إرهاصات التحكم يف زمام األمور من ط ف ال ريس

وانتشار مشاريع اخلصخصة واالستثمارات اليت ختدم أصحاب الشأن واملق بون من  ياسةلسمع ااملال 
الق ار بيد من له مصلحة فال يستغ ب أن يعني ستة وزراء يف حكومة واحدة يش ف كل  النظام، فأصبح

 .(2017)جالل أمني،  واحد منهم على وزارة وثيقة الصلة بنشاطه التجاري قبل وبعد اعتالره الوزارة.
 نتج عن هذا التازاوج تشكيل عصايب متكن من سلب ث وات ومقدرات الدولة املص ية، واستغلها من    

أجل إشباع حاجيات الطبقة احلاكمة املمثلة يف ال ريس وحاشيته فضال عن العارلة، أدى هذا إىل أن ت تيب 

، يف حني كان ت تيبها الثالث 2005مص  على مقياس الشفافية أصبح الثامن بني الدول الع بية يف عام 
قضية يف عام  63269و . وبلغ عدد قضايا الفساد املايل واإلداري داخل أجهازة الدولة حن2001عام 

 1قضية. 1286حنو  1970و 1966، بعد أن كانت مجلة القضايا يف الفرتة املمتدة ما بني عام 2005
باملارة من هاته القضايا، ارتكبتها النخبة السياسية واالقتصادية املتحالفة، اليت باعت  58يالحظ أن 

يع، ويؤكد ذلك تق ي  اجلهاز امل كازي ش كات القطاع العام بثمن خبس، وتساهلت يف حتصيل مثن الب
مليار جنيه  52,413للمحاسبة عن حصيلة اخلصخصة يف فرتة حكومة نظيف، حيث بلغت قيمة البيع 

مليون جنيه مل حيصل من  793إضافة إىل مبلغ  مليار جنيه، 51,608وما حصل يساوي حنو 
 .(2018لفني، ملؤ ن ا)جمموعة م املستثم ين حق متحصالت من بيوع ش كات القطاع العام.
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مل يقتص  فشل الدولة وحكوماهتا املتعاقبة خالل تلك الفرتة على جم د حتويل تلك الدولة العظيمة إىل 
وريث فاشل يلجأ إىل بيع جازء من ممتلكاته اليت آلت أليه باملرياث كلما واجهته أزمة تتعلق باحتياجاته 

ل يف يف م احل تارخيية سابقة. لكن حتولت مص  إىل ثالث املعيشية، كما كان يفعل الورثة من أبناء أث ياء ا
إىل  2000أكرب دولة مصدرة ل أس املال غري الش عي يف القارة اإلف يقية بإمجايل أموال مه بة خالل الفرتة 

 مليار دوالر. 64مليار دوالر ومبعدل هت يب سنوي مقداره  572مقدارها  2008
سياسية املص ية، تازوي  االنتخابات لصاحل احلازب احلاكم والنخبة كذلك من مظاه  الفساد داخل احلياة ال

. فقد متيازت اإلج اءات االنتخابية يف مص  بالفساد الذي 1981املتحكمة يف نظام احلكم منذ سنة 
أبعدها عن النازاهة والشفافية، حبيث متكن املوالني من احلازب احلاكم ورجال األعمال من إحكام قبضتهم 

نتخابية حلسم النتارج لصاحلهم، وهذا ما يضمن سريورة النظام احلاكم بدون وجود أي على العملية اال
 عوارق حتول دون استق اره.

يكمن اهلدف من إج اء االنتخابات يف مص  إضفاء الش عية املازيفة داخليا وخارجيا على النظام السياسي، 

املؤسسية اليت متكنه من ف ض  فعلى ال غم من امتال  النظام السياسي املص ي السلطة والقدرات
السياسات اليت ي يد وبشكل منف د، فانه ي ى أفضلية يف إج اء التغيريات حتت مظلة املؤسسات التش يعية 

ال مسية، خاصة أن إدارة االنتخابات جبميع الط ق املش وعة وغري املش وعة البد أن تؤدي إىل سيط ة احلازب 
ملان كما أن وجود االنتخابات والربملان يعطي العامل اخلارجي انطباعا الوطين على األغلبية املطلقة يف الرب 

 .(2018ؤلفني، امل)جمموعة من  بأن هنا  ش عية.
باش ة الندالع االحتجاجات هو تازوي  االنتخابات امللعل احلدث األهم الذي كان من األسباب غري 

ا ألهنا ستمهد الط يق حنو االنتخابات ، حيث جعل منها النظام حدثا هام2010الربملانية اليت ج ت سنة 
 .2011ال راسية، املق ر إج ارها سنة 
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، إج اء االنتخابات الربملانية اليت شهدت تازوي ا كان أكرب مهازلة 2010نوفمرب  28فقد مت بتاريخ     
ج ت يف تاريخ االنتخابات املص ية فقد مت تازوي  بطاقات االنتخابات أمام عدسات وشاشات التلفازيون 

كما اطلق   وعكست صور الصحافة واقعا خمازيا لتازوي  إرادة الشعب واإلرهاب الذي مارسته عصابات

إىل جانب املشاج ات  التابعني للداخلية أو م شحي احلازب،البلطجة" " عليهم إعالميا مصطلح

واالشتباكات إىل حد منع بعض امل شحني ومندوبيهم من االقرتاب من اللجان، فضال عن االهانات 
،  وقد أسف ت النتارج عن فوز احلازب احلاكم حبصوله على  (2009)ليازا بليدز،  االعتداءات عليهمو 

التجمع و حازب العدالة، بينما مجاعة اإلخوان املسلمني  ملستقلني،امقعد والباقي قسم على كل من  207
)أمحد فؤاد  ملقاعد.احملظورة والفصيل األكرب املنافس للتجمع املصلحي احلاكم مل حيصلوا على أي من ا

 .(2014رسالن، 

هذا ما كانت تطمح له النخبة احلاكمة أي ال ريس وحاشيته من رجال األعمال واملال، وكان اهلدف     

من وراء كل هذا هو التمهيد ملش وع التوريث الذي كان مسط ا له من قبل، على أن يكون جنل ال ريس 

عرب حسم نتارج  املص ية، وهذاللجمهورية الع بية  حممد حسين مبار ، مجال مبار  ال ريس القادم
 .2011االنتخابات ال راسية اليت كانت مق رة سنة 

ن النظام السياسي املص ي وصل إىل حالة من العجاز السياسي، خاصة يف عهد ال ريس حسين مبار ، إ    
عليه أن يتماشى وفقها، فالنظام السياسي املص ي مل يستطع أن يدر  التغريات اجلديدة اليت كانت حتتم 

واليت كانت تؤكد أمهية اجناز التحول الدميق اطي واحرتام حقوق اإلنسان، فالنظام السياسي املص ي مل 
العاملية،  واملنظماتي اعي حقوق اإلنسان واحل يات العامة، األم  الذي كان سببا دارما إلدانتها من القوى 

)أمحد فؤاد رسالن،  ون الطوارئ، واحملاكم العسك ية.اليت كانت تشري بصفة خاصة إىل استم ار قان
2014) . 
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قد وقع اخلطأ نفسه فيما يتعلق مبلف التحول الدميق اطي، حيث اعتمد النظام السياسي على كتيبة      
الفساد السياسي يف احلازب الوطين الدميق اطي، بإتاحة الف صة هلا للتح   الفاسد يف كل الساحات لتازييف 

، عن ط يق تقليص إش اف القضاء على االنتخابات، ورفض اإلش اف الدويل عليها حبجة االنتخابات
احلفاظ على السيادة، إذ أهنا هي اليت محلت وحدها معاول متازيق نسيج السيادة. فقد حتولت انتخابات 

هنا إىل فضيحة عاملية، نالت من مسعة الدولة املص ية، كل ذلك أل 2010جملسي الشعب والشورى يف عام 
دولة كانت تسخ  جهودها لتوفري الظ وف املالرمة لنجاح ملف التوريث، وانتقال والية احلكم من األب 

 إىل االبن.  

 االقتصاد في مرحلة حكم الرئيس محمد مرسي:  2.2
تضاربت األط وحات والتقاري  حول الوضع االقتصادي الذي كانت تعيشه مص  أثناء م حلة حكم 

من بني الدراسات املقدمة يف هذا الشأن  م سي أي خالل حوايل سنة من حكمه.  ال ريس املعازول حممد
حيث جاء فيه أن وعود  جاء يف تق ي  امل كاز الع يب للبحوث والدراسات بعنوان "صعود مؤش ات الفشل"، 

 م سي أثارت يف املارة يوم الكثري من اجلدل، ف أى مؤيدو م سي انه عمل جاهدا على أجناز ما وعد به،
ت كة مثقلة بالفساد والفوضى من سلفه ال ريس مبار ، كما انه كان حيتاج إىل املازيد من الوقت  وأنه ورث 

للعمل على إصالح األوضاع يف مص . غري ان منتقدي م سي رأوا أنه فشل يف حتقيق وعد املارة يوم فشال 
الدعاية،  انواع باملغالطات، ونوع منتاما، كما أن خطابه الذي أعلن فيه جناحه يف تنفيذ الوعود كان مليئا 
اجهه الشعب املص ي من مصاعب و فقد كانت هنا  فجوة كبرية بني ما حتدث عنه من اجنازات وبني ما 

 .(2011)حممد السعيد ادريس،  ميةيف حياته اليو 
 شهدت مص  خالل الفرتة األخرية من عام ال ريس حممد م سي أزمة وقود خانقة غري أزمة الوقود:     

مسبوقة تسببت يف تكدس السيارات أمام حمطات البنازين يف خمتلف أحناء البالد لساعات طويلة خاصة يف 
جوان ضد م سي،  30القاه ة. وتعد أزمة البنازين والسوالر أحد االسباب ال ريسية للخ وج مظاه ات 
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حلكمه، غري أن أزمة انه مل يكن هنا  تفاعل مع دعوة املعارضة ضد م سي من أول أسبوع  وميكن القول 
 .(2019)حممد عبده،   الوقود تسببت يف خنق املواطنني وتفاعلهم مع دعوات النازول إىل الشارع

ستغ ق عدة اأزمة الكه باء : شهدت مص  أزمة كبرية نتيجة االنقطاع اليومي للكه باء، والذي     
ا الوقت مع االمتحانات ساعات، مما أشعل غضب املواطنني يف مجيع احملافظات، خاصة تازامن هذ

هتالك الشبكات  على ذلك املدرسية، عرب عليه البعض بالقول أهنم رجعوا إىل عصور الظالم، كما أث 
وقطاع الصحة وأدى إىل زيادة االعتماد على الوقود املفقود أصال، وعلى ال غم من علم احلكومة بأن هذه 

إىل اخل وج للشارع  حت   ساكنا، مما دفع باملواطنني االنقطاعات تؤث  على احلياة املعيشية، إال أهنا مل 
ومطالبة احلكومة إلجياد احللول املستعجلة للخ وج من هذه األزمة، عاشت حكومة م سي ضغطا كبريا 
ج اء هذه املطالب اليت حتولت فيما بعد إىل مطالب سياسية تدعو ال ريس للتنحي وإج اء انتخابات 

 .(2016لبان، )ش يف درويش ال  رراسية مسبقة
: "إن كااليتحيث ميكن االستناد يف ذلك على قول اخلبري االقتصادي املص ي رشاد عبده الذي جاء       

اإلخوان مل يكن لديهم خربة اقتصاديه، ومل يعملوا إال يف التجارة، وبالتايل مل يكن لديهم خربات علمية 
  ‘. البالد اكتشفوا أنا اإلدارة حتتاج إىل خربة إلدارة املنظومة االقتصادية وفجأة عندما تولوا السلطة يف

  المؤسسة العسكرية وعالقتها باالقتصاد. .3
 :التوجيه العسكري لالقتصاد 1.3

ى االقتصاد املش ف وامل اقب األول عل 2013يف يوليو  امنذ انقالهبت املؤسسة العسك ية صار 
، فمع استالم السيسي احلكم، كّ س جهوده من أجل التمكني السياسي واالقتصادي للجيش املص ي

، واملساعدة على خلق طبقة ع يضة من "توليد أقصي قدر من األرباح للعسك يني وشبكاهتم املختلفة"و
دين والعاملني يف املنشآت العسك ية واألمنية واالقتصادية واملدنية ومؤسسات الدولة العسك يني املتقاع

من االقتصاد املص ي، ويتمياز االقتصادي  %30واهليئات احلكومية، فاجليش املص ي يسيط  على حنو 
ملساءلة العسك ي بتسخري اجلنود وعدم الكفاءة اإلدارية واإلعفاء من الض ارب واجلمار  وغياب ال قابة وا

ة. كما يسيط  الضباط على السلطة يواحلصول على مداخيل اإلنتاج وخدمات النقل والطاقة بصورة جمان

https://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727
https://carnegie-mec.org/2015/04/15/ar-pub-59727
https://carnegie-mec.org/diwan/62342
https://carnegie-mec.org/diwan/62342
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والقضاء ونسبة كبرية من الوظارف القيادية العليا يف الدولة لذلك، فإمرباطورية الضباط االقتصادية تازاحم 
 .السوقواألموال العامة وتشوه آليات  القطاع اخلاص وتط د االستثمارات األجنبية، وهتدر ث وات البالد

 .(2013أماين زايد، )
فاملؤسسة العسك ية يف مص  حتظى بنفوذ واسع وتسيط  على نسبة كبرية من موارد الدولة وتقيم عدداً كبرياً 
من مشاريع استصالح األراضي، والبنيات التحتية، والصناعات الغذارية والسلع األساسية وااللكرتونية 

 .(2019شانا مارشال، ) وغريهاواحلديد واألمسدة  والازراعية
ويتكون ، على الصناعات العسك ية وما ي تبط هبا من صناعات مدنيةت املؤسسة العسك ية ركاز      

، ورغم عدم خوض مص  1973اجليش املص ي حاليًا من حنو نصف مليون جمند، مل يقاتلوا منذ ح ب 
د القوات املسلحة أو نصيبها من املوازنة العامة للدولة. فغالبية معار  منذ هذا التاريخ، مل يتم تقليص عد

الضباط العاملني يف القوات املسلحة، مبا فيهم ال ريس السيسي مل خيوضوا أي ح وب يف حياهتم، ورغم 
من االقتصاد  %50من املوازنة العامة للدولة ويسيط  على حنو  % 29ذلك حيظى اجليش املص ي بنحو

مب تبات ومازايا تصل على عش ة أضعاف أو أكث  عن مثيالهتا من مدرسيني وأطباء ويتمتع الضباط 
 ومهندسني.

 :االقتصاد وعالقته بالمؤسسة العسكرية

االقتصادية، فعلى سبيل املثال  املؤسسة العسك يةلقد تناولت كثري من التقاري  والدراسات إمرباطورية     
اجلازي ة أن إمرباطورية اجليش االقتصادية ونسبتها يف االقتصاد ذك ت شريين تادرس يف تق ي  هلا على قناة 

املص ي هي أحد األس ار الغامضة يف الدولة، كما وصفتها دراسة للباحثة شانا مارشال نش ت يف موقع 
 م كاز كارجني لدراسات الش ق األوسط بأنه "الصندوق األسود" يف مص . 

ن النوادي االجتماعية واجملمعات السكنية، والق ى دي  عدد كبري موتلك مت املؤسسة العسك ية    
مصنع وش كة حيث تنتج مصانعه كل شيء من  35واملنتجعات السياحية. كما أنه ميلك ما يازيد على 

شاشات التليفازيون واملعك ونة إىل الثالجات واملخاباز واحملاج  وغريها، كما أن لديهم مطاعم ونوادي 
ري من اخلدمات أيضا مثل إدارة حمطات البنازين وميلك ويدي  عددًا من وفنادق ومالعب رياضية. ويقدم كث

القطارات احل بية اليت تسمح للجمهور ب كوهبا وحتصيل رسوم يف املقابل. كما استحوذ الضباط على 
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مساحات كبرية من شواطئ مص  وأراضي البناء واألراضي الازراعية. فمعظم العقارات ميتلكها اجليش يف 
 .(2019)شانا مارشال،  .مواقع ممتازة

على الرحة طويلة من االمتيازات املالية والصناعية، مبا يف ذلك الوقود  ؤسسة العسك يةامل تكما حافظ    
 ِبح، وتسخري اجملندين للعمل يف بيوت ومصانع ومازارع الضباط، 

ُ
املدعم، والسيط ة على قطاع العقارات امل

)االمرباطورية  ن يف قطاعات ترتاوح من البرتوكيماويات إىل السياحةوممارسة إش اف خارج عن القانو 
 .(2018االقتصادية للجيش املص ي، 

وزاد بشكل غري مسبوق منذ أن أش ف على إطاحة رريَسني مص يَّني،  نفوذ املؤسسة العسك يةاتسع     
مليار  40يازيد عنفقد حصل على ما  ،2013 وحممد م سي يف العام 2011مها حسين مبار  يف العام 

دوالر من دول اخلليج، ومهش منافسيه السياسيني، كما استأنف جتديد مؤسساته ومصانعه املتهالكة، 
واستحوذ على مناقصات كثرية من مشاريع البنيات التحتية الضخمة، وأدخل كثري من اجلن االت إىل كافة 

طي النقدي أيام حكم اجمللس مليار دوالر من االحتيا 19مناصب احلكم، أضف إىل ذلك، سحب حنو
مليار جنيه يف العام األول لالنقالب. كل هذه األموال  200العسك ي، كما زاد الدين العام بنحو 

والث وات ال ختضع الي رقابة وال يع ف أين أنفقت، وتعترب ش كة النص  للخدمات والصيانة )كوين 
قدم مجيع انواع اخلدمات املختلفة مثل األمن سريفس( من أهم الش كات اخلدماتية اململوكة للجيش، فهي ت

واحل اسة وإدارة الفنادق والنظافة والتطهري وصيانة املعدات واملنشـآت وصيانة السيارات والتجميل 
 .(2017)يازيد الصايغ،  والتوريدات

الر، مليار دو  5تعترب قناة السويس أكرب اهليئات اليت يسط  عليها اجليش ويبلغ دخلها السنوي حنو     
بعد االنقالب، نقل أصول ميناء الع يش للجيش املص ي يف بني مظاه  تغول اجليش يف االقتصاد ومن 

 .2014يونيو عام 
مبصادرة أموال وش كات االخوان مؤخ ًا مما يدم  بيئة االستثمار والثقة  ت املؤسسة العسك يةكما قام    

ش كة ص افة  16من االخوان و 1400وال حنويف القوانيني ودولة املؤسسات يف مص . فقد صادروا أم
 وكثري من اجلمعيات اخلريية.

وعليه فإن تضخم إمرباطورية الضباط وتغوهلم يف كافة مناحي احلياة، وث ارهم الفاحش وتسخريهم     
اجلنود وعدم تف غهم ملهنتهم األساسية، واختاذهم من الازي العسك ي غطاًء ودرعاً القتصادهم األسود يثري 
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ظة قطاع كبري من املص يني، ويدعم الدعوات بوضع ش كات ومصانع اجليش وحىت ذمة الضباط املالية حفي
 حتت ال قابة الشعبية.

 
 
 

 :خصائص المؤسسات االقتصادية للجيش 2.3
مبازايا خاصة مما يؤدى إىل تشويه آليات  ةاملص ي مؤسسة العسك ية تتمتع املؤسسات االقتصادية لل 

وهتميش امل أة وجتفيف منابع املع فة واخلربة يف مص . ويع ض  والقطاع العامطاع اخلاص السوق ومازامحة الق
 .(2018)شريين تادورس،  القسم الالحق بعض هذه املازايا:

ـ استخدام عمالة رخيصة: فمعظم العاملني يف هذه املؤسسات من اجلنود ونسبة املوظفني املدنيني 1
سبيل املثال، من الشارع أن يسخ  الضباط بعض اجلنود للخدمة ضئيلة ويتقاضون م تبات بسيطة. فعلى 

يف مازارعهم وش كاهتم وبيوهتم. وأشه  قضية مع وفة يف هذا الشأن هي قضية تسخري العاديل لعش ات 
 اآلالف من جنود األمن امل كازي للعمل يف مازرعته.

دولة وتداخل ملكية .عدم وجود رقابة ب ملانية على اجليش واستقالليته عن باقي مؤسسات ال2
الضباط اخلاصة مع املازايا اليت حيصلون عليها مع ملكية اجليش نفسه. لذلك ال توجد إحصاريات أو أرقام 

 دقيقة عن حجم األراضي اليت ميتلكها األف اد العسك يون.

ك ي لقد عّدل اجمللس األعلى للقوات املسلحة، الذي كان يتوىّل حكم البالد آنذا ، قانون القضاء العس
، وىف هذا التعديل، أضاف اجمللس العسك ي ماّدة تعطي النيابة والقضاة العسك يني 2011يف مايو

وحدهم احلق يف التحقيق يف الكسب غري املش وع لضباط اجليش، حىت لو بدأ التحقيق بعد تقاعد 
 ام القضاء املدين.الضابط، وطبقاً هلذه املادة جند أن الضباط املتقاعدين يعتربون مبنأى عن احملاكمة أم

يقّيد حق األط اف األخ ى يف الطعن على العقود التجارية  2014كما أصدرت احلكومة قانونًا يف أب يل 
والعقارية املوقّعة مع الدولة، ومبوجب هذا القانون اقتص  حق التقاضي على احلكومة والش كات املشاركة يف 

ا القانون إىل احلد من ال قابة واملساءلة الشعبية على الصفقة فقط، وخيشى كثري من احملللني أن يؤّدي هذ
 .(2015عبد السالم رحومة، ) احلكومةمناقصات وعقود 
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. اإلعفاء الض ييب واجلم كي: كل خدمات ومش وعات اجليش معفاة من اجلمار  والض ارب. 3
ة، فالقطاع لذلك فهي منافس قوى وش س للقطاع اخلاص وتقف حارال أمام جذب االستثمارات األجنبي

اخلاص واألجنيب لن يستطيع منافسة ش كات معفاة من الض ارب، وتوظف اجلنود بالتسخري، وحتصل على 
 الطاقة وخدمة النقل واألرض واملواد األخ ى باجملان.

ناء الضباط فمثااًل، اثنني من ألبكون ت. التوريث: من املع وف أن األولوية يف الكليات العسك ية 4
لسيسي ضباط يف اجليش، وال تنحص  الوساطة واحملسوبية يف التعيني على أبناء الضباط فقط أبناء ال ريس ا

بل امتدت إىل أق بارهم ومعارفهم وحىت مشلت أبناء من يدفع هلم. ومل تنحص  احملسوبية والواسطة يف  
 .(2019)شانا مارشال،  كتارب اجليش فقط بل امتدت إىل كل مصانعه ومؤسساته ومش وعاته

مل تكتف املؤسسة العسك ية بالسيط ة على نسبة كبرية من  التدخل يف العمل التطوعي: 5.
إىل االقتصاد غري ال مسي واجلمعيات اخلريية واملنظمات غري اهلادفة  تمتدااالقتصاد املص ي ال مسي بل 

للسيط ة  لل بح أيضاً، فقد أصدرت حكومات االنقالب منذ تويل عديل منصور مقاليد االمور عدة ق ارات
 على اجلمعيات اخلريية واملستشفيات واملدارس التابعة لإلخوان وغريها من اهليئات اخلريية.

مجعية يف القاه ة وحمافظات اجلمهورية، ومنها  1055فقد أصدر عديل منصور ق ارًا بالتحفظ على 
اجلمعيات اخلريية  اجلمعية الش عية ومجعية أنصار السنة، وواصلت حكومات االنقالب التحفظ على أموال

 5مستشفى خريي بازعم تبعيتها اإلخوان يف16وممتلكات االخوان وآخ  هذه االج اءات هو حتفظها على
 .(2015عبد السالم رحومة، ) 2015حمافظات يف أغسطس 

مجعية خريية  1117شه  االخرية على  18وتشري التص حيات ال مسية إىل أن العسك  استوىل يف الــ 
مستشفى بسبب توجهها اإلسالمي، هذا إىل جانب  50مدرسة و 103دفة لل بح وومؤسسة غري ها

 ش كة ص افة. 16عضو بارز يف مجاعة االخوان املسلمني، كما مجدوا  1345جتميد أموال 
 :مخرجات التوجيه العسكري لالقتصاد 3.3

 تدىن الكفاءة االقتصادية:تدهور و  -1

مثل للموارد لقطاع اخلاص هو القادر على حتقيق التوظيف األيعتقد كثري من العلماء واخلرباء أن ا    
من جمموعة من املشاكل منها سوء  يعاين االقتصادية. فالقطاع العام، مبا فيه املش وعات اململوكة للجيش

، وقلة احلافاز لدى اإلنتاجيةوفسادها، واستخدام احملسوبية يف التوظيف، وتدىن الكفاءة، وضعف  اإلدارة
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وحتسني اجلودة يف مش وعات اجليش يكاد  اإلنتاج ةفاحلافاز لدى جنود القوات املسلحة لازيادالعاملني. 
وتطوي  املنتجات متدنية  العمالءوالتسويق وخدمة  اإلدارةكما أن خربة ضباط اجليش يف   ،يكون منعدم

 .(2013مها القاضي ومصطفى حيي، ) للغاية
ة القطاع العام ملواجهة هذه املشاكل. وبالفعل لذلك نادى عدد من االقتصاديني بتخصيص أو خصخص

وغريها من دول العامل  وبنغالديشوكندا والربازيل  وإسبانياقامت مص  وب يطانيا وليبيا ف نسا وإيطاليا 
 خبصخصة معظم أو نسب متفاوتة من قطاعها العام.

الــ  خاللجنيه مليار  53.644ش كة قطاع عام بـمبلغ يصل إىل حنو  282مص  بالفعل  خصخصةلقد 
من  تعايناملؤسسات اململوكة للجيش رغم أهنا  ورغم ذلك، مل يتم خصخصة أي من األخرية،عام  21

 مشاكل أكرب من مشاكل ش كات القطاع العام.
قد للجدوى تعمال واالقتصاد أدى إىل قيامهم مبش وعات كربى تفكما أن قلة خربة العسك  بإدارة األ

مليار جنيه يف تف يعة قناة السويس كان ميكن توظيفها يف حل  100دار حنو مت إه :فمثاال االقتصادية
نتها ومن املش وعات الفاشلة اليت تب ،مليون ف د 5مليون فدان كافية لتوظيف  5 واستصالحمشكلة الطاقة 

او ما يع ف  هو بناء عاصمة جديدة ملص  على ط يق مص  السويس الصح اوي املؤسسة العسك ية
 .(2017يازيد الصايغ، ) داريةاإلبالعاصمة 

 الفجوة الطبقية: تعميق -2
، كيان منفصل جغ افيًا واقتصاديا وقانونيًا واجتماعيا عن الدولة  للمؤسسة العسك يةلقد أصبح       
يضاف هلا الوضع الدستوري اخلاص الذي ك س م، جممعات سكنية مغلقة خاصة هب يفيعيشون ا ف جاهل

جور واملازايا بعد حتالف اجليش والش طة والبلطجية من زيادات كبرية يف األ كما استفاد  ، هيمنة اجليش
السيسي خمصصات ال ريس فعلى سبيل املثال، رفع  األخ ى،، على عكس القطاعات واالنقالبالثورة 

 ،مليار جنيه 49مبا يعادل  أي %28وزاد ميازانية اجليش بنسبة  %29القوات املسلحة مؤخ ًا بنسبة 
إىل الازيادات اليت حصل عليها اجليش والش طة  باإلضافةهذا  ،%30دت م تبات القضاة بنسبة وباملثل، زا

جور واملازايا بعد الثورة بعد الثورة وىف عهد ال ريس م سى. كما استفاد هذا التحالف من زيادات كبرية يف األ
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ف اجليش والش طة ال حتالإيستفيد منها  ال. كل هذه الازيادات األخ ىف القطاعات الخب واالنقالب
 والقضاء.

 

أن االلتحاق بسلك القضاء والسلك الدبلوماسي والكليات العسك ية والعمل يف  باإلضافة إىل    
املؤسسات والش كات اململوكة للجيش مقتص  فقط على أبناء وأقارب الضباط. ورمبا هذا أهم أسباب 

ش والقضاء والش طة مهشوا قطاعًا واسعا من يستهان هبا من املص يني للجيش. كما أن اجلي التأييد نسبة 
 العليا. اإلداريةاملص يني وح موهم من كثري من الوظارف 

يتم ت قيتهم  الكما طالت هذه الطبقية نسبة كبرية من الضباط أنفسهم. فنسبة كبرية من صغار الضباط 
م حصوهلم على الثقة من أو بسبب عد اإلسالمينيق ابتهم من  إىل رتب عليا بسبب توجهاهتم السياسية أو

لذلك يتم إحالتهم للتقاعد مبك ًا وحي مون من مازايا التقاعد  ،للنظام والرهمالقيادات العليا أو الشك يف 
 العليا.ال تب يف اليت حيصل عليها 

يوفّ  وسيلة  (سواء عن ط يق الكليات العسك ية أو املصاه ة)وهكذا فإن االنضمام إىل إمرباطورية الضباط 
مان الوظيفي والتمتع بعدد كبري من اخلدمات بينما حي م من هم لم االجتماعي وضمان األالسُ يف قاء رتالا

 خارج هذه االمرباطورية.
 السيط ة على السلطة:-3

وحل  يعلى ال ريس م س واالنقالبقلق اجلن االت على إمرباطوريتهم دفعهم للتدخل يف كتابة الدستور     
االمرباطورية االقتصادية للجيش املص ي، ) الالحقةات السيط ة على الربملانب ملان الثورة والعمل على 

وهذا ما يفس  عقم عملية التحول السياسي اليت حافظت عليها املؤسسة العسك ية لالستفادة  .(2018
القصوى من املكاسب اليت تبدو يف نظ هم مش وعة يضمنها التعديل الدستوري الذي يك س أحقيتهم يف 

 بالشؤون السياسية بصورة مقننة. االضطالع
غري إن التحول السياسي يف ض على األقل تقليص الدور االقتصادي للمؤسسة العسك ية يف االقتصاد 

علي ظلط ومها ) مسألةالض يبية حمل  واإلعفاءات اإلعاناتاملميازات اليت يتمتع هبا مثل  املدين، ووضع
 (2012البهنساوي، 
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 لكن الس ية، من ما وبدرجة املازايا ببعض اجليش العامل ان يتمتع أحناء مجيع وليس من الغ يب يف    
 يعاين يف حني البالد، ث وة من كبرية ونسبة العليا اإلدارية واملناصب السلطة على املص ي اجليش استحواذ

 شاجلي أصبح العامل، لذلك يف نوعه من ف يد مثال يعترب والفق  والبطالة امل ض من الشعب من% 80 حنو
 والشفافية واملسألة ال قابة حتت بوضعه املطالبة الدعوات وزادت الشعب قبل من كبري نقد حمل املص ي

 .منظمة حصلت على ب اءات اخرتاع يف أم يكا(200اكرب )
 :الفساد تغول-4

 خصوماته يازيد سوف البالد ث وة من كبرية نسبة على وسيط ته للجيش الازارد االقتصادي ان التمّدد    
 البعيد. املدى على السلطة بدواليب االمسا  على قدرته من وحيد السياسي نفوذه ويقلص اخليةالد
 للجيش: املع يف املخازون إهدار-5

 لتطهري وقدراته خرباته يستغل مل اجليش أن املع فية، اجليش وقدرات خربات إهدار مظاه  ومن    
 ب امج أن ذلك إىل أضف واألعمال، ياسةبالس اشتغل ذلك عن وبدالً . األلغام من الشمايل الساحل
 القوات خربات وإهدار للوقت مضيعة تعترب اجلامعات لطلبة اجليش يقدمها اليت العسك ي التدريب
 عن الدفاع مهارات أو احلاسوب ب جمة على اجلامعات طلبة تدريب يتم أن املمكن من وكان املسلحة،

علي ظلط ) املدين القطاع إىل الضباط خربات نقل تسهل مفيدة دورات أي أو األولية اإلسعافات أو النفس
  .(2012ومها البهنساوي، 

 :والشباب املص ية الكوادر هتميش ـ6

 إىل ذلك وأدى الدولة، يف العليا القيادية الوظارف من كبرية نسبة على املتقاعدون الضباط يسيط     
 الوظيفة هذه يشغل عندما التوظيف صف   من الشباب ح م كما املتخصصة، والكفاءات الكوادر هتميش
 التقاعد، بعد وظيفته من وم تب املسلحة القوات من معاش على حيصل املتقاعد فالضابط متقاعد، ضابط

 .عليها حيصل اليت األخ ى واخلدمات املازايا حازمة إىل باإلضافة هذا

 النقل، وزارة يف عليا اصبمن ضابط 20 وهنا  اإلسكان يف لواء 18 يوجداملص ية،  الوطن جل يدة فطبقاً 
 رريس أن كما التموين، وزارة يف لواءات 5 ويوجد عسك يني،" البيئة وزارة قيادات من 37 حنو أن كما
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 البح ية سالح متقاعدو ويسيط  اجلمهورية، رراسة من متقاعد عميد الدويل التعاون بوزارة األمن قطاع
 م كاز س  أمني وظيفة يشغل أحدهم الوزراء جملس يف لواءات مخسة ويعمل املص ية املوانئ على املص ية
 .الدولة مفاصل وكافة احمللى احلكم وإدارة والصحة والتعليم األوقاف وزارة عسك ة بدأت كما الوزراء،

 إدارة جملس يتكون املثال، سبيل فعلى ،املؤسسة العسك ية سيط ة من البحثية املؤسسات حىت تسلم ومل
 التقدي ات وتشري النقل، وزي  وي أسه اجليش ضباط من تق يبا بالكامل البح ية واالستشارات البحوث م كاز
 الضباط من منهم كبرية نسبة مستشار، ألف 450 يبلغ للدولة اإلداري اجلهاز مستشاري عدد أن إىل

 ختطو الذين الدولة مستشاري كافة عن االستغناء يشمل االجتماعية للعدالة لذلك فنظ تنا املتقاعدين،
عبد ) بالشباب واستبداهلم للدولة املدنية اخلدمة جبهاز والعاملني املتقاعدين الضباط وكل 60 الـ سن

 .(2015السالم رحومة، 
نسبة كبرية من وظارف اجلهاز  علىإىل السيط ة على السلطة، استحوذت إمرباطورية العسك   باإلضافة

إهدار موارد الدولة وهتميش الكفاءات والشباب املدين للدولة. وأدى ذلك إىل انتشار الفساد واحملسوبية و 
 .األعماليف جمال االستثمار وقطاع  واألجنيبوامل أة واتساع الفجوة الطبقية ومازامحة القطاع اخلاص 

عن ط يق السيط ة على اجلمعيات اخلريية وجلان  اخلرييكما أن متدد إمرباطورية الضباط إىل قطاع العمل 
ذا القطاع يف حماربة الفق  وتقدمي ال عاية الصحية وغريها أضف إىل ذلك، الازكاة ميكن أن يقلص دور ه

حقيها. كما يعترب اجليش تاحتمال انتشار الفساد واحملسوبية فيه وعدم وصول التربعات والصدقات إىل مس
 .األمثل االستغاللاملص ي من أكرب م اكاز اخلربة واملع فة والبحث العلمي اليت مل تستغل 

 خاتمة: .4
عد حماولة اإلجابة على التساؤالت ال ريسية للدراسة، ميكن أن القول أن من بني أساسات العالقة ب

بني املؤسسة العسك ية و املؤسسات املدنية ذلك البعد االقتصادي الذي عملت املؤسسة العسك ية 
 رأس جاهدة على التحكم فيه، و السيط ة عليه من خالل التغلغل يف مفاصل مؤسساته و التحكم يف

جل  واحتكارماله. من خالل وضع أبناء املؤسسة العسك ية على رأس أهم املؤسسات االقتصادية 
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على االمتيازات اليت مل تستطع املؤسسة العسك ية التخلص  وحتافظاليت تدر الفوارد  واملنتجاتالصناعات 
 واحلفاظيف النظام السياسي، بعملية التحكم  وارتباطهامنها الرتباطها بنشأة املؤسسة العسك ية من جهة، 

م من جهة أخ ى. إن السيط ة العسك ية  1952على اإلرث التارخيي للدولة الوطنية اليت أسست عام 
ما حلقها من عملية سياسية كان  وخم جات االنتقالية،على احلياة السياسية من خالل التحكم يف امل حلة 
ملا تقدم أن املؤسسة  وكنتيجةيعة احلال. لكن املالحظ اهلدف منه احلفاظ على االمتيازات االقتصادية بطب

ذلك على حياة املواطن  وتداعياتالعسك ية مل تلتفت للحالة الكارثية اليت يعيشها االقتصاد املص ي، 
ال غيف  وضمانكانت يف األساس تعىن بالعيش الك مي   واليتاملص ي الذي مل ي ى مطالبه تتحقق، 

من ط ف املؤسسة  واالجتماعيةي أو عدم االكرتاث للحالة االقتصادية هذا التغاض البسيط،للمواطن 
مت د، واليت  وحاالتيعجل حبدوث احتجاجات  وقدالعسك ية، يطيل من عم  األزمة اليت تعيشها مص  

املؤسسة دد من جديد حالة االستق ار املؤقتة يف ظل حكم هتبدورها قد تؤث  على احلياة السياسية و 
 وتعملباملؤسسات األخ ى  وعالقاهتاوجب على املؤسسة العسك ية أن ت اجع سياساهتا . هلذا العسك ية

االستق ار  وحتقيقعلى خلق توافق بني مجيع الفواعل داخل العملية السياسية من أجل اخل وج من األزمة، 
 املنشود سياسيا، وحتقيق اإلصالح االقتصادي الذي يضمن العيش الك مي للمواطن املص ي.
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  : ملخص
وتتوزع على مجيع أقاليم  ،تعترب نيجرييا من أبرز وأهم الدول اإلفريقية اليت تتعدد فيها الثروات  

أثر على عملية التنمية فيها، وهذا ما سنناقشه  ،وجهات البلد، إال أن سوء التوزيع هلذه الثروات يف الدولة
اليت زادت النامجة عن سوء التوزيع واحلرمان، تشخيص مشاكل التنمية ضمن هذه الورقة، وذلك من خالل 

؛ وتوصلت نتائج الدراسة أدى إىل تعطيل مسار التنمية فيها من ارتفاع نسب الفقر، والبطالة،األمر الذي
، الذي بدوره يؤدي إىل العنف بكل سببني يف انتشار الفقر ساوا إىل قناعة مفادها أن سوء التوزيع وعدم امل

 .امبحاربة هذه املثبطات وجتاوزه مرتبطالتنمية، وجناحها يف نيجرييا  عمليةصوره وبالتايل تعطيل 
   . انيجريي ، عنف ، تنمية ، توزيع الثرو  ، توزيعيةعدالة كلمات مفتاحية: 

 

Abstract: 

Nigeria is one of the largest and most important African countries in 

which wealth is abundant and spread across all regions and destinations of 

the country. However, the poor distribution of these wealth in the country 

has affected the development process in it, and this is what we will discuss 

in this article, diagnosing the development problems caused by poor 

distribution and deprivation, which have increased high rates of poverty and 

unemployment, which led to the disruption of its development trajectory; 

The results of the study concluded that poor distribution and inequality are 
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 two reasons for the spread of poverty, which in turn leads to violence in all 

its forms and thus disrupts the development process, and its success in 

Nigeria is linked to tackling and overcoming these disincentives.    

Keywords:  development; Distributive justice; Nigeria; violence; wealth 

distribution. 
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 مقدمة:  .1
، فجميع للبحث جتاذبته عد  تيارات خمتلفةشكلت مسألة توزيع الثرو  منذ أقدم العصور موضوعا       

من خالل إقرار وهذا  ،بني أفراد اجملتمع الواحديف التوزيع لسماوية أشارت إىل درجة التفاوت الشرائع ا
إذ ذاك ال يزال مفهوم التوزيع العادل على رأس املسائل اليت تتصدر البحوث واحلوارات والعدالة،  املساوا 
وأصبح ضمن أولويات الفكر التنموي واالقتصادي، فمسالة التوزيع بني الناس من أهم مشاكل  ،العلمية

 املساوا وعدم  ،واإلقصاء ،هميشملا يرتتب عنه من فوارق اجتماعية كرستها سياسات الت ،اجملتمع املعاصر
 بعض الدول بشكل أو آخر على عملية التنمية . أثرتاليت 

وبشرية  ،يه من موارد طبيعيةيا أحد أكرب اقتصاديات الدول اإلفريقية ملا تتوفر علري وتعترب نيج         
بني السكان يف ارتفاع  ،والبطالة ،واستشراء الفساد جعل من معدالت الفقرسوء التوزيع  غري أن   ،هائلة

خاصة وأن نسبة العنف عرفت ، هافيوحىت األمين  ،واالجتماعي ،مستمر انعكس على االستقرار السياسي
فكلما قل العدل يف جمتمع دل ذلك على غياب الكرامة  ،ب شعور األفراد باحلرمان واحلاجةتزايدا بسب
وتتفتت حلمته وتتهدد ، بب الفوارق االجتماعيةومعه تشيع الصراعات الداخلية بني األفراد بس ،اإلنسانية

 مقومات وجوده وتتبدد فيه فرص التنمية واالستقرار .
جرييا يستحيل جتسيدها يف تتبلور إشكالية الدراسة ضمن قناعة تقوم على أن عملية التنمية يف ني       

تؤثر عدم  كيفو التايل : التوزيع بني خمتلف املوارد، ومنه تتأسس إشكالية موضوعنا على النحظل سوء 
  على عملية التنمية في نيجيريا؟  لثروةا توزيعالمساواة في 

ثرو  بني العادل لل توزيعاليف وجوب املساوا   نيجرييا مبدىيف التنمية  حتقيقترهتن عملية  :الدراسةفرضية 
  اجملتمع.أفراد 
منهج دراسة احلالة من خالل حماولة تشخيص أسباب سوء التوزيع للثرو   وقد اعتمد البحث على     

حلول ملشكلة توزيع  إجيادإىل مبا خيدم أهداف البحث اليت تسعى وربطها بالتنمية يف نيجرييا، وكذلك 
ي اليت تؤد ،والفساد ،والبطالة ،والقضاء كليا على مشاكل الفقر ،اهوالدخل والدفع بعجلة التنمية في الثرو 

 يف بعض األحيان إىل العنف مبختلف أشكاله.
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 العدالة التوزيعية تحليل مفاهيمي :  .2
فكر  العدالة تعترب من أقدم القضايا اليت جذبت اهتمام املفكرين والفالسفة يف العصور الوسطى       

إىل تراكمات  ،وامللكية ،لعملوفرص ا ،والتفاوت يف الدخل ،واحلديثة، حيث أدت مشكالت  الفقر
نتيجة السياسات اخلاطئة للدول يف توزيع الثرو ، هلذا إذا ما تفحصنا  ،عانت منها اجملتمعات خطري 

 األدبيات اليت تعاجل مفهوم العدالة فنجدها ختتلف باختالف اجملتمعات  واملدارس الفكرية .
 مفهوم العدالة:  1.2

يكون ذلك لفقهاء عبار  عن االستقامة يف طريق احلق و وهي عند ا ،دالة يف اللغة : تعين االستقامةفالع     
العدالة من أهم الفضائل اليت تقوم أن  حيث ،(309، صفحة 2008)نزيه،  باجتناب كل ما هو حمظور

فهي إجراء ضروري يف حياهتم لتنظيم شؤوهنم الفردية واالجتماعية،  ،ورفاه الناس مرتبط هبا عليها الطبيعة
لدى األفراد ال يكون إال بواسطتها، مبنح كل فرد نصيبه الذي  - الذي يعترب ميز  فطرية -وكبح الصراع 

 .  (khosravi & mojtaba, 2016) يستحقه.
هنا مراعا  املصاحل واملساوا  يف التعامل والذي يتقاطع بدوره مع فكر  العدالة على أ :وُعرِّف ت العدالة       

ا على ، والذي بدوره يركز غالبالعادل كز على مسالة التوزيعتالتوزيعية، إذ أن فكر  العدالة باألساس تر 
، صفحة 2020)مافيونيه،  والتفاوت الطبقي. واملساوا  املتعلقة باحلرية ،واالقتصادية ،املشاكل االجتماعية

21)  
أن يقوم كل فرد بوظيفته يف اجملتمع حبسب  ،ن العدالة تقتضييف هذه احلالة مفهوم نسيب ألواملساوا        

وهذا من  ،وحبسب مرتبات يف النفس البشرية ذاهتا ،الفسيولوجيةو  ،قدرته ومقدرته املتوافقة مع بنيته الذهنية
 . ظيم الدولة ونسق الكون يف انسجامشأنه جعل بنية النفس وتن

عدالة التوزيع: توزيع موارد اجملتمع  ،إىل قسمني Aristoteأرسطو  اليوناين قسمها الفيلسوفو قد        
على األفراد مع مراعا  مؤهالهتم العلمية والعملية ومنح الناس اخلدمات الرتبوية والصحية واالجتماعية 

األضرار اليت يتعرض هلا األفراد  ، وعدالة التصحيح: من خالل تصحيحوالروحية اليت حيتاجوهنا باملساوا 
(، فاحلصة اليت قد حيصل عليها فرد ما ال تقتضي هم متثلها عدالة القضاءعلى حقوقالنامجة عن االعتداء 

ضع ملبدأ بالضرور  أن تكون نفسها حلصة فرد آخر، هذا ما يؤكد على أن التوزيع بني األفراد جيب أن خي
  (2013)بشار ،  .التناسب أو تكافئ الفرص
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" اتفاق جمموعة من هي John Rawls جون رولزالفيلسوف األمريكي أما مفهوم العدالة عند        
 ،ومجلة قيم تعاونية ،وثقافة مشرتكة ،ولغة ،البشر على مفهوم مشرتك للعدالة، يتطلب وجود مصاحل

دالة تركز على النظر  نظرته للعف (2014)تيتات و حممد،  ،وعادات تفرض التزاما أخالقيا عليهم"
وما مييز العدالة كمفهوم  ،مبعىن أن مبادئ العدالة هي مبادئ تنظم البنية األساسية للمجتمع ،املؤسساتية

 على وجه التحديد أهنا مطالب وجب على املؤسسات االجتماعية تلبيتها .
، فيقصد بذلك الطريقة اليت تتالءم Rawls للمجتمع لرولز "األساسية  البنية "وبالرجوع إىل مفهوم      

يضمن احلقوق والواجبات  ، يف ظل نظام تعاون اجتماعيواالجتماعية الرئيسيةالسياسية  وفقها املؤسسات
باعتبار أن البنية األساسية  ،لنامجة عن هذا التعاون االجتماعي، وينظم عملية توزيع الفوائد ااألساسية

ي ذا القضاء املستقل، وكذا امللكية اليت يقرها القانون، وبنية االقتصاد تشمل القانون األساسي والسياس
حيقق فكر  اجملتمع حسن  وامللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج الشيء الذي ،املتمثلة يف نظام األسواق املتنافسة

    (99، صفحة 2009)رولز،  .التنظيم
اليت سعت لتوحيد مفهومي  ،ةيف الدولة الوطنية اإلجرائي تعريفاتالحلديث ازدادت العصر اأما يف        

ام القانون، املساوا  املساوا  أم ،ملساوا  االقتصاديةا ، املواطنني ) املساوا  السياسيةالعدالة واملساوا  بني
رغم فساوا  بني الشعوب والدول، فالعدالة ال تعين امل ،تلف يف النسق الدويلخمن األمر أ(، غري االجتماعية

يف الوصول إىل منافع  ،التفاوت كبري بني دول الشمال واجلنوب إال أن ،حترير التجار  العاملية ووحد  السوق
وعلى التفاوت االقتصادي والطبقي بني  ،وعدم تكافئ الفرص ،بقدر ما تقوم على املصلحة ،متساوية

  (10، صفحة 2013)بشار ،  الشعوب والدول.
الجتماعية، السياسية، االقتصادية، ) ا ساوا  يف الفرص واحلقوقامل فتحقيق العدالة يقتضي إقرار   

 بني األفراد. عرقي أو ديين أو اقتصادي  وإعاد  التوزيع دون متييز ،( ،...اخلالثقافية

 :الثروةمسألة توزيع  2.2 
واملنافع يف اجملتمع ؟ وهو تساؤل يبدو يف ظاهره تساؤال حول كيفية توزيع الثرو  قد يتبادر إىل أذهاننا       

رو  يف أي جمتمع ال إال أنه حيمل يف خباياه أمورا متداخلة ومتشابكة فيما بينها ، فتوزيع الث ،من البديهيات
ونوعية التحوالت  ،لتارخيي واالجتماعيبل هو وليد عمليات معقد  تعكس مسار التطور ا ،حيدث تلقائيا

صيل اإلنتاج اليت طرأت على عملية اإلنتاج، فال جند مثال يف أي جمتمع هيئة أو مؤسسة مركزية تقوم بتح
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بل إن هذه العملية تتم بتفاعل البشر فيما بينهم سواء داخل جمتمعاهتم أو خارجها،  ،وبعدها توزع عائداته
فهي هلا تأثري  ،ؤسسات أو اهليئات احلكومية يف إشرافها على عملية التوزيعوليس هذا معناها نفي دور امل

 (.الدعم العام ، الضرائب ،...اخل ) اإلنفاق و  رو  وإعاد  توزيعها داخل الدولةعلى عملية توزيع الث
   (94-93، الصفحات 2001)الرزاق، 

وبالتايل فإن االلتزام بضمان التوزيع العادل للثرو  والفوائد النامجة عن املداخيل تقع على عاتق الدولة ،      
هو االمتثال لقرارات احلكومة وتنفيذها يف مسألة  ،ومن جانب املواطنني واجب يف العدالة االجتماعية

عن أن العدالة التوزيعية تركز على عدالة اآلليات واإلجراءات اليت ضال ف(f.Mckee, 2007.)  ،التوزيع
أي السلع االقتصادية القابلة للتوزيع من الدخل  ،ختصص فقط كمية معينة من السلع القابلة للتوزيع

أن العدالة التوزيعية هلا عالقة بالوجود  Michael Walzer والثرو ، ويضيف يف ذلك مايكل والزر 
و امللكية اخلاصة ورأس املال، وحىت وإن   ،واألرض ،ومسائل اهلوية ،بقدر ما هلا عالقة باالستهالك ،والفعل

 فمعىن ذلككانت هناك فروق بني الناس يف الدخل أو الثرو  أو يف فوائد أخرى تكون مقبولة اجتماعيا،  
وبذلك يكون هذا التفاوت  ،غاللعن القوانني املنافية للعدالة كالظلم واالستأهنا تتحدد وفق معايري بعيد  

مستحق، إذ أن املساوا  اليت حتكم هذا النمط من العدالة هي مساوا  تناسبية و ليست حسابية ،ألهنا قد 
انطالقا من املسّلمة اليت تؤكد أّن العدالة التوزيعية  ،تتحقق رغم وجود تفاوت وفوارق بني األفراد يف اجملتمع

غري به حسب استحقاقه، فإذا كان األفراد غري متساويني يف املزايا فمن يف جوهرها أن يأخذ كل فرد نصي
 (127، صفحة 2015)ممدوح،  .أن تكون أنصبتهم متساوية العدل

 ،حيث أُعترب تأسيس جمتمع إنساين واخلروج من الوضع الفردي مبا يليب احلاجيات املتبادلة للبعض   
أساسا لقيام أي جمتمع سياسي أو دويل، فالطبيعة البشرية طبيعة تغلب عليها الصراعات بسب تصادم 

إال يف ظل توزيع عادل يقوم على املبادئ  ،واستبعاد هذه الصراعات حيتاج إىل توازن ال يتحقق ،املصاحل
 التالية : 

 . املساوا  يف التمتع باملوارد والسلع والثروات العامة 

  حصص املشاركة يف اإلنتاج واالحتياجات. انطالقا منتوزيع الدخل يكون 

    باملفهوم:ثالث قضايا ذات صلة  وباحلديث عن توزيع الدخل غالبا ما يتم الرتكيز على
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 يقصد هبا الدخول اليت حيصل عليها األفراد وهي ال هتتم عاد  باخللفية التارخيية التوزيع الفردي :
ين الثرو  بقدر ما هتتم بنسبة الدخل الذي ميلكه ومصدره )أجرا، ريعا، يف كيفية حصول وتكو 

 رحبا (.

 إمنا بعوامل اإلنتاج ) رأس املالو  ،عكس األول ال يهتم بدخل األفراد : فهولتوزيع الوظيفيا ،
 والتنظيم (. ،األرض ،العمل

 ر اإلنتاج من ن عناصيبحث يف احلصص النسبية اليت حيصل عليها كل فرد م :احلصص التوزيعية
 (95)الرزاق، صفحة  .الدخل القومي

   : أزمة الفقر وتوزيع الثروة في نيجيريا  .3 
دولة  117مبشاركة  ،ُعِقد  مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية يف كوبنهاغن 1995يف عام         

أن احلاجة ماسة إىل معاجلة املشاكل االجتماعية بعيد   ،" بأن شعوب العامل أظهرت بشىت الطرق :واعرتفوا
د منها من البلدان ، اليت ال يسلم أي بل ،واالستبعاد االجتماعي ،والبطالة ،الغور، وخباصة مشكل الفقر

اآلثار املفجعة وكذلك  ،لاليت تنجم عنها تلك املشاك ،أن نعاجل األسباب اجلذرية واهليكلية ومهمتنا هي
)تقرير، اخلالص من  .، من أجل تقليل ما حيف حبيا  الناس من شكوك وعدم اطمئنان "اليت ترتتب عليها

    (04-03، الصفحات 2003الفقر، 
واحلد من مشكل البطالة  ،وكانت اهداف الدول انذاك تسعى اىل حتسن مستويات املعيشة لالفراد     
وكذا تقدمي الرعاية الصحية وحل املشكل االقتصادية واالجتماعية لالفراد مع احرتام للحريات  ،قمافاملت

 العرقي  واللغوي واالديين .مة وحقوق االنسان ونبذ التمييز العا
نيتهم يف أعلن الزعماء السياسيون عن  ،2000املتحد  لاللفية املنعقد يف ويف مؤمتر قمة األمم        

والقضاء عليه يف هناية  ،من أجل تقليل نسب الفقر كمرحلة أوىل ،فر  اجلهوداظالقيام حبملة منسقة ومت
املطاف، من خالل حتديد مثانية أهداف ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع ،وتوفري التعليم االبتدائي 

وفيات األطفال ،وحتسني صحة  ، وخفض معدالتسني ومتكني املرأ ساوا  بني اجلنللجميع ، وتعزيز امل
، وضمان استدامة راض" واملاالريا وغريهم من األمومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية " االيذز ،األم

 .  (05صفحة ، 2003)تقرير، اخلالص من الفقر، من أجل التنمية(  بيئية واقامة شراكة عاملية
لقد شهدت السنوات األخري  تزايدا كبريا الهتمام الدارسني مبوضوع الفقر سواء أكان ذلك على       

 ،ت االقتصادية، ومت تناول هذه الظاهر  من خمتلف اجملاالوحىت العاملي ،أو اإلقليمي ،احملليالصعيد 
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ومن ذلك يعترب  ،ظاهر  متعدد  املداخل والنظريات والسياسية، باعتبارها ،بولوجياو ر ثواإلن ،واالجتماعية
والتقليل من  ،موضوع الفقر من أبرز القضايا اليت تويل هيئة األمم املتحد  له القدر الكايف يف مكافحته

نسبه املرتفعة يف العامل، إذ أصبح متفق عليه أن أي فرد حيصل على دخل أقل من دوالر واحد يوميا يقع 
ووفقا  لتقرير "الالمساو  يف العامل " ختتلف الالمساوا  يف الدخل من   (2005)حممود،  ،حتت خط الفقر

 التايل : وهذا ما يوضحه الشكل   ،منطقة إىل أخرى يف العامل
 

: نسبة التفاوت الدخل القومي في مناطق العالم01الشكل    

 

Source : (Report, World Inequality Report, 2018, p. 43) 

يف كل من  %47و %41و تراوحت مابني  ،%37فنجدها منخفضة يف دول أوروبا وقدرت بنحو   
يف دول إفريقيا جنوب   %61و  %54تراوحت مابني يا والصني، ومرتفعة وبنسب كبري  أمريكا وروس

ل الشرق األوسط،  وهذا يعزى والربازيل، واهلند، ودو  ،الصحراء ) اليت تعترب نيجرييا جزء من هذا الفضاء (
حيث وعدم وجود عدالة ومساوا  يف توزيع الثرو  ،  ،التفاوت االقتصادي الكبري يف  هذه اجملتمعاتإىل 

وفقر مدقع يف  للتنمية ما كانت هناك مستويات متدنيةكل  ،ك موارد طبيعيةكانت هنا  نالحظ أنه كلما
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لتصبح بسبب سوء التوزيع والتفاوت نقمة على  ،اجملتمعات )اليت من املفروض أن متثل هلا هذه املوارد نعمة
 الدولة ( .

والفقر كمفهوم هو الوضع االقتصادي الذي يفتقر فيه الناس إىل دخل كايف للحصول على احلد            
األدىن من مستويات اخلدمات الصحية، والغداء، واملسكن، وامللبس، والتعليم اليت تعترب ضرورية للعيش 

عندما يكون  األول يعين انهوفقر نقص احلاجيات األساسية، ف ،ويقسم الفقر بذلك إىل فقر الدخل ،اجليد
الفرد ال ميلك املال لتحقيق مستوى معني من املعيشة، بينما يقصد بالثاين عندما يكون الفرد غري قادر 

 lucky & damiebi) .واملسكن ،واملأوى ،على تلبية االحتياجات األساسية اليت حيتاجها كالطعام

sam, 2018)     
الدخل والثور  يف تزايد  هذا السياق أكد صندوق النقد الدويل أن قضية الالمساوا  يف توزيع يفو       

الرتباط هذا التباين يف توزيع الدخل  احلايل، بذلك أحد التحديات الراهنة يف عصرنا شكللتمستمر، 
الدول اليت تشهد عدم  تلك  خاصة ،والتقليل من حد  الفقر املتزايد بضعف النمو، وعرقلة جهود التنمية، 

 استقرار سياسي واجتماعي .
هو احلال بالنسبة لدولة نيجرييا أحد اكرب اقتصاديات إفريقيا باعتبارها من أعضاء البلدان               

مليار  35 ـــ، إذ يقدر احتاطي النفط فيها بوعاشر اكرب منتج للنفط يف العاملاملصدر  للبرتول  ) أوبك (، 
ويقدر عدد السكان حسب إحصاء  ،3م تريليون180 ـــيوميا واحتاطي هائل من الغاز يقدر ببرميل 

، من إمجايل سكان العامل% 2.50أي  ،نسمة نمليو "  .206.139.589 " ـــب 2020السكان لسنة  
وأخرى بشرية ونسبة منو  ،تمتع نيجرييا مبوارد طبيعية متنوعةت إذ ،كيلومرت مربع  910802بلغ مساحتها وت

أهنا تعاين من فجو    إال،  2030رشحها لتكون من احد اكرب اقتصاديات العامل مطلع  ،اقتصادي كبري
يا مها مرتابطان ارتباطا نظر  ،اعتبار أن عدم املساوا  يف التوزيع والفقر على ،،كبري  يف توزيع الدخل والثرو 

    (lucky & damiebi sam, 2018, p. 80) .حد منها يعين وجود اآلخرأن وجود أوثيقا و 
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 .2018:  توزيع الفقر حسب اقتصاديات دول إفريقيا جنوب الصحراء   2الشكل 
 

  

Source:  (Rapport, poverty and shared prosperity, 2020, p. 49) 

  
تسجل إفريقيا جنوب الصحراء أكثر النسب املئوية  يف معدالت الفقر حسب تقرير البنك و            

 ،، حيث يعيش ما يقارب نصف الفقراء يف إفريقيا يف مخسة بلدان"الفقر والرخاء املشرتك" الدويل بعنوان 
 60) ـــكل من مجهورية الكونغو الدميقراطية ب  بعد ذلكلتليها  ،مليون نسمة ( 79) ــــتتصدرهم نيجرييا ب

 مليون 20) ــــومدغشقر ب ،(مليون نسمة  26) ــــوإثيوبيا ب ،( نسمة مليون28)  ـــوتنزانيا ب ،( نسمة مليون
           .(Rapport, poverty and shared prosperity, 2020, p. 70.71)(  نسمة

تلك الدول اليت تنخرها  عملية توزيع الثرو  والسلطة أحد العمليات املعقد  والصعبة يف الدولة ،خاصةف     
نتيجة التنوع والتعدد العرقي والديين، ومتثل نيجرييا أحد هذه النماذج حيث ُيالحظ أن جل  الصراعات

الذي من شانه أن  ،والسلطة ،ثروات البالد احلكومات املتعاقبة فشلت يف حتقيق قدر من التوازن بني
 يساهم يف تنمية حقيقة شاملة يف كافة املناطق من خالل عدالة توزيعية تقوم على املساوا . 

واحلد من مستويات الفقر هو أحد األهداف اإلمنائية الرئيسية للبلدان النامية،  التوزيعية لعدالةاحتقيق و     
وتزايد الفقر يشكالن سدا منيعا لعملية التنمية االقتصادية بصفة  زيع الثرو ،تو يف  ساوا إذ ذاك أن عدم امل
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على عائدات النفط والغاز يف يعتمد  االقتصاد النيجريي خاصة وأن  ،والتنمية الشاملة بصفة عامة ،خاصة
وحوايل نصف اإلرادات احلكومية،  ،من صادرات نيجرييا %90الناتج احمللي اإلمجايل، حيث ميثل حوايل 

امليزانية الفيدرالية  شهد االقتصاد ركودا بسبب تدين أسعار النفط وأحدث أزمة كبري  يف 2015ومنذ 
، وكذا االنعكاسات الغري 2016واإلنفاق احلكومي يف  ،وهو ما أدى  إىل تقليل اإليرادات ،واحلكومية

بشكل كبري على  بسبب اعتماد احلكومة ،الغري النفطية املباشر  اليت أثرت على االستثمارات األخرى
-Rapport, MOVING TOWARD A MIDDLE) .) الغاز والنفط (عائدات احملروقات

CLASS SOCIETY , NIGERIA ON THE MOVE: A JOURNEY TO 

INCLUSIVE GROWTH., 2019, p. 10)   
ر، وفجو  الفقر، الوطين وعدم املساوا  يعتمد على ثالث مؤشرات ) معدل الفقتحديد خط الفقر ف   

ل من معدل االستهالكي للفرد أق إنفاقهم، فمعدل الفقر حيدد نسبة السكان الذين يكون ومعامل جيين (
أما مؤشر جيين فهو مقياس توزيع  ،فجو  الفقر تقيس عمق الفقر وشدته، و خط الفقر أو مساويا له

واجلدول التايل يوضح لنا مؤشر الفقر  .يف الدولة ويستخدم بكثر  لقياس عدم املساوا  االقتصادية اإلنفاق
 يف نيجرييا:

 2019: مؤشرات الفقر وعد المساواة في نيجيريا عام 1الجدول 
مؤشر فجو  الفقر ، كنسبة  معامل جيين 

 مئوية من خط الفقر
بالنسبة املئوية  معدل عدد الفقراء ، 

 للسكان يف الطبقات

 

 نيجرييا  10.1 12.9 35.1
 احلضر  18 4.5 31.9
 الريف 52.1 17.5 32.8

 

Source:  (Report, 2019 Poverty and Inequality in Nigeria: Executive 

Summary, 2020, p. 05) 
 

اليت  احلضرية املناطقب مقارنة ،%52.1مرتفع باملناطق الريفية معدل الفقر يف نيجرييا  نالحظ أنإذ   
بني املناطق احلضرية اليت سجلت شر فجو  الفقر فهناك تباين كبري أما فيما خيص مؤ  ،%18سجلت 

مؤشر جيين كان متقاربا بني املناطق  أن، يف حني %17واملناطق الريفية اليت جتاوزت ،فقط 4.5%
 احلضرية والريفية .
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 ،ويف ظل هذه الظروف االقتصادية املتأزمة تراجعت قدر  الدولة على تلبية االحتياجات االجتماعية     
واالقتصادية األساسية للسكان ، كما أن األفراد الذين يسيطرون على مقاليد احلكم يف الدولة وهلم السلطة 

 إىلال ،ليفسح بذلك اجملعلى مواردها، أدى إىل عدم الشفافية على مستوى مجيع  مؤسسات الدولة
، هذا األمر جيعل من األفراد الذين يعيشون يف حرمان وفقر وتعطيل برامج التنمية املختلفة ،استشراء الفساد

احملرومني منها بسبب  ،الطبيعيةات عنيفة من اجل احلصول على  عائدات املوارد يسلوك ينزعون حنو ،مدقع
 .  (Ukiwo, 2006, p. 16) .سوء التوزيع و اإلقصاء مبختلف صوره

لفقر وعدم املساوا  تقرير بعنوان " ا  NBSأصدر البنك الوطين لإلحصاء يف نيجرييا   2020ويف ماي 
 حوايل  وجاء فيه أن ،2019و 2018ما بني  إجراؤهمستويات املعيشة اليت مت  إىلاستنادا  ،يف نيجرييا "

يعيشون حتت خط الفقر يف البالد. وهذا - مليون نسمة  80يقارب  أي ما -من سكان نيجرييا 40%
 ما ميكن رصده من خالل اجلدول التايل :

 جيريادوالر أمريكي في اليوم بني 1.90معدل الفقر عند خط الفقر : 3الجدول 
عدد الفقراء  سنة املسح اقتصاد

 ()باملاليني
نسبة فجو  الفقر  (٪) فجو  الفقر (٪) رمعدل الفق

 إىل معدل الفقر
(٪) 

 
 31.9 12.5 39.1 78.5 2018 نيجرييا 

 
Source: (Rapport, poverty and shared prosperity, 2020, p. 59) 

أدى استشراء الفساد واحملسوبية إىل زياد  معانا  اجملتمع النيجريي ، حيث يسيطر  فضال عن ذلك      
فحسب  ،وسياسية ،ثنيةإالعتبارات  ،ورجال األعمال على جزء كبري من الثرو  ،كبار القاد  يف الدولة

جدا   فاسد 0يعترب رقم   ، حيث100إىل  0منظمة الشفافية الدولية يستخدم مقياس الفساد من 
إال انه ما تزال الدول  ،خالية كليا من الفساد وتشري البيانات إىل أنه بالرغم من بعض  التقدم 100و

 متقاعسة يف املعاجلة الفعلية للفساد يف القطاع العام . 
 180 جمموعمن  149أن نيجرييا من بني أكثر الدول فسادا مبرتبة مؤشر مدركات الفساد  تقرير ر يُظهِ و  

حد أالكبري  الذي يشكل سوء التوزيع  ، لذا فإن معدالت الفساد100من  25دولة بإمجايل درجة 
ي أحيانا إىل النزوع دوهو األمر الذي يؤ  ،حتما ستنعكس على عملية التنمية يف نيجرييا  ،مضامينها
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 Rapport, INDICE DE PERCEPTION DE LA) .عادهإلعمال عنف هتدد األمن بكل أب

CORRUPTION 2020, 2020, pp. 02-03)    
وتعطل عجلة التنمية فيها بسبب أثارها  ،الالأمن داخل الدولةختلف النزاعات الداخلية العنف و  و        

يف العامل  ضعفاأل 10إذ تصنف نيجرييا ضمن الدول  ،والسياسي ،واالجتماعي ،على الوضع االقتصادي
يف تقسيم الثرو   لعادلا غري ، ويرجع كل هذا لعدم التوزيعستقرار السياسي والعنف واإلرهاباالمن حيث 

حاليا أربع  ، ووفقا ملؤشرات احلكومة العاملية ومؤشر السالم العاملي يوجدوالالمساوا  بني األقاليم والسلطة
، شرقي، ومنطقة دلتا النيجريالشمال ال :وأعمال العنف يف نيجرييا هي صراعات مناطق جغرافية تشهد

ثنية يف الشمال الشرقي على ما يقرب من اإلالصراعات  ت، فمثال أثر و املناطق احلضرية ،ملناطق الوسطىا
بسبب تعطيل اخلدمات العامة والبنية التحية بفعل األعمال اإلرهابية وتراجع النشاط  ،مليون شخص 15
 , Rapport, MOVING TOWARD A MIDDLE-CLASS SOCIETY) .تصادياالق

NIGERIA ON THE MOVE: A JOURNEY TO INCLUSIVE GROWTH., 

2019, p. 11)     
 وضع االقتصادي واالجتماعي واألمين انعكس سلبا على عملية التنمية يف هذه األقاليم، كماهذا ال     

حيث ميثل سكان الريف يف نيجرييا أكثر من  ،أدى إىل انتشار الفقر يف املناطق الريفية انتشارا رهيبا
إذ سجلت منطقة دلتا النيجري نسبا كبري  من معدالت الفقر يف السنوات  ،من األسر الفقري  70%

عن إجياد حلول ملشاكل التنمية والقضاء على أسباب  ذلك بسبب تقاعس احلكومات السابقةو  ،األخري 
واملياه  ،خاصة يف  األراضي الزراعية ،، زد على ذلك تدهور البيئة بسبب عمل الشركات النفطيةالفقر فيها

يف  يعتمدون   أفراد هذه املناطق، خصوصا وأهنمالشيء الذي زاد من معانات  ،الصاحلة للشرب والري
واملياه الصاحلة  ،تهاكالطرق الريفية وقل  قوض ضعف البنية األساسية  ويلزراعة، كسب قوهتم على الصيد وا

 ،االتصاالت وخدمات ،واملرافق الصحية ،واملدارس ،وانعدام الطاقة الكهربائية ،والصرف الصحي ،للشرب
االجتماعية اليت تطفو من حني إىل  صراعات، يضاف إىل ذلك البل العيش يف هذه األماكن املنسيةس

هتديدا ألمن أفرادها األمر الذي عرقل من جهود التنمية مبختلف أبعادها يف هذه املناطق وشكل  ،آخر
، الصفحات 2010)تقرير، جهورية نيجرييا االحتادية برنامج الفرص االسرتاتيجية القطرية،    .وممتلكاهتم

04-05)  
ختفف  من وطأ  الفقر على إذ أنه من املفروض أن املساعدات االجتماعية وبرامج التأمني االجتماعي      

ال زالت تقليدية  ،واملعاشات ،، غري أن السياسات االجتماعية يف نيجرييا مثل التأمني على البطالةاألفراد
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الربامج االجتماعية األمر الذي يؤدي إىل اليت متول هذه ،بسب افتقارها إىل الوسائل االقتصادية والسياسية 
 (lucky & damiebi sam, 2018, p. 81) .  ارتفاع معدل عدم املساوا 

مما جيعلها ضمن  0.534سجلت نيجرييا قيمة  ،2019لسنة  (HDI)وحسب دليل التنمية البشرية     
، حيث ارتفعت قيمة دليل التنمية دولة 189من أصل  158البشرية  برتبة ل املنخفضة يف التنمية الدو 

 . %14.4بزياد  قدرها   2018إىل  2005بني سنة  0.534إىل  0.467البشرية لنيجرييا من 
 :  دليل التنمية البشرية لنيجيريا بناءا على بيانات متسلسلة زمنيا   02الجدول

قيمة مؤشر 
التنمية 
  البشرية
HDI 

 نصيب الفرد من

GIN (2011 

تعادل القو  
 (الشرائية بالدوالر

متوسط سنوات 
 الدراسة

سنوات 
الدراسة 
 املتوقعة

متوسط العمر 
 املتوقع عند الوالد 

 

 3.221  6.7 45.9 1990 

 2.872  7.2 45.9 1995 

 2.828  8.0 46.3 2000 
0.467 3.819 5.2 9.0 48.3 2005 
0.484 4.793 5.2 8.4 50.9 2010 
0.527 5.540 6.2 9.7 53.1 2015 
0.528 5.336 6.3 9.5 53.5 2016 
0.533 5.203 6.5 9.7 54.0 2017 
0.534 5.086 6.5 9.7 54.3 2018 

0.539 4.910 6.7 10 54.7 2019 

 

Source: (Report H. D., 2020, p. 03) 

 

خالل هذه البيانات نستعرض التقدم الذي حققته نيجرييا يف مؤشرات دليل التنمية البشرية من عام  من 
إىل   45.9من ، حيث ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالد  يف نيجرييا 2018ام حىت ع 1990
وايل املتوقعة حب، وزادت سنوات الدراسة بفضل برامج الرعاية الصحية سنوات 8.8أي مبقدار  ،سنة 54.3

  %57.2باإلضافة إىل ذلك ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو  ،سنوات يف السنوات األخري  3
نيجرييا بعيد  عن األهداف اإلمنائية  لاز ت ماهذه األرقام  لكن مع كل. 2018إىل سنة  1990من سنة 
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، كما أن معدالت الفقر بني املناطق هناك تفاوت اقتصادي ، حيث الزاللتحقيق التنميةها تاليت مت وضع
 يف ارتفاع مستمر .

 
 التوزيع العادل كشرط  مسبق لتحقيق التنمية في نيجيريا  :       .3 

واالجتماعية  ،التنمية كمفهوم ديناميكي ومتعدد األبعاد تطور مع الزمن ليعرب عن احلركية العلمية          
ليشمل  حنو التوسع،فبعد أن كان املفهوم مرتبط بنمو االقتصاد أخد  ،اليت حدثت يف القرون املاضية

إذ ميكن القول أن مفهوم التنمية هو " إحداث جمموعة من ،متغريات أخرى وصوال إىل املفهوم احلايل
، مبعدل يضمن التزايد املستمر يف نوعية احليا  ما من أجل التطور الذايت املستمرالتغريات اجلذرية يف جمتمع 

كل أفراده من خالل زياد  قدر  اجملتمع على االستجابة إىل احلاجات األساسية واحلاجات املتجدد  ل
ألعضائه وبالصور  اليت تكفل زياد  درجة إشباع تلك احلاجات عن طريق ترشيد استغالل املوارد املتاحة 

   (328، صفحة 2016)لورنس و حامد رحيم،  وحسن توزيعها ".
التنمية كفكر  جتسد كل احملاوالت اليت من شأهنا حتسني ظروف الوجود البشري بكل أبعاده ، ويكون و   

هذا بتحسني ظروف الرفاه لكل املواطنني بطريقة مستدامة تضمن حقوق أجيال اليوم وأجيال املستقبل، 
ى احلاجات يف احلصول عل ،وعدم املساوا  ،وال يتأتى ذلك إال من خالل حماربة كل أشكال الفقر

وإمنا تشمل كذلك فكر  التوزيع العادل  ،أن التنمية ال تشمل النمو االقتصادي فحسب كما  ،األساسية
قصد حتسني سبل العيش الفردية  ،واخلدمات األساسية األخرى ،والسكن ،والتعليم ،وتوفري الرعاية الصحية

   (Lawal & Abe, 2011, p. 283) .واجلماعية
عىن بالدرجة األوىل بأطر حمدد  ومعروفة على حنو تلقائي من أمهها دراسة يُ التنمية  تحقيقف          

دد  وكذا تعزيز مظاهر النمو االقتصادي وفق مؤشرات ومعطيات حم ،ومعاجلة اختالل الدخل الفردي
يف مفهومه   Amartya Sen أمارتيا صن االقتصادي اهلندي أشار كما ،القوميمرتبطة أساسا بالناتج 

ع هبا الناس "، فربط حصول ت" عملية توسيع يف احلريات اليت يتم ابأهن اوعرفهفكر  احلرية  إىل للتنمية
 ،تصاديةوانعدام الفرص االق ،والطغيان ،التنمية بتوفر احلرية وإزالة كافة املظاهر السلبية للحرية كالفقر

    (18-17، الصفحات 2010)صن،  .وشح املرافق اخلدمية ،واحلرمان االجتماعي
، ال سيما وأنه كانت هناك عد   إىل يومنا هذا لستينياتامنذ فشبح التنمية أصبح يؤرق نيجرييا       

ُعرفت باخلطة الوطنية  1968و 1962أوهلا ما بني جهود وخمططات للنهوض بالتنمية يف البالد كان 
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لكنها مل حتقق أي جناح يذكر بسبب قلة  ،تعليم والصحة وتوفري مناصب للعملللتنمية يف قطاعات ال
ن مصدر متويلها كان خارجي، باإلضافة إىل اهنيار اجلمهورية األوىل بسب أل ،املوارد الالزمة لتحقيقها

 . ( مما أدى إىل تعطيلها1970-1967 احلرب األهلية )حرب بيافرا
زراعي ظهرت خطة التنمية الثانية وكانت أولوياهتا النهوض بالقطاع ال 1970ومع انتهاء احلرب األهلية يف 

، وتوفري اخلدمات االجتماعية، ولعدم حتقيقها الطاقة واالتصاالت واملياه والريو  والصناعي والنقل، والدفاع
،  أُعتربت أكثر طموحا من سابقتها 1980إىل  1975ثة يف الفرت  من لغاياهتا كانت هناك أخرى ثال

 1981برتكيزها على التنمية الريفية واجلهود املبذولة على القطاع الزراعي أما اخلطة الرابعة اليت كانت مابني 
ركزت على اخلدمات االجتماعية والصحية من اجل حتسني الظروف املعيشية للشعب واملتمثلة  1985و

زياد  وتوزيع الدخل لدى األفراد  بشكل أكرب على األفراد واجلماعات وختفيض مستوى البطالة والفقر يف 
     (Lawal & Abe, 2011, p. 238) واالعتماد على املوارد املادية والبشرية  للبلد .

ومع مطلع األلفية وعود  مالمح الدميقراطية إىل نيجرييا حيث وألول مر  ينتخب رئيس اجلمهورية       
طرح الرئيس اوباساجنو  2004ويف سنة بعدما طغت مسة االنقالبات العسكرية على املشهد السياسي، 

 .فقر أنذاك(هبدف التقليل من حد  الNEEDSاإلسرتاتيجية الوطنية للتمكني والتنمية االقتصادية ) 
(aliyu & muhammad, 2017, p. 925)   

 (Okereka, 2015, pp. 23-34) على ثالث ركائز: اإلسرتاتيجيةوتستند هذه 
 ،ويكون ذلك بتكوين وتدريب قو  بشرية منتجة :وحتسني تقدمي اخلدمات االجتماعيةمتكني الناس  -1

  ذات مهنية تقدم خدمات فعالة للمجتمع النيجريي.ومتطور  
الطابع  وإضفاء ،ل إعاد  هيكلة املؤسسات احلكوميةتعزيز فعالية وكفاء  احلكومة: وذلك من خال -2

املوارد لالستثمار يف البنية املهين عليها لتقدمي خدمات فعالة للمواطنني، كما ركز هذا الشق على حترير 
 التحتية واخلدمات االجتماعية، وحماربة الفساد وتعزيز سياد  القانون وضمان قدر أكرب من الشفافية.

: جعل القطاع اخلاص كمحرك للنمو االقتصادي من السيما يف القطاع اخلاصتعزيز النمو االقتصادي  -3
 املتزايد .الفقر  واحلد من نسب ،خلق فرص العملو  ،أجل خلق الثرو 

يف  41 الذي كان حيتل املرتبة -رييابلوغ اقتصاد نيج كل هذه اإلصالحات كانت هتدف إىلو       
املراتب العشرين األوىل عامليا ويستهدف ذلك  2020آفاق  -ني أكرب االقتصاديات العامليةمن ب 2007

بنود هي كاأليت : تطوير  سبعة ، وسطر هلذه الرؤية جدول من% 13-10حتقيق معدل منو  وطين  قدره 
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من الغذائي، حتقيق ، حتقيق األال البشري، إصالح ملكية األراضيورأس امل  ،تطوير البىن املادية ،الزراعة
نيجرييا )تقرير، جهورية  .ة الناشئة يف منطقة دلتا النيجري، تسوية األزماألمن البشري، سياد  حكم القانون

         .(06-05، الصفحات 2010االحتادية برنامج الفرص االسرتاتيجية القطرية، 
األولوية للمجال الزراعي واألمن  2020-2017كما تعطي خطة االنتعاش االقتصادي والنمو     

من البطالة ، وكذا خلق فرص عمل للتقليل تصاد واخلروج من تبعية احملروقاتالغذائي  من أجل تنويع االق
طة التنمية املستدامة وااللتزام خب ،خالل سياسية احلماية االجتماعية ومرافقة الفئات االجتماعية الفقري  من

ايت وحتسني ، وكذا القضاء على اجلوع وسوء التغذية بنيجرييا من خالل حتقيق االكتفاء الذ2030لعام 
  (report, 2019, pp. 08-09) .جود  اإلنتاج الزراعي

لذلك وجب  ،عدم االستقرار يف املناطق الريفية األكثر فقرا سينعكس على هذه االسرتاتيجياتف     
والشمال  ،خاصة منطقة دلتا النيجريعلى املوارد واليت تشهد صراعات  ،االهتمام أكثر باملناطق الريفية

احللول اليت من شأهنا أن تؤدي إىل القضاء  وإجياد ،بسبب سوء التوزيع والتهميش بكل أشكاله ،الشرقي
وإنشاء بنية حتية متينة هبدف  ،البطالةخلف فرص الشغب للتقليل من الفساد و  حماربةوكذا  ،فقرعلى ال

ذي انعكس على إطالق مشاريع حيوية، يف مجيع القطاعات اليت شهدت تأخرا بسبب سوء توزيع الثرو  ال
 عملية حتقيق التنمية يف نيجرييا .

 : الخاتمة

 تأسيسه يتحدد جبملة من االستنتاجات تؤكد صحة فرضيتنا : مت من خالل ما سبق فإن ما
إىل أي سياسة جديد  للتنمية، فكل ما حتتاجه هو اجلدية من حيث تنفيذ السياسات نيجرييا ال حتتاج  - 

 والسابقة ملعاجلة الطبيعة املزمنة ملشاكل التنمية.احلالية 
ينتشر الفساد يف نيجرييا على نطاق واسع ، مما يؤثر على فعالية سياسات وبرامج القضاء على الفقر،   - 
على الرغم من أن  االقتصاد النيجريي ينمو بشكل متزايد ، فإن نسبة النيجرييني الذين يعيشون يف فقر ف

ع تزايد  نسبة السكان  أصبح الذين يعيشون حتت خط الفقر بنسب كبري  خالل العقود تزداد كل عام، وم
الثالثة املاضية بالرغم من السياسات اليت متت صياغتها مبرور الوقت للحد من الفقر وعدم املساوا  يف 

 إىل اخلارج .  توزيع موارد  البالد ، وميكن إرجاع معدل الفقر املتزايد إىل  الفساد وهتريب رؤوس األموال
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ضعف العدالة التوزيعية )اجتماعيا ، اقتصاديا، سياسيا ( ينتج حاالت من اإلحباط،  واليت ختلف   -
حركات التمرد والعنف مبختلف أشكاله يف املناطق الريفية ، لذلك ال بد من احتوائها من خالل معاجلتها 

 وإجياد حلول فعلية هلا .
توجد حاليا سياسات واسرتاتيجيات تنموية جديد  مثل  جدول البنود السبع وإسرتاجتية  التمكني   -

 والتنمية االقتصادية ، غري أن جناحها مرتبط باإلراد  السياسية  .
 ا الستقرار السياسي مهم لتشجيع االستثمار ودفع عجلة التنمية إىل ألمام . -
الذي يعترب الدعامة األساسية لالقتصاد النيجريي للتخلص من التبعية تطوير وتشجيع القطاع الزراعي   -

 الكبري  لقطاع حملروقات ) النفط والغاز( .
التنمية بشكل كبري على املهارات واملعارف البشرية املكتسبة، لذلك جيب حتقيق جود  عالية من  ترتكز -

ون إقصاء قصد احتياجات التنمية، فالتنمية التعليم والتدريب هبدف تنمية املوارد البشرية يف نيجرييا د
 ككل.البشرية ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة  

لكن ينبغي على نيجرييا  ،املعروف أن التنمية حتتاج إىل متويل مادي وهذا يكون عاد  من اخلارج من -
 أجنبية.االعتماد على نفسها حتاشيا منها ألي ضغوط 

تبطة بنجاح عملية توزيع املوارد بشكل منصف ومتساو، ومبحاربة كل مسألة التنمية يف نيجرييا مر  أن -
الفدرالية.أشكال الفقر والفساد ومنه ميكن وضع تصور لتحقيق التنمية يف الدولة   

 

 قائمة المراجع بالعربية 
 وت: مركز دراسات الوحد  العربية.بري  الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب.(. 2001الفارس عبد الرزاق. )

 القاهر : املركز القومي للرتمجة. التنمية حرية.(. 2010امارتيا صن. )
 جنيف: منظمة العمل الدولية. اخلالص من الفقر.(. 2003تقرير. )
روما : الصندوق الدويل للتنمية  جهورية نيجرييا االحتادية برنامج الفرص االسرتاتيجية القطرية.(. 2010تقرير. )

 الزراعية .
ماذا تبقى من الربيع العريب؟ مسار طويل حنو حتقيق العدالة االجتماعية يف املنطقة العربية ) (. 2015تقرير. )

 بريوت: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )االمم االمتحد  (. دراسة حالة مصر ، تونس،واملغرب (.
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)حيدر حاج امساعيل، املرتمجون( بريوت: املنظمة  العدالة كإنصاف "إعاد  صياغة".(. 2009جون رولز. )
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 المقاربات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط: المجال الحيوي والموارد
Geopolitical aporoachesTo the Mediterranean Region:  Biosphere and 

ressources 
 

 بلقرشي إيمان

 Belkorchiimene92@gmail.com املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، 
 

     27/06/2021تاريخ النشر:                   30/05/2021تاريخ القبول:                 09/05/2021تاريخ االستالم: 
 

 

 : ملخص
إلقليم حوض املتوسط بنية هندسية ديناميكية جديدة  ملشهد  تُقدم الرؤية الراهنة للمجال اجليوسياسي

الالأمن فيه، تتعاطى على مستواها االسرتاتيجيات القومية للقوى الدولية، وما تطرحه منافسات القوة من 
ميالد تفاعالت أمنية متعددة اتساقا وطبيعة الرهانات األمنية اجلديدة اليت تتحكم يف أساساهتا توزيع 

  قة.مصادر الطا
يُنم واقع الوجود االسرتاتيجي للقوى الدولية يف بؤرة التفاعل األمين إلقليم حوض املتوسط كمجال  

جيوسياسي مبيزات جيوبوليتيكية فريدة، على واقع رهانات جيوإسرتاتيجية مبنية على أولويات ضمان إمداد 
 املورد احليوي، للتأثري يف توزيع القوة يف السياسة الدولية.  

 .جيوبوليتيك حوض املتوسط، إمداد الطاقة، منافسات القوة، املجال الحيوي  مات املفتاحية:الكل

Abstract: 
     The current vision of the geopolitical field of the Mediterranean basin 
presents a new dynamic architecture for its insecurity landscape, at the level 
of which conflict the national strategies of international powers, in addition 
to what power competitions pose as the birth of multiple security 
interactions, consistently and naturally, in front of the new security bets 
whose foundations are controlled by the distribution of energy sources.  
The reality of the strategic presence of international powers at the center of 
security interaction of the Mediterranean basin, as a geopolitical field with 
unique geopolitical advantages, reflects the reality of geostrategic bets 
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based on the priority of ensuring the supply of a vital resource to influence 
the supply of power in international politics. 
Keywords: Geopolitics of the Mediterranean Basin – Power supply – Power 
competitions - Vital field. 

 

 

 بلقرشي إميان: المؤلف المرسل
 

 مقدمة:
جسدددت الاناتددات الةدتدددة ا عددا ملددا فااددتي ا ددوجت الط يعددة التجدتدتددة للسياسددة الد ليددة لعددام مددا 

بعددددد الحدددداة ال دددداردة، اتعااسددددا ملدددديةد ا ددددا ةت سمنيددددة  دتدددددة  دددد  مجدددداجت جيوسياسددددية جدتدددددة  اسدددد  

جسددددد ضددددمللك ال ادددداا املتوسددددطي املجددددال الةيوسدددد  ااي   م  دددد   الت ددددوجت الةيوبوليتي يددددة الةدتدددددة، لي 

نطلدد  مدددر ات اسدد  اايجية  اإلسددقاطات اإلقلي يددة  الد ليددة للقددوس املتنافسددة   ددع الةي نددة العامليددة مدد  م 

ب ن  صااع املوارد املستق    لاد ا  اديم   املدورد اإلسد  ااي   الحيدوي النااد   اقدد الوجدود  طاقوية. ت 

سدد  ااي   للقددوس الد ليددة  دد  إقلدديس حددوض املتوسددط سحددد سنددس سقدداليس الطاقددة  دد  الة اافيددة العامليددة، اإل 

 مدددددا اطاحدددددي جيوسياسدددددية حدددددوض املتوسدددددط مددددد  رناتدددددات جيوسددددد  اايجية   دددددع املددددددر ات ا منيدددددة للقدددددوس 

 الااغ ة    لع  سد ار قيادتة س  تعدتلية.   

الطدداقوي لل نطقددة املتوسددطية ادد    -يوسدد  ااي   تعت ددا املقالددة   ددع معالةددة سن يددة ال عدددت  الة

سجندة الخيارات اجسد  اايجية ا منيدة لل وا دمل املتنافسدة،  اتعااسدات للدك   دع صدياغة نندسدة سمنيدة 

ددددر ات الليدتدددد لل دددداطا الةا ا ليدددة  ددد  ت دددام د  ددد  فوادددوي.  لل نطقدددة متوسدددطية  ادددمل،  ددد  ردددمل اندددامي م 

 :التالية ضنااا   ع للك اس معالةة اإلشاالية

إ دع سي مددس  تلدامل الطاقدة مددداة لدراسدة حالدة الةسمد  الحقيقدي  امل ت ددمل  د  املتوسدط،  د  رددمل   

ا دددات  الت ددددا ةت الةيوبوليتي يدددة ل وا ددددمل غ ددد  متوسددددطية غ ددد  متاافطددددة القددددرات  املتادددداربة املنطلقددددات 

 اس طاح ال اايات اآلاية:. املصالح؟

o إتم دددا تددنس  ددد  درجدددة اادددارة املنطلقدددات إ  صددعوبة ا دتدددد حدددوض ال  دددا املتوسددط م ،  ةومدددام  مجددداجم

 اجس  اايجية ضال ااا.
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o  الطاقويددة ال ددط تنطددوي  لتيددا املتوسددط،  ل ددا دادت حدددة الةسمدد  _ ل ددا دادت الاناتددات اإلسدد  اايجية

 فيي. 

o  ل ا تعددت امل ادرات ا منية    حوض ال  ا املتوسط،  ل ا تعقدت   لية صياغة  نندسة سمنية 

 متوسطية قادرة   ع درا الت دتات ا منية املطا حة   ع مستواه. 

  طاقوية -املحور األول: حوض البحر املتوسط: دراسة جيوستراتيجية 

ت  ددح حددوض املتوسددط ض  لااددي الةيوسدد  اايجية ضانت ددام القددوس ال بدد س الااميددة للددت  س  دد  مددوادي  

رناتددددات سمنيددددة   ددددع املدددددرو اجسدددد  ااي   الددددد   ،  القددددوة العامليددددة، ملددددا تع سددددي الت ددددا ةت املتوسددددطية مدددد 

 لل وا مل املتنافسة   ع جيوسياسية  جيوطاقوية املجال الة اا   املتوسطي.

 دراسة    ا بعاد الةيوسياسية: .1

عند  موادوع الةيوسياسدية ضدراسدة ادداامل ا فعددال ضد   املجدال الة اا د   منافسدات السديطاة   ددع  ي 

املجت عدد  للوحدددات السياسددية  دد   –نددملا املجددال، إل س  سدد ة التنددافة املاافقددة لتطددور ال ندداا السدديادي 

لتع ديس قوهيدا، الن ام الد    جعل  م  املجال الة اا   مساحا  رناتا لل نافسات ض   القدوس الااميدة 

 ضاملواداة  للك شال  س ة التنافة الةيوسياس ط ر  لة سساسية للت ال ات  الصدامات الد لية.

إ  ا تساة مجال ج اا   مع   بعدا جيوسياسديا دام دا مدا تجعدمل مندي ميدداتا  رناتدا لت ددد القدوس  

ة، إج س  املقاربدددددة التوسددددعية   ددددع حسدددداضي  يدددددط السدددديطاة   دددددع الطددددا  اجسدددد  اايجية  ال دددد  ات الحيويدددد

الةيوسياسية لل جال  املنافسات الاامية للسديطاة  ليدي ج اقتصدا   دع ادام   املصدالح الحيويدة املادتدة 

لادد ا  ضقدداا  يددا  سياسدد ط  سمنددي فقددط، ضددمل اتعدددس لل نافسددات الةيوسياسددية الةدتدددة   ددع املجدداجت 

 الة اافية الحاملة لقيس املجت عات    س  اس  ااي  .  

لة اافيدددددة السياسدددددية مت  ددددد ا حاسددددد ا   اضتدددددا  ددددد    ليدددددة م ارسدددددة السددددديادة العامليدددددة  املااتددددددة شدددددال  ا

 القددددوةت. تتوسددددط ال  ددددا ا ضدددديل املتوسددددط قددددارات العددددالس الددددرةق ا سدددديا شدددداقا، س ر بددددا شدددد اجم  سفايقيددددا 

شددداقات،  ندددو حدددوض ض ددداي  37غابدددا    10ت  بددد   اطدددي طدددول  47  27جنوبددداا، تقدددد ضددد   داماتدددي  ددداض  

  دددددت    دددددع  املجددددداجت ال  ايددددددة  بددددد  املادددددات  الد ليددددددة ا ضددددداد  ا   ددددد  اسدددددد  اايجية  ددددد  التجدددددارة العامليددددددة،تن

مليددددددو   لددددددس ما ددددددد،  يصددددددمل  2.510.000ا لددددددت مسدددددداحتي ت ددددددو  ت196 - 195، الصدددددد  ات 2010 سدددددد ي  ، 

م،  غال ددددا مددددا تددددتس اقسددددي ي إ ددددع حوادددد   ن ددددا الحددددوض ال ا ددددي  الحددددوض 5150سقصددد     دددد  فيددددي حددددوا   
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اللاق  حيث تتصمل الحوض ال ا ي ضامل يط ا طلس ط  ب  ماي  ج مل طدار  الدملي ت صدمل سفايقيدا  د  

 بد  قنداة السدو ة،  يصدمل ماديقي الددردتيمل  ال وسد ور س ر با،  يتصمل ضامل يط الةندي  ال  ا ا ح دا 

حدددوض املتوسدددط ضادددمل مددد  ال  دددا ا سدددود  ب دددا مامددداة، فادددة  ددد  مادددي  صدددقلية الدددملي تدددابط الحدددوض 

 الدد ل املتوسدطية مد  الناحيدة الة اافيدة  (Abis, 2008)ال ا ي  حوض شا  ال  دا ا ضديل املتوسدط. 

الدد ل ال دط لةددا من دمل   دع ال  دا املتوسدط  هدد  :ا فاتسدا، اسد اتيا، موتدا و،  ا اايدا، سددلوفي يا، هد  الدك 

ال وسدددددنة  الةاسدددددك، الة دددددمل ا سدددددود، ج دددددمل طدددددار ، إتطاليدددددا، مالطدددددا، سل اتيدددددا، اليوتدددددا ، سدددددوريا، قبددددد  ، 

 فلسط  ، اا يا، مصا، لي يا، اوتة، الةزاما  امل اةا. 

ت الحاارية  التاريدية، ستد  سطلد   ليدي  دتدد املسد يات م يدا: ت  مل حوض املتوسط  دتد الدجج 

اا ااددددددا ال   دددددد ا  نددددددد املصدددددداي   القدددددددامح  ا ال  ددددددا الددددددداا  ا  نددددددد الا مددددددا   اال  ددددددا املقددددددد ا  نددددددد 

 Sea »العبددددد اتي    ددددد  العةدددددد القددددددتس،  ال  دددددا ا ضددددديل املتوسدددددط  ندددددد ا ادددددااو. يعدددددد ال  دددددا املتوسدددددط 

Mediterranean » ت  م   ل ت   جاي يت   ن ا: مصطلح مل« Medius »    ،سي املتوسط« Terra »  سي

 د   Solinusا رض ض عن  ال  ا الملي تتوسدط ا رض،  لدس ت ةدا اسدس ال  دا املتوسدط إ دع س  اسدتددمي 

 (Abis, 2008, p. 06) النصا الراتي م  القا  الرالث ميةدي. 

 ت2021 الع   ي، . (: جيوسياسية حوض البحر األبيض المتوسط01يطة رقم )خر 

 
 .Pdf، 2021حممد نادر العمريي، املصدر: 
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 دراسة    املنطلقات الةيوس  اايجية: .2

ملدددا بعدددد الحددداة ال ددداردة، إ دددادة  تلدددةد السياسدددة الد ليدددة ضددداملن ور الدددواقع  للةي ندددة الةيوسددد  اايجية

عدددددد حددددددوض املتوسددددددط  إحيددددداا منافسددددددات القدددددوة  دددددد  ا قددددداليس الةيوسدددددد  اايجية الةزميددددددة ا  راسدددددية ال ددددددط ي 

سحدددنا،  ددمقليس جيوسدد  ااي   ت دداض ا دددتات  رناتددات سمنيددة   ددع القددوس ال بدد س الااغ ددة  دد  السدديطاة 

س    دتنامي يات الت ا ةت الةدتددة للسياسدة الةيوس  اايجية   ع رقعة اللطاتج العاملية، ال ط ات  

 الد لية.

اإلفايقدددددددددددددي   دددددددددددددع املسدددددددددددددتوس  -يع ددددددددددددة إقلددددددددددددديس املتوسدددددددددددددط للدددددددددددددك ال دددددددددددددلا   الة اا ددددددددددددد  اإلقلي دددددددددددددط ا  ر  

الةيوبوليتياي، ض ا تتا ني م  تعقدد ال ئطدة ا منيدة تتيجدة اإلفداادات الةوياايدة  الليدتددات الةا ا ليدة، 

افيددة  س لويدددات اإلدارة الةيوسدد  اايجية،  رناتددات الددالس اجسددد  اايجية  ااددارة الددالس التوسددعية الة ا 

ملصدالح القددوس املتنافسددة، املسدديلة ال ددط اجعددمل مدد  إقلديس املتوسددط امل ددا املدداتي الة اا دد  ا   دد  اسددتقطاضا 

 (Pascal, 2014) لصاا ات الةي نة اإلقلي ية  الد لية.

حاصمل ضد   الةيوبوليتيادا  الةيوسد  اايجيا  د  مددرو صداتد اإلسد  اايجية ا منيدة للدد ل إ  ال لا   ال

املتنافسددة   ددع اإلقلدديس، راجددد إ ددع التددداامل ضدد   رناتددات حيويددة اإلقلدديس اقتصددادتا  حا يددة ال ددا ل   فيددي 

جدال م  جةة،  س لويات صوغ نندسة سمنيدة لوادد إقلديس املتوسدط ض دا ت قد  سندداط الدد ل  د  ندملا امل

إ  ا ليددمل دتنامي يددات الت ددا ةت الد ليددة  دد  اإلقلدديس املتوسددطي تتطلدد   (Brzeznski, 1997) الحيددوي.

: ا دتددد ال وا ددمل الةيواسدد  اايج   امل رلدد    دد  الددد ل ال ددط ا تلددك القدددرة  اإلرادة الوطنيددة مل ارسددة س جم 

الواددد الةيوبددوليتياي القددامس ضاللددامل الددملي تددددم مصددالح ني نليددا  الن ددول  التددي    الخددارف   يدددط ت ي دد  

: ا دتدددد امل دددا ر الةيوبوليتي يدددة املتجسددددة  ددد  الدددد ل ال دددط ا  دددح ض وقدددد ج اا ددد  م  دددل  اتيدددام اإلقلي يدددة،   

ضا ت ارنددددا تلددددامل مصدددددرا س  من ددددملا حيويددددا ملددددوارد اسدددد  اايجية س  ملندددداط  حساسددددة  دددد  اطددددار  سدددد  لع ددددة 

  اايجية املتوسطية. اإلدارة الةيوس 

لدددددددددامل  دددددددددمل مددددددددد  فاتسدددددددددا، سملاتيدددددددددا، ر سددددددددديا، سمايادددددددددا، الصددددددددد    اا يدددددددددا دامددددددددداة ال دددددددددا ل   املتوسدددددددددطي    ت 

الةيوسدد  ااجي  ،  ادد   نددمله الددداماة ا رددمل  ددمل مدد  فاتسددا، ر سدديا، سماياددا ال ددا ل   الةيوسدد  ااجي   

 ددد  اود دددد القدددوة ضددداإلقليس.  ا   ددد  دتنامي يدددة اللدددملت  ت لادددو  القدددوة  القددددرة   دددع إحدددداق ا دددول م ت دددمل

اجسدددد الةزامدددا، امل ددداة  لي يدددا دامددداة امل دددا ر الةيوبوليتي يدددة املتوسدددطية لات ال لدددا  الةيوسددد  ااي   

امل ت دمل  املدد  ا  دد  دتنامي يددات منافسددات القددوة  دد  حدوض املتوسددط، إل انددامح الددد ر امل ددوري لدددد الةزامددا 
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عدد مد   س بد  د لدة    رمل اجنييار الليبط    اطار است اار حا ة  املوارد  التنافة الطاقوي املتوسطي،  ت 

 -مسدددددداحة  دددددد  منطقددددددة اتوسددددددط  ددددددةق مجدددددداجت ج اافيددددددة حيويددددددة ا حددددددوض املتوسددددددط، املنطقددددددة العابيددددددة 

امل اربيدددة  سفايقيددداا،  هددد  ض وقعةدددا الة اا دددد   سدددط شددد ال غا دددي القددددارة ا فايقيدددة ض راضدددة ضواضدددة شدددد الية 

ال ددط تتحدد  ضالح دداا   ددع اسددتقاارنا (Khiereddine, 1984, p. 05) لحددوض ال  ددا ا ضدديل املتوسددط،

 السيادي    ااس ما ا ااي املنطقة املتوسطية م  هيدتدات سمنية.

 دراسة طاقوية    ش ال إفايقيا  حوض املتوسط: .3

ورات الحاصدددلة  ددد  قاددداتا اددداا ط دتنامي يدددات ملدددةد الت دددا ةت  ددد  حدددوض ا ضددديل املتوسدددط ضدددالتط

قاضلدددي مددد   ددددم اجسدددتقاار ا  اددداع الدااليدددة  املدددورد الحيدددوي النااددد  سضادندددا مدددورد ال ددداد الط يعددد   مدددا ت 

لدددامل احتياطيدددات  لددد ل شددد ال سفايقيدددا،  ادددي    للددك   دددع مسددديلة اطدددور سمددد  إمدددادات الطاقدددة العامليدددة. ت 

،  ا ماي يدةت امللداططة لحدوض املتوسدط،  ال اد    د ل حوض املتوسط سلسلة م  املصالح ض   الدد ل 

 سددددوقام  ا دددددة م  دددد  ا دددددتات  فددددا  السياسددددات الطاقويددددة للقددددوس الد ليددددة  س ر بددددا، ر سدددديا، سماياددددا، 

حددول احتددواا منطقددة  2010جسددي ا بعددد ا ددة  نيطددة امللددح الةيولددوف  ا ماي يددة  ددام  الصدد  ، اا يددا ..ت

قدددر ضدددد  1.7شددا  املتوسددط  ددا ة ت طيددة   ،اايليددو  قدددم م عدد  3455مليددار ضاميددمل ت طددي  ال دداد الط يعدد  ا 

 جية.اطويا ستاضئ  إمداد غاد جدتدة    سيا  اللع ة الطاقوية للسيطاة اجس  ااي  مني انامي منافسات

  ت2021 الع   ي، 

 ت2021 الع   ي،  احتياطي ال اد الط يع     شا  حوض املتوسط .جد ل: 
 السنة مخزون الغاز الطبيعي القطاع

 قطاع غزة:

 حقمل غزة ماري  .1

 

 شواطئ فلسط   امل تلة

 حقمل ا ار  .1

 

 حقمل اات   .2

 

 لي يا ا حقمل  .3

 

اايليددددددو  قدددددددم م عدددددد  مددددددد   1.2.اجحتيدددددداطي 1

 ال اد الط يع 

 

 اايليوتات قدم م ع  10.مدز   تقدر ضد 1

 

 اايليو  قدم م ع .1.2احتياطي ت لت .2

 

 اايليو  قدم م ع 18.احتياطي ضدد 3

 

  شا ة ضايطاتيةت. 2000. ام 1

 

 

 .2009ا تلا  ام .1

 

 جي ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سنة .غاة2
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 قب   

 حقمل سفا دت  .1

 حقمل  الي سو .2

 

 مليار م   م ع .127.4.احتياطي ضددد1

 قدم م ع  تريليون6/8.احتياطي تت ات  ض   2

 

 ، شا ة توبمل اتن  .2011. ام 1

.شدددددددا  ط ستددددددددي اجتطاليدددددددة   اواددددددددال 2

 دددددددددددددددددددددددددددددال اتسية، سنة 

 مصا

 حقمل رةا .1

 حقمل ساول  .2

 

 اايليو  قدم م ع .30.احتياطي ت لت 1

 قدم م ع    اايليو 1.5.احتياطي تقدر ضدد 2

 

 .سنة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .1

 .سنة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .2

 

 منطقدة اددما  قدارة  سداحمل طاطدو   باتيدا ت  2017سورية: احتمل اجحتياطي السوري مندمل  دام 

ماا ددددة  الددددث د لددددة مصدددددرة لل دددداد الط يعدددد  د ليددددا بعددددد ر سدددديا  إتدددداا  مزي ددددة قطددددا لل اا ددددة الاابعددددة، 

 م   م ع .  28.500.000.000.000 سشار ما ز ف  تمل للدراسات إ ع احتياطي ال اد السوري ضدد 

املددددز د ا ضدددداد  ،منطقددددة حددددوض املتوسددددط ضدددد لةا ال نيددددة طاقويددددا   ددددع السددداحمل الةنددددو ي لل  ددددا غددددت

للطاقة إ ع ا سوا  املتوسطية ا  ر بية  ا طلسية    رمل ني نة ر سيا   ع من د مدورد ال داد السدوري 

 فاتسدددا،  رناتدددات إقلي يدددة س ر بيدددة ددد  الاددد ة اللددداقية لل توسدددط، املسددديلة ال دددط اادددد الحدددوض موادددد  

اسدددد اتيا  اتطاليدددددات ضالدرجدددددة ا   دددددع ال دددددط تعددددداتي مدددد  الت عيدددددة الطاقويدددددة لا سددددديا  مددددد  املنافسدددددة ا ماي يدددددة 

 الصددااع العا ددي اجسدداامي  ، ا دمددة   رناتددات الالا ددات املتوسددطيةاللدددتدة لةددا   ددع سسددوا  املتوسددط،  

ةدددا ض سددديلة ادديم   اطدددو  تقدددمل املدددورد السددورية، ال وىددد   اللي يدددة، اتعدددام اجسدددتقاار  ددد  مصددا ..ت  ارا اط

الحيوي م  اإلقليس ضااجاه السو  الد لية ضتاارة املصالح الةيوسياسية  الطاقوية للقدوس املتنافسدة 

 دددد   املنافسددددات الةيوبوليتي يددددة املتجددددددة اتعااسدددداهيا   ددددع ال ئطددددة ا منيددددة املتوسددددطية  اددددمل،    رناتددددات 

 ت361-351، الص  ات 2011 ش  ر،  حوض املتوسط ض   القوة القارية  ال  اية.

 :املحور الثاني: أسس السيطرة الجيوبوليتيكية املتوسطية 

سدددديطا  يددددت  س  دددد  مددددداامل  سدددداد  دددد  ال  ددددا اجسدددد  ااي   التنافسدددد ط التقليدددددي ا تقدددداد م دددداده س  مدددد  ي 

ال  ددا ا ضددديل املتوسدددط يسدددت ول   ددع القدددوة مددد  ادددةل مااق ددة املنددداط  الةيوسددد  اايجية، املسددديلة ال دددط 

فة الدد    ا  سا إسقاطات منافسات القوة العدتدة  ب  ا دمنة   ع حوض املتوسطد،  قد اسدتند التندا

 التقليدي   ع اإلقليس إ ع ت ايت   سساسئت   للسيطاة ن ا:
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  الن ايددة الا ماتيددة للسدديطاة   ددع املتوسددط  امل  يددة   ددع م دددس مدد  تددت  س  دد  السددواحمل الةنوبيددة

دداس  لل توسددط تصددمل إ ددع السدديطاة  الددت  س ال ع دد    ددع السددواحمل اللدد الية، اتطةقددا مدد  للددك ت 

س ر با لس ت   لتتيتح لةا د   السيطاة   ع الاد ة الةنوبيدة لحدوض س  السيادة الا ماتية   ع 

.  املتوسدددددط  ي لويدددددة حيويدددددة جيوسددددد  اايجية ل مب اطوريدددددة الا ماتيدددددة الع  ددددد  ا تدددددد غابدددددا  شددددداقام

   ت130، ص  ة 1980 ربيد، 

 بدددددد د ااريديددددددا مددددددد اوسددددددعات الد لددددددة الن ايددددددة العابيددددددة اإلسددددددةمية للسدددددديطاة   ددددددع املتوسددددددط ال ددددددط ا

   حوض املتوسط، ض عدمل سسدطولةا ال  داي املت  دل ض ةامدي  د   18   17العر اتية ما ض   القاتية 

مااق ة املةحة ال  ايدة التجاريدة  العسد اية املتوسدط،  ا  ي يدا مد  ا ويدمل ندملا ا ا د  إ دع ض  د ة 

  ت99، ص  ة 1985 مص اح،   ابية ضت ل لةا  سط  جنوة س ر با.

س ات الن ايت     ع ت ط السلو يات التوسعية املتنافسة   دع الةي ندة الةيوسد  اايجية   دع إقلديس 

 1912حوض املتوسط ا قيقا للسيطاة اجس  اايجية، املسيلة ال ط ضادت جليا مد حاة ال لقا  ا   ع  

ت،  بداتة ال دلا   ضد   1918 - 1914ر بية إضا  الحاة العاملية ا   ع  ت  س الحا ة التوسعية ا   1913 -

مت  دددد ي الةيوسياسددددية  املددددورد الحيددددوي  دددد  املددددددرو اجسدددد  ااي   للقددددوس املتنافسددددة   ددددع ض ددددا املتوسدددددط، 

ليت دددددول جحقددددددا مددددددد الحدددددداة العامليددددددة الراتيددددددة  إ دددددع مسدددددداح للع ليددددددات العسدددددد اية، لئسددددددت ا صدددددددام اجدارة 

  ددع إقلدديس املتوسددط إضددا  الحدداة ال دداردة  مددا بعدددنا مددا ضدد   القددوا   الامئسددئت    دد  اللع ددة  اجسدد  اايجية

الةيوبوليتي يددددددة ال بدددددد س املتجددددددددة إ ددددددع تومنددددددا نددددددملا ض ت  دددددد ات  مياات لمددددددات اسدددددد  اايجية طاقويددددددة سددددددعيا 

 لتجسيد الةي نة العاملية    ت ام د    فواوي.        

 بددالعودة إ ددع منطلقددات منافسددات السدديطاة الةيوبوليتي يددة ضدد   القددوا   القاريددة  ال  ايددة  دد  إقلدديس  

 املتوسط، تستلا:

 أوال: الطرح الجيوبوليتيكي القاري )روسيا اإلتحادية(:

سضداد م سسد ط الة اافيدة السياسدية « Halford Mackinder 1861 – 1947 » تداس ندال ورد ما ينددر

لددددددامل ا سدددددد قية ال  ايددددددة لاليتددددددي الت ليليددددددة لدددددد دارة ضن ايتددددددي حددددددول اا مل ددددددور الة اا دددددد  للتدددددداريبا، ال ددددددط ت 

الة اافيددددة اإلسدددد  اايجية للةي نددددة العامليددددة، س  مسددددتق مل الةي نددددة نددددو لصددددالح القددددوس ال بدددد س،  س    ددددة 

 م دددلا  القدددوة هددد  إ دددع جاتددد  القدددوة الب تدددة  ددد  اطدددار التلددد يمل الةيوسياسددد ط الا سددد ط الةدتدددد الدددملي ت  قددد 
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ا ددددو  قلدددد  العددددالس.  ضددددالن ا للخايطددددة الةيوبوليتي يددددة ا  راسددددية م  دددد  إسددددقاطات السدددديطاة العامليددددة، 

ا تددددد اايطددددة س لويددددة الةزيدددداة العامليددددة  دددد  قددددارة  احدددددة هدددد  س راسدددديا  سفايقيددددا مدددد  ماددددي  ضاتددددت إ ددددع رس  

 فايقيددة سددتدل  الاجدداا الصددالح، ضدداحتواا ض ددا املتوسددط    ددا داا دد ،  بتوحددد املنطقتدد   ا  راسددية  ا

ا ت ادا   ع للك فم  مستق مل  ت84، ص  ة 2006 سعيد،  فااا س راس ط اقل  ا رض مر   للدنلةا.

ا دددا ةت السياسدددة الد ليدددة سدددي   ز بلدددامل    ددد   ددد  إقلددديس حدددوض ال  دددا ا ضددديل املتوسدددط الدددملي ضدددد ره 

   م اربية امل تواة    الداماة ا  سد سج  ه  املنطقة املتوسطيةا. ت وي منطقت   ن ا: ااملنطقة ا  ر 

يلامل إقليس حوض ال  ا املتوسط ضالتجاتة مد املنطقة امل ورية    س راسيا  امل تدة م   مل 

سئ   تا  جزا م  س اسط  سيا،  م   س منطقة القل     شا  س ر با املا زية   نصة حيوية لت قي  

سيطر على   راسية،  نو ما ااج ي ما يندر    قاتوتي الةيوبوليتياي: السيادة القارية ا "إن من يُ
سيطر على  سيطر على الجزيرة العاملية، ومن  Heartlandأوروبا الشرقية ومن يُ قلب األرض، يُ

سيطر على العالم." سيطر على الجزيرة العاملية يُ  (Dussouy, 2006, p. 117) يُ
ضنااا   ع للك، فم  سحد سنس إسقاطات القوة    منافسدات الةي ندة العامليدة ا  د   د  إقلديس حدوض 

 الهاللل الالدايلي أو اليالدياملتوسط الملي سشار إليي ما يندر    ا ليلي الةيوبوليتياي اد   مدا سد اه ا

Inter Crescentادددة ا  ر بيدددة  اآلسددديوية ا الدددملي ت  ددديط ضقلددد  العدددالس م رلدددة  ددد  حلقدددة ا راىددد ط املند 

الةنوبيددة تعقايددا شدد ي الةزيدداة العابيددة،  ا تددد مدد  الةددزر الب تطاتيددة  دد  ال دداة  ح دد  الياضددا   دد  اللددا ، 

ا رض العابيدة الحدحاا ية   اتيدام املناط  الساحلية ا  ر بية امل تدة غاة ا  رال،    س جم سي تتاو  م : ا

 سيا  جنوة شاقةا  الص  ا.جنوة    الرام اا يا، إتاا   با ستا ،   

اددداس ر سددديا اإلا ادتدددة س  القدددوة ا  راسدددية ج ات قددد  إج ضاسدددت  ال سددديطاهيا   دددع ال  دددار الدافطدددة، 

ف سد  من داي الةيوبوليتيدك الا سددية فدم  ا  ليدة اج يدد اإلمب اطوريددةا جضدد س  تسدليدط  د  ضددداتاهيا 

سديا   دع ال  دار الدافطدة  د  الةندوة  ال داة س لوية جيوس  اايجية بعيددة ا مدد ات  دور حدول ات تداح ر  

مددد  منطلددد  الد لدددة الحلي دددة س  الصددددتقة للدددد ل القاريدددة ضاللدددامل الدددملي تجعدددمل مددد  ر سددديا قدددوة م ت لدددة 

جيوبوليتي يددا، املسدديلة ال ددط ا   يددا ستاددا مدد  التصدددي لتوسددعات الحلددا اإلسدد  ااي   ا طلسدد ط املعدددادي 

زا   ض   املنهج العقةتي الب اغ اتي للقيادة  لأل راسية. إ  ملا ع التااممل اإلس  ااي   ا  راس ط الملي ت 

الا سدددية، م نددددط   دددع اددددس ال  دددار الدافطددددة اددد   د امددددا سم يدددا القددددومي  فددد  منطلدددد  سدددةم  قةتددددي م يددددد 

لل صدددالح الةيوبوليتي يدددة لة يدددد الدددد ل القاريدددة ضاللدددامل الدددملي ت   ددد  ندددمله ا ا ددد ة مددد  س  ا ددداف    دددع 
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اة ا طلسية ال دتلة، ضنااا   ع للك فم  املصلحة الحيوية للد ل القارية امل التدة استقةلةا سمام الةزي

لل يدداه الدافطددة، جعلدد  مدد  اإلا دداد مددد ر سدديا الراضدد  امللددح للت ددالا اجسدد  ااي   لت قيدد  التاامددمل ضدد   

  د غ  ت قل  ا رض  الةةل   الداا    الخارف  اد الحلا ا طلس ط املعادي.

ت ستي    حال ا    ر سيا اجا ادتة م  إقامة تطا  ت ول ت تد Morten Caplanتاس مورا   اضل   

مدد  سددئ   تا إ ددع الةنددد  جنددوة شددا   سدديا، فمنيددا سددتت    مدد  الدد  منطقددة ت ددول لدد  تاددو  فتيددا للصدد   

ايار سوس الت يا مد الةي نة الا سية م  جةة،  إلا ا  ند  ر سديا مد  السديطاة   دع الا دد اللد ا   

مد  جةدة ساداس، فمنيدا ضدمللك ا  قد  الةي ندة الا سدية ا  راسدية   دع الةزيداة  اللداق    الةندوة اللداق 

طو  الوجتات املت دة  حل ائيا ا طلسي   اطويقا فعاج.     (Kaplan, 1976, p. 272)العاملية  ا 

ت الحدتردددة  ددد  العدددالس  مدددا م ا دددا ل بددد س الصددداا ا مفهالالالوو قالالالوة البحالالالر"اتطةقدددا م دددا سددد  ، ساددد ع ا

جسددده  يلددةده إقلدديس حددوض املتوسددط سضدداد مرددال   ددع للددك  ا دمددة السددورية، ا دمددة اللي يددةت، ملددا ضاادد  ا 

النطاقات الة اافية املامية م  حيوية اس  اايجية  س اية، اجارية    ور مدوارد الطاقدةت تع دة ت دول 

 سددية إ ددع اللع ددة الةيوبوليتي يددة املتجددددة مدد  ضدداة القددوس املسدديطاة  لتيددا،  لعددمل س  ددع ضددوادر العددودة الا 

م  الوصددول لل  ددا ا سددود،  مدد   ددس التدددامل  دد  2014مت  دد  الن ددال ال  دداي ا  دد   دد  اددس جزيدداة القددام 

سوريا  ار ي  التواجد الا سد ط   دع الاد ة اللداقية لحدوض ال  دا ا ضديل املتوسدط ضاسدتطجار قا ددة 

اا غوادرا الملي شيداي الص   غاة ضا ستا   امل الي ملاي  طاطو  ال  اية، فاة   ا ت رلي امين

ر س ط مل  و ت تد م  ال لطي  إ ع املتوسط  صوج  –نامز،  الملي يع ة توع م  بسط ت ول صينط 

 منطقة بحر الصين الجنوبي والبحر املتوسط"إ ع الةادي، املسيلة ال ط اجعمل م  املنطقة امل تدة م  ا

 سات الةي نة ض   القوس ال ب س الرةق  الص  ، ر سيا  سماياات.اس  اايجيات مناف إسقاطات

ضنددددداا   دددددع املن دددددور املا ينددددددري ا  ردددددمل ر سددددديا القدددددوة ا  ر  سددددديوية  الوحيددددددة املوجدددددودة  ددددد  الوادددددد    

ا تس  للسيطاة   ع الة اافية املتوسطية   جال حيوي ،  لعمل سحد سضاد الاناتات الا سية للت و  

ا ملاتي، نمله ا ا  ة املةو سة  –املجال املتوسطي تت رمل    إمااتية الت الا الا س ط الةيوبوليتياي    

ل ة قدوة س ر  سديوية  اقعدة  د  الحدد د ال ابيدة لقلد  ا رض ض قددرة ج اقدا م   لنام ضالتوسد اإلقلي ط لئ 

سددديطا   دددع االةزيددداة العامليدددةا، تتيجدددة الة دددد ضددد   املا يندددة ا ملاتيدددة الحدتردددة   املددد درو الةيواسددد  ااي   ت 

الا س ط العال ط  مقومات القوة العامليةت،  ه  معادلة اس  اايجية ضال س ة للقوة القارية قام ة   دع س  
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 ني اتدا ،  الحةس الة اا   شدتد ا ن ية  س  املدورد الحيدوي اجسد  ااي   النااد  ل  ا  لويدة ال بد س.

 ت15 - 09الص  ات ، 2010

 ثانيًا: الطرح الجيوبوليتيكي البحري )الواليات املتحدة األمريكية(:

سرةدددات الة اافيدددة السياسدددية العامليدددة مندددمل ضداتدددة الحددداة ال ددداردة، سمايادددا ض ا دددز القدددوة ال  ايدددة       

املنافسة للقوة القارية    لع ة اإلدارة اجس  اايجية للسيادة العاملية،  بداتة اجتداا  ا ماياي        

س  اايجية ا ماي ية ض    سل ايد مانا  الةزياة العاملية: س راسيا املستندة للقوة ال  اية  ايرجح الةيوا

Alfred. T. Mahan 1840 - 1914االت ددو  ا ماياددي املطلدد   دد   ددمل مجدداجت الدددفاع جسددي ا  ت القامددمل ضدددددد

ت الدددددددملي سشددددددار إ ددددددع س  االسددددددديطاة 1943 – 1893املجددددددال   ال  دددددداي  الصدددددددار ا ا    تياددددددوج  سدددددد ي  ا  

   ع  مل الد ل ضوص ةا اط  ة س  مناناة للقوة ا ماي يةا.اإلس  اايجية    م يط الةزياة العاملية  

اتسدداقام  للددك، تددنس التوجددي الةيوبددوليتياي ا ماياددي ا  راسدد ط   ددع س لويددة السدديطاة   ددع  ددمل امل ددا ر 

عد حوض ال  ا ا ضيل  الةيوسياسية ال  اية ض ا تا   الةي نة   ع اللع ة ال ب س املتجددة،  ال ط ي 

، املسدديلة ال ددط س ددد  لتيددا مانددا  املتوسددط سضدداد م ا ر  نددا ال  ايددة الحيويددة اجددارةم ، مددوارد حيويددة  موقعددام

م ضقولددددددي: اإ  ال ددددددا ط سرادت ال  ددددددا ا ضدددددديل املتوسددددددط س  تلعدددددد  د را نامددددددا مدددددد  الناحيدددددددة 1892 ددددددام 

عتبد  تقطدة  التجارية  العس اية    ااريب العالس س    مد  سي من دمل مداتي  ادا تت تدد ضدالحةس ت سدي، فةدو ي 

، 2005 الحدا ،  إلتقاا ض   س ر با  سفايقيا   سيا  ي توي   ع سندس املادات    املنافدمل املاميدة  د  العدالسا.

 ص  ة  ت

عددد ض راضددة اآلليددة ا   ددع ل سددط الةي نددة السياسددية سي م ةددوم القدددرة  ا تبدد  مانددا  ستاددا س  التجددارة ت 

ال  ايدددددة   دددددع سسدددددا  حايدددددة التجدددددارة ال  ايدددددة،  ب دددددا س  حدددددوض املتوسدددددط م دددددا اسددددد  ااي   للتجدددددارة مددددد  

ا طلس ط ضااجداه السدو  الد ليدة  معبد  حيدوي للطاقدة مد  اللدا  ا  سدط  ب دا قدز ي  ضااجداه سمايادا  د  

إطار سياسة ايم   موارد طاقة متنو ة املصادر فم  مة ة سم  ت ام اجاري تددم املصالح ا ماي ية    

عتبد  (Chautard, --, pp. 24 -25)  دالس تدزداد تعقيددا قدامس   دع اديم   مصدالح  اشدنط   املتوسدطية. ،  ي 

عدددددادل  350   حدددددوض املتوسدددددط معبددددد ا لحدددددوا مددددد  اإلتتدددددا   3/1مليدددددو  طددددد  مددددد  املدددددوارد الن طيدددددة سي مدددددا ي 

مليدددو  طددد  سي مدددا  13العدددال ط،  م دددا ض ددداي ملدددا ر املدددوارد الحيويدددة النااددد ة  ددد  مقددددمليا ال وسددد ات ت دددو 

عددددادل  مدددد  املج ددددوع العددددال ط،  %9.4مليددددو  طدددد  سي ت ددددو  26.6مدددد  إتتاجددددي  امليددددا، ال  ددددس حددددوا    %31ي 

ب ا حيويا لل ةحة املدتية  العس اية، ضمللك فم   بال لا    طاح س ي  ا  فم  قيدام فاة     وتي مع



 

 المتوسط: المجال الحيوي والموارد المقاربات الجيوسياسية في منطقة البحر

 

403 
 

القددوة العسددد اية ض ة ددة سساسدددية ات ردددمل  دد  اددديم   اللددا   ا فادددمل إلقامدددة الحاددارة التجاريدددة الاوتيدددة 

ا  رددددمل س لويددددة حيويددددة  دددد  إسدددد  اايجية ا مدددد  القددددومي ا ماياددددي  مطلدددد  حيددددوي ادددد   متطل ددددات ط وحةددددا 

وبددددددددوليتياي املتوسددددددددطي  ددددددددمقليس جزتددددددددي مدددددددد  ا قدددددددداليس ال ا يددددددددة الةيوسدددددددد  اايجية ا  راسددددددددية م  دددددددد  الةي

      ت95 - 67، الص  ات 2014 د غ  ،  إسقاطات منافسات القوة للةي نة العاملية.

ي  يدددددط التصدددددي لاناتددددات ني نددددة القددددوة ضنددددااا   ددددع للددددك، لةددددي صدددداتد املدددددرو اإلسدددد  ااي   ا مايادددد  

يا م اصداة ا راىدد ط املعادتدة مدد  ال  ددا  القاريدة   ددع الةزيداة العامليددة إ دع ا نددط اسدد  اايجية ض ايدة مادد ون 

 -  بدد  الخطددو  السدداحلية مدد  ضي يددا إقلدديس املتوسددط، املسدديلة ال ددط ا  ادد ط إ ددع إفلددال الت ددالا الا سدد ط 

فايقيا  الد لدة املن دت  اسد  اايجيا   دع املنداط  الحيويدة ال  ايدةت ا ملاتي س  الا س ط  د ل ا ة ش ال س

الملي م  شيتي س  تاد س ر با مواد ساحة حاة ا ما غ   املق ول    من ور الةي نة ا ماي ية ضا ت ار 

نددمله ا ا دد ة ض راضددة الةسددا الدددت قااطي  ماياددا ا طلسددية ضااجدداه املجددال الةيوسدد  ااي   ا  راسدد ط، مددد  

اددداس احتدددواا املطدددامد الصدددئنية  قدددوة  بددد س صدددا دة ض طالددد  تعدتليدددة  ط وحدددات جيوبوليتي يدددة جةدددة س

 من عرة    املجال املتوسطي ضا ت اره سو  اجداري حيدوي  اسدد  د  املددرو اجسد  ااي   التجداري الصدينط.

 ت18 - 16، الص  ات 2004 الحدتثة، 

اا ط ضت قي  سماياا التااممل اإلس  ااي   ال  اي إ  املص     ال  اي ا ماياي الملي تطاحي مانا  م 

  دددع صدددعيد الةيوسياسدددية العامليدددة   احلدددة س  دددع،  س  العددد  الدددد ر القيدددادي  ددد  العةقدددات اجقتصدددادتة 

ة  دمددددي مدددد   الرقافيددددة ملواجةددددة الت دددددي الددددملي ا ااددددي القددددوس القاريددددة ا  راسددددية  ر سدددديا، الصدددد  ت  مددددا ت 

الط وحات ال  اية ا ملاتية،  لعمل تعقيد مسيلة ا دمة السورية راجد لحيويليا    اس  اايجية السيطاة 

ال  اية الا سية    ور جيواس  ااي   ض اي مةس    حوض املتوسط امل ا املاتي الرالث ال الت ا ن ية 

عتبددد  رندددا  حسدددا   ددد  املددددرو اج  سددد  ااي   ا مايادددي  اا قيددد  ط دددوح  ددد  لع دددة السددديطاة ا  راسدددية، مدددا ي 

السدديطاة ا طلسددية املتوسددطيةا ال ددط ا   ج ةددا سياسددة اتتلددار ا سدداطيمل ال  ايددة ا ماي يددة ا دد  امل لددة 

ا طلسدددية سضادندددا ا سدددطول السددداد   ددد  إقلددديس املتوسدددط سضددداد قوا دددده اسددد اتيا  إتطاليدددا، ضاللدددامل الدددملي 

ااصددددة ماددددي  ج ددددمل طددددار   قندددداة السددددو ة مددددد  ت   دددد   اشددددنط  مدددد  السدددديطاة   ددددع مددددداامل املتوسددددط

ادددد ط سياسدددد ط مسددددت ا   ددددع د ل املنطقددددة املتوسددددطية،  مددددن  ا سددددطول القدددددرة   ددددع الت دددداو ااجدددداه سي 

 منطقة    املتوسط   املنطقة امل اربية، املنطقة العابية، املنطقة ا  ر م اربيةت.
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ا ا ليلددددددددددي Nicholas Spykman 1893 - 1943ضدددددددددداملواداة  للددددددددددك، سسددددددددددة اتياددددددددددوج  سدددددددددد ي  ا  

الةيوبددوليتياي الاامددي إ ددع ا قيدد  سماياددا السدديطاة العامليددة   ددع مقاربددة ج اافيددة  ةقددات القددوة القام ددة 

ا، Géopower Politics –  دع املت  د  املةدي    د  ا دا ةت السياسدة الد ليدة  ندو االة اافيدة العسد اية 

قوة  الة اافيدا  د  دراسدة العةقدات الخارجيدة حيث ر ز ا ليلي الةيوس  ااي     ع ازا   ض   مت   ي ال

ا ماي يدددددة مدددددد ماا دددددز القدددددوة  ددددد  السياسدددددة الد ليدددددة   دددددع ادددددوا ت دددددام د  ددددد  فوادددددوي، املسددددديلة ال دددددط اادددددد 

 اشددددنط  سمددددام ا ددددد منددددد قيددددام سي ا ددددالا اسدددد  ااي   ضدددد   القددددوس مددددا  راا ا طلسددددية  مددددا  راا امل دددديط 

يدد ط وحات الةي نة ا   ماي ية.الةادي ضاللامل الملي ي 

عاط ضدد االاي يةتد  ا،  قد Rimlandا  ور ا ليلي الةيواس  ااي   حول النطا  الساح   س  ما ي 

سيطر على أوراسيا، صاغ قاتوتي الةيوبوليتياي   ع الن و اآلتي:  سيطر على النطاق الساحلي يُ "من يُ
سيطر على أوراسيا يقبض على مصير العالم بيديه".  ومن يُ

 ا  صدددددددناع اجسددددددد  اايجية ا ماي يدددددددة إ دددددددع س لويدددددددة إحادددددددام السددددددديطاة ال  ايدددددددة   دددددددع ضدددددددمللك د دددددددا سددددددد ي 

امل يطددددد   ا طلسدددددد ط  الةددددددادي،  إ ددددددع إقامددددددة قوا ددددددد  سدددددد اية  دددددد  النطددددددا  السدددددداح   حددددددول القددددددوة القاريددددددة 

 اطويقةدددددا ضدددددالةزر املقاضلدددددة، ضددددداملواداة مدددددد اتلددددداا سحدددددةط داادددددمل النطدددددا  السددددداح   للقاددددداا   دددددع سي قدددددوة 

يي    ليي،اارجية م ت ل   ا طاح م ةوم اامل يط املتوسطا  ت28 - 27، الص  ات Chautard  ة س  ه 

ل اداا ج اا د  سياسد ط  الملي تتوافد  مدد جيوسياسدية حدوض املتوسدط   ع دة التصدور الةيوبدوليتياي

ت   دددد  تسدددد يتي ضدددددد االقددددارة ا طلسدددديةا ماا طددددة ضوحدددددة  قافيددددة لات مصدددددر س ر  ددددي غا ددددي،  بيتدتولوجيددددة 

جسددددد سمايادددا  قلةددددا امل دددددضا  –ليب اليدددة  رسسدددد الية دت قااطيددددة  بوحددددة املصدددد   السياسدددد ط  اج ندددط التقنددددط، ا 

صدد   س ر بددا امللحدد  الت   دد ي  – ما زنددا العصددبط   ليددة قوهيددا  مج عةددا التجدداري  الحا ددي  الصددنا، ،  ا 

 ماياددددا  بصدددددورة ادريجيدددددة ادددددتقلخ سددددديادهيا السياسدددددية ادمدددددة لل صدددددالح اإلسددددد  اايجية الةيوبوليتي يدددددة 

لصددالح املا ددز، لياددو  ضددمللك سدد ي  ا  سدد اقام إ ددع ضندداا الع ليددات العسدد اية الع  دد  للسدديطاة ا ماي يددة 

 الحلا ا طلس ط .  - س اي  العاملية م  اةل إضااد د ر ضناا  يا 
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  األمريكية –املحور الثالث: املدى الييوي املتوسطي والتديلت الجيواستراتيجية الروسية 

 أواًل: اإلدارة اإلستراتيجية للمصالح الجيوبوليتيكية الروسية في حوض املتوسط:

هيددددا الصددددل ة،   دددددت ر سدددديا اتسدددداقا  ا عيددددمل مياات لمددددات سياسددددليا الخارجيددددة إ ددددع تعزيددددز مقومددددات قو 

ضاج ت ددددداد   دددددع إتددددداادات الطاقدددددة الا سدددددية  يددددددط التصددددددي للت ددددددي الدددددملي ت اادددددي التوسدددددد العسددددد اي 

ا طلس ط   ع حد د نا الخارجية القاي ة م  جةة،  باللامل الملي ت     ر سيا م  اد ا  اواجددنا  د  

 ي دددد ات املتسددددار ة  دددد  املندددداط  الحيويددددة  م يددددا القددددومي  ال  ددددا ا سددددود، حددددوض املتوسددددط ...ت ملواجةددددة الت

 امللةد الد   .

   مت. 2014س  ااتيا: م ورية الة اافية  اس القام 

تنطلدددد  ال  ددددا الةيوبددددوليتياي الا سدددد ط مدددد  تعزيددددز ح اتددددة املنطقددددة املا زيددددة  دددد  القددددارة ا  راسددددية م ددددا 

جسد امل ور اإلس  ااي   املت  س    س راسيا، اتطةقا  ت112 د غ  ، ص  ة  تا   ضقاانا قوة  ب س ا 

م  ا قي  التااممل القاري ا  راسد ط،   طلد  جدوناي لةسدتقةلية  ال ا ليدة الةيوسد  اايجية لا سديا 

   الن ام الدد    ال وادوي الداان ،  اداا ط ندمله ا  لويدة امللحدة ضم دادة التوسدد  د  تطاقاهيدا الة اافيدة 

تدددددي  لةددددد ا اجت تدددداح   دددددع العدددددالس الخددددارف   فددددد  منطددددد  ا ااددددي حت يدددددة القددددداتو  السدددداضقة ضاللدددددامل الددددملي ت 

الةيوبوليتياي ااملاا  املقد  ج تدلوا، ضا ت ار ستي ض جاد اااجد س  اادد ر سيا حول التوسد اإلقلي ط 

ضا ت ارنددددا م دددددور التددددداريب سدددددوط ت  لدددددح املجدددددال جت عددددداق اآلمددددداد الةيوبوليتي يدددددة ال دتلدددددة للقدددددوس ال بددددد س 

 (Berryman, 2012, pp. 531 -532)  د ر سيا.ضااجاه حد

األرض البريالالالالالة ت  دددد  ج اافيدددددة السدددديطاة  ا  راسددددية بع ارةدددددد :اHeartlandارادددد ط م ةددددوم قلدددد  ا رض  
سالود، املتواصلة التي تضم بحر البلطيق ونهر الدانوب السالفلي والوسالطي الصالالح للملحالة، البحالر األ 

ا، ضالتي يدددد   دددع س لويدددة السدددديطاة  ددد  منطقدددة س ر بددددا آسالالاليا الصالالالغرى، أرميييالالالالا وإيالالالران والت الالال  ومنغوليالالالالا

البوابالالة املفتوحالالة التالالي قسالالم  لقالالاط ي  الالبه اللدداقية ال اصددلة ضدد   ر سدديا  ال دداة للسدديطاة العامليددة :ا
بحالالر البلطيالالق والبحالالر الجزيالالرة األوروبيالالة بالالاملرور إهالالى السالالهم الالالدايلي مالالن يالاللل املضالاليق العالالريض بالالين 

ا، م  ننا تيتي اإلدراو الا س ط ضي لوية اجت تداح   دع ا حدواض ال  ايدة جسدتعادة السديطاة   دع األسود

 املنطقدددة املتوسدددطية لاددد ا  اسدددت اارية منافسدددليا   دددع اللع دددة ال بددد س املتجدددددة  ددد  ال اددداا ا  راسددد ط.

(Mackinder, 2019, p. 186) 
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سشددار الدددامئة ط. ضدددوا   س  الت ددداو الا سددد ط العسددد اي اسدد  اايجيا ضادددس جزيددداة القدددام تددديتي  ددد  إطدددار 

املتوسددطي مدد  القددارة  –الحسدداضات الةيوسياسددية جسددتعادة مجددال الن ددول الا سدد ط  دد  اإلقلدديس ا  ر  ددي 

للحا ة اآلمنة  سداطيلةا  ا  راسية، اتطةقا م  ح اتة الن ول الا س ط   ع ش ال ال  ا ا سود ا اتا

العسدد اية  سددةولة ضلوغةددا غاتاهيددا  دد  امليدداه الدافطددة لحددوض املتوسددط،  الح دداا   ددع منطقددة س سددد مددد 

فاددة  دد  املااتددة ال ددط تعتلتيدددا  (Others, 2015, p. 17) ضيةر سدديا  جدددار  ددادل ضدد   ر سدديا  ال دداة،

 ,Berryman) ديلة القومية ا ر ول سية الا سية اإلس  اايجية  التاريدية  إاوة الا  ت.س  ااتيا    امل

2012, p. 540) 

ضددداد الت ددداو الا سددد ط للسددديطاة   دددع ال  دددا ا سدددود مدددد الردددورة ا   ااتيدددة الراتيدددة   دددع س قددداة الردددورة 

ال ا دي املجسدد  د  الصدااع السدلطوي  – ط   سد  التندافة الا سد ط م، ا ا  ة ال2004الب اقالية ا   ع 

ضدددددد   افي تددددددور توتلددددددئناوا املددددددوا   لل دددددداة   افي تددددددور تددددددا وفيت ا املددددددوا   لا سدددددديا،   صددددددول الب اقددددددالي   

ت  رفاددةس الت دتددد ل قدداا ا سددطول الا سد ط   ددع ال  ددا ا سددود ملددا 2010-2005للسدلطة  دد  ف دد ة مددا ضد    

ا طلسددد ط، إج ستدددي  –اقتصدددادي مدددد الطددداط ا  ر  دددي  –تيس إلقامدددة ا دددالا سمندددط م،  سدددع2017بعدددد  دددام 

م س يدددددددد ا دتددددددد اجا اقيدددددددة ل قدددددداا ا سدددددددطول الا سدددددد ط لعدددددددام 2010 بوصددددددول تدددددداتو وفيت  للسدددددددلطة  ددددددام 

  ت123، ص  ة 2014 راشد،  م.2045

يت  إ دددع التددددامل الا سددد ط العسددد اي امل دددد د  ادددس شددد ي تجدددس  ددد  الت ددداو ا   ااتدددي بعدددزل تددداتو وف

م،   سط سيطاهيا  لتيا ضاللامل الملي يس   لا سيا ضتد يس ا وقةدا 18/03/2014جزياة القام ضتاريب 

: الةيوسياسدد ط  دد  الةددزا ا  ر  ددي ا  راسدد ط  سحوااددي ال  ايددة  ال  ددا ا سددود  شدد ال شددا  حددوض  س جم

: الطاقوي املتوسط د    ان يمل ملا ع اط ستاضئ  تقمل الطاقدة االتيدار الةندو يا للدت  س املجس ت،   اتيام

مليدار د جر  اتد  سدت قدنا لصدالح س  ااتيدا لتجدا د  20   تقمل ال اد م  ر سيا ضااجاه س ر با  ادوف   ت دو 

: ضداتدددددة اا ددددد ا ميانةدددددا اإلقلي يدددددة،  ر سددددديا للطدددددو  اجسددددد  ااي   ا طلسددددد ط امل دددددا ض  لتيدددددا  اي يدددددد    الردددددام

 (Telkes, 2014, p. 05) نا    الخار  القاي  م    املصالح ا منية القومية الا سية.ت ول

شدددال  ا دمدددة ا   ااتيدددة سدمدددد  ضال ددد  التعقيدددد   ددددع مسدددتويات  دتددددة، ا حلقددددة صدددااع نويددداتي ضدددد   

 اايجية الاامنة    ا ا  قا دة  س اية التوجة   شاقا ت و ر سيا  غابا ت و النااو، املعطيات اإلس 

ر سدددية ض ايدددة  ددد  القدددام   دددع اددد اط ال  دددا ا سدددود املتصدددمل ط يعيدددا ض دددوض املتوسدددط ، م دددمل سط ا ةدددا 

التوسددددددعية ا  راسدددددددية املتجددددددددة  ددددددد  اطددددددار اسددددددد  اايجية إ دددددددادة تلدددددد يمل الحدددددددد د  دددددد  العدددددددالس،  املعطيدددددددات 
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مددد  ا قدداليس الطاقويددة الةزميددة ا  راسدددية  الطاقويددة ضمحاددام سدديطاهيا   ددع شددد  ة اطددو  تقددمل الطاقددة

   سيا الوسطح: ض ا قز ي ، القوقاد، ر سيا اجا ادتةت ضااجاه س ر با  سو  الطاقة ا.    

  سالالالالوريا فالالالالي املالالالالدر  اإلسالالالالتراتيزي لشالالالالبكات الترانزيالالالال  الطاقويالالالالة الروسالالالالية املتوسالالالالطية– 

 .األوراسية

م،  ددددددد  سددددددديا  اجددددددددد 2000ضددددددداد ملدددددددةد التندددددددافة الطددددددداقوي  ددددددد  السياسدددددددة الد ليدددددددة جليدددددددا مندددددددمل  دددددددام 

املنافسددات الةيوسياسددية ضدد   القددوة ال  ايددة الااميددة لخلدد  مياات لمددات ضقائيددا  دد   اددد الد لددة املةي نددة 

املتاداربة   امليا  ب   القوس التعدتلية ر سيا  الص  ، ضاللامل الملي ال     املدرو اجس  ااي   للقوس 

املصدددددالح  ا  لويدددددات ا منيدددددة س  السددددديطاة اإلسددددد  اايجية املسدددددتق لية سدددددتاو  ماا طدددددة سساسدددددا ضددددددد ت   ي 

 ا.  جيوبوليتيك الطاقة و جغرافية القوةا

م سحددددد سضدددداد م ددددا ر منافسددددات القددددوة ضدددد   قددددوس اللع ددددة 2011/2012شددددال  الصددددااع  دددد  سددددوريا منددددمل 

حدددددادي  العلددددداي  سددددعيا للسددددديطاة الةيواسددددد  اايجية   الطاقويدددددة الةيوبوليتي يددددة املتجدددددددة  ددددد  القددددا  ال

 مورد ال اد الط يع  الحيويت    منطقة اللا  ا  سط،  اجمتداد الط يع  الةيوسياس ط لةدمله ا ا د ة 

ضددداقليس حدددوض املتوسدددط  ددديغن  ا قددداليس الةيوسياسدددية  ددد  الة اافيدددة العامليدددة ض دددورد ال ددداد، فادددة  ددد  

جسد ضمللك ر سيا ض رة التج يد  اإلتتا   موقعي الةيواس  ااي   م  ش  ة اااتزي  الطاقة الد لية، لت 

   ددور إمدددادات مددورد ال دداد للسددو  العامليددة  باحتاددار ر سدد ط ملياات لمددات اجسددتر ار الطدداقوي  دد  سددوريا، 

 اجادددددال مدددد  اسدددد  اايجية السدددديطاة   ددددع املددددورد الحيددددوي الناادددد  املدددددامل ا مرددددمل ل دددداض ت ددددام  ددددال ط 

 دد ا قطاة.متع

ااددد الاليددة الةيوسياسددية الا سددية للدد  ة تقددمل ال دداد املددورد اإلسدد  ااي    دد  الة اافيددة العامليددة  دد  

موقدددد د لدددة الع دددور ا   ددد  سن يدددة   دددع اإلطدددة ، ضا ت دددار س  ادددط ست دددوة ال ددداد الطددداقوي مددد  احقدددمل غدددوار 

طددداي ج طايددد  لة دددا ضااجددداه اايليدددو  قددددم م عددد ت  ادددط ست دددوة ال ددداد الق 227ال   ددد ا شدددا  السدددعودتة  

س ر بدا إج مد  اددةل سدوريا، ضداملواداة  اوقيددد إتداا  اا اقدا لنقددمل ال داد الط يعد  مدد  العداا  ضااجداه سددوريا 

م،   اددداا جيوسددد  ااي   ت  دددت  ج اافيدددا مددد  إتددداا  إ دددع 2011 مندددي إ دددع سدددو  الطاقدددة الد ليدددة مندددمل  دددام 

للدامل الدملي ت داض ا دد   دع الن دول اجسداامي    د  العاا  إ دع سدوريا فل ندا  ا د  السديطاة الا سدية ضا

اللا  ا  سط  ا د   ع ايم   الطاقة ا  ر بية  تاعةا موادد الت عيدة لا سديات، املسديلة ال دط ا  د جس 

 حةس الصااع  ااارة املصالح الحيوية الا سية ا طلسية.
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عتب  سوريا    من ور صاتد اجس  اايجية الا سية م تاح التوسد    إق ليس حوض املتوسط ما س د ت 

 ليدددي  ط. ضدددوا   ضقولدددي: اإ  القادددية  ددد  سدددوريا هددد  فاصدددتنا املواايدددة جسدددتعادة د ر ر سددديا اإلقلي دددط  دددد  

سي حا  صاتد القاار الا س ط   دع  ت120، ص  ة 2015   اا  ،  اللا  ا  سط  جنوة املتوسطا.

جسددددددد س لويددددددة حيويددددددة  دددددد  ال  ددددددا امددددددتةو من ددددددمل ض دددددداي اسدددددد   ااي     ددددددع امليدددددداه الدافطددددددة ،  هدددددد  مسدددددديلة ا 

الةيوسدد  ااي   الا سدد ط منددمل  ةددد القياصدداة ض  ددس س  سغلدد  منافددملنا ال  ايددة متج دددة مع ددس فصددول 

العر اتيددددة  -السددددنة  القطدددد  اللدددد ا    ب ددددا ال لطيدددد ، املددددا الددددملي ت  سددددا الصدددددامات التاريديددددة الا سددددية 

 ا ا سود  مني لحوض املتوسط.للوصول إ ع ال  

سدر  حدددددوض ال  دددددا املتوسدددددط  ددددد  دامددددداة املنطقدددددة املة دددددة اسددددد  اايجيا  ددددد  املددددددرو ا مندددددط الا سددددد ط مندددددمل 

م  ال ددط ااسددس س لويددات السياسددة ال  ايددة 2001اإل ددة   دد  العقيدددة العسدد اية ال  ايددة الا سددية لعددام 

يم   التواجدد ال  داي الا سد ط  د  قا ددتي م،  بالعودة لخطاة ط. ضوا   فدم  اد2020الا سية ح    ام 

اسئ اسددتوبول   ددع ال  ددا ا سددودا   اطاطددو    ددع حددوض املتوسددطا ج ييدددط فقددط إ ددع اوسدديد الن ددول 

الةيوبدوليتياي الا سد ط ضاملتوسددط فقدط ضددمل تتعدداه إ ددع ال  دا ا ح دا  القددا  ا فايقدي  بدد  قنداة السددو ة 

لعمل اجتتقادات الداالية  ت39 - 38، الص  ات 2016 الع يدي،   إ ع امل يط ا طلس ط  ب  ج مل طار .

ال ددط  جةدد  للددامئة ادت ي دد ي ميدفيدددتاا   ددع ا ددا  دددم اسددتددامي لحدد  ال يتددو مدد  سجددمل اوقيددا قدداار 

ا  ر بيدد   ضلي يددا، املتعلدد  ضددامللا الليبددط، ا مددا الددملي سفادد   إ ددع ادددامل حلددا النددااو  حل ائيددا  1973رقددس 

هددددد  ال دددددط ضلدددددورة مددددد  قنا دددددة املددددددرو اجسددددد  ااي   الا سددددد ط  ددددد  ا دمدددددة السدددددورية ضاسدددددت الة السددددد اح للقدددددوة 

ال  ايددددددددة مدددددددد  اقلدددددددديخ الن ددددددددول الا سدددددددد ط  دددددددد  سددددددددوريا  مددددددددا ا ن ددددددددي نددددددددمله ا ا دددددددد ة لا سدددددددديا مدددددددد  امتيددددددددادات 

سدةح الندو ي  د  حالدة هيدتدد جيوس  اايجية،  هيدتد صاتد قداار ر سديا ضممااتيدة اللةدوا إ دع اسدتددام ال

مصالح ر سيا الحيوية  د  الحدوض املتوسدط، املسديلة ال دط ا   ج ةدا   ليدة اإلتدزال  املندا رات العسد اية 

الا سددية ضدداإلقليس املتوسددطي   ددملا اوسدديد اجددارة السددةح الا سددية مددد د ل الادد ة الةنوبيددة لل توسددط 

   (Delanoë, 2013, p. 02)  لي يا  الةزامات.

اتطةقددددا م ددددا سدددد  ، ا دددد جس ا دمددددة ا   ااتيددددة  السددددورية اجدددددد منافسددددات القددددوة ضدددد   القددددوس الااميددددة 

للسددددديطاة الةيوسددددد  اايجية العامليدددددة  إسدددددقاطاهيا  ددددد  اآلمددددداد السددددداحلية سضادندددددا حدددددوض ال  دددددا املتوسدددددط، 

 جودنا    إقليس املتوسط  مني ا ا  حاية  ااسيب ني ة الد لة الا سية   ليا اس  ااي    ي اض 

حا دددة القدددوات الا سدددية ضااجددداه مدتلدددا سقددداليس العدددالس، إج سنيدددا اسددد  اايجية تع  ادددةا  دتدددد الت ددددتات 
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: الخارجيدة متجسددة  د    اتيدا: الداالية املتجسدة    معادلة اااليا الحاة  التن ية اجقتصدادتة، س جم 

ا طلسية  رناتات الت دد الع لياتي العس اي    مجال م اوم ضالالا ات  الحا ة  -املجا ية الا سية 

 الداالية   ال ااا املتوسطيت.   

     

 ثانيًا: اإلستراتيجية األمريكية في املتوسطي: رؤية جيوسياسية عاملية 

ردددددمل ال  دددددا اجسددددد  ااي   ا مايادددددي  مندددددمل ا سدددددئنا  امدددددام  اضتدددددام   دددددع ت دددددة ا ندددددداط اإلسددددد  اايجية  ددددد  

ا ا ةادددددي الد ليدددددة إداا املنافسددددد  ، مددددد  حيدددددث القاددددداا   دددددع الخصدددددوم  إادددددعافةس ضا ت ددددداد  اقدددددد القدددددوة 

الةي نددة  اجقتصددادتة امل  ددلة   لددث اجتتددا  الخددام العددال طت  القددوة العسدد اية لددادع سي ا ددد تتلددامل اددد

ا نولوجيددة فايدددة مدد  تو ةددا، ضاللددامل  _إ ةميددة_ا ماي يددة  الرددورة  دد  املجدداجت العسدد ايةت  قددوة  قافيددة

 الملي ت  وس سماياا  اد املةي   الد    الوحيد. 

انطلددد  العقيددددة اجسددد  اايجية ا ماي يدددة  مندددمل الحددداة العامليدددة الراتيدددة مددد  منطددد  املصدددلحة الحيويدددة 

 -يندددددة للسددددديطاة الةيوسياسدددددية الاوتيدددددة ال دددددط ت  ققةدددددا اجتتلدددددار العسددددد اي العدددددال ط الةيواقتصدددددادتة القا 

بددد د جليدددا الاندددا  املت لدددور حدددول س لويدددة فددداض الن دددول ا مايادددي  ددد  إقلددديس -ااصدددة ال  ددداي  ، ا مدددا الدددملي ت 

الحيددددوي _املتوسددددط،  بددددالعودة للطدددداح الةيوبددددوليتياي ال  دددداي ا ماياددددي تت قدددد  م ت انددددا الةيوسدددد  ااي  

 ا سرةات قدرة س ب    ع الت  س    املنافمل ال  اية امل يطة ضاقعة اللطاتج ال ب س،  مندد منافسدليا  ل

القدددوة القاريدددة الامئسدددية مددد  م دددلة اجت تددداح   دددع ال  دددار،  ندددو املسدددعع اجسددد  ااي   الدددملي ا  تدددي العقيددددة 

 ت26- 24، الص  ات 2000 سيل  تي،  ا منية ا ماي ية م  اةل  لية حلا النااو.

اجسددددديدا لةدددددملا املسدددددعع اإلسددددد  ااي   طاحددددد   اشدددددنط   قددددد  نياتدددددة الحددددداة ال ددددداردة ملدددددا ع اوسددددديد 

الحلدددددا ا طلسددددد ط ا ددددد  م دددددادرة ااطدددددة امللدددددار ة مددددد  سجدددددمل السدددددةما ليادددددس د ل شدددددا    سدددددط س ر بدددددا، 

لددددامل اجت دددداع مجلددددة اللدددد ال ا طلنطددددي  دددد  ضا  سددددمل  ددددام م ال داتددددة الاسدددد ية لع ليددددة اوسدددديد 1994 لئ 

 - 334، الصدددد  ات 2010 حسددددو ،  الحلدددا مدددد  سجدددمل احتددددواا الت دددددتات الاامندددة  دددد  امل ددددوري  اآلايددد  :

 ت336

o  امل ور الةنو ي الدملي يلد مل جيوسياسديا إقلديس شد ال سفايقيدا   دع السداحمل الةندو ي لل توسدط

تصمل ط يعيا  إقلي ط اللا  ا  سط  جنوة غاة  سيا، ضاللامل الملي يس    ماياا ضالن ال امل

  ددع طددول الخددط ال  دداي لةددمله ا قدداليس مدد  امل دديط ا طلسدد ط إ ددع حددوض املتوسددط  صددوج لل  ددا 
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ا سددود  ال  ددا ا ح ددا ضااجدداه امل دديط الةندددي،  ا نددس نددو ال ددلا    دد  اجسدد  اايجية ا ماي يددة ضدد   

 ي الت دد الةيوسياس ط  ايم   مصادر الطاقة  انو ةا  جونايدة املت  د ت   د  ا قيد  ا مد  مت  

 القومي اللاممل.

o  امل دددددور اللددددداق   مدددددا تطاحدددددي مددددد  هيدتددددددات اسددددد  جاع ر سددددديا مقددددددرات الد لدددددة ال بددددد س املنافسدددددة

 املتناميدددة   املنا مدددة للةي ندددة ا ماي يدددة،  ا ددددتات القدددوس اإلقلي يدددة القاريدددة ا  راسددداتية الناشدددطة

اقتصدددددددادتا  ط وحاهيدددددددا  ددددددد  سدددددددلس ندددددددام القدددددددوة الدددددددد   ، فادددددددة  ددددددد  اتعااسدددددددات إسدددددددقاطات القدددددددوة 

اإلقلي يددددددة  الد ليددددددة  دددددد  ا قدددددداليس الةزميددددددة ا  راسددددددية  ض ددددددا قددددددز ي ، القوقدددددداد ..ت   ددددددع ط وحددددددات 

 السيطاة الةيوس  اايجية ا ماي ية ا  راسية.  

ة العس اية الحامية لل صدالح الحيويدة ا ماي يدة، شامل ا سطول الساد     حوض املتوسط اآللي

إل ات لدددددور سضددددداد مةامدددددي  ددددد  مواجةدددددة الت ددددددتات ا منيدددددة الةدتددددددة داادددددمل حدددددوض املتوسدددددط   دددددع س لويدددددات 

 اددد ا    دددور  ت99 - 59، الصددد  ات 2004 العاتددد ، السددديطاة الةيوسددد  اايجية ا ماي يدددة، مددد  ادددةل: 

الندددداقةت التجاريددددة  الن طيددددة مدددد  اللددددا  ا  سددددط مددددا را ض اددددات  ال وسدددد ور  الدددددردتيمل  نامددددز  ال  ددددا 

ا سددددود  قندددداتي السددددو ة ف ددددوض ال  ددددا املتوسددددط ضااجدددداه ا طلسدددد ط،  مااق ددددة ا ا ددددات القددددوس النو يددددة 

  دا ا سدود الدملي يعددد  سد ارندا امل ت لدة  د  حدوض املتوسدط ااصدة ا سددطول   الا سد ط  ا   ااتدي  د  ال

مدددداة حيويدددا لحدددوض املتوسدددط، فادددة  ددد  املندددا رات الا سدددية  ددد  حدددوض املتوسدددط،   د دددس قوا ددددنا 

العس اية    املتوسط،  مااق ة الالا ات اإلقلي ية  التدامل ض ا اقتايي مصلحليا الحيوية ضاستددام 

  لية حلا النااو. 

ااتيددددة التدددددامل الع ليددداتي اددددار  تطددددا  الحددددد د إ  ا  دددور اسدددد  اايجية الحلددددا الةدتددددة حددددول إم    

تددددي  لواشددددنط  القدددددرة   ددددع الن ددددال  اوطيددددد  التقليدتدددة لددددي  دددد  اطددددار مة ددددة إدارة ا دمددددات  منعةددددا، ندددو مددددا ت 

موطئ قدم لةا  د  إقلديس املتوسدط   د  سي منطقدة مد  الاقعدة الة اافيدة العامليدة ض دا اقتاديي مصدالحةا 

س ايا شا يا لت ا اهيا الةيوسياسية  الةيواقتصادتة الةدتدة، الحيوية، متدملة م  الحلا غطااام  

  لعمل التدامل ا طلس ط    لي يا سضاد دليمل   ع للك.  

  التديم االستراتيزي األطلس ي في حوض املتوسط: لي يا أنموذجا 

ضتددداريب  1973جددداا اددددامل حلدددا الندددااو  ددد  لي يدددا   دددع ا دددا القددداار الصدددادر  ددد  مجلدددة ا مددد  ا ددد  رقدددس 

م، الدددددملي تتاددددد   إحالدددددة الوادددددد الليبدددددط إ دددددع امل   دددددة الةناميدددددة الد ليدددددة  حادددددا ا سدددددلحة 17/03/2011
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 الس ا  فاض منطقة حاا الط  ا    ع القوات الةوية اللي ية بعد توم   م  إصدار القداار، املسديلة 

ت  دد  ال ددط سدت إ ددع إحددداق ت ي دد   دد  الخايطددة الةيوسياسددية للدد ال إفايقيددا ال دد طا الددملي تددس ضددد ره  دد  

غابية    الا ة الةنوبية لل توسدط،  اإلادةل ضالوادد ا مندط  -م لا  القوة لصالح إسقاطات سطلسية 

اللدداممل لل توسددط،  مددا ارادد ط ضددي مدد  إشدداال معاددلة املا ددز  ا طددااط ا ددة  ددمل د ل الادد ة الةنوبيددة 

 ت08، ص  ة 2011 حسئ ، . -سقمل ش طا -لل توسط 

سفاددد   التددددامل العسددد اي ا طلسددد ط  ددد  لي يدددا إ دددع انييدددار امل سسدددات ا منيدددة  ددد  لي يدددا   دددع ا دددا سدددقو  

ت دددام القدددملا  ،  اددددا يات جيوسياسددددية   يقدددة جددددا  دددد  الاددد ة الةنوبيدددة لل توسددددط   ددد  السددداحمل مدددد  

اة ات  انددددامي رددددانSA-7ا  ا SA-24جددددو الا سددددية ا –حيددددث اجتتلددددار السددددا د لألسددددلحة  صددددواريب سرض 

 اتعااسات للك   ع ال ئطة ا منية املتوسطية    رمل موجات الت ي    (Pallerin, 2012, p. 83) اجرناة،

الددددداا   ال ددددط  افليددددا د ل شدددد ال إفايقيددددا  اددددوتة، الةزامددددات  سادددداس م ددددمل هيدتددددد لةددددملا النددددوع مدددد   دددددم 

ة ال وىدد    دد  لي يددا تزيددد مدد  تعقيددد املسدديلة ا منيددة املتوسددطية  دد  اجسددتقاار  امل دداةت،   ددا س  طددول مددد

رددددددمل مسددددددا،  ضندددددداا نندسددددددة سمنيددددددة متوسددددددطية شدددددداملة، الع ليددددددة ال ددددددط ضددددددد رنا رندددددد  ااددددددارة إسددددددقاطات 

اسدددددد  اايجيات منافسددددددات القددددددوة الا سددددددية، ا طلسددددددية ال ابيددددددة مدددددد  جةددددددة  منافسددددددات املصددددددالح الحيويددددددة 

ندددددي  دددددودة منافسدددددات الةي ندددددة د ليدددددة مقاضدددددمل منافسدددددات الةي ندددددة ال   يدددددة، الصدددددئنية مددددد  جةدددددة ساددددداس،  م

جسد املتوسط سضاد مجاجت إسقاطاهيا.   ن  ،  اإلقلي ية    إدارة لع ة السيطاة الةيوبوليتي ية الملي ت 

 ت03، ص  ة 2013

يات مددد  اوطيدددد قوهيدددا العسددد اية ضنددداا   دددع للدددك، م ددد  التددددامل ا طلسددد ط العسددد اي  ددد  لي يدددا امليلئلددد

املادتددة ضاللددامل الددملي يسدد   لةددا ضتن يددة  ةقددات مددد القا دددة  اوسدديد   ليددات نددمله ا ا دد ة  دد  السدداحمل 

 غددداة سفايقيددددا،  قدددد سدددد    اا ي دددة املجت ددددد الليبددددط الق دددام   ضددددد رنا مددد  تعزيددددز ف ددداة التسددددلح لح اتددددة 

 ل ة ض   ج ا ات جةادتة  ميلئليات إرناضية.الملات املسيلة ال ط دادت م  تعقيد إشاال التسلح  ال

عاط ضددد  استطا   الوجتات املت دة ا ماي ية س  اتدمل م  جدتد مدامل اجرناة الد       اطار ما ي 

االةنوة  ليدتد    التصور اجس  ااي   ال ا يا، ضالاغس م  اتدي جندوة م لدوة   دع سمداه غ د  قدادر   دع 

ل ا تي لس ت    ل  تاو  ض قد ره هيدتد سي فا مل د   ، ضاللدامل ضناا نندسة سمنية موحدة اج د د  

الددملي تادد   اوسددعةا العسددد اي  دد  حددوض ال  دددا املتوسددط   لويددات اسددد  اايجية سمنيددة حيويددة ماا طدددة 

ض ت   ي القوة  الطاقة. ضاملواداة  للك ا  رمل الةزاما حاليا الد لة املتاار الامئس ط م  اادارة املصدالح 
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ا طلسد ط مدد  ات ددةت سمندط    دد  تتيجددة انييددار  - دد  لي يدا، ت دداا ملددا ال دي التدددامل ال ا ددي  إسدقاطات القددوة 

من ومددددة ا مدددد   الدددددفاع اللي يددددة،  إرناصددددات ال وىدددد   اللي يددددة   ددددع سمدددد   اسددددتقاار الد لددددة الةزامايددددة  دددد  

ات  شددد ال املددددرو اجسددد  ااي   لصددداتد قاارندددا، ا ا ددد ة ال دددط اواجدددي س جم  دتدددد الت ددددتات   دددع  دددةق جايددد

املتوسط، ش ال شا   جنوة شا  حد دنا الوطنية  مسيلة الححااا ال ابية   ع الحد د امل ابيةت، 

  اتيام ا د ت    موادي  القوة اإلقلي ية  د  شد ال سفايقيدا   دع ا دا اددا يات ا دمدة اللي يدة  ما دز املةدي   

 اإلقلي طت.  

 الخاتمة:

ارا طدد   ددمل دراسددة ض ددوض املتوسددط ضمشدداال ا دتددده سددواا    ةددوم س    جددال جيوسياسدد ط،  قددد 

داد م  تعقيد نملا اإلشاال ط يعة الالا ات  الت دتات املطا حة   ع مستواه الة اا    ادمل  الصدااع 

 ر بيددددددة اإلسدددددداامي  ، ا دمددددددات ال لقاتيددددددة، ا دتددددددد ا جندددددددات ا منيددددددة ا  -اليوتدددددداتي، الصددددددااع العا ددددددي-ال   ددددددي

الصئنية ..ت،   لةا ا دتات ج اافية م  ية   ع مت   ات _ا ماياي_اش ال/جنوةا، املنافسات الا سية

سمنية،  بمللك نو م ةوم تتقلخ  يت دد حس  ادرا ات املصالح ا منية لل ا ل   ا ساسي      املجدال 

 الة اا   املتوسطي. 

ضددد   القدددوة القاريدددة  ر سددديات  القدددوة ال  ايدددة ض ل ائيدددا  سمايادددا  اجددددد منطددد  التندددافة الةيوسددد  ااي  

 س ر بدددددات بعدددددد نياتدددددة الحددددداة ال ددددداردة،  القدددددوة الصدددددا دة الصددددد   ض نطددددد  التندددددافة الطددددداقوي   دددددع ماا دددددز 

الطاقددددة العامليددددة  اطددددو  ستاضئدددد  تقلةددددا  دددد  إطددددار مددددا  دددداط اضاللع ددددة الطاقويددددة العامليددددةا،   س يددددد إحيدددداا 

لالي املنطقة  ما حملانا م  قل  العالس،  اددا يات منافسدات اجنت ام الد    ضا ل ااا املتوسطي ملا ت 

القددوة الةيوسدد  اايجية املتوسددطية الد ليددة   ددع اجسددتقاار ا منددط لددد ل الادد ة الةنوبيددة لل توسددط س جم 

.                 ع مسعع إقامة نندسة سمنية متوسطية شاملة  اتيام

  قام ة املااجد

 Berryman, J. (2012, July). Geopolitics and Russian Foreign Policy . 
International Politics (july2012). pp.531-532. 

 Berryman John ( .2012 .)  

 Brzeznski Zibigniew. ( .1997 ) A Géostrategy For Eurasia. Foreign 

affairs.(N.05, V.76, New York, sep-oct, 1997), 19/11/2016, At 21:18h. 
www.foreignaffairs. Com. 



 

 المتوسط: المجال الحيوي والموارد المقاربات الجيوسياسية في منطقة البحر

 

413 
 

 Chautard Sophie ( .-- .) L’indispensable de la Géopolitique . Groupe Studyrama 
Franc. 

 Chautard Sophie.pp.27-28. 

 Delanoë, I. (2013). Le partenariat stratégique russo – syrien : la clef du 
dispositif russe_en Méditerranée. Note 13/16, Fondation pour la recherche 

stratégique. p.02 . 

 Dussouy Gérard ( .2006 .) Les Théories Géopolitiques : Traité de relations 

internationales . Editions L'harmattan. Paris. 

 j. Mackinder Halford ( .2019 .) Democratic Ideals and Reality : A Study in the 

Politics of Reconstruction . Nt  – Henry Holt and company. New York. 

 Khiereddine Hamadi ( .1984 .) Algerian Policy Tawords black Africa . London: 
Center of west African Studies University Of Berningam (CWAS). 

 Kaplan, M. (1976). The life and death of the cold war, Power craft. selected 

studies .p272. . 

 Larrabee F. Stephen and Other ( .2015 .) The Ukrainian Crisis and European 

Security Implications for the United States and U.S.Army . Rand Corporation .
California. 

 Pallerin, M. (2012). Le Sahel et la contagion Libyenne. Politique Etrangére 
(04).p. 83. 

 Pascal, B. (2014). La Géopolitique. (2. édition, Éd.) Groupe Eyrolles. Paris. 

 Sébastien Abis, (2008, 11). Enter Unité et diversité : La Méditerranée 

Plurielle. Consulté le 16/05/ 2020, sur (Fondation Méditerranéenne d’Etudes 
Stratégique November 2008) : www.ie-ei-/IE-EI/Ressources/File/biblio/La 
Méditerranéeplurielle.pdf.p.06 

 Telkes, W. (2014, aout). Les éventuelles retombées de la crise Rosso – 
Ukrainienne. Luxembourg. p.05. 

   ،ا  اممل لل لا  التود د، ماض   الة اافية السياسية  مداطا الةيوبوليتيك  العوملة،ت، 2006سح د سعيد اضاانيس 

 سورية.



 

 إيمان بلقرشي

 

414 
 

   ،     ما ز دراسات الوحدة  سياسات د ل اجا اد ا  ر  ي    املنطقة العابية بعد الحاة ال اردة،ت، 2005الحا

 العابية، ض   ت.

   ، دار سسامة لل لا  التود د، ا رد . ت ايات السيطاة اجس  اايجية  صااع الحاارات،ت، 2004الحدتثط   ا 

   ، 115، العدد اللا  ا  سطت، ال عد ا منط    السياسة ا ماي ية املتوسطية، 2004العات  ا   الدت  .    ،
59-99. 

   ،  ا ادتة م  الرورات العابية: الرورة السورية ست ولجا، ت، موقا ر سيا اج2016الع يدي م  د   د الاح

 .39- 38، الص  ات 10، العدد  دراسات إقلي ية

 .إدارة املعلومات الطاقة ا ماي ية، موجزات ال لد الت ليلية،   اشنط : إدارة معلومات الطاقة ا ماي ية.  ضة ااريبت 

   .ضد   ماا  ال لا. ة اجس  اايجية، دار ا نا  ،الة اافية السياسية  الة اافيت، 2000ضي   سيل  تي 

   ، ما ز الةزياة للدراسات ا  ادت ية،  ا دمة اللي ية معطح جيوبوليتياي جدتد،ت، 2013ض   ن     د النور

 الد حة.

   ،  سياسات ت، املوقا الا س ط م  الرورات العابية  لي يا  مصا  سوريا ست ولجات. 2015جليمل ناشس توار   اا
 .120، ص  ة 1بية، العدد ا 

   ،مجلة جامعة دمل  ت، اجس  اايجية التوسعية لحلا النااو  س انا   ع امل  القومي العا ي، 2010حسو  م  د
 .336 - 334،    . 02، العدد 26للعلوم اجقتصادتة  القاتوتية، املجلد 

   ، 391، العدد  جلة املستق مل العا يمت، لي يا إ ع ست ؟ سقو  ت ام القملا    ل   .. 2011حسئ  ا   الدت   ،

08. 

   ،دار ال تاة الةدتدة املت دة،  سسة الةيوبوليتياا: مستق مل ر سيا الةيوبوليتياي،ت، 2014د غ   سل سندر

 ض   ت.

  .17:12،   ع سا 2019, 01 20ااريب اجس  داد  القوة ا  راسية ..  ال  ار الدافطة،د غ   سل سندر،  ضة ااريبت ،

 . www.https://katehon.com.pdfم :  

   ،العدد  ،السياسة الد ليةت، هيدتد جيواس  ااي  : حساضات القط  الا س ط    ا دمة ا   ااتية، 2014راشد ضاسس
196 .  ،123. 



 

 المتوسط: المجال الحيوي والموارد المقاربات الجيوسياسية في منطقة البحر

 

415 
 

   ،130ت،  . 04 العدد  قااتا  ابيةت، ا م   الطاقة: ت و اس  اايجية سياسة اارجية جدتدة. 1980ربيد حامد. 

 مجلة ت، ا ن ية الةيواس  اايجية لل  ا املتوسط: دراسة    الة اافية السياسية، 2010شس  ارس.  س ي   نا
 .196 - 195،    . 12، العدد  سض اق مئسا 

   ، الةيطة العامة السورية لل تاة،  ا م   الطاقة: ت و اس  اايجية سياسة اارجية جدتدة،ت، 2011ش  ر غورد

 دمل .

   ،ما ز الوحدة العابية، ض   ت. التطور اجس  ااي   للسياسة ا ماي ية    الوط  العا ي،ت،  1985مص اح ض ا 

   ،املا ز القومي لل  ج ة،  نياتة قا  سم نياتة العالس؟    سصول الةيوبوليتياا ا  ر بية .ت، 2010ني اتا  مئليمل

 القاناة.

 

 



 المجلة الجزائرية للدراسات السياسية 433 -416ص ، (2021) 01: العـــدد/  08 المجلد
 

416 

 

 تقييم فعالية األداء االستراتيجي لتركيا في دول الشرق األوسط والقرن اإلفريقي 
Evaluating the Effectiveness of Turkish Strategic Performance in the Middle East and the 

Horn of Africa   
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 : ملخص
برز اسم تركيا يف العديد من النقاشات األخرية حول النفوذ اخلارجي يف دول الشرق األوسط ودول شرق إفريقيا، حيث باتت تركيا       

ًا تأرجحت سياساته مع توسع دوره. ما جعل التخمينات بشأن دوافع الدور اجلديد الذي خرجت به،  العبا جيوسياسي مهما وحمرير
ة دافعها سياسة خارجية مبادرة وإنسانية، ومنها معارض يصنرفها قوة خطرية توُسعيرة  تتباين يف قراءات عدرة، منها مؤيرد يعتربها قوة خرير

  .تسعى يف خطوات حثيثة إلحياء دولة عثمانية جديدة
دمته تركيا يف منطقة إذن هي قراءات خمتلفة ميكن أن نربهن حقيقتها مبحاولة منرا إعادة إستتقراء واقع األداء اإلسرتاتيجي الذي ق      

 الشرق األوسط الكبري وما بعده. كما نضع تقييما يثبت مدى فاعلية وحجم تأثري هذا األداء يف تلك املناطق.

 الدور الرتكي، الشرق األوسط، القرن اإلفريقي، األزمة الليبية، التحوالت اجليوسياسية.كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The name of Turkey has emerged in many recent discussions about external influence in the 

Middle East countries and horn of Africa, as Turkey has become an important and bewildering 

geopolitical player whose policies have fluctuated as his role expanded. Which led to the 

speculation about the motives for the new role that came out with it varied in several readings, 

including a supporter who considered it a benevolent force motivated by an initiative of foreign 

policy and humanitarian, whereas, opponents classified it as a dangerous expansionist force 

seeking in vigorous steps to revive a new Ottoman state. 

 So, they are different visions that can be proven by trying to extrapolate the reality of the 

strategic performance presented by Turkey in the broader Middle East region and beyond. We 

also establish an evaluation that proves the effectiveness and magnitude of the impact of this 

performance in those areas. 

Keywords: Turkish role, Middle East, Horne Africa, Libya Crisis, Strategic depth. 
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 مقدمة:  .1
إنر دور تركيا وسياستها اخلارجية قد تغرير فعاًل وبشكل ملحوظ جتاه منطقة الشرق األوسط على مدى السنوات العشر األخرية، 
بفعل التغريات السريعة يف البيئة اجليوسياسية ملنطقة الشرق األوسط، خصوصًا بعد األحداث الدراماتيكية )املأساوية( اليت مسرت معظم 

يت كانت بدايتها بسقوط نظام "صدام حسني" بالعراق، وما خلفته فيما بعد الثورات العربية من أزمات وفوضى تركت الدول العربية، وال
ات ساعدت تركيا يف كسب فرصة لتنشط بدبلوماسيتها واسرتاتيجيتها.  عطبا كبريا يف امليزان اإلسرتاتيجي باملنطقة. تغرير

ى أسس أيديولوجية أو حتكمها مبادئ وتوجرهات دينية مل تعد حمرددات أو ضرورات كما أن صراعات فرتة احلرب الباردة املبنية عل
وذها تقوم عليها صراعات العشرية األخرية، فاليوم وبالنسبة لرتكيا مثاًل قد تستغل العامل التارخيي الديين كمدخل هلا للتغلغل يف مناطق نف

طلقها حتدرده يف املقام األول املصلحة االقتصادية واجليوسياسية، أي السياسة النفعية القدمية يف القرن اإلفريقي ومشال إفريقيا مثالً، لكن من
ا ال تود إرساء عثمانية إسالمية جديدة. وما يثبت ذلك يف  البحتة، ال مبادئ وال دين تود نشره، وهذا ما تعلن عنه دائما تركيا يف أّنر

ليت غالبية سكاّنا مسيحيني أرثوذكس، ومع )إسرائيل( اليت حتكم عالقاهتا إقتصاد قوي املنطقة إستثماراهتا وعالقاهتا الوطيدة مع إثيوبيا ا
ما يقلل إعتمادها على الغاز -وتبادالت جتارية هامة، والذي جتد فيه تركيا فرصتها لتوصيل الغاز عرب خط انابيب يسد حاجات تركيا 

حنو أوروبا األمر الذي يقلق روسيا وإيران. وكذلك يف عالقاهتا مع إيران ، كما وتستفيد منها )إسرائيل( كممر لتمديد هذا اخلط -الروسي
اليت ختتلف معها مذهبيا، لكن مصلحة الطرفني جتمعهما يف مسائل كثرية. فعدو األمس صديق اليوم حسب ما حتكمه التغريات 

هريا هلا يف تصادمها مع منافسيها، مثل ما واحلاجات، فإذا كانت حاجة الدولة بالغاز ربطت عالقاهتا مع من يضمن حاجتها ليكون ظ
حيصل يف مسألة التنقيب على الغاز يف شرق املتوسط وقربص وما جنم عنه من توتر يف عالقاهتا مع مصر واليونان. وختتلف الصراعات إذا  

ن اإلفريقي ومشال إفريقيا. كانت احلاجة هي ضمان مناطق نفوذ، ممرات أو أسواق لتجارهتا، مثلما هو احلال يف شرق الفرات ويف القر 
إذن هي أشكال عدة وأساليب متعددة لصراعات أصبحت حتكمها املصلحة وحدها ال غري. ويف هذا السياق يالحظ أن تركيا قد 
تعلرمت من املنطق العام الذي حيكم أوروبا حيث املصلحة الوطنية تصبح أولوية إذا ما إرتبطت مع اإلستقرار اإلقليمي واألسواق 

يمية، ميكنها أن تتحقق بصورة أفضل. وهلذا نالحظ أن تركيا بقيادة "حزب العدالة والتنمية" أصبحت تتحرك مبرونة أكثر يف املنطقة اإلقل
 مقارنة بسياسة سابقتها.

مق كما أن هناك ّنج جديد تتبعه تركيا يف سياستها اخلارجية اجلديدة مع "حزب العدالة والتنمية" واليت تتمحور فكرته يف" الع
اإلسرتاتيجي" الذي دورن له يف كتاب "أمحد داود أغلو"، والذي يظهر ثقة بالنفس يف إعادة هيكلة الدور اجليوسياسي الرتكي، بإعتبارها 
قوة إقليمية كربى. وهذا ما جتسرد فعال يف مبادرات السياسة اخلارجية الرتكية إزاء منطقة الشرق األوسط، من وسيط يف حل الصراعات 

ن إقليمي واسرتاتيجي يف املنطقة إىل طرف يف صراعات أخرى تبادر فيها بعمليات عسكرية خارجية يف خضم أزمات جدر إىل مواز 
معقدة. هي نقطة أخرى تضاف برصيدها لقدرهتا على إجناز العديد من املهام بدقة ويف وقت واحد. وهذا من بني األهداف اليت 

 اإلسرتاتيجي باملنطقة. سنحاول توضيحها أكثر يف مبحث تقييم أدائها
هل تملك أنقرة حقًا رصيدا استراتيجيا ميدانيا أم هو إعالمي دعائي فقط؟ وهل أن االنتشار وهلذا نطرح تساؤلنا التايل: 

 العسكري التركي في العالم العربي من العراق إلى ليبيا يجعل تركيا قوة إقليمية حقاً؟
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العريب قد تباينت املواقف فيها، وقد تُرجم ذلك يف تصرحيات وخطابات العديد من  ميكن القول ان دور وحتركات تركيا يف العامل
 السياسيني واحملللني اليت ظهرت يف وسائل اإلعالم املختلفة، إال أن الواقع امليداين وحده الكفيل باحلكم والتقييم على مدى فعالية أو

قد جنح نوعا ما يف حمطاته األوىل منذ بدأ تطبيق سياسة عمقه اإلسرتاتيجي مجود أدائها، وعلى حسب رأينا فاألداء اإلسرتاتيجي الرتكي 
يف دول القرن اإلفريقي وقد توضح ذلك بإرتفاع حمسوس يف املردود االقتصادي الرتكي، وكذلك توسع جماله األمين، ليضيف يف رصيده 

ويف املراحل املوالية لذلك فشلت اخلطط الرتكية بسبب  أيضا حليفا ومساند اقتصادي واسرتاتيجي يف املنطقة وهي دولة قطر، إال انه
ت تسرعها بغية زيادة نفوذها يف املنطقة لترتاجع مردودية أدائها وتتواىل خيباهتا ولتثبت فيما بعد عجزها يف العديد من القضايا. وإلثبا

ة الدور إلستقراء وتتبع التحركات الرتكية يف املنطقة.  فرضية دراستنا واإلجابة عن السؤال املطروح فقد استلزم موضوعنا اإلعتماد على مقارب
كما وضفنا املنهج النقدي يف تقييم أدائها اإلسرتاتيجي، ولتوضيح تناقضات مواقفها وسياساهتا املتقلبة بني احلني واآلخر. وعليه هتدف 

 يقي.دراستنا إىل معرفة درجة فاعلية القوة الرتكية يف املنطقة العربية ودول القرن االفر 

 القوة التركية في بحثها عن دور القيادة اإلقليمية   .2
، وتركيا ترنو ببصرها شاخصًة إىل منطقة الشرق األوسط، اليت عدرهتا منطقًة حيوية تتصل مباشرة مبجاهلا 1923فقرة منذ عام        

إىل أوروبا حبكم طموحها وتطلعاهتا، إالر أنر هذا التوجه ظلر بإستمرار مرتبكًا وحائرًا بسبب السلخ  احليوي على الرغم من إنشدادها
 القسري الذي إعتمده أتاتورك لرتكيا من حميطها اإلسالمي وإحلاقها بأوروبا معتمدًا نسيان حقائق اجلغرافيا والتاريخ، أو بسبب التذبذب

، ففي الوقت الذي تعتزل فيه شؤون الشرق األوسط، ما تلبث أن تعود مرغمة للتعامل مع قضاياه الذي أنتاب السياسة اخلارجية الرتكية
  (2016)بريثز،  .حىت اليوم 1948طمعا يف إسقاط احلرج الذي الزم فعلها منذ عام 

، أخذ حلم قيادة املنطقة يداعب أنقرة، فلوحت بورقة السنية 2011وعلى إثر احلركات االحتجاجية يف الشرق األوسط اليت بدأت عام 
لي السياسية لتقيم يف كل مكان أنظمة قريبة من حركة اإلخوان املسلمني. لذا كان على الدبلوماسية الرتكية القيام بانتقال مؤمل: وهو التخ

ة التقليدية الداعمة للغرب وتبين خطاب مضاد للغرب ومعادي للسامية وإسالمي يف آن واحد، وهلذا حرصت على احلضور عن السياسي
يف حميطها اإلقليمي والدويل سعيًا لتحقيق أهدافها وحتقيق فعل مؤثر يف منطقة الشرق األوسط معتمدة يف ذلك ما مسري بإسرتاتيجية 

وذلك كتوجره آخر يؤتيها مكسبا إقليميا تنشط فيه، إذ إترسمت السياسة اخلارجية الرتكية ،(2013)ملكاوي،  "1اإلستبدال واإلحالل"
 :الراهنة بقدر كبري من الفاعلية اليت يعربر عنها مؤشران

 .الشرق األوسطالسرعي احلثيث من جانبها حنو تعظيم منافعها ومصاحلها وزيادة وزّنا اإلقليمي يف منطقة  _
انطالق سياستها اخلارجية يف تعاملها مع دول املنطقة من مسالك وأساليب متنوعة ختدم املصاحل الرتكية، على الرغم مما يبدو من  _

تناقض أو تعارض بني أدوات هذه السياسة، إالر أّنا توظرف بعناية لتصبر يف غاية واحدة وهي خدمة املصاحل االقتصادية واألمنية 
 ستقبلية وخدمة دورها اإلقليمي يف املنطقة.وامل
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 نظرة الدول العربية للدور التركي في المنطقة .3
ويف نظرة واسعة ملكانة تركيا يف أعني الدول العربية، تربز تركيا بدورها من جديد كحقيقة جغرافية وتارخيية وعسكرية هامة يف         

واليت  -خنصر بذلك أكثر دوال مثل سوريا والعراق-املنطقة، يف زمن تعاين فيه الدول العربية من معضلة بنيوية هي األصعب منذ إستقالهلا 
 .وغياب عن الساحة، خلقت فراغاً إسرتاتيجياً تقدرمت فيه تركيا لتشغله تشهد حالة وهن  

وبالرغم من إختالف رؤى الدول العربية عن وضع تدخرل الدول الغري العربية يف املنطقة، فهي تشرتك يف صيغة أنر الدور الرتكي اإلقليمي 
ل التوازنات اإلسرتاتيجية يف املنطقة، وتأسيسًا على ذلك يتوقف تعزيز اجلديد مل يعد مسألة تركية حبتة، بْل إمتدر تأثريه العميق على جمم

يدة املصاحل العربية وتعظيم قدرة دول املنطقة على ترتيب أولوياهتا الوطنية واإلقليمية إىل حدر كبري على فهم اإلسرتاتيجية الرتكية اجلد
 .والتعامل معها على قاعدة املصاحل املشرتكة

اث اليت مررت هبا املنطقة يف اآلونة األخرية. جرارء حتورالت الدور الرتكي، فإنر غالبية الدول العربية اليوم، أصبحت فبعد الوقائع واألحد
تتعامل مع الدور الرتكي اإلقليمي، ولسان حاهلا ميكن تلخيصه بعبارة: "أنر تركيا العثمانية عادت لتقود من جديد"، حيث ترى أن تركيا 

دردًا أوريل يف رسم خارطة الشرق األوسط اجلديد، مستغلة بذلك إطار التعاون اإلسرتاتيجي املبادرة به مع كل تفرض نفسها فاعاًل وحم
طرف قد مسره الضر، لتمرد يد املساعدة بأساليب خمتلفة )من تدريب للجيوش أو لتنمية وتأمني املنطقة ـولدرء املخاطر يف حني وقوعها(، 

هناك مسيطرًة بذلك على منافذ هامة يف املنطقة وهبدف حصار وخنق أير حترركات للقوى الفاعلة لتبسط فيما بعد جناح قوهتا هنا و 
واملنافسة هلا من جهة، ومستحوذًة على مواقع ختدم مصاحلها االقتصادية الطاقوية والتجارية يف املستقبل القريب. ومن جهة ثالثة هي 

 .ومستقبل أي دور هلا يف املنطقةمواقف وردود فعل تركية قد تؤثر سلباً على فاعليرة 
إذن هل كانت لرتكيا خمططات مدروسة تنتظر الفرصة املناسبة؟ وهل مهردت لذلك من خالل ربط عالقاهتا وحتالفاهتا اإلسرتاتيجية مع 

 دول املنطقة لتنفيذ خططها وكسب مكانتها املستقبلية؟
 رن اإلفريقيقراءات مختلفة للدور التركي في منطقة الشرق األوسط والق. 4

شهدت السنوات األخرية ظهور أداء اسرتاتيجي تركي متميز تزايد اإلهتمام به يف غالبية القضايا احملورية يف الشرق األوسط والقرن 
اإلفريقي ومشال إفريقيا، أداء توضرح أكثر وبرز بعد وصول "حزب العدالة والتنمية" للحكم، وإعالنه تدشني سياسة تركية جديدة جتاه 

 .نطقة قوامها تأكيد حضور تركيا ومكانتها كقوة مركزية لإلستقرار وطرف فاعل يف معاجلة خمتلف قضايا املنطقةامل
 :قراءة تركية للتحوالت الجيوسياسية الجديدة ودورها في المنطقة 1.4

عرقلة دورها، الذي تسعى فيه ألن تعمل برؤية تركية، فإنر وصف الدور الرتكي يف املنطقة بأنه عثمانية جديدة ما هو إالر تضليل وحماولة 
الدول معا إلجياد حلول للتهديدات األمنية اليت تواجهها، ما دامت هذه املشاكل مشرتكة فاحللول أيضا ال بد وأن تكون مشرتكة، تطبيقا 

 أنر هذا ال يعين ختلري الدولة ملفهوم األمن اجلماعي لتجنب الصراعات، وهلذا يتوجرب بناء الثقة املتبادلة وخفض مستويات املواجهة، إالر 
ية على تعزيز قدراهتا الدفاعية وتطوير قواهتا املسلحة، ومن مث فالرؤية الرتكية أقرب إىل تبين مدخل األمن التنسيقي الذي ال يقلل من أمه

خارجها، يأيت يف إطار تطلرعها إىل التحركات الفردية لتحقيق أمنها، وتؤكد تركيا أن سعيها حليازة األسلحة الفاعلة وتشييد قواعد عسكرية 
  .أن تغدو العباً فاعاًل يف الساحة الدولية
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كما جتد أن هناك تضخيم وهتويل لدورها بسبب نقص ثقة بعض الدول فيها، وما آلت إليه األمور كان تراكمياً، حيث وجدت نفسها 
األزمات حبكم جوارها مثل سوريا والعراق، أو كمنافس مع ومع الظروف اإلقليمية املتغرية مدفوعة جزئيا كطرف متكرر يف العديد من 

دول خصوم هلا مثل دول اخلليج ومصر يف القرن اإلفريقي ومشال إفريقيا، واليت تسعى تركيا يف سياستها اجلديدة توسيع أسواقها اخلارجية 
وإثيوبيا اليت ترتبط معها يف إتفاقيات إسرتاتيجية. مع دول تربطها تاريخ جتاري قدمي. مثلما هو احلال مع قطر وليبيا والصومال والسودان 

وذلك من خالل تطوير رؤيتها على حنو حيقرق هلا مكانتها على املستويني اإلقليمي والعاملي، بشكل يتجاوز مفهوم اجلسر ومبا يضمن هلا 
فر فيه صفة التشابه مع الدولة الساعية حتقيق مصاحلها وأهدافها. قدرمت تركيا نفسها كبديل إسرتاتيجي بإعتبارها الشريك الذي تتوا

للتوافق معه يف القيم والتوجهات السياسية، وميتلك الرغبة يف تعزيز عالقات التعاون على املدى البعيد مبا حيقق مصلحة مجيع األطراف، 
رية ونفوذا سياسي ميكن أن وميكن اإلعتماد عليه يف حل الصراعات. فرتكيا دولة صاعدة متتلك القدرات واخلربات االقتصادية والعسك

  .تستفيد منه دول املنطقة
وعلى ذلك ويف متهيد هلذا الدور، فقد شرعت تركيا إىل عقد إتفاقيات حتالف إسرتاتيجي مع دول املنطقة. ويف هذا اإلطار مت االتفاق 

)عبد اهلل  2009س العام يف سبتمرب على تعزيز التعاون األمين مع كل من سوريا )قبل األزمة( والعراق وكان ذلك بالتزامن ويف نف
، كما 2009(، ويف إطار اإلتفاقيات الثنائية أيضا فقد وقرعت مع دمشق اتفاقية تقضي مبكافحة اإلرهاب يف أفريل2009تركماين، 

(، 2008اتيجي، )اجمللس األعلى للتعاون اإلسرت  2008وقرعت مع العراق إتفاقية إلنشاء اجمللس األعلى للتعاون اإلسرتاتيجي يف جويلية 
من شأّنا أن جتعل مسار التعاون األمين موازنا للدور  2008سبتمرب  12ويف السياق نفسه وقرعت تركيا مع دول اخلليج وثيقة تفاهم يف 

 (2008اإليراين يف املنطقة. )وزارة خارجية اجلهورية الرتكية، 
تركية يف الشرق األوسط وهي خطوة تركية تعترب جديدة نوعًا ما وبدأت تركيا بعقد إتفاقيات عسكرية متهيدا إلنشاء قواعد عسكرية 

ديسمرب  19بالنسبة لدول املنطقة اليت شكرلت دومًا أمهيًة إقتصادية لرتكيا، لذلك وقعت تركيا اتفاقية تعاون عسكري مع قطر يف 
سكرية مشرتكة ومتنح اإلتفاقية لقطر إنشاء ، تنصر على إنشاء قاعدة عسكرية تركية يف قطر، اليت ستكون مقرا إلجراء تدريبات ع2014

( لتكون أول منشأة عسكرية تركية يف الشرق األوسط، وقد تزيد من ذلك 2، صفحة 2014طاهر،  )رانياقاعدة عسكرية يف تركيا. 
  .لتشمل دوال أخرى مستقبال

% وإىل اليمن بنسبة 63رتكية إىل ليبيا بنسبة أثررت الثورات العربية على اإلقتصاد الرتكي بشكل كبري، فقد تراجع حجم الصادرات ال
( 63، صفحة 2011على جالل،  )معوضبسبب الوضع األمين يف هذه الدول.  2010% مقارنة بعام 14% وإىل سوريا بنسبة 15

رج بعد روسيا، مع فضاًل عن خسائر املتعاقدين وشركات البناء الرتكية يف ليبيا، حيث تشكرل السوق الثانية للمتعاقدين األتراك يف اخلا
، صفحة 2014الفتاح بشري،  )عبدملعهد اإلحصاء الرتكي.  2009شركة تركية عاملة يف ليبيا، وفق تقديرات عام 120وجود أكثر من 

34) 
ساعدت هذه األوضاع بإستدعاء دور تركي مساهم يف إنقاذ اقتصاديات هذه الدول، من خالل املشاريع اليت تعكس سعي تركيا لتنشيط 

اهتا التجارية واإلستثمارية مع تلك الدول كما سعت للمسامهة يف إعادة إعمار تلك الدول. لتعود تركيا وتستثمر من وراء األزمات عالق
 .مباشرة منتهزه فرصة االستقرار النسيب لتعمل على دعم عالقاهتا مع الدول العربية املتضررة
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مصر، كما إزداد إقبال رجال األعمال األتراك على اإلستثمار يف كل من مصر مليون جنيه مع  850فأبرمت اتفاقيات جتارية تقدر بــ  
 2011وتونس باعتبار أّنما الدولتني اللتني شهدتا استقرار نسيب وقتها، ما أدى إىل عودة إرتقاع قيمة الصادرات إىل مصر بنهاية عام 

( لتواصل اجملهودات 45، صفحة 2012القادر،  . )خليل حممد عبد2010% مقارنة بعام 12.3% وإىل تونس بنسبة 23بنسبة 
 2011% خالل ديسمرب 39الرتكية مع احلالة الليبية اليت شهدت آنذاك هدوء االحداث نسبيا، وتزيد من الصادرات الرتكية هلا مبقدار 

مليار دوالر  100رية بقيمة مقارنة بشهر تشرين الثاين من العام ذاته ال سيما بعد إعالن احلكومة الليبية أّنا ستقدرم فرص إستثما
مليار دوالر. )معوض  15للشركات الرتكية، كما أعلن على منح الشركات الرتكية إستثمارات يف قطاع البناء والتشييد وصلت قيمتها إىل 

 (63، صفحة 2011على جالل، 
صومال مثاًل واليت هلا فيها أكرب قواعدها العسكرية، مل فيما يشيدوا املسؤولني يف أنقرة بقيمة القوة الناعمة اليت تؤمرنها إستثماراهتم، ففي ال

 يكن متصوررا حضور تركيا كمشروع اسرتاتيجي طويل األمد يف البداية. فتحورله التدرجيي إىل دور بارز أتى نتيجة جتربة تعلرمية أكثر منه
ع، ال يف الصومال فحسب بل يف أرجاء القارة لعبة مدروسة إلبراز القوة. وهو دور رافقه نقاش داخلي حول كيفية تصورر هذا التموض

ولقد متكرنت تركيا من خالل إعتمادها على القوة الناعمة اليت يشكرل العامل االقتصادي ركناً  (Zach Vertin, 2019) .أيضا
يق مصاحلها الوطنية أساسيا فيها بأن يكون هلا دورا فاعاًل ومؤثرا حيظى بقبول نسيب يف املنطقة، ومن ناحية أخرى ساهم ذلك يف حتق

 .وتلبية احتياجاهتا احمللية حىت باتت منوذجاً حيتذى به يف قدراهتا االقتصادية ومنوذجها التنموي
 قراءة خارجية للدور التركي ضمن تحوالت البيئة الجيوسياسية لمنطقة الشرق األوسط الكبير.2.4

دم بقراءة خمالفة وبنظرة خارجية فسياسة تركيا اجلديدة اليت تقدمها منوذجًا على دول املنطقة اإلقتداء هبا، ثوابتها أصبحت متغرية وال خت
الواقع بل هتدمه، مثاًل تقرتح سياسة تصفري املشكالت واحالل السالم يف عالقاهتا مع دول املنطقة لتظهر فيما بعد بسياسة ترقيم 

أينما حلرت والدخول كطرف يف النزاعات. وحتركاهتا على أرض الواقع مبا يفسر أداءها اإلسرتاتيجي يُظهر لنا مسارا وّنجا  املشكالت
  .مغايرا لرؤيتها يف ذلك

 أواًل: الدور التركي في منطقة الشرق األوسط
 التدخل في الصراع العراقي

ررر األول يف املنطقة، العراق، لتستغل الصراع بني تركيا وحزب العمال يف تطبيق اسرتاتيجيتها باملتض 2015حيث ظهر أداءها سنة 
الكردستاين، ولتستخدم أيضا مسألة مالحقة املقاتلني األكراد كذريعة لبسط سيطرهتا على مناطق مشال العراق وهو ما وترر العالقات بني 

املربمة مسبقا مع احلكومة العراقية تدخل تركيا يف الصراع القائم يف  البلدين على مرر السنوات املاضية، فبحكم إتفاقية التعاون اإلسرتاتيجي
    .العراق، الدولة اجملاورة هلا جنوباً 

كيلومرتًا   45، يتواجد اجلنود األتراك بشكل دائم يف قاعدة عسكرية يف "بامرين" مبحافظة "دهوك" يف إقليم كردستان، 1997فمنذ عام 
كيلومرتًا إىل مشال قضاء العمادية،   40اإلضافة إىل ثالث قواعد عسكرية صغرية يف "غرييلوك" إىل الشمال من مركز احملافظة، ب

كيلومرتًا مشال قضاء "زاخو" قرب احلدود الرتكية.)رائد احلامد،   30كيلومرتًا مشال مدينة "دهوك"، و"سريسي"   115و"كانيماسي" 
2015) 
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أصرر "أردوغان" على لعب دور يف الصراع، فبعد اّنيار القوات العراقية أمام ، حيث 2015لتفرض تركيا نفسها يف صراع املوصل عام 
، بادرت تركيا بتدريب أكثر من ألفي عراقي من احلشد الوطين يف املوصل 2014تنظيم الدولة اإلسالمية يف املوصل منتصف عام 

، BBC) لتحالف الدويل ضد اإلرهابوقدمت مساعدات عسكرية لكل من حكوميت "بغداد وأربيل"، بدعم وايعاز من قوات ا
(. نشرت القوات املسلحة الرتكية يف 2015ويف أعقاب تفجريات "سروج" يف والية "أورفة" على احلدود السورية يف )جويلية ( 2014
كي دبابة يف "بعشيقة" يف مهمرة زعمت أنقرة أّنا هتدف إىل تعزيز أفراد اجليش الرت  25جنديًا و 150، فوجًا من 2015ديسمرب

اين املوجودين هناك، لتدريب قوات البيشمركة الكردية وميليشيا "احلشد الوطين، يف خطوة اعتربها مراقبون مبثابة استنساخ تركي للدور اإلير 
 يف دعم امليليشيات الشيعية، وتريد من خالهلا "أنقرة" توظيف معاناة سكان املناطق السنيرة لتوجد لنفسها موطئ قدم يف العراق وسوريا

 .اجملاورة
الرتكي قابلته محلة رفض كبرية للتواجد العسكري الرتكي يف الداخل العراقي، من جهات رمسية للحكومة  إالر أن هذا األداء اإلسرتاتيجي

( اليت 2015العراقية ومن جهة إمجاع شيعي، فقد طالبوا تركيا باحرتام عالقات ُحسن اجلوار، وسحب فوري للقوات الرتكية، )السومرية، 
وتصاعدت حدة  (CNN ،2015) .ون طلب أو إذن من السلطات االحتادية العراقية"دخلت بادِّعاء تدريب جمموعات عراقية من د

بني بغداد وأنقرة، عندما أعلنت األخرية أّنا تسعى إىل إطالق عملية عسكرية يف مشال العراق من أجل "تطهريه  2018التوتر يف مارس 
مواقع انتشار عناصر حزب العمال الكردستاين يف "جبال  من العناصر الكردية املسلحة". وبدأت القوات الرتكية يف شنر هجمات على

يف مناطق املثلث احلدودي مع العراق وإيران.  2018قنديل"، بعد استعدادات عسكرية للجيش الرتكي استغرقت ثالثة أشهر منذ مارس 
املعلن عنه يف جبال "قنديل وسنجار". وحبسب املعطيات امليدانية األولية، يبدو أن تركيا بصدد شن عملية واسعة لن تقتصر على النطاق 

 ووفًقا ألحدث التصرحيات الرمسية للقادة العسكريني والسياسيني األتراك، فإن العملية ستمتد يف العمق العراقي لتصل إىل منطقة "خممور"
 .للعملية العسكرية احلالية على ختوم "املوصل" بدعوى استهداف الدعم اللوجسيت لألكراد، وهو ما يوحي بأن مثة أهدافًا سياسية أخرى

  
وقد إدرعت أنقرة أن كاًل من طهران وبغداد وافقتا على تلك التحركات يف مواجهة األكراد، إالر أن املواقف السياسية املعلنة لكليهما  

، لكنهما 2015كشفت عن توجهات معارضة هلذه اخلطوات على النحو الذي بدا جلًيا أيًضا خالل التوغل الرتكي يف بعشيقة يف عام 
مل تتخذا إجراءات دفاعية يف املقابل باستثناء حترك عراقي يبدو أقرب إىل ترتيبات انتشار ال تتعارض مع التحركات الرتكية. )مركز 

، بأّنا تسعى إىل إخراج القوات 2019ماي  06( وهلذا أفادت احلكومة العراقية يف 2018املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 
-middle-east) .من أراضيها بالوسائل الدبلوماسية، لتعود مسألة التجاوزات الرتكية يف العراق إىل الواجهة من جديد الرتكية

online ،2019) 
 التدخل في األزمة السورية

وريا وإنر ما يؤكرده التدخرل العسكري الرتكي يف سوريا أيضاَ، ما هو إالر فرصة من أزمة، تريد من خالهلا تركيا ان تثبت دورها الوازن يف س
ومنطقة الشرق األوسط، بدور  ال ميكن جتاوزه و ال إلغاؤه مبكائد سياسية أو بأحالف أضحت فيها املصاحل املتضاربة هتزر أساساهتا، وقد 

لرى ذلك بوضوح يف التعامل الذي بدا أكثر جرأة مع امللف السوري سياسيا وعسكرياً، من خالل العمليات العسكرية اليت قادهتا هبد جت
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إبعاد تنظيم الدولة عن احلدود الرتكية واحلد من تطلعات االكراد االستقاللية، وهبدف إعادة فرض نفسها طرفًا ال ميكن جتاوزه يف أي 
، واليت قدرمت فيها 2017إىل مارس 2016للمسألة السورية، لتبدأ تدخلها يف جرابلس "عملية درع الفرات" من أوت تسوية سياسية 

الدرعم لفصائل اجليش السوري احلر وفيها أيضا حاربت تنظيم الدولة، لتعيد الكرة ثانية وفق ما هو متاح هلا يف عملية "غصن الزيتون" 
املخاطر وما قد واجهته من صعوبات لتنتقل إىل ساحة عملية ثالثة "نبع السالم" شرق الفرات يف  رغم 2018مبدينة عفرين" يف جانفي 

، لتبني هذه العملية صعود اخلط البياين الرتكي، وإعالء شأن مؤسسة "اجليش السوري احلر" كقوة بديلة عن جيش النظام، 2019أوت 
ويل، مثبتة بذلك قدرهتا على جتاوز الظل األمريكي، ولو ضمن إطار تكتيكي، مفلتًة وقد تُتابع بعدها تركيا الصعود حنو أكرب يف النسق الد

من العديد من القيود اليت تعرتضها، يف محاية أمنها القومي، وبناء مشروعها اإلقليمي الذي ترى يف سوريا بعد إسقاط األسد عمقها 
 .اإلسرتاتيجي فيه

 دور تركيا في أزمة قطر والخليج
ىل دول مشال شرق األوسط القدمي، لتتجه جنوبا حنو اخلليج العريب أين يتواجد حليفها اإلسرتاتيجي وقاعدهتا العسكرية هذا بالنسبة إ

أزمة وضعت قطر يف حصار وفرضت عليها  2017من جوان 05قطر، لنجدها تدخل يف صراع آخر من نوعه يف أزمة قطر واخلليج يف 
 .اإلرهاب، نفت الدوحة التهم املوجرهة هلا بالتورط يف أنشطة داعمة لإلرهاب عقوبات إقتصادية على خلفية اهتامها بدعم

وضعت األزمة اخلليجية تركيا يف وضع غري مريح مع السعودية واإلمارات والبحرين ومصر من جهة، إذ كشف هامش املناورة يف حلحلة  
ا اتفاق يف وجهات النظر حول عدد من قضايا املنطقة، أبرزها األزمة، أن الدوحة هي احلليف األول ألنقرة يف الشرق األوسط وأن بينهم

املوقف املضاد للرئيس السوري بشار األسد.  قدمت تركيا مساعدات غذائية وغريها من خالل مئات الطائرات وسفينة شحن منذ بداية 
ا موطئ قدم جديدا يف اخلليج، وشكرل األزمة. كما تقدرمت أيضًا لتؤسس قاعدة عسكرية يف قطر، هي فرصة من أزمة أيضًا منحت تركي

ن هتديدا مباشرا وخنقاً للدور اخلليجي باملنطقة. وجدت الدول اخلليجية تركيا آنذاك كثقل سين موازن إليران، لكنها اليوم منزعجة أكثر م
ألزمة احلالية، حتاول اإلدارة الرتكية التعاون اجلديد بني أنقرة وطهران، والسيما يف سوريا. إالر أنه ورغم الدعم الرتكي للدوحة على صعيد ا

در أالر يبدو احنيازها للحليف األول يف املنطقة )قطر( إظهارا للعداء للسعودية وباقي الدول املقاطعة للدوحة. فرتكيا من جهة أخرى ال تو 
يات املتحدة أشعلت نريان األزمة التضحية باإلستثمارات اخلليجية الضخمة. وتلوم أنقرة واشنطن على األزمة اخلليجية، حبجرة أن الوال

ن بتوطيد عالقتها مع السعوديني ضدر قطر، ما يقع على عاتق تركيا مسؤولية القيام باملزيد حلل األزمة، كما وتعترب تركيا أن تعاون واشنط
  .األوسط بشكل مضلرلوالرياض وأبو ظيب وتل أبيب يف صف واحد ويف العديد من القضايا ما هو إالر خطوة أوىل إلعادة رسم الشرق 

  ثانياً: الدور التركي في صراع القرن اإلفريقي
لتدخل هذه املررة كمنافس على مناطق حماذية للخليج من القارة اإلفريقية. وبنفس التشكيلة السابقة، حيث تعكس خطوط الصردع يف 

الف توسَّع جمال صراعه وإمتد التنافس فيه من سوريا . وهو خ2017القرن اإلفريقي احملاور املتصلربة ألزمة اخلليج اليت نشبت يف عام 
  .شرقاً إىل ليبيا غرباً 

، وحتت غطاء تقدمي العون واملساعدات اإلنسانية، تقدمت تركيا من بني 2005بـ"سياسة اإلنفتاح على إفريقيا" اليت إعتمدهتا تركيا عام 
، هي آلية وحيلة 2ي كنقطة انطالق لتعزيز نفوذها يف القارة اإلفريقيةعدد آخر من الدول اليت حورلت أنظارها حنو منطقة القرن اإلفريق
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أخرى تستخدمها تركيا من أجل التمدرد داخل إفريقيا، أداة تسعى من خالهلا كسب ثقة دول املنطقة، ما ميهرد هلا الطريق للتواجد بشكل 
ا يتعلق باملالحة يف منطقة البحر األمحر، فضاًل عن رمسي داخل هذه الدول، اليت زادت أمهيتها لدى العديد من الدول، خاصة فيم

 (2015)الرنتيسي،  .استغالل الثروات الطبيعية اليت تتمتع هبا هذه الدول
 التواجد التركي في الصومال

" مقديشو، وسط جماعة شديدة أصابت الصومال ، عندما زار "أردوغان2011قصة التحركات الرتكية يف القرن اإلفريقي تعود إىل عام 
آنذاك، ليكون أول رئيس غري افريقي يزورها وذلك منذ عقدين من الزمن _وهذه املبادرة ال ينسى الدبلوماسيون األتراك يف ذكرها أبدا_ 

مدارس ومطارات وموانئ، إىل جانب  ومنذ ذاك احلني متر توثيق العالقات بتقدمي تركيا مساعدات إنسانية تبعها متويل مشاريع تنموية وفتح
. إىل 2017إقامة منشأة عسكرية لتدريب اجلنود الصوماليني لتختم دورها بإقامة أكرب قاعدة عسكرية هلا يف مقديشو وكان ذلك عام 

، مبهمرة جتديد 2018ذاك احلني القت السياسة الرتكية ترحيبا وثناء كبريا من الصوماليني، كما عينت تركيا مبعوثًا خاصًا للصومال عام 
 جهود املصاحلة بني حكومة الصومال اإلحتادية وإقليم صوماليالند اإلنفصايل، واليت تعدر خطوة جديدة يف سياسة تركيا اخلارجية. كما وقد

 .صررح رئيسها رجب طيب إردوغان خبطط بالده للتنقيب عن النفط والغاز يف مياه حبر الصومال
 في جيبوتي

اهلدف األكثر غرضاً لسياسة أنقرة يف القرن اإلفريقي، ولتوسيع نطاق إسرتاتيجيتها املتمثلة يف نشر قواعد عسكرية  فيما شكلت الصومال
كمحطة ثانية يف إطار جولة إفريقية   2015جانفي  24يف عمق جماهلا، ومن أجل حتقيق أطماعه االقتصادية، زار "إردوغان" جيبويت يف 

( ولذلك فقد حاولت ربط عالقات جيدة مع جيبويت اليت تشهد استقرار 2019إلفريقي. )عثمانلي، استمرت عدة أيام يف دول القرن ا
ق باب أمين مقارنة جبرياّنا )إريرتيا وإثيوبيا والصومال(، ومبا أن السيطرة على منافذ املالحة البحرية هدفًا هلا، فأن جيبويت تطل على مضي

طقة اليت مير هبا نسبة كبرية من التجارة العاملية، ما حيقق أرباحا خيالية. ويف خطوة لرتسيم املندب، ما ميكرن تركيا من التحكم يف املن
لعالقات فقد عقدت مثان اتفاقيات مهمة معها، تركزت أغلبها على اجلانب االقتصادي. تبقى حتركات تركيا متواضعة نسبيا يف جيبويت 

املرفئية الصغرية، تستضيف قواعد عدة منها أمريكية وفرنسية وإيطالية ويابانية  واليت تبحث فيها إلنشاء قاعدة عسكرية، فدولة جيبويت
وصينية، كما وترحب بإقامة قاعدة تركية على أراضيها. والذي ختطط له تركيا يف مستقبلها القريب. فهناك دول منافسة لرتكيا يف املنطقة 

 .اعدة عسكرية هلا على األراضي اجليبوتيةمن بينها اململكة العربية السعودية واليت تسعى إىل إقامة ق
 :في اثيوبيا

تركيا التجارية يف اثيوبيا تفوق تلك اليت تقوم هبا يف الصومال والسودان معا، مما جيعلها ضمن أولوياهتا يف  تشري التقارير إىل أن إستثمارات
كيا املنطقة، أكرب دول القرن األفريقي وتقع يف قلبه، وتعترب القوة الصاعدة يف املنطقة، وتؤكد التقارير أن السيطرة على إثيوبيا يضمن لرت 

اإلريرتي، وتدرك  –حيث تتحكم يف منابع النيل ولذلك، كانت أنقرة تعول كثريا على إستمرارية الصراع اإلثيويب دورا حموريا يف املنطقة،
ال يف عام أنقرة جيدا ان بناء شراكة متينة مع أثيوبيا يؤمرن هلا كرتا مرحبا ضد منافسيها باملنطقة، ونظرا لتغري السياسة اإلثيوبية جتاه الصوم

رائها بالعمل مع حكومة مقديشو، فإن تركيا ترى يف ذلك فرصة جديدة للتعاون مع اثيوبيا للتسوية أكثر مع ، بتعهد رئيس وز 2018
 .الصومال، ما حيقق هلا اخنراط اكرب يف اثيوبيا
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   ثالثاً: الدور التركي في السودان 

قيا، هذه املرة اجتهدت تركيا أيضًا بتفعيل القوة لتتوجه غربا حنو السودان بأسلوب وآليات جديدة يف حماولة هلا للتواجد يف مشال افري
الناعمة من جديد مع توظيف ملف التاريخ اإلسالمي الذي يربطها باملنطقة، بدبلوماسية املساجد واملدارس الرتكية كآلية منها ينتهجها 

عة اكرب، وأول ما رمست وركزت عليه تركيا أردوغان يف السودان، إضافة إىل حماولة إحياء العالقات الثنائية االقتصادية مع اخلرطوم بدف
، بزعم 2017خططها يف السودان هي جزيرة سواكن السودانية، وهذا ما اثبتته اخلطوة األوىل لزيارة ـأردوغان الرمسية للسودان يف ديسمرب 

، وخاصة ما يتعلق باألمن اإلقليمي 3اإلستثمار يف اجلزيرة، اليت حتظى بأمهية اسرتاتيجية كبرية بالنسبة ملنطقة اخلليج والشرق األوسط
ذ واالقتصادي للعديد من األطراف والدول يف منطقة البحر األمحر؛ لذا فإن القلق يزداد بشأّنا، خاصة إذا ما تعلق األمر بالتواجد والنفو 

  (2019)حسن،  .الرتكيني على أرضها، واللذان ميثالن إشكالية أمنية واقتصادية كبرية لتلك األطراف
 تجاءت اإلتفاقية الرتكية السودانية يف صياغة مبدئية تفضي بأن تركيا ستقوم برتميم اآلثار املوجودة يف اجلزيرة. إال ان هذه اإلتفاقيا

مجدت مؤخرا، يف ظل تداعيات الثورة السودانية، اليت حققت يف أوىل تداعياهتا املصريية، إقصاء الرئيس عمر البشري من املشهد 
التنظيم الدويل لإلخوان(، ما يعين ان اإلسرتاتيجية -تركيا-السياسي. كما ان السودان اجلديد هدفه االويل أيضًا اإلبتعاد عن حمور )قطر

سودان فاشلة، وبقيت مرهونة مبتغريات األوضاع القادمة وكيفية تكييف العالقات بني أنقرة واخلرطوم، يف ظل وجود الرتكية يف ال
 .شخصيات قيادية جديدة

 رابعاً: التدخل في األزمة الليبية
ا األخرية ليبيا _إىل حد اآلن_ ولتتم اجلولة يف مشال إفريقيا خصوصا بعد عرقلت أدائها يف السودان، تربز اخلطط الرتكية جمددا يف حمطرته

 لتظهر من جديد كطرف يف األزمة. لتكون ليبيا هذه املرة نقطة حمورية يف اإلسرتاتيجية الرتكية اجلديدة واملتجددة. فقد شكرلت حالة عدم
من الدوحة وروسيا لالستفادة  االستقرار يف ليبيا، فرصة أخرى لألتراك لتحقيق نفوذ عام وشامل يف عموم القارة اإلفريقية واملنطقة، وبدعم

من األزمات تعمل هذه املرة على آلية أخرى بدبلوماسية الوقوف مع طرف ضد اآلخر، حبجة العمل بإتفاقية التعاون اإلسرتاتيجي املربمة 
ن هذا الدور الذي مسبقا بني انقرة وحكومة الوفاق الليبية. يف سياسة حتشر فيها تركيا نفسها كالعب أساسي يف إدارة األزمة، إالر ا

تسعى إلجناحه يعمل بصفة آلية على تغذية األزمة وإطالة أمدها وتعميقها أكثر بدل حلها. حيث صررح الرئيس الرتكي "رجب طيب 
ا مرة أردوغان" يف إحدى خطاباته قائال: "األجداد العثمانيني كانوا هنا قبل الغزو اإليطايل ولدينا نفوذ هناك ومصاحل علينا العودة حلمايته

 ".أخرى
وإلجياد موطئ قدم وتثبيت وجودهم، فإن دوافع االهتمام الرتكي بليبيا ال تقف عند حدود الرغبة يف التوسع الدبلوماسي واإلسرتاتيجي، 

ؤكد أن وإمنا توجد أيضا دوافع اإلستفادة من الثروات الكامنة فيها، وان كان البعض يتهم تركيا بنهب املال اللييب، إال ان واقع احلال ي
تركيا تعاين عطال لوجسيت ونقص حاجات اقتصادية هامة يف ميزان قوهتا وباخلصوص الطاقوية، وهذا ما جيعلها تبحث عن تعويضها عرب 
شراكات هنا وهناك مع دول عمقها التارخيي واإلسرتاتيجي، فتسعى ببحثها الدائم عن أماكن التنقيب أينما وجدت، ورغم خماطراهتا يف 

حلاالت، فإّنا تقامر مرة أخرى، يف مشال إفريقيا. فقد سعت أنقرة لتقدمي الدعم باألسلحة والذخائر للجماعات اإلرهابية، العديد من ا
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وكان اهلدف هو إطالة أمد األزمة الليبية، وعرقلة القضاء على التنظيمات اإلرهابية، وضرب التسوية السياسية، كما ويستهدف ذلك 
املنافسة هلا واليت حتدر ليبيا من الشرق، إىل جانب االستفادة من تغذية األزمة الليبية باختاذها مركزا  أيضا ضرب أمن واستقرار مصر،

للتمدد وتثبيت الوجود يف القارة األفريقية. وهي تسعى جاهدة إىل ترسيم قاعدة عسكرية هلا يف املستقبل القريب قد تكون يف مصراتة 
 .ا واجملاورة ملصرالليبية على احلدود املقابلة هلا حبري

كما وحتاول تركيا تصدير األزمات، من خالل إعادة إنتاج النموذج السوري يف ليبيا، وذلك عرب حماولة نقل مزيد  من مقاتلي اجلماعات 
مصر"،  اإلرهابية، إىل طرابلس، يف نية إبعاد األزمات من اجلوار الرتكي املتمثل يف سوريا إىل جوار خصوم إقليميني آخرين هلا مثل "

ويعكس تصاعد هتريب األسلحة واملقاتلني تلك الرغبة الرتكية احلثيثة خاصًة مع تزايد مستوى ونوعية التسليح، وهو ما دفع الرئيس 
س األساالروسي "فالدميري بوتني"، إىل انتقاد تدفُّق املقاتلني من حمافظة إدلب السورية إىل ليبيا، وهو انتقاد ضمين له دالالت هامة تتمثل ب

أزمي يف حتذير تركيا من االستمرار يف هتريب املقاتلني إىل ليبيا، ورفض املقاربة السياسية الرتكية القائمة على حلحلة الوضع السوري عرب ت
 .الوضع اللييب أو "سورنة" ليبيا

أن وقرعت تركيا وليبيا مذكريت  فقد تصدررت األزمة الليبية واخلالفات حول موارد الطاقة يف شرق البحر املتوسط الساحة الدولية، منذ
. اختصت األوىل بالتعاون األمين والعسكري بني أنقرة وطرابلس، والثانية بتحديد مناطق النفوذ البحرية، 2019نوفمرب  27تفاهم، يف 

 (2020هبدف محاية حقوق البلدين النابعة من القانون الدويل. )نبهات طائري وردي يسار، 
، وأنقرة توفرر دعمها العسكري 2014حلكومة الوفاق الوطين، ليس جديدا، فمنذ النصف الثاين من عام  أما الدعم العسكري الرتكي

بالذخائر واألسلحة إىل اجلهات الثورية يف غرب ليبيا، والسيما يف مصراتة. صحيٌح أن شحنات األسلحة إىل ليبيا آنذاك ال ميكن أن 
الد هذه األيام، وهكذا ويف خطوة شكرلت انتهاكًا حلظر األسلحة الذي فرضته األمم تقارن مع الكميات اهلائلة اليت تتدفرق على الب

املتحدة. على الرغم من أن هذه املساعدة غري املشروعة مل تتوقف أبداً، إال أّنا خفرت بشكل كبري على مدى العامني األخريين قبل 
( فهذا اهلجوم العام املاضي أعاد إحياء التدخل الرتكي 2020د، . )الرأي اجلدي2019اهلجوم الذي شنره حفرت على طرابلس يف أفريل 

 .على حنو كبري. ليكون األمر أكثر من جمرد إحياء دعم، فاليوم أردوغان حياول إرساء وجود عسكري رمسي يف طرابلس
الذي تسري فيه األزمة الليبية ال يزال غري مؤكد، إالر انه ميكن اإلقرار بأن الوضع اللييب يعين وبصفة حامسة املصاحل  يف حني أن اإلجتاه

الرتكية يف البحر املتوسط. فاملسألة هي مسألة صراع نفوذ، وأنقرة تسعى لتأمني نقاط نفوذ هلا يف مناطق إسرتاتيجية يف افريقيا خصوصا 
ر كرت هلا يضمن مصاحلها يف البحر املتوسط، هلذا تود انقرة احلفاظ على بقاء حكومة الوفاق الوطين يف طرابلس، ليبيا، اليت متثل أخ

 2018واليت تُعدر احلكومة الوحيدة اليت تقف مع تركيا يف املنطقة من وجهة نظر مالحية. ويشرح ذلك سبب إصرار أنقرة منذ أكتوبر
فاقية إقامة منطقة اقتصادية خالصة، عرب إنشاء ممر حبري يصل بني غرب تركيا وشرق ليبيا. وحبلول على أن توقرع حكومة الوفاق الوطين ات

، شعرت حكومة الوفاق الوطين باليأس حتت وطأة الضغوط العسكرية اليت تواجهها، وأذعنت إىل املطالب الرتكية 2019أواخر نوفمرب
 .أنقرة تزويد مصراتة وطرابلس باألسلحة وسائر املساعدات العسكرية بإبرام اتفاقية حول اجملال البحري. يف املقابل واصلت

، مسح الربملان الرتكي بنشر قوات بالده 2020جانفي  2، كانت االزمة يف ليبيا على وشك اإلنفجار، ويف 2019يف أواخر ديسمرب 
 .يش السوري احلر" للقتال يف ليبيالدعم حكومة الوفاق الوطين اليت تدعمها األمم املتحدة. وبدأ يف جتنيد أعضاء من "اجل
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فقد كان "اجليش الوطين اللييب" بقيادة اجلنرال "خليفة حفرت"، يسررع من محلته ضد طرابلس، عاصمة ليبيا حيث سيطر على املواقع 
فعلت مصر واإلمارات االسرتاتيجية مثل "سرت" واخرتق األحياء اجلنوبية لطرابلس. وكما بدأت تركيا يف إظهار قوهتا يف ليبيا، فقد 

 ."والسعودية وفرنسا وروسيا، مما زاد من شحنات األسلحة لتعزيز ودعم قوات "حفرت
إذن كان هناك تصعيد تدرجيي يف ليبيا، لكن وبعد أسبوع من ذلك تغرير الوضع، بعد تعديل التفكري اإلسرتاتيجي لكلر من تركيا وروسيا 

كل مشرتك على قائد حكومة الوفاق "فايز السراج" واجلنرال "خليفة حفرت" لتنفيذ وقف إطالق اللذان أثبتا ثقلهما يف األزمة، لتضغطا بش
  .النار، يف حبث حلل سلمي لألزمة

، 4هذا ال يعين أن أنقرة وموسكو يف توافق تام، بل مها يف حالة تنافس باملنطقة، إال أنر كالمها يتشاهبان نوعا ما يف األهداف املرجوة
جيوسياسية يف املتوسط وحاجة إقتصادية للوصول إىل موارد الطاقة الليبية، كما ومحاية عقود عملها املتفق عليها مع حكومة فلرتكيا دوافع 

 .الوفاق الليبية، وللتوسع والنفوذ يف افريقيا عرب وضع قاعدة هلا يف ليبيا ما حيفظ أمن مصاحلها يف املتوسط
املستفيد الوحيد من عقود الطاقة والبنية التحتية والدفاع يف ليبيا ما بعد احلرب. لكن فقبل تدخل تركيا، اعتقدت روسيا أّنا ستكون 

 .وجود تركيا يعين التنافس على املوارد على املدى الطويل، واحلرب مل تنته بعد
ان "حفرت" ال تسانده  بالنسبة لروسيا، كان "حفرت" وسيلة لتحقيق غاية. فقد سيطر على معظم احتياطيات ليبيا من النفط والغاز، إال

 ."روسيا فقط، فهناك كل من السعودية واإلمارات ومصر واألردن. داعمني أكثر وضوًحا لـجيش "خليفة حفرت
وعليه فإن تركيا تدرك جيدا الوضع الذي ستدخله قواهتا، فحتما ستخسر أنقرة يف قتاهلا ضد خصومها املتحالفني، وستضر مبصداقيتها 

 .ذلك أّنا ستخاطر باملواجهة مع روسيااإلقليمية، واألهم من 
تا اسرتاتيجياهتما، ودعت روسيا تركيا للتوسط يف حل سياسي. ومع تعاون حمدود،  ولتجنرب املواجهة احملتملة بني روسيا وتركيا، فقد غرير

ملية وقف إلطالق ميكن للقوتني متابعة مصاحلهما عن طريق دفع أنفسهما على عجل يف حل سياسي. وإذا أمكن ان حتافظا على ع
ا. النار ودعمه، فإن ذلك حيدر من األضرار اإلضافية اليت حلقت بالبنية التحتية النفطية الليبية اليت ترغب كلتا القوتني يف احلفاظ عليه

 (2020)اخلليج العريب، 
اول تشكيل الصراع. فهناك العبني كثر وعليه قد تظل الديناميكية بني القوتني مركز الثقل يف ليبيا، لكنها ليست القوى الوحيدة اليت حت

زادت مشاركتهم، فمن جهة هناك دول اخلليج ومصر ومن جهة أخرى إيطاليا وفرنسا وأملانيا. ومع ذلك ورغم تدويل األزمة، تبقى 
تعاوّنما احملدود قد األوضاع وخماطر التصعيد حمكومة أيضا بالعالقات الرتكية الروسية لغايتهما امللحرة يف املنطقة، فأي سوء تقدير يف 

 .يؤدي إىل عدم توازن يف ليبيا
وهلذا تقود تركيا جهودا دبلوماسية واضحة مع عدة دول عربية منها اجلزائر وتونس واخرون، للمسامهة يف حل األزمة، كانت آخر تلك 

مجعهما يف إسطنبول. القى اإلقرتاح ، املتفق فيه مع نظريه الروسي يف لقاء 2020جانفي  08املساعي بعد اقرتاح وقف إطالق النار يف 
قبول مبدئي من طريف الصراع، وترحيب دويل واسع. ولكن اتفاق وقف إطالق النار الذي كان من املفرتض توقيعه يف موسكو، يوم 

صر ، واجه تعثرًا بعد طلب "حفرت" مهلة يومني قبل التوقيع، ما كشف أن هناك دول منها )اإلمارات، م2020جانفي  13االثنني 
 .وفرنسا( سعت إلجهاض االتفاق، بالضغط على "حفرت" لعدم قبول وتوقيع االتفاق، واليت تكشرفت مساعيها يف الفرتة األخرية
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إذن هناك عقبة كبرية أمام احللول السياسية لألزمة الليبية، فإن "حفرت" كطرف يف الصراع ال يريد سالمًا وال عملية سياسية، بل حالً 
التصعيد حيكم حالة البالد، فالطرفني اآلن يف حالة تأهرب دائمة للحرب ال السالم. تبقى هناك منفذا آخر يف حالة  عسكرياً. إذن يبقى

الضغط على حفرت من طرف القوة الروسية الداعمة له، واليت قد جتربه على التوقف. أو نتوقع أن يكون للواليات املتحدة الدور األكرب 
 .دت الواليات املتحدة على موقفها بدعم وقف إطالق النار مؤيدة بذلك احلل السياسي لألزمةمستقبال يف حل األزمة. فقد أكر 

لكن، يف الوقت الراهن، ميتلك الكرملني خيار تقليص حجم الدعم الروسي حلفرت هبدوء. وإذا ما حصل ذلك، من املرجرح أن تتمكرن 
وتتأقلم يف الوقت نفسه مع الوجود الرتكي يف غرب ليبيا الداعم حلكومة  موسكو من توطيد شراكتها مع السلطات الليبية يف شرق ليبيا،

عرتف هبا دولياً. ويُعترب هذا أحد السيناريوهات احملتملة، وذلك يف حال متكرنت حكومة السراج، من الصمود يف طرابلس
ُ
  .طرابلس امل

سرتاتيجي والدبلوماسي السياسي يف ليبيا. والذي ال يزال متعلق هذا ما قدمته تركيا إىل_ حد اآلن _من حتركات يف ليبيا تثبت أداءها اإل
 .بتطورات الوضع فيها

 تقييم الدور التركي في دول العالم العربي والقرن اإلفريقي.5
من العرض السابق، يتضح جبالء احلضور الرتكي الفاعل يف الشرق األوسط ودول إفريقيا، بتعدد سياساته وأبعاد ادواره. فقد انتقلت 

لفة. السياسة الرتكية يف املنطقة من القول إىل الفعل وهذا ما تثبته فعالية دورها يف إجناز املهمرات اليت صدرت مببادرة منها ولدوافع خمت
فباألمس القريب كانت تركيا تسعى للدخول يف اإلحتاد األورويب، واليوم وبعد تغري توجهات سياستها اخلارجية وإسرتاتيجيتها العسكرية، 

ّنا تقود محالت جيوسياسية كربى، فقد ظهرت بأداء خمتلف حيمل مفاهيم جديدة تسعى تركيا جاهدة لرتسيمها، بالعمق اإلسرتاتيجي فإ
  .واإلرث التارخيي وسياسة االنفتاح وغريها من مصطلحات أصبحت تشكل الرؤية اإلسرتاتيجية الرتكية احلالية

، فإن تركيا توسرع وبشكل  ملحوظ تدخرلها يف سورية. فيما حتافظ على حضور  عسكري حتت راية قوات حفظ السالم وحتت مظلة الناتو
يف العراق وقطر والصومال وأفغانستان، وتبقي على قوات حفظ السالم يف البلقان ويف الوقت نفسه، تسرير البحرية الرتكية دوريات يف 

وبعيدًا عن هذا التحررك التوسرعي له مثن، إْذ زادت املوازنة العسكرية بنسبة  البحر املتوسط وحبر إجية حلماية مصاحلها الطاقوية واإلقليمية.
 معتربة من الناتج احمللي اإلمجايل، لكن جنحت تركيا يف ان تفرض وجودًا عسكريًا على خريطة العامل. توسع من افغانستان إىل ليبيا، إال

ي خبروج أردوغان من السلطة، أو بتوقف التمويل اخلارجي له، فهو يكرر انه ومن املرجح أن تكون خلفه دوافع زعامة شخصية اليت ستنته
، وحيضر بعض جلسات «أرطغرل»التفاخر بتاريخ العثمانيني، وميول أفالم سالطني العثمانيني، ويسافر معه بعض ممثلي مسلسل 

، فيما يعتمد على متويل خارجي ملعظم نشاطاته التصوير، ويسورق فكرة زعامته حملور إقليمي وإسالمي. يف حني مل يفلح يف أي معركة بعد
الدولية، ولو توقفت قطر عن دعمه واألرجح أّنا ستتوقف. كما ان أردوغان قاد تركيا من بلد مسامل بطموحات اقتصادية مثرية إىل 

 .مشروع قوة عسكرية، مع أن آخر حرب رئيسية خاضها االتراك كانت يف البلقان منذ مائة عام
ن يتهم مصر والسعودية واالمارات وحفرت ليبيا وموسكو، فإن خصومه احلقيقيني يف إسطنبول وأنقرة ويف داخل حزبه، ومن ومع أن أردوغا

بني حلفائه وقيادات حزبه الذين انشقوا عليه، وينوون التخلص منه يف أول انتخابات مقبلة. وخصمه األخطر هو الشارع الرتكي الذي 
 .رية وتراجع االقتصاد، واليت قد تكون يف معظمها بسبب قراراته الشخصيةفقد معظم مدخراته، مع هبوط الل
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صحيح قد تبني أن هناك حترك تركي نشط، ففي وقت قياسي أثبتت تركيا قدرهتا على إجناز مهمات عديدة ويف آن واحد. ففي مدة ال 
خمتلفة وبادرت بعمليات عسكرية، كما حسرنت تتجاوز العقد من الزمن أقامت قواعد عسكرية يف أقاليم خمتلفة وتدخلت يف أزمات 

عالقاهتا مع قوى دولية وإقليمية كانت خصومًا هلا فيما سبق، خصوصا روسيا وإيران...والعديد من املهمات، إالر أن جناح أو إخفاق 
ما إذا كانت أنقرة ستتمكن من ذلك األداء يبقى مرهونًا مبنطلقات وآليات إجنازه يف بيئة جيوسياسية متغرية. واملستقبل القريب سيثبت 

 .حتويل األوضاع احلالية إىل مكسب ثابت يعزز نفوذها اإلقليمي على حساب القوى األخرى الفاعلة يف املنطقة أم ال
واملالحظ جيد أن اإلسرتاتيجية الرتكية يف الشرق األوسط وما بعده يف إفريقيا، ترتكز على األزمات، فهي تستثمر من ضعف الدول 

بطرق خمتلفة حماولة من ذلك التوسع والنفوذ أكثر، وهذا ما يعاب يف سياستها، فإذا تعافت الدول من أزماهتا ورجعت املياه إىل  للتدخل
و جماريها، فشلت وغرقت معها اخلطط الرتكية يف تثبيت أقدامها باملنطقة، وهلذا فمنطلق تركيا يف ترسيم اسرتاتيجيتها قد يكون غري سليم أ

ما، فهي ال ترتك اجملال حلسابات التكلفة من الربح واخلسارة على املدى البعيد، كما أّنا تستثمر يف فوضى الدول ما يرجع  مندفعا نوعا
 .عليها بانعكاسات ال حتمد عقباها

لتسرعها، مثلما وهذا ما تتلقاه اليوم تركيا من رفض لدورها من قبل دول املنطقة، كما تلقت ضربات يف الكثري من احلاالت أثبتت فشلها 
حدث هلا يف السودان، وتكرار ذلك سيقود حتما إىل حتجيم نفوذها، فالدول اليت كانت تعورل عليها إلثبات وجودها، واليت سعت 
جاهدة يف تغذية أزماهتا أو إفساد مصاحلتها مع جرياّنا، قد تتجاوزها ما يشكل هلا صفعة قوية، ترجعها خطوات عديدة للوراء لتعيد 

   .ا من جديدحساباهت
 مل حتكم حتركاهتا سياسة متسقة جتاه منطقة أو أخرى، بل الضياع والتقلربات املستمرة وفق ما تفرضه حتالفات إقليمية وعاملية. وعلى هذا

النحو، تقربت تركيا من روسيا هبدف االنضمام ملنظمة شنغهاي للتعاون، مث اعتربهتا عدواً، حني أصبحت األخرية بعد بضعة أشهر 
وميكن مالحظة مسارات مشاهبة عند النظر إىل  حلليفة األساسية للنظام السوري ومن مث أصبحت من جديد خصماً إقليمياً، مث شريكا..ا

عالقات تركيا مع كل من الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا وإيران وإسرائيل خلف هذه التقلبات، يتجلى بوضوح غياب العمق النظري 
ة اجلديدة. فهذه اإليديولوجية احلديثة منسوجة من التناقضات ألّنا تستخدم خطاب الضحية واملراجعة التارخيية يف آن والتجرييب للعثماني

فرتكيا اليوم تستبيح الشمال العراقي كما تستبيح سوريا، وهي اليوم يف ليبيا واليمن وغريها من الدول العربية، ويعود ذلك إىل  .واحد
  :جمموعة ركائز أوهلا

 .هناك إتفاقيات اسرتاتيجية أبرمتها مسبقا مع معظم الدول اليت تتدخل اليوم يف شؤوّنا أن-
أن الواليات املتحدة تعطي الضوء األخضر وترتك تركيا تعيث يف املنطقة، ألّنا تستخدمها كوكيل لكبح مجاح األطراف املنافسة هلا يف -

  .الباهظةاملنطقة كروسيا وإيران، لتخفيف أعباء وتكاليف احلروب 
عسكرة السياسة اخلارجية الرتكية، أردوغان رغم خلفيته املدنية ورغم أنه كان يواجه صعوبات مع املؤسسة العسكرية يف بداية حكمه، -

إال انه اآلن بات حيكم قبضته على السلطتني املدنية والعسكرية للبالد، وبات يعتمد األداة العسكرية كركن ركني لسياسته اخلارجية 
من تركيا، ويتطلع أردوغان  1923ولوزان عام  1920كام اهليمنة والتموضع وإعادة إحتالل مناطق إقتطعتها إتفاقيتا سيف عام وإلح

  .إلستعادهتا يف قادم األيام من بينها املوصل العراقية والشمال السوري. وستشهد املنطقة املزيد من التحرك الرتكي فيها
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الروسي املقدم يف سوريا وحماكاته يف ليبيا من خالل التطلع لوضع قاعدة عسكرية هلا يف املنطقة، باسم  واليوم حتاول تركيا تأدية الدور
 .التحالف اإلسرتاتيجي ومحاية ملصاحلها االقتصادية فيها

إال أنر اجتاهات وعلى ضوء ذلك، ميكن القول، انه رغم املساعي اليت تبذهلا تركيا من أجل تطوير عالقاهتا مع دول القارة اإلفريقية، 
ا سياستها اخلارجية اليت تسببت يف توسيع نطاق خالفاهتا مع العديد من القوى الدولية واإلقليمية املعنية باملنطقة قد تضع حدوًدا لقدرهت

  .على حتقيق ذلك
  مستقبل األداء اإلستراتيجي التركي في الشرق األوسط وشرق إفريقيا.6

تج مستقبل نفوذ تركيا يف الشرق األوسط والقرن اإلفريقي، مهدرد برجوع التحالفات اإلقليمية اجملمدة يف ضوء كل ما تقدم، ميكن أن نستن
 بفعل اخلالفات البينية، فما ان يذوب ذاك اجلليد وترجع املياه إىل جماريها، قد ختسر تركيا شركاء هلا باملنطقة، فقد بدأت بوادر رجوع

وقطر، قد ال تدير قطر ظهرها حلليفتها تركيا للمصاحل املشرتكة اليت جتمعهما حاليا، إال اّنا قد العالقات وفضر اخلصام بني دول اخلليج 
 .تتنازل عن بعض القضايا من اجل كسب ثقة دول اخلليج فيها. وهذا ما ينذر بالسوء يف العالقات الرتكية القطرية مستقبال

، ظهرت يف اآلونة كذلك هو احلال مع الصومال، فرغم وجود القاعدة الرتكية ال كبرية يف "مقديشو"، وتبادل الزيارات على مستوى عال 
ي األخرية بوادر توترر يف العالقة بني "مقديشو" و"أنقرة"، حيث حتاول الدول اجلارة للصومال من إعادهتا إىل حمور القرن اإلفريقي، والذ

اقبون إىل أنر تركيا غري راضية عن انضمام الرئيس الصومايل "حممد يضم دواًل ترفض التدخل الرتكي يف املنطقة. وهذا ما يشري إليه املر 
 فرماجو" إىل حمور "القرن اإلفريقي اجلديد"، الذي يضمر كاًل من إثيوبيا والصومال وإريرتيا، وهو حمور حمسوب على السعودية واإلمارات،

 .ني دول القرن اإلفريقيوقد جنح هذا احملور يف عقد سلسلة لقاءات متخرضت عنها مصاحلات تارخيية ب
اإلريرتية(، اليت شكلت صفعة حملاوالت  -كما جند أن اجلهود الدبلوماسية السعودية واإلماراتية يف حتقيق املصاحلة التارخيية )اإلثيوبية 

 .يف القارة األفريقيةبعض الدول اإلقليمية الرتكية واإليرانية يف االستثمار يف هذا الصراع وتوظيفه يف مصلحة تثبيت وجودهم والتمدد 
 ويف نفس السياق، فإن هناك معرقال اخر لإلسرتاتيجية الرتكية، فقد مت تأسيس جملس الدول العربية واإلفريقية املطلرة على البحر األمحر

مر وخليج عدن، والذي من املفرتض أن يكون له اهداف سياسية وإقتصادية وأمنية، كما يضع يف مقدمة مهامه التنسيق خبصوص امل
ن املائي بإعتباره املعرب الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا. وهي ترمجة لسياسة خليجية حماصرة للتحركات الرتكية يف املنطقة. كما انه ميك

إغالق البحر األمحر من قبل مصر والسعودية واإلمارات بسهولة، ما جيعل ذلك عقبة حقيقية تواجه تركيا يف "إمكانية الوصول" واحلفاظ 
 .قواعدها اخلارجية على

كما تبدو تركيا منخرطة يف شبكة معقردة من العالقات اليت ثبت عليها إسرتاتيجيتها يف القرن اإلفريقي، خماطرة بعسكرة املنطقة، واليت 
جية يف البحر حتاصرها كل من السعودية واإلمارات املنافسة للنشاط الرتكي، قد عززوا وجودمها العسكري يف العديد من املوانئ اإلسرتاتي

األمحر، خاصة يف صوماليالند وإرترييا اللتني تستضيفان قواعد عسكرية إماراتية واليت تنوي السعودية أيضا إقامة قاعدة عسكرية فيها. 
  .لتجد تركيا نفسها مقامرة ومتوررطة يف صراع جديد على البحر األمحر
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يا املتمثرل يف السماح لبشار األسد باستعادة السيطرة على كامل البالد. ويف أمرا عن سياسة تركيا يف سورية، فستكون مرهونًة هبدف روس 
حني أعطت موسكو الضوء األخضر مؤقتًا لسيطرة اجليش الرتكي على جرابلس، عفرين وشرق الفرات، ستكون املعركة يف حمافظة إدلب 

   .هي االختبار التايل
، فقد تكون هناك حاجة للتعاون بني تركيا ودول شرق املتوسط، من أجل وفيما خيص مسألة التنقيب عن الغاز يف شرق املتوسط

 .استغالل املوارد املغمورة يف تلك املنطقة، لكن حتركات تركيا األخرية قد تنذر بتعميق االنقسامات القائمة يف هذه املنطقة
ئل السورية إىل اليمن، وإفراغ مناطق الشمال السوري يبدو أنره مل يعد خافيًا أنر أردوغان يسعى إىل إرسال من تبقى من ُمرتزقة الفصا 

منهم، وخاصة يف عفرين؛ حيث تعمل تركيا على نقل هؤالء املقاتلني إىل ليبيا واليمن ونشر القوات الرتكية مكاّنم حىت تستلم زمام 
رة إىل مرحلة االحتالل املباشر يف األمور بالكامل يف عفرين، وذلك حبجة ما بدر من سلوك وفساد هؤالء املرتزقة، وبذلك تنتقل أنق

 .سورية
وبالنسبة لالزمة الليبية، فمحتمل جدا، أن تبادر دول اجلوار اللييب: اجلزائر، تونس ومصر مع دول إفريقية اخرى، يف إقامة حلف حيفظ 

ة اجلماعات اإلرهابية املتواجدة على األمن اجلماعي للمنطقة، وخُيرج ليبيا من أزمتها، يعمل بتنسيق االجهزة األمنية فيما بينها، حملاصر 
األراضي الليبية، والقوى املتمرردة فيها، واليت تساهم دول خارجة عن املنطقة بتمويلها، ما يؤزرم الوضع أكثر ويهدد أمن املنطقة 

ل من أشكال التدعيم جلنة دولية مراقبة تساعدها يف وقف أي شك -ما قد نسميه بدول احللف اإلفريقي-واستقرارها، وهلذا قد تستدعي 
 .العسكري للجهات الغري رمسية يف املنطقة

وقد تكون اجلزائر ومصر دول مسرية يف ذلك احللف كدول حتفظ التوازن اإلقليمي واإلسرتاتيجي يف املنطقة. حبكم أن اجلزائر هي من قد 
شايخ قبائل ليبيا، ما قد يساعد يف التسوية من الداخل تبادر بالفكرة وحبكم أّنا متحكمة بورقة الطوارق الليبية متكنها من التحاور مع م

اللييب دون التدخل العسكري فيها، كما ولديها اخلربة الكافية يف حماربة اإلرهاب وتأمني حدودها من اخلروقات األمنية، إضافة إىل 
ه كمؤسسة رمسية ميكن من خالهلا حفظ أمن إمكانية إحياء وتفعيل جلهاز األفريبول املتواجد مركزه يف اجلزائر العاصمة واإلعتماد علي

املنطقة. أما عن مصر، واليت هلا أيضا حدود كبرية مع ليبيا، ما ميثل هتديدا مباشرا هلا جيربها على التنسيق مع دول املنطقة بدل دول 
ها يف ليبيا إلبعادها من املنطقة، بعد اخلليج اليت خترب يف ليبيا يف سياسة منافسة لرتكيا، هذه األخرية اليت قد يتضاءل او ينعدم حجم دور 

حتالف أمين إفريقي يرفض أي تدخل أجنيب. لتفرض حلوال بدبلوماسية أمنية وسياسية ختمد نار الفتنة يف الداخل اللييب وحتفظ أمن 
 .واستقرار املنطقة. هذا يف حال ما أن تداركت دول املنطقة األوضاع قبل فوات األوان

عامة اإلسالمية او النموذج األفضل للدول العربية، فقد تكون تركيا مستقبال بعد مراجعة وتغيري بعض سياساهتا أما فيما خيص مسألة الز 
إعالن اخلارجية، الدولة األقرب واالكثر إىل الشعبوية العربية، من منافسيها يف املنطقة ومها السعودية واإلمارات، اللتان خسرتا مكانتهما ب

  .ائيلية وتطبيق مشروعهااحنيازمها للحكومة اإلسر 
م فهل ستجد تركيا مفاتيح تشفري لعبة النظام الدويل اجلديد وتنأى مبكانة هلا يف معادالت التوازن اإلسرتاتيجية اإلقليمية والعاملية؟ ا

وجهة خارج حدودها؟ ستضمحل قوهتا وترتاجع خبطوات كبرية أمام تغريات جيوسياسية كربى ًتفقدها توازّنا وجتمد حركة اسرتاتيجياهتا امل
 .هذا ما ستثبته السنوات املعدودات املقبلة
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 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4002لألحباث والدراسات املتقدمة، مت االسرتداد من 
 ثالثا: المواقع اإللكترونية

BBC( .26 12, 2014 :العبادي: أنقرة أبدت استعدادها للتعاون مع بغدد يف حماربة تنظيم الدولة. مت االسرتداد من يب يب سي العربية .)
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/12/141225_iraq_turkey_isis 

-CNN( .05 12 ,2015السيستاين يدعو الدول إلحرتام سيادة العراق وحيث احلكوم .) ة على عدم التسامح. مت االسرتداد من سي ان أن
 https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/12/05/iraq-turkey-army-territoriesالعربية: 
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MEO middle-east-online( .06 05 ,2019 بغداد ختتار الدبلوماسية إلّناء التدخل الرتكي على األراضي العراقية. مت االسرتداد .)
 -/MEO: https://middle-east-online.comمن 

(. جيوبوليتيكال: كيف أصبحت تركيا وروسيا مركز ثقل حلل األزمة الليبية؟ اخلليج العريب، مت االسرتداد من 2020, 01 18اخلليج العريب. )-
https://thenewkhalij.news/article/178831  

ي: تونس قد تغرق يف الفوضى بسبب "املستنقع اللييب". الرأي اجلديد، مت (. خبري اسرتاتيجي ملركز كارجن2020, 01 19الرأي اجلديد. )-
 /https://www.rayaljadid.com/2020/01/19االسرتداد من 

(. مكتب العبادي: تأكد لدينا وجود قوات تركية باألراضي العراقية وهذا خرق للسيادة. مت االسرتداد من السومرية 2015, 12 05السومرية. )-
 /https://www.alsumaria.tv/news/153428نيوز: 

(، مت االسرتداد من 2844)السوري. احلوار املتمدن  -(. واقع وآفاق التعاون اإلسرتاتيجي الرتكي2009, 11 30عبد اهلل تركماين. )-
www.alhewar.org/debat/show.art-asp?aid=193390&r=0 

(. السيطرة على البحر األمحر.. تركيا تقيد جيبويت بـ "املنطقة احلرة". مت االسرتداد من عثمانلي: 2019, 04 23عثمانلي. )-
https://3thmanly.com/ar/article/ 

                                           

 .التهميش:8
لالحتاد األورويب، ووضعت أمام تركيا شروط  واإلحالل(: مل يكن هلذا املصطلح مكانًا يف الذهنية السياسية الرتكية، إال عندما مت رفض طلب تركيا لإلنضمام االستبدال)1

ريب مكانه، فكان هلا ما أرادت. تعجيزية حتول دون دخوهلا اإلحتاد، فرأت أن تأخذ بإسرتاتيجية اإلستبدال، واليت تستبدل فيها اإلنضمام إىل اإلحتاد بإحالل العامل الع
كيا واخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة، حبث مقدم يف امللتقى العلمي "الرؤى املستقبلية العربية والشركات للمزيد من معلومات حول املوضوع انظر يف: عصام فاعور ملكاوي، تر 

 .28. ص3.5/2/2013الدولية"، املنعقد يف اخلرطوم، السودان، 
 
يف مناطق مشال وشرق إفريقيا على طول ساحل البحر األمحر وأجزاء حتاول تركيا االستفادة من املرياث التارخيي العثماين وربطه باملعطيات احلالية، وقد تواجد العثمانيون   2

 سنة يف كلٍّ من الصومال وجيبويت وإريرتيا وكينيا وأجزاء من إثيوبيا. 350سنة يف السودان و 397مطلَّة على خليج عدن؛ حيث استمر حكم العثمانيني حلوايل 
 

لسيطرة عليها، فذلك يعين هتديدا مباشرا وحقيقيا للمصاحل اخلليجية واملصرية يف البحر األمحر. حيث يعد ميناء لو متت الصفقة الرتكية السودانية، وقامت انقرة با    3
 الحي للجزيرة فقط، فهذا يعينسواكن األقرب مليناء جدة السعودي اإلسرتاتيجي، كانت تركيا تنوي ان تبين فيه قاعدة عسكرية، وإذا مت إعادة إحياء الدور اللوجسيت وامل

ر، إىل جانب التأثري احلتمي على حركة هتديد القيمة املالحية والبحرية للكثري من املوانئ اإلقليمية احمليطة، كما سيؤثر ذلك يف توجيه حركة النفط العاملية عرب البحر األمح
إلنشاء ميناء يف مشال شرق السودان، وحتديدا يف مدينة  التجارة بني دول الشرق اآلسيوي وأوروبا. فإىل جانب ذلك فأن قطر من جهتها أبرمت اتفاقا مع اخلرطوم

قطرية، على معظم صادرات السودان ودول العمق اإلفريقي، -بورتسودان، كأكرب املوانئ استيعابا للحاويات يف البحر األمحر، وهو ما ترى فيه اإلمارات، سيطرة كاملة تركية
البحر األمحر من احلدود املصرية إىل باب املندب. إال ان النظام السوداين احلايل وجه صفعة قوية ألردوغان كما  إىل جانب السيطرة على املمر األكثر حمورية يف منطقة

 .حلاكم قطر، أكد نظام السودان اجلديد برفض إقامة قاعدة تركية يف جزيرة سواكن أو قطرية يف بورتسودان، ولن يقبل بارهتان أراضيه ألحد
 

يف غاية منها للحد من النفوذ األمريكي والغريب يف املنطقة. كما وتسعى  2011بالنسبة لروسيا فقد بدأت مشاركتها يف احلرب األهلية الليبية بعد مهمة "الناتو" عام  4
منة ما بعد احلرب. وتريد روسيا أيًضا أن تؤدي صفقات طاملا أن املخاطر ال تفوق الفوائد. ووجودها يف ليبيا ميكن أن يرتجم إىل هي -موسكو أن تكون العبا يف املنطقة 

السرتاتيجية وهو إقامة قاعدة على املوارد الليبية، القمح والنفط والغاز للتخفيف من مشاكلها االقتصادية، كما وسعت روسيا لالخنراط يف ليبيا لتحقيق واحد من أهدافها ا
فرصة لروسيا لبناء قاعدة عسكرية يف طربق وطرابلس، مما يسمح لروسيا ببناء وجودها يف شرق البحر املتوسط، ليكون مكماًل  احلافة اجلنوبية ألوروبا. وهلذا تعد ليبيا املتأزمة

املتوسط عرب مضيق لقاعدة حبرية موجودة بالفعل يف طرطوس، سوريا، وختفيف انعدام األمن الروسي يف البحر األسود، حيث تسيطر تركيا على الوصول إىل البحر 
 لبوسفور.ا
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 : ملخص
، فاملتامخممممة افيرافيممممة منيممممة رممممو تر يمممما  د ل  ممممو  املتوسمممم أ اعتماديممممةحبكممممت التمممماريخ  الوا مممم    شمممم   

ا طال ا ممن   األ ر يبأمنية م  تر يا، جتعل من مس لة اخرتاق األمن اإل ليمي املتوسطي - االرتباطا  افيو
اال ر ريمة  اسمعة  -املتوسمطية -تر يما تمتمال امدا، ل  ملو  مر ي ي ليميمة تدمئر، فمدابرر االرتباطما  الرت يمة 

ا تقمال التدديمدا  االرباريمة ممن منماط   مبسم لةادا حبكت أمهيمة تر يما رالنسمبة للمنطقمة، خايمة فيمما يتعلم  
يضاي هلا ازممة تمدفو  الالا مو حنمو اليمرا ممن املنماط  الم  التوتر حنو املتوس   أ ررا عرب االراضي الرت ية، 

 .الرت ية رالنسبة للمنطقة االسرتاتيجيةمهية اال بو ما يئيد من  ي سا يةتشدد ازما  
تضاعدت االمهية الرت ية  مكا تدا  داعل اسمرتاتيجي مدمت ل منطقمة املتوسم  مم  اال تشمافا  الطا ويمة    

سمم ،  بممي املنطقممة المم  تعترببمما تر يمما منطقممة  دمموا تار يممة تارعممة هلمما منمم  العدممد الكبمم ر ل منطقممة اممرق املتو 
العثماين،  ترتب عن الك زيادر  جت التوتر ل املنطقمة رمو تر يما  خهمومدا اإل ليممو، مافمة ممن ا  تعيمد 

 تر يا رعث مشر عدا العثماين التوسعي ل منطقة املتوس .
 .الربا ا  الطا وية، التنافس  الهراع  ول الطا ة، التدديدا  االمنيةارق املتوس ، كلمات مفتاحية: 
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Abstract:   

Due to history and reality, a security dependency has arisen between 

Turkey and the countries of the Mediterranean basin. The geographical 

contiguity and geo-security links with Turkey make the issue of penetrating 

the Mediterranean and European regional security from Turkey very 

possible, in light of stimulating regional conditions, as the circle of Turkish-

Mediterranean-European links is very wide. Due to the importance of 

Turkey to the region, especially with regard to the issue of the transfer of 

terrorist threats from areas of tension towards the Mediterranean and 

Europe through Turkish territory, in addition to the crisis of the influx of 

refugees from a region to the west from the areas experiencing 

humanitarian crises . 

 The Turkish importance and its position as a very important strategic 

actor in the Mediterranean region doubled with the great energy discoveries 

in the eastern Mediterranean region, which is the region that Turkey 

considers a historical area of influence belonging to it since the Ottoman 

era. 

Key words: Eastern Mediterranean; energy stakes; energy 

competition and conflict; security threats. 
__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1
عممري اال تهمماد الرت ممي ل العقممدين األخمم ين  مموا مطممردا،  ممد لرت يمما رممدخول  مماد  العشممرين،  المممك 

، رل ي  2002 ردضل اإليال ا  اال تهادية ال  ا تدجتدا  كوما   ئا احلرية  العدالة املتعا بة من 
، أيمبتت أغلمب  اايااما ممن البضماب   السمل  الهمناعية  الئراعيمةتورد تر يا ال   ا ت  بل فرتر  ايئر تس

حتتممل املرتبممة األ ا ل اإل تمماا الئراعممي علممق مسممتور القممارر األ ر ريممة. يالو أ و بمم ا النمممو املطممرد ضمماع  مممن 
اليمممازل علمممق  اممم  للطا مممة اهليدر  ررو يمممة ط المممند    حمللمممي للطا مممة، مبنتلممم  أ واعدممما،    جمممت  االسمممتدال  ا

  .وصاخله
المند  ممن المد ل فيم  مشماري   عديمدر لنقمل اليماز    تتقماط من حتول تر يا  يا مر مئ تلتقمي   رالرغت      

متنتدا بم    املشماري  االستدال  للموارد الطا وية، يالو أ و االمتيازا  ال    ثيدةاملنتجة يا الد ل األ ر رية  
 ،لطا ويممة املتئايممدر للممد ل املنتجممةتبعيتدمما ا، مل تكممن لتعوضممدا عممن ا كشممافدا    ايوسياسمميا لرت يمماا تهمماديا   

 دمةبو ما اعلدا تستثمر أمواال طابلة ملضماعدة اإل تماا الطما و  ممن املهمادر البديلمة ، سموار املهمادر الن ي  
 .الدتت احلجر هادر امللوةة  الطا ة النو ية    طا ة الرياح، أ  امل

  الطا وية  الضنمة ل افدة الشر ية من املتوسم ، رأ  افمدوريمة الرت يمة أ م  م   دور اال تشافا   
املطممام  الرت يمة ايمطدمت رمرب ز حتممال  ثممر ر اهلابلمة، غم  أ و املطمامد   آ  األ ا  لت خم   همتدا ممن بم   ال

ممن  جمت  ي ليمي يسعق يا حتجيت الد ر الرت ي  مطالب ،  سابت التمدخل الرت مي ل  مل ممن سموريا  ليبيما
 .التوتر  االيطدام رو تر يا  ا اهنا ل القطاع الشر ي من املتوس 

ــاء ت سيسمما علممق الممك     ــة فــي منطقــة شــرق المتوســط فــي ا ــاد   ن ، كيــف اتــرت السياســة التركي
 والصراع  عد االكتشافات الطاقوية االخير  في المنطقة؟ سالتناف تحفيزو التحالفات 

 المتوسطية التركيةالجغرافيا السياسية  .2
متثل افيرافيا السياسية ا د ابت املقوما  االساسية ال  اعلت من تر يا  ور ا ليميمة باممة عمرب العهمور    

القدميممة  احلديثممة، اا ال ميكممن جتابممل املكا ممة الرت يممة ل منطقممة اسمميا اليرريممة  اممرق أ ر رمما،  تئيممد امهيممة تر يمما  
  لما توادنا حنو الدضار املتوسطي.  
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يعتمممرب البعمممد املتوسمممطي تمممدودا أساسممميا ل افيرافيممما   :الجغرافيـــا التاريخيـــة لتركيـــا المتوســـطية -. 1.2
ل،سامهت ل يرراز  سيا ا  تار ية مدمة، يا ال  دق علمق أ مد المد ر Géohistoireالتار ية الرت ية ط

مممن المم   لعبمم  األسممطول البتممر  العسممكر  العثممماين ل يرسممار اهليمنممة الرت يممة علممق  طاعمما  حبريممة  اسممعة 
لقممممر   متوايمممملة الدضممممار األبممممت المممم   تتم دممممر فيمممم  القممممور العسممممكرية  ممممو  املتوسمممم  ، فكمممما  املتوسمممم    

ثما ية، الم  مل تسمتط  التتالدما  األ ر ريمة ممن يضمعافدا يال رعمد أ  عمري العمامل اليمريب ةمورر  السياسية الع
تقنية  سياسية عجلمت رسمقوو  ز ال معمامل بم   القمور،   بايمة رعمد اهنيمار أسمطوهلا البتمر  املتدالمك ل 

عاملم  فقمدا  د لمة  بي املعر ة ال  أرخت لبداية عدد اديد أيبتت أبمت م ،1827سنة  " افارين"معر ة 
 اخلالفة أل اليمدا املتوسطية الوا در تلور األخرر.

متند افيرافيا الرت يمة ميمئر اساسمية رويمددا د لمة متوسمطية امد   :الجيوسياسة المتوسطية التركية - .2.2
 لممت ممممن الشممواط  املطلمممة علممق احلمممو  املتوسممطي، فلطاملممما   1600مممرةرر،  يمممث حتمموز تر يممما علممق  ممموا  

 بمم ا ممما يتمابمما ممم   تر يمما د لممة متوسممطية مممن طممري د ل االحتمماد اال ر يب ا ثممر مندمما د لممة أ ر ريممة،اعتممرب  
طريقمة مد رمة   بمي يما "رالد لمة املتوسمطية الرابعمة"،لرت  نيكوال سـاركوي"" ي  الربيس الدر سي  السار  "

 عضمممممو  اممممممل احلقممممموق   درلوماسمممممية إلرمممممراز المممممرفم الدر سمممممي ال ضممممممام تر يممممما املسممممملمة لالحتممممماد األ ر يب
التنسممي  ممم  تر يمما،   الواابمما ، ريممد أ  الممك مل مينمم  األ ر ريممو مممن البتممث عممن طممرق أخممرر رديلممة لتدعيممل

، 2005ارتمدار ممن عمام  الشـراكة المتوسـطية الخا"ـة" باية ل اجملاال  األمنية، علمق غمرار مشمر ع  "
-Schmid, 2008, pp. 65) ا  عمرب أطمر  ا و يمة اخمرر  االتحـاد مـأ لجـل المتوسـط سموار عمرب

سياسممي فضمماربا اممرق ، ريممر  ا تواربمما  حتجمميت د ربمما  مم  ال يتجمما ز اممعاع  دوابمما  ت ة بمما افيو (76
    .املتوسطي

ما رت يما ل ين مرتكمن معضلة االسرتاتيجية اال ر رية ل ائر بمام مندما، ل سمور االدرا  الم          تنتمميأهنو
لتتمممول السياسمممي اجابمممل تي مممما ،(Bozdemir, 2005, p. 13)للوعمممار الثقمممال االسمممالمي 

"فـــالير" المممربيس الدر سمممي السمممار    مممول مايدعمممم بممم ا ، تر يممما امممددت اال تهممماد   التطمممور التقممم  الممم     
من االراضي الرت ية تق  ل القارر األ ر رية،  ما ا   وا  % 3أ   وا   يرح " عندماجيسكار ديستان

% ممممن سمممكا   تر يممما يقطنمممو  خمممارا االراضمممي األ ر ريمممة، وممما يندمممي  سمممب  يمممدة اال ر ريا يمممة عندممما، 90
 .ل26، يدتة 2015طمي ،  . و احلضارية  افيرافية اال رريةفتسب اعتقاد  تر يا ال تستجيب للشر 
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العدالة  التنمية  تو   ئامن   ارتكئ  تر يا  :رؤية حزب العدالة والتنمية للفضاء للمتوسطي - .3.2
احلكممت، علممق سياسممة خارايممة  أمنيممة طمو ممة تسممعق مممن خالهلمما للعممب  د ر تممور   مسممتقل ل فضممابدا 
اإل ليمي. تنطلممم  الطمو ممما  اإل ليميمممة الرت يمممة افديمممدر ل املتوسممم  ممممن فرضمممية اساسمممية،  بمممي االعتقممماد 

املر ممب االممم   ل مر ممئ تدت د ر أ  لممد ل "لردوغــان" الراسممخ لممدر الساسممة األتممرا   علممق رأسممدت الممربيس
رمم د ار  1952ام اال ليمممي املتوسممطي، لكممو  تر يمما اضممطلعت  الممك منمم  ا ضمممامدا للتلمم  األطلسممي عمم

،  يمممث امممكلت  همممنا منيعممما ضمممدو متلممم  أامممكال التوسممم  الشممميوعي  حنمممو امممرق دفاعيمممة  ساسمممة امممدا
،  بمو مما أ سمب تر يما مكا مة ايوسياسمية  ل4، يمدتة 2015ط د رر،  املتوس   ل مر لة احلرا الباردر

  مهمر أ  أسوار تعل  االممر رمد ل االحتماد اال ر يب  م  االطراي األخرر، س اإل ليميبامة ل اطار التناف
 اسرابيل.

تتئامن السياسة الرت ية افديدر  ل املتوسم  مم  ا مرتاا هنايمة االلتئامما   الشمر و املدر ضمة علمق تر يما      
ميكندما اسمتعادر سمياداا املطلقمة علمق املضماي  املابيمة  2023، فرت يما رعمد  1923 "لموزا "مبواب اتدا يمة 

 اسرتاتيجي رو الشرق  اليرا.وا يعئز مكا تدا  جسر ة طالبوسدور   الدرد يلل، الرت ي
مما د لممة تنتمممي للبعممد احلضممار         دممال منت اإلسممالمي،لقممد سمماعد اال كممار اليممريب لرت يمما علممق اعتبممار أهنو

،  (Bozdemir, 2005, p. 13)ميمئر مكنتدما ممن ا  تهمبد افسمر املتوسمطي المرار  رمو اليمرا  الشمرق 
جتابممل اليمرا لعمليممة التتمديث السياسممي الم  مممر  يما تر يمما مل يندمي عندمما يمدة التيريممب رشممكل   مما ا  

 ل االمهية افيرافية لرت يا  منطقة متاس رو اليرا  الشرق.1اخلريطة ر تط  لي،  تبو
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 (: توضح االهمية الجيوسياسية التركية كجسر ير ط  يأ آسيا و اورو ا01الخريطة رقم)

 
Source :( http://www.europa-planet.com/turquie/carte_turquie.htm) 

التدديممدا   امممامو عدمما المم    علدمما افممدار العممازل مل رممالن رامهيممة تر يمما مممن النا يممة افيوسياسممية  ئايممدتت 
 ،القادممة ممن الشمرق اال سم   مممن منطقمة القو ماز  آسميا الوسمطق،  ثممول د   ت ة بما علمق المد ل اال رريممة

 قيقمة المد ر احملمور  لرت يما  ل  امرق املتوسم  الم   تعما ت رعمد   بمو مما اعمل القمادر اال ر ريمو يمدر و 
نا ي القدمية لدر د ل أ ر رية عاد رعث امل، أاملتوسطي،  فتئايد  ت ر  التدخل الرت ي ل الدضار 2011

ل اممكل اديممد ا  مممايطل  عليمم   اإلمرباطوريممة العثما يممة مممن عممودر الطمو مما عرريممة ، علممق  ممد سمموار،   
   1975 ال  مممربصااتيا دممما لشمممممنممم  يضممماي للمنممما ي اال ر ريمممة جتممما  تر يممما رالعثمممما يو افمممدد" ، "

 .(Bayat, 1981, pp. 861-889) اديد. سياسيايو فرضدا لوا   

 الرهانات الطاقوية التركية في شرق التوسط .3
سمملبا علممق مسممار الهممعود الرت ممي علممق املسممتويو  اةممر املمموارد الطا ويممة ي ممدر العوامممل المم    ممدرر تعتممرب    

، فرت يمما بممالي مع ممت د ل الشممرق األ سمم  تدتقممر يا مهممادر طا ويممة أ دوريممة اال تهمماد   افيوسياسممي
 معتربر،  بو ما  د يعئز بشااتدا الطا وية راملقار ة م  منافسيدا اإل ليميوط ر سيا   ييرا ل.

يعتمرب املتوسم  فضمار  يمو  لرت يما، اا تمرر فيم  تر يما   :اهمية االكتشـافات الطاقويـة  النسـلة لتركيـا 1.3
اجملال الطبيعي الم   تسمتطي  ممن خاللم  يعمادر رعمث  دوابما السمار ، فيسمتتيل الدهمل رمو تر يما   مو  

ل  "جــاووا اوغلــو"املتوسمم   فمم  العقيممدر االمنيممة الرت يممة،  بممو ممما عممرب عنمم  يممرا ة  زيممر خارايممة تر يمما 
نـدع الــ يأ حضـروا الــط المنطقة)شـرق المتوســط( مـأ  عيــد وشــركاتهم ، "لعنمدما  ممال:  2019فيدمر  

http://www.europa-planet.com/turquie/carte_turquie.htm
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 بمي رسمالة يمرثة  ،ل2019ط كممت،  "يرون انه ال يمكأ القيـا   ـ " شـيء فـي المتوسـط مـأ دوننـا
من اال فر  لكل منافسي تر يا ل املنطقة را  تر يا العب أساسي ل املنطقة،  أهنا لن تدخر أ  جمدود 

  دوابا اال تهاد   اانداا االمنية ل ارق املتوس .

مليو  ترليو   مدم مكعمب ممن اليماز  340زاد  اال تشافا  الطا وية ل ارق املتوس  املقدرر حبوا      
اا تممرر تر يمما ل  ،ل3-1، الهممدتا  2018طيممالح،  الطبيعممي، مممن الطمو مما  الرت يممة ل بمم ا الدضممار

تلك اال تشافا  فرية ساحنة تتتول مبوابدا لداعل طا و  بام ادا، ميكندما ممن تلبيمة الضمي  المداخلي 
 .طدا عن دعت ا تيااااا الهناعيةاملتنامي علق املوارد الطا وية ع

 امهدا: ادي تر يا لتتقي  جمموعة من األبداي :اهداف االستراتيجية الطاقوية التركية 2.3
  ل االحتماد اال ر يب ممن ل  مل معا مار د   :تعزيز موقع تركيا كممـر اـاقو" اساسـي نحـو اورو ـا
تعطممي تر يمما ميممئر اساسممية مممن النا يممة افيرافيممة رويممددا تممورا   وممرا حنممو ر سمميا،  اهلشااممة الطا ويممةالتبعيممة   

ربيسيا للمبادال  الطا وية يهعب تعويض ، يعئز د ربما  داعمل اساسمي رالنسمبة لاممن الطما و  األ ر يب، 
علدا تدر   دسدا  ممر اساسي للطا ة وا  فرت يا تتوس  منطقة تضت ا رب منتجي العامل من احملر  ا ، 

 منطقة حبر  ئ ين  ر سيا  اخلليج العريب حنو ا ر را .من 

احملر  ا  العاملية ل جمال الند   الياز ل افوار اال ليمي الرت ي،  ا تياطيمن   1/3ا  توااد  وا      
ميمممند تر يممما مو عممما بامممما ل خريطمممة الطلمممب األ ر ريمممة،  عليممم   يتممميد هلممما فريمممة التممم ة  ل السياسممما  االمنيمممة 

ويممة ل  ممو  املتوسمم  ، ممما مممن امم    ا  يعممئز تبعيممة د ل االحتمماد األ ر يب حنوبمما ل جمممال امممدادا   الطا 
 .ل18، يدتة 2012طرو ارر،  الطا ة

 :داوود اوغلـو" فم    ريمة العمم  االسمرتاتيجي لهما بدا "تقوية العالقات مع الجـوار االقليمـي 
، وا 2011خاية  بل من العال ا  الطبيعية م  اواربا اال ليمي  وكن ا رب  در ال تسااسعت تر يا 

مكندا من رنار عال ا  اسرتاتيجية م  العديد من د ل املنطقة  العراق، ليبيا، ر سيا، ايرا   افئابر،  يث 
 مم   طمر تعترب ب   الد ل   لك من رو ابمت المد ل املنتجمة للمتر  ما ، يضماي هلما عال مة يمدا ة  ويمة
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(Turquie, 2018) بم   ،   د ب ا لرت يا ا  تهبد د لة توريمة ل جممال  قمل الطا مة   مرا لتوسمطدا
 .الد ل  تقاريا السياسي معدا

عمرب  تكثيم  تواامدبا ل منطقمة امرق املتوسم ،رعئز  تر يا مكا تدا  وسي  ا ليممي ل السياق اات ؛     
سلسممة مممن االتدا يمما  ممم  ر سمميا المم   ضممعت الثقممة فيدمما ل جمممال  قممل اليمماز الطبيعممي حنممول ا ر رمما،  ممما 

تر يما مكا مة اساسمية ل جممال  قمل  يممدادا  سامهت االتدا يا  املربمة م    كومة الوفماق الليبيمة ل ممند 
االخممرر احمليطممة يمما المم  تدتقممر لمم ا  ، مسممتيلة اسممتقراربا السياسممي راملقار ممة ممم  الممد ل الطا ممة ل املنطقممة

 عممل مندمما وممرا  طا ويممة عاليممة املنمماطر، فاسممتقرار الوضمم  السياسممي المم    االسممتقرار طاورايا،مولممدافيال
 األم  الرت ي يعطي افضل الضما ا  للد ل املهمدرر للطا مة ممن ادمة  المد ل املسمتوردر للطا مة، لتدضميل 

 . ل309، يدتة 2020طرامي،  .امدادا  الطا ة للت ر ادم تعر  تر يا  ممر طا و  يضمن ع
  :ا  عدم  اود  وا و تر ية  د  وجود قيود  يئية "ارمة في  التشريعات االقتصادية التركية

تنافسممية  الرت مميلال تهمماد يعطممي  ،بي ممة مثلممما بممو احلممال ل ا ر رممالل جمممال اسممتعمال الطا ممة امللوةممة يممارمة ل
، فرت يمما منمم  اعممتالر  ممئا العدالممة  التنميممة سممدر احلكممت ل همماديا  الممد ل اال ر ريممةافضممل راملقار ممة ممم  ا ت

، يمدي تعئيمئ التنافسمية ةسعىت لتتقي  ا تداربا الم ا  ممن  يمث الطا مة ركمل املموارد املتا م 2002عام 
 .ل83، يدتة 2015طالكيطا ،   هور.  لويةاال تهادية الرت ية، من خالل حتقي  األمن الطا و     

 ا لممت تر يمما ل املقممام اال ل اسممتيالل مواردبمما الطا ويممة املتا ممة علممق  مم راا، فدممي بمم ا اجملممال ييطممي      
، يمدتة 2015طالكيطما ،  فقم  % ممن ا تيااااما االسمتدال ية14ا تاا الند   الياز ل تر يا ما  در  

مليمو  طمن  26سنويا،  تسجل تر يا عجئ رقمدر حبموا   مليو  طن 28فيما تبلغ  اايااا  وا   ، ل84
عرب االست اد من اخلارا ، ل ا تعترب االستكشافا  الطا وية ل ارق املتوس  فرية  سنويا يضطربا لتيطيتة

مواتيممممة لرت يمممما لتيطيممممة بمممم ا العجممممئ د   احلااممممة لاسممممواق اخلارايممممة  ل  ممممل تنممممامي  اايمممما  ا تهممممادبا 
 23% مممن  ااياامما،  يممث تضممطر السممرتاد حنممو 10الهمماعد،فيما ميثممل ا تمماا الدتممت احلجممر  ممما يقممرا 

،  ال تضمممم  تر يمممما  يممممودا ري يممممة علممممق ل4، يممممدتة 2016طسمممملمق،  ألمممم  طممممنو مممممن اخلممممارا 600  مليممممو 
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استيالل  استعمال ب ا املورد،  ب ا ميثل ا د ابمت  قماو اخلمالي مم  د ل االحتماد اال ر يب الم  تعماين ممن 
 .تنافسية سلعدا م  السل  الرت يةعدم 
 ل اطار تعئيئ القدرا  التتويليمة ل جممال الطا مة  مشمتقااا فم   تر يما للهمناعا  التكريريمة،  يمث      

 10  مممن أضممنت املهمما   التتويليممة  ل ا ر رمما رطا ممة ا تاايممة تقممدر حبمموا  ســتار رافينــر""يعتممرب مهممن  "
 يسمممد رممدخول  مموا   ين،البنممئ مممن  ا% مممن  ااياامم25  مموا  هلممايممرمون  مليممو  طممن مممن الممند  سممنويا،

،  مممما تسمممعق تر يممما لتعئيمممئ طا ااممما (Raffenerie) مليمممار د الر للنئينمممة العموميمممة الرت يمممة سمممنويا 1.5
 % ممممن االسمممتدال  الكلمممي للطا مممة ل تر يممما25االسمممتيعارية ل جممممال لمممئين اليممماز الطبيعمممي املقمممدر حبممموا  

 اا .من هلا فرتر ترتمة من اال تيا، مبا ير ل28-9، الهدتا  2015طالنعيمي، 
ميكممن لال تشممافا  الطا ويممة ل  اممرق  املتوسمم  ل املنمماط  البتريممة املتنممازع  عليدمما ممم   ممربص  اليو مما ،    

 بالة الشواط  القربيمية الشممالية، ا  جتعمل ممن تر يما د لمة منتجمة لليماز الطبيعمي،  بم ا رغمت اعمرتا    مل 
ر يا فعليا ل عمليما  التنقيمب األ ليومة د ل االحتاد األ ر يب،  ردأ  تل   ربص   من اليو ا    مهر  اسرابي

، مسممتيلة  ضممعدا القمما وين رويممددا ليسممت عضممور ل (Blayo, 2019, p. 1) عممن  قممول اليمماز
 مم    راالسممتناد  علممق االتدا يممة املمضممار ممم   كومممة الوفمماق الليبيممة   ، تدا يمما  الد ليممة  لقمما و  البتمماراال

 االترا   ل احلهول علق ائر من املوارد ل املنطقة من ادة اخرر.القبارية 
اليممماز الطبيعمممي ل املنطقمممة احملاايمممة للميممما  اال ليميمممة لقمممربص  ا تيممماطي شمممدت رعمممم الدراسممما  ا         

رت يمما ميممئر بمم ا ل،   ميممند (Blayo, 2019, p. 2) مليممار مممرت مكعممب 6400الشمممالية  تقممدر رنتممو 
عال اساسمميا فما   علدمما ،منافسمميدا اال ليميمو  دوابما االسممرتاتيجي ل املنطقمة راملقار ممة مم   تعئيممئاساسمية ل 

فتتوهلمما لد لممة منتجممة  مهممدرر للطا ممة يعطيدمما مكا ممة تدا ضممية بامممة فيممما  مم   .ل منطقممة اممرق املتوسمم 
االزما  ل املنطقة    نبدا الضميوطا  اال ر ريمة  اليرريمة،  مما مينتدما اسمتقاللية  مكا مة  وسمي  طما و  

 .    (chuvin, 2008, pp. 359-370) مسيطر ل املنطقة
  يربلداو ال  تكو  فاعال ي ليميا مدموا  : انتاج الطاقةتركيا لمركز  المي في مجال نقل و تحول

حتسمممو  ضمممعيتدا التدا ضمممية ل مسمممم لة    امممدا، راسمممتعمال مكا تدممما لتقويممممة  دوابممما ل املنطقمممة ممممن ادممممة،
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عبممور اساسممية  للطا ممة حنممو  تسممتديد تر يمما مممن مكا تدمما  منطقممة اال ضمممام لالحتمماد األ ر يب،  ممما ميكممن ا 
 راملقار مممة مممم  اال تهممماديا  اال رريمممة  العرريمممة االخمممرر تداتنافسمممي  يقمممو أ ر رممما لتقويمممة رنيتدممما  اال تهمممادية، 

 .  ل28-9، الهدتا  2015طالنعيمي، 

اعتممد  تر يما علمق دعمت جمموعمة ممن املشماري  ل البمة التتتيمة،  :اهم خطوط نقل الطاقـة التركيـة. 3.3
 ميكن ا ر ابت ب   املشاري  فيما يلي: رية للتتول ل جمال  قل الطا ة   ال  تتيد هلا الد

 رممو  ممل ايطاليمما مممن ادممة  اليو مما   تر يمما مممن  2003: مت التو يمم  عليمم  عممام خــط لنا يــب نــا وكو
 موا  مليمار  2013،  رليت طا ت  االستيعارية عام ل28-9، الهدتا  2015طالنعيمي،  ادة اخرر

 حنو ا ر را عرب تر يا. مرت مكعب   ميكن اعتبار  من ابت خطوو  قل الطا ة الر سية

  رممو تر يمما  أارريجمما   يبلممغ طولمم   2011:   ومم  علممق مشممر ع اخلمم  عممام خــط نقــل الغــاي تانــاب
، يمدتة 2016طسملمق،  مليمار ممرت مكعومب 31 لت، تهل طا ت  االستيعارية اا  موا    1850 وا  

  تستددي تر يا من خالل  السيطرر علق  ل امدادا  الطا ة االتية من حبر  ئ ين حنو ا ر را. ، ل11

  العرا ممي عممرب تر يمما راجتمما  أ ر رمما الوسممطق  تقممدر : ينقممل الممند  خــط نقــل الــنفط جيهــان  كركــو
 .ل118، يدتة 2017طالكا ابي،  مليو  ررميل يوميا 1.6طا ت  االستيعارية رنتو 

 مليممار،  ينقممل اليمماز  16:  تقممدر سممعت  االسممتيعارية رنتممو خــط غــاي تــر  ســتريم او  لــو ســتريم
 .ل119يدتة 17طالكالر سي يا أ ر را اليررية عرب امليا  اال ليمية الرت ية 

 خطوط انا يب الطاقة المار   لر تركيا(: 02الخريطة رقم)

Source : (https://www.gazprom.com/projects/turk-stream/) 
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الممم  تضمممطل  يممما ل جممممال حتقيممم  األممممن اإل ليممممي ل املتوسممم ، هلممم ا حتممما ل  ألمهيمممةأتمممدر  تر يممما ايمممدا     
 استيالل التدديدا   التتديوا  األمنية ال  تطر دا مس لة التجا ر م  أ ر را  تو يددا لهاحلدا.

يا رر  سممل مدادبمما أ و  راسممتمرار رسممابلتبعممث تر يمما  التــوجس االقليمــي مــأ الصــعود التركــي: .1.4  
األمن األ ر يب ال ميكن  أ  يتتق  د   أ  يكو  لرت يا د ر فعومال  تمور  ل المك، خايمة  أ و تر يما أبمت 

عن متت  تر يا رعال ا   وية مم  د ل منا بمة  لالحتماد األ ر يب مثمل  فضالد لة  د دية م  االحتاد األ ر يب 
لقمدرر علمق اديمد األممن األ ر يب ممن خمالل املسم لة القربيمية، أيممن ايمرا   ر سميا،  مما متتلمك تر يما  م لك ا
 .(François, 1981, pp. 861-889) 1975حتتلو افئر الشما  من افئيرر من  عام 

بامشما  داوما ا سمباملتنا ضمة، قة ا ية ل املوا م  اال رريمة من ادة اخرر؛ حتا ل تر يا ا  تستثمر رطري    
لمممة السممموا ل القربيمممية ل املنطقمممة عمممرب تكثيممم  تواامممدبا العسمممكر   با رتوسمممي   دوابممماللمنممما رر   مممد هلممما 

املاضممي املنمما ي اال ر ريممة  املهممرية  اإلسممرابيلية تتهمماعد تواسمما مممن اعممادر رعممث  بممو ممما اعممل الليبيممة،   
 .(Ünsaldi, 2008, p. 261.279) ابت تطات  القضية القربيية اكلتالتوسعي العثماين ال   

تتعامل  ل من مهر  يسرابيل  د ل االحتاد اال ر يب طخاية فر سما  اليو ما    مربصل رهمدة سملبية مم      
التوااد الرت ي ل املتوس ،  يمث ين مر للهمعود الرت مي ل املنطقمة  شمكل ممن اامكال التدديمد  االخمرتاق 

 امهدا: ةاالسرتاتيجيترتب عن التوااد الرت ي ل ارق املتوس  مجلة من التي ا      ب،االم   
   :تعطيمل أ  مشمر ع ل  دوابماتر يا  تستيلتعزيز مكانة تركيا كقو  إقليمية  فا لة في المتوسط

اال تشمافا    أعطمت،(Fischer, 2014, pp. 2-6) ا تهاد  ل املنطقة ال يراعي املهلتة الرت يمة
فعممال عنممدما    مم  ريعممة يايممة سممدن التنقيممب،  بمم ا ممما رالطا ويممة االخمم ر تر يمما املممربر لنشممر  واامما البتريممة 

القمممموا   رسممممبب اعممممرتا ،  2018أ تممممورر  لمنا امممما  رممممو البتريممممة الرت يممممة  البتريممممة اليو ا يممممة   ممممدةت
 ل امليمما  اال تهممادية لشمممال  ممربصل التنقيممب المم   ا ممت تقمموم ر عمممالسممدينة الرت يممة "راررممار س" لاليو ا يممة 

 ،  حتااج تر يا حب  القبارية االترا  ل احلهول علق ائر من املوارد املواودر ل املنطقة.لBartanط
 "د لممة وممر للطا ممة مينتدمما ي  حتممول تر يمما لد لممة منتجممة    تنافســي: تحــول تركيــا لقطــب اقتصــاد

جموعة من االمتيازا  اال تهادية ال  ميكمن اضمافتدا ال تهمادبا الناام ، راملقار مة مم  اال طماا اال تهمادية 
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االخممرر  علممق رأسممدا الممد ل اال ر ريممة المم  تعممري اسممعار الطا ممة فيدمما ارتداعمما  بمم ا، ومما سيضممع   ممدراا 
 د من اسعار الطا ة ر  ل تكلدة. التنافسية امام السوق الرت ية ال  ستستدي

تممرابن تر يمما علممق مو عدمما املسممتقبلي  منممتج   ا ممل للطا ممة  ور ممة ضممي  مدمممة ل عال تدمما ممم  ا ر رمما       
 ادمت احلكوممة الرت يمة حتم يرا  ألبمت الشمر ا  الندطيمة العامليمة العاملمة   مهر  اسرابيل،  ل بم ا الهمدد

الدر سممية   "ايمم " اإليطاليممة، مممن خطممورر القيممام رعمليمما  التنقيممب ل املنطقممة  "ا سممو  موريممل"  "توتممال" 
 بالة السوا ل القربيية، فيما  د يعترب ا تدا ا للميا  اال تهادية اخلالهة لقربص الشممالية،  يمث سمتداف  

  .ل2019طفديت،  تر يا عن ارعية  قوق مجدورية  ربص الرت ية ل الثر ا  الطبيعية املكتشدة

 : ــــة الدوليــــة لتركيــــا فــــي مجــــال التفــــاو حتسممممن تر يمممما رامتيمممماز اسممممتعمال ا را دمممما تعزيــــز المكان
فدمي بم ا الهمدد يمرح المربيس الرت مي  ،اإل ليموالدرلوماسية  للتهول علق تنازال  من طري خهومدا 

ا  تر يا  د تعيد  سارااا فيما  م  دعمت خم  الطا مة " مارو و"  ،2009عام  ياا د 20ل  "ارد غا "
 بمممي  ر مممة  ،ل15-9، الهمممدتا  2015طالنعيممممي،  ل  مممال مجومممد االحتممماد األ ر يب مدا ضمممات  مممم  تر يممما

 .  تر يا ل مدا ضتدا م  د ل االحتاد األ ر يب  لما ا تضت الضر رر اتستعملد ضي 
تو ممم  تر يممما تواامممدبا العسمممكر  ل  مممل ممممن ليبيممما  سممموريا لتعئيمممئ مر ئبممما  ؛دعمممما لمممندس االسمممرتاتيجية   

تعتمرب  مل مممن ا القممدرر علمق يايمة مشمماريعدا،   اإلسمرتاتيجي ل منطقمة اممرق املتوسم ، االممر المم   يمرمن هلم
 . اسرابيل  اليو ا   فر سا الك مبثارة اديد ألمن  استقرار املنطقةمهر 
  :ــا سمميطرر تر يمما علممق عمليمما   امكانيــة تعطيــل مشــاريع نقــل غــاي شــرق المتوســط نحــو اورو 

التنقيممب  بالممة السمموا ل الرت يممة مينتدمما القممدرر علممق منمم  مممر ر ا اريممب الطا ممة حنممو ا ررمما ا  تعطيلدمما مر ليمما، 
عمرب االراضمي السمورية،  علمق اا  املنموال تسمعق للقيمام ميمر د اال  أ  مشمر ع لنقمل الطا مة فرت يا تعطل حل

 .ل15-9، الهدتا  2015طالنعيمي،  ر لك ل ليبيا رعد ا هابدا من منتدر غاز املتوس 
المك ر مت  لمق  مردر فعمل ع ي ليميما،  تطويقدما تا لمة لعئهلمابو  "منتدر غاز املتوس " ا ترر تر يا و    

احلكومة الرت ية  د دبا البترية م  ليبيا رشكل أ اد ،  مما لو مت  راسمتعمال القمور ملواادمة أ  عمليمة 
تنقيب ا ادية افا ب تقوم يما  مربص   لدابدما ل مناطقدما اال تهمادية اخلالهمة،  تئامنما مم  المك اعلنمت 
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رغممت  ، بالممة السموا ل الشمممالية لقمربص عمن طريمم  امر ة "تممور ي  ريرت ليموم" عمن اسمتمرار عمليمما  التنقيمب
، فالتوااممد الرت ممي ل اممرق املتوسمم  ل2019طافديممد،  االحتمماد اال ر يبتلقتدمما مممن طممري التتمم يرا  المم  

 ا شاربا لتهدير الياز حنو ا ر را.ميند هلا القدرر علق تعطيل ا اريب الطا ة ال  يعتئم ب ا املنتدر 
  :عمل تر يما ل منم ر عمن الضميوطا  اليرريمة،  ممن اما   ا  الم  تعزيز األمـأ الطـاقو" التركـي 
 بم ا مما تبمو ، ل16، يمدتة 2016طسملمق،  األزمة الليبية  السورية  األرمينية  القربيميةر ماتعل  خاية

 تدخلدا ل ليبيا.  رعد  اإل ليميةمن خالل  درر تر يا علق الهمود امام  مواادة الضيوطا  الد لية 

حتمول تر يما لداعمل طما و   ي و ما ي االطراي اال ليمية ل  و  املتوس  جتا  تر يا  مار  ممن امكا يمة    
يربلدا للتتكت ل  طرق يممدادا  الطا مة حنمو أ ر رما، فدمي  ملو تموتور العال ما  اال ر ريمة الر سمية  امدت، م

 عممدم ةباامما فممك و تر يمما تعممئز مكا تدمما ل املنطقممة حبكممت الوا مم ،  بمم ا ممما يضممطر رممالقور اال ليميممة االخممرر 
املا يممما يممما  املتتمممدر  ايطاليممما   ممممن الوال للتدممما   مممم  تر يممما  رويمممددا فممماعال اسمممرتاتيجيا رمممالغ االمهيمممة، فكمممل

 .نطور ملواادة التوااد الر سي   ط   بل العال ة رو تر يا  ر سيا خددت الضيوو علق تر يا  
ترتب عن تدخل تر يما ل االزممة  :التدخل التركي في ليليا وانعكاساته  لط التحالفات االقليمية  .2.4

كثمم  مممن التواز مما  غمم   الالمم   اال تهممادية،   األمنيممةالليبيممة مجلممة مممن التممداعيا  اا  االرعمماد السياسممية 
اعماد  رنمار التتالدمما  رمالن ر للقمور  اإلمكا يما  العسممكرية  اللوايسمتيكية الم  سمنراا تر يمما    اال ليميمة،

    االطراي االخرر املننرطة ل االزمة.ل   ت  ايئ ادا، راملقار ة م

 ميكمن امجمال جمموعمة ممن االرعماد املتتكممة ل التمدخل الرت مي ل ل عاد التدخل التركي في ليليا :
  بي  اال :، الزمة الليبيةا

o اممود تهممدع ل معسممكر  ممئا العدالممة  التنميممة الرت ممي منمم  اعتممماد  لــط المســتود الــداخلي  :
يممال يا   ممربر رعممد ا تنارمم  ربيسمما  "ارد غمما "   المم  منتممت، 2017االخمم ر ل التعممديال  الدسممتورية 

"عبمممد او غمممول" لالسمممتقالة ممممن ئا املمممرةرر مثمممل "دا  د ا غلمممو"  وممما دفممم  رالعديمممد ممممن  يمممادا  احلممم لرت يممما،
بول احلئا،  ب ا ما  ل  احلئا خسارر العديد ممن املمد  الكمربر ل اال تنارما  التشمريعية مبما فيدما اسمطن

 .ل2017طاالستدتار الرت ي: ما رعد مجدورية أتاتور ،  املعقل التار ي للتئا
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يتطلمب ا ماد رمدابل وما  ،املالية   ة اال تهاديةاال تهادية ل تر يا ردعل االزميضاي هلا تراا  املرارا      
ميمند التمدخل ل ليبيما احلكوممة  ااار اال تهاد الرت ي ل  مل توسم  دابمرر معارضمي ارد غما ، يهنسريعة  بل ا

  احلهول علق موارد ا تهادية اضافية ستسابت ل ا عاش اال تهاد.لتو يد افبدة الداخلية الرت ية فرية 
o يل االزممة تمد   امراراال ضاع االمنية املت زمة ل منطقة املتوسم   اعطت:  لط المستود الخارجي
مجلة من االبمداي اإلسمرتاتيجية، امهدما تعئيمئ تواامدبا العسمكر  راملنطقمة عمرب  لرت يا لتتقي درية الالليبية 

 منم  ميكندما  ،ل21، يمدتة 2020ط ااما ،   كوممة السمراا املعمرتي يما د ليما ا امة اتدا يا  امنية م 
 عر لمة أ  ادمود إل اممة ومرا   ياية عمليا  التنقيمب الم  تقموم يما امر ااا ل امرق املتوسم  ممن ادمة،

  .   املشر عةخاية منتدر املتوس  ال   يستددي مهاحلدا  ،طا وية د   مشار تدا

  :تت راد العال ا  الرت ية اليعة العالقات التركية مع االاراف االقليمية الفا لة في المتوسط
ممم  االطممراي اال ليميممة ل منطقممة املتوسمم  رممو الهممراع  التوافمم   سممب ال رفيممة  املهمملتة، اا جتممم  تر يمما 

مل  عملية التنقيمب ل املتوسم ،   ميكمن    ،ليمية الداعلة ل املل  اللييبعال ا  معقدر م  االطراي اال 
 املرةرر ميدا يا ل منطقة املتوس : ريد ابت العال ا  م  ابت االطراي اال ليمية

o تمرتا ح رمو التعما   التكتيكمي  ،امئرعال ة ممد   :حتكت العال ة رو تر يا  ر سيا العالقة مع روسيا
رتشمجي  ممن "دا د أ غلمو"  زيمر  ير للعال ما  الرت يمة الر سميةخايمة  رعمد عمودر المد اإل ليمي،  التنافس 

 جت الئيارا   التبادال  اال تهمادية  التجاريمة رمو البلمدين،  م   زيادر   ترتوب عنة تر يا السار ، خاراي
% مممن  اااامما مممن اليمماز 23أضمتت تر يمما مممن أ ممرب مسمتورد  الممند   اليمماز الر سممي رنسممبة  يملت اا 

 .ل150-147، الهدتا  2015طساتيك،  % من  اايااا من الند 69الطبيعي،  
الم    ل جمال  قل الياز الر سمي حنمو ا ر رما عمرب خم  "رلوسمرت " لر سياتر يا  وادة مدضلة  تحتول       

 حبكمت  ،ل16، يمدتة 2016طسملمق،  عرب امليا  اإل ليميمة الرت يمة حنمو ا  ررما ينقل الياز الطبيعي الر سي
رممممو تر يمممما  االحتمممماد السمممموفي  سممممارقا، ا تسممممبت تر يمممما عممممم  اسممممرتاتيجي ممممم  احلممممد د الطويلممممة المممم  مجعممممت 

ويمة مم  بم   المد ل افمدوريا  السارقة املنضوية حتت االحتماد السموفي ، وما ابلدما إل اممة عال ما  اموار  
 .ل285، يدتة 1985ط ورار   آخر  ،  املشرت ة افيرافيالتاريخ   استنادا ل
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جتمممم  تر يممما رر سممميا عال ممما  ا تهمممادية متينمممة  يمممث تعتمممرب ر سممميا ا مممرب مسمممتورد للمنتجممما  الدال يمممة      
، الهمممدتا  2017طمهمممطدق موسمممق،  الرت يمممة، سمممامهت ل تعئيمممئ  قممماو التعممما    التدمممابت رمممو الطمممرفو

، ما يبد  ا م  بنما  اتدماق ضمم  رمو تر يما  رسميا لتقمويم أ  د ر ا ر يب ل سموريا ا  ل ل425-427
  .املتوس ، اا يشكل التقارا الر سي الرت ي بااسا رالنسبة لا ر ريو  اليرا عامةارق 

ل تممدخلدا ل افشمماسممابت ا  التممدخل الرت ممي املبااممر ل ليبيمما  لممب ممموازين القممو  ل امليممدا  ،  يممث      
علممق العايمممة طممرارلس،  ارا ممت  االسممتتوااردممر   2019ل افريممل  " دممرت" المم   ادبمما  عمليممة الكرامممة

تر يا عن  درا   ررية عالية املستور  لبمت اال ضماع االسمرتاتيجية ل امليمدا  لهمام  كوممة السمراا، بم ا 
رتوايمم  مممن ر سمميا فيممما يعتممرب  الوضمم  اعمماز  الكثمم  ال سممتاا  مموا  "فمما نر" الر سممية مممن " اعممدر الوطيممة" 

 ا    ا  رتنسي  م  تر يا. تارعو  للش   اللييبامل
يمدقة االسملتة الم  عقمدبا الطمرفو،  رسمببالعال ا  الرت يمة الر سمية ممرخرا ا تعااما ملتو ما عرفت      

 رغممت التتمم يرا  االمريكيممة  األ ر ريممة، الر سممية الهممن  S-400هممواريخ ا تنممار تر يمما ملن ومممة ال رعممدخايممة 
 .(Valle)  ا للمن ومة االطلسيةرت خا  هلا اديدا  يث اعترب  الك 

مما  ضمعدا افيوساسمي ل منطقمة امرق املتوسم ،  ممن عئز احلضور العسكر  الرت ي املكثم  ل ليبيما      
فكمل خطمور لطوبما -ل املنطقمة األ ر يب   االمريكمي لندمواا لتقمويمتر يما  مم  التتال ر سيا تدضل  اعل

ممر تقممد  ر سمميا جمموعممة مممن االمتيممازا   -ر سمميا دا عممن أ ر رمما بممي خطممور تقرويمما مممنتر يمما رعيمم  بمم ا ممما يدسو
لرت يا ل جمال  قل الياز الطبيعي حنمو أ ر رما، طيممدادا  اليماز، رنمار تطما  الطا مة النو يمة الر سمية، ومرا  

 .ل135-131ا  ، الهدت2014ط د ا    و يس،  أ اريب الياز عرب امليا  اإل ليمية الرت يةل
o  :لعسممكر  الرت مممي ل تن ممر  ممل ممممن فر سمما  اليو مما  للتواامممد اتــ ي  العالقــة مـــع فرنســا واليونـــان

ل ليبيمما حتديممدا  مهممدر اديممد لامممن  االسممتقرار ل املنطقممة، فالهممراع التممار ي المم    مما  املتوسمم  عامممة   
ار  املتجددطالعثما ية افديدر  ابما اا اليوم ل اط فر سا االستعمارية الزالما رو االمرباطورية العثما ية    اب
 النيو ولو يالية الدر سيةل.  
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يممرتب   الدر سممية  اليو ا يممة ل اممرق املتوسمم  لعممدر اسممباا مندمما ممما ممم  املهممام تهممدم املهممام الرت يممة     
ا ضمممام تر يمما لالحتمماد  فتار يمما   دممت فر سمما  اليو مما  عقبممة امممام اآل يممة،مندمما ممما يممرتب  راملهممام رالتمماريخ   

اال ر يب، اا الزال المرأ  العمام الدر سمي اا يومنمما بم ا يمرفم ا ضمممام تر يما للهمرح األ ر يب، فاسممتطالعا  
%  فقمم  وممن مت اسممتجوايت ل 8، رينممت ا   مموا  2018الممرأ  المم   امممت يمما املدوضممية اال ر ريممة لعممام 

مهممدر اديممد مسممتمر    يممث ين ممر لرت يمما عممد ا تممتمال  ،(Valle) فر سمما يدضمملو  ا ضمممام تر يمما لالحتمماد
 .اال ر رية القيتاملبادئ املنتلدة عن القيت    سبب يب، رلامن اال ر 

تشمممم  العديممممد مممممن املهممممادر ا  فر سمممما دعمممممت  مممموا   املشمممم   دممممرت لواسممممتيا ل عمليممممة الكرامممممة المممم      
رممدر مو ددمما متمابيمما ممم  املو مم  املهممر   االمممارا   السممعود   اسممتددفت السمميطرر علممق طرارلس، يممث

 االسممب   ممما  ا لممت فر سمما الضممي  علممق الممربيس االمريكممي ،املسمما د للثممورا  املضممادر ل املنطقممة العرريممة
رسمبب ا تدا دما لعمليمة  ضمر توريمد االسملتة  ،تر يما ضمد"د  الد ترامب" من اال الاا اامرارا  يمارمة 

حنمو ليبيما،   ممد  يم  المربيس الدر سممي "مما ر  " ا م ا  احللمم  االطلسمي "رامليمت ا لينيكيمما" رعمدما فشممل 
أد  لعسمكرر املنطقمة  مما ترتمب  الم  لرت مي ل ليبيما  امرق املتوسم ،  سب  راحلد من التواامد العسمكر  ا

 .(Delmas, 2019)  املنطقة.عن  من اديد االمن  االستقرار ل
ط د ممما    "قا ـــد   لنجرليـــ " أبمممتو القواعمممد افويمممة للتلممم  االطلسمممي ل ا ر رممما وثلمممة ل  تر يممما تضمممتو     

امام املنا بة  الدر سيةتع  أ  ابتمام للموا     ما اهنا ال،  ل140-134، الهدتا  2014 و يس، 
 دعمدممماالممم  رااعمممت  السمممكو  الدرلوماسمممي الممم   طبقتممم  الواليممما  املتتمممد ر ارممما  مر لمممة ادارر "تراممممب"،

للمتور املهر  االمارا  السعود  خاية رعمد تئايمد الندموا االسمرتاتيجي الر سمي ل ليبيما  املتوسم ، الم   
 .االمريكية االطلسية ل املتوس   من ا    ا  يددد القوا

 مما ا     اإل ليميمو ،مم  خهمومدا  راملقار مةل منطقة ارق املتوسم  الرت ي اد مريد ميدا يا  الوض  ا     
،   ضمم  ممموط   ممدم هلمما ل امليممرا اممرق املتوسمم الدريممة  ا ممت مناسممبة لرت يمما حلمايممة عمليمما  التنقيممب ل 

منت  اودبمما ل اةيوريمما  الهممومال، اا تممرر فر سمما الممك اديممدا العممريب لتوايممل تطويمم  املنطقممة رعممد ا  ضمم
 مباارا ملهاحلدا احليوية ل املنطقة.
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o "لتل  االاندر الرت ية مم   ضم اا  السعود":-االماراتي-توتر العالقات مع المحور المصر
حلدمرت ل احلممرا دعمما ال مشمر و  مدم احملور املهمر  فم ة   لدابدما ممن اخللميج االممارا   السمعودية ،املهمري

 االبلية ال  تشددبا ليبيا لعدر اسباا امهدا:

 امليلشممميا  ل طرارلسط سمممب الر ايمممة املهمممريةل،من الممممن القمممومي املهمممر  ممممن االربممماا   يايمممة ا
 خالل تامو احلد د الشر ية لليبيا.

  ومممثال ل احليلولمممة د    يمممام  كوممممة يسممميطر عليدممما التيمممار االخواينطالممم   يعاديممم  الن مممام املهمممر ل
 ومة السراا.ك 

  غ با من الد ل ال  عرفت  را ا.  مشدد السور   اليملل تكراردعت الثورا  املضادر ل  

 ،المم ين يعتممربا  عممرايب احلممرا  العممريب  منمم  تيليممل القممور املنافسممة اا ليبيمما  علممق رأسممدا تر يمما   طممر
  سب احملور املهر . 

ر القممممدرا  العسممممكرية الرت يممممة طل املنطقممممة خايممممة   ا  ا دا دمممما ين ممممر احملممممور املهممممر  اخلليجممممي لتطممممو       
، 2017٪ مممممن  اجتدمممما احمللممممي ل عممممام  2,4العسممممكر   سممممب معدممممد سممممتو دومل لامممممن  السممممالم  رلممممغ 

اا  ، رعمو الريبمة  احلم ر(rojinfo, 2019) 2018% عمام  65اع الرت يمة حبموا   ارتدعت ميئا يمة المدف
يعترب   ا  ائر من تلك القدرا  موا  لضرا مهاحلدت ل املنطقة، خاية مهر ل ازمتدا مم  اةيوريما ل 

 مسالة رنار سد الندضة.
مهر  فيمما يعتمرب ا م  ا دمراا فمئر ممن االزممة  -جتدر االاارر ا   ل اال  ة االخ ر  دث تقارا تر ي     

 ر مهيمةل ا ثمر ممن منمرب اعالممي  اامادرو البلدين، خايمة  ا   زيمر خارايمة تر يما احلما  "اما  ش ا غلمو" 
ا م  تيم  درامماتيكي للتتالدما  ل  تربفيما يعاملهرية  توريتدا ل منطقة ارق املتوس ،  -العال ا  الرت ية

 ية املتنازعة حللتلة االزمة الداخلية. يبملنطقة، ل ضور توا  االطراي اللب   ا
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 الخاتمة:

سممموارن مممن طمممري د ل لمنطـــأل األمننــة" خضمم  التوااممد الرت مممي ل منطقممة امممرق املتوسمم  منممم  البدايممة "    
ق راسممدا مهممر  اسممرابيل، فدنمما  اممئر مممن الننممب االحتمماد اال ر يب ا  مممن طممري د ل اممرق املتوسمم   علمم

األ ر ريمممة السممميما احملسمممورة علمممق اليممممو املتطمممري تعتقمممد أ  تر يممما ال تشمممكل اديمممدا مهممملتيا علمممق املنطقمممة 
 فتسب رل  د رالقيت اجملتمعية اال ررية   لك.

ا  احملممما ال  الراميمممة  لتتييمممد  حتجممميت المممد ر  الرت مممي ل منطقمممة امممرق ا ر رممما السممميما ممممن طمممري د ل      
رغمممت مكا تدممما  قمممور  ،االحتممماد اال ر يب،  ي هممماربا ممممن االتدا يممما  اال تهمممادية  األمنيمممة ل منطقمممة املتوسممم 

عمل االخمرر  ل املنطقمة، ادر اا ا ليمية ياعدر  متسكدا رالشرا ة االمنية مم  د ل االحتماد اال ر يب  الدوا
 تابج عكسية  يث اضتت تر يا اال  مهدر  ل  مستمر لاطراي اال ليميمة النافم ر ل منطقمة املتوسم ، 

 ملا متتلك  من ا راق ضي  بامة ل املعادلة اال تهادية  األمنية ل املنطقة.
تنممممامي الطمو مممما  الرت يممممة رعممممد خايممممة ممممم   ،ا تماليممممة التهممممعيد ل منطقممممة املتوسمممم   اردر اممممداتبقممممق    

اال تشافا  الطا وية افديدر، وا يراد امكا ية اعادر رنار التتالدا  من ادة   تيم   م  الهمراعا  ل 
 املنطقة  ف  اال ضاع افيوسياسية من ادة اخرر. 
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 :ملخص
إىل إعادة التفكري يف مفهوم احلرب يف بعدها العام ويف مفهوم احلرب  2014أدت األزمة األوكرانية سنة 

اهلجينة يف بعدها اخلاص، إذ أن طبيعة العمليات املختلطة بني ما هو سياسي وأمين وبني ما هو عسكري 
ومدين، قد ألغى احلدود بني الوسائل العسكرية التقليدية و غري التقليدية، ودفع بعمق حنو اكتشاف 

 .املفاهيمية والنظرية للحرب اهلجينة الدالالت
من أجل ذلك تسعى الدراسة إىل إلقاء الضوء على مضامني احلرب اهلجينة عامة و الروسية خاصة، من 
حيث رؤية السياسات الدفاعية الروسية هلا نظريًا وتطبيقاً، لتصل الدراسة يف األخري إىل توضيح خصائص 

 .الراهنة وانعكاساهتا على األمن الوطين الروسي و أساليب احلرب اهلجينة اخلاصة بروسيا
  :الكلمات المفتاحية

 .األزمة األوكرانية ، احلرب اهلجينة، السياسية الدفاعية، األمن ، احلرب اهلجينة الروسية
Abstract: 

The Ukrainian crisis in 2014 led to a rethinking of the concept of war in its 

general dimension and in the concept of hybrid warfare in its own 

dimension, as the nature of the mixed operations between what is political 

and security and what is military and civil, has removed the boundaries 

between traditional and unconventional military means, and paid Deeply 

towards discovering the conceptual and theoretical implications of hybrid 

warfare. 

file:///C:/Users/win7%20fr/Desktop/Articles2021/مجـلة%20ابـحاث%20قانـونية%20وسيـاسية%20جيجل/lakhdarnouioua@gmail.com


 

 لخضرنويوة

 

456 

 

For this purpose, the study seeks to shed light on the contents of hybrid 

warfare in general and Russian in particular, in terms of seeing Russian 

defense policies in theory and practice, so that the study finally explains the 

characteristics and methods of hybrid warfare of current Russia and its 

implications for Russian national security. 

Keyw ords: Ukrainian crisis, hybrid war, defensive political, Security, 

Russian hybrid war. 

. 
__________________________________________ 

  خلضر نويوة: المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
تُعد ظاهرة احلرب من الظواهر املركزية يف تاريخ العالقات الدولية عامة ويف تاريخ العالقات األوربية 

اهلائلة من حيث االسرتاتيجيات ومن حيث الوسائل على مدى   اخاصة، ذلك أهنا مّرت  بأبرز تطوراهت
والتدمري  قاحلروب اجليوسياسية األوربية لتصل يف عصرنا احلايل إىل حدود جديدة  من منهجيات االخرتا

، وضمها 2014من داخل الدول، فيما يعرف باحلرب اهلجينة، وُتشّكل احلرب الروسية على أوكرانيا سنة 
 . احوهللشبه جزيرة القرم أبرز جتلياهتا، مما أستدعى طرح تساؤل 

 المشكلة البحثية:
خالل الفرتة   طبيعة العالقة بني ظاهريت احلرب اهلجينة وبني السياسيات األمنية والدفاعية الروسيةما 

 ؟ 2016وسنة  2014املمتدة بني سنوات 
  الفرضيات:

 ترتبط ظاهرة احلرب اهلجينة بعوامل  تارخيية سياسية وأمنية روسية  -

، بتكرار  جتارب احلروب الروسية حمليًا وجبوارها ياسات األمنية والدفاعية الروسيةتتأثر مضامني الس -
 اإلقليمي. 

 أهداف البحث : 
 فحص تاريخ  ظهور مفهوم احلرب اهلجينة وضبط مضامينه. -
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 اهلجينة ضمن تاريخ السياسي الروسي.توضيح تطور مفهوم احلرب  -

 توضيح مظاهر اخلربة التارخيية الروسية يف جمال احلرب اهلجينة. -

يف جمال حرب اهلجينة وعقبات فّعاليتها  السياسات األمنية والعسكرية الروسية ابراز مضامني  -
حتملة.

ُ
 امل

  البحث: منهج
مت االعتماد على املنهج االستقرائي، لتتبع تطور مصطلح احلرب اهلجينة ضمن األطر األكادميية  

كما مت االعتماد على   ،اهلجينة احلرب  أساليبواملمارسات العملية لدولة روسيا وتأثرياهتا على تطور 
وذلك عرب ثالث  ة الروسيةيف املمارس اهلجينةاملقاربة التارخيية الستكشاف العمق التارخيي لظاهرة احلرب 

 مباحث أساسية ومطالب فرعية ثنائية للتعمق يف مضامني البحث.
 :لمبحث األول : الحرب الهجينة والسياسات الدفاعية ضبط مفاهيميا. 2

" أشياء  hybrid threats و "التهديدات اهلجينة"  hybrid warfareتعترب مفاهيم "احلرب اهلجينة
العقبات الرئيسية أمام التفكري بوضوح حول " املصطلحات ومنها مصطلحات خمتلفة وواحدة من 

"اهلجينة" التهديدات "،" احلرب "،" النشاط "،" العمليات "،" التكتيكات "وغريها فغالبا ما تستخدم 
بالتبادل دون تعريف على نطاق أوسع، وكذلك مصطلحات "حرب املنطقة الرمادية"،  "منافسة أقل من 

 غالباً ما يتم خلط احلرب السياسية مع غريها من منشورات السياسة ووسائل اإلعالم .احلرب"،  

فهذا املبحث يعاجل مشكلة اللغة البحثية السائدة عن طريق التوضيح والتمييز بني مصطلحني رئيسيني: 
 "احلرب اهلجينة" و "التهديدات اهلجينة"، فما هي احلرب اهلجينة؟ 

،  هذا  النمط من حروب املستقبل فحسبهم  من 2005وفمان سنة ناقش جيمس ماتيس وفرانك ه
احملتمل أن يقوم اخلصوم بـ: "خلط وتطابق" بني أشكال وأساليب احلرب لتعويض القوة العسكرية التقليدية 
يف ساحة املعركة، فعند تتبع اجلذور املفاهيمية للمفهومني تربز ما يسمى "بثورة يف الشؤون العسكرية" بعد 
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حيث ركز املنظرين العسكريني الغربيني على فكرتني كبريتني هددت  1991عملية عاصفة الصحراء سنة 
 بتقويض أمنهم :

هيمنتهم التكنولوجية على ساحة املعركة فالتهديد، الذي ميثله خصوم املستقبل جيمع بني أنواع  -
 ح العمليات احلربية .احلرب )مبا يف ذلك األدوات غري العسكرية( للتغلب على التعقيد يف مسر 

مبعىن حروب اجليل الرابع القائمة على  –" ’non-trinitarian‘مشكلة األعداء "غري الثالوثيني -
 Michael Evans الباحث(Michael, 2006) العالقة  بني احلكومة والناس واجليش حسب

 يف مقالته  بعنوان:

" Elegant irrelevance revisited: A critique of fourth-generation warfare"  

  

فمما يبدو ال ميكن هزميته من خالل محلة عسكرية تقليدية بلغت ذروهتا يف معركة حامسة حسب الفكر 
 " .Clausewitzian"العسكري للمفكر األملاين كالوزفيتز

آخر لتجسيد مثل هذه املخاوف من خالل  ويف الوقت نفسه، سعى املمارسني العسكريني يف مكان
تصميم طرق جديدة للحرب، اليت مت تسخريها لضرب مواطن الضعف الغربية املستهدفة من طرف غري 
الدول من القوى األخرى  مثل تنظيم القاعدة وحزب اهلل  حيث نفذوا محالت على أساس وضع هذه 

 (Monaghan, 2019, p. 04) ذاملبادئ موضع التنفي

 المطلب األول: الحرب الهجينة ضبط للمصطلح.1.2

احلرب اهلجينة هي مصطلح لوصف احلرب احلديثة يف احلسابات األكادميية، والسياسة ، والصحفية  إنّ 
ويصف جمموعة واسعة من تقنيات احلرب، اليت ال تتوافق مع مفاهيم احلرب السابقة ومع ذلك، ال ميكن 

كر مثل  كتاب تسمية أي من هذه "جديد" بالفعل، وميكن تتبع الفكر العسكري املرتبط هبما يف وقت مب
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فن احلرب للمفكر االسرتاتيجي صان تزو ، رمبا كانت الصدمة من مواجهة تكتيكات غري مألوفة ، أو 
خرق لألخالقيات مع تكتيكات هجينة تتجاهل القواعد اآلمرة أو التفاهم املزيف بني األبيض واألسود 

كبري من املصطلحات   ولكن أيا كان السبب ، فقد أدى ذلك إىل عدد -لتقسيم احلرب والسالم 
 . واأللقاب لوصف الظواهر املسماة اآلن باحلرب اهلجينة

( على سبيل املثال ، يف مناقشة USSOCOMتشري قيادة العمليات اخلاصة للواليات املتحدة )
مفهوم "املنطقة الرمادية"، إىل أن هذا املوضوع كان له العديد من األلقاب يف األدبيات العسكرية األمريكية 

ى سبيل املثال ال احلصر: صراع منخفض الكثافة أو عمليات منخفضة الكثافة ، حروب صغرية عل
، حرب غري نظامية ، حرب غري  Small Wars Journal)التسمية ضمن جملة إلكرتونية ممتازة تسمى 

(، قد تشمل احلرب اهلجينة بالفعل نوًعا من MOOTWمتماثلة ، وعمليات عسكرية أخرى غري احلرب )
عمليات املنخفضة الشدة، كل هذه تشمل عناصر من التهجني واحلرب اهلجينة، كما تسعى هذه املراجع ال

إلثبات على وجه اخلصوص التصور الذي مفاده؛ أن احلرب اهلجينة قد شنها بشكل أساسي أعداء 
ليات الغرب؛ حيث تستخدم احلكومات الغربية التكتيكات اهلجينة ويأيت التهجني إىل الواجهة يف عم

ملزيد من املعلومات حول مكافحة التمرد ، يطرح مقال أوكسفورد التاريخ العسكري -مكافحة التمرد 
بالنسبة للجهات الفاعلة غري احلكومية ، ترتبط احلرب اهلجينة يف  -"مكافحة التمرد يف العامل احلديث

 (Jacobs, 2019) بالغالب حبركات التمرد ؛ حيث تستخدم حركات التمرد عناصر اإلرها

يف قراءة أخرى ألصول املصطلح ، مت تقدمي مصطلح احلرب اهلجينة، كما هو مستخدم حالًيا ، ألول 
 على الرغم من أن هوفمان،  2006 مرة من قبل كولونيل مشاة البحرية األمريكية فرانك جي هوفمان سنة

ذكر أنه أخذ املصطلح من أطروحة قام هبا روبرت جي ووكر يصف فيها ووكر العمليات املنخفضة الكثافة 
وهو أول مصدر حديث ميكن أن جنده باستخدام احلرب اهلجينة  1995 اليت أجراهتا البحرية األمريكية سنة

قدة" ، يف العمل الذي قام به ،  كما أشار هوفمان إىل الظواهر باسم "احلرب غري النظامية املع 2006سنة 
يف مقال مبجلة وقائع معهد الواليات  2005مع اجلنرال فيلق مشاة البحرية األمريكية جيمس ماتيس سنة 
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؛ حيث أعطى هوفمان التعريف األول للحرب اهلجينة يف األعمال  2007املتحدة البحرية ضمن سنة 
ة جمموعة من أساليب احلرب املختلفة ، مبا يف ذلك األكادميية املنشورة بالقول : "تتضمن احلروب اهلجين

القدرات التقليدية ، والتكتيكات والتشكيالت غري النظامية ، واألعمال اإلرهابية مبا يف ذلك العنف 
سيتم مراجعة هذا التعريف عدة مرات بواسطة هوفمان  -العشوائي واإلكراه ، واالضطراب اجلنائي" 

ذا النقاش ، الذي يناقض فكرة احلرب اهلجينة كوهنا ثورة يف الشؤون و اجلدير بالذكر يف ه -وآخرون
( جتّسد مسامهة روب دي فيك يف دليل أكسفورد للحرب  بإشارة النقاش إىل هذه RMAالعسكرية )

، هاته األخرية مبا متثله 2014النقطة بشكل جيد ، مع التنبؤ باملناقشات املرتبطة باحلرب اهلجينة حبلول سنة
 .زمين لدى دولة روسيا ضمن سياستها الدفاعية ملفهوم احلرب اهلجينة وتطبيقاهتا العملية من معلم 

 2014يشكل ضم اإلحتاد الورسي لشبه جزية القرم  حلظة مهمة يف رحلة مصطلح "احلرب اهلجينة" سنة 

(Monaghan, 2019) ، الروسية وصياغتها؟ لكن  قبل فكيف انعكس ذلك على السياسة الدفاعية
 ذلك   ماذا نقصد بالسياسات  األمنية والدفاعية؟

 المطلب الثاني: السياسات األمنية والدفاعية ضبط للمصطلح.2.2

  ووفقًا لفرقة العمل املعنية باألمن واالستقرار التابعة لألمم املتحدة، يوفر مصطلح سياسة األمن القومي

(NSP)  وتتضمن السياسة وجهات نظر  ملعاجلة االحتياجات األمنية للشعب والدولةمبادئ توجيهية لبلد
احلكومة واملؤسسات األخرى ، وكذلك احتياجات الناس وتصوراهتم ، وتُتخذ شكل وثيقة لسياسة األمن 

وال توجد لدى بعض البلدان وثيقة سياسة أمنية وطنية واحدة ، ولكنها حتتوي على سلسلة من  القومي
سياسة ، مثل األوراق البيضاء حول سياسة الدفاع بوزارة الدفاع الروسي، وخطب السلطات الوثائق ال

،اليت  جيب أن تتضمن سياسة األمن القومي أو تضع مكانًا  الرمسية ، وغريها من األوراق ذات الصلة
 .لتطوير اسرتاتيجيات األمن والدفاع الوطين
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تتناول كاًل من الفعالية واملساءلة ضرورية لشرعية املؤسسات إن مصطلح السياسات األمنية الوطنية، اليت 
 حيث ترتبط سياسات األمن القومي ارتباطًا وثيقًا بإصالح قطاع األمن األمنية ومحاية املواطنني وحقوقهم

(SSR)  ؛ ونظرًا ألن سياسات األمن القومي تستند إىل وثائق قانونية وطنية أساسية ، فإن تطوير خطط
 The Geneva Centre for) لوطنية ، يتيح أيضاً فرصة ملراجعة هذا اإلطار القانوين وحتسينهاملساعدة ا

the Democratic Control of Ar, National Security Policy, 2018) 

القومي تعترب سياسة الدفاع هي جزء من مفهوم أوسع لسياسة األمن القومي أو اسرتاتيجية األمن 
وتشمل سياسة الدفاع ختطيط وإدارة الدفاع ، وهي خطوات متتالية حنو التنفيذ العملي لتلك السياسة ، 
وصواًل إىل القيادة والتحكم الفعليني  فاحلدود اليت تقسم كل هذه املفاهيم أو املراحل غالبًا ما تكون غري 

ة كل من طرق ووسائل حتقيق أهداف واضحة يف املمارسة بشكل عام ، وعليه تغطي السياسة الدفاعي
 الدفاع الوطين وتسرتشد بالقيم واملبادئ، اليت تكمن يف سياسة األمن القومي.

لذلك نتوصل إىل أن: سياسة الدفاع هي سلسلة من املبادئ التوجيهية واملبادئ واألطر، اليت تربط  
نفيذ( متاما مثل دليل التعليمات ، فإن النظرية )سياسة األمن القومي( بالعمل )ختطيط الدفاع واإلدارة والت

اهلدف من سياسة الدفاع هو التأكد من أن األمور تتم بطريقة معينة من أجل حتقيق أهداف معينة مع 
 احرتام قواعد معينة للبناء التمهيدي لتدابري النزاهة ومبادئ احلكم الرشيد أمر بالغ األمهية يف هذه املرحلة.

مة يف حتقيق سياسة األمن القومي ومن أهدافها الدفاع الوطين وهو تشكل سياسة الدفاع خطوة مه
العنصر األساسي يف نظام األمن القومي، وهذا يعين أن وجود قطاع دفاع فّعال أمر حيوي للسالمة واألمن 
الوطنيني، الدفاع هو أيضا جزء رئيسي من اإلنفاق العام الكلي لذلك  فإن إنفاق امليزانية بطريقة فّعالة 

سؤولة أمر بالغ األمهية، وميثل رسم السياسة الدفاعية فرصة مثالية إلدخال إجراءات إصالح القطاع وم
 ,The Geneva Centre for the Democratic Control of Ar) وبناء النزاهةاألمين 

defence Policy, 2018) 

 طبيعة العالقة بني السياسات األمنية والدفاعيةيف الصفحة املوالية :  01يظهر الشكل رقم
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source: (The Geneva Centre for the Democratic Control of Ar, National 

Security Policy, 2018) 

 

جند  من املنطلقات السابقة الذكر، لتوضيح مصطلحي السياسة الدفاعية وسياسة األمن الوطين عملياً،
 صانع القرار األمين الروسي يسعى  إىل إدماج احلرب اهلجينة ضمن خمططاته األمنية والدفاعية.

فمن املؤكد أن الروس أنفسهم يعتقدون أن طبيعة احلرب تتغري، وبطرق تعين أن استخدام القوة املباشرة 
 ,Galeotti) قعلى اإلطال قد ال يكون دائًما أو مبدئًيا عنصرًا أساسًيا يف الصراع أو حىت ال يستخدم

2018)
 

يعترب مصطلح احلرب اهلجينة جديد نسبيًا ، ورمبا   Ofer Fridman اوفر فريدمان فحسب الباحث
فالكلمة جديدة ولكن الظواهر ليست كذلك ، فقد اعتاد الثوار على الوصول  يبلغ من العمر عشر سنوات

ففي احلرب العاملية الثانية ،الثوار الروس يقاتلون يف أماكن  كانت لدى اجليوشإىل نفس األسلحة اليت  
 جداخمتلفة مع اجليش النظامي لكن اآلن التكنولوجيا املستخدمة من قبل كل منهم خمتلفة 

(WarScholar, 2018) 

يف مقالة حول احلقيبة الصناعية  من جهة أخرى أشار رئيس األركان العامة فالريي جرياسيموف 
  :"بقوله  -عقيدة جراسيموف"وهو ما دفع  يف وقت الالحق إىل التحدث عن  -،  2013العسكرية سنة 
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منى دور الوسائل غري العسكرية لتحقيق األهداف السياسية واالسرتاتيجية ، ويف العديد من احلاالت ، "
حمور أساليب املطبقة يف الصراع يف اجتاه استخدام التدابري  جتاوز قوة األسلحة يف فعاليتها ... لقد تغري

املطبقة بالتنسيق مع  - السياسية واالقتصادية واإلعالمية واإلنسانية وغريها من التدابري غري العسكرية
كل هذا يستكمل بالوسائل العسكرية ذات الطابع اخلفي ، مبا يف  إمكانات االحتجاج لدى السكان، 

فال يتم اللجوء إىل االستخدام  ، مال النزاع املعلومايت وأعمال قوات العمليات اخلاصةذلك القيام بأع
إال يف مرحلة معينة ، وذلك أساًسا  -غالًبا حتت ستار حفظ السالم وتنظيم األزمات  -املفتوح للقوات 

 (Galeotti, 2018) "لتحقيق النجاح النهائي يف الصراع

ومع ذلك ، مل يقدم جرياسيموف خمططًا ملستقبل بدون عمليات عسكرية تقليدية ، وال حىت حرب 
بداًل من ذلك ، كان يشري إىل اقتناع روسيا بأن العامل احلديث يشهد  هجينة كما هو معروف يف الغرب،

ميكن اعتبار "طريقة  فتحقيًقا هلذه الغاية ، أشكااًل أكثر تعقيًدا من القيادة السياسية للحرب النظامية،
وأنه إذا متكن أحد األطراف من  -احلرب اجلديدة" لروسيا جمرد اعرتاف بأسبقية السياسة على احلركة 

تعطيل إرادة اآلخرين وقدرهتم على املقاومة، فإن القوة الفعلية جليشهم تصبح أقل أمهية بكثري ، حىت لو مل 
 .(Galeotti, 2018) ةتكن ضرورية بالضرور 

كما أظهرت األحداث يف جورجيا  بالطبع، سيكون من السذاجة اعتبار روسيا اليوم قوة دفاعية حبتة
ومع ذلك ، ليس   وأوكرانيا، إهنا هجومية وحازمة ومستعدة الستخدام القوة لدعم أجندهتا اجليوسياسية

العسكريني الروس تؤكد على املدى الذي يعتربونه،  فقط أدبيًا ولكن أيًضا احملادثات مع الضباط واملراقبني
حسب  املتقاعدين حديثًا الذين خدموا يف مديرية العمليات الرئيسية لدى هيئة األركان العامة موسكو  -

ممكنا ملواجهة تلك األساليب اهلجينة بالقول : "لقد جئنا متأخرين فقط لرؤية السالح  -  2014يف أبريل 
مث رأينا أنه   ذلك احلني ، اعتقدنا أواًل أهنا طبقت للتو يف بلدان حميطة غري مستقرةحىت الذي طوره الغرب

  .ميكن توجيهها إلينا أيًضا
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 المبحث الثاني : صعود الحرب الهجينة ضمن السياسات األمنية والعسكرية الروسية:.3

املذاهب العسكرية هي تطور للمذاهب السابقة، وتتأثر بالقوى التقنية والسياسية واالجتماعية  مجيع
واالقتصادية، اليت تشكل ساحة املعركة على كل مستوى. لذلك يُفرد املطلبني التاليني لتوضيح تطور 

 اخلربات الروسية ضمن هذا اجملال.

 نةالمطلب األول: الخبرة السوفيتية للحرب الهجي.1.3

إّن النهج الروسي احلايل للحرب متجذر على نطاق واسع يف بعض اخلصائص املميزة لروسيا احلالية ومن 
مجلة املمارسات السابقة ، ولكن بشكل أكثر حتديدًا هو نتاج سلسلة من املناقشات العسكرية والسياسية 

نستان يف الفرتة  املمتدة بني والتطورات التنظيمية اليت نشأت بعد احلربني ؛ كما أجرب التوغل يف أفغا
املخططني العسكريني السوفييت على السيطرة على احلرب غري املتكافئة،  فتجربة  1988 -1979 سنوات

تلك احلرب قد حتولت إىل مناقشات الحقة يف التسعينيات، حيث تضافرت مع إدراك متزايد للسرعة 
سيكون عميًقا يف احلرب الشاملة رمبا يف كل مكان، املدمرة للصراع احلديث ، مما يعين أن اخلط األمامي 

  .والدمار احملتمل مرعب

 المطلب الثاني: الخبرة المابعد السوفيتية للحرب الهجينة وانعكاساتها األمنية.2.3

مع ذلك ، فإن مرحة التسعينيات مبا تضمنته من احلرب األوىل يف الشيشان وحتدي املواجهة يف ظروف 
حبيث فهم الكثريون داخل املؤسسة األمنية الروسية أن طبيعة احلرب آخذة يف   التقييدامليزانية شديدة 

ومع ذلك ، فإن كل هذه املؤسسات متيل حنو احملافظة ، فمزيج من املقاومة املهتمة بالذات داخل   .التغري
ة اليت كانت القيادة العليا وعدم وجود توجيه واضح من الكرملني يضمن أن املمارسة مل تتحرك بالسرع

؛ 2008فلن يتحقق تقدم حقيقي إاّل  كنتيجة الحقة للحرب اجلورجية لسنة  عليها املناقشات النظرية،
عملت القوات الروسية إىل جانب امليليشيات احمللية واملساعدين ، يف عملية مصممة سياسياً؛  حيث

   يف أول عمل عدواين علينمصممة لتوفري درجة من املصداقية والشرعية من خالل استفزاز اجلورجيني
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وانتصار الروس بعدها كنتيجة، اليت مل تكن موضع شك يف ضوء التباين اهلائل بني اجلانبني واألهداف 
احملدودة نسبًيا ، "حترير" مناطق أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية املتمردة ،  على النقيض مما سبق مل ينتصروا 

كانت كافية للسماح لوزير الدفاع أناتويل سريديوكوف وقبل كل فسلسلة األخطاء    بالسهولة اليت توقعوها
 .(Galeotti, 2018) ةشيء رئيس أركانه العامة نيكوالي ماكاروف أخريًا بإدخال إصالحات شامل

 على الرغم من أن اجلنود كانوا يفكرون يف أفضل طريقة لدمج أشكال جديدة من املنافسة يف خطط
 -منظّري وممارسي األمن القومي، وجمتمع األمن واملخابرات ، والكرملني  -معركتهم، فإن "السياسيني" 

بوتني السابقة كجاسوس ، والتخطيط السياسي من وراء  يستكشفون طرقهم اخلاصة منها؛ خيارات الرئيس
بق  بأن نطاق "احلرب الكواليس ، تؤثر يف تصوره للسياسات الدفاعية واحلربية فضاًل عن  رأيه السا

 سياسية" متجذرة يف املمارسات السوفيتية . 

كما يتمتع جمتمع االستخبارات الروسي ، بامليزانيات املتزايدة باطراد ، مما يزيد من قدرهتم على شن 
هجمات سياسية داخليا وخارجيًا ، وكذلك ليس فقط عمليات التجسس عرب اإلنرتنت ولكن أيًضا 

شبكاهتم يف الغرب اآلن عموًما نشطة وعنيفة وشاملة كما   حيث تعترب ، ة النشطةاهلجمات اإللكرتوني
متت تعبئة العملية اإلعالمية احلكومية األجنبية الضخمة ، اليت تقودها  كانت يف أوج احلرب الباردة، كما

متعددة اللغات ، يف حماولة لتقويض إرادة وقدرة الغرب على مقاومة العمليات   RTالشبكة التلفزيونية 
 الروسية.

ويف نفس الوقت ، فإن دور األموال الروسية يف دعم احلركات السياسية املثرية للخالف واالنقسام يف   
تشاهد الغرب وتسلل داخل القطاعات االقتصادية االسرتاتيجية ال يشكل مصدر قلق فحسب ، بل دور 

يف حد ذاهتا ، ال تعد أي  فيه وكاالت االستخبارات األوروبية عالمات متزايدة على التنسيق االسرتاتيجي
 -وخاصة إذا متكنت موسكو من تنسيقها بشكل أكثر فعالية  -من هذه األدوات حامسة ، لكنها مًعا 

  .فإهنا تشكل األساس آللة هائلة للقتال على اجلبهة السياسية
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ن موسكو هلا أسباب عملية واحنياز تارخيي يشجعها على تبين هذا النوع من اإلسرتاتيجية ، يف حني أ
األصل فكرة  يف عندما افرتض الباحث وليام نيميث  فإهنا تعكس أيًضا الطبيعة السياسية لروسيا بوتني،

ين كان كانت حجته أن اجملتمع الشيشا احلرب اهلجينة، كان ذلك يف سياق احلرب الشيشانية؛ حيث
هجيًنا، ال يزال يف مكان ما بني احلديث والتقليدي ، حيث ميكن استخدام األشكال التقليدية للتنظيم 
االجتماعي، وال سيما األسرة والعشرية ، للتعبئة من أجل احلرب بطرق ال حتتاج إىل التمييز بني "العادية" و 

  .ني حرباً خمتلطةوبالتايل ، خاض اجملتمع اهلج "غري املنتظمة" ألشكال احلرب

يعكس املعىن الداليل"للهجني" العمليات الروسية باملثل نظريًا مماثاًل ، حىت لو كان "هجيًنا" خمتلًفا من 
خالل تسعينيات القرن العشرين وحىت نظام البوتينية قد فشل يف إضفاء  الناحية التشغيلية للدولة الروسية

والنتيجة هي إرث نظام رئاسي مفرط يتميز بنفاذية  فّعال الطابع املؤسسي أو إلغاء وضع املؤسسات بشكل
حيث يبدو أن روسيا بوتني ، اليت تفتقر إىل حكم  احلدود بني القطاعني العام واخلاص ، احمللي واخلارجي،

ذي معىن للقانون أو الضوابط والتوازنات ، دون أن تقارن بشدة بالفاشية ، جتسد ، بطريقة فوضوية وغري 
 :لة موسوليينرمسية ، مقو 

 'tutto nello Stato niente al di fuori dello Stato  ،nulla contro lo Stato ' " 

  ".كل شيء داخل الدولة ، ال شيء خارج الدولة ، ال شيء ضد الدولة

نتيجة لذلك ، ليس األمر ببساطة أن ختتار موسكو جتاهل تلك احلدود اليت اعتاد عليها يف الغرب بني 
الدولة والقطاع اخلاص وبني ما هو عسكري واملدين وبني ما هو قانوين وغري القانوين فلحدود هي أقل أمهية 

ة وحىت التنافسية، فيمكن أن تعيق بكثري من الناحية الروسية ، باإلضافة إىل جمموعة من الوكاالت املزدوج
خلوادم اللجنة  2016السياسة املتماسكة وختلق مشاكل التكرار وحىت األهداف املتناقضة ، مثل اخرتاق 

  .تعمل بأغراض متباينة GRU و  FSB الوطنية الدميقراطية األمريكية ، حيث يبدو أن عمليات
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للكرملني استخدام مجيع أنواع اجلهات الفاعلة  ومع ذلك ، فهذا يعين أيًضا أنه من األسهل بالنسبة
فعلى سبيل املثال ، لعب  األخرى ، من الكنيسة األرثوذكسية الروسية واجلرمية املنظمة إىل رجال األعمال

 املليونري كونستانتني مالوفيف دورًا حامسًا يف االستيالء على شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار منطقة دونباس

مماثل ، فإن فالدميري ياكونني  وعلى حنو  ني ، كان عمياًل نشطًا للنفوذ الروسي يف البلقانومنذ ذلك احل
حليف بوتني ال يزال مؤيًدا قويًا ملصاحل موسكو وحلفائها يف اخلارج ، مبا يف ذلك دعم حزب الوسط املثري 

 (Galeotti, 2018) الالنقسام إدغار سافيسار يف إستوني

على ضوء ماسبق، يتوصل الباحث يف مؤسسة راند األمريكية لألحباث ، كرسيتوفر شيفيز 
Christopher S. Chivvis,   ":إىل حتديد ثالث خصائص روسية للحرب اهلجينة 

أهنا تقتصد استخدام القوة؛ االعرتاف بالفرصة الضئيلة للفوز ضمن الصراع الروسي التقليدي  -
املطول مع الناتو ،  تدفع موسكو إىل حتقيق مصاحلها دون استخدام علين للقوة العسكرية إن 
أمكن  مع كوهنا ال تزال تستخدم التهديدات النووية كجزء من االسرتاتيجية املختلطة، لكن مع 

ضل التقليل من اخلطر الفعلي الناتج عن توظيف القوة العسكرية التقليدية، ويعد استخدام تف
 أدوات اإلنرتنت هو مثال ممتاز على الطريقة الروسية  االقتصادية الستخدام القوة. 

إهنا ثابتة يف احلرب اهلجينة؛ حيث  ينهار اخلط الثنائي التقليدي بني احلرب و السالم  فحقيقة  -
هلجينة يتجسد يف شدة الصراع املتغرية باستمرار، فطبيعة اسرتاتيجيات احلرب اهلجينة يف احلرب ا

 حلظات معينة قد تصبح أكثر حدة وشدة أو تقاطًعا أكثر يف العمليات القتالية التقليدية. 

إهنا تركز على السكان؛ شاهد اخلرباء العسكريون الروس كما نظرائهم من الواليات املتحدة  -
احللفاء يف البلقان والشرق األوسط وأماكن أخرى على مدار  العقد األخري من ضمن حرب 

القرن العشرين، على أمهية املقاربات املرتكزة  على التأثري يف سكان البلدان املستهدفة من خالل 
 .(S. Chivvis, 2017) عمليات املعلومات، وجمموعات الوكالء ، وغريها من عمليات التأثري
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 :المبحث الثالث: حدود أساليب الحرب الهجينة الروسية وتداعياتها على األمن الوطني الروسي.4
قد أوصلت روسيا إىل الوراء وأعادت تنبيه لدرس سوفييت معني ،  يرى الكرملني محلته احلالية ضد الغرب

بداًل من حماولة خوض حرب مع  لتحقيقهاأن اآلثار السياسية هي ما يهم ، وليس الوسائل املستخدمة 
مليار دوالر مقارنة  946حلف مشال األطلسي وجتدر اإلشارة إىل أن الناتو لديه ميزانية دفاع جمتمعة تبلغ 

مثال على احلرب غري  إهنا -تريليون روبل(  2.84مليار دوالر ) 47.4 بامليزانية الروسية اليت وصلت إىل
 (2017)بوسطن، ة حرب األلعاب والفساد والتضليل بداًل من القوة املباشر املتكافئة ، وذلك باستخدام 

 المطلب األول: العقبات الميدانية للحرب الهجينة الروسية.1.4

 تكشف تطور املمارسة الروسية عدة  عقبات أساسية يف جمال تطبيق احلرب اهلجينة منها:

 إلسقاط خصم   خاطفة   محلة   شنّ  أجل من النخبويّة القّوات من نسبياً الصغري  مشكلة العدد -

 النتيجة كانت ، 1979 وأفغانستان سنة 1968 سنة تشيكوسلوفاكيا مثل حاالت ففي متفوِّق

 حيث من أيضاً  مستوى القوة العسكرية التقليدية وإمنا على التفّوق حيث من ليس حمّددة

 السرعة.

 خالل جورجيا كاسح يف هجوم 2008 سنة الروس جورجيا ، نّفذالتجربة الروسية يف حرب  -

 حال العملية، يف تلك جسد نقطة ضعف شابة العمليايت لكن التنسيق وجيزة، زمنية   فرتة  

 2017 عام منذ الروسي، اجليش عملّياهتا ويُعترب تنفيذ أجل من الروسّية القّوات على الضغط

 من خالل العملياتّية اخلربة يكتسب وهو احلقيقّية املشرتكة القّوة قيادة من عامها السابع ،أي

 واملتمثِّل بـ: األمسى حتقيق اهلدف باجّتاه روسيا وتعمل اخلارج، يف أطلقها مشرتكة عملّيات

  القدرات يف كل من أوكرانيا وسوريا. هذه إثبات متّ  موّحد، معلومات فضاء
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 حرب يف أثبتته ما مع باملقارنة القدرة القتالية يف كبرية حتسينات َعَكَست أهّنا من الرغم على- -

 واسعة عمليات يف أو قادر   جيش   ضدّ  بعد اختبارها يتم إال أنه مل جورجيا، ضدّ   2008  سنة

 واالخنراطات التكتيكّية على العملّيات إطالق حول الروسّية املؤلّفات النطاق،  لذلك ُتشدِّد

 الكاسحة الناريّة روسيا القّوة جيش يستخدم أن وميكن املدى، البعيدة النريان منافسة أمهّية

 (Galeotti, 2018) ردول اجلوا ضدّ 

 المطلب الثاني: العقبات الذاتية الروسية للحرب الهجينة الروسية.2.4

املواجهة الالحقة هلا وحتديات   -احلرب األوىل يف الشيشان-ومع ذلك ، تربز كل من فرتة التسعينيات 
 يف جورجيا وسوريا عدة عقبات جيب أخذها يف االحتماالت احلرب اهلجينة املستقبلية:

ظروف امليزانية شديدة التقييد، متيل املؤسسات حنو احملافظة، و املقاومة املهتمة بالذات داخل  -
تتحرك بالسرعة، القيادة العليا وعدم وجود توجيه واضح من الكرملني، يضمن أن املمارسة مل 

 مقارنة  باملناقشات النظرية.

،كانت سلسلة األخطاء كافية للسماح لوزير الدفاع أناتويل 2008نتيجة للحرب اجلورجية لسنة  -
سريديوكوف وقبل كل شيء رئيس أركانه العامة نيكوالي ماكاروف أخريًا بإدخال إصالحات 

،  جعله يكره معظم ضباط السلكالضروري املتشدد  Serdyukov فربنامج حتديث "شاملة
ويرجع  الفضل  يف ابرازها  لرئيس األركان العامة السابق جراسيموف و ادخاهلا حيث كان 

لروسيا  اجلديد "النقاش حول هذا النوع من احلروب ، اليت تعترب يف كثري من األحيان "فن احلرب
 .(2017)بوسطن، ة ، أكثر من حرب خمتلط

شينة خسائرها من استخلصتها اليت الِعرَب  من الروسية انطالقاً  اجلّويّ  الفضاء قوات حافظت -
ُ
 جورجيا سنة يف امل

 األخرية، املتعددة األعوام مدار على اجلّويّة الرحالت أطول من ساعات مع عالية عملياتّية وترية   على ، 2008
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 اجلو، بالوقود يف التزويد إعادة مثل مبهام أيضاً  وتضطلع ،2015سوريا سنة  يف خالل العمليات سّيما ال

 .(2017)بوسطن، ة الدقيق والضربات الليلّية، والعملّيات

أي أهنا تتأرجح مع مرور الوقت، على الرغم من  -ضعف القوة الديناميكية لتطور روسيا " -
العروض الروسية احلالية للقوة العسكرية يف أوكرانيا، فإن القوة العظمى السابقة تضعف بثبات ، 

يف روسيا إىل االنتعاش خاصة يف ظل أزمات  2015فال ميكن أن تؤدي األزمة االقتصادية لسنة 
 ادية عنيفة حمتملة مستقبالً .إقتص

روسيا لديها قدرة ضئيلة أو معدومة لشن "حربني هجينتني" بشكل متزامن فضمن احلرب العاملية  -
جندي لالحتالل السريع لثالث دول من حبر  600000، مجع ستالني حوايل  1940الثانية سنة 

ندي فقط للهجوم املرتقب ج 50.000البلطيق ،مقارنة بالوقت احلايل يستطيع بوتني نشر حوايل 
 )احملتمل( يف دونباس.

إّن تكاليف احلرب يف تصاعد مستمر، واإلفراط يف اإلنفاق يف برنامج املشرتيات ذي األولوية  -
Armaments 2020  هو عنصر آخر يف قائمة النكسات املالية احملرجة من الواضح

نطاق السيطرة خالل األرباع لالقتصاديني الروس اجلادين أن النفقات العسكرية قد خرجت عن 
 فال ميكن أن يستمر هذا اإلنفاق إىل أجل غري مسمى 2015األربعة األخرية على األقل لسنة 

(Baev, 2015). 

 خاتمة:.5

يف اخلتام، تعترب احلرب اهلجينة من املفاهيم املثرية للجدل نظريًا ضمن أدبيات العالقات الدولية عامًة 
واألمنية خاصًة وجتلى ذلك يف رؤية الطرحني الساليف واألجنلوساكسوين ملفهوم احلرب اهلجينة ولتباين 

اجلدل التأسيسي لظهور املفهوم  النسيب لنظرة كل طرف هلا علميًا وعملياً، كما ناقشت الورقة البحثية
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ولتطبيقاته بشكل عام ولدى روسيا كنموذج خاص ، ومت التوصل إىل  توضيح  مجلة استفهامات حبثية  
 أمهها:

تتحدد هوية العالقة بني ظاهرة احلرب اهلجينة والسياسة األمنية الدفاعية الروسية ، على أساس  -
 عالقة تأثري متبادل بني النظرية والواقع. 

تسعى دائما الستغالل نقاط الضعف يف البىن اخلطية وغري  أن السياسة األمنية الدفاعية الروسية -
 اخلطية للفواعل الوستفالية األخرى؛

تستفيد موسكو من أزمة شرعية معممة يف الغرب ، وهي األزمة اليت مكّنت لظهور مؤشرات  -
اصب القرار لدى هياكل اإلدارية التباين السياسي بني الدول األوربية  بوصول الشعبويني ملن

 للدول األوربية؛

بدون هذه األزمة السابقة، اليت تقع أسباهبا العميقة خارج نطاق هذه الورقة، ستكون خيارات  -
 حمدودة بدرجة أكرب. روسيا للحرب اهلجينة سياسياً 

األدبيات  ، سيشكل البحث يف ظاهرة احلرب اهلجينة حموركمقرتح مركزي  على ضوء النتائج السابقة 
املستقبلية  نظرا لتعدد املقاربات السياسية األمنية واالجتماعية  ملعاجلته ، ويؤكد الباحث مارك جالوييت 

Mark Galeotti   هذا امللمح املعقد  حبماس حبثي واصفاً البحر اهلجينة ؛ ينطلق اهلجوم اهلجني من أي
القوة ليتحول إىل املواجهة املباشرة ، ومدافع لديه شكل كان يف النهاية من نقاط الضعف ملنافس ال ميلك 

 انقسامات وأوجه قصور كافية ؛ عسكرية أو اجتماعية  سياسية ، ليكون عرضة للخطر.
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 الشركات العسكرية الخاصة كفاعل الدولتي عنيف: استمرارية أم قطيعة؟

Private Military Companies as a Violent Non-State Actor : a 

Continuity or a Rupture ? 
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  ملخص:

 متأخرا جاء الشرعي بالعنف املسمى على الدولة سيطرة أن يعي الدولية العالقات لتاريخ الدارس إن

 الشركات غرار على احلروب يف الالدولتية الفواعل خمتلف مشاركة شهدت اليت الفرتة بطول مقارنة نسبيا

 حول الباحثون يتفق مل وعليه، ريني.العسك واملقاولني واملرتزقة املفوضني وغري املفوضني والقراصنة املركنتيلية

 اليت احلرب طريق عن التكسب لظاهرة امتدادا يعتربها من بني اخلاصة العسكرية الشركات ظاهرة تشخيص

 تاريخ يف سابقة تشكل متميزة جديدة ظاهرة يعتربها من وبني العسكريون، واملقاولون املرتزقة تارخييا مثلها

 عدة من القدمية اخلاصة العسكرية الفواعل من غريها وبني بينها املوجود شابهالت رغم وذلك الدولية، العالقات

  الدراسة هذه حتاول وبالتايل، احلرب. يف املشاركة وبني الرحبي الدافع بني اجلمع ناحية من سيما ال وجوه

 إىل الوصول أجل من العسكرية، واملقاولة االرتزاق بظاهريت اخلاصة العسكرية الشركات مقارنة

 مدى على باالعتماد اخلاصة العسكرية الشركات لدراسة مقاربة اقرتاح مثة ومن الظاهرة طبيعة تشخيص

  عدمه. من السابقة املشاهبة بالظواهر ارتباطها

 رحبي دافع عسكرية، مقاولة رتزقة،م ،شرعي عنف خاصة، عسكرية شركة :فتاحيةم كلمات
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Abstract: 

It seems obvious while studying the history of International 

Relations that the state control over legitimate violence came relatively late, 

compared to the long period where several non-state actors were taking part 

in warfare fields, such as mercantile companies, privateers, pirates, 

mercenaries and military entrepreneurs. Therefore, there is no agreement 

between Politics and International Relations researchers about identifying 

the nature of the private military companies phenomenon. While some 

scholars assimilate it to war profiteers’ old practices, other specialists define 

it as an exclusive phenomenon in international relations, despite the 

apparent similarities between PMC’s and traditional private military actors, 

especially those who combine profit motivations and participation in 

warfare. 

This article aims at comparing PMC’s to mercenarism and military 

entrepreneurship, in order to identify the nature of the phenomenon and 

then to propose an approach to study PMC’s based on determining the 
extent of its links to previous similar phenomena.  

Key words : private military comapnies, legitimate violence, mercenaries, 

military entrepreneurship, profit motivation. 
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 :مقدمة

لعل أهم ما مييز التعريف العلمي للدولة أهنا حمتكرة حلق ممارسة العنف الشرعي. إذ يعترب هذا  
طاملا  املعيار من اخلصائص اللصيقة بالدولة الواستفالية احلديثة، بشكل يكاد جيعلنا نعتقد بأن الدولة

مارست هذا احلق بشكل مطلق وحصري، إىل غاية ظهور الشركات العسكرية اخلاصة اليت باتت تنافس 
الدولة يف جمال يُفرتض أنه يشكل جماال حصريا هلا. غري أنه بالعودة إىل تاريخ العالقات الدولية، بل وإىل 

دولتية يف اجملال العسكري. وإن هذه تاريخ تشكل الدولة احلديثة حتديدا، نالحظ دورا كبريا للفواعل الال
النقطة بالذات جعلت الباحثني يف حقل العلوم السياسية والعالقات الدولية خيتلفون حول مدى إمكانية 
ربط الشركات العسكرية اخلاصة املنتشرة حاليا بغريها من الفواعل العسكرية اخلاصة اليت ظهرت يف التاريخ، 

العسكرية، خاصة وأن كلتيهما جتمع بني الدافع الرحبي وبني املشاركة يف  ولعل أبرزها االرتزاق واملقاولة
احلرب. وال شك أن أكثر الدارسني يعتمدون هذا املعيار يف مقارنة الشركات العسكرية اخلاصة بغريها من 

 الفواعل الالدولتية العنيفة. 
العتبار الشركات العسكرية فهل اجتماع الدافع الرحبي مع تقدمي خدمات عسكرية يشكل عامال كافيا 

 اخلاصة جمرد امتداد لظاهريت االرتزاق واملقاولة العسكرية؟ 
 وعن هذه اإلشكالية تتفرع جمموعة من األسئلة: 

 هل احتكرت الدولة احلديثة ممارسة العنف الشرعي بشكل مطلق؟  .1
 ماذا يقصد بكل من االرتزاق الفردي واملقاولة العسكرية؟  .2

ه وأوجه االختالف بني كل من االرتزاق، املقاولة العسكرية والشركات فيم تتمثل أوجه الشب .3
 العسكرية اخلاصة؟ 

هل ربط ظاهرة الشركات العسكرية اخلاصة بباقي أشكال العنف الالدوليت يسهل عملية دراسة  .4
 الظاهرة أم يصعبها؟ 

 سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة من خالل العناصر التالية:



 الشركات العسكرية الخاصة كفاعل الدولتي عنيف: استمرارية أم قطيعة؟

 

477 

 

 ار الدولة للعنف الشرعي؛تاريخ احتك .1

 الشركات العسكرية الخاصة بين االرتزاق الفردي والمقاولة العسكرية؛ .2

 تأثير خيار االستمرارية أو القطيعة على دراسة ظاهرة الشركات العسكرية الخاصة. .3
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 تاريخ احتكار الدولة للعنف الشرعي: .1

يبدو مفهوم العنف الشرعي للوهلة األوىل واضحا ومتفقا عليه، غري أن أدبيات العلوم السياسية 
والعالقات الدولية ختتلف حول مدلوله، نطاقه وأهدافه. ومن ذلك يأيت االختالف حول حقيقة احتكار 

 الدولة هلذا العنف بني املطلق والنسيب. 
يدعي احتكار استعمال العنف املادي  ده يعرب عن كيانفإذا نظرنا إىل تعريف ماكس فيرب للدولة جن

الشرعي على مستوى إقليم جغرايف حمدد. وهبذا املفهوم فإن الدولة تتميز عن غريها من التنظيمات 
غري أن فيرب  (124، صفحة Weber ،1919) االجتماعية باحتكارها حلق استعمال العنف املادي.

 usage de laيتحدث عن احتكار لالستعمال وليس لألدوات، إذ مييز بني استخدام العنف 

violence  وبني أدوات العنفmoyens de la violence وبني االحتكار السياسي للعنف وبني ،
 ممارسته على أرض الواقع.

أما تشارلز تيلي، فيعرف الدولة يف كتابه " تشكل الدول الوطنية يف أوروبا الغربية" كتنظيم مسيطر على 
، Tilly) اليت تنشط على نفس اإلقليم أهم وسائل اإلكراه داخل إقليم معني ومتميز عن باقي التنظيمات

الوسائل بدل  عنبدل االحتكار، و  controlفيتحدث تيلي عن السيطرة  .(638، صفحة 1975
االستعمال الفعلي، وحيدد هذا اإلكراه حبدود إقليم الدولة. كما مل يشمل التعريف كافة وسائل اإلكراه وإمنا 

 أمهها.

أما جيدنس، فقد متيز بتأكيده على وجوب سيطرة الدولة سيطرة مباشرة على وسائل العنف مجيعها سواء 
دولة على أهنا تنظيم سياسي قادر على تعبئة وسائل على املستوى الداخلي أو اخلارجي، إذ يعرف ال

 (20، صفحة Giddens ،1989) .العنف من أجل احلفاظ على النظام

فما يالحظ، من خالل التعاريف الثالث، وجود اختالف حول مفهوم السيطرة فضال عن مفهوم العنف. 
على ضوء دراستها ملفهوم العنف الدوليت يف أدبيات العلوم السياسية  ولقد قامت الباحثة جانيس تومسون،
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والعالقات الدولية، بتحديد خمتلف املدلوالت اليت ميكن أن حيملها مفهوم السيطرة. فتوصلت إىل إجياد 
 decision-making authorityثالثة أشكال من السيطرة: سيطرة على صناعة قرار استخدام العنف 

، ownership . (Thomson وملكية وسائل العنف  allocation زيع العنفوسيطرة على تو 
والدولة الواستفالية النموذجية هي اليت متلك قرار استخدام العنف وتسيطر على  (8، صفحة 1994

توزيع وسائل العنف، كما أهنا متلك تلك الوسائل حبيث تكون مسؤولة على التجنيد ودفع األجور وتوفري 
 العتاد العسكري. 

باحثون على أن لكن السؤال الذي يُطرح هو هل حققت السيطرة هلذا املفهوم بشكل مطلق؟ جيمع ال
سيطرة الدولة على العنف يعد حديثا نسبيا بل يعد استثناًء يف التاريخ وليس بقاعدة. إذ ترتبط فكرة 
السيطرة على وسائل العنف واستعماله بظهور الدولة الواستفالية. بل ومل تسيطر الدولة الواستفالية على هذا 

لعنف املادي قبل هذه املرحلة حقا حصريا للدولة . فلم يكن اللجوء إىل ا19اجملال إال مع حلول القرن 
رغم ما طرحته معاهدة واستفاليا من منوذج لنظام دويل متمركز حول الدولة حبيث تكون هلا اهليمنة التامة 
على الفواعل األخرى. غري أن تطبيق ذلك على أرض الواقع مل يكن هينا بل ومل خيدم مصاحل الدول يف 

مل  -19حىت بعد القرن -يد من العنف الالدوليت. ويرى بيرت سينجر أن الدولحد ذاهتا اليت كانت تستف
تسيطر سيطرة تامة على العنف، حيث ظلت فواعل خاصة يف العديد من مناطق عامل القرن العشرين 

 حتديد موقع لكن االختالف يكمن يف (20، صفحة Singer ،2008) تتمتع حبق استخدام العنف.
الدولة من باقي الفواعل األخرى، فالطرح الواقعي والواقعي اجلديد يرى يف الدولة الفاعل الوحيد يف 
العالقات الدولية، ليس جهال بوجود فواعل أخرى، ولكن اعتقادا بأن الفواعل اليت تبدو مستقلة عن 

عل حقيقية، ومنه يصح اعتبار الدولة الدول هي يف احلقيقة أدوات هلا، وبالتايل ال ميكن اعتبارها فوا
مسيطر فعلي مطلق على ممارسة العنف الشرعي. أما األطروحات الليربالية وعرب القومية فتذهب إىل متييز 
الفواعل الالدولتية عن الدولة استقالاًل، ومنه اعتبارها فواعل تلعب أدوارا ال يستهان هبا يف العالقات 

 الدولة مسيطر فعلي مطلق على ممارسة العنف الشرعي. الدولية. وعليه ال يصح اعتبار 
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أما من ناحية تقييم دور الفواعل الالدوتية العنيفة، فيقضي النموذج الواستفايل باعتبارها شرا مطلقا 
بالنسبة للدول. بينما ترحب النظريات النقدية يف العالقات الدولية بوجود فواعل تقلل من نفوذ الدولة رغم 

  (30، صفحة Boyce ،2013) ه األخرية الفاعل األقوى يف العالقات الدولية.أهنا تعترب هذ
غري أنه ما يالحظ يف تاريخ الدولة احلديثة أهنا استفادت يف مراحل معينة من العنف الالدوليت. يف املرحلة  

تكن الدولة متتلك اإلمكانيات الكافية لتأسيس قوة اليت سبقت نشأة الدول احلديثة وحىت بُعْيد نشأهتا، مل 
عسكرية دائمة، فكانت اجليوش األوروبية أحيانا عبارة عن جيوش مرتزقة وأحيانا عبارة عن خليط من 

كفواعل –وبذلك يكون للمرتزقة  .(136، صفحة Kempf ،2011) املرتزقة ومن اجلنود النظاميني
 دور إجيايب إىل حد ما يف تأسيس الدول احلديثة. -دولتية عنيفةال

لكن الرهان األكرب كان يتمثل يف أن تأمن الدولة من النتائج العكسية اليت قد تنقلب ضدها يف حال  
التعويل على فواعل الدولتية يف اجملال األمين والعسكري. لكن قد يتساءل الباحث عن سبب الرتاجع 

دام العنف الالدوليت يف حني أن الدول يف حد ذاهتا كانت مستفيدة منه. يف هذا الصدد، التدرجيي الستخ
جتادل جانيس تومسون بأن احلكام األوروبيني أرادوا حتصيل القوة والثروة فاستغلوا العنف الالدوليت هلذا 

أخرى غري الغرض، مما مكنهم من الوصول إىل مبتغاهم غري أن هذه املمارسات خلقت نتائج جانبية 
متوقعة أفقدت احلكام السيطرة على تلك الفواعل الالدولتية العنيفة اليت أصبحت لديها إرادة وأهداف 
 مستقلة عن إرادة احلكام، مما حول احلكام من مستفيدين من العنف الالدوليت إىل ضحايا له.

(Thomson ،1994 20، صفحة)  
ومل يكن االرتزاق ميثل الشكل الوحيد من أشكال العنف الالدوليت، إذ اختذ هذا األخري أشكال أخرى  
كالشركات املركنتيلية والقرصنة والقرصنة التفويضية واملقاولة العسكرية. غري أن االرتزاق باملفهوم الواسع له، 

شر، يعد من جهة أكثر أشكال العنف باإلضافة إىل املقاولة العسكرية اليت انتشرت يف القرن السابع ع
 الالدوليت امتدادا عرب التاريخ وكذلك أكثر ظواهر العنف الالدوليت تشبيها بالشركات العسكرية اخلاصة. 
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 الشركات العسكرية الخاصة بين االرتزاق الفردي والمقاولة العسكرية: .2

 مفهوم االرتزاق وتارخيه لقد أدى ظهور الشركات العسكرية اخلاصة احلديثة إىل إعادة النظر يف
واألشكال اليت اختذها عرب العصور من أجل الوصول إىل ضبط عالقته بالشركات العسكرية اخلاصة والبت 
يف إمكانية اعتبارها شكال من أشكال االرتزاق من عدمه. لذا من املهم مبكان التعرض إىل تعريف 

، على خالف الشركات العسكرية اخلاصة، يعد نشاطا االرتزاق. ويزداد األمر أمهيًة إذا علمنا أن االرتزاق
وخيتلف املفهوم القانوين  .إجراميا مبوجب االتفاقية الدولية ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم

لالرتزاق عن املفهوم الواسع له. فإذا كان التعريف الشائع لالرتزاق بأنه جندي خيدم جيشا أجنبيا مقابل 
يتضمن جمموعة من الشروط اليت جيب أن تتوفر  فإن التعريف الذي وضعه الربوتوكول اإلضايف األولأموال، 

 مجيعها يف املتهم باالرتزاق حىت تثبت ضده التهمة: 

  ُجنِّد حمليا أو يف اخلارج خصيصا لالشرتاك يف نزاع مسلّح؛ 

 يشارك مباشرة يف األعمال العدائية؛ 

  يف األعمال العدائية هو الرغبة يف حتقيق مغنم شخصي، يكون دافعه األساسي لالشرتاك
ويبذل له فعال من قبل طرف يف النزاع وباسم هذا الطرف وعد مبكافأة مادية تزيد بكثري على 
ما يوعد به املقاتلون ذوو الرتب والوظائف املماثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو ما 

 يدفع هلم؛

  اع وال من املقيمني يف إقليم خاضع لسيطرة طرف يف النزاع؛ال يكون من رعايا طرف يف النز 

 ليس من أفراد القوات املسلحة لطرف يف النزاع؛ 

 .مل توفده دولة ليست طرفا يف النزاع يف مهمة رمسية بصفته من أفراد قواهتا املسلحة 
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رط الثالث قد يالحظ الباحث مدى صعوبة إطالق وصف االرتزاق بناًء على هذه الشروط، ال سيما الش
منها. والشركات العسكرية اخلاصة بدورها ميكنها أن تتنصل بسهولة من هتمة االرتزاق اليت قد تسيء إىل 
مسعتها، يف ظل عامل يستهجن ظاهرة التكسب من خالل احلرب. إذ تشكل هذه النقطة للوهلة األوىل 

 ت العسكرية اخلاصة. نقطة التقاء بني كل من االرتزاق الفردي واملقاولة العسكرية والشركا
 Militaryويف هذا الصدد، ال بأس من توضيح املقصود من مصطلح املقاولة العسكرية 

Entrepreneurship ومرًة أخرى، ال وجود التفاق بني الدارسني حول مفهوم املقاولة العسكرية، إذ . .
يعتربه ظاهرة فريدة من ، وهناك من  freelance mercenarismهناك من ال مييزه عن االرتزاق الفردي 

نوعها يف التاريخ العسكري ألوروبا الغربية. فيعتربها بيرت سينجر من أكثر أشكال العنف الالدوليت اقرتابا 
من حيث الربط بني اخلدمات العسكرية  (29، صفحة Singer ،2008) من منطق الشركات احلديثة

فال تعترب املقاولة العسكرية  -الفردي–ة. كما متيزها سارة بريسي عن االرتزاق التقليدي واملصلحة االقتصادي
ارتزاقا باملعىن التارخيي للكلمة. إذ تعترب املقاولة العسكرية ظاهرة متميزة وفريدة من نوعها ظهرت يف أوروبا 

 قاولة العسكرية.، وترى أن القليل من موفري اخلدمات العسكرية يصدق عليهم وصف امل17القرن 
(Percy ،Mercenaries: The History of a Norm in International Relations ،

كما يرى الباحثان الفرنسيان جورج هنري بريسي و سيباستيان لوغال أن املقاولة   (87، صفحة 2007
صر يف ثالثة مناذج : النموذج  اإليطايل املعروف العسكرية يف التاريخ العسكري األورويب احلديث تنح

بالكوندوتريا؛ النموذج األملاين أثناء حرب الثالثني عاما؛ النموذج الفرنسي القائم على االتفاقيات 
حة ، صفKempf ،2011) الدبلوماسية بني احلاكم الفرنسي وبني الدولة اليت ينتمي اجليش املستأجر.

136)  
عن االرتزاق الفردي هو اعتماد  -ال سيما النموذج األملاين منها–ولعل أهم ما مييز املقاولة العسكرية 

األوىل على التمويل الذايت، وهذا ما حيتاج إىل ثروة مالية إضافة إىل دراية واسعة حول االسرتاتيجيات املالية 
يكون رجل أعمال ورجل حرب يف نفس الوقت. لذا كان  واالقتصادية. فاملقاول العسكري من هذا النوع

املقاولون العسكريون يتعاملون مع البنوك ويهتمون باكتساب التقنيات البنكية املعقدة اليت متكنهم من 
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تنمية ثرواهتم املالية من أجل اإلنفاق على اجليش. فلم يصبح البنك هو املقرض املباشر للدولة بل يقرض 
ذي بدوره يقرض الدولة، فأصبح املقاول العسكري يتمتع باستقاللية مالية عن الدولة، املقاول العسكري ال

، Kempf ،2011) بل وأصبح احلكام تابعني ماليا للمقاول العسكري فضال عن التبعية العسكرية.
مويل كنهب املناطق احملتلة كما كان املقاول العسكري يعتمد على مصادر أخرى للت  (143صفحة 

، Percy) واجلبايات اليت يدفعها سكان تلك املناطق مقابل توفري احلماية هلم يف زمن السلم واحلرب.
Mercenaries: The History of a Norm in International Relations ،2007 صفحة ،

بشكل أساسي على ما يُدفع له من أموال مقابل مشاركته يف احلرب.  أما املرتزق الفردي، فيعتمد (88
لذلك خالفا للمقاولني العسكريني األثرياء، كان أغلب املرتزقة ينتمون إىل الطبقات االجتماعية احملرومة. 

يف وهنا، تقرتب الشركات العسكرية اخلاصة أكثر من املقاولة العسكرية اليت تعترب فاعال اقتصاديا وعسكريا 
نفس الوقت، كما أهنا تتمتع بالدميومة، فاملقاولة العسكرية ال ختتفي بانتهاء احلرب بل تظل موجودة على 
عكس املرتزقة الذين يظهرون خصيصا يف زمن احلرب ليختفوا بعد انتهائها. واالرتزاق على عكس املقاولة 

رية، فأهداف املرتزق قصرية املدى العسكرية والشركات العسكرية اخلاصة يفتقد إىل منطق الشركات التجا
 متعلقة بالربح الفوري بينما منطق الشركات يقوم على الربح طويل املدى. 

ويف سياق مقارنته بني االرتزاق والشركات العسكرية اخلاصة، يُظهر بيرت سينجر جمموعة من العوامل اليت 
تزاق. فالنظام اهلرمي لدى املرتزقة منعدم حتول دون إمكانية اعتبار الشركات العسكرية اخلاصة نوعا من االر 

أو حمدود جدا على عكس الشركات العسكرية، وأقصى ما ميكن للمرتزقة تقدميه هو املشاركة الفعلية يف 
املعارك وشيء من التدريب العسكري البسيط وال ميكن أن يقدموا خدمات متعددة نظرا الفتقادهم إىل 

بينما تقدم الشركات العسكرية اخلاصة خدمات متعددة يف اجملال  الكفاءات واإلمكانيات الضرورة لذلك،
العسكري، مما جيعلها تستقطب أنواعا خمتلفة من الزبائن كالدول واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وحىت 
املنظمات اإلجرامية. كما ترتبط الشركات العسكرية اخلاصة بشكل وطيد مع غريها من الشركات، بل 

 جزًءا من شركة أكرب تقدم خدمات يف جماالت غري اجملال العسكري.  وتشكل أحيانا
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كما تذهب ديبورا أفنت إىل وجود أوجه تشابه عديدة بني عامل التجارة يف اخلدمات العسكرية واألمنية 
اليوم وبني نظريه يف أواخر القرون الوسطى وبداية العصر احلديث، إال أهنا متيز بينهما يف كون الشركات 

كرية احلالية ال تشارك بطريقة مباشرة يف ساحات املعارك، ويف أهنا ال ميكنها أن تقوم باالستيالء على العس
  (30، صفحة Avant ،2005) إقليم من األقاليم والسيطرة عليه بطريقة مباشرة.

فيصل الباحثان جورج هنري بريسي أما عن عالقة الشركات العسكرية اخلاصة باملقاولة العسكرية، 
سيباستيان لوغال بأن وجود أوجه شبه بني الظاهرتني ال يعين أننا أمام نفس الظاهرة، فلكل واحدة منهما و 

حسبهما منوذجا خصائص متعلقة حصرا هبا. وفيما يتعلق بالشركات العسكرية اخلاصة فإهنا تشكل، 
، Kempf) أجنلوساكسونيا من املقاولة العسكرية ُيضاف إىل النماذج الثالثة اليت حتدث الباحثان عنها.

  (160، صفحة 2011
يف حني يرى بعض الباحثني أن الشركات العسكرية هي نسخة مطابقة لالرتزاق سواء شكله يف العصر 

نسخته يف ستينيات وسبعينيات القرن املاضي. فريى مثال فيليب شابلو أن االرتزاق الفرنسي  الوسيط أم
الذي اجتاح القارة اإلفريقية من الستينيات إىل السبعينيات كان بإمكانه أن يتحول إىل شركة عسكرية 

التأقلم مع املعايري  خاصة ذات صبغة شرعية على غرار ما قام به املرتزقة األجنلوساكسونيون الذين جنحوا يف
فتكون هذه  (Chapleau ،2008) الدولية السائدة عرب تأسيس الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة.

 األخرية جمرد حتايل على املعايري السائدة.  
شبه بني الشركات من املالحظ أن الباحثني يف ظاهرة الشركات العسكرية اخلاصة جممعون على وجود أوجه 

العسكرية اخلاصة احلديثة وبني نظرائها من أشكال العنف الالدوليت الرحبي كاالرتزاق واملقاولة العسكرية يف  
كون مجيعهم عبارة عن فاعل أجنيب خاص يقدم خدمات عسكرية لغرض رحبي. لكن املوقف إزاء أوجه 

إىل متييز ظاهرة الشركات العسكرية اخلاصة الشبه هذه هو الذي جيعل العلماء خيتلفون. فالذين يذهبون 
عن غريها من الظواهر املشاهبة هلا ال يرون يف الغرض الرحبي للمشاركة يف حرب معينة معيارا كافيا لعدم 
إحداث متييز بني الشركات العسكرية اخلاصة وبني الفواعل العنيفة اخلاصة ذات اهلدف الرحبي. بل 

واختالف مدلوله بني خمتلف الفواعل باختالف طبيعتها وأهدافها. أما  ويفصلون يف ماهية الربح وطبيعته
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الذين يطابقون بني االرتزاق واملقاولة العسكرية والشركات العسكرية اخلاصة فريون يف نقاط االلتقاء بينها 
يفية اليت ذكرناها سابقا عامال كافيا لعدم إحداث أي متييز بينها وإن اختلفت تسمياهتا وسياق ظهورها وك

 تعامل اجملتمع الدويل واملواثيق الدولية إزاءها. 
 تأثير خيار االستمرارية أو القطيعة على دراسة ظاهرة الشركات العسكرية الخاصة:  .3

بعد تعرضنا إىل موقف الدراسني إزاء عالقة الشركات العسكرية اخلاصة بغريها من ظواهر العنف الالدوليت 
لة العسكرية بصفة خاصة، قد يتساءل الباحث عن جدوى هذا النقاش، مث الرحبي عامة واالرتزاق واملقاو 

عن اخليار األمثل ملقاربة هذه الظاهرة. إذ ال شك أن هلذا اخليار أثرا على كيفية دراسة ظاهرة الشركات 
شركات العسكرية اخلاصة سواًء من الناحية العلمية أو من الناحية املعيارية. فمن الناحية العلمية، اعتبار ال

العسكرية اخلاصة مرادفة لالرتزاق أو املقاولة العسكرية سيدفع الباحث إىل اعتماد نفس املقاربات اليت 
يُدرس هبا االرتزاق واملقاولة العسكرية لدراسة الشركات العسكرية اخلاصة. بل وحىت يف تعريف الشركات 

زا للشركة العسكرية اخلاصة. نتيجًة، العسكرية اخلاصة سيسعى إىل عدم إظهار ما قد يُعترب عامال مميّ 
سيتعامل مع الظاهرة كظاهرة قدمية مبسمى جديد، مبا حيمل ذلك من أثر على عملية تقييم دور الشركات 
العسكرية اخلاصة من جهة وتقييم خطر اللجوء إليها من جهة أخرى، قياساً على تقييم دور وخطر اللجوء 

لعسكريني. وهذا قد يكون أسهل للباحث، إذ سيكتفي بإسقاط ما يعرفه إىل نظرائها من املرتزقة واملقاولني ا
عن ماهية وأسباب ونتائج ممارسات املرتزقة واملقاولني العسكريني عرب التاريخ على الشركات العسكرية 
اخلاصة. غري أن ما يقوم به بعض الباحثني من تفادي استخدام مصطلح الشركات العسكرية اخلاصة 

لح االرتزاق انطالقا من اعتقادهم أن االثنني ميثالن شيئا واحدا، فإنه قد خيلق التباسا ال واستبداله مبصط
خيدم البحث العلمي يف هذا اجملال. إذ سيصُعب على املتلقي حتديد ما يقصده الباحث من وراء مصطلح 

–ديث له م الشكل احلاالرتزاق: أي هل يريد منه االرتزاق مبفهومه التقليدي املعروف منذ العصور القدمية أ
 ؟ بناًء على هذه املقاربة

أما من الناحية املعيارية، فإن اعتبار الشركة العسكرية اخلاصة مرادفة لالرتزاق، يُعد حماولة لتجرمي اللجوء إىل 
هذه الشركات قانونًا وعرفًا، ملا حيمله مصطلح االرتزاق من مدلول سليب يف األعراف الدولية الواستفالية من 
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وملا ميثله االرتزاق من نشاط إجرامي يف املواثيق الدولية من جهة أخرى. وهذا ما يشكل نوعا من جهة 
الضغط على اجملتمع الدويل حنو تبين قوانني جترم الشركات العسكرية اخلاصة، أو حنو نفي العوامل احلائلة 

 دون تطبيق املواثيق املتعلقة باالرتزاق على الشركات العسكرية اخلاصة.
 املقابل، يكون العتبار الشركات العسكرية اخلاصة ظاهرة مميزة وحصرية يف العالقات الدولية أثرا خخر ويف

على دراسة الظاهرة. فهذا يوجب على الباحث، مع وعيه بوجود أوجه شبه بني الظاهرة املدروسة والظواهر 
إحداث متييز لفظي ووصوال إىل التمييز  األخرى املشاهبة، إال أنه عليه إبراز ما جيعل الظاهرة مميزة بدًءا من

املعنوي، وما لذلك من أثر على اختيار مقاربات خمتلفة عن تلك اليت تدرس الظواهر املشاهبة، ومن أثر 
خخر على تقييم دور واألخطار احملتملة للجوء إىل هذا النوع من الشركات على الدول. وال شك أن مقاربة 

يشكل صعوبة أكرب على الباحث، إذ عليه أن ينطلق من مقدمات أي ظاهرة على أهنا ظاهرة جديدة 
جديدة ليصل إىل النتيجة دون االعتماد على املاضي يف تقييم احلاضر والتنبؤ باملستقبل. أما من الناحية 
املعيارية، فإن إبعاد الشركات العسكرية اخلاصة عن هتمة االرتزاق وعن شبهة املقاولة العسكرية جيعل من 

اعل اجلديد فاعال مقبوال يف العالقات الدولية من الناحية القانونية ومن الناحية العرفية، فيكفيه أن هذا الف
يثبت جدارته يف القيام باملهام املنوطة بأي فاعل دويل شرعي من املسامهة الفاعلة يف حتقيق السلم واألمن 

باحرتام اجملتمع الدويل وقبوله له، أو احلفاظ عليهما على أقل تقدير. فإذا جنح يف هذه املهمة سيحظى 
وبالتايل لن يتجه إىل جترميه وال إىل السعي حنو تطبيق القوانني املتعلقة باالرتزاق عليه، وذلك مهما تشابه 

 االثنان من خمتلف األوجه.
لذلك، على غرار ما تسجله سارة بارسي، ال يشكل النقاش حول مدى مطابقة الشركات العسكرية 

زاق واملقاولة العسكرية اخلاصة، نقاشا أكادمييا حمضا نظرا ملا حيمل ذلك من تداعيات على اخلاصة لالرت
 Percy ،War, Regulating the Private Security Industry : a Story of) املمارسات.

Relgulating the Last ،2012)  
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 خاتمة:
رة احتكار الدولة الستخدام العنف يكاد يكون استثناًء يف من خالل ما تقدم، يبدو أن ظاه 

التاريخ. فمن جهة، مل تكن ظاهرة استخدام العنف من قبل فاعل الدوليت ممارسة مستهجنة أو غريبة يف 
عامل ما قبل معاهدة واستفاليا. بل وحىت بعدها الحظنا أن ممارسات العنف الالدوليت ظلت منتشرة 

ن التاسع عشر سواًء بتفويض من الدول أو من دونه. وظل منتشرا يف العديد من ومقبولة إىل غاية القر 
مناطق العامل حىت أثناء القرن العشرين ال سيما يف املستعَمرات السابقة. أما عن قياس مدى حتقيق الدولة 

ارس للسيطرة الفعلية على اجملالني األمين والعسكري بني النسيب واملطلق، فاالختالف معروف بني مد
العالقات الدولية بني الطرح الواقعي والواقعي اجلديد الذي يرى يف الدولة مسيطرا فعليا مطلقا، وبني الطرح 
الليربايل والليربايل اجلديد وعرب القومي الذي يذهب إىل نسبية هذه السيطرة حيث أن الدولة مل تسيطر يوًما 

 يف تارخيها على استخدام العنف بشكل مطلق وتام. 
الشركات العسكرية اخلاصة جتليا ألحد أشكال العنف الالدوليت الرحبي على غرار االرتزاق واملقاولة  وتعد

العسكرية. وإذا كان الباحثون جممعني على أن كل من الشركات العسكرية اخلاصة واملرتزقة واملقاولة 
ض رحبي مادي، العسكرية جيتمعون يف كوهنم عبارة عن فاعل أجنيب خاص يقدم خدمات عسكرية لغر 

فإن مواقفهم إزاء أوجه الشبه هذه هي اليت جتعلهم خيتلفون فيما بينهم. بني من يرى أن الشركات 
العسكرية اخلاصة هي منوذج أجنلوساكسوين من االرتزاق، وبني من يراها منوذجا أجنلوساكسونيا من املقاولة 

اري الذي حيكم مجيع أنواع الشركات احلديثة، العسكرية اخلاصة، وبني من يربطها أكثر باملنطق الرحبي التج
 وهذا ما تفتقد إليه كل من املقاولة العسكرية واالرتزاق الفردي.

كما الحظنا أن هلذا املوقف أثرا كبريا على كيفية دراسة ظاهرة الشركات العسكرية اخلاصة. إذ أن عدم 
املقاربات لدراسة هاتني الظاهرتني من متييزها عن االرتزاق أو املقاولة العسكرية يقضي باستخدام نفس 

أجل دراسة ظاهرة الشركات العسكرية اخلاصة. ويف بعض احلاالت استخدام الدروس التارخيية اليت قدمها 
اللجوء إىل االرتزاق واملقاولة العسكرية يف بناء سيناريوهات حول استخدام الشركات العسكرية اخلاصة 

ك. أما إطالق اسم االرتزاق أو املقاولة العسكرية على الشركات وكيفية تقييم املخاطر احملتملة لذل
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العسكرية املوجودة حاليا، فنرى أنه خيلق لُبًسا ال خيدم الدراسة العلمية للظاهرة. وإذا كان التمييز بني كل 
ن واحدة من هذه الظواهر أمرا مستعصيا، فإنه على األقل من الناحية النظرية العلمية ميكن إحداث شيئا م

التمييز بينها، وذلك يبدأ أوال من التمييز اللفظي عن طريق تفادي إطالق نفس التسمية على مسميات 
 خمتلفة.

أما اختيار موقف التمييز بني كل من االرتزاق واملقاولة العسكرية واالرتزاق فسيجعل الباحث أوال أمام 
وبالتايل لن يستخدم القراءات التارخيية مهمة إظهار أوجه االختالف اليت جتعله يعتربها ظواهر متمايزة. 

املوجودة حول االرتزاق واملقاولة العسكرية يف عملية التنبؤ وال يف عملية تقييم خماطر استخدام الشركات 
 العسكرية اخلاصة.

وكما بيناه سابقا، ال خيلو هذا النقاش األكادميي من أبعاد سياسية ومعيارية، نظرا ملا يف اعتبار الشركات 
سكرية اخلاصة مرادفة لالرتزاق من دعوة إىل جترميها، وملا يف اعتبارها جمرد شركات جتارية من دعوة إىل الع

اإلبقاء على شرعيتها، أو على األقل الدعوة إىل الرتيث يف احلكم عليها ريثما تثبت فعاليتها يف القيام 
 باملهام املنوطة هبا. 
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crises reality and how to manage them 

 

 لقمان مغراوي 
 املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

meghraoui.loukmane@enssp.dz 

lokmeg76@gmail.com 

 
 

     27/06/2021تاريخ النشر:               30/05/2021تاريخ القبول:                 23/05/2021تاريخ االستالم: 

 ملخص:
ثر ذلك على طبيعة األزمات تسعى الدراسة إىل استيضاح العالقة بني املتغريات اليت يشهدها العامل املعاصر و أ   

اليت تواجهها الدول و من مث تأثري الكل على أسلوب إدارة األزمات، و ذلك من خالل التطرق إىل ثالث حموار 
 أساسية :

احملور األول: مفهوم األزمة و خصائصها باعتبارها ظاهرة مالزمة للواقع الدويل و السياسي و االجتماعي، احملور 
الثاين: إدارة األزمة و ضرورة تبين فلسفة توافق طبيعة أزمات العصر وصوال إىل التغريات و احلركية اليت يشهدها 

القة بني متغريات الدراسة بشكل مباشر على درجة تعقيد و ترابط األزمات، عامل اليوم، احملور الثالث: تأثريات الع
منهجية .األمر الذي يوجب التفكري اجلدي يف بناء مقاربات متكن من املواجهة العلمية و الواقعية ألزمات العصر

ييم شامل الدراسة: تعتمد الدراسة بشكل أساسي على منهجية التحليل النسقي باعتبارها متكن من فهم و تق
للديناميات املعقدة و املركبة فهي  تقدم فهما لبنيات الظاهرة حمل الدراسة و العالقة بني مجلة املتغريات املتحكمة 

و الظابطة للظاهرة، و يكون االعتماد على منهجية التحليل النسقي مربرا بطبيعة العالقة بني التغريات اليت 
ة بني متغريات اقتصادية و سياسية و اجتماعية و أخرى، فضال على أن يشهدها العامل كوهنا تعرب عن عالقة معقد

نتائج الدراسة:أن عامل اليوم ميتاز بتعاظم  واقع أزمات العامل املعاصر يعرب هو األخر عن تداخل بنيات متعددة
اليت توجب  التهديدات و املخاطر ما أنتج واقعا أزمويا مستمرا و متجددا حىن صارت األزمات كالظواهر الطبيعية

التكيف و االستفادة قدر اإلمكان مما تتيحه مثل هذه األوضاع، األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال باالعتماد على 
فلسفة متجددة إلدارة األزمات جتعل منها بنية إدارية وسياسية مرتبطة مباشرة باملستويات التقريرية يف الدولة و 
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ربات الدولية املختلفة من خالل بناء حتالفات بنيوية و وظيفية تعتمد على نظم املعلومات و كذلك على اخل
 ملواجهة أزمات عامل اليوم غري املوثوق

 .اسرتاتيجية إدارة األزمة فلسفة األزمة، ال موثوقية عامل اليوم، إدارة األزمة، األزمة،  الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

       This study seeks to clarify and analyze the relationship between the 

changes taking place in the contemporary world and what impact might 

have  on the crises  faced by countries and, and ultimately on the 

implemented crisis management. These objectives will be achieved by 

addressing three main axes: The first axis: the concept of crisis and its 

characteristics, the second axis: The need to adopt a philosophical approach 

to crisis management that corresponds to its nature, The third axis: the 

effects of the direct relationship between the variables of the study on the 

complexity and interdependence of crises Methodology: This study is 

conducted using the systematic analysis method, as it enables a 

comprehensive understanding and evaluation of complex dynamics, and the 

phenomenon structures in question, and the relationship between the 

combinations of the phenomenon’s variables. the use of systematic analysis 
in this study is justified by the nature of the relationship between the 

changes in the contemporary world, as it reflects a complex relationship 

among economic, political, social, and many other variables, as well as the  

state of crises in the contemporary world, which is characterized by 

uncertainty and complexity Results: Through what will be presented in this 

study, a clear high degree of uncertainty that characterizes the 

contemporary world will be demonstrated. It is confirmed by crises of  the 

complexity and complex nature of crises that continue to grow and presents 

strategic challenges to the entire international community, rather highlights 

a dilemma and obvious of the vulnerability of states . 

Keywords:  Crisis, Crisis Management, Crisis Philosophy, Uncertain 

World, Crisis Management Strategy 
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 :مقدمة

أننا نعيش اليوم يف ظل عامل ميزته األساسية التقلب و عدم اليقني و الغموض و التعقيد، إهنا مسات العيش يبدو و 
عامل مأزوم، هذا العامل الذي يعيش وضعا الهو بالسلم و ال هو باحلرب،حيث أن  الشريك األصلي لعصر   يف

ختتلف من دولة لألخرى إال أهنا تشرتك يف الطفرة الرقمية اليت يعيشها العامل  اليوم هو األزمات و إن كانت 
جمموعة من اخلصائص، بل و أن األزمات هي األخرى أضحت ال تعرتف حبدود الدول و ال بسيادهتا فحالة 
الالاستقرار اليت متيز دول الساحل اإلفريقي مثال جتر إليها اجملموعة الدولية اليت طاملا تأثرت اقتصادياهتا و أوضاعها 

أدوارها خارج أراضيها ، و كذلك هي حالة اهلشاشة اليت تعيشها كثري من الدول فتداعياهتا هي  الداخلية بسبب
تداعيات عرب وطنية ال تعرتف باحلدود و حتمل خماطر هتدد دوال و كيانات دولية خمتلفة فلطاملا مثلت مناطق باعثة 

 ملختلف التهديدات و املخاظر التقليدية و غري التقليدية.
حول املخاطر املستقببلية أن  2011نظمة التعاون االقتصادي و االجتماعي يف دراسة قدمتها سنة لقد أكدت م

احلكومات تواجه عددا متزايدا من األزمات اليت حتمل خماطر مجة ال تعرتف باحلدود بل و تنتشر دون اعتبار 
بط شبكيا بفعل هذه األزمات لسيادة الدول، كما أن ذات الدراسة  أكدت على هشاشة االقتصاد العاملي املرت

اليت هتدد االنسجام االجتماعي و االستقرار السياسي، ما يؤكد الطبيعة املركبة و املعقدة لألزمات اليت يعيشها 
 .العامل

إن األزمات  هتدد حياة و سالمة األفراد و قد تدمر جمتمعات بأكملها أو تصيبها باختالالت وظيفية أو بنيوية، و 
منها االنكماش االقتصادي الشديد و التضخم احلاد و أزمات  الديون و خدمة الديون و الزالزل و احلرائق و 

ي و التهديدات الصحية و األوبئة اليت هتدد فعليا احلروب و االضطرابات السياسية و حاالت الالستقرار السياس
احلياة بل و تدمر جمتمعات برمتها، إننا نعيش عاملا ميكن فيه للمرض  أن  أول حق أساسي لإلنسان و هو احلق يف

يكون سببا يف  تقويض صحة النظام الدويل على االستمرار و على التكيف مع هذا النوع من األزمات املستجدة، 
 من تعبري علمي يوصلنا لفهم موضوعي حلقيقة األزمات؟. و لكن هل

  المحور األول: مفهوم و خصائص األزمة
ه،  1300)ابن منظور، التعريف اللغوي العريب الذي يقدمه لسان العرب لألزمة يربطها بالشدة و القحط 

 « »فيقدم تعريفا ال خيتلف يف مضمونه عن املعىن العريب حيث تفيد كلمة أزمة  ،أما قاموس ويبسرت (73صفحة 

Crisis   بأهنا نقطة حتول يف احلالة املرضية إما حنو األحسن أو األسوأ،كما تفيد أيضا بأهنا حلظة حرجة غري
، أما يف اللغة الصينية  (Merriam-Webster, 2003, p. 211) مستقرة بالنسبة للشؤون السياسية
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 (65، صفحة 2015)عبد السالم،  تعرب عن الدمج بني مفهومي اخلطر و الفرصة  危机wēi jī«  »فكلمة
 حيث بقدر ما تعرب األزمة عن خماطر فهي حتمل يف طياهتا فرصة ميكن استغالهلا لتحويل احملن إىل منح.

لقد جاءت التعاريف اللغوية يف جمملها مركزة على الظرف االستثنائي الذي تعرب عنه األزمة و االنتقال من احلالة 
الطبيعية إىل حالة استثنائية تتميز بالضيق و الشدة، و هي ذاهتا حلظة مصريية بالنسبة مبعين باألزمة أو املوقف 

األزمات و قدرهتا على مواجهة األزمات أو التكيف معها  األزموي ،األمر الذي يتوقف على أسلوب التعامل مع
و يف حاالت معينة االستفادة مما ميكن أن تتيحه األزمات مع ارتباط ذلك بقدرات خاصة تؤهل االستفادة و 

 حتويل األزمة إىل فرص لتطوير الذات أو املنظمات و حىت الدول بشكل عام.
نئية املوقف أو الوضع األزموي فهو حالة غري اعتيادية ختتربها األمم و لقد جاءت املعاين اللغوية معربة  عن استثا

الدول و خمتلف املؤسسات و حىت األفراد و هو ما يقودنا للبحث يف املعاىن اإلصطالحية لألزمة ، و اليت تكاد 
ة و املنطلقات تنطلق جلها من جوهر املعىن اللغوي إال أن مثة تفاصيل معرفية تعرب عن اختالف التوجهات النظري

الفكرية ألصحاب التعاريف االصطالحية، فعلى املستوى الفردي يشري معىن األزمة لصعوبة بالنسبة للفرد فهي 
تتجاوز قدراته و ألياته على التعامل الصحيح مع األزمة ما جيعلها سببا يف حالة عاطفية و سلوكية شديدة و بذلك 

 .(James & Gilliland, 2016, p. 10 ) تصري حالة طارئة مؤثرة على الفرد بشكل معني
إىل   Shrivastava أما بالنسبة للمؤسسات و التنظيمات اإلدارية و السياسية املختلفة فقد ذهب شريفاستافا

ؤسسة بل وهتدد حىت أن األزمة متثل درجة دنيا من االحتمالية يف مقابل درجة عليا من النتائج اليت هتدد شرعية امل
، وقد سايره يف نفس الطرح ريد (BULGU & SARDAR , 2007, p. 14) قدرهتا على البقاء

Reid  حيث تعرب األزمة عنده عن كل حادث له أن يوجه االهتمام السليب حنو املؤسسة مما يؤثر على
 .BULGU & SARDAR , 2007, p) ضعها املايلمصداقيتها و مسعتها و مجاهريها و حىت و 

يف تعريفه لألزمة خبصائص الوضع األزموي الذي ميكن أن تواجهه   Hermann ، و قد اهتم هريمان(14
ابة املؤسسات على اختالفها فريكز على عنصر املفاجأة بعتبار األزمة غري متوقعة احلدوث وأهنا تتطلب استج

 .(James & Gilliland, 2016, p. 10 ) سريعة خاصة و أهنا هتدد إطار املؤسسة و قيمها األساسية
أما قاموس بالكويل للعلوم السياسية  فقد عرف األزمة بأهنا فرتة متثل حتديا بالنسبة ملسألة استقرار و استمرار 

مة ههنا إللى احلكومات و حىت النظام الدويل و تتمثل التحديات يف اختالل ميزان األنظمة ويشري مصطلح األنظ
، و يتوافق (Bealey & Johnson, 1999, p. 92) القوة أو الوصول لدرجة احلرب و انتشار الفوضى

اليت أشرف على حتريرها برتراند بادي حيث   موسوعة العلوم الساسية قدمهيف هذه احلالة مع التعريف الذي ت
 Badie, Dirk ) األزمة تنطوي على عنصر املفاجأة و اإلضطراب احلاد يف السري العادي للنظام السياسي

Berg, & Leonardo , 2011, p. 494) 
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اليت ختتص هبا األزمات فضال عن التحديات اليت ميثلها جتمع التعاريف اإلصطالحية على ميزة الالتوقع و املفاجأة 
الوضع األزموي بالنسبة لواقع و مستقبل املؤسسات و األنظمة السياسية التس ميكن أن تعصف باملؤسسة و تزيلها 
من الوجود أو تفرض عليها قدرات عالية من أجل بناء اسرتاتيجيات معينة تتيح املواجهة أو التكيف مع األزمات 

سسة ألخرى و من نظام سياسىي آلخر، و حىت نستوضح املسألة وجب ؤ ستجدة، و هذا ما خيتلف من م  امل
 التطرق إىل خصائص األزمة اليت جتعل منها تفرض هذا النوع من التحديات؟

: يف الواقع أن األدبيات اليت تتناول موضوع األزمة حددت جمموعة متنوعة من اخلصائص على خصائص األزمات
بة املفاجأة اليت تتوقف على القدرة على التنبؤ باألزمات املقرتن جبملة من الشروط املوضوعية و العلمية غرار نس

الصرفة،و كذلك نقص أو توافر املعلومات بشأن األزمة و ما حييط هبا من ظروف، فضال على درجة الاليقني و 
ها باختالف املشارب العلمية للقائمني على الصدمة اليت ترافق كل أزمة و غريها من اخلصائص اليت خيتلف تصنيف

التصنيف و كذا تعلق االختالف باملعايري املعتمدة لتحديد السمات، و لكننا نود الرتكيز على خصائص معينة مبا 
 يتوافق و الدراسة قيد األجناز و االشكالية اليت تتمحور حوهلا الدراسة، و فيما يلي نسوق اخلصائص تباعا:

  يف الواقع أ، هذه الفكرة مستوحاة من مفهوم األزمة يف ميدان الطب  حيث تشكل خطراألزمات فرصة و :
األمراض و خمتلف احلاالت املرضية فرصة لتعزيز مناعة اجلسم الحقا من خال تكوين أجسام مضادة متنع 

على  اإلصابة باملرض و هذا ما يقول به كثري من املختصني يف اجملال، و لكن ميكن إسقاط نفس الفكرة
 Ömer Gökselاألزمات األخرى على غرار األزمات الدولية و هبذا الصدد يقول عمار جوكسال اسيار 

øùYAR"......إنه ملن املمكن اعتبار الوضع األزموي فرصة لتحقيق فائدة ما ....": (İŞYAR, 

2008, p. 3)،  و ال يقتصر األمر على األزمات الدولية فقط فحىت األزمات االقتصادية اليوم متثل أكثر
من فرصة لتصحيح االختالالت و تقوية االقتصاد من جديد شريطة أن يقرتن ذلك هبندسة اسرتاتيجيات 

لها لفرص متكن من االستفادة مما تتيحه األوضاع األزموية حيث أن كل أزمة تضمر مواطن معينة ميكن حتوي
، جيب استثمارها و هذا ما تبىن عليه فلسفة إدارة األزمات و خيفف أيضا من حالة الصدمة املرافقة لألزمات

فالصني مثال عززت اقتصادياهتا يف نفس الوقت الذي كانت باقي الدول الغربية خصوصا تعاين من تداعيات 
أن  (Cha, 2009) 2009مارس 25 فقد نقلت صحيفة الواشنطون بوست يف 2008األزمة املالية سنة 

وعلى الرغم من التباطؤ احلاد يف التدفقات املالية العاملية، فقد زادت استثماراهتا يف اخلارج بشكل كبري.  الصني
، 2009دوالر. ويف فرباير  بليون 52.1، بلغت قيمة عمليات االندماج والشراء الدولية 2008ففي عام 

بليون دوالر يف اخلارج. وهبذا املعدل، ميكن أن يكون رقم عام  16.3استثمرت الشركات الصينية بالفعل 
.  و هنا جتد أن وسائل اإلعالم الرمسية يف الصني تصور هذا   2008ضعف الرقم املسجل يف العام  2009
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لعل هذه احلالة تعرب بشكل صريح عن خاصية األزمات   كفرصة ال ميكن أن حتدث إال مرة واحدة كل قرن، و
 كوهنا متثل مفارقة اجلمع بني الفرصة و اخلطر.

 :بالنسبة لألزمات الدولية خصوصا تكون الطبيعة املركبة مسة أساسية هلا و  األزمات ذات طبيعة مركبة
الفا حدوديا بني دولتني قد املقصود بذلك تداخل عوامل متعددة يف نشوء و حتديد طبيعة األزمة فما يبدو خ

يكون من احملتمل جدا أنه يعود لبناءات اجتماعية تارخيية و قد يعود ملآرب اقتصادية كما ميكن أن يكون 
بسبب سياسات و أطماع دولية على اعتباار تداخل املصاحل االإقتصادية بني خمتلف الفواعل الدولية و 

ت خاصة يف السياق الدويل الراهن الذي تغري فيه مفهوم ينعكس كل ذلك على إدارة هذا النوع من األزما
السيادة من املطلق إىل جمرد مفهوم مركزي يضاف لذلك تعاظم دور بعض املؤسسات الدولية و حمورية حقوق 
األنسان كبديل للسيادة و ملفهومها التقليدي، و قد أشارت عديد الدراسات لذات املسألة و من بينها دراسة 

املنشورة يف جملة الدراسات الدولية و كان ذلك حىت قبل  (Brecher, 1977, p. 43)مايكل بريشر 
السمات احلالية للسياق الدويل الذي نعيشه حيث أشار إللى تداخل عديد العوامل يف نشوء األزمات الدولية 

ة حيث تتشكل البيئة الداخلية من القدرة العسكرية و و هي البيئة العملية و اليت تنقسم إىل داخلية و خارجي
االقتصادية و البنية السياسية للدولة و مجاعات املصاحل و النخب، أما البيئة اخلارجية فتتشكل من عوامل 
النظام الدويل و النظم الفرعية املرتبطة به و العالقات الثنائية املهيمنة و العادية، و مل يقف حتديده هنا فقط 

أكد على وجود بيئة سيكولوجية تنقسم ملستويني داخلي و خارجي، و أضاف عامال آخر يتعلق بالعوائق، بل 
فضال عن عالقة كل ذلك بعملية اختاذ القرار و ما يتصل هبا على غرار البعد اإلتصايل لألزمات،  لكن هل 

اليت يعيش العامل  19زمة الكوفيداألزمات احلالية هلا نفس درجة التعقيد و ذات الطبيعة املركبة؟ بالرجوع أل
على لسان   (Georgieva, 2020) تداعياهتا حاليا أشار  أحد املواقع اليت تتبع لصندوق النقد الدويل

كريستالينا غورغييفا أن األزمة احلالية هي أزمة منقطعة النظري و على درجة عالية من التعقيد فهي مرتبطة 
ة العامة و باقتصاديات الدول و حييطها الاليقني فهي ال تعرتف باحلدود و ال مبخرجاهتا اإلقتصادية بالصح

حيث يتوقع اخنفاض معدالت النمو العاملي، كما يرافق هذا التعقيد تداخل املؤسسات الدولية املختلفة على 
باتت املسألة األمنية للدول تواجه  غرار منظمة الصحة العاملية و الشركات املتعددة اجلنسية و أكثر من ذلك

حتديات مستجة تعرب عن خماطر جدية و مرتقبة، و قد يكون كل ذلك إثباتا للطبيعة املركبة ألزمات السياق 
 احلايل.

 :إن توصيف األزمات بالظاهرة الطبيعية جيعلها تقرتب من باقي   األزمات ظاهرة طبيعية مستمرة الحدوث
الظواهر الطبيعية اليت متثل جوهر احلياة البشرية على غرار ظاهرة سقوط املطر اليت ال ميكن اعتبارها بأي حال 

اء من األحوال أزمة أو كارثة إال عندما ال يتم بناء و جتهيز قنوات لتصريف مياه املطر و تطهريها و كذا بن



 

إدارتهاإدارة األزمات في عالم غير موثوق دراسة في واقع األزمات المركب و سبل   
 

497 

 

السدود و احملاجر املائية و غريها فانطالقا من أن سقوط املطر مؤكد بشكل أو بآخر فذلك يعين لزاما إعداد 
خطط مسبقة لألستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية اليت ال ميكن إيقافها و إمنا التعامل معها و إدارته على النحو 

كن إسقاط ذات التفكري على األزمات األخرى مبا فيها الذي ميكن االستفادة مما حتمله من فرص للتطوير، و مي
األزمات الدولية فالسياق الذي نعيشه يثبت بشكل صريح استمرار األزمات و أحيانا مبنحى يوحي بوقوع 
الكوارث ، فالتغري احلاصل  يف مفهوم سيادة الدول و تراجعها لصاحل حقوق األنسان كمفهوم حموري بديل، و  

ادي احلاصل يف هذا السياق املأزوم سيقود ال حمالة لتغري بنية النظام الدويل إما حنو ثنائية  كذا التنافس االقتص
دولية جديدة أوبدرجة أقل العودة لتكالت إقليمية يعاد بعثها على حنو براغمايت صرف و الشواهد على ذلك  

و روسيا على افريقيا جعل كثريا  كثرية حيث التنافس الدويل بني الواليات املتحدة األمريكية و فرنسا و الصني
من الدول اإلفريقية تعيش أزمات الالاستقرار على حنو مستمر بدليل التواجد اإلقتصادي الكثيف و الذي يرافقه 
دوما التواجد العسكري و ليست حالة دولة مايل أو النيجر و حىت ليبيا ببعيد ، بل و أكثر من ذلك أضحت 

ية أو اهلجينة متثل عائدا اقتصاديا ملن له القدرة  و اإلرادة ألن يستفيد منها، و كل احلروب احلديثة سواء الالمتاثل
ذلك جيعل دول اجلوار  تعيش يف حالة من التهديد املستمر الذي قد يصري يف حلظة معينة إىل خماطر حقيقية، 

لالستفادة مما قد تتيحه مثل و عليه يتوقف التعامل السليم و اإلدارة الفعالة على بناء اسرتاتيجية مسبقة تسعى 
هذ األوضاع و طبعا يتوقف عليها كذلك جتنب ما ميكن جتنبه من خماطر و سلبيات، و كل ذلك يتم تبنيه 
ضمن األهداف الكربى للدول اعتمادا على خربات حملية و دولية و ليس على مستوى جلان بسيطة و مؤقتة 

فة إلدارة أزمات العامل املأزوم و الالموثوق ينعكس إجيابا إلدارة األزمات، و الشك أن تبين ما ذكرناه كفلس
 على كفاءة و فعالية إدارة األزمات، فكيف يتسىن لنا فهم إدارة األزمات؟

من خالل هذا احملور نسعى لتوضيح مفهوم إدارة المحور الثاني: إدارة األزمة في ظل السياق الدولي المأزوم: 
ات احلاصلة يف السياق الدويل الذي نعيشه ما يتيح التفكري يف تبين فلسفة األزمات و ضرورة ربط ذلك مع التغري 

 معينة لفهم األزمات تقود إلدارة على مستوى مقبول من الكفاءة و الفعالية
تعرب عن مجلة  أن إدارة األزمات (Bhatta, 2015, p. 143) يشري القاموس الدويل لإلدارة العامة و احلكم

من اإلجراءات و األطرالعملية املتخذة من طرف اجلهات املسؤولة اليت متكن احلكومة من التعامل مع األزمات اليت 
تواجهها كما تتمحورإدارة األزمةكعملية على االستجابة السريعة و البعد االتصايل وصوال غلى استجابة آنية 

فتشري أن  (Badie, Dirk Berg, & Leonardo , 2011 ) لألزمات، أما موسوعة العلوم السياسية
إدارة األزمات تتعلق جبميع األنشطة اليت تعاجل التهديد وهتدف إىل التقليل من عواقبه وهو ما يؤكد أن وقوع 

األزموية لكن تضيف موسوعة األزمات غري مستبعد لينحصر التفكري يف إعداد العمليات الكفيلة مبعاجلة األوضاع 
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أن إدارة األزمات تنطوي على بعدين فأما األول فهو البعد التقين املتعلق بقدر املؤسسات   العلوم السياسية
احلكومية و السياسات العامة على مواجهة التهديدات، و أما البعد الثاين فهو البعد السياسي الذي جيعل من 

للجدل و أنه ينطوي هو الآلخر على أبعاد مخسة ميكن حصرها فيما يتعلق  إدارة األزمات نشاطا سياسيا مثريا
بعمليات صنع و اختاذ القرار من جهة ،ومسؤولية صانعي القرار يف ختفيف درجة الالموثوقية و كذا ما ميكن 

 االستفادة منه أو تعلمه من جهة أخرى.
فيؤكد على دور إدارة األزمات يف منع  (92، صفحة Johnson ،1999 و Bealey) أما قاموس بالكويل

األزمة من التطور و االنتشار بسرعة اعتماد على اجلهود احلكومية اليت يصاحب عملها ضغط شديد خاصة 
بالنسبة لعملية صنع القار و القائمني عليها و هو بذلك يتفق مع مضمون التعريف الذي قدمته موسوعة العلوم 
السياسية، و لكن يضيف إىل ضرورة االهتمام باإلنذارات املبكرة لألزمات الدولية حيث قد يكون منطلق احلروب 

 Ömer (İŞYAR, 2008)Gökselهو اطالق رصاصة واحدة، أما عمار جوكسال اسيار 

øùYAR  فيتحدث عن اإلدارة الفعالة لألزمات و اليت تقرتن حسبه بالتنظيم اجليد لربنامج إدارة األزمات و
أيضا البد أن تعتمد على التنبؤ كخطوة أساسية للنجاح فضال على معرفة خمتلف الفواعل الدولية و إدراكها 

د بذاته خاصة بالنظر حلالة عدم للظروف و السعي خللق فرص االستفادةن ولكن يؤكد على عدم وجود منوذج حمد
اليقني و مقتضيات عملية صنع القرار فيظل املوقف األزموي، و بذلك يتفق هو اآلخر مع مضمون التعاريف 
املقدمة سابقا، و إن كان يشذ بإدراجه لعنصر التنبؤ كخطوة أساسية للوصول إلدارة فعالة لألزمات و يف ذلك 

حيث تشرتط Galina L. (Rogova & Scott, 2016, p. 107)Rogovaتوافقه قالينا روجوفا 
لنجاح إدارة األزمات: رصد هذه األنشطة املسببة لألزمات ،واالعرتاف هبا ودجمها وجعلها منطقية من أجل دعم 

يعتمد ذلك على فهم سياق صانعي القرار ملنع حدوث األزمات أو العمل بفعالية للتخفيف من آثارها السلبية، و 
األزمات حيث يؤدي السياق دوراً هامًا يف إدارة األزمات، إذ أنه يزود صانعي القرارات مبعرفة هامة عن األوضاع 
الراهنة وديناميات الوضع فيما يتعلق بأهدافهم ووظائفهم واحتياجاهتم من املعلومات، لتمكينهم من تكييف 

 ناسب. قراراهتم وإجراءاهتم على النحو امل

إن فهم ما هية السياق، وكيفية متثيله واستخدامه له دور مباشر يف حتديد االسرتاتيجيات املناسبة وتنوير عمل  
و جند تأكيدا لذات الفكرة لدى بري ليقريد و  صناع القرار على اختاذ القرار املناسب و حتقيق األهداف املرجوة،

حيث ختتلف بالنسبة هلما إدارة األزمات باختالف تنظيم  Per Lægreid · Lise H. Rykkjaريكجة 
 ,Lægreid & Rykkja, 2019) األمن اجملتمعي ومدى تفرد األزمة وعدم اليقني هبا وغموضها وتعقيدها

p. 07)األحرى فهم و حتليل ، ما يفهم منه أن اختالف السياق له تأثري مباشر على أسلوب إدارة األزمات أو ب
 السياق ضروري الختيار النموذج األنسب إلدارة األزمات.
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 لكن وجب التساؤل حول الفلسفة و القواعد األساسية للوصول إلدارة ناجعة لألزمات؟

إن أول ما تتوقف عليه اإلدارة الناجعة إلدارة األزمات هو فهمنا حلقيقة و طبيعة األزمة فالكفاءة ههنا مرتبطة 
ا بالتعامل مع ظاهرة طبيعية تواجهها كل األنظمة سواء السياسية أو اإلدارة و االجتماعية و غريها و أن هذه حتديد

األنظمة  تتعامل مع هذه الظواهر باعتبارها تغريات طبيعية و استثنائية تصادف حياة الكيانات املختلفة، و اليت 
ألقل و حتقيق فرص للتطوير يف احلاالت املثلى،  ويكون ميكن أن خنتق فيه فرصا متكننا من سد االختالالت على ا

لتبين هذه الفلسفة آثار إجيابىي على غرار التقليل من حاالت االرتباك و الشك و الاليقني املصاحبة ملختلف 
األزمات و هذا ما يعد مؤشرا إجيابيا السيما بالنسبة لصانع القرار، و حىت يصري األمر عمليا البد من االعتماد 

 لى جمموعة الشروط:ع
كبديل للقرارات األرجتالية و العشوائية أو حىت النابعة من نرجسية صناع القرار و   أوال: تعزيز دور البحث العلمي:

ذاك من خالل تعزيز دور الدراسات االستشرافية و كذا تفعيل دور مراكز الفكر يف كل العمليات السياسية و 
دور حمدد بالنسبة إلدارة األزمات حىت يصري األمر معربا عن فلسفة حكم و اإلدارية و ليس االفتصار على إسناد 

جند أن منطقة مشال افريقيا و   (Program, 2020, p. 14)تسييري، فبالرجوع للمؤشر العاملي ملراكز الفكر 
مركزا بالنسبة ألمريكا الشمالية  2058و  بالنسبة ألوربا 2219مركزا يف مقابل  507الشرق األوسط حتصي 

 1689مركزا حتوز الصني منها  1829مركزا، فيما سجلت آسيا   1871حتوز الواليات املتحدة األمريكية منه 
مركزا ، مع عدم تسجيل أي دولة عربية ضمن اخلمس و عشرين مركزا األوائل حيث الواليات املتحدة األمريكية 

و الصني تباعا يف املرتبتني الثانية و الثالثة، و ضمن ترتيب دول مشال افريقيا و الشرق هي األويل و ليها اهلند 
مركزا و اململكة العربية  36مركزا و اإلمارات العربية املتحدة ب 69األوسط تتصدر الرتتيب سلطنة عمان ب 

 دراسات. عامليا مركز األهرام لل 74مركزا ، كما يسجل التقرير يف املرتبة  28السعودية ب 

إن النجاح يف الوصول إلدارة فعالة لألزمات بشكل خاص و تسيري شؤون احلكم بشكل عام البد أن يعتمد على 
البحث العلمي و الدراسات العلمية وصوال إىل بناء قاعدة موثوقة من احلقائق و الدالئل اليت يعتمد عليها صناع 

 وطات املرافقة لألزمات.القرار و هو ما خيفف و يزيل مجلة التعقيدات و الضغ
 :املالحظ يف واقعنا أن إدارة األزمات تسند إىل جلان يتم  ثانيا:االعتماد على بنية وظيفية قارة إلدارة األزمات

إنشاؤها ظرفيا إلدارة أزمات وقعت بالفعل و هذا قد يكون قائما على فلسفة معينة ال تفي بالغرض فاألمر هبذا 
ع األزمة أو إلدارة خملفاهتا يف حني النجاعة متعلقة بإدارة األزمات قبل وقوعها و هو الشكر يصبح إدارة ملرحلة وقو 

األمر الذي يتوقف على دور البحث العلمي و الدراسات االستشرافية كما ذكرنا سابق ، و لكن أيضا يعتمد على 
و اإلجرائية و الوسائل التقنية لتأدية  بنية إدارة يتم ربطها باملستويات التقريرية و تزويدها مبختلف اآلليات القانونية
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الدور املنوط هبا ،و يكون املربر يف أن يتم إنشاء هذه البنية بشكل قار و مستمر انطالقا من كون األزمات هي 
األخرى  ظاهرة طبيعية مستمرة و متكررة احلدوث، و بالرجوع للواقع العريب ميكن أن جند نوعا من هذه البىن القارة  

املثال ال احلصر جند اإلمارات العربية املتحدة اليت  مت هبا  إنشاء اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات  فعلى سبيل
م، ومبرسوم 14/5/2007والكوارث ضمن منظومة اهليكل التنظيمي للمجلس األعلى لألمن الوطين بتاريخ 

، حيث هتدف إىل حتقيق سياسة (www.ncema.gov.ae, 2019) م2011( لسنة 2احتادي رقم )
الدولة فيما خيص اإلجراءات الالزمة إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، وتعترب اهليئة اجلهة الوطنية الرئيسية 

 املسؤولة عن تنسيق ووضع املعايري واألنظمة واللوائح املتعلقة بإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية
 موحدة لالستجابة حلاالت الطوارئ، كما جند األردن اليت تأسس هبا املركز الوطين لألمن وإدارة األزمات

ليعمل ضمن إطار وطين على تنسيق وتوحيد اجلهود والقدرات   23/1/2008بتاريخ  (2020)السميعات، 
 :والتخطيط ملواجهتها , ضمن االهداف التالية ملواجهة الكوارث واألزمات وإدارة هذه األزمات

 .حتقيق املقدرة على التكيف االسرتاتيجي ملواجهة خمتلف أنواع األزمات •

بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تتطلبها طبيعة عمل ومهام املركز خلدمة أصحاب القرار على خمتلف املستويات  •
 .وبالتنسيق مع القطاعني العام واخلاص

 .التكامل والتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية يف مواجهة األزمات على املستوى الوطين حتقيق •

 .املساعدة على اختاذ القرار الفعال ملواجهة خمتلف أنواع األزمات اليت تتعرض هلا اململكة •

البحث العلمي  إن فكرة إنشاء بنية قارة و مرتبطة باملستويات التقريرية و اعتمادها على نظم املعلومات و سبل
هي خطوة سليمة و أساسية يف الوصول لتحقيق إدارة ناجعة و فعالة إلدارة األزمات وفق منطق و فلسفة استباقية 
تبحث عن كامن الفرص يف األزمات و تتجنب ما أمكن من سلبيات، األمر الذي يعتمد على ختطيط اسرتاتيجي 

 ستقبل اعتمادا على احلقائق املثبتة بالدليل العلمي.طويل املدى يستند إىل إرادة جادة و فكر يستبصر امل
إن ما ذكرناه كمرتكزات و شروط جناح ال يغين باملطلق عن خمتلف األساليب و التقنيات و اإلجراءات املتبعة يف 
إدارة األزمات إمنا هو منطق و فلسفة يف تسيري و إدارة األزمات ينطوي عليه الوصول إىل أعلى درجات الكفاءة و 

 الفعالية، و يرتبط هذا املنطق من جهة أخرى بفهم و إدراك ألزمات السياق املأزوم فكيف يبدو عامل اليوم؟
إن السؤال املؤطر هلذا  المحور الثالث: األزمات في ظل السياق الدولي المأزوم: الخصائص و االنعكاسات: 

 األزمات اليت متيز السياق الدويل  املأزوم؟احملور يتعلق بسبل متيكن اجلهود احلكومية من التعامل الفعال مع 
من املنطقي ان بداية اإلجابة تكون بتحديد خصاص العامل املأزوم حيث شهد عامل اليوم تغريات جيواسرتاتيجية 

 عميقة ميزهتا األحداث التالية:
 ينيات.تقويض السيادة الوطنية اعتمادا على تفعيل النسق احلقوقي العاملي انطالقا من منتصف التسع .1
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 عوملة اإلرهاب و احلرب على اإلرهاب.  .2

 .2008األزمة املالية العاملية انطالقا من  .3

النقاشات العاملية خبصوص املنافع املشرتكة ال سيما القضايا املتعلقة بالبيئة و الصحة و ضرورة بناء نسق  .4
 تعاوين ملواجهة التحديات.

، Johnson ،1999و  Bealey) للعلوم السياسية وفقا لقاموس بالكويلتقويض السيادة الوطنية:   .1
يتم ربط سيادة الدول باعرتاف باقي الدول هلا بسيادهتا على اإلقليم و ذلك رجوعا ملعاهدة  (92صفحة 

لكن هذا املعىن ال ميكن اعتباره إال قانونيا فالسيادة الفعلية ال تكون إال بتحقيق  ،  1648وستفاليا  
االستقالل التام بكل أبعاده املختلفة و هو ما يصعب حتقيقه يف ظل االعتماد املتبادل و احلاجة إىل أشكال 

 سيادة فعلية، أما خمتلفة من التعاون و التكامل و حىت العالقات العدائية و الصراعية تعيق الوصول إىل
فتنظر للسيادة  (Badie, Dirk Berg, & Leonardo , 2011 ) موسوعة العلوم السياسية

باعتبارها من أكثر املفاهيم املتنازع عليها يف العلوم السياسية حيث املفهوم مرتبط مبركزية ثقافية شديدة أدت 
إىل اختالف التعاريف املقدمة للسيادة و ذاك ما قد يزيد من غموض املفهوم خاصة يف السياق الذي نعيشه 

ة عنصرا مشرتكا يف كثري من التعاريف احلديثة للسيادة و هو و خنتربه، و لكن على الرغم من ذلك جند أن مث
أال تكون قابلة للتجزئة ومطلقة على حد سواء بغض النظر متامًا عن مصادر شرعيتها و مكاهنا الدقيق ، و 
هذا ما حيدث على املستوى النظري إذ الواقع ال يعكس نفس الفهم بالنسبة للسيادة بل و عمق النقاشات 

 ل حقيقة السيادة و هل فعال هي مطلقة و غري قابلة للتجزئة؟مرة أخرى حو 
هذا السؤال يقع يف جوهر النقاش العلمي يف نظرية العالقات الدولية حيث يدور النقاش حول حتديد مستوى 

ية السيادة بفعل تأثريات عصر العوملة و أن مثة استبداال ملفهوم السيادة الشعبية مبفهوم يتم حتديده يف مستويات كل
و هو السيادة الدولية و اليت ترتكز حول مفهوم بديل هو حقوق األنسان اليت أضحت حمورا لكثري من النشاطات 
و األفعال الدولية ، بل و أن ممارسة هذه النشاطات هي اليت أزالت فكرة مطلقية السيادة و جعلت منها مفهوما 

جموعة من اآلليات الضامنة على غرار إقرار التدخل مركزيا تراجع لصاحل حقوق اإلنسان املرتبطة هي األخرى مب
اإلنساين الذسي يشكل حتديا صرحيا للمفهوم التقليدي للسيادة، و من هذا الباب ميكن اعتبار ذلك شكال من 
أشكال األزمات املستمرة اليت تواجهها الدول حيث كيف ميكن التوفيقبني احلفاظ على السيادة الوطنية و جتنب 

ت املختلفة و املرتبطة حبقوق اإلنسان حىت أضحت القوانني احمللية مرتبطة حتديدا بنسق دويل قانوين حتدي التدخال
 معومل، و هو ما يقوض حىت التمظهرات الداخلية للسيادة.
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 ,Agnew) يف كتابه العوملة و السيادة يف طبعته الثانية John Agnewنفس النقاش يشري إليه جون أنيو 

2018, p. 01)  حيث حيدد النقاش حول مسألة السيادة بني ارتكازها على األقليم كفهوم حمدد و حمدود من
جهة و تأثريات العوملة من جهة أخرى اليت هلا القدرة على تقويض سيادة الدول و  اليت يعتربها ثلة من األكادميني 

أو ما يشار إليه أحيانا بفكرة الدولة العاملية و اعتبار الكرة األرضية   هتديدا لإلقليم من خالل فكرة إزالة احلدود
 كلها دولة واحدة حتكمها ذات األنظمة و القوانني.

إن التغريات اليت نشهدها منذ مطلع التسعينيات خبصوص السيادة فرضت تفكريا جديا يف الدولة باعتبارها ظاهرة 
ليدية املتمثلة يف محاية اإلقليم من كافة أشكال اإلعتداءات على سياسية فهل بقيت حمافظة على وظائفها التق

اإلقليم؟ لعل اجلواب يكون يف التدخالت العسكرية اليت عشناها و نعيشها و حىت القواعد العسكرية األجنبية 
 املتواجدة خارج أقاليمها على غرار القواعد العسكرية األمريكية و الفرنسية و كذلك امتداد و تنوع نشاط

الشبكات االجرامية املتحالفة مع احلركات اإلرهابية يف العامل و اليت أضحت هي األخرى ال تعرتف ال باحلدود و 
ال مبمفاهيم السيادة التقليدية، كل ذلك يبقي السيادة حمورا للنقاشات العلمية اليت يثبت السياق احلايل أهنا 

ذلك يعد مصدرا ألزمات مستمرة و متكررة احلدوث و  أضحت خمرتقة و مبباركة دولية يف أكثر من حالة، و كل
ذات طبيعة مركبة،خاصة و أن انتهاك السيادة يف هذا السياق املأزوم مرتبط بالتدخل اإلنساين املستند على القوة 
الصلبة كما يرتبط أيضا باالرهاب و احلرب على اإلرهاب كمسوغ أو مربر و هو ما يبقي عامل اليوم على درجة 

 ن الالموثوقية و عدم اليقني.عالية م
يدل اإلرهاب على العنف و نشر الفزع و اخلوف بني اجملتمعات و عولمة اإلرهاب و الحرب على اإلرهاب:  .2

الدول و بين البشر و ميس البيئة باختالف مستوياهتا و فضاءاهتا، و هذا ال يعين البتة عدم وجود اختالف حول 
 استعماالته األوىل يف الثورة الفرنسية.تعريف املفهوم و ذلك منذ بدايات 

و ال يزال النقاش واسعا حوله يف ظل تركيز البعض على الفعل اإلرهايب كمدخل لتوحيد التعريفات ،و بقاء ثلة  
تركز على الفاعل اإلرهايب كمرتكز حيظى باألولوية يف مدخل احلرب على اإلرهاب، و حىت نربط مبوضوع الدراسة 

 بتأثرياهتا على العمل احلكومي و تأثرياهتا على السياق احلايل و جعله مأزوما أكثر فأكثر. نسعى لربط الظاهرة

إن  (Solomon, 2015, p. 02) يشري حسني سليمان يف كتابه اإلرهاب و احلرب على اإلرهاب يف افريقيا
غالبا ما يكون مهيمنا يف احلياة اليومية. وهو يؤثر على الطريقة  اإلرهاب كظاهرة يتحول تدرجييا إىل تأثري متفشي،

اليت جتري هبا احلكومات سياساهتا اخلارجية والطريقة اليت تتعامل هبا الشركات مع األعمال التجارية، وذلك ما 
ذلك هو يوجه حييلنا للتأثري املباشر لإلرهاب على العمل احلكومي و الدويل و حىت اخلاص يف احلياة اليومية و ب

 العمل احلكومي املنفرد و الدويل املشرتك على مزيد من اإلنفاق املايل على حماربة الظاهرة.
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منعطفا حامسا و تغريات عميقة يف السياسة الدولية و ذلك بعد إقرار احلرب على  2001لقد مثلت سنة 
لس األمن على غرار اإلرهاب الىت انطلقت من خالل استصدار حزمة هامة من القرارات من طرف جم

و الذي جعل حماربة اإلرهاب ذات بعد إلزامي خاصة و أن القرار اعتمد يف إطار  2001لسنة  1337القرار
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة و مت التأكيد على أن اإلرهاب مهدد للسلم و األمن الدوليني، و كان من 

لدول لكل االتفاقيات املتعلقة مبحاربة اإلرهاب و كذلك السعي بني النتائج التأكيد على ضرورة انضمام مجيع ا
لتوحيد اجلهود يف جمال التعاون الدويل اجلنائي خاصة و أن اإلرهاب هو ظاهرة عابرة للحدود ما يلزم الدول بعدم 

ية أم االنغالق يف حدودها االقليمية حماربة للظاهرة بل وجب تكاتف اجلهود، و لكن هل أدى ذلك لنتائج إجياب
خلقا وضعا أزمويا جديدا؟فعال التعاون الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب و التعاون الدويل اجلنائي العمومي يعترب 
حممودا و مربر ذلك هو هدفها املتعلق بتحقيق السلم و األمن الدوليني كهدف اسرتاتيجي، لكن باملقابل إعالن 

و بالرغم مما ذكرناه سابقا حول التعاون الدويل يظهر مفارقة الواليات املتحدة األمريكية احلرب على اإلرهاب 
 تستحق التمحيص، فبعد حوايل عقدين من إقرار احلرب على اإلرهاب جند املؤشر العاملي لإلرهاب

(START, 2018) العاملي دولة تقهقر ترتيبها يف املؤشر  46، حيث نالحظ  ينذر بأزمات مستمرة و مركبة
دولة حتسن ترتيبها، لتبقى أفغانستان أكثر الدول تأثرا بالظاهرة من حيث عدد القتلى و  94لإلرهاب يف مقابل 

كمنطقة باعثة للتهديد اإلرهايب و معنية بشكل مباشر باحلرب على   2001هي الدولة اليت مت تصنيفها يف 
يمات فتكا و إرهابا، أما بالنسبة لعدد الضحايا فقد اإلرهاب، كما سجل التقرير بقاء تنظيم الدولة أكثر التنظ

فقد سجلت كل منطقة  2001، و مقارنة بسنة %92و الصومال بنسبة  %123سجلت مصرا ارتفاعا بنسبة 
. وكانت الزيادة يف أثر 2002أعلى مما كان عليه يف عام  2017يف العامل متوسطا ألثر اإلرهاب يف عام 

اإلرهاب أكرب ما تكون يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ما يعرب بشكل 
التهديد اإلرهايب يف كل أحناء املعمورة يف الوقت اليت كانت فيه األنظار ترتقب القضاء  واضح عن استمرار و تزايد

على الظاهرة جند أن ذلك افضى إىل مزيد من األزمات اليت مل تكن ذات مدلول أمين فقط حيث لذاك تأثري بالغ 
اتج القومي ألفغانستان على اقتصاديات الدول حيث اخنفض الناتج اإلمجايل لكثري من الدول حيث اخنفض الن

، و يف النتائج العامة ملؤشر اإلرهاب جند أن التاثريا %10.8، و العراق سجل اخنفاضا بنسبة  %12.8بنسبة
، و قد أكد ذلك كثري من التقارير اإلقتصادية فبحسب % 25اإلقتصادية أدت الخنفاض الناتج القومي بنسبة 

، بعنوان 2018صدر يف نوفمرب (2019)عطوان،  الدوليَّةتقرير صادر عن معهد واتسون للشؤون العامة و 
"، فإن تكلفة حروب الواليات املتحدة 2019سبتمرب حىت  11"تكلفة ميزانية الواليات املتحدة حلروب ما بعد 

الدفاع وشؤون احملاربني يف العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا واإلنفاق اإلضايف على األمن الداخلي ووزارة 
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كانت تبلغ التكلفة أكثر   2017تريليون دوالر. وحىت عام  5.6سبتمرب الـ 11القدامى، تتجاوز منذ هجمات 
حىت  مليار دوالر على عمليات الطوارئ عرب البحار 80تريليون دوالر، ويتوقع أن خيصص "البنتاغون  4.3من 
، فستظل الواليات املتحدة على املسار 2023لول عام ". ويضيف، "حىت لو انتهت احلروب حب2023عام 

 تريليون دوالر ،على األقل 6.7مليارات دوالر إضافية ليبلغ جمموعها  808إلنفاق 

جند يف هناية ذلك أن النقاش االذي جرى بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب و منافسته كلينتون حول التوجه حنو 
طار عوملة مهذبة ،يثبت الواقع بشأنه انتصار االجتاه املدافع عن مزيد من األمركة مزيد من األمركة أو البقاء يف إ

حيث هي تبسط سيطرة اسرتاتيجية على منطقة الشرق األوسط، و فرض منطق استعمال القوة املفرطة يف كثري من 
على اإلرهاب و ارتباطها  أصقاع العامل و إن كنا نسجل اخنفاضا بالنسبة هلذه املسألة بفعل الطبيعة املركبة للحرب

بالوضع االقتصادي العاملي الذي يثبت هشاشة يف أكثر من حمطة، و ذلك ما جيعل الدول اليوم تعيش يف مواجهة 
 حتديات مستمرة و أزمات بنيوية و هيكيلة معقدة، حيث زادهتا األزمات املالية شدة و تعقيدا.

حتديا كبريا بالنسبة للنظام املايل و  2008شكل عام لقد : 2008األزمة  المالية العالمية انطالقا من 3
اإلقتصادي العاملي، بل و أكثر من ذلك بل كان حتديا للنظرية الليربالية الرأمسالية خصوصا ملا أضحت احلكومات 

ة الرأمسالية جمربة على تغيري فلسفتها يف التعامل مع احلرية االقتصادية و الرأمسالية فانتقلت عرب سياسات مستجد
 من دور الضبط إىل دور التدخل و إنقاذ القطاع املايل و املصريف بضخ األموال تعديال الختالالت وظيفية.

و لعل ذلك ما جعل بعض التحليالت تستعيد بريق منظري الفلسفة االشرتاكية يف تنبؤهم باهنيار الرأمسالية و  
ري النظري من خالل الدعوة لتقوية الدور زواهلا، بل شكلت أيضا ردودا عكسية على األقل يف مستوى التفك

،و 2008احلكومي يف السياسات االقتصادية و مواجهة العوملة و تقوية سيادة الدول من جديد يف مواجهة أزمة 
 لكن كيف ميكن أن نفهم أسباب و مآالت هذه األزمة العاملية؟

الت بنوية و وظيفية جعلة الرأمسالية يف باملعربة عن اختال 2008سيكون من املسلم به وصف األزمة املالية لسنة 
مأزق ليس باهلني، ال سيما و أهنا مرتبطة بالرهن العقاري حتديدا، ففي الواليات املتحدة األمريكية  اليت شهدت 
ازدهار سوق القروض العقارية و لكن رافقه عجز يف السيولة البنكية على متويل العمليات اإلقراضية اليت مل تتوقف 

ل األزمة اىل نقطة التحول حنو منحى كارثي، على اعتبار أن ذلك وقع يف سياق تراكمي و مل يكن وليد إال بوصو 
محلت معها ما مل يك ن مؤكد و هو املتعلق باخنفاض أسهم السوق العقاري و  2007الصدفة إذ أن بداية سنة 

ت املوجهة خصوصا للسوق مواجهات عجز كبري يف حتصيل القروض من طرف البنوك على الرغم من التحذيرا
البنكي األمريكي إال أن البنوك استمرت يف عمليات االقراض دون احلصول على الضمانات الالزمة و الكافية، و 
هذا مازاد من الالموثوقية جتاه البنوك خصوصا و األسواق املاليةالدولية بصفة عامة ما حذا بالبنوك املركزية على 

 يف إطار اسرتاتيجية انقاذ األسواق املالية.التدخل و ضخ مزيد من األموال 
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من خالل التطور التارخيي لألزمات  2008مقاال استعرض فيه أزمة  Charles Collynsكتب شارل كوينز 
 FINANCEاليت شهدها العامل، و ما يعطي صدقية يف ما كتبه هو نشره من خالل جملة املالية و التنمية 

and D DEVELOPMENT  الصادرة عن صندوق النقد الدويل و كان نشر املقال يف ديسمرب
 .Collyns, 2008, p) على حد قول شارل كوينز 2008مرافقا لسياق األزمة، لقد  مثلت أزمة  2008

ب العاملية الثانية، و إن كان األكثر تدمريا منذ احلر  2008خاصة باملقارنة مع األزمات املعاصرة أهنا األزمة  (18
هو االنتشار العاملي الذي مس أسس و أركان  2008ال ينفي وقوع أزمات أخرى خطرية إال أن ما مييز أزمة 

االقتصاد العاملي و شكل هتديدا الزدهار العامل الذي مل يعرف وضها مماثال خالل السبعني سنة اليت سبقت 
حيث يقدر  2008ر صندوق النقد الدويل حول االستقرار املايل لسنة ، وقد استند شارل يف ذلك  لتقري 2008

أن اخلسائر على القروض العقارية ذات الصلة يف الواليات املتحدة وغريها من االئتمانات سوف تضيف ما يصل 
 تريليون دوالر. 1.4إىل 

من إغالق  1929أزمة لقد كانت توقعات اخلرباء يف السياق األزموي أنذاك تتوقع بشكل كبري ما حصل يف 
البنوك و ارتفاع نسب البطالة و الوصول إىل منحنيات كارثية متس اإلقتصاديات الكربى يف العامل و حىت الناشئة، 
و لكن حتديدا متثلت التأثريات احملتملة أنذاك يف: تعزيز القيود على اإلمتان املصريف و زيادة هامش املخاطر بالنسبة 

يب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل و نفور املستثمرين من األسواق الناشئة و أخريا لسندات الدين و تناقص نص
 التشديد على القروض اخلارجية، و لكن هل كانت األزمة ذات أبعاد اقتصادية فقط؟

تقريرا حول األزمة املالية و كان عنوانه دروس من األزمة 2009يف مارس   نشر مركز الدراسات اجليو اقتصادية
على وجه ينبئء بعمق و خطورة األزمة، فمقدمة   يث كانت مقدمة التقرير حادة بشأن الوضع الذي مت تفسريهح

تفيد بأن قصة األزمة املالية سوف يعاد سردها إىل ما ال هناية باعتبارها قصة اجلشع  (Steil, 2009) التقرير
الواسع النطاق والفساد وعدم الكفاءة، واليت مكنتها أجندة سياسية هتيمن عليها أيديولوجية إلغاء القيود 

و إلغاء احلواجز املالية مبا التنظيمية. يبدو و أن ذلك إشارة إىل عصر ما بعد العوملة القائم على تفكيك القيود 
خيدم الليربالية الرأمسالية، فضال على أن التقرير يتوافق يف جانبه التقين مع تقرير صندوق النقد الدويل حيث أشار 
إىل خماطر السياسات اليت تغذي الرتاكم السريع للديون يف خمتلف أحناء االقتصاد. حيث أن سياق األزمة شهد 
                                           

  الكائن مقره بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية  من خالل جملس  مركز الدراسات اجليو اقتصاديةالتقرير صادر عن
غري رحبي تأسس   و هو مركز فكر The Council on Foreign Relations (CFR)العالقات اخلارجية 

و يشرف على عدد من املنشورات الفكرية و العلمية على غرار السياسة الدولية و السياسة اخلارجية  1921عام 
  /https://www.cfr.org، اقرأ املزيد حول املركز من خال موقع الويب:للواليات املتحدة األمريكية

 

https://www.cfr.org/


 

 لقمان مغراوي
 

506 

 

بوقة من طرف  األفراد واملؤسسات املالية ، وبذلك حتولوا هذه األموال إىل أصول سكنية مستويات اقرتاض غري مس
 والعقارات أنتجت خسائر كبرية عندما اخنفضت قيمة األصول. 

 Wenjie Chen; Mico) و على الرغم من اإلجيابيات اليت تضمنها تقرير صندوق النقد الدويل 

Mrkaic; Malhar Nabar, 2019) حيث يسجل   يف تقريره الصادر بعد عشر سنوات من األزمة
تعايف كثري من االإقتصاديات و لكن ليس يشكل تام ،مع تسجيل تفاوت يف نسب التعايف خاصة  فيما تعلق 

ياسات باالقتصاديات الناشئة، إال أننا ميكن أن نستشف من مضمون التقرير أن االنتقادات كانت متعلقة بالس
احلكومية اليت تفاوتت قدراهتا يف تسيري األزمة أو احتوائها حيث انعدمت القدرة على املواجهة الفعلية، و بذلك 
يكون من املستحيل الوصول إىل جمتمعات دون خماطر فذلك بعيد املنال خاصة و أن األزمة املالية العاملية كان هلا 

وسيواقتصادية فيما تعلق بارتفاع نسب البطالة و تأثري ذلك على تداعيات أكثر من اقتصادية، فهي ذات طبيعة س
املستوى املعيشي لألفراد، و هي ذات طبيعة سياسية أيضا من حيث تعلقها بكفاءة السياسات احلكومية على 

مقا التفاعل الفعال مع هذا النوع من األزمات أين قاد الفشل دوما إىل توسيع اهلوة بني احلاكم و احملكوم زادها ع
و تباعدا الالموثوقية اليت طغت على التعامل مع القطاع البنكي، فضال على أن بعض البحوث العلمية الصادرة 
عن مراكز فكر خمتلفة تعترب األزمة العاملية املالية متثل فشل منوذج تسيريي برمته، حيث اعتربها البعض مأزقا 

الرأمسايل يف حني اعتربها الرأمساليون أنفسهم فشال و عدم  للرامسالية و هو حال التوجهات املعادية أساسا للفكر 
كفاءة بالنسبة للسياسات احلكومية اليت أضحت تتطلب مرافقة أكثر من أي وقت مضى و تعاضدا من طرف 
الفواعل الوطنية و الدولية على غرار املؤسسات النقدية العاملية و حىت املنظمات الدولية على غرار منظمة التعاون 

تصادي و االجتماعي و حىت منظمة التجارة العاملية ، ماجيعل من التفكري يف أسلوب مبتكر إلدارة األزمات االق
ضرورة قصوى ت ؤكدها الدراسات اليت تستشرف  بشكل موثوق وقوع أزمات مالية أكثر حدة بالنسبة للحكومات 

حيث خلص الكتاب حلدوث أزمات مالية  (Riles, 2020, p. 86) و هو ما جاء به كتاب املواطنة املالية
، و لعل ما 2008الحقة ستكون احلكومات عندها عاجزة على إجياد مصادر متويل مبتكرة مثلما حدث يف أزمة 

ية ذاهتا يقودنا لضرورة التفكري يف إعادة النظر يف الفلسفة االقتصادية اليت تقود العامل اليوم هو امل ؤشرات الرقم
ال يزال يواجه حتديات كبرية حيث  (Bank, 2020) حيث تبني مؤشرات البنك الدويل أن االقتصاد العاملي

و بالنسبة لسنة  %2.4أسوأ سنة بالنسبة للنشاط العاملي حيث مت تسجيل  2019اعتربت سنة 
بالنسبة لإلقتصاد العاملي يف مقابل  %2.5فالتوقعات هي األخرى ضئيلة حيث يتوقع التقرير تسحيل2020

، و أن كل ذلك لن يقود حملاربة الفقر يف العامل باخلصوص يف %1.4ترجع اقتصاديات الدول املتقدمة بنسبة
ا هو مؤكد من خالل الواقع أن تزايد نسبة الفقر يف العامل و م .إفريقيا أين توجد النسبة الغالبة من فقراء العامل

مرتبطة بشكل مباشر حباالت الالستقرار و تزايد أعداد املهاجرين غري الشرعيني واستثمار شبكات اجلرمية املنظمة 
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ئا يف ذلك ما يشكل أزمة عرب وطنية ال هتدد الدول الفقرية حصريا و لكن متتد خارج احلدود الوطنية لتشكل عب
على دول اجلوار و حتىي الدول البعيدة جغرافيا، و بذلك يكون تدهور االإقتصاد أزمة تنطوي على درجة عالية من 
التعقيد تستوجب تكاثف اجلهود الدوليةاليت تعيقها دوما نفعية الدول و مصاحلها و هو ما يعد مستوى عميقا 

  زمات أخرى تستحوذ على اهتمام عاملي واسع.لألزمة،و لكن لألسف ليس كل ذلك منتهى األزمات بل تظهر أ

ال سيما القضايا املتعلقة بالبيئة و الصحة و ضرورة بناء نسق النقاشات العالمية بخصوص المنافع المشتركة:   .4
تعاوين ملواجهة التحديات، و يقع على رأس هذه القضايا مسألة املناخ العاملي و التهديدات اليت باتت تواجهها كل 

مورة دون استثناء سواء الدول املتطورة أو األقل تطورا و حيت تلك الدول اليت يعد باعها يف االقتصاد و أحناء الع
بشأن فهم الظاهرة تبدأ عند حتديد طبيعة هذه األزمة اليت ال تعرتف حبدود  التكنولونوجيا ضئيال، و لكن املعضلة

مرتبطة بإفرازات و خمرجات العامل اإلقتصادي، أم أهنا  الدول و سيادهتا و ال إمكانياهتا، فهل هي ذات طبيعة تقنية
أزمة متعلقة بالقانون الدويل خاصة و أن الواقع الدويل يثبت تعارضا بني امللوثني الكبار الذين يتقاعسون يف مواجهة 

ائة من يف امل 36على غرار الواليات املتحدة اليت يصدر عنها  أكثر من   الظاهرة بل و يزيدوهنا عمقا و تعقيدا
يف املائة من االنبعاثات من البلدان االعضوة يف الوكالة الدولية للطاقة  40انبعاثات الغازات الدفيئة وأكثر من 

الصناعية اليت تتأثر بشكل  من جهة، و الدول غري (OECD, 2002, p. 13) 2002حسب إحصاءات 
 مباشر مبلوثات الدول الكبار؟

إن املتتبع لقضايا البيئة العاملية باعتبارها قضية ذات اهتمام مشرتك جيد تنوعا و زمخا يف الكتابات املختلفة 
باختالف مشارب كاتبيها، و لكن ما يبدو متفقا عليه هو الطبيعة املركبة و املعقدة ألزمة التغري املناخي و أنه يعترب 

تباره يرتبط حصريا بارتفاع متوسط درجات حرارة الطبقات اجلوية ضمن املهددات االسرتاتيجية لألمن الدويل،باع
، و الذي يوعز هذا  على امتداد فرتة زمنية معينة و هو ذات التعريف الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة

جمال  التحول بشكل حصري للعامل اإلنساين املتمثل يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن االستثمار يف
، و هو ما يتطابق كذلك مع تعريف جلنة اخلرباء (Fleming, 2020, p. 02) الطاقات التقليدية غري النظيفة

من جمموعة ، و هي اهليئة اليت مت إنشاؤها بطلب  (Boniface, 2017, p. 53) الدوليني لتتبع تطور املناخ
و املتمثاة يف الواليات املتحدة األمريكية و اليابان و إيطاليا و أملانيا وبريطانيا و فرنسا و  1988الدول السبع سنة 

كندا،و لكن ما نسجله أن مثة اتفاقا على خمرجات هذا التغري املناخي على غرار األعاصري املدمرة و ذوبان املناطق 
نسبة مياه احمليطات و نضوب املياه الصاحلة للشرب، و باملقابل نسجل عدم اتفاق املتجمدة عرب العامل و ارتفاع 

حول مسببات هذا التحول املناخي حيث مت تقدمي نظرية جديدة من قبل سفينسمارك وفريس كريستنسن يف عام 
النباتية و احليوانية  و مها داناماركيان خمتصان يف اجليوفيزياء، يوعزان سبب األعاصري املدمرة و فناء األنواع 1997
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عوامل  ، بل إألى(02، صفحة Fleming ،2020) للنشاط الشمسي ال إىل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
طبيعية مرتبطة بالنشاط الشمسي و مما تذكره النظرية أن التغري املناخي و ارتفاع درجات احلرارة يعود حىت إىل ما 

 قبل الثورة الصناعية.

لكن على الرغم من اختالف النظريات و التوجهات العلمية و السياسية بشأن أسباب تغري املناخ و االحتباس 
شكل من األشكال ما يواجهه العامل من حتديات و هتديدات مرتبطة بقضايا املناخ، ال احلراري فذلك ال ينفي بأي 

سيما و أن األمر يهدد مصادر احلياة األساسية على غرار املاء و املنتوجات الزراعية و احليوانية و تناقص الغطاء 
برهان املاو من جامعة بوتسوانا ، حيثا تشري الدراسة اليت قدمها   النبايت يف مقابل ازياد املساحات املتصحرة

أن إدراك  (Matondo & Alemaw, 2020, p. 57) وماتوندو من جامعة سوازيالند بافريقيا الوسطى
آثار تغري املناخ على املوارد املائية يف إفريقيا يتجلى بوضوح من حيث زيادة حجم و نسبة تواتر الفيضانات، وتغري 

 تواتر هطول األمطار وتوزيعها، وجفاف األهنار، وتراجع املسطحات املائية، واالهنيارات األرضية، وزيادة األعاصري،

وبذلك تؤثر  2050و أن مثة سيناريوهات حمتملة للجفاف حبلول سنة ،% 20فاخنفاض جريان املياه يقدر ب
هذه املخرجات و اآلثار بدورها على الطاقة، والزراعة، وإنتاج األغذية، والتنمية الوطنية، والنظم اإليكولوجية وغريها 

اء املعمورة حيث من االقتصادات االجتماعية للمجتمعات احمللية ككل، و ال ختص الظاهرة افريقيا فق بل كل أحن
، عن اإلدارة الوطنية 2017يف أغسطس  (Wang & Liu, 2020, p. 03) صدر التقرير السنوي

حالة املناخ يف عام  (AMS)واجلمعية األمريكية لألرصاد اجلوية  NOAA)للمحيطات والغالف اجلوي )
ملؤشرات الرئيسية لتغري املناخ، مثل درجات حرارة األرض واحمليطات، قد ، مشريا إىل أنه بالنظر للعديد من ا2016

مت تسجل أرقاما قياسية تارخيية جديدة، و جعل احلاجة إىل التصدي لتغري املناخ أكثر إحلاحا من أي وقت، ففي 
ة من درجة مئوية أعلى من متوسط الفرتة املمتد 0.56-0.45كانت درجة حرارة السطح العاملية   2016عام 

درجة مئوية عن عام  0.12إىل  0.01، ، وعلى وجه التحديد، فإن هذا الرقم أعلى من 1981-2010
، وهذه الدرجة العالية هي نتيجة للتأثري املشرتك 2014درجة مئوية أعلى من عام  0.25إىل  0.18، و2015

 ول من نفس السنة.لالحتباس احلراري العاملي الطويل األجل وظاهرة النينيو القوية يف النصف األ

إن خمرجات أزمة املناخ العاملي و ما يعرف باالحتباس احلراري تعترب لدى مجع من املهتمني بالقضايا 
 اجليواسرتاتيجية مهددا صرحيا لألمن العاملي و سببا لربوز و جتدد صراعات خمتلفة و هو ما يؤكده باسكال بونيفاس

(Boniface ،2017 53، صفحة)  الذي يستشهد مبن يعترب هذه األزمة مهددا للحياة البشرية برمتها و
يسوق يف ذلك مثال عن  احتمال ارتفاع نسبة مياه دلتا النيل املرافق لتصحر دارفور بالسودان وكيف أن ذلك 

التنقالت الشرعية و غري  عامل أساسي يف الصراعات احلاصلة بكل املنطقة و دول اجلوار،خاصة مع تنامي ظاهرة
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الشرعية املصاحبة لكافة أشكال التوترات و الصراعات اليت تتطلب تكاثف اجلهود الدولية حللها و هو ما نلحظه 
من خالل اإلشراف األممي على خمتلف قضايا النزاع، و لكن بكل أسف جند أن التعاون الدويل هو األخر ذو 

و مها  1998املتحدة األمريكية و الصني على بروتوكول كيوتو سنة طبيعة أزموية، حيث مل تصادق الواليات 
املسؤوالن عن أكرب نسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة يف العامل، و هو ما يعرب بشكل صريح عن التناقض بني 

  2013سنة  املبادئ العاملية و براغماتية الدول الباحثة عن مزيد من التقدم و اهليمنة و إىل غاية معاهدة فرسوفيا
اليت وقعت عليها كل الدول و  2015كل قمم املناخ شهدت نفس التعارض،خبالف قمة بارس يف ديسمرب 

 اتفقت نظريا على احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

االتفاقات الدولية دراسة ملراجعة  (Zenker, 2018, p. 12) قدم الباحث األملاين زنكار 2018يف سنة 
حول التغري املناخ و مما توصلت إليه الدراسة هو صعوبة حتقيق التعاون الدويل يف مواجهة االحتباس احلراري و من 
بني أسباب ذلك عدم وجود قرارات ذات صبغة فوق وطنية لعدم وجود م ؤسسة عاملية أو مركزية هلا القدرة على 

ت سيادة تتطلب أعماهلا املصادقة على التفاقيات ذات العالقة و تباعا ذلك خاصة و أن املسألة تتعلق بدول ذا
املرور إىل التنفيذ و هو يثبت الواقع نقيضه فآليات نفاذ هذه االتفاقيات الزالت تراوح مكاهنا بدليل انسحاب 

ان وروسيا ، فضاًل عن خروج عدة بلدان مثل كندا والياب2001الواليات املتحدة بعد التصديق من اتفاق كيوتو 
من فرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو. كما أن هذا اجلانب يقلل من نطاق اجلزاءات يف حالة عدم االمتثال 

 للمعاهدة

إن أزمة املناخ العاملي يثري النقاش حول مسألة السيادة و الزوال املادي لبعض الدول أين حيتمل زوال إقليمها و هو 
حيث أن التوزيع غري املتكافئ آلثار تغري  1933اقع الدويل مطلقا منذ اتفاقية مونتيفيديو الظاهرة اليت مل يعرفها الو 

املناخ البشري يظهرأن الدول الصغرية ال متثل سوى نسبة ضئيلة من االنبعاثات العاملية ولكنها تعاين أكثر من 
ها املادي يف املستقبل فجزر مثل غريها. وهناك  قلق إزاء مستقبل هذه الدول، فألول مرة تساؤالت بشأن الوجود

توفالو وكرييبايت وجزر مارشال ميكن أن ختتفي كنتيجة لتغري الطقس ،و ما يستدل به هو الشواطئ السريعة التغري 
بسبب النشاط البشري  الذب جيعلها أكثر عرضة الرتفاع مستوى سطح البحر. وقد يتعرض سكان هذه الدول 

ن "الالجئني املناخيني" ويزيد من احتمالية تضاعف أزمة اهلجرة ، ما يتطلب للتشريد القسري مما خيلق موجة م
تدخال انسانيا عاجال و هو املسألة اليت تعرب عن استخدامات القوة ألغراض انسانية و لكن هل تتفق اإلرادة 

راري و فرض الدولية على التدخل لصاحل البيئة و محاية الساكنة و األقاليم املختلفة من خطر االحتباس احل
 عقوبات على امللوثني الكبار غري امللتزمني؟ ذلك هو املستوى األعمق لألزمة املناخ العاملي.
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و إن استمر النقاش حول ما إذا كان تغري املناخ من صنع اإلنسان أو جزءا من الدورة الطبيعية لوجود األرض.  
الواضح أن أولئك الذين سيتأثرون بتغري املناخ، خيتربون بالفعل اآلثار املرتتبة عليه.  ومن واجب اجملتمع  فمن

 الدويل أن يكفل أن يعكس قانون األمم على حنو كاف الظروف املعيشية جلميع األمم والشعوب.

 الخاتمة:

من الالموثوقية اليت متيزعامل اليوم، و لعل ما من خالل ما مت عرضه عرب فصول الدراسة يظهر جليا الدرجة العالية 
يؤكد ذلك هو األزمات ذات الطبيعة املركبة و املعقد املستمرة احلدوق و التعاظم و هو ما ميثل حتديا حقيقيا 
للمجموعة الدولية برمتها،خاصة و أن هذه األزمات هي ذات ميزة عرب وطنية ال تعرتف باحلدود و تشكل ضررا 

و تربز معضلة و اضحة تتمثل يف تأثر دول ليست معنية مبسببات األزمة من أساسه و لكنها  لكل الدول، بل
طرف يف املواجهة و بنائ اسرتاتيجيات كفيلة، لكن باملقابل براغماتية الدول تعيق  تنسيقا حقيقيا بني اجملموعة 

يجيات للمواجهة، و على الرغم من الدولية و يثبت تضاؤل قدرة املنظمات العاملية حول التوافق و تفعيل اسرتات
 ذلك وجب التفكري يف حلول على درجة مقبولة من الكفاءة و الفعالية يف إدارة هذا النوع من األزمات

إن أول ما جيب تفعيله على املستوى الوطين هو اعتماد بنيات قارة ال ظرفية يكون هدفها الرئيس إدارة األزمات  -
دد التخصصات الذي يستند بدوره إىل األحباث العلمية املستندة إىل دالئل على اختالفها تعتمد على فريق متع

ذات صدقية عالية و يف ذلك يتوجب أيضا اإلعتماد على الدراسات االستشرافية و نظم املعلومات احلديثة فبدون 
هذه البنية ذلك يستحيل الوصول إلدارة فعالة ألزمات عامل اليوم، و قد يكون من وجه الفالية أن يتم إحلاق 

 باملستويات التقريرية يف النظام السياسي.

أما على املستوى الدويل الذي يثبت تناقض بني تلك املباديء العاملية و اإلنسانية  فإن التفكري يف تكالت  -
إقليميةتتجاوز الرباغماتية الضيقة للدول أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، و قد يساعد يف ذلك األرضية 

و القيمية املشرتكة، لبعض من األقاليم، و لكن ذلك باألساس يرتبط بإرادة حقيقية تبين تصوراهتا وفق  التارخيية
 .منطق اسرتاتيجي مستدام يستهدف بالدرجة األولة بقاء الدولة و حتقيقاه لوظائفها سواء التقليدية أو املستجدة
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 : ملخص
حقل السائدة يف يسعى ما بعد احلداثيون إىل إحداث ثورة شاملة يف/ وعلى كل املفاهيم والنظريات 

، أين أصبح يعكس بنظرهم هيمنة القرن العشرين تسعينياتالدولية منذ تأسيسه وإىل غاية  لعالقاتا
واضحة للواقعية اجلديدة اليت تتبىن رؤية إقصائية تستند إىل مبادئ الفلسفة الوضعية. وعليه كان ال بد من 

يطرحه الوضعيون من جهة، ومن جماهبة هذه اهليمنة عن طريق إثبات العجز والقصور والتحيز يف كل ما 
جهة ثانية إجراء مراجعة شاملة وجذرية ملا ينبغي أن يكون عليه احلقل املعريف والنظري للعالقات الدولية 

 مستقبال. 

  البناء.، اهلدم، التنظري، ما بعد احلداثة، العالقات الدوليةكلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

Postmodernists seek to bring about a total revolution in all the 

concepts and theories on which the specialty of international relations is 

based, from its inception until the 1990s, as it has come to reflect a clear 

dominance of the new realism that adopts an exclusionary positivist vision. 

Therefore, this hegemony had to be confronted by showing impotence, 

inadequacy and prejudice in all the positivist claims on the one hand, and 
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on the other hand a total and radical review of what the theoretical field of 

International Relations should be In the future.  

Keywords: International Relations, Postmodernism, Theorizing, 

Destruction, Construction. 
__________________________________________ 

 حممد الطاهر عديلة: المؤلف المرسل
 

 مقدمة:  .1
ينادي بضرورة إجراء مراجعة شاملة وجذرية لكل  فكري يف تسعينيات القرن العشرين، برز تيار

– فلسفةمبادئ املفاهيم والنظريات السائدة يف حقل العالقات الدولية، بدعوى أهنا أُنتجت يف إطار 
وصياغتها يف أشكال من السببية  )الدولية(الولوج إىل احلقيقة اإلجتماعية تدعي إمكانية  -وضعية 

ذريا عن الظاهرة اإلجتماعية اليت ختتلف ج خصائصكمية ورياضية. بيد أن  بلغة واحلتمية، والتعبري عنها
 ما بعد احلداثة :الذي تعددت مسمياته بني حسب مفكري وأنصار هذا التيار -تستدعي نظريهتا الطبيعية

Postmodernism البنيوية، ما Post structuralismما بعد الوضعية ، Post-positivism - 
 فلسفيا، أنطولوجيا، إبستمولوجيا، ومنهجيا. تفكري خمتلف متاما:من إطار اإلنطالق 

املشروع الفكري والنظري الذي قدمه مفكرو ما حناول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على 
، ويف مقدمتها الواقعية (التقليدية) الوضعية قامت عليها النظرياتنقد ونقض األسس اليت يف بعد احلداثة 

م معرفة علمية، موضوعية، وموثوقة حول شرح وتفسري ما حيدث فعال يف السياسة قد  أهنا تُ عي د  اليت ت  
يف فهم  يتسم بالعمومية والشمولية - متسائلني عن قدرة ما بعد احلداثة يف تقدمي بديل نظري الدولية.

 عما تطرحه النظريات الوضعية السائدة؟  -وحتليل العالقات الدولية 
مثل والفرضية اليت نقدمها لإلجابة عن هذا التساؤل تتمثل يف نفي قدرة، بل وحىت إمكانية تقدمي 

اليت يتبناها مفكرو ما بعد احلداثة ال أن املنطلقات الفلسفية واإلبستمولوجية  كون  ،هذا البديل النظري
 تتيح هلهم هذه القدرة واإلمكانية.
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رئيسية: يتحرى األول منها عن مفهوم ما بعد احلداثة أقسام  ثالثةمت تقسيم هذا الدراسة إىل 
يف األسس الفلسفية اليت ترتكز عليها ما بعد احلداثة يف  الثاينيبحث والسياق العام الذي نشأ فيه. و 

اليت  اخليارات اإلبستمولوجية واملنهجيةوكذلك  اإلجتماعية واإلنسانية بشكل عام، التفكري حول الظواهر
ما قدمته ما  الثالثالعنصر  يفحص بينمابعد احلداثة للتعامل مع موضوعات حبثهم. يعتمدها مفكرو ما 

 بعد احلداثة يف جمال التنظري للعالقات الدولية.
  ما بعد الحداثة: مفهوم  .2

اجلدل حول حتديد من مفهوم خاليف يثري الكثري ريتشارد ديفيتاك أن "ما بعد احلداثة" هو  عتِب ي  
أوىل . و بني ما بعد احلداثيني أنفسهم، فضال عن نقاد ومعارضي هذا التيار الفكري حىت وحد له،معىن مُ 

ما بعد " جندمضمون هذا التيار، حيث مظاهر هذا اخلالف تتمثل يف التسميات املختلفة اليت تطلق على 
وأحيانا جند مصطلح "التفكيك" ، ا سابقاذكرنامه نيللتا" و"ما بعد الوضعية" البنيوية

Deconstruction.  ال تتطابق مع جوهر ومضمون  املوجودة ذهب إىل أن مجيع التسمياتوهناك من
ويؤكد كل . (Devetak, 2005, p161) ، وبالتايل من غري املفيد البحث يف تسمية موحدةهذا التيار

ذا التيار هي هل واحدة تسمية أن ما حيول دون إمكانية اإلتفاق حولستيف مسيث وباتريسيا أوينس  من
 . (Smith and Owens, 2005, p285) الفروقات النظرية اجلوهرية بني توجهاهتا املختلفة

وبعيدا عن جدل التسمية، فإن البحث يف مضامني ما بعد احلداثة قد أفضى بنا إىل تشكيل صورة 
هتتم بشكل "ستيف مسيث بأهنا ها فُ صِ ي  . ، ميكن استخالصها من التعاريف التاليةعن املقصود منهاعامة 

)مسيث،  "أساسي بتفكيك ورفض الوثوق بأي وصف للحياة اإلنسانية يدعي أنه يصل مباشرة إىل احلقيقة
ادل بأهنا اليت تُ  شكال اإلدعاءات املعرفية السابقة، فهي بنظره قطيعة تامة مع كل أ(387، ص2004

اليت أنتجتها  التجريبية -العلمية  استخدام املناهج ىاعتمادا عل ،أو جزءا منها اإلجتماعية حتوز احلقيقة
جمموعة من التطورات يف الفلسفة احلديثة انبثقت  ويرى إيان كريب أن ما بعد احلداثة تعينفلسفة احلداثة. 

مباشرة عما أصبح يعرف بالتحول اللغوي، ويف علم اإلجتماع تعين أن العامل اإلجتماعي قد شهد حتوالت 
من انطلق من حتديد عالقتها باحلداثة وتساءل عما وهناك . (236، ص1999)كريب،  جذرية وأساسية
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 تعنيه إضافة البادئة "ما بعد" ؟ هل تعين اإلستمرار عن طريق اإلصالح والتقومي أم تعين القطيعة التامة؟
أن "ما بعد احلداثة هي احلداثة اخلالية من األحالم  ذهب يف اإلتاه الثاين حينما اد ع ى ديك هيبدايج

 .  (128، ص2010)عبد اهلل،  واآلمال اليت مكنت البشر من حتّمل احلداثة"
جان  نيالفرنسي بالفيلسوفنيإال وجندها مقرتنة  ما بعد احلداثة عنويف احلقيقة، ال نسمع أو نقرأ 

بقوله: "ببساطة شديدة أعّرف ما بعد احلداثة كميل إىل الشك ليوتار يعرفها ف وميشال فوكو.فرانسوا ليوتار 
إمكانية كل رفض  ي أنه . وهذا يعين(Smith and Owens, 2005, p285) اتاه ما وراء السرديات"

 اخلطاب اإلجتماعية أو اإلدعاء بالنفاذ والوصول إليها، وأن احلقيقة هي جزء من حلقيقةللحديث عن ا
. (Meyers, 2005, p61) اللغوي، سواء صيغ يف شكل مفاهيم أو نظريات أو حىت يف شكل قوانني

أن هلا  اليت تدعي الروايات أو النظرياتتلك  هو Meta-Narrativeوراء السرد مبا  يقصده ليوتار ماو 
 يكشكتالهي  حلداثيما بعد االتفكري  فمهمة وعليه عرفة ومؤيدة بالشواهد التجريبية.أسسا واضحة للم

ما وهكذا فإن  لك احلقيقة.توتقويض كل نظرية يف العلوم اإلجتماعية واإلنسانية تدعي أهنا متواإلرتياب 
اكتشفوا بعضا من  اليت يزعم أنصارها أهنم –يُدعى بالنظريات الكبى أو التقليدية يف العالقات الدولية 

ومقوالهتا وافرتاضاهتا للنقد واملراجعة على ضوء وجب أن ختضع مفاهيمها  - احلقيقة األساسية حول العامل
ميشال من جهته، اهتم و . (Smith and Owens, 2005, p285) قيم ومبادئ فلسفة ما بعد احلداثة

 كيف أن احليادية واملوضوعية املزعومة يف ني  ، وب   (القوة)والسلطة و (اخلطاب) بالعالقة بني املعرفةفوكو 
، اليت تسندها بقوة املؤسساتيف احلقيقة اخلطابات واملعارف العلمية اليت تتباهى هبا تيارات احلداثة ترتبط 

واملؤسسات القائمة حتتاج إىل معرفة تبر وجودها واستمرارها وبقائها، وإىل خطاب يشرعن أفعاهلا 
، كل منهما حيتاج إىل اآلخر، وبالتايل جيب أن املعرفة والقوة ال ينفصالنأن  ووظائفها. ليخلص فوكو إىل

 نبحث عن الرهانات السلطوية يف كل املعارف واخلطابات العلمية السائدة، بغية تعريتها وفضحها.
، 2012)محداوي،  هناك من قارب مفهوم ما بعد احلداثة من خالل مناظري أربعة

https://bit.ly/3t6sABr): 
 دليل على الفراغ بغياب احلداثة نفسها.هي الذي يرى أن ما بعد احلداثة : املنظار الفلسفي -
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الذي يرى أن ما بعد احلداثة هي حركة ابتعاد عن احلداثة أو رفض لبعض  املنظار التارخيي: -
 جوانبها.

الذي يرى أن ما بعد احلداثة هي تعرية لألوهام اإليديولوجية  السياسي: -املنظار اإليديولوجي -
 الغربية.

 ،الذي يرى أن مقاربة نصوص ما بعد احلداثة ال تتقيد باملعايري املنهجية املنظار اإلسرتاتيجي: -
 وليست مثة قراءة واحدة بل قراءات متعددة ومنفتحة.

الفكر الغريب احلديث، تلي مرحلة ن ما بعد احلداثة هي مرحلة من مراحل تطور أميكن القول 
ترفض الدوغماتية واألنساق املعرفية املغلقة اليت و  عن حركة وفلسفة ديناميكية، عب  احلداثة الطويلة نسبيا، تُ 

 فرضتها فلسفات احلداثة.   

 ."ما بعد الحداثة"لـ  ، اإلبستمولوجية والمنهجيةاألسس الفلسفية. 3
يف كتابه املعروف "الوضع ما بعد احلداثي: تقرير حول املعرفة" الذي نشره  جان فرانسوا ليوتارأعلن 

 األهن عجزها عن قراءة الواقع أو تفسريه،و  النظريات واإليديولوجيات الكبى عن سقوط 1979يف العام 
 كما يذهب أصحاهبا وروادها على تفسري سريورة العامل  أبدا وهي ليست قادرة تعاين من اجلمود واإلنغالق

لت اإلنتقادات الالذعة اليت ك  ش  ويف احلقيقة،  .(https://bit.ly/3t7n0Pd، 2019، وطفة) أو اجملتمع
 ما بعد احلداثة لفكرأرضية اإلنطالق والتأسيس  - بوصفها سريورة فكرية واجتماعية - هت إىل احلداثةُوج  

 (:  https://bit.ly/3t6sABrمحداوي، )ما يلي: الذي أخذ على عاتقه 
 ا.مواإليديولوجيات الكبى املغلقة وتقويض أسسه اجلامدةهدم األنساق الفكرية  -

، بني املادة بني الذات واملوضوع وناحلداثياليت أقامها  ةتناقضاملالثنائيات العمل على إزالة  -
 إخل. سان، ...يف اإلن ةيانالروحو  ةبني العقالنيوالفكر، 

وال سيما مفهوم التطور  ،كانت سائدة يف مرحلة احلداثةرفض احلتمية الطبيعية والتارخيية اليت   -
 األنساق اإلجتماعية. هيمن على مقاربة ورؤيةاخلطي الذي 
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، فبنظرهم ال توجد حقائق اجتماعية اليقني املعريف املطلق يرفض مفكرو ما بعد احلداثة فكرة
واخلصوصية  ،والسياقية اإلجتماعية ،والنسبية ،الظرفيةالتغري، و مطلقة، هنائية، ثابتة، وكونية. بل إن صفات 

د هبا، ألهنا أصال ألي أحد ادعاء امتالك احلقيقة أو التفرّ احمللية هي أهم ما مييز احلقيقة. وعليه فال ميكن 
احلقيقة كما يقول ما بعد احلداثيون ليست شيئا ثابتا مكتمال نسعى فقط إىل اكتشافه، ممتنعة عن ذلك. 

نا ووجهات نظرنا، وهي انعكاس هلا يف الوقت نفسه أيضا. ففي سبيل حبثنا عن وإمنا ترتبط بوعينا وإدراك
احلقيقة ننشئ حقائق خاصة بنا، سواء بقصد منا أومن غري قصد. وعليه، كل مطالبة بامتالك احلقيقة 
مؤسسة على احلكايات الكبى أو خلفية النظرة إىل العامل، حتمل يف طياهتا إقصاء ملطالبات أخرى حول 

 يء نفسه. ولذا، ُوصفت ما بعد احلداثة بأهنا تشكيك يف احلكايات أو السرديات الكبى.الش
ال ميكن أبدا معرفة أي شيء بشكل يقيين، وال أنه  يعتقد مفكرو ما بعد احلداثة ،إبستمولوجيا

املنطق  ونيرفضإهنم  نستعملها للتعبري عن هذه اآلراء. توجد حقيقة خارجية مستقلة عن آرائنا واللغة اليت
ي تطابق األشياء والكلمات، فاللغة كذلك هي مبنية التقليدي الذي يقوم على تطابق الدال واملدلول، أ

اجتماعيا، وال ميكن أن تكون حيادية وموضوعية وكونية، وهذا األمر ينسحب على املفاهيم واملعارف 
كما   ع أو عامل موضوعييجة فال يوجد واقوالنظريات اليت نُعب  عنها يف النهاية هبذه اللغة أو بتلك. وبالنت

والفصل يز بالتما ال يعرتفون كما أهنم. (Mansbach and Rafferty, 2008, p32يدعيه الوضعيون )
تعل من من شأهنا أن وجود مسافة تفصل بني الذات واملوضوع، واليت  عدم بني النظرية واملمارسة، بدعوى
 . (355، ص2008غريفيثس وأوكالهان، ) املوضوعية واحليادية أمرا ممكنا

ويف نفيهم لفكرة املوضوعية عن العلوم اإلجتماعية واإلنسانية اليت ختتلف اختالفا جوهريا )كما 
ميشال فوكو يعارض اط القوي بني املعرفة والقوة. ف  يعتقدون( عن العلوم الطبيعية، فإهنم يؤكدون على اإلرتب

العقالنية والوضعية من أن املعرفة مُمتِنعة وحُم صنة ضد طرق عمل القوة. بشدة املفهوم املهيمن يف النظريات 
وجيادل بدال من ذلك أن القوة تنتج املعرفة، وكل قوة حتتاج إىل املعرفة، وكل معرفة تعتمد وتتعزز أو تتقّوى 

إذ يقول بعالقات القوة املوجودة. وبالتايل، ال وجود ألي شيء كحقيقة منفصال أو غري مرتبط بالقوة، 
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 ,Smith and Owens) فوكو: "كيف ميكن للتاريخ أن تكون له حقيقة إذا كانت احلقيقة هلا تاريخ"

2005, p285).فاحلقيقة ليست شيئا موجودا خارج األوضاع اإلجتماعية بل هي جزء منها . 
إن نفي املوضوعية واحليادية وإمكانية الوصول إىل معرفة موثوقة بشأن احلقيقة جيعل من ما بعد  

، العتقادهم بأنه ال توجد حقائق واضحة، وأن ما هو صحيح أو خطأ Relativistsاحلداثيني نسبيني 
. وجيعل منهم (Mansbach and Rafferty, 2008, p33) خيتلف من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر

حينما يرددون فكرة استحالة الوصول إىل حقيقة موضوعية أو عاملية. ألن ما  Scepticistsشكوكيني 
إن الوقوع يف  .(81، ص2006ونت، ) على "ما يوجد يف أذهاننا" د  يوجد يف العامل هو يف النهاية ُمعتمِ 

بأنه فكر عبثي وعدمي، ال يقود  شراك النسبية والشكوكية جعل من فكر ما بعد احلداثة حتت طائلة اإلهتام
أي  -بصفة مطلقة  -ولكن هل ي ِعدم ما بعد احلداثيني  اإلنسان واإلنسانية إاّل إىل غياهب اجملهول.

إمكانية للمعرفة؟ اجلواب ال، ألهنم يدافعون عن معرفة نسبية وتعددية وتارخيية قابلة للنقد واملراجعة 
 دورا مهما يف حتقيق ذلك.  Reflexivity "يةأو "التأمل كاسية"باستمرار. وهنا تلعب ما يسمى ب  "اإلنع

مستقلة عن الفكر  Objective Standardsوجود معايري موضوعية  رفضتنطلق اإلنعكاسية من 
ن املعايري املستخدمة يف حتديد مصداقية وبالتايل فإ ،(Neufeld, 1995, p42) واملمارسة اإلنسانيني

يتم اختيارها باإلتفاق بني أعضاء اجملموعة و  ، بل ُتصنعطبيعية وليست ُمعطاةوصالحية املعرفة ليست 
 ميكن اعتمادها كمرجعية لقياس صحة أو خطأ اإلدعاءات املعرفيةال العلمية، ولذلك فهي معايري إنسانية 

عية  فريد شرينوف إىل أن مفهوم اإلنعكاسية يفصل العالقات الدولية والعلوم اإلجتما ويذهب. املختلفة
مما دراسة اإلنسان ألفعال اإلنسان،  ري للعالقات الدولية يتطلبنظفالتذلك لككل عن العلوم الطبيعية، و 

 .     (Chernoff, 2007, p140) يف الوقت نفسه اومدروس ادارس هذا األخري جيعل
الوضعية  ، طرح ما بعد احلداثيون أسئلة تعكس قلقهم اإلبستمولوجي حيال اإلدعاءاتامنهجي

 : (Sutch, 2007, p113 and Juanita) تا الياس وساتش بيرت فيما يلييبشأن احلقيقة. خلصها خوان
 إىل أي مدى ميكننا اجمليء حقا ب  "حقائق إمبيقية" قابلة لإلثبات حول السياسة العاملية؟   -

 هل من املمكن حقا الوصول إىل نظرية عامة بطريقة علمية حيادية؟ -
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ادعاء احلياد اخلايل من القيم حيجب حقيقة أن النظريات ختدم مصاحل اجلماعات األقوى يف  هل -
 اجملتمع؟

 أفضت فلسفة ما بعد احلداثة يف سبيل إزاحة هذا القلق اإلبستمولوجي واملنهجي يف الوقت نفسه

مفهوم النظرية  إىل تغريات وحتوالت منهجية، حيث بدأت تركز على مفاهيم النسبية الثقافية وتبتعد عن
 حسن،)الكبى، وذلك متاشيا مع تقاليد ما بعد احلداثة اليت رفضت القصص )النظريات( الكبى 

استخدم ما بعد احلداثيون مناهج حبث بديلة ومتنوعة، ليس من أجل بناء نظريات و . (144، ص2010
فسر وتفهم الواقع املوجود، ولكن من أجل تقويض وتفكيك النظريات القائمة، وتبيان كيف أهنا ممركزة تُ 

حول الذات والقيم الفردية الغربية، وكيف أهنا إقصائية ترفض مفاهيم التعدد واإلختالف والصريورة. ألجل 
راوحت بني التأويل أو ذلك، وجب أن تكون املناهج واألساليب مناسبة ومالئمة هلذه املهمة، إذ ت

عموما، تتالءم املناهج البحثية املا بعد حداثية مع و  إخل. اهلارمونيطيقا واجلينيالوجيا والتفكيك والتناص ...
التوجه اإلبستمولوجي املضاد للوضعية، والقاضي بأن العامل ال حتكمه انتظامات وال قوانني موضوعية، كما 

، كما أن التاريخ ليس خطيا وال تقدميا A historicalال تارخيية  ال ميكن احلديث فيه عن حقيقة هنائية
 بالضرورة.      

 ما بعد الحداثة في العالقات الدولية.ل النظري سهاماإل .4

إسهامات ما بعد احلداثة يف تطوير نظرة أو تصور بديل للسياسة يشري العديد من الباحثني إىل أن 
نصبة على تكثيف النقد اإلبستمولوجي أن اهتماماهتا ال تزال مُ  كونها األوىل،  احليف مر ال تزال العاملية 

الذي كان نتاج "املشروع التنويري" الغريب القائم على و املهيمن،  اإلنساينواملنهجي لتقويض أسس الفكر 
املفاهيم  الفلسفة الوضعية واملناهج التجريبية العقالنية. وبذلك هم يسعون إىل إعادة النظر يف كثري من

 .(37، ص2003)حجار،  واألدوات التحليلية كاملعرفة والواقع والعقل واحلقيقة ...إخل
، ميكن ردها إىل منتصف الثمانينيات من القرن العشرين. لكن  للعالقات الدولية وكاهتمام بالتنظري

ية بني كحضور فعلي، ميكن إرجاعها إىل منتصف التسعينيات. ومع ذلك فهي املقاربة األكثر شعب
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، 2004)براون،  املقاربات النقدية أو البديلة للعالقات الدولية. كان ظهورها رد فعل من زاويتني
 : (164ص

ار العقالين على احلقل النظري للعالقات الدولية بزعامة التوليفة األوىل: كرد فعل على هيمنة التي -
 الليبالية اجلديدة.  –نيو أو حمور الواقعية اجلديدة  –نيو

هت للنسخة اجلديدة من املاركسية واملتمثلة اض اإلنتقادات اليت ُوج  الثانية: مت إنشاؤها على أنق -
 "التبعية"، وبالتايل ضرورة البحث عن بديل راديكايل جملاهبة اإلتاه السائد. يف

يعرتف املفكرون والباحثون ذوو التوجه ما بعد احلداثي يف جمال العالقات الدولية أن املفاهيم 
قد تشكلت وتطورت يف ظل ظروف  ، وتوازن القوىوالقوة ،والسيادة ،الدولة :األساسية يف احلقل مثل

تارخيية معينة، وحتديدا يف ظل هيمنة الدول األوروبية على العامل. وعليه، فإن العالقات الدولية املعاصرة 
. لذا، فإن مهمة (Mingst, 2003, p17يف جمايل النظرية واملمارسة ) تعكس خبة أوروبية خالصة

واستبداهلا حبقائق ومفاهيم تعكس فكرة  ،التحليل ما بعد احلداثي هي تفكيك املفاهيم األساسية للحقل
 .  على املستوى العاملي، واإلنفتاح على باقي الشعوب والثقافات التعدد واإلختالف

أن نظريات العالقات الدولية تصبح أكثر أمهية عندما يُنظر هلا كمظاهر للسياسة  جيادل والكر
. (38)حجار، ص العاملية املعاصرة تتطلب تفسريا، مقارنة بالنظر إليها كتفسريات للسياسة الدولية املعاصرة

ليه فإن ما بعد كجزء من العامل الواقعي أو احلقيقي، وع  إىل نظرية العالقات الدوليةفريد شرينوف ينظر و 
احلداثة كتوجه نظري، تنطلق من رؤية للعامل األكادميي على أنه جزء من العامل احلقيقي، وتنظر إىل الصراع 

أن اللغة بحول اخلطاب يف العامل األكادميي كجزء من الصراع حول اهليمنة داخل اجملتمع. إهنا تادل 
 يكِ ل وهتُ شك  تُ 

 
 لبعض اجملموعات السياسية واإلجتماعية ضعا متقدمنيإلجتماعي، وتضمن قوة وو ا ان  ل عامل
. وعليه، ينبغي عدم اإلقتصار فقط على فحص خطاب القادة واملنظمات السياسية، على حساب البقية

  .  (Chernoff, p140) خطابات علماء ومنظري العالقات الدولية جيب فحص بل كذلك
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لقد اهتم ما بعد احلداثيون بشدة مبسألة كيف يُبل ُغ ويُوِصُل األكادمييون نظرياهتم؟ ما نوع اللغة اليت 
خمتلف املقاربات اليت تتعامل مع املشكالت يف العامل  ن  عِ شر  يستعملوهنا؟ وكيف لنظرياهتم أن ُتب ر وتُ 

 احلقيقي؟ 
عدته األساسية، لعالقات الدولية على مستوى قا لاملعريف قلاحلي د  ما بعد احلداثة حت    حاول مفكرو
 دعوا Intertextuality: ماذا نعين بالعالقات الدولية؟ وباستخدام آلية "التناص" وذلك حينما تساءلوا

كلمات  واوظف، إىل ضرورة تضمني اخلطاب حول العالقات الدولية أصواتا كثرية ومتعددة. ولتحقيق ذلك
والنسيان. إن املراهنة على آلية التناص تعين  ،والسكوت ،واإلمتياز ،التهميش :حمددة مثل ذات مدلوالت

، فاللغة ال تعكس الواقع، بل الواقع العامل اإلجتماعيالواقع أو إعطاء الدور األساسي للغة يف فهم وإدراك 
 . (38ص)حجار،  التفسريالشرح و يُبىن وُيصاغ بثبات من خالل استعمال اللغة يف مسار ال هنائي من 

وة لفحص احلقائق السائدة استخدم املفكرون ما بعد احلداثيون فرضية فوكو حول ارتباط املعرفة بالق
ولرؤية كيف أن املفاهيم وادعاءات املعرفة اليت هيمنت على احلقل  يف خمتلف نظريات العالقات الدولية،

مت ثالثة أعمال مثال عن ذلك، ُقد  إىل حد كبري على قوة حمددة أو خاصة. وك ة  ف  توق   هي يف احلقيقة مُ 
 Cynthiaمن طرف كل من ،حول مفهوم السيادة يف التاريخ ويف نظرية السياسة الدولية

Weber(1995), Jens Bartelson (1995), Jenny Edkins et al (1999). النتائج اليت  وأفضت
حماوالت علماء اإلتاه  من رغمبال وذلكإىل أن مفهوم السيادة ارتبط بالصريورة التارخيية،  توصلوا إليها

نفسها انغمست إن حماوالت العلماء إضفاء صبغة املعىن الثابت عليه، بل  –وبشكل مصطنع  –السائد 
 . (Smith and Owens, 2005, p285) يف ممارسة السيادة بإنتاج اخلطاب حوهلا

واليت ُسو ق ت   -املفاهيم السائدة بغية تفكيك بعض آلية التناص والقراءة املضاعفة  وامكما استخد
، وبالتايل فهي حتتمل أكثر وإظهار كيف أهنا حتتمل أكثر من قراءة واحدة –على أن هلا معىن واحد وثابتا 

الدولية، أدت مثل هذه القراءة املضاعفة ملفهوم "الفوضى" للعالقات  تنظري. ففي جمال المن معىن واحد
Anarchy - ما إىل إظهار كيف أن  - دية للعالقات الدولية مث تقدمي قراءة ثانيةطبقا لألدبيات التقلي

بني مفهومي الفوضى والسيادة الذي جرى تسويقه يف القراءة األوىل هو يف احلقيقة  اطبيعيا تعارضيبدو 
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، إذ ليس التعارض هو الشكل الوحيد الذي (Smith and Owens, 2005, p287مصطنع )تعارض 
، وإمنا هناك أشكال أخرى للعالقة ترتبط بفهم وإدراك الدول لكلي املفهومني وللعالقة يطبع العالقة بينهما

ُيساِئل ما بعد احلداثيون كذلك املفهوم الشامل أو الكلي للدول،  اليت ميكن أو ينبغي أن تنتج عنهما.
العلماء واملواطنني على حد ممارسات وإدراكات تشكل وتكون بواسطة  Fictionوالذي يرونه كخيال 

على أن الدول ال تتصرف وفق طرق منتظمة ودائمة كما تقول به النظريات السائدة،  وأكدواسواء. 
 ,Mingst) ولكنها معروفة فقط من خالل القصص اليت حتدثت عنها واملنتقاة من خالل منظورات رواهتا

p04)  . 
لنظريات العالقات الدولية السائدة على املفاهيم ركز ما بعد احلداثيون بصفة أكب يف نقدهم 

فانتقدوا الطريقة األساسية اليت يستخدمها التقليد الواقعي يف  طروحات الواقعية وحاولوا تقويضها،واأل
اليت  Narrativesبناء العديد من السرديات  من خاللإدعاءاته املعرفية لبسط هيمنته على احلقل، 

كما انتقدوا   .(Dornelles, 2002, p07) تتحدث عن نشأة احلقل املعريف للعالقات الدولية وتطوره
مبنهج  –باقي نظريات العالقات الدولية األخرى على نظريتهم  هيمنةيف سبيل تعزيز  –الواقعيني  التزام

اإلنتساب املباشر ب ، بدءالتقليد الواقعيل التطور التارخييلسردية وذلك حينما ر و ُجوا  تبير وشرعنة املعرفة،
، مث من خالل توماس يف العصور الوسطى إىل مكيافيلي يف العصر اليوناين، مث من بعده ثيوسيديدسإىل 

هذه السردية هو التأسيس الفكري والتارخيي  هوبز وباقي الفلسفات السياسية املهمة لعصر التنوير. وحمور
للواقعية كنظرية حديثة للعالقات الدولية، ولكن هلا جذورا فكرية متتد حىت إىل عصر اليونان. لذا يعمل ما 

 .(Dornelles, p07) بعد احلداثيني على التشكيك يف هذه السرديات وكشف احنيازاهتا
لفلسفية واإلبستمولوجية للواقعية، خاصة الواقعية ا ى ما بعد احلداثيون كذلك اإلفرتاضاتد  حت  
وانتقدوا فكرة التمييز بني احلقيقة والقيمة، وفكرة التمييز بني الذات واملوضوع، وفكرة وجود  اجلديدة.

انتظامات وقوانني موضوعية حتكم السياسة الدولية، وإمكانية الوصول إىل نظرية علمية وعامة للعالقات 
وا توجهها املنهجي القائم على املالحظة والتجريب قصد الوصول إىل معرفة هذه القواعد الدولية. كما هامج

والقوانني. وانتقدوا وجهة النظر األحادية واإلقصائية للواقعية عندما تنظر للسياسة الدولية على أهنا صراع 
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و"اإلقصاء"  Inclusionحتكمه عوامل مادية "عسكرية" بالدرجة األوىل. وباستعمال مفهومي "التضمني" 
Exclusion  اللذين قدمهما جاك دريدا، يُبني  ما بعد احلداثيني كيف أن الواقعيني قد ض م ُنوا بعض

 ،الدولة :مفاهيم مثلالعديد من يف  ى ذلكجلّ ويتاملفاهيم وجهات نظرهم وأقصوا وجهات النظر األخرى، 
 إخل. ... ،والقوة ،والسيادة

دة عن ضرورة انفتاح احلقل على التعددية النظرية والفلسفية يدافع ما بعد احلداثيون بش
حقيقة التنوع املوجود يف واقع اجملتمعات اإلنسانية ويف  واإلبستمولوجية واملنهجية، وضرورة أن يعكس

إىل األبعاد املختلفة اليت حتكم احلياة اإلنسانية ككل، خاصة  اإللتفات تارهبم وخباهتم التارخيية، وكذلك
سبتمب  11باردة وبعد أحداث القيمية واملعنوية منها، ومواكبة الظروف الدولية اجلديدة بعد هناية احلرب ال

ة هت الباحثني يف العالقات الدولية إىل وجود نظم عقدية متباينة، وعوامل ذاتية يف السياسب  اليت ن    2001
الدولية، واليت جعلت الكثري من اإلفرتاضات األساسية يف علم اإلجتماع الغريب حمل استفهام، السيما تلك 

حتت هيمنة الفلسفة  مغلقا بقاءه رفضوااليت تعتقد بعقالنية الفعل اإلنساين وخطية تطوره اإلجتماعي. و 
 الذات والتجربة واخلبة اإلنسانية الغربية. الوضعية، وبتمحورها حول  –احلداثية بتوجهاهتا النظرية العقالنية 

  

دعاءات ما بعد احلداثيني حول طبيعة املعرفة، وحول طبيعة اإلنسان رغم صحة الكثري من ا
واجملتمع، وحول طبيعة احلياة السياسية الدولية، ورغم الطموحات واآلمال اليت عقدهتا على تفكيك وإعادة 

تجيب لفكرة اإلختالف والتعدد النظري وإعادة ربط السياسة بناء حقل العالقات الدولية، مبا يس
إخل، إال أهنا فشلت يف حتقيق ذلك. حيث لقيت ممانعة  باألخالق والذات باملوضوع والقيم باحلقائق ...

شديدة من طرف نظريات اإلتاه السائد. ويبر ستيف مسيث ذلك بكوهنا أفرطت يف اجلانب  توانتقادا
، رغم تأكيد ما بعد احلداثيني على أنه (392مسيث، ص) جة كافية بالعامل "احلقيقي"النظري ومل هتتم بدر 

 ال يوجد يف العامل اإلجتماعي ما يسمى بالعامل احلقيقي. 
هناك من يعيب على تيار ما بعد احلداثة افتقاره إىل مرجعية موحدة، وسقوطه يف فخ التعددية 

، مما جيعل العامل الذي ينشده ما بعد احلداثيون هو عامل مفكك، تسقط فيه كل (144حسن، ص) املفرطة
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املنظومات املعرفية واألخالقية واجلماعية، كما تغيب عنه الوجهة والغائية أو املقصدية، أي عامل بال معامل. 
هيمنة بعض اإلنتقادات شككت يف جدية الفكر ما بعد احلداثي يف التحرر من قيود احلداثة أو من و 

النظام املعريف الغريب. إذ أن نظرة عميقة ومتفحصة تكشف عن أن ما بعد احلداثة هي كذلك ذات مركزية 
، حيث تبىن هذا التيار فلسفات ورؤى تعكس القلق الفكري والفلسفي (146)حسن، ص أوروبية –غربية 

احلداثة وأرادهتا عاملية لإلنسان الغريب، كما أهنا حتمل آمال وطموحات شعوب وجمتمعات عاشت وأنتجت 
وكونية، فكيف ميكن مجعها مع جمتمعات مازالت يف مرحلة ما قبل احلداثة؟ كما أهنا وقعت يف مثلب 

حينما رافعت لصاحل حتمية وعاملية قيم ما بعد احلداثة، بينما أنكرت ذلك على فلسفة  نفسه احلداثة
 احلداثة.

اعتماد ما بعد احلداثة على فكرة التقويض واهلدم، جعلها ال تقدم لإلنسان بديال واقعيا وعمليا.  إن
حيث ال ميكن تطبيق العديد من تصوراهتا، كما أهنا تعاين مشكلة مزمنة فيما خيص اللغة اإلصطالحية 

فلسفة العلم، وطرح القليل  للنظرية واحملتوى اإلمبيقي، باإلضافة إىل إغراقها يف احلديث عن املنهجية وعن
مما يفيد يف جمال نظرية العالقات الدولية. وبالتايل، فإهنا عوض طرح نظريات، ق د مت وعودا حول ما قد 

 .)براون، ص ت( تبدوا عليه نظرية ما بعد احلداثة عندما تأيت فعال

 خاتمة: .4
على ما هو  الباحثني والعلماء فتحت أعني قدما بعد احلداثة خلصنا يف هناية هذه الدراسة إىل أن 

مستوى قاعدة البناء الفلسفية، منسيٌّ وحمذوف  وغري ُمف ك ٍر فيه يف جمال العالقات الدولية، خاصة على 
اإلبستمولوجية، واملنهجية )الوضعية( اليت تبنتها أغلب نظريات العالقات الكبى )الواقعية، الليبالية، 

 واملاركسية(.
راهن ما بعد احلداثيني على قاعدة التمييز احلاد بني خصائص الظاهرتني الطبيعية واإلجتماعية، 

اليت ينبين عليها التفكري والتنظري  للقول بأن هذه األخرية تستدعي إعادة التفكري جذريا يف املنطلقات
 -بتعبري كانط  –" سندايلتران"الناحية الفلسفية وجب التسليم بأن احلقيقة شيء للعالقات الدولية. فمن 
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النظر إىل احلقيقة وجب يأىب القولبة أو اإلحاطة به أو صياغته يف أشكال من األحادية، وعوضا عن ذلك 
ينبغي  ،بوصفها بناًء اجتماعيًا تعرتيه كل مظاهر اإلختالف والتعدد والتنوع. ومن الناحية اإلبستمولوجية

ملوضوعية ملفاهيم االدولية بشكل يقيين، ذلك أهنا ال ختضع  التسليم بعدم إمكانية معرفة حقائق السياسة
وجود يت تكفل الالّ  ،وال ملفاهيم اإلنتظام والتكرار واحلدوث على النمط نفسه واإلستقاللية واحليادية؛

قوانني حتكمها على شاكلة قوانني الطبيعة. ويستتبع ذلك من الناحية املنهجية البحث عن مناهج بديلة 
التعامل معها مبناهج كيفية قيقة أن الظاهرة اإلجتماعية واإلنسانية قصدية وغائية تستوجب تتواءم مع ح

 )نوعية( ال كمية.
وجذرية إعادة مراجعة شاملة إن اإلستناد إىل مسلمات ما بعد احلداثة السابقة يقودنا إىل ضرورة 

القول هبدم احلقل وإعادة بنائه من لكل املفاهيم والنظريات السائدة يف حقل العالقات الدولية، ح د  
بفكرة البناء اإلجتماعي للسياسة  إذ يكفي أن ُنس ل م، كانت مهمة اهلدم سهلة على ما يبدو  وإذا جديد.

 الدولية حىت ننزع املوضوعية واحليادية، ونضفي الذاتية والنسبية واخلصوصية، على كل املفاهيم واإلفرتاضات
النظرية السائدة؛ إال أن السؤال الذي ال ميلك له مفكرو ما بعد احلداثة جوابا يتعلق بشكل البناء البديل 

  للحقل وتوقيته؟  
دون عناء أن ما بعد احلداثة هتدم وال سلمات ما بعد احلداثة نفسها، فإننا نستنتج بالعودة إىل م

ال ميكن ت كرراها أو  املعرفة تربة ذاتية عتِب ، وألهنا ت  ردتفوامل اصواخل منطقها يقوم على الذايتا تبين، ألهن
املستخلصة من  قام على فكرة ُمراك م ة املعرفةالذي  نيالوضعياحلداثيني منطق  عكستعميم نتائجها. 

  املتشابه واملنتظم واملتكرر من أحداث وظواهر العالقات الدولية.
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 : ملخص
حتديات جديدة على مساري العالقات 2015طرح امللف النووي اإليراين بعد توقيع اتفاقية فيينا 

دفت الدراسة حتليال مقارنا هلامش احلركة التفاوضية لكل من األمريكية واألوروبية مع إيران، ،حيث استه
يف تعاطيهما مع مصفوفة "التهديدات" -توافقا وتعارضا–الواليات املتحدة األمريكية واجملموعة األوروبية 

و"املصاحل" اليت تطرحها "احلالة اإليرانية". ويشكل امللف النووي اإليراين "حالة" اختبار للتضامن األطلسي 
مواجهة "التهديدات النووية"،مما يطرح حتديا كبريا على اخليارات األوروبية املطالبة بالرتجيح بني فرص  يف

الشراكة االقتصادية والتجارية مع إيران وواجب "التضامن األطلسي" مع السياسة األمريكية إزاء "امللف 
لى مدى أكثر من أربعة عقود،مما يطرح اإليراين"،واليت بقيت أسرية البيئة األزموية اليت تأسست تراكميا ع

 ضرورة وضع إدراكات شراكية جديدة للخروج من مأزق الصدام االسرتاتيجي املزمن.
االتفاق النووي اإليراين،العالقات األطلسية،السياسة األطلسية يف الشرق الكلمات املفتاحية: 

 األوسط، سيناريوهات مستقبلية.
Abstract 

The Iranian nuclear file, after the signing of the 2015 Vienna Agreement, 

posed new challenges on the paths of American and European relations 

with Iran, and the study aimed at a comparative analysis of the margin of 

the negotiation movement  of the United States of America and the 
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European Community in its treatment of the matrix of "threats" and 

"interests" that it is raised by the "Iranian case". 

The Iranian nuclear file constitutes a "case" of  a test of Atlantic solidarity 

in the face of "nuclear threats," which poses a major challenge to the 

European options demanding a preponderance between the opportunities 

for economic and trade partnership with Iran, and the duty of "Atlantic 

solidarity" with the American policy towards the "Iranian file", which has 

remained captive. The crisis environment, which was established 

cumulatively over more than four decades, raises the need to develop new 

perceptions of partnerships to get out of the chronic strategic clash impasse. 

Keywords: Nuclear Iranian program, Atlantic solidarity,Euro-American 

convergences and divergences, Future scenarios. 
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 مقدمة : -1
ية العسكرية )كقوة إقليم-اسرتاتيجية، االقتصادية واألمنية -يشكل "امللف اإليراين" بأبعاده جيو

حمورية مبرتكزات قوة إيديولوجية، اقتصادية ونووية(، إحدى ساحات اختبار وحتليل اجتاهات تفاعل 
السياسات األمريكية واألوروبية يف منطقة الشرق األوسط، وقد زادت معطيات "امللف النووي اإليراين" 

ويب والواليات املتحدة هذا الرهان أمهية، من حيث تداخل هوامش التوافق واالختالف بني اجلانب األور 
األمريكية يف التعامل مع رزنامة "التهديدات" و"الفرص" اليت تفرزها "احلالة اإليرانية" لضفيت األطلسي، 

بعد بروز مؤشرات سعي واستعداد إيران المتالك السالح النووي،  األوروبية واألمريكية، سواء ما قبل أو ما
 . بفيينا 2015جويلية  14( يوم 1+5و)جمموعة وآفاق ما بعد االتفاق النووي بني إيران 

وسرتكز الدراسة على حتليل مقارن للمقاربتني األمريكية واألوروبية للتعامل مع "احلالة اإليرانية" ذات 
األمهية االسرتاتيجية، من "مسافات" التوافق يف مواجهة مصادر "التهديد" اإليراين إقليميا ودوليا، وكذا 

ني املصاحل األوروبية واألمريكية يف التفاعل مع "الفرص" االقتصادية والسياسية املتاحة "مفرتقات" التصادم ب
من اجلانب اإليراين، علما أن تناول هذا امللف يف هذا اإلطار البحثي ، سيفرض الرتكيز على اإلجابة عن 

 اإلشكالية املركبة التالية : 
 تساؤالت الدراسة: إشكالية/

افق املقاربات األمريكية واألوروبية يف مواجهة رزنامة التهديدات إىل أي مدى ميكن أن تتو  -
االسرتاتيجية اإليرانية ببعدها القيمي والسياسي اجلديد، يف ظل متاحات فرص التعاون اليت تطرحها 

 إيران مع الشركاء الدوليني؟ .

، يف ظل -الشاه منذ سقوط-هل سيصمد الرصيد االسرتاتيجي األمريكي العدائي لـ"احلالة اإليرانية" -
اسرتاتيجية )القرب -بروز مؤشرات عودة أوروبا إلدراكات براغماتية باستغالل امتيازاهتا جيو

 اجلغرايف(، االقتصادية والسياسية املتاحة مع إيران؟.
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كيف ميكن ألوروبا أن توازن يف إدارهتا لرزنامة "التهديدات" وفرص "املصاحل" مع إيران دون أن  -
 ا األطلسية مع الواليات املتحدة األمريكية؟.تضر برصيد عالقاهت

األوروبية( -وميكن اإلجابة عن هذه التساؤالت اإلشكالية املتعلقة باملقاربات األطلسية )األمريكية
إزاء رزنامة "التهديدات" و"الفرص" املتضمنة يف "احلالة اإليرانية" بكل أبعادها االسرتاتيجية، السياسية 

 مية، من خالل االستباق بطرح الفرضيات التالية:واالقتصادية، وحىت القي
 فرضيات الدراسة:

يتحدد هامش حترك السلوك األورويب إزاء "احلالة اإليرانية"، وفق هامش متاحات االستقاللية  -
األوروبية من إكراهات التبعية للرزنامة االسرتاتيجية األمريكية، وكذا تفاعالت التوازنات داخل النسق 

 صني وروسيا(.الدويل)بروز ال

"التضحيات" األوروبية مبصاحلها االسرتاتيجية واالقتصادية يف "احلالة اإليرانية" استجابة  إن هامش -
إلكراهات العالقات األطلسية، سيتقلص مع تراجع الرصيد االسرتاتيجي والسياسي األمريكي وتنامي 

 مع الدويل. رصيد الثقة السياسية واالسرتاتيجية اليت تفرزها إيران إزاء اجملت

 ستتناول الدراسة احملاور التالية: اإلشكالية والفرضية، وبناء على هذه املنطلقات املوضوعاتية،
 األورويب يف إدارة امللف النووي اإليراين.-: املسار التفاوضي األمريكياحملور األول -
 ني "التهديدات" و"املصاحل".(: منطلقات توازنية ب2015االتفاق النووي اإليراين )فيينا  :احملور الثاين -
 : سيناريوهات مستقبلية. احملور الثالث -

 

 األوروبي إلدارة  الملف النووي اإليراني : -.  المسار التفاوضي األمريكي2
)من نظام الشاه الليربايل إىل نظام اجلمهورية  1979كان لتحول النظام السياسي يف إيران مطلع 

 اخلمي،((، األ ر الكبري يف املقاربة االسرتاتيجية األمريكية للرصيد النووي اإلسالمية بقيادة اإلمام آية اهلل
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إىل املقاربة الصراعية ملواجهة ( *)(1955اإليراين، الذي حتول من املقاربة الشراكية )يف عهد نظام الشاه 
اتيجية األمريكية صدامية جديدة بني "األجندة" االسرت  "التهديد " النووي اإليراين، يف ظل ديناميكية قيمية

 .( Reza Djalili, 2005, p 25)يف املنطقة وتوجهات "إيران الثورة اإلسالمية"
وقد ظل منطلق املقاربة األمريكية إلدراك "احلالة اإليرانية" منذ عهد "الثورة اإلسالمية اإليرانية" قيد 

( تقديرات أساسية 4ز على أربع )الرتاكم يف اجتاه التحول يف العالقات االسرتاتيجية بني البلدين، لريتك
، واليت صاغتها الواليات املتحدة 1979ملصدر "التهديد اإليراين" منذ قطيعة "أزمة الرهائن" لعام 

 األمريكية يف االهتامات والتهديدات التالية: 
ات حقوق "إنتهاك -تدعيم "التنظيمات اإلرهابية")منظمو حزب اهلل اللبناين وحركات املقاومة الفلسطينية(. -

السعي المتالك -املعارضة اإليرانية لـ"مفاوضات السالم" يف الشرق األوسط وهتديد إسرائيل.  -اإلنسان".
 أسلحة الدمار الشامل.

(، معتمدة 1979ويف املقابل، ظلت املقاربة األوروبية منذ التحول السياسي اإليراين لنهاية الثمانينيات )
للتفاوض حول ملفات "حقوق اإلنسان" و"االنفتاح  –"Dialogue Critique -على آلية "احلوار النقدي

 الدميقراطي" مع مراعاة وإدارة هامش املصاحل االقتصادية للشركاء األوروبيني يف سوق االستثمارات اإليرانية.
 مراحل إدارة الملف النووي اإليراني 1.2

"التهديد النووي" اإليراين منذ ميكن رسم توجهات السياستني األمريكية واألوروبية يف إدارة ملف 
 ظهوره، بني آلييت "املواجهة" و"االحتواء" عرب "احلوار النقدي"، وفق املراحل األساسية التالية:

 النقدي" األوروبي  و"الحوار األمريكي "الضغط االستراتيجي" بين (:2005-2002) األولى المرحلة 1.1.2
، األ ر الكبري يف التشويش على املصاحل (*) 2002ذ كان لربوز رهانات امللف النووي اإليراين من

األوروبية يف السوق االقتصادية والتجارية اإليرانية )النفطية والتجارية بالدرجة األوىل(، وقد اعتمدت الدول 

                                           
حيث مت عام  بدعم من الواليات املتحدة األمريكية، لوي،كانت إشارة انطالق الربنامج النووي اإليراين يف عهد الشاه حممد رضا هب *

( يف نفس AIEAتوقيع أول "اتفاق تعاون نووي يف مصلحة السلم" بني البلدين،مبناسبة تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) 1957
 الفرنسي.-ق التعاون النووي اإليراين،وهي سنة انطال1970( عام T.N.Pالسنة،لتنخرط إيران يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية)
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أملانيا، بريطانيا( على االسرتاتيجية الدبلوماسية الناعمة القائمة على  )فرنسا، االتحاد األوروبياحملورية يف 
مبدأ "احلوار النقدي" و"املشروطية السياسية للمساعدات األوروبية" إليران، كآلية لـرتقية "العملية 

)دعم  الدميقراطية" و"وضعية حقوق اإلنسان" يف هذا البلد، مقابل حتفيزات أوروبية اقتصادية، سياسية
ية )تقدمي إعانات تقنية للمراكز ، وعلم) OMCاملسار التفاوضي اإليراين لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية/

 النووية ذات االستخدام املدين والعلمي(. 
( يف مواجهة 2004)املعتمدة رمسيا يف ديسمرب  استراتيجية األمن لالتحاد األوروبيوانطلقت 

هتديدات "انتشار أسلحة الدمار الشامل" على  الث ركائز)آليات( أساسية: الوقاية، اإلطار متعدد 
عاون الدويل، حيث تكون "حزمة التطمينات السياسية واالقتصادية"، قاعدة تشكيل أرضية األطراف والت

الثقة األمنية واالسرتاتيجية، ومن مث حتييد احملفزات السياسية واالسرتاتيجية لـ"التهديد األم،(" الذي يفرزه 
 .(Schmid, 2005, P 13)التوجه النووي اإليراين

 إزاء إيران تتحرك وفق اآلليات الرئيسية التالية : األمريكية االستراتيجيةويف املقابل، ظلت 
اللتني  -Régime Change -" و"تغيري النظام"Containmentاعتماد اسرتاتيجييت "االحتواء/ -

(، واإلعالن 1979تبنتهما إدارة "جيمي كارتر" وبعده "رونالد ريغان" منذ "أزمة الرهائن" )نوفمرب
 (.1980أفريل  07ة عن قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران )الرمسي من اإلدارة األمريكي

 ILSA  "1996حصار إيران اقتصاديا، طبقا ملا عرف بـ"قانون داماتو /  -
(*) ، 

                                                                                                                    
مت اإلعالن ألول مرة عن "الربنامج النووي اإليراين" بأبعاده السرية العسكرية ،على لسان الناطق الرمسي للمجلس الوط،( للمقاومة  *

ود مركزين ،حيث كشف عن وج2002سبتمرب  12علي جافرزاده يوم  )جمموعة من املنشقني اإليرانيني يف اخلارج(، يف إيران
مركز آراك ملعاجلة املاء الثقيل. وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -مركز ناتاز لتخصيب اليورانيوم.-نوويني سريني يف إيران:

(، توجهات التخصيب يف هذا املركز، فكان الرد من الرئيس اإليراين حممد خامتي 2003يف زيارهتا ملركز "ناتنز" )فيفري 
 بعد ذلك، بالتأكيد على "األهداف املدنية" هلذا املركز النووي.( 1997-2005)

الذي أقره الكونغرس األمريكي باقرتاح من السيناتور اجلمهوري   Iran and Libya Sanctions Act (ILSA)قانون داماتو" /  *
ى شن عقوبات اقتصادية على ،ينص عل 1996أوت  04املتطرف "ألفوتسي داماتو"وصادق عليه الرئيس األسبق بيل كلينتون يف 

  إيران وليبيا )قطاع الطاقة باألساس( ،كما يشمل كل الشركات الدولية والعاملية املتعاملة معهما، حبجة "جتفيف مصادر دعم اإلرهاب".   
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االستمرار يف ديناميكية الضغط على طهران، بإدراج إيران ضمن  ال ي "حمور الشر" رفقة كل من العراق  -
 (.2002جانفي  29ئيس األمريكي جورج.و.بوش يف وكوريا الشمالية)خطاب حالة االحتاد للر 

ويالحظ يف هذه املرحلة من التفاعل مع امللف النووي اإليراين، أن الدور األورويب "املتعاون" عرب 
آلية "احلوار النقدي" مع إيران، قابله استمرار الواليات املتحدة األمريكية يف املنطق االسرتاتيجي للمواجهة 

وذلك رغم وجود خطوط متاس التقاء وتعاون غري مباشر بني الطرفني األمريكي  والتصعيد مع طهران،
 . (Nicoullaud, 2008, P 494)  *2003وما بعد  2001واإليراين يف امللفني األفغاين واإليراين، منذ 

ومع ذلك، يالحظ دخول املقاربتني األوروبية واألمريكية ،خالل هذه املرحلة، يف منطق التكامل 
اتيجي، بني آلييت التعاون )األوروبية( والتصعيد )األمريكية(، لتحييد "التهديد النووي اإليراين"، وذلك االسرت 

 رغم ما توحيه املقاربتان األطلسيتان من تعارض. 
 (: انكماش الدور األوروبي "الوسيط" في اتجاه التصعيد2009-2006المرحلة الثانية ) 2.1.2

 ة التفاوضية اجلديدة، باحملددات التالية:وميكن تصنيف تطورات هذه املرحل
-2005بروز توجهات نسقية سياسية جديدة يف إيران، مع انتخاب الرئيس حممود أمحدي جناد ) -

(، وعودة السياسة اخلارجية اإليرانية إىل انتهاج خطاب "احلق الشرعي" لتطوير برناجمها 2013
 . (2008، )أحمدي نجاد  النووي، مبا فيه دخول "عتبة التخصيب".

انكماش املبادرة الدبلوماسية األوروبية، بعد الشعور بفشل مقاربتها التفاوضية، حلساب دور أمريكي  -
أمريكي، على ضرورة إحالة امللف النووي اإليراين على جملس األمن -جديد، وحصول توافق أورويب

 س األمن الدويل،والذي جتسد يف  مشروع قرار أورويب على مستوى جمل2006الدويل، يف فيفري 

                                           
*
ة اهليمنية لتجربة احلرب جاءت املبادرة التفاوضية األوروبية االستباقية مع إيران، للحيلولة دون تكرار تبعات االسرتاتيجية االنفرادي 

(، حيث متكن الثال ي األورويب )أملانيا، بريطانيا وفرنسا( من تتويج مبادرته التفاوضية بانتزاع أول اتفاق 2003األمريكية على العراق)
مبوجبه  (، تلتزم2004نوفمرب  07" وإيران )1+3 -(، ليتبعه اتفاق  اين بني "جمموعة االحتاد األورويب21/10/2003مع إيران )

طهران تعليق نشاطات إنتاج اليورانيوم املخصب، وفتح اجملال أمام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملنشآهتا النووية، يف انتظار 
 التوصل إىل اتفاق هنائي.
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(، يتضمن دعوة صارمة إليران بوقف برنامج ختصيب اليورانيوم، مع التهديد 2006ماي  03)
 . (le Monde, 1953)بتصعيد العقوبات االقتصادية ضدها، وإمكانية اللجوء إىل احلل العسكري

اتيجية حلالة ختلي الواليات املتحدة األمريكية عن املقاربة األحادية )استدراك املخلفات االسرت  -
احلرب على العراق(، واخنراطها يف املقاربة "متعددة األطراف"، يف إدارة امللفات الدولية، ومنها 

 امللف النووي اإليراين، مما مهد لتقليص مسافة التباعد بني املقاربتني األوروبية واألمريكية .
مللف النووي اإليراين منذ الصني( على خط اآللية التفاوضية يف ا-دخول قوى دولية جديدة)روسيا -

 " . 1+5، لتتشكل بذلك "جمموعة 2006جوان 

إيراين ضمن ديناميكية اإلصالحات الدميقراطية املتضمنة يف -بروز مؤشرات تعاون سياسي أمريكي -
 .(Cole, 2003,PP 543-566)2004أجندة "مشروع الشرق األوسط الكبري"، الذي انطلق يف 

دة يف أوروبا، مع صعود نيكوال ساركوزي إىل الرئاسة بروز توجهات نسقية سياسية جدي -
 (، وانتهاجه مواقف أكثر صرامة إزاء الربنامج النووي اإليراين.2012-2007الفرنسية)

 (: توافق أطلسي على احتواء "التهديد النووي" اإليراني2015-2009) المرحلة الثالثة 3.1.2
جية األمريكية اجلديدة بأمهية الدور اإليراين يف برزت خالل هذه املرحلة تنامي القناعة االسرتاتي

( للملف 2012-2008منطقة اخلليج، مما أ ر على استمرار إدارة باراك أوباما خالل العهدة األوىل )
النووي اإليراين بآلية انفتاح سياسي عرب قنوات حوار غري رمسية وتضييق اسرتاتيجي ردعي ألية طموحات 

 . (*)عسكرية نووية إيرانية
-2003وكان لتويل الدبلوماسي حسان روحاين )املكلف مبفاوضات امللف النووي خالل فرتة 

( الرئاسة اإليرانية، دور كبري يف وضع امللف النووي اإليراين داخل "الرواق الدبلوماسي"، معلنا يف 2005
كريي هذا استعداد بالده لـ"مفاوضات جادة". وقد أكد وزير اخلارجية األمريكي جون   14/06/2013

( أن " نافذة دبلوماسية بصدد االنفتاح أكثر فأكثر"، وهو 13/10/2013التوجه الدبلوماسي، معلنا )
                                           

ادرة من الواليات مت التصويت يف جملس األمن ملنظمة األمم املتحدة، على حزمة رابعة من العقوبات مبب 09/06/2010مت بتاريخ *
 فرض حصار على النفط اإليراين. 24/01/2012املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب الذي قرر بدوره يف 
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( كإطار متهيدي، لالتفاق النهائي الذي وقعته جمموعة 24/11/2013ما توج بتوقيع اتفاق جنيف )
5P+1مع إيران يف فيينا يوم  (**)فرنسا(+أملانيا-بريطانيا-الصني-روسيا-)الواليات املتحدة األمريكية

 ، وفيما يلي بنود نصه النهائي: 14/07/2015

 ( *) (14/07/2015)فيينا  تفا  النووي اإليراني بفيينااال 2.2
، منعرجا  (**) بفيينا 14/07/2015يشكل االتفاق الدويل خبصوص النووي اإليراين املوقع يف 

موعة األطلسية أساسا، مع امللف النووي اإليراين، حيث وقعت بارزا يف مسار تفاعل اجملتمع الدويل، واجملحتليليا 
مع  جمموعة )الواليات املتحدة األمريكية، الصني، روسيا /فرنسا، بريطانيا(+ أملانيا واملمثلية العليا لالحتاد األورويب

، Joint Comprehensive Plan Of Action JCPOAعمل/ إيران على و يقة تفاهم ملخطط 
)القرار  2015جويلية  20يها جملس األمن ملنظمة األمم املتحدة باإلمجاع يف اليت صادق عل

(، قبل أن يتسلم جملس 2015أكتوبر  18يوما ) 90(، ليدخل القرار حيز التنفيذ بعد 2231/2015
، يعلن فيه 2016جانفي 16يف  (AIEAاألمن رمسيا تقرير "اخلربة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

 إيران ببنود االتفاق املتعلقة بزيارات التفتيش للمواقع النووية اإليرانية.التزام 
 .االتفا  النووي اإليراني : منطلقات توازنية بين "التهديدات" و"المصالح"3

طرح االتفاق النووي اإليراين، ديناميكية تفاعل جديدة بني املقاربتني األمريكية واألوروبية لـ"احلالة 
 ا حتمله من فرص "املصاحل" و خماطر "التهديد" للمنظومة األطلسية.اإليرانية" بكل م

 وميكن حتديد معامل هذا التفاعل بني التوافق واالختالف يف العناصر التحليلية التالية:

                                           
-فرنسا-)الواليات املتحدة األمريكية، روسيا والصني(+ )دول االحتاد األورويب: بريطانيا E3+3يطلق على هذه اجملموعة أيضا جمموعة  **

 أملانيا(.

 
*

خبصوص االتفاق النووي املوقع مع إيران)فيينا 20/07/2015الصادر يف  2231/2015ر جملس األمن رقم أنظر قرا 
14/07/2015 .)http://www.un.org/en/sc/2231/ 

 
    :http://bit.ly/1HwR4W9Joint Comprehensive Plan of Action,” Vienna, 14 July 2015, at:أنظر **

 . 2015أنظر كذلك: قراءة يف االتفاق النووي اإليراين، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة، جويلية  -

http://www.un.org/en/sc/2231/
http://bit.ly/1HwR4W9
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أمريكي)قبل رحيل باراك أوباما عن البيت األبيض األمريكي يف جانفي -برز توافق أورويب -
( مبثابة مكسب اسرتاتيجي لتقييد الطموحات النووية 14/07/2015(، على اعتبار اتفاق فيينا)2017

إليران ولو على املدى املنظور، ومن مث إدخال إيران يف رواق "التعاون واحلوار" بدل "القطيعة والتصعيد". 
، رغم حتول املوقف األمريكي يف عهد الرئيس (***)وقد ظل االحتاد األورويب متمسكا باالتفاق النووي

لتتجدد منطلقات روح التوافق  ،(*) (08/05/2018)قرار االنسحاب من اتفاق فيينا يوم  ترامبدونالد 
ولكن  ،2021األمريكي من جديد يف آفاق رئاسة جو بايدن لإلدارة األمريكية منذ جانفي -األورويب

ر الوضع حتت طائلة سيناريوهات مستقبلية مفتوحة على كل االحتماالت بني االنفراج والتصعيد واستمرا
وقد كشف موقف إدارة دونالد ترامب األمريكية املتحفظ من االتفاق النووي اإليراين، مدى صعوبة  القائم.

جتاوز العقبة االسرتاتيجية والسيكولوجية اليت تفصل بني النسقني األمريكي واإليراين، خالفا ملا تنفرد به 
 .(**)أوروبا من استعدادات لتجاوز هذه العقبة مع إيران

األمريكي )ما بني األطلسي(، -يشكل امللف النووي اإليراين رهان اختبار للتضامن األورويب -
ملواجهة هتديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما جيعل سيناريو "الشرخ االسرتاتيجي" بني االحتاد 

، بسبب استمرار احلاجة األورويب والواليات املتحدة األمريكية إزاء الطموح النووي اإليراين، أمرا مستبعدا
 .األوروبية للمرافقة االسرتاتيجية األمريكية، يف حاالت التصعيد مع مصادر التهديد، السيما النووية منها

(Lindstrom,2003 ). 

                                           
االتفاق النووي املوقع أن  16/10/2017( الصادر عن جملس االحتاد األورويب بتاريخ 590/17جاء يف البيان الصحفي رقم ) ***

( يعترب "ركيزة أساسية هلندسة عدم االنتشار النووي على مستوى العامل وعامال جوهريا إلحالل األمن 14/07/2015يف فيينا )
 أنظر نص البيان الرمسي على الرابط التايل:يف املنطقة". 

-eu-deal-nuclear-releases/2017/10/16/iran-http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press

jcpoa/pdf 
(، باعتباره "ناقصا" بل 08/05/2018برر الرئيس األمريكي دونالد ترامب انسحاب بالده من اتفاق فيينا بصفة رمسية يوم ) *

"أسوأ اتفاق يف التاريخ األمريكي" و"حمرضا لدوامة سباق التسلح النووي يف منطقة الشرق األوسط"، متهما طهران مبواصلة و
املصنفتني ضمن التنظيمات اإلرهابية يف –برنامج الصواريخ الباليستية، دعم "حزب اهلل" اللبناين وحركة "محاس" الفلسطينية 

 .2025ونالد ترامب على االتفاق النووي عدم تقييد الطموحات النووية اإليرانية بعد آفاق التشريعات األمريكية. كما أعاب د
)مباشرة بعد التوقيع على االتفاق(، 2015حسب سرب لآلراء أجري يف الواليات املتحدة األمريكية، ونشرت نتائجه يف جويلية  **

 ى خلفية ديناميكية اتفاق فيينا، ال تزال، بالعكس، آفاقه بعيدة.اإليرانية، الذي كان متوقعا عل-فإن تطبيع العالقات األمريكية
بدون  %14) %48موافقتهم، فيما عارضه  %38من األمريكيني الذين اطلعوا على االتفاق النووي، أبدى  %79فمن بني 

 ، االتفاق.منهم % 25رأي(. ويبقى اجلمهوريون أكثر معارضة هلذا االتفاق، مقارنة بالدميقراطيني، الذين يعارض 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/10/16/iran-nuclear-deal-eu-jcpoa/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/10/16/iran-nuclear-deal-eu-jcpoa/pdf
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 Regime Change–أوروبا اسرتاتيجية التدخل يف الشؤون الداخلية إليران  تعارض -

Strategy -  األمريكية، بني فرتة وأخرى، ملا قد تسببه من فاتورة مكلفة اليت اعتمدهتا الواليات املتحدة
، خالفا للمجال احليوي األمريكي، الذي يبدو -تدفق اهلجرة والتهديدات األمنية-على "اجلوار األورويب"، 

 .(Geranmayeh, 2015)بعيدا نسبيا)إال ما تعلق مبصاحلها يف الشرق األوسط واخلليج(

إيرانية خبصوص امللف النووي، لن يكون كافيا مبنظور األجندة -ريكيةإن إجياد صيغة تفاوضية أم -
ويعترب هذا احملدد حامسا يف أي انفراج  االسرتاتيجية األمريكية، ما مل حييد "التهديد اإليراين" لـ"إسرائيل"،

   (*) إيراين حمتمل.-أمريكي

"التهديد اإليراين" يف استيعاب  سامهت اسرتاتيجية التوازن األمريكية بني السعودية وإيران، وتوظيف
املنظور االسرتاتيجي األم،( لدول اخلليج، ضمن األجندة االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة، وقد جاءت 

، كتتويج ملنظور الدور يف إدارة (**) (2017/ 05/ 20صفقة التسلح األمريكية مع العربية السعودية)
عتبار اسرتاتيجية ترامب التصعيدية مكملة السرتاتيجية االحتواء السياسة اخلارجية األمريكية، حيث ميكن ا

 .(153-136ص  ، ص2016)وصفي حممد،  اليت اعتمدها باراك أوباما إزاء احلالة اإليرانية

األوروبية(، يف مأزق املفاضلة بني اخليارات التكتيكية والتبعات االسرتاتيجية -تبدو االسرتاتيجية الغربية)األمريكية
ن مع إيران، إذ أن االستفادة من الدور اإليراين يف االسرتاتيجية الدولية ملكافحة اإلرهاب، مل متر دون للتعاو 

خلق حالة اختالل يف التوازن اإلقليمي لصاحل إيران، والتنظيمات الشيعية يف منطقة الشرق األوسط واجلوار 
 .(***) طقة الشرق األوسط ككل(باكستان ومن، أفغانستان ،اليمن، لبنان، )العراق اآلسيوي إليران

                                           
*
جاء اعرتاف كاتبة الدولة األمريكية كوندوليزا رايس هبذه املشروطية، عندما أجابت عن سؤال لسيناتور مجهوري يف جلسة استماع   

 (، خبصوص التوصل إىل اتفاق تفاوضي حمتمل بشأن امللف النووي اإليراين، بقوهلا:2005جانفي  18جملس الشيوخ األمريكي)
ما مل  -من املنظور األمريكي–ريد تدمري إسرائيل"، مما يع،( أن ختلي إيران عن طموحاهتا النووية لن يكون كافيا "... ليس مع بلد ي

 تتهيأ ظروف "التهدئة والتطبيع" بني إيران و"إسرائيل"، أو استمرار ميزان اسرتاتيجي غري متوازن لصاحل "إسرائيل".
**

(، صفقة تسليح مع العربية السعودية بقيمة 2017ماي  20ة له إىل الرياض ) وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف زيار   
 األمريكية".-مليار دوالر، وهي الصفقة التارخيية اليت اعتربهتا الرياض "نقطة حتول يف العالقات السعودية 350
***

عادلة الصعبة بوصفها "اسرتاتيجية توازنية فاشلة "، عرب اخلبري االسرتاتيجي األمريكي أنطوين كوردمسان عن السياسة األمريكية إزاء هذه امل 
 إال ما تعلق بنجاح االسرتاتيجية األمريكية يف حتييد جبهة هتديد عراقية حمتملة على "إسرائيل"، أو خلق حالة من الفوضى املدمرة للنسق

 اإلشارة إلية يف ملف القضية الفلسطينية. اإلقليمي العريب، وهذا ما يدخل ضمن منطق "العبء االسرتاتيجي" اإلسرائيلي، الذي سبقت
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تسعى أوروبا للخروج من الدائرة االسرتاتيجية املغلقة، للخيار احلتمي بني دعم ضربة عسكرية  -
أمريكية إليران أو معارضتها، حيث يشكل كال السيناريوهني عامل هتديد للعمق االسرتاتيجي األورويب، 

وزي يطرح حتمية اخليار بني قنبلة إيران)بفتح وذلك بعد أن ظل الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال سارك
 القاف، ما يع،( توجيه ضربة عسكرية إليران( أو قنبلة)بضم القاف( إيران النووية.

الرتاجع عن مقاربة  -يف ظل توجهات إدارة ترامب العدائية -طرحت االسرتاتيجية األمريكية،  -
طرح إمكانية تشكيل نسق حتالف لثالث قوى االحتواء الناعم اليت اعتمدها باراك أوباما مع إيران، و 

أوسطية )إسرائيل" ، مصر والسعودية( يف مواجهة القوة الرابعة يف املنطقة )إيران(، وهو سيناريو -شرق
توازنية للحد من تنامي الدور اإلقليمي اإليراين يف املنطقة،  مطروح أمريكيا، لتحقيق أهداف مزدوجة:

 )(Wolff, 2018سطينية، يف اجتاه قبول ترتيبات "صفقة القرن"ووظيفي للضغط على اخليارات الفل
 ، 

على الوضع القائم يف إدارة  االحتفاظويشكل هذا املعطى االسرتاتيجي من مدعمات سيناريو التصعيد أو 
 اللف النووي اإليراين. 

يكية سابقا يعترب االتفاق النووي اإليراين، من املنظور األورويب، وكذا منظور إدارة أوباما األمر  -
وحىت إدارة جو بايدن احلالية، مبثابة رافعة اسرتاتيجية لـ"احلالة اإليرانية"، حنو االحتواء عرب اآللية 

النسق الداخلي اإليراين، حنو توجهات ليربالية أكثر انفتاحا، االقتصادية، اليت ينتظر منها أن حتدث اخرتاقا يف 
 .(*)اقتصاديا، سياسيا وحىت  قافيا

 اجلانب األورويب حالة خيار صعبة يف تقارهبا مع إيران دون املس مبصاحلها مع دول اخلليجيواجه  -

اإلمارات العربية...(، اليت تنفرد اإلدارة األمريكية باالقرتاب منها حلمايتها من "التهديد -)السعودية
، حيث ازداد نسق االرتباط وهنا قد تسجل اإلدارة األمريكية نقاطا متقدمة على نظريهتا األوروبية اإليراين".

 اخلليجي بأجندة الواليات املتحدة األمريكية يف مواجهة "التهديد اإليراين" احملتمل.

                                           
 Harvard Kennedy School- Harvard University’s Belfer Center for) :صادرة عنأنظر دراسة يف هذا الشأن  *

Science and International Affairs)  تحت عنوان : 2015في أوت ، (Iran and the Arab World after 

the Nuclear Deal: Rivalry and Engagement in a New Era,). 

وليد عبد احلي، إىل أن" الدور اإليراين أصبح أكثر أمهية من أي وقت مضى بعد االتفاق النووي مع الدول  ونشرها د.
النزعة  (، مشرية إىل أن "االتفاق سيفتح اجملال لتعزيز النزعة االقتصادية والتطور يف إيران مما يدفعها حنو مزيد منVIالكربى")صفحة 

 د من نزعة توسيع النفوذ لديها". التصاحلية، بينما يرى تيار آخر ان التطور االقتصادي سيعزز النفوذ اإليراين يف املنطقة وسيزي
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ال يزال متغري التحوالت النسقية الداخلية السياسية واالجتماعية إليران، بطيئا وغري مرشح  -
 Regimeالنظام يف إيران، )لتفككات نسقية كربى، مما يصعب مهمة االسرتاتيجية األمريكية لتغيري 

Change Strategy وهو املعطى الذي تبدو فيه أوروبا أكثر استعدادا للتكيف معه، خالفا للواليات ،)
املتحدة األمريكية اليت تزال تراهن على اسرتاتيجية التصعيد يف جمال "حقوق اإلنسان" والربنامج الباليسيت 

 الشرق األوسط ومنطقة اخلليج. اإليراين والسياسة اإلقليمية اإليرانية يف
 ،2018كان النسحاب الواليات املتحدة األمريكية من اتفاق فيينا يف عهد دونالد ترامب عام -

واملصحوب بسلسلة من إجراءات تشديد احلصار االقتصادي )التجاري واملايل والنفطي(على إيران يف إطار 
،أ ر على املوقع  Pressuret Track strategy"(Kroenig, 2018)اسرتاتيجية "الضغط األقصى/ 

التفاوضي لطهران، من جانب أهنا وجدت نفسها يف "حالة شرعية" ملواصلة برناجمها النووي االسرتاتيجي، 
الصي،( و"التفهم" األورويب، كما سامهت هذه املعادلة يف التفاف الرأي -وهي اليت حتظى بالدعم الروسي

جتماعية النامجة رغم  قل تفاقم األزمة االقتصادية/اال ني واإلصالحيني،العام الداخلي اإليراين بني احملافظ
 عن هذا احلصار.

األمريكية على حبر قزوين ومضيق هرمز، أحد -اسرتاتيجية اإليرانية-يشكل تصادم الرهانات جيو -
قاسم ملياه حبر إذ تسعى إيران إلجياد صيغة تاإليرانية، -املعيقات االسرتاتيجية النفراج العالقات األمريكية

قزوين واحتياطاته النفطية املفرتضة بني الدول املتشاطئة، ال سيما مع كل من آذربيجان وكازاخستان، 
فيما تسعى كل من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، إىل فك هذا االرتباط االسرتاتيجي وتركمانستان، 

ط وغاز املنطقة إىل أوروبا، دون املرور باألراضي بني دول املنطقة، وكذا بناء شبكة من األنابيب لنقل نف
الروسية أو اإليرانية. وقد مّولت الواليات املتحدة إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الطاقة دون املرور على 
األراضي الروسية، انطالقا من باكو )أذربيجان( مرورًا بتبليسي )جورجيا( ليصب يف ميناء جيهان الرتكي 

 .(2013)أبو الشعري،  .2006. وقد انطلق هذا اخلط يف العمل منذ عام على البحر املتوسط
تتوزع الرهانات األوروبية واألمريكية يف حتقيق االنفراج مع الطرف اإليراين بني املكاسب  -

واالسرتاتيجية بالنسبة للجانب األمريكي، حيث تنفرد دول االحتاد األورويب،  االقتصادية بالنسبة ألوروبا،
صني حبصة االستفادة من رفع احلصار والعقوبات االقتصادية والسياسية املفروضة على إيران. روسيا وال

وتعترب هذه األرقام ،اليت تراجعت بعد قرار دونالد ترامب انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من اتفاق 
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رار الرئيس األمريكي جو مؤشرا واضحا على ما ميكن أن يكسبه األوروبيون يف حالة سيناريو ق فيينا النووي،
 .(*)بايدن بالعودة إىل اتفاق فيينا

، أن "العقوبات 2015وتؤكد جلنة املالية يف جملس الشيوخ الفرنسي يف تقرير هلا صدر عام 
االقتصادية املفروضة على إيران، تضر مبصاحل الدول األوروبية، وفرنسا بالدرجة األوىل، أكثر من الواليات 

، وهو ما يفسر استعداد الدول األوروبية للدخول يف ديناميكية االنفراج يف العالقات مع املتحدة األمريكية"
 .(Cassehgar, 2016) إيران، على ضوء اتفاق فيينا النووي

وعلى صعيد قطاع احملروقات، تسعى أوروبا، من خالل الرهان على بديل الغاز اإليراين، لتخفيف 
 قل، وصناعة السيارات.تبعيتها للغاز الروسي، وكذا قطاع الن

ورغم انفراد األوروبيني عن األمريكيني هبامش استغالل فرص الديناميكية اجلديدة اليت تتيحها آفاق 
الشراكة االقتصادية مع إيران، ال يزال الطرف األورويب متخوفا من استمرار تفعيل اإلدارة األمريكية آللية تطبيق 

 Extraterritoriality Of American » خارج اإلقليم األمريكي قانون العقوبات األمريكي على إيران إىل

Law »   ومن هذا املنطلق ختشى الشركات األوروبية الراغبة يف العودة إىل السوق اإليرانية، من إجراءات .
التابع لكتابة ( OFAC/Office of Foreign Assets Controlمكتب مراقبة األصول األجنبية )

والذي له سوابق يف معاقبة الشركات األوروبية غري امللتزمة بإجراءات العقوبات األمريكية اخلزينة األمريكية، 
 .(**)على إيران

                                           
*
، أن اتفاق فيينا النووي ( بباريسSPEرئيس االسرتاتيجيات والسياسات الطاقوية ) Francis Perrinيرى فرانسيس بريان  
الدرجة األوىل الشركات النفطية األوروبية، "اليت هلا األفضلية يف كوهنا قد سبق هلا االشتغال يف إيران يف (، خدم ب14/07/2015)

" الفرنسية اليت حافظت على مكتب متثيلها يف طهران طيلة فرتة احلصار Total املاضي، ال سيما بالنسبة لشركات "توطال
" اإليطالية اليت سبق هلا هي األخرى االشتغال يف  Eni -ندية، وشركة "إي،(" الربيطانية اهلولShell -والعقوبات، وشركة "شيل 

 .إيران، وتسعى لرتتيب عودهتا "إىل السوق اإليرانية
**

الفرنسي الذي اضطر لدفع  BNPعقوبات يف حق بنك "يب.أن.يب /باريبا"  2014سبق هلذه اهليئة األمريكية أن أصدرت عام  
تعامله مع متعاملني ماليني مقيمني يف إيران. وقد خضع لنفس اإلجراءات العقابية األمريكية بنوك  مليار دوالر كغرامة على 8.83

كما تبدي شركة "توتال"   فرنسية أخرى )"سوسيييت جينريال"، "القرض الفالحي"( وأوروبية )"القرض السويسري"، "البنك األملاين"(.
برة للحدود، حيث تسعى للتفاوض مع الدوائر القضائية األمريكية للحصول على الفرنسية خماوف كبرية من العقوبات األمريكية العا

إجراء اإلعفاء األمريكي من أجل مواصلة نشاطاهتا االستثمارية يف إيران، وحتديدا مشروع تطوير حقل فارس اجلنويب املعلن يف جويلية 
 ماليري دوالر. 05واملقدرة قيمته حبوايل  2017
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شكل الدور التوازين لروسيا والصني، على مستوى املقاربة االسرتاتيجية الغربية ملواجهة "التهديد  -
خاصة وأن كال من موسكو وبكني  اإليراين"، عامال مهما ضيق من هامش حترك اسرتاتيجية الردع األمريكية،

حباجة إلدارة "احلالة اإليرانية" يف رواق احلد من الغطرسة االسرتاتيجية الدولية األمريكية على مستوى النظام 
أوسطي، بعد تدمري -الدويل، وكذا احليلولة دون استمرار اخرتاق االسرتاتيجية األمريكية للمجال احليوي الشرق

 قليمي، وكذا جمال "أوراسيا"، عرب السيطرة على ممرات مضيق هرمز و حبر قزوين. العراق وحتييد دوره اإل

من املنظرين  Alexandre Douguine يعترب االسرتاتيجي الروسي ألكسندر دوغني -
لالسرتاتيجية األوراسية لروسيا، ومن املدافعني عن إجياد نقاط شراكة مع إيران ضمن هذه االسرتاتيجية 

قوة إقليمية حمورية يف منطقة الشرق األوسط  -إيران–ق متعدد األقطاب، باعتبارها األوراسية، ويف نس
 .(Douguine, 2006) ووسط آسيا

 :مستقبليةسيناريوهات  .4
جمموعة من  (،2015تطرح معاجلة وحتليل آفاق إدارة امللف النووي اإليراين على ضوء اتفاق فيينا)

)بني التصعيد  ني االنفراج والتصعيد واستمرار الوضع القائماخليارات التفاوضية وسيناريوهات ترتاوح ب
 وميكن حتديد هذه السيناريوهات على النحو التايل: والتفاوض(،

 سيناريو العودة إلى اتفا  فيينا:  1.4
ويندرج ضمن هذا السيناريو مؤشرات استعداد اإلدارة األمريكية اجلديدة بقيادة جون بايدن 

ودة اخنراط الواليات املتحدة األمريكية يف التزامات االتفاق النووي )فيينا إلمكانية التفاوض حول ع
 ولو بشروط تفاوضية جديدة. (،2015
 مؤيدات عودة الرئيس األمريكي جو بايدن لمسار االتفا  النووي: -

( 2021جانفي 20حرص الرئيس األمريكي جو بايدن قبيل ومنذ توليه رئاسة البيت األبيض) 
( اليت انسحب منها سلفه 2015ات استعداد إدارته للعودة إىل مسار اتفاقية فيينا )على إعطاء إشار 

بغض النظر عن طبيعة التفامهات أو التعديالت اليت سيتم التفاهم عليها مع الطرف  دونالد ترامب،
صيلة دونالد السياسية واالقتصادية، وذلك انطالقا من التقييم السليب حل النووية منها أو العسكرية، اإليراين،

(،واليت سجلت 2020-2018) ترامب التفاوضية خالل فرتة ما بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق
على حد طرح أكدته صحيفة نيويورك تاميز  معطيات جديدة مل ختدم املركز التفاوضي األمريكي،
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(Newyork Times)  سيناريو ،من خالل احلجج التالية املؤيدة ل11/04/2021األمريكية يف عدد
 عودة يايدن إىل االتفاق:

روسيا واجلانب األورويب، من اخلط األحادي  ويف مقدمتها الصني، امتعاض األطراف الدولية، -
ال سيما ما تعلف بسياسة دونالد ترامب إزاء امللف  االنفرادي للسلوك الدبلوماسي األمريكي،

 النووي اإليراين.

" اليت انتهجها دونالد ترامب يف سياق  Pressure trackإن اسرتاتيجية "الضغط األقصى/   -
بل بالعكس  مل تغري من السلوك اإليراين حنو األفضل، تشديد احلصار االقتصادي على إيران،

وسعت من هامش السلوك اإليراين نوويا،عسكريا وسياسيا،ما دام أن "اخلروقات اإليرانية" جتد 
 طهران.تربيراهتا يف الغطرسة األمريكية العدوانية جتاه 

برفع  2018مسح االنسحاب األمريكي من اتفاق فيينا،باستغالل إيران لفرتة الفراغ التفاوضية منذ  -
من النقاء،بعد أن كانت مازمة مبوجب اتفاق فيينا  % 20مستوى ختصيب اليورانيوم إىل نسبة 

د أن كانت أطنان بع 03،فيما بلغت عتبة املخزون اإليراين لليورانيوم % 3.67بعدم جتاوز عتبة 
 كيلوغرام من اليورانيوم مبوجب اتفاق فيينا.  202.8إيران ملتزمة بعتبة 

ما مل يتم إعادة إحياء االتفاق و عودة  تعطل نشاط املفتشني الدوليني يف املراكز النووية اإليرانية، -
 التزام اإلدارة األمريكية ببنوده.

ت حزمة العقوبات االقتصادية املشددة على إيران، توجه االقتصاد اإليراين إىل السوق السوداء أفرز  -
بشكل يضعف من مركز اإلصالحيني ويعزز من موقف احملافظني املراهنني على مسار املقاومة 

 للسياسة العدائية األمريكية.

 2016عام  Jacob Joseph Lew /حذر وزير اخلزانة األمريكي األسبق جاكوب جوزيف ليو -
من أن اإلفراط يف استخدام العقوبات املالية والتضييق على املؤسسات املالية املتعاونة مع إيران قد 

 ويدفع الشركاء الدوليني إىل البحث عن بديل للنظام املايل األمريكي. يؤدي إىل نتائج عكسية،
يف البنية التحتية للنفط  مليار دوالر 400كان إلعالن الصني مؤخرا عن إطالق خطة استثمار  -

مبثابة مؤشر على عدم التزام كل من  والغاز والنقل يف إيران مقابل االستفادة من النفط اإليراين،
 الصني وروسيا هبذه القيود األمريكية إذا طال أمدها.
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سامهت سياسة العقوبات األمريكية املنتهجة يف تأليب إيران بصفة أكثر عدوانية ضد جرياهنا يف  -
 نطقة. امل

طرح سيناريو إعادة إحياء اتفاق فيينا النووي يف إطار مسار تفاوضي سلمي ،إمكانية تشكل  ي- -
حتالف دويل/إقليمي للتفاوض عن تفامهات سياسية ودبلوماسية عن الدور اإلقليمي اإليراين يف 

 (.  2021،  برومبريغ) منطقة الشرق األوسط واخلليج

 ية في إيران جراء إجراءات الحصار االقتصادي:ثقل األزمة االقتصادية /االجتماع
واالندماج يف النظام  ويعترب هذا املتغري من حمفزات/الضغوط  لعودة إيران إىل سكة املفاوضات،

جراء  قل احلصار االقتصادي وسياسة "الضغط األقصى" الذي  إذ متر إيران بأزمة إقتصادية حادة، الدويل،
فإن إيران سجلت  وحسب أرقام صندوق النقد الدويل، خاصة، 2018مارسته إدارة دونالد ترامب منذ 

باملائة.  33.5باملائة وحالة تضخم بنسبة  7.6( بنسبة PIBاخنفاضا يف مستوى دخلها القومي اخلام ) 
 6باخنفاض النشاط االقتصادي بنسبة  2020وقد تفاقم الوضع االقتصادي إليران خالل سنة عام 

إضافة إىل تدهور قيمة العملة الوطنية يف اجتاه  ،باملائة 26.4ة التضخم نسبة ت حالفيما قارب باملائة،
 .(Kroening, 2018) مما زاد من تفاقم وضعية البطالة بكل آ ارها االجتماعية مستمر،

ويشكل هذا املتغري عامل ضغط على القيادة اإليرانية للعودة إىل ديناميكية املفاوضات والشراكة 
طهران على استغالل فرتة احلصار/القطيعة الدبلوماسية للدخول يف سباق ضد الزمن  رغم حرص الدولية،

 كما سبقت اإلشارة إليه.  وهو ما وقع فعال، لتحقيق مكاسب نووية جديدة،
، إشكالية "املبادءة" بني الطرفني العودة إىل اتفاق فيينايطرح سيناريو  ويف ظل هذه املؤيدات،

الوقت الذي تشرتط فيه اإلدارة األمريكية بقيادة بايدن أن تبادر إيران أوال  إذ يف األمريكي واإليراين،
-2018بالعودة إىل التزامات اتفاق فيينا النووي الذي تنصلت من بنوده طهران خالل العامني األخريين )

يؤكد اجلانب اإليراين من جهته أن اإلدارة  (،بعد إعالن ترامب انسحابه الرمسي من االتفاق،2019
كما  األمريكية هي املطالبة أوال بالعودة إىل اتفاق هي من بادرت باالنسحاب منه من جانب واحد.

قبل أي  تشرتط طهران على واشنطن رفع العقوبات االقتصادية األمريكية املفروضة عليها كخطوة أوىل،
 مبادرة للعودة إىل اتفاق فيينا النووي. 

 األمريكية،-نفتحا على سيناريو االنفراج يف العالقات اإليرانيةومع ذلك يبقى االجتاه العام اإليراين م
واليت زادهتا جائحة  ال سيما يف ظل إكراهات احلصار االقتصادي / املايل املفروض على إيران،
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"أن على احلرس الثوري  ( تعقيدا. ويعرب املرشد األعلى علي خامنائي عن هذا االجتاه بقوله 19)كوفيد/
وأن الصدام بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران قد يفيد  م مع القوات األمريكية،أن يتفادى أي صدا

 مبا فيهم إسرائيل. ،(Al salhy, 2020) خصوم إيران يف الواليات املتحدة"
 سيناريو العودة إلى اتفا  فيينا بتفاهمات سياسية وإقليمية جديدة: 2.4

تفاوضي جديد جيمع بني امللف النووي والتفامهات  ويبدو هذا السياريو مرجحا ملا حيمل من إطار
اجلديدة اليت ختص اإلطار العسكري)ملف الصواريخ الباليستية اإليرانية(والسياسية اإلقليمية )ملف حقوق 

وقضايا التسوية اإلقليمية املتعلقة بدعم طهران حلزب اهلل اللبناين  اإلنسان يف الساحة الداخلية اإليرانية،
 وكذا الدور اإليراين يف العراق واليمن ومنطقة اخلليج(.  ألسد يف سوريا وحركة محاس الفلسطينية،ونظام بشار ا

وتراهن اإلدارة األمريكية حتت قيادة جو بايدن على استغالل امللف النووي اإليراين لتمرير حزمة من 
لف نووي ال ميكن التحكم علما أن الرهان على تضييقات يف م التفامهات العسكرية، السياسية واإلقليمية،

يعد رهانا خاسرا وغري مضمون يف غياب تفامهات سياسية جادة بإمكاهنا تغيري اجتاه التصعيد  يف مراقبته،
 إىل مربع االنفراج واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط واخلليج. اإليرانية،–والتوتر يف العالقات األمريكية 

 فاق فيينا بتفامهات جديدة(،ضمن مفاوضات على جولتني،ويندرج هذا السيناريو )العودة إىل ات
فيما متهد مساحات  حبيث تشمل اجلولة األوىل امللف النووي اإليراين بكل معطياته الكالسيكية واجلديدة،

التقدم يف هذا امللف جلولة تفاوضية  انية تشمل ملفات الصواريخ الباليستية اإليرانية والنشاطات اإلقليمية 
 املنطقة.   إليران يف

ولكنه األرجح لتحقيق انفراج  ويبقى هذا السيناريو األكثر تعقيدا من حيث تفاصيله وتداخل ملفاته،
حقيقي يف العالقات اإليرانية مع اجملموعة الدولية واإلقليمية. ويتوقف رجحان هذا السيناريو على الطرف 

 مع بني امللف النووي والقضايا اإلقليمية األخرى.باعتبار أن طهران ترفض من حيث املبدأ اجل اإليراين باألساس،
 سيناريو توسيع االتفا  إلى أطراف جديدة:  3.4

ويندرج هذا االجتاه ضمن حرص الطرف األمريكي على توسيع خمرجات االتفاق النووي إىل أطراف 
ر وتركيا. وحىت أطراف جديدة مثل مص اإلمارات العربية وإسرائيل، تشمل العربية السعودية، جديدة،

 ويستجيب هذا السيناريو لضغوط دول اخلليج وحىت إسرائيل.
الذي يفضل التفامهات اإلقليمية املباشرة  ويبقى هذا السيناريو مرفوضا بصفة قطعية من اجلانب اإليراين،

ة ويبقى هذا السيناريو أقل احتمالية للتجسيد يف اخلطوات التفاوضي دون أية رعاية دولية. مع دول اخلليج،
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،أو يف اإلطار الثنائي بني -الصني/روسيا/بريطانيا/فرنسا+أملانيا -(1+4سواء يف إطار جمموعة ) األوىل،
 واشنطن وطهران.

يف "امللف "اتجاه االنفراج" واليت تندرج ضمن  وباإلضافة إىل السيناريوهات اإلجرائية الثال ة املذكورة،
 "االجتاه" العام، ومها:اإليراين"، ميكن إضافة سيناريوهني إ نني  جمال 

)ال تصعيد وال  /Statut quoسيناريو الحفاظ على الوضع القائم ب/ -و سيناريو التصعيدأ/  4.4
 . انفراج(

 ويتوقف توازن هذين االجتاهني،على أربعة متغريات رئيسية،وهي: 
  متغير الساحة الداخلية اإليرانية -أ

اغماتيني على ضوء االنتخابات الرئاسية اإليرانية املقررة يف جوان والتوازنات بني احملافظني واإلصالحيني والرب 
واليت يبقى فيها التيار احملافظ برصيد متقدم بعد أن استفاد من فرتة األزمة يف العالقات  اجلاري، 2021

-2018اإليرانية مع إدارة دونالد ترامب خالل عامي ما بعد االنسحاب األمريكي من اتفاق فيينا )
ا ميزها من آ ار العقوبات االقتصادية املشددة املفروضة على إيران. وميكن تقسيم االجتاهات (،وم2020

اجتاه معسكر "التنمية" -اإليرانية يف التعاطي مع ملف أزمة العالقات األمريكية إىل اجتاهني رئيسيني : 
ران من سوق النفط واجتاه معسكر" املقاومة". ويراهن معسكر "التنمية" على "ضرورة استعادة حصة إي

على حد تعبري املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية سعيد  والتجارة الطبيعية مع العامل كأولوية قصوى"، )...(
خطيب زاده الذي يرى أن العودة إىل إنتاج النفط والغاز بصفة طبيعية هو أساس االستقرار السياسي 

يذهب معسكر "املقاومة"، رغم تسليمه بأمهية ويف املقابل (. 2021، برومبريغ) واالجتماعي يف إيران
إىل التحذير يف الوقت نفسه، من  كعنصر استقرار لالقتصاد اإليراين، تضخيم منافع إيرادات النفط والغاز،

أن يؤدي االتفاق النووي إىل االنزالق يف "منحدر" االخرتاق الغريب للنسيج االجتماعي والثقايف والسياسي 
هو أن متهد االتفاقية النووية إىل تطبيع العالقات  -حسب هذا االجتاه –من ذلك و"األخطر"  اإليراين،

وسيكون املرشد األعلى اإليراين علي (.  2021، برومبريغ)مع الواليات املتحدة األمريكية وحىت "إسرائيل"
 خامينائي أمام مهمة صعبة للرتجيح بني االجتاهني أو التوفيق بينهما.

 :  سرائيليةمتغير التوجهات اإل -ب

 املستفيد األول من تأزم العالقات اإليرانية مع احمليط الدويل واإلقليمي، تعترب "إسرائيل" اسرتاتيجيا،
مما جيعل الطرف اإلسرائيلي متحينا لالستثمار يف سيناريوهي التصعيد واحلفاظ على الوضع القائم املفتوح 
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تفكك البنية اإلقليمية العربية وتوظيف الطرفني ال سيما يف ظل واقع  على كل االحتماالت التصعيدية،
 األمريكي واإلسرائيلي لورقة "التهيد اإليراين" يف انتهاج آلية ابتزاز اسرتاتيجية ومالية إزاء دول منطقة اخلليج

ومن هذا املنطلق، تبقى أمام اجلانب اإلسرائيلي خيارات متفاوتة لالخنراط يف هذا  (،2016كاي، داسا)
 قيق أهدافه :االجتاه لتح
( النتهاج اسرتاتيجية statut/ quoخيار العمل على استثمار حالة املراوحة يف الوضع القائم) -

من خالل خوض هجمات سيربانية /الكرتونية ،كما وقع يف مفاعل  استنزاف للقدرات النووية اإليرانية،
ق النظام االلكرتوين ،وكذا اخرتا2021أفريل 11وهجوم  2000" خالل منتصف عام  Natanz"ناتنز 

(. ويؤكد اخلبري  CIAعلى يد املخابرات املركزية األمريكية)  2010النووي اإليراين كما وقع عام 
الفلسطي،( يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية ا/د وليد عبد احلي سيناريوهات هذا التوجه يف دراسة 

 .(2021)وليد،  نووي اإليراينخاصة باخليارات اإلسرائيلية املطروحة إلدارة امللف ال
محلة اغتيال العلماء اإليرانيني بصفة متقطعة -ويندرج ضمن هذه االسرتاتيجية االستنزافية كذلك : 

 سرقة األرشيف النووي اإليراين.-ومساندة املعارضة اإليرانية، ومتباعدة خللط أوراق املتابعات القضائية،
 كما جرى وجيري يف العراق، بالنيابة مع إيران، خيار توظيف قوى إقليمية ودولية يف حروب -

 سوريا واليمن. ليبيا،
خيار املواجهة اإلسرائيلية املباشرة مع إيران: وهو سيناريو يتم توظيفه تفاوضيا ولكن تنفيذه يبقى  -

 حمفوفا مبخاطر كربى على اجلانب اإلسرائيلي ودول منطقة الشرق األوسط واخلليج ككل.
من هذه اخليارات االستنزافية  إىل احليلولة دون عودة إدارة بايدن األمريكية وتسعى "إسرائيل" ض

ضمن سيناريو  واإلبقاء على حالة احلصار االقتصادي والتجاري املفروض على إيران، التفاق فيينا النووي،
 االستمرار يف وضع قائم متأزم دون خوض معركة اسرتاتيجية مباشرة مع الطرف اإليراين.

 مساحة تحرك إدارة بايدن األمريكية في سيا  ضغط اإلرث التصعيدي إلدارة دونالد ترامب: متغير -ج
املطالبة بتجاوز اإلرث األزموي التصعيدي  ويشكل هذا املتغري عامل ضغط على إدارة جو بايدن،

املعارك  وهو ما سيرتجم مستقبال يف الذي ور ه عن سلفه دونالد ترامب يف تعامله مع "احلالة اإليرانية"،
 النيابية األمريكية بني جملسي الكونغرس والشيوخ.
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 متغير تفاعل دول الخليج مع حالة "التهديد اإليراني": -د
ويعترب هذا املتغري اإلقليمي عنصر ضغط نسيب على اإلدارة األمريكية اجلديدة اليت حترص على 

البحرين(حتديدا من هاجس "التهديد مراعاة خماوف دول اخلليج )العربية السعودية/اإلمارات العربية /
 وهو ما ستسعى إدارة بايدن لتوظيفه يف أي مسار تفاوضي حمتمل مع اجلانب اإليراين. اإليراين"،

وميكن أن خنلص من خالل هذا العرض التحليلي، أن الدور التوازين للسياسة األوروبية إزاء امللف 
عدم التفريط يف مكاسب االنفراج مع إيران، سياسيا النووي اإليراين تبقى مهمة حساسة، بني احلرص على 

اخلسائر" -واقتصاديا، وعدم إحداث شرخ اسرتاتيجي مع الشريك األمريكي، مما سيطرح موازنة "املكاسب
اليت ستكون فيها الضغوط األمريكية مبثابة عامل ترجيح للقرار األورويب. ويبقى املخرج األورويب من هذا 

سعي إلقناع إيران بقبول إدخال تعديالت على "اتفاق فيينا"، وهي مهمة تبدو مستعصية املأزق القراري، يف ال
 يف ظل متسك إيران مبوقفها الرافض للضغوط األمريكية، ومن مث عدم الرتاجع عن "روح" اتفاق فيينا.

اج اإليراين" وتطرح هذه املعادلة الصعبة على أوروبا، ضرورة إجياد صيغ غري صفرية يف املفاضلة بني "االنفر 
و"التوتر األطلسي"، ألن االضطرار األورويب للدخول يف منطق املساومات األمريكية، سيجعل من األوروبيني 

 اخلاسر األكرب، بفقداهنم للمتاحات االسرتاتيجية اإليرانية وتكريس نسق التبعية األطلسية لألجندة األمريكية. 

 خاتمة:.5

العرض التحليلي، إىل أن الدور التوازين للسياسة األوروبية  وميكن أن ختلص الدراسة من خالل هذا
إزاء امللف النووي اإليراين يبقى مهمة حساسة، بني احلرص على عدم التفريط يف مكاسب االنفراج مع 
إيران، سياسيا واقتصاديا، وعدم إحداث شرخ اسرتاتيجي مع الشريك األمريكي، مما سيطرح موازنة 

 ستكون فيها الضغوط األمريكية مبثابة عامل ترجيح للقرار األورويب. ويبقى اخلسائر" اليت-"املكاسب
املخرج األورويب من هذا املأزق القراري، يف السعي إلقناع إيران بقبول إدخال تعديالت على "اتفاق فيينا 

"، وهي مهمة تبدو مستعصية يف ظل متسك إيران مبوقفها الرافض للضغوط األمريكية، ومن مث 2015
 دم الرتاجع عن "روح" اتفاق فيينا.ع

وتطرح هذه املعادلة الصعبة على أوروبا، ضرورة إجياد صيغ غري صفرية يف املفاضلة بني "االنفراج اإليراين" 
و"التوتر األطلسي"، ألن االضطرار األورويب للدخول يف منطق املساومات األمريكية، سيجعل من األوروبيني 

 متاحات االسرتاتيجية اإليرانية وتكريس نسق التبعية األطلسية لألجندة األمريكية. اخلاسر األكرب، بفقداهنم لل
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فإن حتدي اخلروج من تراكمات البيئة األزموية للعالقات بني البلدين  وعلى الصعيد األمريكي واإليراين،
ملف الصواريخ الباليستية( إال أن تداخل امللفات النووية والعسكرية ) يبقى مطروحا على اجلانبني، منذ أربعة عقود،

 والسياسية االسرتاتيجية اإلقليمية  يف طاولة املفاوضات املقبلة من شأنه أن يعقد من مهمة كسب هذا التحدي،
سيزيد من حذر الطرف  ال سيما وأن اخنراط قوى دولية )الصني/روسيا( يف توازنات هذه املعادلة التفاوضية،

راين تواقا لالخنراط يف بيئة شراكية إجيابية تسمح بانطالق مسار هنضته األمريكي. ومع ذلك يبقى الشعب اإلي
 التنموية واالسرتاتيجية.

 . قائمة المراجع:6

  الكتب :
(، الكواليس السرية للشرق األوسط، ترمجة: نبيل رشوان، املركز القومي 2016برمياكوف يفجي،(، ) -

 للرتمجة، القاهرة.
 

 : المقاالت
املركز العريب لألحباث ودراسة  رة بايدن وإيران وحتدي إحياء االتفاق النووي،إدا دانيال برومبريغ، -

 ، قطر.2021السياسات، مارس 
(، األمن القومي لدول املشرق العريب وإشكالية الربنامج 2016عقيل وصفي حممد عيد، )جوان  -

 .153-136./ عمان )األردن(، ص ص15النووي اإليراين، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

، 03/05/2021 وليد عبد احلي، السيناريوهات اإلسرائيلية يف مواجهة الربنامج النووي اإليراين، -
 مركز الزيتونة الفلسطي،(.
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 أمميةبناء السلم في الدول الخارجة من النزاعات: مقاربة 
Peacebuilding in Post-Conflict Countries: The United Nations 

Approach  

 نبيل بويبية

  skikda.dz-nabil.bouibia@univسكيكدة )اجلزائر(،  1955أوت  20جامعة 

 
 

     27/06/2021تاريخ النشر:               06/06/2021تاريخ القبول:                 10/05/2021تاريخ االستالم: 
 

 

 : ملخص
تتناول هذه الدراسة ماهية بناء السلم يف الدول اخلارجة من النزاعات من منظور أممي بالتحليل والنقد 

ميكن أن تتواصل األزمات  حيثفاستمرار اهلشاشة وكثرة الشكوك غالبا ما يرافقان تطور عمليات السالم، 
 لألعمال العدائية.اإلنسانية، واالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان حىت بعد الوقف الرمسي 

من التدابري الرامية إىل احلد من خطر الوقوع يف واسعة جمموعة من منظور أممي  بناء السلم يشملو 
العالقات الصراع أو االنتكاس إليه عن طريق تعزيز القدرات الوطنية على مجيع املستويات من أجل إدارة 

يات بناء تكون اسرتاتيج إذ جيبمية املستدامني. وإرساء أسس السلم والتناخلارجة من النزاع،  بني األطراف
ينبغي أن تشمل جمموعة من األنشطة ذات ، كما لبلد املعيناالحتياجات السلم متماسكة ومطابقة 

واجملتمع الدويل يف فإىل أي مدى جنحت األمم املتحدة واهلياكل التابعة هلا األولوية احملددة، واملتسلسلة، 
 ول اخلارجة من النزاع؟. حتقيق هذه األهداف يف الد

 التدخل األممي، السالم الليربايل، االمم املتحدة، النزاعات، بناء السالمكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
This study deals with the meaning of peacebuilding in post-conflict 

countries from an international perspective, with analysis and criticism. The 

persistence of vulnerability and the proliferation of uncertainty often 

accompany the development of peace processes, where humanitarian crises 

and ongoing violations of human rights may continue even after the official 

cessation of hostilities. 

Peacebuilding from an international perspective includes a wide range of 

measures aimed at reducing the risk of falling into or relapse into conflict 
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by strengthening national capacities at all levels in order to manage 

relations between parties emerging from conflict and lay the foundations for 

sustainable peace and development. Peacebuilding strategies must be 

coherent and conform to the needs of the country concerned, and should 

include a set of specific priority and sequential activities. To what extent 

have the United Nations, its affiliated structures and the international 

community succeeded in achieving these goals in countries emerging from 

conflict? 

Key words: peace building, the United Nations, conflicts, liberal peace, 

international intervention 

__________________________________________ 

  نبيل بويبية: المؤلف المرسل

 

 مقدمة:  .1
تتناول هذه الدراسة ماهية بناء السلم يف الدول اخلارجة من النزاعات من منظور أممي بالتحليل 

ميكن أن تتواصل و اهلشاشة وكثرة الشكوك غالبا ما يرافقان تطور عمليات السالم،  حيث أنوالنقد 
 األزمات اإلنسانية، واالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان حىت بعد الوقف الرمسي لألعمال العدائية.

نظور األممي الرامي لبناء السلم يف الدول اخلارجة من النزاع واملتمثلة حتاول هذه الدراسة تتبع املإذ 
تعترب مقاربة و ، الوقوع يف الصراع أو االنتكاس إليه من التدابري الرامية إىل احلد من خطرواسعة جمموعة يف 

على اهلندسة هتا وقد ركز دعا ،بناء السلم األممي، انعكاسا لنظرية السالم الدميقراطي يف بيئات ما بعد النزاع
 هبدفاالجتماعية اليت هتدف إىل تشكل أسس جمتمع مستقر، عن طريق دمج عمليات "التنمية واألمن" 

وم عليه تقمن مث فإن اهلدف الرئيسي الذي  ،يةلتتناسب مع املعايري األممية والتوقعات الغربحتول اجملتمعات 
هو خلق سلم مكثف ذاتيا داخل الدولة اخلارجة من النزاع حيث تتم فيها إزالة العنف حسب دعاهتا 

املقرتحة من قبل العلين واهليكلي على حد سواء، وتتطابق النماذج االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
مع مزيج من التوقعات الدولية األممية والنيوليربالية يف بيئة املمارسني واألكادمييني الذين يتبنون هذه املقاربة 

من خالل جمموعة من املؤسسات واهلياكل األممية اليت صممت خصيصا ، معوملة عابرة للحدود الوطنية
تصر هذه املقاربة على أن للجهات الفاعلة  ويل.حيثلذلك وكذلك من خالل ما يعرف باسم اجملتمع الد

اإلقليمية والدولية تأثريًا كبريًا على هتيئة الظروف لبناء السلم. بالنظر إىل أن للعديد من النزاعات أبعادا 
تتجاوز احلدود الوطنية، وبالتايل تؤدي الدول اجملاورة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية دورا حامسا 
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وبالتايل فالسؤال الذي حتاول االجابة عنه هذه مسؤوليات متناسبة يف دعم عمليات بناء السلم. وتتحمل 
الدراسة هو إىل أي مدى جنحت األمم املتحدة واهلياكل التابعة هلا واجملتمع الدويل يف حتقيق هدف بناء 

 سلم مستدام يف الدول اخلارجة من النزاع؟.

 :ة لبناء السلم األممي في الدول الخارجة من النزاعاألول: األصول المفاهيمي المبحث. 2
يعترب تعريف بناء السلم من املفاهيم املختلف حوهلا، وقد طور العلماء وصناع القرار واملمارسون 
امليدانيون مفاهيم خمتلفة له، وللجدول الزمين الذي يرتبط به، فضال عن األولويات واملهام الرئيسية اليت 

 ينطوي عليها. 
 أوال: ظهور مفهوم بناء السلم لدى األمم المتحدة وهياكلها: 1.2

األمم املتحدة منذ إنشائها بدور حيوي يف املساعدة على خفض مستوى النزاعات يف  اضطلعت 
خمتلف مناطق العامل عن طريق التوسط يف اتفاقات السالم واملساعدة يف تنفيذها. إال ان مفهوم بناء السلم 

م" عام مل يظهر إال مع تقرير االمني العام لألمم املتحدة بطرس بطرس غايل يف دراسته "خطة للسال
، حيث دخل مفهوم "بناء السلم بعد انتهاء الصراع" رمسيا لغة األمم املتحدة. ويرتبط هذا املفهوم 1992

بالدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم. حيث مت تعريفه بأنه "إجراء لتحديد ودعم اهلياكل اليت 
 . (Boutros-Ghali, Boutros1992 )"ستعزز وتدعم السالم من أجل جتنب االنتكاس إىل الصراع

فاملساعدة يف بناء السلم يف سياقاهتا املختلفة تعين "إعادة بناء املؤسسات واهلياكل األساسية لألمم 
اليت مزقتها احلرب األهلية والنزاع؛ وبناء روابط منفعة متبادلة سلمية بني الدول اليت كانت يف مرحلة احلرب 

 .(Boutros-Ghali, Boutros1992)"ة األسباب العميقة للنزاعسابقا، وبأقصى قدر من ذلك، ملعاجل
وقد مت توسيع هذا املفهوم ليشمل مجيع مراحل النزاع يف ملحق "خطة للسالم"، الذي نشر يف عام  

(، وهو يركز بقدر أكرب على إنشاء هياكل إلضفاء الطابع املؤسسي على 1995) األمم املتحدة  1995
شأ األمني العام فرقة عمل مشرتكة بني إدارات األمم املتحدة لتحديد أنشطة السالم. ويف نفس السنة أن

بناء السلم اليت ميكن أن تقوم هبا وكاالت األمم املتحدة، حيث وصفت األنشطة اليت ميكن القيام هبا يف 
 .1996مرحلة ما بعد النزاع وأطلقت عليها اسم "بناء السالم" ونشرت يف عام 

(، خطة لنشر 1994ت منشورات عديدة للمفهوم، منها: خطة للتنمية )ويف الوقت نفسه أشار  
( وكلها 1994(، وكذلك تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول األمن اإلنساين )1996الدميقراطية )
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سامهت يف حدوث تفاعل كبري بني القضايا اليت تعترب تقليديا تقع يف إطار جدول أعمال األمن والقضايا 
 بالتنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان، وإدراجها ضمن موضوعات بناء السلم. املتعلقة

)املعروف أيضا باسم تقرير  2000وقد طور تقرير الفريق املعين بعمليات األمم املتحدة للسالم عام 
عادة اإلبراهيمي( تعريف بناء السلم بعد انتهاء النزاع على أنه "األنشطة املطلع هبا على املدى البعيد إل

جتميع أسس السلم وتوفري األدوات الالزمة للبناء على تلك األسس، وهو اكثر من جمرد غياب احلرب".  
كما عرب هذا التقرير عن بناء السلم الفعال بأنه "مزيج من األنشطة السياسية واإلمنائية املوجهة إىل مصادر 

 (A/55/305-S/2000/809 ،2000رقم (.) األمم املتحدة ، رقم 44الصراع" )الفقرة 

، إىل 2003ودعا األمني العام "كويف عنان"، يف استعراضه للتعاون التقين يف األمم املتحدة عام 
مم املتحدة معا وضع خطة عمل من أجل "حتديد السبل اليت ميكن أن تعمل هبا خمتلف أجزاء منظومة األ

بشكل سليم لوضع اسرتاتيجيات حمددة لبناء السلم". وقد أوصى بإنشاء جلنة لبناء السلم ومكتب دعم 
املقدم من الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري  2004بناء السلم يف تقرير عام 

 التابع لألمني العام: "عامل أكثر أمنا". 

، وأقرها 2005كرة بالتفصيل يف تقرير األمني العام املسمى: "حرية أكرب" يف مايوقد عرضت الف
 يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي. 2005رؤساء الدول يف القمة العاملية يف سبتمرب 

 ثانيا: المفهوم الشامل لبناء السلم في الدول الخارجة من النزاعات: 2.2
بأنه "عملية تيسر إقامة سالم دائم، حتاول منع تكرار  النزاعات، جبامعة كولورادوعرفه احتاد معلومات 

العنف من خالل معاجلة األسباب اجلذرية وآثار الصراع عن طريق املصاحلة وبناء املؤسسات والتحول 
البا ما السياسي واالقتصادي. ويتألف ذلك من جمموعة من املبادرات املادية واالجتماعية واهليكلية اليت غ

 ).(Nan, S. A. 2003تشكل جزءا ال يتجزأ من إعادة البناء وإعادة التأهيل بعد انتهاء النزاع

فقد عرفه بأنه عملية إنشاء هياكل دعم ذايت "تزيل  Galtung, Johan) (أما غالتونغ، يوهان:
يات حل أسباب احلروب وتقدم بدائل للحرب يف احلاالت اليت قد حتدث فيها. وينبغي أن تدمج آل

النزاعات يف اهليكل وأن تكون موجودة كمستودع للنظام نفسه لالعتماد عليه، متاما كما اجلسم السليم 
 ,Galtung) لديه القدرة على توليد األجسام املضادة اخلاصة هبا، وال حتتاج إىل إدارة خمصصة "الطب"

John 1969): 

https://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/55/305
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بأنه يشمل معاجلة املصادر  املسلحة كما عرفته مؤسسة الشراكة العاملية ملنع نشوب النزاعات
  (Aulin, J., & Scheers, G. 2012)االجتماعية والسياسية للنزاع وكذلك املصاحلة.

كما عرفته منظمه التعاون االقتصادي والتنمية بأنه يشمل أنشطة ترمي إىل منع نشوب النزاعات من 
املستدام، وإزالة الشرعية عن العنف  خالل معاجلة األسباب اهليكلية املسببة للعنف، وتعزيز السلم 

كاسرتاتيجية لتسوية املنازعات، وبناء القدرات داخل اجملتمع من أجل إدارهتا سلميا، واحلد من قابلية التأثر 
  Chouane, M. G. 2011-(Kennedy(باحملفزات اليت قد تثري العنف.

صطلح يستخدم داخل اجملتمع بأنه م وعرفته مدرسة حتليل النزاعات وحلها يف جامعة جورج ماسون
اإلمنائي الدويل لوصف العمليات واألنشطة اليت ينطوي عليها حل النزاعات العنيفة وإرساء سالم مستدام. 
وهو مفهوم شامل يشمل حتويل النزاع، والعدالة االنتقالية، والشفاء من صدمة النزاع، واملصاحلة، والتنمية، 

ابه يف معىن حل النزاعات ولكنه يسلط الضوء على الواقع الصعب والقيادة، والروحانية والدين. وهو مش
بأن هناية النزاع ال تؤدي تلقائيا إىل تنمية اجتماعية أو اقتصادية سلمية ومستقرة. ويصف عدد من 

 املنظمات الوطنية والدولية أنشطتها يف مناطق النزاع بوصفها بناء السلم.

بأنه كمصطلح استحدث أصال يف سياق جهود اإلنعاش  موأخريا عرفه معهد الواليات املتحدة للسال
بعد انتهاء الصراع من أجل تعزيز املصاحلة وإعادة اإلعمار، وقد اختذ مؤخرا معىن أوسع. ويشمل ذلك 
توفري اإلغاثة اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنسان وحفظ األمن ووضع أساليب غري عنيفة حلل النزاعات وتعزيز 

وإعادة الالجئني إىل أوطاهنم وإعادة توطني املشردين داخليا  ،ات عالج الصدماتاملصاحلة وتقدمي خدم
وعلى هذا النحو، يشمل أيضا منع  ،ودعم التعليم الواسع النطاق واملساعدة يف إعادة البناء االقتصادي

  نشوب النزاعات، مبعىن منع تكرار العنف، فضال عن إدارة النزاعات واإلنعاش بعد انتهاء النزاع.
مبعىن أوسع، ينطوي بناء السلم على التحول حنو أكثر قابلية لإلدارة، والعالقات السلمية وهياكل 

، والتوفيق بني اخلالفات، وتطبيع الصراع العملية الطويلة األجل ملعاجلة األسباب اجلذرية وآثار -احلكم 
العالقات، وبناء املؤسسات اليت ميكنها إدارة النزاع دون اللجوء إىل العنف. وال يوجد لدى احلكومة 

)  United States.األمريكية تعريف متاح للعموم لبناء السلم، خبالف التعريف الذي يوفره هذا املعهد

ability Operations Institute. (2009))Institute of Peace, Peacekeeping, & St 
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 ثالثا: تأسيس هياكل بناء السلم األممي  3.2
يف قرارات يف جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام مفهوم بناء السلم توجت تطورات 

 ، بإنشاء جلنة بناء السلم، وصندوق بناء السلم ومكتب دعم بناء السلم.2005

من جلنة بناء السلم على النحو التايل: "تواجه البلدان اخلارجة من الصراع  الغرض توقد أوضح 
جمموعة فريدة من التحديات، وما مل يتم حتديدها ومعاجلتها بفعالية، فإن هذه البلدان تواجه خطرا كبريا 

ه من االنتكاس يف أعمال العنف. ولذلك أنشئت اللجنة لتكون مبثابة آلية مؤسسية خمصصة ملعاجلة هذ
2006nited U) االحتياجات اخلاصة ومساعدة هذه الدول على إرساء أسس السلم والتنمية املستدامني"

Nations General Assembly .) 
جتسد "أوضح أن جلنة بناء السلم  2008جانفي  18ويف خطابه األمني العام يف األمم املتحدة يوم 

وحقوق اإلنسان، ومن خالل دجمها يف هنج واحد مجيع جوانب عمل األمم املتحدة: السالم والتنمية 
 Secretaryمتماسك، تساعد على سد الثغرات يف االستجابة الدولية للبلدان اخلارجة من الصراع )

General discourse , January 18, 2008)". 
وبعبارة أخرى، فإن جلنة بناء السلم مصممة لوضع اسرتاتيجيات متكاملة لبناء السلم بعد انتهاء 
النزاع، مما يستتبع حتسني التنسيق والتعاون فيما بني خمتلف وكاالت األمم املتحدة واملاحنني الدوليني 

ة للجنة بناء السلم يف ضمان واحلكومات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين. ويتمثل أحد األهداف الرئيسي
 .تعبئة املاحنني للمشاركة املستمرة يف دعم البلدان اخلارجة من النزاعات

اما صندوق األمني العام لألمم املتحدة لبناء السالم فيشكل األداة املالية األوىل اليت تلجأ إليها 
املنظمة للحفاظ على السالم يف البلدان أو احلاالت اليت يكون فيها خطر نشوب نزاعات عنيفة أو يقع 

نات األمم املتحدة، أو فيها التضرر من هذه النزاعات. وميكن لصندوق بناء السالم أن يستثمر مع كيا
احلكومات، أو املنظمات اإلقليمية، أو املصارف املتعددة األطراف، أو الصناديق االستئمانية الوطنية 

 املتعددة املاحنني أو منظمات اجملتمع املدين. 
أما مكتب دعم بناء السالم أنشئ ملساعدة ودعم جلنة بناء السالم وإلدارة صندوق بناء السالم 

ويتضمن قسما لدعم  األمني العام يف تنسيق جهود وكاالت األمم املتحدة يف بناء السالم. ولكي خيدم
جلنة بناء السالم وقسما لتخطيط السياسات وقسما لتمويل بناء السالم. ويساعد املكتب أيضا على 

 سالم. استدامة السالم يف البلدان املتأثرة بالصراع بتوفري الدعم الدويل للجهود الوطنية لبناء ال

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=172
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=172
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=172
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 في الدول الخارجة من النزاع:  أمميالثاني: فلسفة بناء السلم من منظور  المبحث. 3
ترى مقاربة بناء السلم األممي أن التحديات اليت تواجهها البلدان اخلارجة من النزاعات واجملتمع 
الدويل يف املرحلة اليت تعقب انتهاء النزاع مباشرة، متتد لفرتة أول سنتني بعد انتهاء النزاع الرئيسي الذي مر 

التحديات اليت يواجهها قادة البلد به البلد املعين، فعندما تنتهي أعمال العنف واسعة النطاق تكون 
 وسكانه هائلة. 

 أوال: البيئة العامة لبداية تنفيذ برامج بناء السلم في الدول الخارجة من النزاع:  1.3
يتسم الوضع يف هذه احلاالت بعدم االستقرار، حيث يكون السلم عرضة للتأثر السريع، وتكون 
احتياجات السكان أكرب بكثري من القدرة على تلبيتها، وغالبا ما تكون التهديدات اليت يتعرض هلا السلم 

ة الشروع يف برامج شديدة يف هذه املرحلة املبكرة، لكن الفرص املتاحة غالبا ما تكون كبرية أيضا، بغي
 مواتية للبدء يف بناء السلم وتفعيلها منذ البداية. 

كما تعترب مقاربة بناء السلم وفقا هلذا املنظور أن هذه الفرتة فرصة لتوفري أساسيات األمن، وحتقيق 
رات احلد األدىن من الفوائد املرجوة من السلم، وتعزيز وبناء الثقة يف العملية السياسية، والنهوض بالقد

الوطنية الرئيسية لألخذ بزمام جهود بناء السلم. وإذا أحرزت البلدان جناحا يف هذه اجملاالت الرئيسية يف 
مرحلة مبكرة، فإهنا تزيد على حنو كبري من فرصها يف حتقيق سلم مستدام، وتقلص من خطر السقوط 

ع يف املقام األول على اجلهات جمددا يف مأزق النزاع، كما تعترب أنه لئن كانت مسؤولية بناء السلم تق
 الفاعلة الوطنية، فإنه ميكن للمجتمع الدويل أن يضطلع بدور مهم وحاسم يف هذا اجملال.

وتفرتض هذه املقاربة أنه على الرغم من متايز حاالت ما بعد انتهاء النزاع، فإن بناء السلم ميثل حتديا 
يت تستطيع معاجلة احتياجات اجملتمع وأهدافه بطريقة ومسؤولية وطنيني. فاجلهات الفاعلة الوطنية وحدها ال

مستدامة. ورغم تنوع الفرتات األوىل اليت تعقب انتهاء النزاع، فإهنا تتسم يف معظم البلدان بدرجة كبرية من 
 (.A/72/721–S/2018/83  ،2018، )جلنة بناء السالم انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي

بالضرورة بلوغ السلم، فكثريا ما يستمر عدم التوافق السياسي وانعدام الثقة، وانتهاء النزاع ال يعين 
وقد تبقى األسباب اجلذرية للنزاع قائمة، وقد تزداد التوترات مع عودة السكان إىل منازهلم املدمرة أو 

 احملتلة.
واجلنساين، اليت ومن شأن اإلفالت من العقاب على اجلرائم والفظائع اجلسيمة، مبا فيها العنف اجلنسي  

تكون قد ارتكبت قبل النزاع وخالله وبعده، أن يعرض جهود بناء السلم خالل هذه املرحلة املبكرة 
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لتهديدات خطرية، وقد يفضي إىل الفشل يف استعادة سلطة الدولة، وال سيما يف املناطق احلدودية النائية، 
لفرصة الستمرار ما مت وقت احلرب من حيث يؤدي ذلك إىل نشوء مصادر جديدة للخطر أو إىل إتاحة ا

ممارسات هتريب املوارد الطبيعية أو االجتار غري املشروع فيها، أو حىت اتساع نطاقها، مما يقوض إيرادات 
  (.A/63/881–S/2009/304  ،2009)تقرير األمني العام لالمم املتحدة  الدولة

ومع ذلك، متيل مرحلة هناية النزاع إىل خلق توقعات كبرية على صعيد حتقيق عوائد ملموسة على 
الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ويتطلب بناء الثقة يف عملية السالم حتقيق بعض هذه 

 التوقعات على األقل.
ان بأمهية مماثلة، وذلك ألغراض ويتسم االتصال الفعال واحلوار الشامل بني السلطات الوطنية والسك 

 أقلها خلق توقعات واقعية بشأن ما ميكن حتقيقه يف املدى القصري. 

ومثة أيضا حاجة إىل مستوى أساسي من اإلرادة السياسية وااللتزام والتوافق بني األطراف الوطنية 
 الرئيسية، فدونه ستكون معظم جهود بناء السلم غري جمدية. 

 ء السلم األممي في الدول الخارجة من النزاع:ثانيا: شروط بنا 2.3
اعتمادا كبريا على توفر شروط توقف وتنفيذ برامج بناء السلم األممي يعتمد مدى حتقيق التوافق 

العنف، ونوعية اتفاقية السلم، وطبيعة عملياهتا، فبعضها تكون قوية وشاملة، وحتظى نتيجة لذلك بتأييد 
العديد منها تكون أكثر هشاشة وتستلزم تعزيزا سياسيا وجهودا حثيثة شرحية عريضة من السكان. بيد أن 

من جانب اجلهات الفاعلة الدولية والوطنية لدعم السلم يف مواجهة استمرار العنف ومواجهة املعارضة من 
خمريب العملية السلمية. ورمبا تفشل بعض االتفاقات يف توفري احلد األدىن من الشروط الالزمة إلقامة سلم 

–A/63/881دائم أو لوضع خطة لتسوية النزاع نتيجة لذلك. )تقرير األمني العام لالمم املتحدة 
S/2009/304 ،2009 .) 

تقوم قيود أمام قدرة بعض البلدان اخلارجة من النزاعات على ممارسة امللكية الوطنية الكاملة وأمام  وقد
إرادهتا لتحقيق ذلك، بالنظر إىل كون عملية السلم ال تزال جارية، وإىل أنه ال يزال يتعني إقامة نظام 

إىل أن تُعقد االنتخابات األوىل  سياسي مستقر. قد حتكم العديد من هذه البلدان ترتيبات سياسية انتقالية
بعد انتهاء النزاع. وكثريا ما يتم تعيني السلطات الوطنية بدال من أن تنتخب، وتتشكَّل من خالل اتفاق 
وساطة بني أطراف النزاع اليت قد ال متثل مجيع السكان أو حتظى باعرتافهم. وإضافة إىل ذلك، قد تكون 
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ب على اجملتمع الدويل أن يتعامل معها متورطة يف ما سبق أن ارتكب بعض اجلهات الفاعلة الوطنية اليت جي
 من انتهاكات حلقوق اإلنسان أو فظائع مشينة. 

ففي هذه األوضاع املعقدة والسريعة التطور يكون الدعم الدويل كعمل سياسي بصفة أساسية، وكثريا ما 
ة الذين ال ميثلون شرحية كبرية من يكون حمفوفا مبخاطر مجة. ومن شأن اجلهود اليت تعزز سلطة القاد

السكان، أو متكني جمموعة واحدة على حساب أخرى، أن تؤدي إىل تأجيج أسباب النزاع أو خلق 
مصادر جديدة للتوتر. وينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تكون على إملام هبذه االعتبارات. وتضطلع 

لة يف اجملتمع املدين، مبا فيها اجملموعات املهمشة، السلطات احمللية والتقليدية، فضال عن اجلهات الفاع
بدور حاسم يف طرح آراء عديدة للقيام يف مرحلة مبكرة بتحديد األولويات وتوسيع اإلحساس بامللكية 
حول رؤية مشرتكة ملستقبل البلد. واملشاركة الكاملة للمرأة يف هذه العمليات أمر أساسي، باعتبارها ضحية 

،  A/63/881–S/2009/304ا لالنتعاش والتنمية. )تقرير األمني العام لالمم املتحدة للنزاع وحمركا هام
2009 .) 

وتعترب مقاربة بناء السلم األممي هذه، انعكاسا لنظرية السالم الدميقراطي يف بيئات ما بعد النزاع   
(242Hebert, 2013 p) تشمل جمموعة من املعايري األممية مثل تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون و

وقد ركز (، Zakaria, 2003) واحلكم الرشيد، وتعزيز حقوق اإلنسان، واإلصالح االقتصادي واخلوصصة
دعاة بناء السلم األممي على اهلندسة االجتماعية اليت هتدف إىل تشكل أسس جمتمع مستقر، عن طريق 

حيث أن الديناميكية ( .Franks and Richmond, 2008 p.83 ات "التنمية واألمن" )دمج عملي
املزدوجة يف سياسات التنمية وإعادة إحالل األمن تنطوي على حتول اجملتمعات لتتناسب مع املعايري األممية 

زيز بناء من مث فإن اهلدف الرئيسي الذي يقوم عليه تع ،(.Duffield, 2001 p.15)والتوقعات الغربية 
السلم األممي هو خلق "سلم مكثف ذاتيا داخل الدولة اخلارجة من النزاع حيث تتم فيها إزالة العنف 
العلين واهليكلي على حد سواء، وتتطابق النماذج االجتماعية واالقتصادية والسياسية مع مزيج من 

 (Bourdieu, 1991 p.167)الوطنية"  التوقعات الدولية األممية والنيوليربالية يف بيئة معوملة عابرة للحدود
وهي املقاربة اليت تبنتها األمم املتحدة واهلياكل واملؤسسات التابعة هلا بغية إحالل السلم يف الدول اخلارجة 

 ( .Franks and Richmond 2008 p.83 )من النزعات.
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 :في الدول الخارجة من النزاع بناء السلم األممي تنفيذ برامجالثالث:  المبحث. 4
 أوال: أهداف برامج بناء السلم األممي في الدول الخارجة من النزاع: 1.4

ترى هذه املقاربة أنه عندما ينتهي العنف واسع النطاق، فإن احتياجات الناس تكون أكرب بكثري من 
هلذا اخللل، ينبغي أن تركز اجلهود الوطنية والدولية يف  قدرات اجلهات الفاعلة، الوطنية أو الدولية. ونظرا

 وقت مبكر من فرتة ما بعد النزاع على تلبية أهداف بناء السلم األكثر إحلاحا وأمهية وهي: 
 إرساء األمن.  -
 بناء الثقة يف العملية السياسية. -
 حتقيق فوائد السلم األولية.  -
 توسيع القدرة الوطنية األساسية. -

األنشطة اليت ختدم هذه األهداف على أفضل وجه يف السياق املتفرد لكل حالة وكما  ومن مث حتديد
، فإن S/2009/89عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها  2009أبريل  8هو موجز يف التقرير الصادر يف 

كون اتفاقات السلم ينبغي أن توفر إطارا شامال، لكنها أحيانا تضع برناجما مفرطا يف عموميته وطموحه، وي
يف بعض األحيان أو ليًا فقط. وباإلضافة إىل ذلك، فإن حتديد األولويات جيب أن يعكس الظروف 
واالحتياجات اخلاصة بالدولة بدال من أن يكون مدفوعا مبا ميكن أن توفره، أو مبا تريد أن توفره، األطراف 

رات املوجودة على أرض الواقع، الدولية الفاعلة. كما ينبغي أن يتجلى يف خططه وإجراءاته فهم واضح للقد
سواء كانت وطنية، أو دون وطنية، أو دولية مبا يف ذلك قدرات وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 
التنفيذية. كما أن رفع مستوى هذه القدرات والعمليات، عند االقتضاء، ميكن أن حيقق أسرع النتائج 

 وأكثرها فعالية منذ األشهر األوىل.
فرتض هذه املقاربة كذلك أنه بناء على املقابالت اليت أجريت مع املمارسني الوطنيني والدوليني تبني كما ت

أن املساعدة الدولية مطلوبة يف كثري من األحيان كأولوية عقب انتهاء النزاع مباشرة. وهناك دائما أولويات 
اجلرمية املنظمة وإدارة املوارد الطبيعية. ولكن اغتنام الفرصة الساحنة  مكافحة إضافية خاصة بكل بلد، مثل

يف أعقاب النزاع يتطلب أن تكون اجلهات الفاعلة الدولية، على األقل، قادرة على االستجابة بصورة 
متسقة وبسرعة وفعالية يف تلك اجملاالت اليت تتصل مباشرة باألهداف األساسية املذكورة أعاله. وهي ما 

 (A/63/881–S/2009/304  ،2009لي: )تقرير األمني العام لالمم املتحدة ي
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تقدمي الدعم للسلم واألمن األساسيني، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة باأللغام، ومحاية املدنيني،  -
 ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وتعزيز سيادة القانون، والبدء يف إصالح قطاع األمن

ت السياسية، مبا فيها العمليات االنتخابية، وتعزيز احلوار الشامل واملصاحلة، وتطوير دعم العمليا -
 القدرة على إدارة النزاع على الصعيدين الوطين ودون الوطين

تقدمي الدعم لتوفري اخلدمات األساسية مثل، املياه والصرف الصحي، والصحة والتعليم االبتدائي،  -
 ة وإعادة إدماج املشردين داخليا والالجئنيوالدعم للعودة اآلمنة واملستدام

تقدمي الدعم الستعادة الوظائف األساسية للحكومة، وال سيما اإلدارة العامة األساسية واملالية  -
 العامة األساسية، على الصعيدين الوطين ودون الوطين

ة واألشغال تقدمي الدعم إلنعاش االقتصاد، مبا يف ذلك توليد فرص العمل وسبل العيش )يف الزراع -
العامة( وخاصة بالنسبة للشباب واملقاتلني السابقني املسرحني، وكذلك إعادة تأهيل البنية التحتية 

 األساسية.

مها  -سواء وفرهتما الدولة أو مت توفريمها مبساعدة دولية  -حيث تعترب أن األمن والسلم األساسيني  
ينبغي أن تتمثل  ،تمكني إيصال املساعدة الدولية.ضروريان للسكان، وإلجياد احليز السياسي املطلوب، ول

 األهداف الرئيسية يف دعم العملية السياسية وإعادة تشكيل نظام سياسي مستقر وسلمي. 
 ثانيا: أولويات برامج بناء السلم األممي في الدول الخارجة من النزاع: 2.4
بناء السلم يف أعقاب انتهاء  ولوياتأ أهم، والرتتيب الصحيح املناسب توقيتالحلصول على يعترب 

يتطلب حسب هذه املقاربة حتقيق توازن دقيق ومقايضات صعبة ضمن إطار والذي ، النزاع مباشرة
إسرتاتيجية متماسكة. وقد يكون توفري األمن يف وقت مبكر، على سبيل املثال، ضروريا ملنع العودة إىل 

كثري من األحيان فإن هتيئة فرص لكسب الرزق، النزاع ولردع املفسدين احملتملني لعملية السلم. ويف  
ومعاجلة قضايا السكن واألرض وامللكية تتطلب الرتكيز عليها يف وقت مبكر ألهنا تساعد على تلبية 
احتياجات الناس األكثر إحلاحلا، وبالتايل تؤدي إىل بناء الثقة يف السلم وإىل االلتزام به. ولكن هناك 

ما مل يتم القيام هبا يف أبكر ما ينبغي عقب النزاع، ميكن أن تؤدي إىل أنشطة أخرى ذات أولوية، إذا 
تقويض السلم اهلش. فالعمليات االنتخابية ميكن أن تساهم يف إجياد سلطة سياسية أكثر شرعية، ولكنها 
قد تكون أيضا مصدرا للتوتر وجتدد النزاع إذا ما متت بطريقة مستعجلة ومل تكن البيئة السياسية مواتية 
إلجرائها، أو إذا مل يكن هناك اهتمام كاف بالعوائق الفنية، أو إذا مت جتاهل احلاجة إىل تعزيز ورعاية 
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العمليات السياسية الوليدة، أو مشاركة اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين. كما أن التوقيت الذي ينبغي فيه 
) اسة يف كثري من األحيانإعادة تشكيل القوات العسكرية أو اخلدمة املدنية هو مسألة حس

Peacebuilding Commission, 2017) . 
كما تعترب هذه املقاربة أن احتياجات النساء والفتيات تتطلب مزيدا من االهتمام، حيث أن جهود 
اإلنعاش رمبا تعطي األولوية الحتياجات الرجل. وبالتايل تتيح فرتة ما بعد النزاع املبكرة فرصة بالغة األمهية 

ة للمرأة لالستفادة من التغريات يف العالقات بني اجلنسني اليت قد حتدث أثناء النزاع واليت رمبا تكون بالنسب
املرأة قد اضطلعت فيها بأدوار قيادية يف اجملتمع أو بالعمالة غري التقليدية. ولكن ميل بناة السلم الدوليني 

القتصاد، واالعرتاف هبم، قد يعين أن قدرات واإلقليميني للعمل مع القادة من الرجال يف جماالت احلكم وا
املرأة على املشاركة يف صنع القرار العام واالنتعاش االقتصادي قد ال حتصل على ما يكفي من االعرتاف أو 
التمويل. وميكن أن يتفاقم هتميش املرأة يف السياقات اليت يكون فيها العنف اجلنسي قد شكل السمة 

إىل إضعاف السالمة العامة واملركز االجتماعي للمرأة. وكما أشار جملس  الرئيسية للصراع، فيؤدي ذلك
(، فإن استمرار العنف 2008 ،5916 اجللسة الدويل األمن ( )جملس2008) 1820األمن يف قراره 

والتخويف والتمييز يشكل عقبات يف طريق مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف احلياة العامة بعد انتهاء 
مر الذي قد يكون له أثر سل ي خطري على السلم واألمن الدائمني واملصاحلة الدائمة، مبا يف ذلك النزاع، األ

 بناء السلم يف فرتة ما بعد انتهاء النزاع.

وخبصوص النموذج األصلح للتطبيق تعترب مقاربة بناء السلم األممي أنه ال ميكن تطبيق منوذج واحد 
عقدة. وبالتايل فإن احملافظة على املرونة والقابلية للتكيف ضرورية، على األوضاع غري الثابتة واألوضاع امل

ويف نفس الوقت احرتام املبادئ األساسية للقانون الدويل وحقوق اإلنسان. ولكن، ال ميكن هلذا أن يأيت 
على حساب القدرة على التنبؤ والسرعة. فعلى أقل تقدير، يتعني االستعداد لتقدمي الدعم يف اجملاالت 

 . (A/63/881–S/2009/304  ،2009ت األولوية املتكررة هذه)تقرير األمني العام لالمم املتحدة ذا

ا في تنفيذ برامج بناء األمم المتحدة والتحديات المنهجية التي تواجهه جهود ثالثا: 3.4
 : السلم

من الناحية العملية امليدانية تواجه عمليات تسخري منظومة األمم املتحدة دعما للبلدان اخلارجة من 
النزاع حتديات كبرية. ويتطلب النجاح يف بناء السلم تضافر جهود مجيع هذه "الركائز". حيث أن كل كيان 

تلف. فلكل منها واليات، من كيانات األمم املتحدة اليت متتلك قدرات يف هذه اجملاالت مصمم هلدف خم
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كما أن لكل منها ثقافات خمتلفة وأفكارا خمتلفة   -ومبادئ توجيهية، وهياكل حكم، وترتيبات متويل خمتلفة 
 بشأن الكيفية اليت تدار هبا األمور. 

فمع تطور املمارسة، أنشأ كل جزء من منظومة األمم املتحدة جمموعته اخلاصة به من الشركاء 
ب املصلحة. ويصبح هذا عامل تعقيد لوحدة اهلدف وللعمل على أرض الواقع. كما اخلارجيني وأصحا

ترتبط أجزاء خمتلفة من األمم املتحدة بصكوك دولية متمايزة، لكل منها سرعة تقدمه وأسلوب مساءلته 
اخلاص به. ويف هذا السياق، فإن اجلهود اليت جيب أن تبذل "للعمل ككيان واحد" يف امليدان هي جهود 

الغة األمهية، لكنها غري كافية. فالطبيعة اجملزأة للحكومة على نطاق املنظومة تزيد من حاجة الدول ب
األعضاء ألن تتخذ موقفا مشرتكا يف أجهزة األمم املتحدة املتعددة اليت تتناول القضايا ذات الصلة ببناء 

رة على استجابة أكثر سرعة السلم، وأن تعمل عن كثب من أجل هتيئة املنظمة بطريقة أفضل لتكون قاد
 .(A/63/881–S/2009/304  ،2009وفعالية فور انتهاء النزاع )تقرير األمني العام لالمم املتحدة 

فمن اآلليات الرئيسية لضمان قدر أكرب من االتساق يف هذا الصدد جلنة بناء السلم. وجيسد إنشاء 
سة تابعة لألمم املتحدة لتعبئة املوارد والقدرات، اللجنة اعرتافا من الدول األعضاء بضرورة وجود آلية مكر  

وحتسني االتساق مع معاجلة الثغرات واالحتياجات واألولويات احلرجة يف البلدان اخلارجة من النزاع. ومن 
خالل عضويتها ونشاطاهتا، روجت اللجنة لنهج شامل ومتكامل لبناء السلم يف البلدان املدرجة على 

 . (A/RES/61/ 230 ،2017العامة األمم للمتحدة،  جدول أعماهلا ) اجلمعية

وتركز جلنة بناء السالم يف تنفيذ الربامج على النظم اليت كانت قائمة على أرض الواقع قبل توقف 
يوجد فريق لألمم املتحدة قبل النزاع وخالله  األعمال القتالية، مع حتسينها أو تعزيزها عند اللزوم. حيث

وبعده، برئاسة املنسق املقيم الذي يتوىل أيضا مهام منسق الشؤون اإلنسانية خالل النزاع وبعده بفرتة 
معينة. ومبجرد انتهاء النزاع، ميكن حتديد شكل احلضور امليداين لألمم املتحدة بطرق خمتلفة، وميكن هلذا 

السنتني األوليني، مبا يف ذلك استدعاء الوكاالت غري املقيمة عند االقتضاء.  احلضور أن يتطور خالل
وبغض النظر عن شكل هذا احلضور، فإن األمم املتحدة وشركاءها جيب أن يتمتعوا بقدر كبري من اخلربة 
 على الصعيد القطري وبقدرات ميدانية كبرية يف جمال العمل اإلنساين متكنهم من مواصلة تقدمي الدعم

احليوي خالل املراحل األوىل بعد النزاع على أساس املبادئ اإلنسانية. وميكن أيضا توجيه بعض هذه 
القدرات حنو أولويات املراحل األوىل لبناء السلم، وال سيما عرب الكيانات اليت تضطلع على هياكل مكونة 

غذية والزراعة وبرنامج األغذية من شق إنساين وآخر إمنائي، مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األ
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العاملي ومنظمة الصحة العاملية. وتعمل هذه الوكاالت أيضا مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إطار 
جتمع/شبكة اإلنعاش املبكر من أجل بدء عملية اإلنعاش يف أقرب فرصة ممكنة. وميكن لذلك أن يساعد 

يف املراحل األوىل وتطوير القدرات الوطنية يف اجملاالت األساسية على حتفيز االستجابة وتعميم فوائد السلم 
خالل املراحل األوىل، على سبيل املثال، توسيع نطاق اخلدمات األساسية يف جمال الصحة والتعليم أو 

 .(Peacebuilding Commission, 2017)إصالح البنية التحتية األساسية 

األلفية اجلديدة، كان جزء كبري من تركيز األمم وعلى مدى السنوات اخلمس عشرة األوىل من 
املتحدة وخربهتا املرتاكمة يف جمال دعم جهود بناء السلم يتم يف إطار البعثات املتكاملة. وقد ظهرت 
البعثات املتكاملة نتيجة إدراك ترابط جهود األمم املتحدة على الصعيد القطري واحلاجة إىل تعزيز اتساق 

سا عرب التكامل على مستوى القيادة والتخطيط. ويكتسي ذلك أمهية خاصة فيما هذه اجلهود، وذلك أسا
يتعلق بأنشطة بناء السلم، حيث غالبا ما يكون التنسيق يف العمل مع هياكل الدولة والسكان والدعم 

ية املقدم هلم ذا أمهية أساسية، وذلك هبدف تعظيم األثر الفردي واجلماعي الستجابة األمم املتحدة )اجلمع
 (.A/RES/61/ 30 ،2017العامة لألمم املتحدة، رقم

كل ما سبق ذكره حسب مقاربة بناء السلم األممي، يتطلب وضع اسرتاتيجية متسقة يف بيئة سريعة 
احلركة ومتقلبة من بيئات ما بعد انتهاء النزاع دعما وتعاونا من جانب طائفة متنوعة من األطراف الفاعلة 

يعاب على اجلهود املبذولة لتعزيز إسرتاتيجية من هذا القبيل، التفكك فيما بني الوطنية والدولية. ومما 
األطراف الفاعلة، وجتزئة أدوات التقييم والتخطيط، وعدم وجود إطار لتحديد األولويات. وكثريا ما يسعى 
 أصحاب املصلحة الوطنيون إىل حتقيق خطط عمل فردية متنافسة قائمة على مصاحل ومنظورات سياسية

واقتصادية وأمنية ومؤسسية معنية بطرف واحد. وقد تقوم الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف اليت تعاود 
العمل يف بلد ما بعد انتهاء النزاع بإعمال برامج متعددة، منفصلة وكثريا ما تكون متنافسة دون أن يكون 

ه، أو دومنا رابط يصلها بعملية السلم لديها رؤية واضحة أو متسقة فيما يتصل باحتياجات البلد وأولويات
 الناشئة. 

ويف حاالت البعثات اليت صدر هبا تكليف من جملس األمن، تركز عملية التخطيط الداخلي املتكامل 
للبعثات التابعة لألمم املتحدة على كفالة وحدة اهلدف داخل البلد من خالل وضع رؤية مشرتكة وأولويات 

ا من جمموعة نتائج وجداول زمنية ومسؤوليات متفق عليها بغرض أداء متفق عليها. فضال عما يتصل هب
املهام ذات األمهية بالنسبة لتوطيد السلم. يتمثل الغرض منها أيضا مواءمة أدوار األمم املتحدة وقدراهتا 
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طراف ومواردها النادرة يف حاالت قطرية حمددة مع األولويات الوطنية واألدوار اليت يقوم هبا غريها من األ
 (.  A /72/707-S/2018/43  ،2018الفاعلة الدولية ) اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، 

ويتطلب بناء السلم الفعال حسب هذه املقاربة أيضا مستوى من الدعم الدويل يتجاوز الدعم الذي تقدمه 
ثيقا، فإهنما يستطيعان األمم املتحدة. حيث تعترب أنه عندما تتعاون األمم املتحدة والبنك الدويل تعاونا و 

توفري خطة قيِّمة التباع هنج متسق بني األطراف الفاعلة الوطنية والدولية، تعرف باسم تقييم االحتياجات 
بعد انتهاء النزاع. وتسعى هذه املنهجية إىل وضع األطراف الفاعلة احمللية يف قلب عملية التقييم. وهي تركز 

ألجل من أجل املساعدة على بناء السلم واالنتعاش، وتوفر األساس على االحتياجات املباشرة واملتوسطة ا
للمناقشة مع األطراف الفاعلة الوطنية، مفضية بذلك مع مرور الوقت إىل وضع إطار وطين لتوطيد السلم 
واالنتعاش، وهو ما ميكن أن يسرتشد به ختصيص املوارد الدولية والوطنية. والقصد من تلك املنهجية أن 

ة تكرارية، ميكن الشروع فيها بسرعة وتوسيع نطاقها بنجاح وتفصيلها مع مرور الوقت، يف ظل تكون عملي
قدر أكرب من املشاركة وامللكية الوطنيتني. ومن مث ميكن لإلطار الوطين لتوطيد السلم واالنتعاش أن يوفر 

دم احملرز يف ضوء األساس التفاق ميكن أن يستخدمه كل من الشركاء الوطنيني والدوليني يف رصد التق
االلتزامات املقطوعة. وقد يكون للجنة بناء السالم وصندوق دعم بناء السالم دور هام تقوم به يف رصد 

 التقدم احملرز يف ضوء اتفاقات من هذا القبيل من خالل اتباع "هنج قائم على اجملموعات". 
بني ركائز بناء السلم تعزيزا وقد جري تعزيز مكتب بناء دعم الســالم، ليضـطلع بدور أقوى يربط 

املكتب، دعما للتواصــل بني األنشــطة اإلنســانية والتنمية وجلنة  ويقدملتوجهها حنو احلفاظ على السـلم. 
بناء الســلم، بوصــفه "مفصال" يربط بني السالم واألمن ومع األوساط اليت تقدم مساعدات إنسانية. 

هج ذات الصـلة يف خمتلف أشـكال النزاعات، ومجع خربات منظومة وـيضـطلع مبسـؤولية ربط األدوات والن
األمم املتحدة لتيســـــــري اتســـــــاق األعمال على نطاق املنظومة، وتعزيز الشـــــــراكات داخل األمم املتحدة 

 (A /72/707-S/2018/43  ،2018وخارجها. )اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  
تعزيز القدرة على التنبؤ باالستجابة اإلنسانية واتساقها من خالل التوصل إىل  ويسعى هذا النهج إىل

التنسيق والتعاون بني خمتلف الفاعلني يف جماالت حمددة: الزراعة، وتنسيق/ إدارة املخيمات، واإلنعاش 
ت املبكر، والتعليم، وتوفري املالجئ يف حاالت الطوارئ، واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاال

الطوارئ، والصحة، واللوجستيات، والتغذية، واحلماية، واملياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية. 
باإلضافة إىل القضايا الشاملة مثل اجلنسانية، وحقوق اإلنسان والبيئة. ويشجع هذا النهج وكاالت األمم 
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ى االستجابة يف اجملال الذي تقدم املتحدة وصناديقها وبراجمها على االستثمار يف بناء قدراهتا الذاتية عل
الدعم فيه، وكذلك على حتديد الثغرات يف املعارف والقدرات يف القطاع ككل، وعلى بناء القدرات مع 
الشركاء على الصعيدين العاملي والوطين كي تتمكن من سد هذه الثغرات. ومن شأن ذلك أن ييسر نظاما 

اجلهات املاحنة والشركاء اخلارجيني. وميكن للقدرات أكثر متاسكا وشفافية يتيح مشاركة احلكومات و 
واآلليات املستخدمة خالل األزمة اإلنسانية أن تشكل أساسا لدعم تنمية القدرات الوطنية وتوفري 

/ Aاخلدمات األساسية على حنو سريع يف بداية مرحلة ما بعد النزاع ) اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
72/707-S/2018/43 .) 

ويف اجملاالت التنفيذية حيث تعمل العديد من اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة وتدعو احلاجة 
إىل قدرات تقنية متنوعة، مثل جماالت نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وسيادة القانون وإصالح 

املشرتك ملعايري وتوجيهات  الرتكيز على حتديد املسامهة احملددة لكل جهة، والتحديد يتمالقطاع األمين، 
عامة من خالل أطر مكرسة مشرتكة بني الوكاالت، ووضع الرتتيبات الالزمة للتنفيذ املنسق يف امليدان. 
وحتقيق مستويات أعلى من الوضوح والقدرة على التنبؤ واملساءلة يف مجيع اجملاالت ذات األولوية، ومن 

 ة القائمة بالفعل يف عدد من هذه اجملاالت.أجل تعزيز الرتتيبات املؤسسية لألمانة العام
 :الخاتمة. 5

تبعا للمفاهيم النظرية واملمارسة العملية السابقة لبناء السلم حسب املقاربة األممية،نسجل وجود 
 إشكالينت رئيستني بني املمارسني واألكادمييني:

ناء السلم وعمليات السالم ، هناك ميل، ال سيما داخل منظومة األمم املتحدة، إىل اخللط بني بأوال 
املعقدة لألمم املتحدة )فعملية بناء السلم هي نسخة موسعة ومتعددة الوظائف من بعثات حفظ السالم 
التقليدية(. وفقا مللحق "خطة للسالم"، تشري عمليات السالم إىل حاالت "عندما يتم التفاوض على 

يلة األجل ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراع، تسوية شاملة، مع أحكام سياسية واقتصادية واجتماعية طو 
(". ويف هذا الصدد، 49ويكلف التحقق من تنفيذها بعملية متعددة الوظائف حلفظ السلم )الفقرة 

شاركت عمليات األمم املتحدة للسالم يف خمتلف جوانب بناء السلم، وال سيما من حيث أبعادها 
 ال يقتصر على هذه العمليات أو على عمل األمم املتحدة  العسكرية والسياسية. غري أن بناء السلم الدويل

 ككل، بل يشمل جمموعة أوسع بكثري من األنشطة واجلهات الفاعلة حسب األكادمييني.
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، مييل بعض العلماء واملنظمات، مبا يف ذلك جلنة األمم املتحدة لبناء السلم، إىل رؤية بناء السلم ثانيا
بعد الصراع. وكما يشرح العلماء البارزون، فإن "بناء السالم يدعم  على أنه ينطبق فقط على حاالت ما

عمل صنع السالم وحفظ السالم من خالل معاجلة القضايا اهليكلية والعالقات الطويلة األجل بني 
  ".( .Oliver Ramsbotham, 2006, p30املتضررين)

ع، عندما تتوقف األعمال العدائية وبناء السلم، وفقا هلذا الرأي، حيدث يف هناية "دورة حياة" النزا 
 املسلحة، وينفذ اتفاق تفاوضي، ويوجد حفظة السلم الدوليون. 

وحىت اآلن، اعتمدت جلنة بناء السلم هذه املقاربة "لبناء السلم بعد انتهاء النزاع". ولكن، كما تصور 
غايل، "قد يتم بناء السلم، سواء كان وقائيا أو بعد انتهاء النزاع، فيما يتعلق بالنزاع احملتمل  بطرس بطرس

 أو املاضي دون نشر أي عملية حلفظ السالم".

وباختصار، فإن ما اقرتحه بطرس غايل ومعظم البحوث والدراسات األكادميية واقرتاحات املمارسني  
ي أال يقتصر على حاالت ما بعد النزاع، وال ينبغي أن يقتصر على جتنب امليدانيني تؤكد أن بناء السلم ينبغ

 االنتكاس إىل النزاع. 
ومن املفارقات أن مثل هذا التصور التقييدي تعارضه املؤسسات التابعة لألمم املتحدة العاملة يف 

نفسها. فعلى سبيل  امليدان، فتظهر التطورات األخرية أن التفكري يف بناء السلم يتطور يف األمم املتحدة
املثال، قامت إدارة عمليات حفظ السالم بوضع وثيقة تبني املبادئ التوجيهية واألهداف األساسية 
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، فضال عن العوامل الرئيسية اليت تسهم يف جناحها يف امليدان. 

(18 January 2008  Department of Peacekeeping Operations,) 
، تبنت جلنة السياسات التابعة لألمني العام لألمم املتحدة األساس املفاهيمي لبناء 2007ويف ماي 

السلم: "يشمل بناء السالم جمموعة من التدابري اليت تستهدف احلد من خطر الوقوع يف الصراع أو 
ق السالم والتنمية االنتكاس من خالل تعزيز القدرات الوطنية على مجيع املستويات وإرساء األسس لتحقي

املستدامني. وينبغي أن تكون اسرتاتيجيات بناء السلم متماسكة ومصممة خصيصا لتلبية االحتياجات 
احملددة للبلد املعين، على أساس امللكية الوطنية، وينبغي أن تشمل جمموعة من األنشطة ذات األولوية 

 ." ألهداف املذكورة أعالهاحملددة، واملتسلسلة، وبالتايل الضيقة نسبيا هبدف حتقيق ا

وانطالقا مما سبق نصل إىل أن بناء السلم مشروع واسع ال يقتصر على حاالت ما بعد النزاع، وإن  
كان ذلك قد جيتذب قدرا أكرب من االهتمام. فاهلدف الرئيسي له عموما هو منع االنتكاس إىل النزاع 
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عدل تكرار احلرب، إال أنه هناك أساس وإجياد سلم مستدام. وعلى الرغم من بعض اخلالفات بشأن م
جتري ي للرتكيز احلايل على منع االنتكاس إىل النزاع املسلح، إذ يوجد إمجاعا عاما على أن ما بني ثلث 

 ونصف الصراعات اليت مت إهناؤها يعود إىل االنتكاس إىل العنف املسلح يف غضون مخس سنوات

 2007),Charles T. Call and Elizabeth M. Cousens( فاملنع على املدى القصري ال ينبغي .
أن يكون اهلدف النهائي لبناء السلم، بل ينبغي أن يكون مرحلة يف إطار مشروع بناء السلم األوسع نطاقا 

)Won -Ho"املتمثل يف إقامة سلم مستدام وطويل األجل يتجاوز الضرورة امللحة لوقف النزاع املسلح

Jeong, 2005,p 4). . 

يشمل بناء السالم جمموعة واسعة من األبعاد والقطاعات واملستويات واملراحل بالتايل جيب أن و 
)سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وقانونية( فحسب، بل  "ليس متعدد األبعاد حيث جيب أن يكون

لرتكيز على متعدد القطاعات أيضا من حيث ما ينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم به على أرض الواقع مع ا
بناء مشروع سياسي يشمل إنشاء سلطة سياسية شرعية ميكن أن تتجنب عودة العنف، ومتعدد املستويات 
من حيث الكيفية اليت ينبغي القيام هبا، ومتعددة املراحل من حيث الوقت الذي ينبغي فيه للمجتمع 

  . ) (Michael Lund, 2003,p 13الدويل التدخل"

)العقوبات السياسية الدبلوماسية، والتدخل العسكري " بني "الوقاية التشغيلية وبالتايل ضرورة التمييز
ومنع الصراعات والدبلوماسية الوقائية( و" املنع اهليكلي" )بناء املؤسسات الدميقراطية، واحلد من التحيز؛ 

القانون؛ وترتيبات تقاسم السلطة؛ واحلد من أو جه التفاوت االجتماعي واالقتصادي؛ وتعزيز سيادة 
وإصالح قطاع األمن؛ والتعليم، وما إىل ذلك(. وهذا يتيح التمييز بني أنواع خمتلفة من األطراف الفاعلة 

),OECD DAC/CDA  ,2007واإلجراءات الالزمة يف حالة معينة، وكذلك توقيت التدخل

. .)p18 
"مرئية"، )قابلة للقياس وأخريا، من املهم أن نالحظ أن بناء السلم ينبغي أن يتضمن أبعادا ملموسة 

 الكمي( وغري ملموسة "غري مرئية". 
يشمل البعد امللموس من أشياء من قبيل عدد األسلحة املدمرة، تسريح اجلنود، خلق فرص عمل، و 

يشمل البعد غري املادي ظواهر مثل املصاحلة بني اخلصوم السابقني، والثقة يف يف حني إجراء حوارات. 
 املؤسسات العامة، واملعايري اجلديدة لتسوية املنازعات. 
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واملالحظ أن معظم مبادرات بناء السالم الدولية ركزت بالدرجة األوىل على النواتج املرئية وامللموسة 
ها، تغيري النوعية، اليت من املعرتف هبا أن من األصعب بكثري تقييموالقابلة للقياس، وليس على عمليات ال

 لذلك يطلق معارضي مقاربة لبناء السلم االممي على براجمها اسم بناء السلم الليربايل. 
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 :ملخص
أكثر الظواهر املنتشرة يف اجملتمعات البشـــــــــرية واملالزمة للسلوك اإلنساين على  ظاهــــــــرة الفساد من

مر التاريخ، فرغــــــــم اختالف وتغري أنظمة احلكم وتطور أمناط حياة البشر غري أهنا ال تزال منتشرة بشكل  
ه فان دراسة هذه الظاهـــــــــرة كبري وعلى مستويات وجمــــــاالت متعددة خاصة يف األنظمة االستبدادية، ومن

علميا تعد ضرورة ملحة، ويعترب حتديد وضبط مفهـــــــــــوم هذه الظاهــــــــــرة العنصر األساســـــي لفهمها وحتديد 
آليات معاجلتها، وسنحاول من خالل هذا البحث حتديد وضبط مفهوم الفساد، وكذا حماولة حتديد 

 .هره ووسائله وآثارهمسبباته وأشكاله وأيضا مظا
 الفساد، مفهوم الفساد، ظاهرة الفساد، االستبداد، الرشوة.كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Corruption is one of the most widespread phenomenons in human 

societies inherent to the human conduct over the history. In spite of the 

regime changing and human life developing, corruption still widespread 

strongly at many domains and levels especially in authoritarian regimes. 

For that reason, studying this phenomenon is scientifically an urgent 

necessity.  Determining and specifying this phenomenon is the principal 

factor to understand it and to determine its treatment mechanisms. we will 
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try, through  this study, to  specify the significant framework of corruption, 

its reasons, forms, dangers and effects.. 

Keywords: corruption; the concept of corruption; the phenomenon of 

corruption; tyranny; bribery. 
__________________________________________ 

 فاتح النور رمحوين : المؤلف المرسل

 مقدمة:  .1
يعد الفساد ظاهرة جمتمعية معقدة ومن أهم الظواهر اليت ارتبطت حبياة البشر وأنظمة احلكم، فرغم 

 يف التاريخ، غري أهنا ال تزال تثري الكثري من اجلدل يف األوساط األكادميية أن ظهورها يعود إىل فرتات بعيدة
يف ظل انتشارها الكبري يف كل اجملتمعات والدول مبستويات متفاوتة، وصعوبة إجياد حلول  والسياسية،

ات وتطور ناجعة حملاربتها والقضاء عليها، فهي تنتشر باستمرار يف كل جماالت احلياة وتعيق استقرار اجملتمع
الدول، وتعترب إشكالية ضبط وحتديد مفهوم هذه الظاهرة عائقا كبريا يف طريق حماربتها، فجهود حتديد 
وضبط مفهومها تعرف اختالفا وتضاربا واضحا بناءا على تعدد امليادين اليت تنتشر فيها، واختالف 

 اليت تثار يف هذا اإلطار هي: مستوياهتا ومظاهرها وأنواعها ووسائلها، ومنه فان اإلشكالية الرئيسية
 ما هي ظاهرة الفساد وما هي أهم مظاهرها وأنواعها وأسباب انتشارها ؟ -

 فرضيات الدراسة:
 ظاهرة الفساد تتسم بتعدد واختالف تعريفاهتا وفق تعدد اجملاالت انتشار هذه الظاهرة. -1

 وأنواع وأسباب الفساد نظرا لتعقيد هذه الظاهرة وتطورها. تتنوع وتتداخل مظاهر -2
 أهداف ومنهجية البحث:

هتدف هذه الدراسة إىل حتليل ظاهرة الفساد من خالل حماولة تقدمي مقاربة مفاهيمية شاملة  
ها وحماولة تقدمي تفسري علمي ألسباب وقوعها وتعدد مظاهرها وأنواعها وتعقيدومتكاملة جلوانبها املتعددة، 

، وذلك ما جعل كل سياسات مواجهتها غري جمدية وغري قادرة على إهنائها. ويعد املنهج الوصفي الشديد
 املنهج املناسب لتحليل هذه الظاهرة، كما سيتم االستعانة أيضا باملنهجني التارخيي واملقارن. 
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 ضبط مفهوم الفساد.2
، فكل باحث يربطه مبجال وميدان يثري مصطلح الفساد الكثري من اجلدل واالختالف املفاهيمي

حبثه، غري أن ما هو مؤكد ومتفق عليه االنتشار الكبري للفساد يف القطاع العام، وهي مشكلة يصفها الكثري 
يف مؤلفاته دون إعطائها حلوال ممكنة، خاصة احللول السليمة علميا حبيث ميكن قياسها وصياغة خطط 

الشائعة واألكثر  ريفاتسنحاول تقدمي أهم التعو  (polner & ireland, 2010, p. 04) تنفيذها،
 تناوال جلوانب املوضوع األساسية.

 :دالالت اللغوية لمصطلح الفسادال 1.2
، جاء مصطلح الفساد يف اللغة العربية من الفعل: َفَسَد: َكَنَصَر َوَعَقَد، َوَفُسَد َكَكُرَم، َفَساًدا وُفُسوًدا

ْصَلَحة
َ
فَسدُة ِضدَّ امل

َ
والفساد ضد  (2006)قندوز،  .ِضدَّ َصُلَح، فـَُهَو فَاِسٌد َوَفِسيٌد ِمْن َفْسدى، وامل

ويعين خروج الشيء  (07، صفحة 2019)مجعة عبدو،  الصالح، وأفسد الشيء أي أساء استعماله،
 Rumpereمن الفعل الالّتيين  Corruptionعن االعتدال، يف اللغة االجنليزية اشتق هذا املصطلح 

أي كسر شيء ما، وقد يكون هذا الشيء املراد كسره هو مدونة لسلوك أخالقية أو اجتماعية أو غالًبا ما 
 Maxوكان ماكس فيرب (may, 2001, p. 38) .تكون قاعـدة إدارية للحصول على كسب مادي"

Weber (1864-1920)  من أوائل من كتب عن الفساد يف اجملتمعات احلديثة من خالل أفكاره
-degraaf, von maravic, & wagenaar, 2010, pp. 21) حول البريوقراطية واحلداثة،

حيث تغيب  من أكثر املعاين تعبريا عن مصطلح الفساد يف اللغة اإلجنليزية، Bribery وتعد الرشوة (25
 والشر dishonesty، وتضيع األمانة وينتشر الغش  without integrity النزاهة واالستقامة

evil ، وبذلك فهو يعرب عن حالة التحلل والتعفن والتفسخ اليت يعيشها اجملتمعdecomposition ،
 واحملسوبية والتحيز misuse of authority and powerوإساءة استعمال السلطة والنفوذ 

favoritism، .وهي يف جمملها أعمال فاسدة (webster, 2000, p. 81) ال خيتلف كثريا معىن و
 moyens de لرشوة قاض أو حكم الفساد يف اللغة الفرنسية عن ما سبق ذكره فهو يعرب عن وسيلة

corrompre un juge ، ،وأحيانا أخرى قد حيمل   ،أو حتريفا لعقد أو تشويها للحقيقة أو حتريفا لنص
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وممارسة العنف والقهر ضد ،  injustice أو الظلم الواضح  oppression معىن االضطهاد واجلور
يأيت الفساد مبعىن إفساد وقد ، violences exercées contre les plus faibles الضعفاء

األفعال اليت تؤدي إىل االحنالل األخالقي لشخص  فهو يشمل مجيع  اآلداب والعادات والسلوكيات،
 volerie وقد تشمل هذه األفعال السرقة واالختالس، pourriture معني وجتعله فاسدا وقذرا

 violation des القواننيأو خرق extravagance واإلسراف والتبذير  extortion  واالبتزاز

Lois شراء الذممشراء الذمم  أو conscience  venalite des. (kazimirski, 2007, p. 593) 
من خالل الدالالت اللغوية ملصطلح الفساد يتضح بأنه ميثل اخلطر األكرب الذي يهدد كل الدول   

تقويض أركاهنا وضرب أسسها وإجهاض سياساهتا التنموية،  واجملتمعات دون استثناء، حيث يؤدي إىل
  االقتصادية، السياسية، االجتماعية والثقافية.

 الدالالت االصطالحية لمصطلح الفساد 2.2
آيات القرآن الكرمي غنّية بلفظ الفساد ومشتقاته والنهي عنه، فقد ورد هذا الّلفظ يف مواضع كثرية، 

ة، حيث جاء مبعىن الطغيان والتجرب والتكرب، وذلك يف قوله تعاىل:"الذين وجاء يف كل منها مبعاين خمتلف
وجاء مبعىن الشرك وإتباع اهلوى يف عدة آيات   (،12-11طغوا يف البالد * فأكثروا فيها الفساد" )الفجر 

(، وجاء أيضا مبعىن السحر حينما قال 22كان فيهما ءاهلة اال اهلل لفسدتا" )األنبياء   كقوله تعاىل:"لو
تعاىل:"فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهلل سيبطله إن اهلل ال يصلح عمل املفسدين" )يونس 

ن يفسدون يف (. وجاء أيضا مبعىن الكفر والعمل باملعصية يف وصف القرآن الكرمي ألهل النفاق الذي81
األرض وال يصلحون، وحيسبون أهنم مهتدون، قال تعاىل:" وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا 

(.  كما مشلت السنة النبوية 12-11حنن مصلحون * أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون" )البقرة 
وسلم أن حمل الصالح أو الفساد يف العديد من املعاين ملصطلح الفساد حيث بني النيب صلى اهلل عليه 

جسد اإلنسان القلب فقال: }... أال وإّن يف اجلسد مضغة إذا َصَلَحْت َصَلَح اجلسد كله، وإذا َفَسَدْت 
 (129، صفحة 2007)أيب زكريا حيي بن شريف النووي،  .{َسَد اجلسد كلُّه: أال وهي القلبفَ 
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 الفساد فعليا بشكل واسع يف اجملتمعات أصبح ثقافة متجذرة يف مجيع شرائح اجملتمع، فانتشار

(david, 2012, p. 37)  وهو يرتبط أساسا بقيام املسئولني العموميون بتجاوز القانون سعيا وراء
ويرى  (khan, 2006, p. 03) از،مصلحتهم اخلاصة، وتشمل أبرز أشكال الفساد الرشوة واالبتز 

حممد الغزايل بأن: "الفساد السياسي مرض قدمي يف تارخينا، هناك حكام حفروا خنادق بينهم وبني مجاهري 
األمة...ألن أهواءهم طافحة وشهواهتم جاحمة...ال يؤمتنون على دين اهلل وال دنيا الناس...ومع ذلك فقد 
عاشوا آمادا طويلة، وقد عاصرت حكاما تدعوا عليهم الشعوب وال نراهم إال حجارة على صدرها توشك 
أن هتشمه...انتفع هبم االستعمار الشرقي والغريب على سواء يف منع اجلماهري من األخذ باإلسالم 

ية وال حرية واالحتكام إىل شرائعه...بل انتفع هبم يف إفساد البيئة حىت ال تنبت فيها كرامة فرد
اجتماعية...إن الفساد السياسي عندنا كان السرطان الذي أودى حبضارتنا ورسالتنا خالل قرون 

 واعترب الطربي (21-07، الصفحات 2005)غزايل،  .مضت...إن حكامنا كانوا القشرة العفنة يف كياننا من زمن بعيد"

يف األرض أو أمر مبعصية فقد أفسد فيها، فاإلفساد يف األرض هو العمل فيها مبا هنى أنه من عصى اهلل 
وكذلك جزاء كل من  (168، صفحة 2001)بن جرير الطربي،  .اهلل تعاىل وتضييع ما أمر اهلل حبفظه

أفسد يف األرض وعمل على قتل الناس وترهيبهم وهنب أمواهلم وأكل حقوقهم كما هو شأن العصابات 
املالية واجلماعات اإلرهابية، حيث توعدهم احلق تبارك وتعاىل باخلزي يف احلياة الّدنيا والعذاب الّشديد يف 

 احلياة اآلخرة.
 التعريف اإلجرائي للفساد 3.2

من أكثر الظواهر اليت تعرف اختالفا يف حتديد وضبط مفهومها بدقة، ويرجع ذلك الفساد يعترب 
أساسا إىل تعدد اجملاالت اليت ينتشر فيها الفساد يف اجملتمعات، فهو ينتشر بقوة يف اجملال االقتصادي 

املعيار املادي وحيصرونه يف الفساد االقتصادي واملعامالت املالية مما جيعل املختصني يف هذا اجملال يربطونه ب
بالفساد اإلداري، وينتشر  دارات العمومية وهو ما جيعل املختصني يف اإلدارة يربطونهوينتشر يف اإلواملايل، 

 ويعتربه املختصني يف علم االجتماع انتهاكا للمعايري االجتماعية ومساسا بالقيم األخالقية،اجملتمع يف 
للنخبة  احنراف بأنه رجال السياسةواألنظمة الرمسية، و  عن القوانني خروججال القانون بأنه يعتربه ر  وأيضا
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كما تتعدد أشكاله ومظاهره   النزيهة وغريها من اجملاالت األخرى، السياسية عن القواعد واملمارسة السياسية
 ذه اجملاالت املهمةومنه فان أي تعريف للفساد جيب أن يشمل كل ه بشكل جيعل من حصرها أمرا عسريا،

يتضمن اغلب تلك اجملاالت واألشكال األساسية، ومنه ، وميكن هنا أن نقدم تعريفا واألشكال األساسية
كل فعل أو نشاط ميس بالقيم والقوانني والنظم املعمول هبا يف كل اجملاالت األخالقية فان الفساد هو  

واإلدارية، أين يتسبب يف ضرر لآلخرين أو للمصلحة العامة واالقتصادية والقانونية  واالجتماعية والسياسية 
، فكل فعل يتسبب يف اإلضرار باملصلحة العامة ميكن أن نطلق عليه مقابل حتقيق مصاحل شخصية ضيقة

   .فسادا سواء من خالل فعل منحرف أو من خالل عدم الكفاءة يف تأدية الوظيفة والتقصري
  إشكالية تحديد مضامين الفساد.3

رغم اجلهود احلثيثة لتوحيد مفهوم الفساد غري أن تعدد املنظورات واملضامني اليت يتسم هبا جعلت 
منه متعدد املفاهيم وفق تعدد جماالت احلياة اليت ميسها، وكذا نتيجة اتساع جمال انتشاره وصعوبة حتديد 

بأنظمة احلكم، وظاهرة بنيته ومستوياته، فهو ظاهرة سياسية حسب علماء السياسة الرتباطها الوطيد 
اجتماعية وأخالقية حسب علماء االجتماع لتغلغلها يف اجملتمع بكل فئاته، وهو أيضا ظاهرة اقتصادية 
الرتباطها بالفساد املايل واالقتصادي، وهو ظاهرة قانونية أيضا ملا يتضمنه من خرق للقواعد القانونية 

 والتشريعات التنظيمية يف اجملتمعات.
 :السياسي للفسادمنظور ال1.3

يرتبط بنظام احلكم ومؤسسات الدولة واملسئولني يف الدولة، فاألنظمة الشمولية والدكتاتورية ينتشر 
فيها الفساد أكثر من األنظمة الدميقراطية، فالنظام السياسي يف هذا اإلطار تسيطر عليه فئة تسلطية بعيدا 

لقانونية والعقاب، كما تتفشى ظاهرة احملسوبية يف عن متثيل الشعب الفعلي، وتكون غري خاضعة للمسائلة ا
مؤسسات الدولة فيها بدرجة كبرية، فالفساد يبدأ وينتهي يف املكاتب احلكومية، أين تتوقف مبوجبه عجلة 

ام وهذا ما أدى يف النهاية إىل انقس (ngwube & okoli, 2013, p. 93) التنمية والتطور،
اجملتمع إىل طبقتني طبقة احلكام وطبقة احملكومني، وكان فساد احلكام واحنرافهم حنو حتقيق مصاحلهم 
الشخصية على حساب مبصاحل شعوهبم من أهم املنطلقات الفكرية اليت ركز عليها علماء السياسة يف 
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مرتبط أساسا حتديدهم ملفهوم الفساد، حيث أن احلكم على مدى صالح أي نظام سياسي أو فساده 
مبدى جتسيده ملطلب العدالة االجتماعية على أرض الواقع من خالل رعاية املصلحة العامة. ويف هذا 
اإلطار اعترب أرسطو أن كل األنظمة اليت هتدف إىل حتقيق املنفعة املشرتكة أنظمة عادلة مستقيمة، أما 

سدة، وهي تشكل يف جوهرها اغتصابا األنظمة اليت هتدف لتأمني مصلحة احلكام واألسياد فهي أنظمة فا
للسلطة السياسية، وقام بناءا على ذلك بتصنيف األنظمة السياسية إىل أنظمة فردية تتسم بالتسلط 
والطغيان، وأنظمة أوليغارشية تعرب عن حكم األقلية الغنية أين يصبح املال فيها هو امللك، وأنظمة 

أما مونتسكيو  (113-110، الصفحات 1994)وولف،  دميقراطية تعرب عن سلطة اجلمهور الشعيب.
فقد عرب عن فساد احلكام وتسلطهم بقوله:"يصري الشعب شقيا ملا يسعى أولو أمره إىل التسرت على 

ذلك إال فكل فرد يتمتع بالسلطة إال ومييل إىل التعسف يف استعماهلا، ولن يتوقف عن  فسادهم بإفساده"
 إذا كانت هناك سلطة أخرى توقفه، ولذلك طالب بضرورة الفصل بني السلطات.

ومنه فان علماء السياسة ركزوا يف تعريفهم للفساد على معيار املصلحة، فإذا كان احلاكم يهدف 
من خالل حكمه إىل حتقيق املصلحة العامة فحكمه غري فاسد، أما إذا كان يهدف إىل حتقيق مصلحته 

ية فحكمه مستبد وفاسد، ولذلك فقد عرفوا الفساد بأنه " سوء استخدام السلطة من قبل الشخص
 ,transparency international) ،املسئولني السياسيني لتحقيق مكاسب شخصية"

2004, p. 01)  أو هو كما عرفه أوسرتفيلدosterfeld هبا العاملون يف :" تلك األعمال اليت يقوم
اجلهاز احلكومي هبدف احلصول على مكاسب هلم وألصدقائهم، وذلك من خالل استخدام مواقعهم 
لطلب أو قبول منافع هلم من األفراد مقابل تقدمي خدمات مباشرة وفورية أو استحداث قوانني جديدة أو 

، صفحة 2000)اللوزي،  إلغاء قوانني قائمة أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة هلم".
ومنه فان حتديد مفهوم الفساد من الناحية السياسية يرتبط بنوعية نظام احلكم وشخصية احلاكم،  (05

ولكن رغم ارتباط الفساد بأنظمة احلكم غري أنه يظل ظاهرة مركبة ومعقدة فاحلكام هم يف النهاية أفراد يف 
عليها علماء علم االجتماع اجملتمع يتأثرون مبا تنتجه البيئة االجتماعية من أفكار وقيم دخيلة اعتمد 

 .السياسي يف حتديد السلوكيات الفاسدة
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 :منظور علم االجتماع السياسي للفساد 2.3
إن إساءة استخدام السلطة والنفوذ وفساد احلكام مل تكن نتائج سياسية حبتة مبعزل عن قيم 

نوع من السلوك ضمن ممارسة وسلوكيات األفراد السائدة يف اجملتمع وطبيعة البنية االجتماعية، فالفساد هو 
فتقاليد  (vannucci, 2015, p. 05) اجتماعية حمددة ميكن أن تظهر ضمن سياق عالئقي معني،

وقيم وأعراف وتنشئة األفراد داخل اجملتمع تنعكس على احلكام واحملكومني معا، فاإلنسان ابن بيئته 
واحلاكم ليس سوى فردا يف هذا اجملتمع، فالتنشئة االجتماعية لألفراد هلا دور مهم يف حتديد مسات 

سلوب حياة ونظام شخصيتهم املستقبلية، فاحنراف احلكام هو نتيجة لتحول الفساد يف اجملتمع إىل أ
اجتماعي، فعندما يصبح الفساد قاعدة وليس استثناءا فان تكاليف مواجهته تكون مرتفعة للغاية، 

 united nations office) وإمكانية وجود مؤسسات أو جهات فاعلة يف مواجهته ضئيلة جدا،

on drugs and crime, 2020, p. 12) يقتنع األفراد يف هذا اجملتمع حينها على انه ال  حيث
ميكنهم حتقيق مصاحلهم إال باستخدام طرق تندرج ضمن الفساد وتتناىف مع الشرائع السماوية واألعراف 
اجملتمعية واملبادئ األخالقية، فتنتشر الرشوة واحملسوبية والتزوير والبريوقراطية، ويتم تقدمي اخلدمات وفق 

واالنتماءات العشائرية والطائفية ويتم استغالل العالقات الشخصية من أجل حتقيق  معايري الوساطات
منافع ذاتية، وعلى ذلك فإن علماء علم االجتماع السياسي يرّكزون يف تعريفهم للفساد على االعتبارات 

، صفحة 2006)احلمش،  ،السلوكية األخالقية، إذ  يعتربونه احنرافا أخالقيا لبعض املسئولني العموميني
فاجملتمعات تعيش يف ظل صراع بني قوى الشر وقوى اخلري، فعندما تتغلب قوى الشر  يتجسد منوذج  (14

اجملتمع الفاسد الذي ينتج نظاما اجتماعيا وسياسيا فاسدا، حيث يستشري الفساد يف معظم جماالته 
ة، وتتحول سلوكيات أفراده من احلالة العادية إىل حالة جديدة معقدة السياسية، االجتماعية، واالقتصادي

 تنتشر فيها ثقافة الفساد. 
يرى العديد من علماء االجتماع السياسي أن الفساد عبارة عن خلل اجتماعي يعود غالبا إىل 

هو بصورة بسيطة عوامل تارخيية واجتماعية وثقافية تنتج عن التنازع بني مجاعات خمتلفة داخل اجملتمع، أو 
)خري  .تعبري عن عالقة اجتماعية تتمثل يف انتهاك قواعد السلوك االجتماعي يف ما يتعلق باملصلحة العامة"
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ويرتبط بكل سلوك يعرب عن إساءة استعمال السلطة ألغراض شخصية من  (67، صفحة 2004اهلل، 
 إذا فاسدا الفعل أما من منظور أخالقي فيعد (anassi, 2004, p. 17) جانب املوظفني العموميني.

كذلك، لذا فهناك من يعرفه على أنه كل سلوك يرى فيه الرأي العام بأنه فعل  بأنه اجملتمع عليه حكم
فاسد ال يوافق القواعد والّتقاليد املعروفة، فهو بذلك ميثل األفعال اخلارجة عن قيم اجلماعة اإلنسانية من 

 (67، صفحة 2004)خري اهلل،  ،خالل انتهاك قواعد السلوك االجتماعي يف ما يتعلق باملصلحة العامة
ومنه فان مفهوم الفساد من الناحية االجتماعية يرتبط مبعيار القيم يف اجملتمع، ويظل يف األخري هذا املنظور 
أيضا غري قادرة على تفسري كل مظاهر وأشكال الفساد األخرى، مما جيربنا على البحث يف مفهوم الفساد 

 االقتصاد السياسي.من منطلق معايري علم 
 :منظور علم االقتصاد السياسي للفساد 3.3

يقوم حتديد مفهوم الفساد لدى علماء االقتصاد على املعيار املادي، ويكون من خالل العديد من  
النشاطات اخلارجة عن النظم االقتصادية املعمول هبا، كتقدمي اخلدمات واالمتيازات واحلصول على 

رشاوى، أو إفشاء معلومات عنها أو املساعدة على التهرب من دفع والرسوم  الصفقات العمومية مقابل
اجلمركية والضرائب وغريها من املمارسات اليت تشجع على الفساد، ويرتبط مبخالفة القواعد واألحكام 
 املالية واليت تتسبب يف الضرر للدولة واملال العام، من خالل االختالسات والتهرب الضرييب وهنب العقار
وغريها، وكذا التقصري يف الرقابة املالية من طرف املختصني ومراقيب احلسابات على األموال العمومية، وعلى 

 األسواق: من اثنني بني مشروعة غري يف نظر علماء االقتصاد السياسي عبارة عن مبادلة  ذلك فإن الفساد

 خترق لكوهنا مرفوضة تعد املبادلة ذهه واالجتماعي، االقتصادي والسوق  اإلداري، أو و/ السياسي السوق

 شخصية أو حزبية بطريقة خاصة مصاحل خلدمة العامة املصلحة وتسخر واألخالقية العامة القانونية املعايري

 اليت للمنظمات الفاسدين أو العموميني لألطراف واملنافسة، فتجلب الشفافية من خالل غياب منحرفة

تعترب روز أكرمان و   (chagnollaud & ravenal, 1995, p. 12) مادية. أرباحا هلا ينتمون
Rose Ackerman  ،أن الفساد حيدث حينما ال يكون هناك متييز بني حمفظة النقود العامة واخلاصة
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فيعمل املسئولون احلكوميون للدول اليت تطلق عليها اسم دول السادة اللصوص على االستيالء على كل 
 .(53، صفحة 2004)عبد الفضيل،  .ما يرغبون فيه من ثروات البالد

 :منظور علم القانون للفساد 4.3
انتشار الفساد يف اجملتمعات حسب القانونيني يعود إىل اخللل يف املنظومة القانونية، سواء من ناحية  

الصياغة بوجود بعض ثغرات قانونية اليت يستغلها املفسد من أجل حتقيق مصلحته بعيدا عن العقاب، أو 
من ناحية االزدواجية يف تطبيق القوانني وضعف الرقابة والصرامة يف تطبيقها، وقد حاول علماء القانون 
املسامهة يف حتديد مفهوم للفساد وفق مقاربة قانونية، فهو يستخدم حسبهم للداللة على األفعال املخالفة 

جتماعية تتمثل يف االستخدام للقوانني من أجل حتقيق مصاحل خمتلفة. أو هو جرمية ناجتة عن ظاهرة ا
املغرض من قبل املوظف ألجهزة السلطة واإلدارة وصالحياته الوظيفية هبدف االغتناء الذايت وبشكل غري 

 Stephenوعرف ستيفن موريس  (06، صفحة 2004)الصاوي،  .مشروع وخمالف للقوانني

Morris  الفساد بأنه االستعمال غري املشروع للسلطة العامة من أجل حتقيق مكاسب خاصة، أو
أو سياسية، أو  شخصية االستخدام غري القانوين أو غري األخالقي للنشاط احلكومي بغية حتقيق مكاسب

ومنه فان كل عمل ونشاط  (morris, 1999, p. 02) .هو ببساطة االستخدام التعسفي للسلطة
للقانون يعترب فسادا، وهو يعرب عن إساءة استخدام املناصب العامة، ويتسم هذا النشاط غري خمالف 

 القانوين غالبا بالسرية وهو ما يصعب عملية كشفه والعقاب عليه.
 أسباب الفساد.4

 :ما يلي هناك العديد من أسباب ظهور وانتشار الفساد، وأبرزها
لنظام السياسي وضعف املمارسة الدميقراطية وتوسيع دائرة املشاركة الفعلية يف السلطة ضعف ا -

ومؤسسات الدولة وغياب الشفافية والرقابة، فاألنظمة االستبدادية والتسلطية تساعد يف انتشار 
الفساد مبختلف أشكاله )سياسي، إداري، مايل ...( ويكون النظام السياسي بدوره جزء من الفساد 

 ستشري يف البلد.امل
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عدم فاعلية نظام الفصل بني السلطات، فاستقاللية القضاء من أهم وسائل حماربة الفساد، فمعظم  -
دول العامل املتخلف تعاين من إشكالية استقاللية القضاء، ويعترب دور املؤسسات القانونية والدستورية 

 فيها شكليا بعيد عن جتسيد سلطة القانون.

ين يف جمال حماربة الفساد ومعاقبة املفسدين، فغياب أو ضعف نصوص قانونية ضعف التشريع القانو  -
 تعاقب الفاسدين يساهم يف انتشار الفساد وعدم اخلوف من العقاب.

كثرة القيود واإلجراءات البريوقراطية خاصة يف جمال االسترياد والتصدير واالستثمار، وما يرتتب عنها  -
ما يفتح الباب لتلقي الرشاوى من طرف املسئولني واملوظفني  من إطالة اإلجراءات وتعقيدها، وهو

 (399، صفحة 2016)خان و حممد توفيق،  العموميني مقابل تسهيل وتسريع اإلجراءات.

أجور املوظفني العموميني ونقص احلوافز وتأخر صرفها نتيجة سوء التسيري اإلداري واحلكومي  اخنفاض -
 يدفع يف كثري من األحيان املوظفني حنو قبول الرشاوى والعمالت مقابل تقدمي خدمات غري قانونية.

ضعف الكفاءات االقتصادية وخضوع التعيينات يف املناصب احلساسة للمحاباة مقابل إقصاء  -
صحاب الكفاءة والشهادة، فتسلل املوظفني غري األكفاء إىل املواقع اإلدارية العليا يؤدي إىل ضعف أ

  (400، صفحة 2016)خان و حممد توفيق،  األداء املؤسسايت.

  أنواع وأشكال الفساد.5
الفســـاد ظـــاهرة معقـــدة جـــدا ومتعـــددة األنـــواع واألشـــكال وهـــذا مـــا يصـــعب مـــن اإلحاطـــة  ميـــع 
جوانبهـــا،  فكـــل حماولـــة لتفصـــيل هـــذه الظـــاهرة تواجههـــا إشـــكالية التـــداخل والتشـــابك والتكامـــل بـــني أنـــواع 

 هي: املعتمدة لتصنيفهعايري امل ومن أهمالفساد العديدة ومظاهره وأشكاله املتعددة، 
 :اد بالقمة أو القاعدةفسال1.5

خيتلف مستوى الفساد من فساد لدى كبار املسئولني يف أعلى هرم الدولة كالوزراء والرؤساء وهو 
، ومسي فساد كبريا خلطورته وضخامة تكاليفه وصعوبة اكتشافه أو فساد القمة ما يعرف بالفساد الكبري

الشركات املتعددة اجلنسيات، وصفقات وضرر آثاره، وهو الصفقات الكربى اليت تربمها الدولة مع 
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ومن   ..السالح، وغريها من االختالسات املالية وحتويلها إىل البنوك اخلارجية، وهو استيالء على الدولة
أشهر الرؤساء املفسدين يف دوهلم الرئيس الزائريي األسبق موبوتو سيسيسيكو الذي حول جهاز الدولة إىل 

)نافعة،  ة حكمه من مجع ثروة قدرت خبمسة مليار دوالر.مؤسسة للفساد، حيث متكن خالل فرت 
وينتشر على مستوى املسئولني فيعرف بالفساد الصغري، الفساد يف القاعدة أما . (93، صفحة 2004

واملوظفني يف املستويات الدنيا للدولة يف ظل وجود بيئة مشجعة على الفساد تعمل على خلق ثقافة 
التعايش مع الفساد، ورغم أنه مسي بالفساد الصغري غري أن آثاره خطرية حيث يقضي على املواطنة والعدالة 

ة مستقر وعالقة اجتماعية عامة وآلية من آليات توزيع واملساواة اجملتمعية، إذ أصبح الفساد منط حيا
الدخل، وينتشر أكثر بانتشار قيم القبلية والعشائرية واجلهوية واحملسوبية، ويتعمق بتفشي الرشاوى 
والوساطات وغياب أساليب الرقابة واملساءلة. وتعد بعض القطاعات جمال النتشار هذا النوع من الفساد  

ة، فحىت وان توفرت مجيع الشروط يف طالب اخلدمة وكون ملفه كامل وغري كقطاعات التعليم والصح
 & camargo) منقوص فانه حيتاج يف غالب األحيان إىل رشوة حىت حيصل على اخلدمة.

sambaiga, 2017, p. 12) 
 :الفساد باستعمال السلطة 2.5

 الفساد الناتج عن -أوال  (354، صفحة 2006)عبود جنم،  ثالثة أنواع فرعية هي:ويتضمن 
تلك الصعوبات والعقبات اليت يضعها املسئول أو املوظف أمام املواطن، ويكون هدفها الظاهر محاية 
 -املصلحة العامة غري أن هدفها احلقيقي هو حتقيق املصلحة اخلاصة ودفع املواطن لتقدمي الرشاوى. ثانيا

خالل املخالفة الصرحية  الفساد املتضمن خمالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة العامة، وذلك من
للموظف أو املسئول لنصوص القانون من أجل احلصول على مكاسب شخصية كما هو احلال يف منح 

الفساد الناتج عن املمارسة غري األمينة  -صفقة لشركة ال تتوفر على املواصفات املطلوبة مقابل فوائد. ثالثا
ع من الفساد بتجاوز املوظف أو املسئول حلدود للسلطات التقديرية املمنوحة للموظف، ويرتبط هذا النو 

 تحقيق مصاحله ومصاحل أقاربه.لالتصرف النزيه للسلطات املمنوحة له أثناء أداء وظيفته، فيقوم باستغالهلا 
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 :اتفساد حسب القطاعال 3.5
، 2006)صقر عاشور،  ويتم تقسيم الفساد وفق هذا املعيار إىل عدة قطاعات أو جماالت وأمهها: 

 (61صفحة 
وهــو مــا تعلــق بــاالحنراف الــذي متارســه النخــب احلاكمــة يف الســلطة والعصــب : الفســاد السياســيالفســاد السياســي -1

ـــة، مـــن خـــالل اســـتغالهلا لنفوذهـــا يف الســـلطة ومكانتهـــا يف  املتحكمـــة يف تســـيري مؤسســـات الدول
اجملتمــع، تســتفيد هــذه النخــب مــن منــافع ماديــة وعوائــد ماليــة بفعــل اخــتالس األمــوال العموميــة أو 

نــافع غــري ماديــة كالتعــدي علــى احلقــوق واحلريــات الشخصــية وجتــاوز  تلقــي الرشــاوى، وقــد تكــون م
مبــدأ التــداول علــى الســلطة بتزويــر االنتخابــات وتوجيــه وســائل اإلعــالم مــن أجــل صــنع رأي عــام 

 مؤيد لسياستها، وحماربة الكفاءات واإلطارات النزيهة وهتميشها وهتجريها.

سلطة االقتصادية يف كيانات احتكارية تعمل هو الفساد الناجم عن تركز الالفساد االقتصادي: الفساد االقتصادي:   -2
على املستوى الكلي أو القطاعي، وجتعل القرارات اليت تـتحكم فيهـا يف خدمـة مصـاحلها اخلاصـة، 
مستغلة ضـعف أسـاليب الرقابـة وغيـاب الشـفافية وعـدم احملاسـبة والعقـاب، فتكـون كيانـات الدولـة 

اردهــــا وحتويــــل الثــــروات العامــــة إىل ثــــروات واهليئــــات االقتصــــادية العامــــة عرضــــة لفســــاد وتبديــــد مو 
خاصـــة، وتضـــرب بـــذلك الضـــوابط والقواعـــد املتعـــارف عليهـــا يف مصـــداقية املعـــامالت واملبـــادالت 

 االقتصادية.

ويتمثـــل يف اهنيـــار ســـلم القـــيم واملعـــايري الســـلوكية وهتـــدمي هيكـــل العالقـــات : : الفســـاد االجتمـــاعيالفســـاد االجتمـــاعي -3
ــــة االجتماع ــــواع الفســــاد علــــى االجتماعيــــة وضــــرب الثقافــــة والبني ــــوع أخطــــر أن ــــل هــــذا الن يــــة، وميث

اإلطــالق، فيفقــد اجملتمــع قدرتــه علــى التمييــز بــني األخالقيــات الصــحيحة واملنحرفــة والســلوكيات 
النزيهــة والفاســدة، فهــو حيطــم الضــوابط االجتماعيــة فيوســع مــن جمــال قبــول اجملتمــع للممارســات 

ســـيلة أساســـية حملاربـــة الفســـاد املستشـــري يف والقـــيم واألخالقيـــات الفاســـدة. وقـــد يكـــون اجملتمـــع و 
مؤسسات الدولة، فمنظمـة الشـفافية الدوليـة تـدعو إىل االسـتفادة مـن دور اجملتمـع املـدين يف زيـادة 
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 ,mccusker, 2006) الـوعي واالسـتفادة مـن املعلومـات مـن أجـل تقـويض انتشـار الفسـاد.

p. 02) 

ويــرتبط بســلوكيات وأفعــال املــوظفني يف مؤسســات وأجهــزة الدولــة، ويتمثــل يف داري: داري: الفســاد اإلالفســاد اإل -4
االحنرافــات الــيت تصــدر عــن املوظــف أثنــاء تأديتــه ملهامــه يف وظيفتــه العامــة مــن أجــل حتقيــق منــافع 
شخصــية، وتنتشــر هــذه الســلوكيات بقــوة عنــدما تضــعف أو تنعــدم الرقابــة علــى أعمــاهلم، وتتجلــى 

تســـيب والالمبـــاالة وعـــدم احـــرتام مواعيـــد العمـــل، فهـــي تعـــرب عـــن عـــدم الشـــعور أهـــم صـــورها يف ال
باملسؤولية، كما تندرج ضمنها أعمال إفشاء األسرار الوظيفية وكل املظاهر األخرى اليت تؤثر على 

 حتقيق أهداف اإلدارة العامة وتعيق املصاحل العامة.

ويـــرتبط باســـتغالل املاســـكني بالســـلطة يف املؤسســـات التشـــريعية والقضـــائية الفســـاد المؤسســـي:  الفســـاد المؤسســـي:   -5
والتنفيذية يف الدولة ملناصبهم من أجـل االنتفـاع الشخصـي، وتعـد فـرص الفسـاد املؤسسـي يف بنيـة 
أجهزة الدولة كبرية، فالعاملني هبذه املؤسسات ميلكون سلطة وضع اآلليات اليت من شأهنا أن حتد 

تلكــون ســلطة التشــريع وســن القــوانني وتنفيــذها واملراقبــة علــى مــدى االلتــزام مــن الفســاد، حيــث مي
بتنفيــذها، واألهــم مــن ذلــك ســلطة معاقبــة خمالفيهــا، ويعــد الفصــل بــني هــذه املؤسســات وحتديــد 
صــــالحياهتا واختصاصــــاهتا دون تــــداخل وفــــق الدســــتور أساســــيا، مــــع إمكانيــــة رقابــــة املؤسســــات 

. وتعد شرعية مؤسسات الدولة عامال حامسا يف انتشـار الفسـاد، األخرى ومنظمات اجملتمع املدين
حيث يعترب البعض بأن املستويات العالية للفساد هلا عالقة مباشرة مع الشرعية املتدنيـة ملؤسسـات 
الدولــة، فبنــاء مؤسســات عامــة أكثــر فاعليــة وقابليــة للخضــوع إىل املســائلة يتطلــب عمليــة تفاعليــة 

 (CLINGENDAEL, 2007, p. 06) لشرعية(.بني الدولة واجملتمع )ا
 :فساد وفق النطاق الجغرافيال 4.5

حيث   الفساد على املستوى الدول،-وينقسم الفساد حسب هذا املعيار إىل ثالث أنواع: أوال 
أصبحت احلدود السياسية للدول خمرتقة بفعل العوملة، فالدول صارت ترتبط مصاحلها فيما بينها يف معظم 
اجملاالت خاصة االقتصادية والسياسية والثقافية، ويف إطار التنافس الدويل والصراع من أجل اهليمنة وسعي 
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الفساد على  -عمال غري مشروعة. ثانياالدول الكربى لتحقيق مصاحلها فإهنا غالبا ما تعمل على ممارسة أ
املستوى احمللي فقد صارت كل دول العامل مبا فيها الدول املتقدمة تعاين من ظاهرة الفساد، رغم اختالف 

الفساد اإلقليمي، وحيدث بني جمموعة من  -الظاهرة من حيث خصوصياهتا من دولة إىل أخرى. ثالثا
وابط إقليمية ومصاحل مشرتكة، وتربطها عالقات جتارية واقتصادية الدول املتقاربة جغرافيا واليت جتمعها ر 

تساهم يف تعزيز التعاون والتكامل االقتصادي فيما بينها، إذ أن معظم الدول تبحث عن أسواق ملنتجاهتا 
وتسعى للحصول على صفقات لشركاهتا، وأمام املنافسة الكبرية فإهنا تلجأ إىل دفع الرشاوى والعموالت 

 لفوز هبذه الصفقات، مثل الفساد الذي حيدث يف دول اإلحتاد األورويب.من أجل ا
 مظاهر ووسائل الفساد.6

، فالــدول اد العديــد مــن املظــاهر املختلفــة، يتفــاوت تأثريهــا مــن دولــة ألخــرىتشــتمل ممارســة الفســ
يف املؤسســات الناميــة واملتخلفــة أصــبح فيهــا الفســاد منــط حيــاة وأحــد القواعــد الرئيســية للتعــامالت اليوميــة 

ــــه  ــــة واحلكــــم الراشــــد، ويصــــل يف مراحل ــــب عــــامال أساســــيا يف تقــــويض الدميقراطي واإلدارات، وكــــان يف الغال
 املظاهر: هذه أهم و   ،املتقدمة إىل تدمري الدولة وإغراقها يف حلقة مستمرة من الفوضى والعنف املؤسسي

 :رشوةال1.6
واستخداما، وهي أيضا األخطر تأثريا واألشد ضررا تعد من أبرز آليات اإلفساد وأكثرها شيوعا 

على اجملتمع، فهي ختلق التفاوت والطبقية وحتول احلق باطال والباطل حقا، فهي وسيلة يباع فيها الضمري 
، اعدةبسعر زهيد من أجل الربح السريع، ويعرب عنا بالعديد من املصطلحات كاهلدية واإلكرامية واملس

مة تعد رشوة وهي متنح للموظف بغرض احلصول على منافع ومصاحل ذاتية، فاهلدية مقابل تقدمي خد
وخيتلف مقدارها حسب نوعية اخلدمة املقدمة، حيث تنتشر يف كل اإلدارات الستخراج أبسط الوثائق 
اإلدارية، وكذا يف أعلى املستويات إلبرام الصفقات العمومية الكربى. لقد حتولت الرشوة خاصة يف الدول 

 إىل قاعدة عمل، يعتقد األفراد أنه ال ميكن قضاء مصاحلهم إال من خالهلا. املتخلفة
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 :بيروقراطيةال 2.6

أو القوة، فهي تعرب عن   CCrraaccyy  وسلطة  BBuurreeaauu  من مصطلحني مكتب لغويا هي مركبة 
  ويعترب ماكس ويرب  (33، صفحة 2000)حسن الشماع و كاظم محود،   ..سلطة املكتب أو قوة املكتب

MMaaxx  WWeebbeerr   من أشهر من كتب يف البريوقراطية، ويربطها مبصطلح املثالية ليعرب عن الصورة النقية
 للبريوقراطية القريبة من مفهوم القيادة الرشيدة، حيث يعترب أن القيادة الرشيدة هي قلب البريوقراطية،

ورغم أن هدف هذا النموذج نظريا هو حتقيق أعلى كفاءة  (196، صفحة 1997)حممود كاللده، 
إنتاجية، غري أنه حتول يف العديد من البلدان إىل ظاهرة سلبية عمليا، نتيجة ملا صاحبه من جوانب سلبية  

لقرارات املختلفة، كالتعقيد، واملركزية، وااللتزام احلريف بالنصوص القانونية، وعدم املرونة، والبطء يف اختاذ ا
خاصة يف ظل سوء تسيري القيادات العليا وعدم حتملهم للمسئولية وتقدمي مصاحلهم الشخصية على 
حساب املصلحة الوطنية، فقد صارت تصور لنا عاملا مملوءا باألوراق، وبالتعطيالت املقصودة والعفوية، 

يف أداء واجباهتم الوظيفية يف أسرع فرتة وأحيانا بالطغيان واالستبداد من لدن بعض املسئولني وتقاعسهم 
 زمنية وأحسن إبداع وجودة عالية وبأقل تكلفة مادية.

 :التحيز والمحاباة والمحسوبية 3.6
هو منط سلوكي نابع من دوافع طائفية أو قبلية أو قومية أو فئوية، حيث يتم من خالهلا التمييز بني  

عرقية أو طبقية أو عنصرية، تؤثر يف النهاية على الوحدة الوطنية  املواطنني واملناطق وفئات اجملتمع العتبارات
  ،،واالنسجام اجملتمعي، وتغذي االنقسام اجملتمعي والعداء وإضعاف ثقة املواطنني بنزاهة اإلدارة وعدالتها

والطبقية والعنصرية والتهميش، وهذه الظاهرة من أبشع صور التمييز   (36، صفحة 2005)الكبيسي، 
 اليت أدت يف كثري من األحيان إىل إقصاء الكفاءات ودفعها إىل اهلجرة من أوطاهنا.

 :اساءة استعمال المنصب العام واستغالل النفوذ4.6
ظاهرة استغالل النفوذ والسلطة من أبرز مظاهر الفساد أيضا، واملقصود هبا هنا استغالل املسئول  

الحيات املمنوحة له يف إطار القانون أثناء أداءه لوظيفته لتحقيق أغراض شخصية أو أو املوظف للص
خدمة مصاحل أصدقائه وأقاربه وزبائنه، وكذا تعسفه يف استخدام السلطة املمنوحة له لتحقيق تلك األغراض 
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دمات إىل على حساب املصلحة العامة، وهذا ما يتسبب يف املساس حبقوق املستحقني وحتويل املنافع واخل
غري مستحقيها، واألخطر من ذلك استخدام النفوذ واملنصب للتسرت على املخالفني واملفسدين، ويف 

 النهاية يعيق كل ذلك حتقيق أهداف املؤسسات واإلدارات العامة واخلاصة.
 غسيل األموال واالختالس 5.6

عليها من جرائم اقتصادية واستخدامها عملية غسيل األموال هي حتويل األموال أو العوائد اليت مت احلصول  
فالغسيل هنا يعين حماولة   (356، صفحة 2006)عبود جنم،   ..مبا يساعد على إخفاء مصدرها أو أصلها احلقيقي

ضخها يف تبييض وتنظيف تلك األموال الفاسدة وغري املشروعة وحتويلها اىل أموال مشروعة من خالل دجمها و 
هو صورة من صور الفساد املعروفة، وهو استغالل املوظف أو املسئول فاالختالس  أمامشاريع نظامية. 

لسلطته الوظيفية لتحويل موارد الدولة العمومية إىل ملكيته اخلاصة بطرق احتيالية، فيقوم بتحويل وجهة 
األموال للمشاريع العمومية إىل حسابه اخلاص، وترتبط عمليات االختالس عادة بالبنوك واملؤسسات اليت 

ر فيها سيولة مالية كبرية وتغيب فيها الرقابة. أما السرقة فهي أيضا صورة أخرى من صور الفساد تتوف
فالسارق ال ميكن االحرتاز منه، خبالف املختلس الذي يأخذ املال املتاح على حني غفلة من مالكه، 

  (31، صفحة 2005)الكبيسي،   ..ولذلك يعترب االعتداء على املال السائب أقرب لالختالس منه للسرقة
 الفساد والجهود الدولية لكافحته مؤشر.7

للـدول الناميـة واألنظمـة  يرسم مؤشر انتشار الفساد يف العامل اليوم مستوى خميف، خاصـة بالنسـبة
سياســية مســتوى اخلطابــات ال إىلأن جهــود مكافحتــه تبقــى حمــدودة وال ترقــى  إىل، مــع اإلشــارة الدكتاتوريــة

   حىت بالنسبة لبعض الدول الدميقراطية واملتقدمة يف مسارات التنمية. 
 مؤشر الفساد 1.7

دولة حسب  180حياول اخلرباء يف جمال قياس درجة الفساد يف الدول استخدام مؤشر يصنف  
درجة كحد أعلى  100مدركات الفساد يف القطاع العام، حبيث يعتمد هذا املؤشر على القياس من 

للنزاهة وغياب الفساد، وصفر كحد أدىن للنزاهة ومنه انتشار الفساد بشكل كبري، وأظهرت القياسات لعام 
وجود جمموعة من الدول املتقدمة يف مستويات جيدة من النزاهة وتراجع مستوى الفساد، وهي  2020
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سجلت كل من الدمنارك وسويسرا، حيث  على التوايل الدمنارك ونيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة والسويد
درجة، ويف املقابل ويف أسفل  85درجة، يف حني سجلت الدول األربع اليت تليها معدل  88ونيوزيلندا 

الرتتيب ملؤشر قياس الفساد، سجلت كل من جنوب السودان والصومال وسوريا واليمن وفنزويال أدىن 
درجة كأسوأ معدل على  12السودان والصومال مستويات النزاهة واستشراء الفساد، حيث سجلت 

)منظمة  درجة، 15درجة وفنزويال واليمن مبعدل  14املستوى العاملي، تليها كل من سوريا مبعدل 
وشهدت العشر سنوات األخرية مستوى جيد جلهود بعض الدول يف حماربة  (2021الشفافية الدولية، 
 كل من اليونان واإلكوادور، غري أهنا تبقى غري كافية.   الفساد تتقدمهم

 الفساد الجهود الدولية لمكافحة 2.7
 14دخلت حيز التنفيذ يف  2003أكتوبر  31)لقد رمست اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  

إطارا شامال ملواجهة الفساد على املستوى العاملي، وذلك من خالل جمموعة اإلجراءات ( 2005ديسمرب 
خاصة وأهنا ركزت على كل التحديات القانونية واألمنية والسياسات والتدابري واآلليات اليت نصت عليها، 

مسية كمنظمات اجملتمع مبا فيها حماربة ثقافة الفساد املنتشرة، وحاولت االستعانة بالعديد من الفواعل غري الر 
 املدين ووسائل اإلعالم، كما وضعت العديد من اآلليات العملية حملاربة الفساد وحثت الدول عليها أمهها:

 (2019)مداحي، 
 نشر ثقافة حماربة الفساد  -1
 إنشاء هيئات متخصصة للوقاية من الفساد -2

 يف القطاع العاماإلدارة الرشيدة للموارد البشرية  -3

 تصميم مدونات قواعد سلوك املوظفني -4

 حوكمة املشرتيات العمومية وإدارة األموال العامة  -5

 تسهيل الوصول إىل املعلومات )نشر العمل بنظم املعلومات( -6

 العمل على جتسيد استقالل القضاء -7

 متكني اجملتمع املدين وتوسيع أدواره -8
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ظاهرة الفساد يف العديد من الدول اليت كانت هلا  لقد سامهت هذه اآلليات يف احلد من انتشار
إرادة فعلية يف مكافحة الفساد واليت سجلت مؤشراهتا تقدما ملحوظا مثل اليونان واإلكوادور، 
غري أن معدالت الفساد تبقى مرتفعة جدا يف الكثري من الدول النامية خاصة يف إفريقيا أين 

السياسية يف مكافحة الفساد، ويف غالب األحيان تكون تغيب اإلرادة السياسية الفعلية ألنظمتها 
هذه األنظمة جزء من الفساد العام يف البالد، يف ظل عدم قدرة منظمة األمم املتحدة على 

 املسامهة يف حماربة الفساد يف هذه الدول نظرا لغياب آليات عملية.

 خاتمة: .8
يف إفشال السياسات االقتصادية والتنموية للدول، وقوض  كان سبباأن الفساد  ميكن استخالص 

الدعائم األخالقية للحياة العامة للمجتمعات، وتسبب يف اضطراب واحنراف مؤسسات الدولة عن مهامها 
األصلية، فالفساد هو سرطان وخراب للمجتمعات واألمم، وقد ثبت فشل كل سياسات حماربته وعجز  

ا يعيشه العامل اليوم من استبداد وطبقية واستغالل وغياب للعدالة كل اسرتاتيجيات احتوائه، إن م
االجتماعية واملساواة، يعود باألساس إىل انتشار ظاهرة الفساد يف اجملتمعات، فقد حولت أقليات فاسدة 
ونافذة إمكانيات وموارد الدول إىل ملكية خاصة خلدمة مصاحلها، وجعلت بذلك أغلبية الشعوب 

رمان واالستغالل، فإذا كان العدل أساس امللك فإن الفساد أساس االستبداد، إن مضطهدة تعاين احل
الفساد اليوم يهدد مستقبل البشرية ويتطلب إنتاج سياسات واسرتاتيجيات جديدة حملاربته، وكذا تفعيل 

 آليات التعاون الدويل واإلقليمي بشكل جدي من أجل مواجهة هذه الظاهرة املعقدة.  

 راجع:. قائمة الم9
 :لمؤلفاتا

(، رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، مؤسسة 2007أيب حيي زكريا بن شرف النووي، حمي الدين، )
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 : بين طموح المحاولة وصعوبتهاMic Macاستشراف السياسات العامة بتوظيف تقنية 
Prospecting public policies using Mic Mac technique: between 

ambition and difficulty  
 

 نجوة بوزورين 
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 : ملخص
يأخذ يعد االستشراف من املستويات املهمة يف البحث، واليت منحت اهتماما واضحا لكونه  

البحث إىل مرحلة تتجاوز جمرد الوصف والتفسري فقط إىل مراحل متقدمة يف استحداث الفعل واالستعداد 
 له من خالل توظيف تقنيات جتمع بني نقيضني مهمني ومها احلدس واملنطق.

تسعى هذه الورقة يف املقام األول إىل رفع اجلهل عن معىن ومبىن االستشراف. مث يف املقام الثاين  
تخوض يف مسالة صعوبات استخدام تقنياته خاصة السيناريو من خالل استعراض حمدودية حماوالت س

) وهي مرحلة حتديد املتغريات MICMACاستشراف السياسات العامة يف اجلزائر من خالل توظيف 
اقرتحه  الرئيسة وغري الرئيسة يف مسار استخراج السيناريوهات املمكنة لتلك السياسة وفقا للربنامج الذي

 لكيفيات استخراج السيناريوهات املمكنة لسياسة ما(. LIPSORمركز 
 .تقنية امليك املاك، تقنية السيناريو، السياسات العامة،  االستشرافكلمات مفتاحية: 

Abstract: 
Prospection is perhaps among the most important levels of any 

research which has been given remarkable interest simply because it takes 
research into a phase where it transcends description and interpretation into 
an advanced phases of pro-acting and getting ready for through the use of 
techniques which combines between two opposites intuition and logic.  

This paper tries, in the first place, to define prospection. In the second 
place, it deals with the difficulties of using scenario technique where MIC 
MAC is the first step to apply it. The MIC MAC is intended to define 
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variables and classify them according to some values given to them 
according to a program proposed by Lipsor. 
 
Keywords : Prospection; Public policies ;Scenario technique ;Mic Mac 

technique 
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 مقدمة:  .1
لعل من بني أسرار حتقيق دول وأمم الجنازات حضارية وتقدمية اهتمامها مبمارسات حتاول تعقب 

البشرية، ولكن بعد ظهور الفلسفة امتدادات األمور من خالل حماوالت كانت يف بداياهتا تفوق الطبيعة 
الوضعية ، أدت إىل االهتداء إىل ما يعرف " باالستشراف". هذه املمارسة  -والربغماتية، وما بعد الوضعية

العلمية اليت أصبحت من بني اسرتاتيجيات الدول العظمى لتحقيق اهليمنة من خالل االهتمام ليس فقط 
ختصص موارد بشرية ومادية رهيبة هلذا اجملال. يف حني جند الدول  باملاضي واحلاضر، بل باملستقبل لذا فهي

.  وعليه نطرح السؤال املوايل: أين تكمن صعوبة تطبيق تقنيات 3العربية جمتمعة التتجاوز نسبة 
 يف استشراف خمتلف السياسات العامة يف اجلزائر؟ -امليك ماك مثال –االستشراف 

افرتاض مفاده إمكانية تطبيق هذه التقنيات من بينها تقنية  لإلجابة على هذا السؤال انطلقنا من
على خمتلف السياسات العامة، وقد مت ذلك من خالل حماولة تطبيق هذه التقنية على سياسة  امليك ماك

تقدمه من أمور اجيابية  الشهادات) األطوار( ، وهذا املقال يقدم خالصات عامة متعلقة بالتقنية ذاهتا، وما
ث يف القضايا االجتماعية بشكل عام، وكذلك الصعوبات اليت تطرحها) ملن يرد االطالع على جملال البح

عليه سوى التواصل مع  التقرير املفصل للتقرير النهائي لتطبيق هذه التقنية  املدرج يف قائمة املالحق  ما
 صاحب املقال عرب االمييل(.

  . معنى استشراف المستقبل2
يف طور التطوير. واالستشراف ليس تعبريا  جديد قدمياالستشراف هو علم االستشراف هو علم 

لغويا فقط بل هو برامج علمية تستند إىل الرياضيات، واإلحصاء، الفيزياء.وتعود بدايات نشأة هذا العلم 
هبذه الصورة إىل ظهور الثورة الصناعية، اليت أضفت على اخليال اإلنساين بعدا آخر حيث ظهر أدب 

العلمي ومن األمثلة ذلك خنتار"اخرتاع املستقبل" لـ دنيس جبور، و"صورة جانبية للمستقبل" لـ آرثر   اخليال
  (2010-2009)قاللة،  .كالرك، وغريهم

اىل ماعرف انذاك" بالتنجيم، والتكهن، والفراسة، علم الغيب، وغريها من  يعود ظهوره كممارسة يف التاريخ
 فاهيم امليتافيزيقية اليت تتجاوز القدرة البشرية الطبيعية. امل
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خاصة يف اجملال العسكري و  1945وكعلم، االنطالقة كانت أمريكية أثناء احلرب العاملية الثانية يف 
 Hudsonو  Rand Corporationالتكنولوجي والنووي من طرف مؤسسات كـ

Institut وهذا بعد انشقاق(Herman Kohn  الرياضي والفيزيائي التكوين الباحث يف جمال
  Rand.) (Stephane Gordobes, 2004)الطريان يف مؤسسة 

. و مع Futurologyعلم املستقبل" طموح تأسيس"األمريكيني  الباحثني واألكادميينيفربز لدى 
األزمات على حني غرة كان على الدول تنمية األحباث  تزايد أمهية االستشراف يوما بعد يوم يف عامل تعرتيه

 يف هذا اجملال.

ينطلق االستشراف من التاريخ ليصل إىل املستقبل وهذا خلدمة احلاضر ألن البشر حقا يتغريون ولكن 
املشكالت تبقى، يف الواقع أن مقاربات هذه املشكالت هي اليت تتغري. وبدايات التنظري اجلدي هلذا العلم 

موظف سام سابق يف  -Gaston Bargerنسا تعود إىل منتصف اخلمسينات حيث حث يف فر 
صفحة والذي مثل دليال  20يف حدود  1953، والذي كتب نصا يف ربيع وزارة الرتبية الوطنية الفرنسية

 Barger, étapes de la) -ممتازا للمحاولة يف البحث يف االصول الفلسفسة لالستشراف

prospective, 1967) .على ضرورة أخذ املستقبل بعني االعتبار، وبشكل رمسي عند اختاذ القرارات
أي الدعوة إىل املصاحلة بني املعرفة والسلطة، بني الغايات والوسائل، وحتويل النظرة إىل املستقبل إىل أفعال، 

ني جتاه املستقبل يرتكز على ستة مميزات إىل انتهاج موقف مع Bargerواألحالم إىل مشاريع. وقد دعا 
 (Barger ،étapes de la prospective ،1967) )غودي( أساسية وهي:

 اهلدوء.-
 اخليال.-
 روح اجلماعة الضرورية.-
 الشجاعة الضرورية)للخروج عن املسطر أو املألوف(.-
 باالبتكار وقبول املخاطر.القيام -
 الروح اإلنسانية) اإلنسان يف املقدمة(.-
 الثقافة: تسمح بتحسيس فكر اآلخر) أي الفهم قبل احلكم(. -

مت  1957لالستشراف غاية معيارية) ما الذي ينبغي أن يكون(. ويف عام  Bargerوقد أعطى 
Bargerتأسيس املركز الدويل لالستشراف من قبل 

 Pierre Massé، وقد انضم إىل هذا املركز  
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الذي أضفى نقلة نوعية على غاية االستشراف أي االنتقال من مالحظة املستقبل  -حمافظ التخطيط -
 (Massé, 1967) انطالقا من احلاضر)معياري( إىل مالحظة احلاضر من خالل املستقبل)استكشايف(.

 International Futuribleج املركز الدويل لالستشراف ضمن مجعية مت دم 1967ويف 
 Michel. وتعززت املدرسة الفرنسية لالستشراف بأعمالHugues de Jouvenel بقيادة  

Godet  يف مؤسسة Séma سيما بـDATAR وهي مندوبية هتيئة اإلقليم والعمل اجلهوي مت ،
اعتماد نظام الدراسات ملخطط التهيئة الذي تكفلت به مت  1968، ويف 1963إنشاؤها يف فرنسا يف 

 )غودي(   .Sésameمؤسسة
ابتداء من منتصف سنوات السبعينات، وحتت تأثري المركزية مصاحل الدولة، نزل االستشراف تدرجييا 

 إىل األقاليم، وحتول إىل استشراف"جهوي" أو "إقليمي".

العربية لتعميم املنطق االستشرايف يف العامل العريب، جند الدكتور سعد الدين إبراهيم، أما عن احملاوالت 
أما يف املغرب العريب حنصي  وغريهم. )لشهب( إمساعيل صربي عبد اهلل، وليد عبد احلي، املهدي املنجرة،

من األمساء األكادميية قيس اهلمامي من تونس، وحممد سليم قاللة من اجلزائر وذلك من خالل تأسيسه 
وتدريس املادة يف املقررات بشري مصيطفى  ، 2005ملركز الدراسات التطبيقية واالستشراف يف 

 إنشاء وزارة اإلحصاء واالستشراف يف اجلامعية.أما عن القناعات الرمسية يف اجلزائر فقد جتسدت يف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             حبقيبة محلها االستاذ بشري مصيطفى، واليت مل تدم طويال، ومت الغاؤها الحقا.2010

 

 لتنبؤ والتخطيط واالستيراتيجيا والمنظوراالستشراف وا. 1. 2

لعل أهم مايدور حوله النقاش يف حتديد مفهوم االستشراف هو مشكلة التعريف نظرا للعديد من 
األسباب اليت مردها طبيعة العمل يف حد ذاته، واختالف نظرة األشخاص واملفكرين واملؤسسات والدول 

 له.
والتخطيط واالسترياتيجيا. للتفريق بني هذه املصطلحات   عادة مايتم اخللط بني االستشراف والتنبؤ

 نعمد إىل االختصار فقط لذكر األهم عن املهم، وسنكتفي بعرض تلكم احملاوالت اجلادة دون الدخول يف
التعريفات اليت توظف متغريات مركبة اليسمح املقام بذكرها كلها. ومن احملاوالت اليت اخرتناها  تفاصيل

االستشراف االستراتيجي اليت أخرجها يف كتاب عنونه:  Michel Godet هي اليت قام هبا
 .للمؤسسات واألقاليم
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االستشراف ليس التنبؤ الن التنبؤ مطالب بان تكون نتائجه مضبوطة بتواريخ حمددة. بالنسبة 
 )غودي(فان "التنبؤ لن ينفع يف شيء مامل يقم اإلنسان بأي شيء لتغيري جمرى األمور".  Bargerلـ

(Godet, 2001)  
يف ابسط مضامينه الفعل  (Barger, étapes de la prospective, 1967) يعين التنبؤ

الذي ينطلق من املاضي، ويأخذ من احلاضر خلدمة املستقبل ، يف حني أن االستشراف ينطلق من املاضي، 
يأخذ من احلاضر، ويتعداه إىل املستقبل ليحدد املستقبالت املمكنة، وتقييم مظاهرها كما ونوعا ، ليعود 

 )اجلابري( مة إما بالقضاء عليها أو التقليل من خطورهتا.إىل احلاضر ليلغي االحتماالت اليت الختدم املنظ
(  يعرفه بأنه:" تصور مستقبل مرغوب، وكذلك تصور 1973فيما يتعلق بالتخطيط فاناكوف) 

  .)غودي( الوسائل الفعلية اليت تؤدي إليه"

 )غودي( .فتعين:" بعد النظر والتجديد" -يف أهم تأويالهتا الالحقة-أما االسترياتيجيا  
 )غودي( وتعرف أيضا بأهنا:" تأثري املنظمة على حميطها وعلى التفكري يف هذا التأثري".

لالسترياتيجيا مفاده:" اخلط األمحر للفعل الذي حيدد الوسائل ، كما ورد يف الكتاب تعريفا آخر 
والربامج، واملراحل اليت ينبغي قطعها لتجسيد املستقبل املرغوب، أي الطرق، وجماالت احلركة، ووسائل 

 )الكايف( العمل.

ضمن مرحلة االستباق باعتباره أما االستشراف فيعين:" استحداث الفعل مع االستعداد له " أي يت
يتمحور حول السؤال:" ماذا ميكن أن حيدث؟ أما االسترياتيجيا فهي متثل مرحلة اإلعداد للعمل، وتتمحور 

 حول السؤال:"ماذا ميكن أن افعل؟
 و عليه االستشراف االسرتاتيجي هو حصيلة: ماذا سأفعل؟+ كيف سأفعله؟ 

ولربط االستشراف واالسترياتيجيا البد من توفر املنظور االسرتاتيجي، وبالتايل نصيغ هذا التعبري 
باملفاهيم التالية: البدائل املستقبلية)استشراف(، االختيار)االسترياتيجيا(، والقدرة)املنظور( وحنصل على 

الستشراف االسرتاتيجي.أي أن الصياغة التالية: القدرة على االختيار بني البدائل، وهي متثل معىن ا
 Barger ،étapes de la) االسترياتيجيا تستدعي االستشراف ولو جملرد توضيح اخليارات 

prospective ،1967) .اليت تلزم املستقبل(Massé ،1967) 
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 التصور الكامل لالستشراف. 2. 2
والستكمال صياغة تصور عام وشامل لالستشراف، نضيف أن لالستشراف مخسة أفكار مفاتيح كما 

 )غودي( ورد يف كتاب "االستشراف االسرتاتيجي للمؤسسات واألقاليم" مليشال غوديه ، وهي كما يلي:
التصرفات تتكرر.وجوهر : التاريخ اليعيد نفسه لكن العالم يتغير لكن المشاكل تبقى .1

 االستشراف يركز على القدرة على التمييز بني العوامل اليت حتكم حقيقة التغيري.
: يقول سينيكا انه "التوجد رياح مواتية إال ملن يعرف المستقبل ثمرة الضرورة، والصدفة، واإلرادة .2

 اإلنسان من القدرية، وحيث على الفعل. واالستشراف حيرر )غودي(إىل أين هو متوجه". 

 فاالستشراف هو عدم انضباط فكري خصب ذو مصداقية، وهو حباجة إىل الصرامة.
يدرس االستشراف الظواهر املركبة وليس الظواهر املعقدة. يعين املركب أن  كفى تعقيدا للمركب: .3

العالقات بني العناصر تتجاوز عدد العناصر، أما املعقد فيعين أن عدد العناصر أكرب من عدد 
العالقات بني هذه العناصر أي أن هذه العالقات غري معروفة وبالتايل استحالة دراستها. وهلذا 

درجة استحالة دراسة بعض القضايا يف األنظمة الديكتاتورية اليت تغييب فيها السبب يصعب إىل 
 احلرية والدميقراطية) االتصال واحلوار بني خمتلف الفواعل الرمسية واجملتمعية(.

يقول طرح األسئلة الجيدة واالحتراس من األفكار المسبقة)النظر بطريقة مختلفة(:   .4
Bourbon Busset (1959ينبغي على ا ) ،الستشراف أن حيارب أيضا األفكار الزائفة

( إىل" املراجعة املستمرة 1960)Burgerويدعو أيضا  )غودي( األفكار اليت مت استقباهلا".
 )غودي( ألعمال الشركات وأهداف املؤسسات".

األهواء، والعقل، والقلب، والفكر، هو مفتاح جناح  : أن قرانمن االستباق إلى العمل بالتملك .5
 العمل وتفتق األشخاص.نبلغ نفس الرسالة باأللوان:

 األزرق)العقل(: االستباق. -
 األصفر)األحاسيس(: التملك. -
 األخضر)الفعل(: االسترياتيجيا.-

املركبة هدفه وعليه حسب املقاربة الفرنسية لالستشراف فهو:" تفكري عرب ختصصي يتناول الظواهر 
 (Gonod, 2002) رسم بدائل املستقبل"
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  تقنيات االستشراف. 3
كما مت التطرق اليه سابقا ان الدراسات املستقبلية حدثت يف رحم املؤسسات العسكرية اوال، مث 

لالستشراف ارث فلسفي عميق االقتصادية، مث االقاليم ثانيا وكالمها اسري منظور كمي بالدرجة االوىل. 
حيث يشكل نقطة التالقي بني املنظور احلدسي التأملي، واملنظور العقلي الكمي. وهو ماجسدته الفلسفة 

 الربغماتية االمريكية، اي منح فضاء جديد للتحليل قائم على قاعدة "اما"، و"اما".
 

نووية، اجلرائم االلكرتونية، وغريها( السلبية للمنظور التكنولوجي) التلوث، املخاطر ال اآلثار أنغري 
اخلشنة  األدواتدعمه التحول يف التنافس يف  انسنة البحث من منظور كيفي. وهو ما إىل أخرىدفعته مرة 

 إدارةتنامي االعتناء بتوظيف القوة الناعمة، والذكية، أي تطوير البعد الكيفي يف  إىليف احلرب الباردة 
 التنافس، والصراع.
ذات مسة   6تقنية ترتاوح بني الكمي والكيفي:  24تقنيات يف الدراسات املستقبلية ب حدد عدد ال

 (2018)احلي،  ثنائية السمة. 3ذات مسة كيفية،  15كمية، 
إن ما مييز تقنيات االستشراف هو  حماوالهتا لنمذجة الواقع، غري أن احملدودية تكمن يف كوهنا نامجة 

وبالتايل تعرب هذه التقنيات عن نقيضني متكاملني مها  البشر.ومعروف عن البشر احلدس، والشغف.عن 
 احلدس واملنطق.

(، والالمؤكد، وزيادة توفر أو imperfectialisme) واجلدير بالذكر هنا أن  صفات الالكمال
واهلدف  تكامل املقرتبات.غياب املعطيات، والذاتية يف التفسري كلها حقائق أكيدة تستدعي التعددية ، و 

من هذه التقنيات ليس دائما تقدمي نتائج بل على األقل إعطاء فرصة للتفكري املهيكل، والتواصل الذكي 
حول موضوع معني. كما تساعد التقنيات كل مهتم باكتشاف املشاكل واحللول، وتعلم استعمال اللغة 

 اجلماعي، والوقت. اخلاصة. إال أن هذه األمور تتطلب الكثري من التفكري 
تعد الورشات االستشرافية  من لوازم العملية االستشرافية الضرورية ، وهذا انطالقا من حقيقة أن  

االستشراف هو عمل تشاركي ال وجود ألفكار جيدة وأخرى سيئة، فالسيئ اليوم ميكن أن يكون جيدا 
تصر على استهالك التكوين فقط بل غدا، وال مكان للعمل الفرداين، املتحيز. وهدف هذه الورشات اليق

هو كذلك منتج لتفكري حول املشكل املطروح. ومن أمثلة تطوير الورشات وإعطائها أمهية هو ما ماقامت 
 (Godet ،2001) من تنظيم ندوات تكوينية إلطارات التسيري، 1985يف عام   Renaultبه شركة
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املشاركون على املناهج ، واألدوات اليت ميكن أن تفيدهم، وتفيد املؤسسة حبيث" حيث يدرب أثنائها 
 )غودي( الجيب أن متوت املؤسسة مع منتوجها".

( وليس تواجد جمموعة من األفراد تربطهم Teamومن متطلبات العمل بالورشات تنمية روح الفريق)
 (.Groupمصاحل ذاتية صرفة)

باإلضافة إىل عامل الزمن، فالعمل يف ورشات يتطلب مدة زمنية حددها خمتصوا االستشراف يف مدة 
أدناها ستة أشهر،ألهنا تتطلب الكثري من احلوار، والنقاش، وتبادل وجهات النظر، وتقبلها كما هي دون 

 حتريف أو تزييف.
 نذكر منها:)اجلابري(افية هي التقنيات ميكن االستغناء عنه يف العملية االستشر  والعامل اآلخر الذي ال

 تقنية السيناريو. 1. 3
منتصف السبعينات  هي من بني التقنيات اليت دخلت جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية. ظهرت يف

 وتتضمن املراحل التالية: )غودي( من القرن املاضي، وكانت تطبيقاته األوىل يف الشركات واإلدارة العامة،
: وهاهنا يتم شرح التطورات احلالية والسابقة، كما يتم الكشف عن عناصر االستقرار المتغيرات -1

اليت تعد مرحلة  ) (Analyse structurelleالتحليل الهيكليوالفوضى. ويتخلل هذه املرحلة 
 Théorie desأساسية يف إعداد السيناريوهات.مت استلهام هذه التقنية من نظرية الرسوم البيانية 

graphes.  هي عبارة عن عالقة ثنائية بني جمموع النقاط اليت بني أزواجها رابط مباشر.ميكن هلذه
ساعد هذه  بيانات غري املوجهةالروابط أن تكون موجهة من أ إىل ب أو يكون الرابط غري موجه يف ال

التقنية على هيكلة التفكري اجلماعي من خالل طرح األسئلة الصحيحة. حيث تساعد على التعرف على 
يتم تقليص طبيعة النظام املركبة إىل متغريات رئيسة، كما  MIC MACاملتغريات، فمن خالل تقنية 

 هم لبلوغ الغايات احملددة.تساعد على التعرف على الفاعلني الذين ينبغي التأثري في
ويف هذه املرحلة يتم حتديد النظام ضمن عناصره الوجيهة، باإلضافة إىل التعرف  بناء القاعدة: -2

:" أن كل نظام يتضمن أنظمة فرعية Talcott Parsonsعلى األنظمة الفرعية. هنا نستذكر ماقاله 
 analyse) التحليل المورفولوجيويتم تفكيك النظام باستخدام (Dahl, 1971) .أخرى"

Morphologique) :ويتم على مرحلتني ) (Godet, 2001) 
تفكيك النظام إىل أنظمة ومكونات صغرية، وينطلق من نتائج التحليل اهليكلي. وهذا التفكيك  -

 تكوين التوفيقات، أي جداء الفرضيات. يسمح بتكوين الفضاء املورفولوجي، ومنه
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اختزال الفضاء املورفولوجي، وهنا يتم تقليص الفضاء املورفولوجي إىل فضاء صغري مفيد، وذلك  -
 بتوظيف معايري االنتقاء.

: ويتم رصد مشاريع الفاعلني حبيث يتم وضع كل فاعل بالنسبة لكل غاية، ففي هذه الفاعلون -3
 MACTOR .(laprospective.frيكات، والتحالفات من خالل تقنية املرحلة يتم تقييم التكت

 7تفرتض تقنية املاكتور طريقة لتحليل لعب الفاعلني وذلك باستخدام بعض األدوات البسيطة.تتم عرب(
يجية واألهداف، مث املراحل وهي تباعا: تشكيل جدول اسرتاتيجيات الفاعلني، مث حتديد الرهانات االستريات

موقعة كل فاعل بالنسبة لألهداف االسترياتيجية، مث تعقب أولويات األهداف بالنسبة لكل فاعل، مث حتليل 
تركيب التأثريات املباشرة وغري املباشرة بني الفاعلني وحساب عالقات القوة، مث إدماج عالقات القوة يف 

صياغة توصيات استرياتيجية ، واألسئلة املفاتيح بالنسبة حتليل االختالفات والتشاهبات بني الفاعلني، مث 
 .للمستقبل

 رصد املستقبالت املمكنة. -
يتم إبراز السيناريوهات اآلثار المتقاطعة االحتمالية  من خالل تقنية تقليص حقل االرتياب: -5

 يجية.األكثر احتماال، وفحص تركيبات فرضيات كانت ستقصى قبليا، وتقييم اخليارات االستريات
 وصف املسارات اليت ميكن أن توصل إىل السيناريوهات.-6

حماولة الستكشاف املستقبل وفق األهداف املخططة، باستخدام أساليب كمية ويبقى االستشراف "
تعتمد على قراءة أرقام احلاضر واملاضي، أو أساليب كيفية تستنتج أدلتها من اآلراء الشخصية القارئة جملرى 

املهم هلذا االستكشاف أن يعتمد على ذلك النوع من املتغريات القابلة ألن تبىن عليها األحداث، ومن 
 .Mic Macوهنا تربز أمهية تقنية  )اجلابري( ".السياسات التحسينية

  MIC MACتقنية . 2. 3
 Micmac(Matrice d’Impacts Croisés-Multiplicationمت تطوير برنامج 

Appliquée à un Classement من قبل معهد اإلبداع املعلومايتInstitut 

d’innovation informatique 3( ملؤسسةIE  بإيعاز من خمرب البحث يف االستشراف
، حيث  Windows(. وتعتمد على مقاييس برامج مطورة لـLIPSORواالسترياتيجية والتنظيم)

 Microsoft word, excel, powerيسمح بتحويل املعطيات والنتائج إىل برامج

point.وبالتايل إمكانية التدخل وإدخال تعديالت، وتعليقات على الرسوم البيانية، واملصفوفات. 
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 :Micmacأهداف تقنية  -1
 Michelتساعد هذه التقنية يف إظهار املتغريات األساسية لتطور النظام. وقد مت تطويرها من قبل 

Godet. 
املباشرة املؤثرة يف نظامني يف آن واحد. باإلضافة إىل أهنا ترتب العالقات  تكشف عن املتغريات غري 

بني املتغريات، وهذه اخلطوة أي البحث عن العالقات املمكنة بني املتغريات  ميكن من  تفادي امللء 
 (، والعالقات ذات التأثري غريMاخلاطئ للمصفوفة. كما حيدد العالقات ذات التأثري املباشر)املصفوفة 

 (.Mnاملباشر) املصفوفة 
 1جدول 
 مصفوفة التأثير المباشر :الجدول عنوان

 
 7تقرير النهائي لتوظيف تقنية امليك ماك ، ال المصدر:
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مستوى الطلبة : 1
أعداد الطلبة : 2
التعليم االبتدائي والثانوي : 3
عدد االساتذة المتخصصين : 4
اهتمام الطلبة : 5
الوسائل المادية والتجهيزية : 6
الفساد االداري والمحسوبية : 7
التسيير والتوجيه : 8
التربصات والملتقيات : 9
النصوص القانونية : 10
النظام السياسي : 11
طبيعة الثقافة الجزائرية : 12
الوضعية االقتصاية في الجزائر : 13
عالقة الجامعة بالمؤسسات االقتصادية : 14
طرائق التدريس والتقييم : 15
المراقبة والمحاسبة : 16
البيئة الدولية : 17
البئة االقليمية : 18
الثقة : 19
التقنية : 20
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 2جدول 
 مصفوفة التأثير  غير المباشر :الجدول عنوان

 
 15تقرير النهائي لتوظيف تقنية امليك ماك ، ال المصدر:

 
حيث يسمح هذا املخطط  MIC MACمخطط التأثير والتأثر في ويرافق كل مصفوفة 

 برتتيب املتغريات يف قطاعات مخسة تتابني يف التأثري والتأثر حسب الشكل املوايل:
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مستوى الطلبة : 1
أعداد الطلبة : 2
التعليم االبتدائي والثانوي : 3
عدد االساتذة المتخصصين : 4
اهتمام الطلبة : 5
الوسائل المادية والتجهيزية : 6
الفساد االداري والمحسوبية : 7
التسيير والتوجيه : 8
التربصات والملتقيات : 9
النصوص القانونية : 10
النظام السياسي : 11
طبيعة الثقافة الجزائرية : 12
الوضعية االقتصاية في الجزائر : 13
عالقة الجامعة بالمؤسسات االقتصادية : 14
طرائق التدريس والتقييم : 15
المراقبة والمحاسبة : 16
البيئة الدولية : 17
البئة االقليمية : 18
الثقة : 19
التقنية : 20

9416382 8015907 9228635 9034951 9587301 8349862 8500629 9037510 9019709 5314683

12557070 10689600 12305270 12045760 12783880 11131850 11334560 12049810 12025170 7082508
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 1شكل

 مخطط التأثير والتأثر في الميك ماكالشكل:  عنوان

 
 10تقرير امليك ماك النهائي،  المصدر:

 
 إىل:ولقراءة هذا املخطط، ينبغي الرتكيز على مواقع توزيع املتغريات، واخلانة اليت تندرج فيها، واليت تنقسم 

 : متغريات مؤثرات جدا ومتأثرة قليال تتحكم يف مستقبل النظام.            متغيرات المدخل-
شأنه أن حيدث تأثريا أكرب على : متغريات مؤثرة جدا ومتأثرة جدا، كل تأثري عليها من متغيرات الربط-

 النظام وعليها، هي املتحكمة يف الرهانات.

 .2، 1: قليلة التأثري وكبرية التأثر يتحكم فيها متغيرات النتائج-

: متغريات قليلة التأثري وقليلة التأثر، اجتاهات ثقيلة ، مستقلة، التأثري عليها ال حيكم المتغيرات المقصاة-
 املستقبل.

 كما يوضحه املخطط املوايل:   :متغريات متوسطة التأثري والتأثر.الرائدةالمتغيرات -
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 2شكل

 تفسير مخطط التأثير والتأثر في الميك ماكالشكل:  عنوان

 
  laprospective.fr المصدر:

 
 . مناقشة النتائج 4

راجعا إىل األمور إن من النتائج اخلتامية حملاولة تطبيق تقنية امليك ماك على سياسة عامة معينة كان 
 التالية:
من بني عقبات هذه التقنية، وخاصة يف  )اجلابري( تعترب الذاتية:Micmacمحدودية تقنية  -

املراحل األوىل أي مرحليت إحصاء املتغريات، وترتيب العالقات بني خمتلف املتغريات. كما تتطلب عمل 
  MICMACأشهر. وحماولة تطبيق تقنية  8فريق يصل إىل

 الستشراف مستقبل سياسة عامة ما تعرف حمدودية من خالل العناصر التالية:
 واليت تتجسد يف اخلطوات التالية:الذاتية:  -1

: أول خطوة لتطبيق هلذه التقنية هو حتديد املتغريات الرئيسة تحديد ووصف المتغيرات الممكنة -
تغافل بعض املتغريات املهمة  إىليقود  أنمتغريا. هذا العدد حتديدا ميكن  20واليت أحيانا ما تلخص يف 

 يصنع الفارق مستقبال. أنميكن  اآلناملتغريات مهمة الن غري املهم خاصة وان االستشراف يعترب كل 

 (7-4، الصفحات 2011)جنوة، 
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بعد مرحلة إحصاء املتغريات، وحتديد طبيعتها إما  : محاولة إعطاء قيم رياضية للمتغيرات-
بيداغوجية، اجتماعية، أو ثقافية، وغريها.ووصفها، تأيت مرحلة ملء مصفوفة التأثري املباشر. وكما رأينا يف 
العنصر الذي سبق، فإن املتغري يف هذه املصفوفة اليؤثر على نفسه، فلو أخذنا على سبيل املثال وليس 

ألنه اليؤثر على نفسه. ونعرب عن  0الطلبة، فإنه أثناء ملء املصفوفة نعطيه قيمة  احلصر متغري مستوى
 تأثري حمتمل(.)P)تأثري كبري(، 3)تأثري متوسط(، 2)تأثري ضعيف(، 1)اليؤثر(، 0درجة التأثري بالقيم 

 (7، صفحة 2011)جنوة، 
املنطق الرياضي على متغريات كيفية رصدت بطريقة العصف الذهين  إضفاءحماولة  تبدأيف هذه املرحلة 

قيم رياضية هلذه  وإعطاءاختريت بشكل ذايت.  آخر. وبتعبري أخرىتكون قد تغافلت عن  أنواليت ميكن 
املتغريات  تأثرياملتغريات الكيفية يتطلب مشاورات واسعة مع اخلرباء، وهنا تكمن الصعوبة الثانية يف ترمجة 

خمتلف املتغريات املختارة  لتأثرياملبحوثني. استنادا للقيم املقدمة  بإمجاععلى بعضها البعض يف قيم حتظى 
، 2011)جنوة، . 4 إىل 1من  األساملباشر واحملتمل مرفوع  للتأثريعلى بعضها يقدم الربنامج خمططاته 

كل ما سنعتربه منطقيا من خالل املخططات   أن أي(23، 22، 18، 17، 13، 11، 10صفحة 
اليت يقدمها الربنامج منطلقه ذايت اعتمد على قيم قدمت للمتغريات الكيفية اليت مت  واألرقام واألشكال
 اختيارها. 

مشاورات عديدة من اخلرباء، واملهتمني الذين سيطرحون  األمريتطلب  غياب فريق: أووجود  -2
 .باإلمجاعاألسئلة الكثرية، وترمجتها يف قيم حتظى 

تتطلب  وقتا يصل إىل   -اكم وخاصة تقنية امليك –: الن العملية االستشرافية عامل الوقت -3
 أحيانا ما يقارب العام أو يزيد عنه.

 
  . خاتمة5

رهيبة ويف   أدائيةينبغي جتاوزها لكون من اهتموا به قد حققوا طفرات  إن أمهية االستشراف هي قضية
نؤسس لروح الفريق،  أنحناول  أنقضايا متعلقة هبذا العنصر ينبغي  بإثارةكل القطاعات وبدل االهتمام 
يعرف  تفعيل ما إىلمهما بدت سطحية يف حينها وهنا دعوة  األفكارواحرتام الوقت، وعدم احتقار 

باملشاركة يف صنع القرار وصنع السياسات. رغم صعوبة مهمة منطقة احلدس يف الظواهر االجتماعية 
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أن  احملاوالت اليت  إالعدد من املؤشرات القابلة للقياس  إىلوحماولة حتويل الظاهرة السياسية   واإلنسانية
 ست مستحيلة.لي أهنااثبت  األسوأيف العامل املتقدم يف تفادي  اآلنحد  إىلمتت 

 وعليه نقرتح التوصيات التالية:
 العمل على تكوين روح فريق، ومنه تشجيع األحباث اليت تتم يف املخابر ومراكز األحباث؛ -
 العمل على نشر ثقافة احرتام الوقت واآلجال؛ -
 ة.اليت تقوم عليها خمتلف التقنيات الرياضي املبادئتفعيل املشاركة يف صنع القرارات من خالل  -
 قائمة المراجع .6
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Abstract: 

All previous studies used to deal with the topic of Algerian energy 

resources starting from hydrocarbons discovery, while this period is a small 

part of Algeria's rich history in producing energy resources. We have 

discovered that since his first settlement in Algeria, man has made of the 

energy production a profession, and for a long part of his history, he has 

dominated the international trade of some of these energies. So, the matter 

is more related to the blessed Algerian land, which whenever a new type of 

energies appeared, turned out to be one of its largest producers. As Algeria 

gradually moved from agricultural energies to fossil, to later appear to be 

possibly one of the largest producers of renewable energies. Our study will 

help to understand the reasons of major powers succession in occupying 

Algeria, whose energy resources have always driven the armies and brought 

prosperity to the greatest empires. 

Keywords: Algeria; Energy Resources; Agricultural Energy Resources; 

Fossil Energies; Renewable Energies. 
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1. INTRODUCTION 

Energy resources are ranked among the most important commodities 

in global trading since the dawn of time, as they were and still are 

considered as the main support of countries and societies advancement. In 

fact, the use of those resources has evolved and has always known constant 

mutation; it consequently became inevitable to look for more effective or 

more abundant resources each time the population progresses or grows in 

number, in order to light up cities and streets as well as motivating army 

and economy. 

Algeria was and continues to be one of the most preeminent and 

skilled countries in production and exports of energy resources over the 

ages, as a consequence of the long human history in Algeria that has been 

dated to be 2.4 million years old, and besides its strategic location and its 

variety climate. Algeria constituted the cornerstone of energy resources 

production and trading through ages. With this in mind, its population never 

occurred to immigrate or taking possession of other lands as long as their 

own lands are meeting both their needs and those of the ancient world. It 

was for this reason that great empires have always been battling to take 

possession of these blessed lands. 

Through our research, we have been concluded why the Algerians 
never occupied any land of a State or kingdom, as they did not need any 
resource to look for, because their land was rich with everything the nations 
need to live in enviable prosperity. 

 

2. Prehistoric era 

It is assumed that the Earth geography that we currently know is 

almost the same that our ancestors knew thousands of years ago; this is 

based on the fact that the latter changes only after millions of years and that 

human beings have not witnessed any fundamental changes in it. Given 

that, the early phases of humankind settlement in a specific area only go 

back to six thousand years, when man discovered agriculture. 

On the other hand, the history of humankind in its longest part, which  

likely  started 2.6 million years ago in the area of the Awash National Park 

in Ethiopia, was characterized by nomadic migrations from one area to 
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another in search of hunting, water and food. Yet, science has not proved 

till today that any remains of an ancient humans was found in any other 

region than East Africa before this period. But a recent study submitted by 

the Algerian researcher Mohamed SAHNOUNI in association with a 

multinational team and published in the American magazine “Science” in 
December 2018. (Sahnouni, et al., 2018) Proves by modern means that man 

has settled in the land of Algeria 2.4 Million years ago, which strengths the 

hypothesis that the first migration known by humanity was from East Africa 

(the cradle of humanity) to Algeria. 

Before SAHNOUNI and his team study, research showed that the 

oldest human being found in North Africa and the Mediterranean Basin 

dates back to 1.8 million years, as cutting stone tools were found in “Ain 
Lahnach” area on the outskirts of “Eulma” city. However, this study proved 

that human presence in North Africa is much older than that. In fact, the 

evidence found by that Algerian researcher and his team prove by using the 

latest technology of geology measurement that human settlement in North 

Africa, specifically in the “Ain Boucherit” near Eulma City in Algeria dates 

back to about 2.4 million years. Based on that, it is likely that future studies 

will establish that Algeria is the cradle of humanity instead of Ethiopia. 

The study of SAHNOUNI and his team shows the importance of the 

distinguished geographical location of Algeria since prehistoric times; as it 

indicates that the first human migration was from East Africa (Ethiopia) to 

its north (Algeria), which is an evidence of Algeria land fertility. 

Characterized on one hand by an abundance of natural resources and water 

that man needed, and on the other hand by a diversity of animals that were 

fed from these resources and were hunted by the ancient man. Thereby, 

these natural and animal resources tempted the ancient men to come and 

settle in Algeria, either because of their first land resources shortage 

(Ethiopia), or because of rivalry between human groups in the past that 

urged one or more groups to think about finding an alternative region. In 

the future, if science proves that the first human has actually settled in 

Algeria, this means that the importance of the region for humankind will 

increase. As well as it will prove the availability of basic resources of food 
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and water that were necessary for the ancient man to provide his body with 

needed energy for living and hunting in this region. This emphasizes the 

importance of Algeria in both cases. 

Till this very day where we are writing this paper, it has not been 

proven, that any of the scientists or researchers has found a sign 

indicating that prehistoric man was familiar with agriculture, which 

leads us to believe with certainty that humans in that era did not settle 

in one region for a long time. The only evidence we have about that 

period are migration and its routes and humanity evolution in the use 

of hunting tools. Their first use of polished stones was either to animal 

hunting or to deter predators, and this is why this period was called the 

Stone Age, after that they began to discover minerals that replaced 

their broken stones, mainly brass and iron which they used in two 

different eras, respectively named Chalcolithic and Iron Age. 
 

3. Before Christ era 

3.1 Berbers during the Carthaginian System (813 to 146 BCE) 
Carthage was called in Phoenician language (Qart Hadasht), meaning 

the new capital or the new city. (Josephine & Nicholas, 2014, p. 145) It was 

founded by “Elissa (Elisshat) Dedon”, whose name means in Phoenician 
“the Fugitive”. Elissa was a Phoenician woman who fled from the Levant 
taking with her the fortune of her husband who has been killed by her 

brother for fear that the latter would take it over. 

Elissa and her fellow refugees were well treated by the local Libyan 

people, for their king, Hiarbus, freely let them enter his territory (Richard, 

2010, p. 32) and founded Carthage city between 813-814 BCE, according to 

different accounts. (El Mili, 1989, p. 133) and (Crawley Quinn & C. Vella, 

2014, p. 145) 

When Carthage was established, the Phoenicians carved out a land 

from the Berbers were they settled, and its people entered under their 

obedience with their full consent. Thus, this region was known as “Libya 
Phenicia” and its people were known as the Punic. The most famous 
Phoenicians' cities on the Algerian coast were: HIPPONE (Annaba), 
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RUSICADA (Skikda), CHULLU (Collo), IGELGELI (Jijel), SALDAE 

(Bejaia), RUSUCCURU (Dellys), RUSGUNIAE (Tamenfoust), ICOSIUM 

(Algiers), TIPASA (Tipaza),  IOL (Cherchell), SIYA (Archkoul, Tlemcen). 

(El Djilali Ben Mohamed, 1965, p. 68) and (El Mili, 1989, p. 134) 

These coastal cities, with their ports, were the gateway to the energy 

resources foreign trade, developed by the Punic people, as we will address 

further. 

The Phoenicians were known to be a trading nation that has always 

been away from wars or military conquest of lands. Their policy was purely 

commercial. The Carthaginian army would not have been formed without 

the State's need to expand its trade that linked ancient civilizations, and also 

to deter the occasional skirmishes of Greeks and Romans and their 

opposition to Phoenician commercial expansion and their envy of the bright 

civilization that the Phoenicians established and the wealth they acquired. 

The Carthaginian army did not exceed fifty thousand, most of them from 

Berbers and Spanish. (El Mili, 1989, pp. 140-141) 

Berbers history in cultivation of energy resources in Algeria began 

before the arrival of Phoenicians and their founding of Carthage, but we 

believe that the development of this agriculture and its global marketing 

was thanks to the Carthaginians. The division of Cartagena State system 

into two separate families (one dedicated to war and the other to work) had 

a great merit in developing the global market for energy resources. 

The credit goes to MAGO’s family involved in the work part. 
MAGO, the expert who lived between 550-500 BCE, he was the reason 

behind the Carthaginian agricultural revolution. He wrote a well-known 

book on trees, fruits and viticulture, as well as animal husbandry, and the 

importance of this book, after its translation into both Greek and Romans 

(Miles, 2010, p. 39) into Latin language, went beyond his time and 

Phoenicians era to later ages. 

After the Punic discovered the importance of energy resources in 

global commercial markets. Moreover, after they discovered the fertility of 

Algerian soil and the energy crops it produces as barley and wheat, which 

were cultivated by Berbers on a small scale, They developed its production 
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methods, spread its cultivation and used a machine to threshing it, (El Mili, 

1989, p. 145) in order to accelerate its harvest and increase their production 

to reach optimal produced quantities that could be traded abroad. 

In addition, being not satisfied with grain as a single energy resource. 

The Punic people importated olive trees, (El Mili, 1989, p. 145) to use them 

as a new energy resource and started developing its agriculture. Mainly that 

the Algerian soil and climate were favorable for an abundant production, 

sufficient to cover the old world’s need of olive oil, which was used at that 
time to illuminate streets, houses, and places of worship. 

In fact, although olive trees used to grow naturally in the Berbers 

soil, they couldn’t get any benefit from it until after the Phoenicians guided 
them to the method of squeezing its grains, (El Mili, 1989, p. 164) to extract 

its oil which was used as a source of light energy that illuminates their 

homes and streets. In addition, they trade it for other commodities or sell it 

to take advantage of its price. 

Consequently, the Phoenicians had great merit in developing the 

energy resources sector in Algeria’s agriculture. They were also credited 

with introducing these products to the ancient world and marketing them 

globally, thanks to their large merchant fleet that controlled the global 

supply routes of energy resources, through the various coastal cities that 

they established for this purpose. Algeria became, in their time and after, 

the largest producer of agricultural energy resources, and Carthage, for its 

marketing of this products, monopolized  their global supply channels. 

3.2 The Numidia Kingdom Era (203 to 46 BCE) 
The kingdom of Numidia that extended to the most of present-day 

northern Algeria and parts of western Tunisia and Libya, was ruled by the 

indigenous peoples (Berbers) from their capital, Cirta (Constantine), It 

emerged from the period extending from 203 to 46 BCE, where the Berbers 

preserved the Phoenicians legacy of agriculture and energy resources trade. 

Even some kings of Cirta, such as: MASTANESOSUS, BOCCHUS JR., 

JUBA II and PTOLEMY, minted coins bearing the drawings of wheat 

heads, (Gsell, 1927, p. 190) which were the source and the symbol of the 

Numidian Kingdom  prosperity and wealth. 
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Cirta was a cosmopolitan city during the reign of the founder 

Masinissa, who ruled the Numidian Kingdom for fifty years (201-149 

BCE), dotted with distinguished trade relations with the major commercial 

cities at that time, such as: Athens, Rhodes and Marseille. The energy 

agricultural products were the most important commodities that Numidia 

exported in that period, as the Masinissa promotion to their cultivation had 

a positive impact on his Kingdom, given that he owned more than fifty 

thousand hectares of the best agricultural lands and that he gave to his 

people the right to acquire similar lands. (Bouhouche, 1997, p. 12) 

His vision for his people was to arise their interest for investing in 

land servicing and then exporting its resources to other countries. Masinissa 

was so shrewd that he was well aware that the kingdom’s well-being begins 

with the well-being of his people and that was the case for richness. So he 

exploited the high quality of kingdom’s lands to make the region 
specialized in the production of energy resources such as barley, wheat, and 

olive oil. All these products were Punic legacy, as they specific products 

were the States fulcrum and the engine of armies at that time. 

Masinissa supplied Rome and its armies with wheat and barley 

several times, while hundreds of millions of energy resources bushels1  

were exported to them. (Gsell, 1927, p. 190) Whether during their wars in 

the East, Spain, or Sardinia (El Mili, 1989, p. 170) were the Algerian 

energy resources were the engine of armies and the light source for cities 

and houses. But then, this abundance of production became a curse on 

Numidia, which was targeted by major powers such as the Kingdom of 

Mauritania and the Roman Empire, that were tempted by Algerian lands 

fertility and its production, thus becoming throughout history constantly 

subjected to control attempts. Romans were the first to occupy Algerian 

lands. 

 

 

                                           
1
 A bushel is a unit of grains, similar to the currently oil barrel, usually made of copper or iron, 

wood and others. Grain size: 1 bushel = 27.22 kg, barley: 1 bushel = 21.77 kg, and the same was 
applied for the other grains. Further information: https://www.rayglen.com/. 

https://www.rayglen.com/grain-conversion-calculator/
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3.3 The Roman Occupation (46 BCE to 431 CE) 
Rome was able to overthrow the Kingdom of Numidia in year 46 

BCE, and immediately started by imposing heavy taxes on Berbers farmers 

to supply the capital Rome with food. (Shillington, 1995, p. 66) The huge 

exportation of barley and olive oil to Rome led to designate North Africa as 

“Romæ Graniarum” (Abderrahmane, 1965, p. 103) i.e. the Roman 

exchequer/silo. (Kevin, 2005, p. 146)  

Given the large productivity in North Africa in general and namely 

in Algeria. The energy resources of grains and olive oil were distributed for 

free to some specific locals of Rome. (Shillington, 1995, p. 66) Even the 

Roman themselves have expressed the fertility of Algerian lands by a drawn 

symbol on their minted money, showing the image of a woman holding a 

spike; (Abderrahmane, 1965, p. 103) As woman since the rise of agriculture 

has symbolized  land fertility and giving, while the spike symbolized the 

huge and famous grains productivity growth in this area. 

Thanks to the agricultural development policy in North Africa, the 

government of Rome exploited the Algerian wheat, which is known for its 

strength and quality, to insure the prosperity of its people and to provide 

energy for its army. The Roman financiers took advantage of this policy as 

they competed to spend their money on producing the most famous energy 

crop at that time, namely the wheat for its growing market and guaranteed 

profits; hence, this policy thwarted every attempt made by native to bring 

back their lands and their political influence. (Bouhouche, 1997, p. 18) 

The agricultural energy resources produced within the Algerian 

farmland, the fertility of the land, the diversity and the suitability of climate 

to agriculture have made the area essential to the Roman Empire. Romans 

needed different energy resources that were produced in Algeria, thus they 

used the wood as thermal energy to warm famous Roman baths, and used 

barley as fodder for horses, (Laroui, 1977, p. 33) and wheat to feed the 

inhabitants and the empire army. However, olive oil was used as energy to 

light up towns, homes and temples. The oil lamps industry in IOL Caesarea 

(Cherchell) was widespread and its trade was highly profitable, 

(Abderrahmane, 1965, p. 105) this clearly indicates how olive oil was 

massively used as a powerful substance, as this latter competed against 
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grains in its importance and the exported quantities during the second 

century C.E. (Metz, 1994, p. 8) 

During the Roman occupation, the natives have been able to identify 

a new type of energy that their farmland was rich in since the dawn of 

history, without knowing how to exploit it. They kept using Roman baths 

that were resourced from thermal energy coming out of the Algerian lands 

(natural hot water sources), for therapeutic reasons and recreational 

purposes. Dozens of baths are still used till nowadays, the most famous of 

them being: Hammam Essalihine in Khenchela, Hammam Rabi1 in Saida 

city, There are also about 14 baths in Batna, and many others all over the 

country. 

4 Anno Domini Era 

4.1 The Vandal Occupation (431 to 534 CE) 
The Vandal occupation started after 477 years of Roman occupation 

in Algeria, that began in year 46 B.C.E, until the fall of Annaba to the 

Vandal in year 431. Since this latter was more merciful than its predecessor, 

it did not interfere in the political, social and cultural life of the natives, 

nevertheless they kept the lands of the Roman State and ordered to reduce 

the taxes previously imposed by the Romans on the Berbers. 

The Vandal maintained the production of the same energy crops 

including wheat, barley and olive oil. Their army took advantage of it in the 

battles against the Byzantine State until the defeat of their last leader 

Gelimer in year 534, in the outskirts of the capital Tunis. The Vandal 

colonization in Algeria ended up after 103 years of rule, by the hands of the 

Byzantine occupation which succeeded to it. 

4.2 The Byzantine Occupation (534 to 647 CE) 
The Byzantines occupied Algeria in 534 CE., and initially claimed to 

free the inhabitants from vandal oppression. They first appointed civilian 

rulers over the African provinces, in contrast to Roman rule. Shortly 

                                           
1
 Named during the French colonial era, where the French called it litteraly “HAMAM ERABIE” 

meaning “Spring bath” , but the second  word has the particularity of ending with a sound of 
guttural Arabic letter “Ain” , that French were unable to pronounce correctly, so they uttered it  
“RABI” which means God in Arabic, and thus,  Algerians have given the bath the same label  they 
heard from the colonists     “ HAMAM RABI : God bath” 
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afterwards, the true face of the Byzantines was revealed, beginning in 578 

CE., when they appointed military rulers in Algeria, which was divided into 

three provinces as follows: (Abderrahmane, 1965, p. 105) 

Numedia with Constantine as a base; 

East region of Cesarean Mauritania with Setif as a center; 

West Cesarean or Cesarean Mauritania with Cesarean as a center/   

Cherchell nowadays. 

After that, the Byzantines begun to impose their colonial policy by 

military force and imposing high taxes, which pushed Berbers leaders to 

wage wars against them. One of the most famous leaders was the Aures 

Mountain leader “YABADES” who with the help of forty thousand knights 
managed to attack the city of Certa (Constantine), and expelled the 

Byzantines from it. The same leader succeeded to conquer Timgad and to 

destroy it. (Bouhouche, 1997, p. 23) The destruction of this city was only 

the sign of hatred and resentment felt by Berbers towards the oppressed 

colonial policy, sabotage, severe injustice, plundering of goods, and the 

high taxes imposed by the Byzantine occupation. The wars lasted between 

Berbers and Byzantines since then, until they were expelled by the Arab 

conquerors. 

During the Byzantine occupation, there was a recession and decline, 

if not a lack of energy agriculture production beside a suspension of 

Algerian energy resources exports. According to the French historian Jean 

Ernest Mercier, and quoting the historian of the Byzantine leader “Flavius 
Belisarius” who accompanied him on his fleet to Africa, when he arrived in 

533 CE., “He was surprised by its urbanism and active trade and the 
happiness of its farmers, however after twenty years nothing of all that 

remained, Africa was entirely devastated”. (El Mili, 1989, p. 375) The 

havoc continued till the end of the Byzantine rule in Algeria, as the well-

known Islamic historian and chronologist Al-Biruni said: “At the beginning 
of the seventh century there was neither administration nor social body left, 

and the political chaos was at its worst cases” (El Mili, 1989, p. 373), 

adding: “Farming lands have been disrupted; scientific methods have been 
forgotten…, trade has been interrupted and people were frighten of 
starvation”. (El Mili, 1989, p. 373) 
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To sum things up, since the devastation caused by the Byzantine, the 

farmers abandoned their lands, and the practical scientific methods of 

producing energy resources that they inherited from Phoenicians and 

preserved for hundred years, despite the successive previous occupation of 

Algeria. The situation persisted 113 years, until the Muslim conquerors 

reached the North Africa in year 647 CE. 
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4.3 The Islamic Conquest (647 to 1519 CE) 
After the arrival of the Arab Muslim conquerors to Algeria during 

the era of Caliph Uthman Ibn Affan in 647 CE., the Muslim Army soldiers 

found themselves walking through a large forest of olive trees extending 

westward from Tripolitania (Tripoli in Libya) to Chott El Hodna (M'sila 

province in Algeria), (Fage & Oliver, 1978, p. 411) They also reported that 

North Africa was one shade from eastern Tripoli to the west of Tangier in 

the west, along 2,000 miles. (Abderrahmane, 1965, p. 182) This indicates 

that Algeria was still preserving its olive trees despite the ending of its own 

oil trade in that period. 

However, the subsequent battles between Muslims and the Berber 

Queen El Kahina “695-700” led to the burning of the forests bordering the 

Aures mountains and which have been used as a barricade to make them 

inaccessible to Muslims. What led to enrage the Berber population, who 

gave great importance to their energy resources. They so decided to 

cooperate with Muslims against their queen to finally eliminate her in year 

701 CE. (Bouhouche, 1997, pp. 28-29) 

It is noteworthy that after the voluntary conversion of Berbers to 

Islam, and law enforcement in the North of Africa in general and especially 

in Algeria; they revived interest on planting energy resources, resulting in 

local self-sufficiency as well as the entire Islamic Caliphate which extended 

after the conquest of Al-Andalus in year 911 CE. Along three continents 

from India in the east to westward of Al-Andalus, through the North of 

Africa. The Caliph Umar Ibn Abd El-Aziz himself could not find under his 

Caliphate a way to manage this surplus of production, so, he made a historic 

resolution when he famously stated that: 

“Spread wheat on the tops of mountains so it cannot be said that a bird went 
hungry in the land of the Muslims.” 

According to this decision, the only way to insure the surplus 

disposal of grain production in North Africa and mainly in Algeria was to 

feed wild birds in the entire Islamic Caliphate territory. 

4.4 The Ottoman Rule (1519 to 1830 CE) 

After the fall of Al-Andalus with the fall of Granada in 1492, 

Algerian coastal cities have endured countless attacks and occupation from 
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the Spanish navy at the beginning of the sixteenth century; they occupied 

every city that sheltered the Muslims fleeing Al-Andalus and imposed high 

taxes on its inhabitants. This prompted locals to implore the Turkish pirates 

Barbarossa (Baba Aruj and his brother Kheireddin) for aid, after they saw 

the aid that they brought to the Andalusian who were fleeing the Spanish 

barbarism. 

During the Ottoman rule, Algeria maintained large quantities of 

energy resources production. The wheat was the most important energy 

production in that period, supported by taxation imposed by the city of 

Algiers on other cities in the Mediterranean basin and beyond. The control 

reached the German port city of Homburg where a currency has been 

established in 1751 to celebrate its peace agreement with the city of Algiers, 

allowing the Algerian farmers to market various energy resources thrived 

by an ensured  protection of the strong Algerian Navy. 

The period starting from “1680-1790” was known as “The century of 
wheat”, (Kaplan, 2012) where Algeria managed to provide the French army 

with their needs in wheat,  after the success of the French Revolution in 

1779 and the imposition of blockade on it by the European countries. 

(Bouhouche, 1997, p. 78) 

In 1796, the Dey of Algiers Baba Hassan had recourse to a major 

financial and economical movement that reflected the Algerian economical 

intelligence. (Saâdallah, 1982, p. 14) Algeria was capable to preserve the 

French market (The biggest importer of Algeria's energy resources) by 

granting a loan of 1 Million Franc without interest to the 

French Revolutionary Government.  This grant was provide to buy the 

wheat from Algeria, thus preserving its interests. It also obviated the 

stagnation of energy resources (higher demand) and protected its prices 

from falling by avoiding the cessation of French imports. 

In 1798, although Algeria was a province of the Ottoman Empire, it 

had a large decision-making autonomy, and owing to the surplus in energy 

resources production; the same Dey of Algiers Baba Hassan supplied the 

French army during the Napoleonic occupation of Egypt. (Shillington, 

1995, p. 275) Despite the fact that the latter was under the Ottoman rule, the 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/Revolutionary+Government
https://context.reverso.net/translation/english-arabic/and+decision-making+autonomy+in
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grains were used as energy resources, including wheat to feed the soldiers, 

while barley was used as fodder to horses, this transaction was 

consequently one of the reason to the French occupation in Algeria. 

(McDougall, 2017, p. 50) As we will explain later. 

This debt have never been completely paid, (Sessions J. E., 2011, p. 

25) to become later a heavy burden to the French Government which 

considered the occupation of Algeria as an opportunity to get rid of the 

major debt. The idea of occupying Algeria and sending the European 

settlers to exploit the fertile lands was an opportunity to the French Colonial 

to import various Algerian energy resources without paying customs duties. 

(Fage & Olivier, 1976, p. 114) 

Before the French invasion, similarly to the situation of oil prices 

nowadays, the grain production sector recorded a price increase at the 

beginning of the ninetieth century. Therefore, between “1803-1805”, the 
farmers failed to produce the usual quantities to meet the needs of the 

global grain market; hence, the price of wheat in the city of Algiers has 

doubled ten times. (McDougall, 2017, p. 46) This indicates a normal 

situation since the production of wheat was affected by natural factors 

unfavorable to those years, where there was poor rainfall, which caused 

drought. 

After those lean years, the production went back to what it used to 

be, so the exported energy resources prices from Algeria to Europe 

increased simultaneously with the increase of imported overseas processed 

materials prices. (Bouhouche, 1997, p. 79) This was the reason why the city 

of Algiers was financially distressed which enable the last Dey of Algiers 

(Hussein) to pay his navy soldiers salaries that finally collapsed. It led to 

request grain funds from France in order to improve the dire conditions of 

Algeria, but the French government used the weakness of Algiers and its 

destroyed navy to start a planned invasion to the city, making of the 

diplomatic incident that known as the “Fan Affair” (Fly Whisk Incident) a 
pretext to execute its plan. 

4.4 The French Occupation (1830 to 1962 CE) 
The French desire to control the Algerian market for energy 

resources began in 1577 when they succeeded in appointing a French 
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consul in the city of Algiers. They prima facie intended to seek the coral in 

the east of the Algerian coast and were thus authorized by the governor of 

Algiers Pasha Hassan III within a year to do so. This included exemption 

from taxes on the one hand and the non-building of fortifications on the 

other. Nevertheless, the real face of France was revealed after the 

fortification of their commercial center “Bastion” in the city of Annaba. In 
1604, France started to buy wheat from the inhabitants to sell it after on the 

European market. 

The Turks were therefore disappointed by this action and demolished 

the center on two different occasions “1604 and 1637”, however the Pasha 

Yusuf II was forced to rebuild it in 1640 under the pressure of Annaba 

inhabitants, who took advantage from trading with the French. (Bouhouche, 

1997, pp. 77-78) Thus, France was able to interfere in Algerian politics 

from the inside, by using the energy resources market. 

 The France conquest of Algeria started in 1830 in order to clear out 

the accumulated Algerian debts owing to its long term provision in energy 

resources, and  also to use these resources  in the future with free taxation. 

When General Clauzel was appointed a second time as the Governor of 

Algeria1 “8 July 1835 to 12 February 1837” he promulgated a law requiring 
lands delivery to European settlers in Algeria. Therefore, Europeans 

managed in few years to procure most of the fertile and gigantic land of the 

Mitidja, (Bouhouche, 1997, p. 85). Clauzel was in fact the biggest 

proponent of the European settlement in Algeria. He also attempted to 

imitate the policy of settlement and extermination adopted by his European 

ancestors while they occupied the native lands of the Americas. This was 

mentioned in one of his speeches when he referred to the Algerian 

settlement as to be the American dream and addressed the European settlers 

saying: 

“You can establish as many farms as you wish, and you can make them you 

property wherever you want in our colonies; you must be certain that we 

will protect you fervently…… With patience and perseverance a population 

                                           
1
 His first reign was not long, as it lasted only 6 months and 9 days (12 August 1830-21 February 

1831), After De Bourmont and before Pierre Berthezène. 
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will live here and grow and increase faster than the people that crossed the 

Atlantic Ocean and settled in America few centuries ago” (Lacheraf, 2007, 

p. 80). 

Clauzel's policy was criminal and was later supported by the writings 

of “Alexi De Tocqueville” whose his reports on Algeria were purely 

colonial, and meticulously executed by French generals in Algerian 

territories. By more than one manner, his crimes against the Algerians were 

more atrocious than those committed by the generals. During a visit to 

Algeria and within the framework of a parliamentary mission, he suggested 

in reports the means and methods that should be used to consolidate 

colonization, which consists of pressuring Algerians, subjugating, stealing 

their land, and depriving them from their rights, as Ziki explained after 

translating the latter's writings on Algeria. (Ziki, 2016) 

Numerous native tribes were forced to leave their lands and seek 

refuge on isolated places owing to De Tocqueville’s writings and Clauzel’s 
decisions, as was the case for the tribe of Hadjout in the west of Mitidja and 

the tribes of Beni Amer in the plains between Oran and Sidi Belabbes. 

Clauzel ,his soldiers and the European settlers systematically occupied 

those lands by using tyrannical laws, as this latter established there his own 

peasant company that he called “Ferme expérimentale d'Afrique” (the 
African experimental farm), “to introduce into the territory of Algiers 

colonial and exotic crops for which France pays tribute to foreigners” 

(Sessions E. J., 2011, p. 178), and encouraging the army to subscribe to it, 

after he seized various properties near the region of Baba Ali and the farm 

of Hawch Hassan Bacha nearby Oued El Harrach with an area of 1,000 

hectares. (Al Jouaani & Al Mashhadani, 2013, p. 288) By doing so, the 

Governor of Algeria, Clauzel tried to encourage the Europeans to follow 

suit and not be frightened on picking and stealing the best lands, since the 

French government and its servants (French governors in Algeria) would 

ensure their protection by the force of law (a tyrannical one) and the 

military force. 

During the first decade of the French colonization “1831-1940”, 81 
percent of the Algerian arable lands were cultivated with energy resources 

(wheat and barley), (Tinthoin R. , 1946, p. 134) the reason that makes 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/European+settlers
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General Thomas Robert Bugeaud for his part to adopting a resolution in 31 

June 1842 to confiscate greenfield lands. Thus, most of the Berber lands 

have been confiscated, so they could no longer cultivate any energy 

resources and the bulk of those abundant properties have been transferred to 

the French government. 

Thereafter,  the occupied Algeria witnessed a rise in the global 

demand for its energy resources, especially during and after the Crimean 

war “1854-1856” where demand for Algerian grain have increased the 

wheat prices to an unprecedented level in Europe, By the time the world 

market needed Algerian energy resources, the quantity contained in 

Algerian grain silos was consumed, as Muslim farmers that were 

encouraged by attractive prices decided to sell remaining grain that they 

used as a food reserve (including seeds) to private individuals who would 

later sell it to the Europeans. (Helen, 1994, p. 31) 

After the Crimean war the world became aware of how lucrative was 

the energy resources market, given the price of the Algerian grain which 

increased to remarkable levels. Thus, the United States of America and 

some Asian countries started to exploit their vast lands to produce large 

quantities of hard wheat and soft wheat, to the point that the global market 

has been drowning, so the Algerian farmers were no longer capable to 

compete with those products neither in the global market nor the local one. 

Therefore, the colonial government in Algeria imposed taxes on the 

imported grain, in order to achieve price stability in the internal market and 

provide assistance to local producers on selling their crops. (Ageron, 1979, 

pp. 107-108) 

The entry of the United States and other Asian countries into the 

global grain market pushed the French government to take the decision to 

switch to the use of new energy resources which led to the end of a long 

period of Algerian agriculture energy production. This decision was mainly 

driven by the low income of the French colonial government and the loss of 

European colonial farmers since the fall in grain prices on the international 

market. This was the major threat to settlement policies which were 
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predicated on luring Europeans to move to Algeria and invest in profitable 

agriculture. 

The French colonial decision was to support the farmers in Algeria to 

convert the agriculture production of grain into large scale viticulture, and 

export final products abroad to overcome the falling grain prices crisis, on 

the international markets. (Saidi, 2017, p. 24) 

This decision beside property laws that were implemented during 

years: 1851, 1863 and 1865, aiming to expropriate the lands of indigenous 

peoples to transfer them to European settlers in the framework of a 

colonization policy has unfortunately caused the abandonment of natural 

energy resources production, leading to the incidence of recurrent poverty 

and famine among the natives, “1849-1851” and “1867/68 and “1920/21”. 
(Tinthoin R. , 1946, p. 135) 

The famine of the terrible winter of “1867/68” alone has actually 
caused the death of half a million Algerian, yet, the settlers' warehouses and 

silos were full and offered no assistance to the inhabitants. (Lacheraf, 2007, 

pp. 15-16) They were apparently enthusiastic to the possible extinction of 

indigenous peoples in this spontaneous manner, underlying the fact that this 

was the result of their colonization policies. 

Due to the endless greed of the European settlers and their purely 

economic calculations, they later carried out the government's plans to 

convert wheat and barley farms into vineyards, which were used to produce 

huge quantities of wine in order to collect even more money than it was 

possible to collect from energy products. Several reasons were behind this 

decision, mainly the higher price of wine compared to wheat, along with the 

Algerian favorable climate to vineyard. 

Despite an appalling mortality rate among the natives due to the 

confiscation of their lands and their conversion to viticulture. Ironically, the 

same decisions that attempted to exterminate the natives, their numbers 

increased considerably compared to the settler’s numbers. According to 
statistics, the natives exceeded seven million in 1940, after having been a 

little over two million in 1875, (Tinthoin R. ,., 1946, p. 134) where it is 

estimated that the cultivation of vines required six times the permanent 
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labor compared to the energy resource plantation (wheat, barley and olive 

oil). 

Indeed, the vineyard industry was the new source of income for 

Algerians, since it contributed to improve the lives of hundreds of 

thousands of workers and craftsmen. (Tinthoin R. ,., 1946, p. 136) It further 

enabled the native to compensate the loss of their lands and incomes by 

working as permanent professionals on the settlers farms who needed 

permanent professional labor, thereby enhancing the native’s living quality 
leading to a significant increase in their numbers compared to the settlers’. 

However, the agricultural transformation led to the abandonment of 

an energy sector that was one of the most important sectors throughout all 

previous eras in the history of Algeria. While the use of wood charcoal 

extracted from the forests of Algeria remained as a thermal energy resource, 

but its use by the indigenous population and the French colonists led to the 

occurrence of desertification and soil erosion, due to forests logging near 

residential areas. This led colonial governments, and then the governments 

of independent Algeria, as we will mention later, to take measures for 

stopping this natural imbalance. 

In 1894, oil was discovered for the first time in Algeria, and its 

production began in small and limited quantities. (CIA, 1970, p. 2) In the 

1920s, a group of geological researchers, after studying the Algerian 

Sahara, presented a research indicating the possible existence of huge oil 

quantities in the region, (Andrew & Jeppesen, 2017, p. 67) what prompted 

the Bureau de Recherches Pétrolières (BRP) to organize an extensive 

exploration of the Algerian Sahara immediately after World War II. (Malti, 

2014, p. 751) 

In 1947, four years after the massive exploration campaign in the 

region, the Bureau de Recherches Pétrolières efforts paid off, as a group of 

institutions contracting with the latter reached the following: In January 

1956, the Compagnie de Recherches et d’Exploitation de Pétrole au Sahara 
(CREPS) discovered reserves estimated at one hundred million tons of oil 

in the south-east of Algeria, in the Libyan border area called “Edjeleh” (Ain 
Amenas). In June of the same year, the Société Nationale de Recherches et 
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d’Exploitation de Pétrole en Algérie (SN REPAL) announced that it had 

discovered a proven oil reserve estimated at six hundred million tons in 

Hassi Messaoud region. The same company announced in December that 

one of the largest gas reserves in the world was discovered in Hassi Rmel 

region. (Smith & Jeppesen, 2017, p. 68) 

The discoveries of that year pleased both the French governmental 

departments and the French public opinion, as they believed that the fuel of 

Algeria would turn the occupying France from an importer of energy 

resources into the most important and largest exporter of energy in the 

world. (Malti, 2014, p. 748) Two years after 1956 discoveries, in  the 

beginning of 1958, Algerian oil began to flow from The Sahara 

(McDougall, 2017, p. 227) where the discovered wells began to produce 

limited quantities, (OPEC, Algeria Facts and figures, 2019) while large 

quantities production began in 1961, (CIA, 1970, p. 2) i.e., in the 

penultimate year of the French occupation in Algeria. 

4.5 The Independent Algeria (After 1962) 
During 1962/63, even after Algeria’s political, legal and 

geographical independence from the French occupation. France continued 

to exploit Algerian oil and gas just as it did before. Nothing changed 

regarding the energy relations for both sides until the end of 1963, (Brogini, 

1973, p. 36) when the Algerian State established through  Decree No. 63-

491 dated on 31 December 1963, the Société Nationale pour la Recherche, 

la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des 

Hydrocarbures (Sonatrach); which was the first national company 

specialized in the production and the export of hydrocarbons in Africa. 

Thanks to this company, Algeria was in principle able to influence the 

French hegemony on the production and the export of Algerian oil and 

natural gas. 

To protect its production among the major producers of energy 

resources in the world; Algeria joined in 1969 the OPEC organization 

(OPEC, 2019) and started exporting its production within this important 

organization basket. Which was able to control the prices of energy 

resources for many years, as it includes the most important oil producers in 

the world, especially the founding countries of this organization: Iran, Iraq, 
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Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. After two years of membership in the 

organization, the former president Houari Boumediene announced on 24 

February 1971 his famous decision to nationalize hydrocarbons in his 

historic address at Dar Al-Shaab, the headquarters of the General Union of 

Algerian Workers. After this decision, Algeria was able to control 

production levels in its fields. 

Two years later, it participated in the OAPEC1 oil embargo on the 

United States of America after its support for the Israeli occupation entity 

during the war launched on 6 October 1973 by the Egyptian-Syrian forces, 

with financial and military support from the Arab countries. After that, 

Algeria, Iraq and Kuwait expanded the embargo circle to include the 

Netherlands, (CIA, 1973) Portugal and South Africa, then, the United 

Kingdom, Canada, Japan and all the countries that intervened to rescue the 

Israeli occupation entity in October War “6 to 25 October 1973” 
(Mouraviev & Koulouri, 2019, pp. 10-11). 

After this war, a radical change took place in the global energy 

resource market, as western countries importing energy resources decided 

to take measures whose impacts are still evident till this very day on the 

countries that export them (especially Algeria, which is almost completely 

dependent on hydrocarbon revenues in its economy). These oil and gas 

importing countries have taken this three following main steps: (Mouraviev 

& Koulouri, 2019, p. 11) 

A) The establishment of the International Energy Agency aiming to 

coordinate the members of the Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD), to respond to any future disruptions in the 

energy market. 

B) Encouraging the internationalization of energy resource market, by 

supporting all countries that discover new reserves in order to eliminate the 

market monopolization of some countries, thus avoiding the repetition of 

the October crisis scenario in the future. 

 

                                           
1
 The members of the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries that time were: Abu 

Dhabi, Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia and Syria.  
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C) Enhancing the political influence of the USA and supporting its 

military bases establishment in the Persian Gulf and the various areas of oil 

production in the world, as stipulated in the Carter Doctrine (Carter, 1980) 

(Carter, 1980), with the aim of putting pressure on the producing countries. 

After these measures that had been taken by oil-consuming 

countries, oil-exporting countries could no longer control the supplies and 

prices of energy resources. Oil fluctuated between high and low prices, 

which caused major internal crises for producing countries whenever oil 

prices dropped in international markets. Whereas, after the collapse of oil 

prices in 1986 and after the Algerian oil reached the threshold of $ 24.57 a 

barrel in March, Algeria experienced a severe economic crisis that had 

repercussions until 1988, when the Algerian people demonstrated on 5 

October against the squalid conditions the country witnessed at that time. 

The collapse of the oil price in 1997, which coincided with the Asian 

financial crisis and the Iraqi “Oil for Food” program, also contributed to the 

end of the presidency of Mr. El Yameen Zeroual by 27 April 1999. 

The recurring oil crises made the officials of Algeria think about 

exploiting renewable energies as a future alternative to fossil energies. In 

fact, Algeria can become a pivotal international player in the exploitation of 

solar energy, as the Mediterranean basin countries are at the forefront in 

terms of sunlight exposure, thanks to its size that is seated within the best 

regions exposed to the sun in the world (the Middle East and North Africa). 

Accordingly, Algeria established in 2007 the first hybrid energy plant  in 

the world in Hassi Rmel (gas-sun), with a capacity of 150 megawatts (116 

megawatts of gas and 34 megawatts of solar energy),  Algeria was aiming, 

through hybridization, to solve solar energy storage problem and its high 

cost. 

Two years later, in 2009 the German Foundation, Desertec proposed 

an ambitious project to exploit solar and wind energy, the largest of its kind 

in the world, with a cost of about €400 billion. The project aims to produce 
about 20 percent of the European market energy needs; as it will increase 

the production of energy of nearly 50 percent in Europe, Middle East and 

North Africa by year 2025. The Desertec project was not implemented due 
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to a range of impediments put in place by the Algerian side, according to a 

group of experts and economic analysts. 

In an attempt to replace the Desertec project, Algeria launched in 

2011, the National Renewable Energies Program “2011-2030” at a cost of 
$120 billion, this scheme aimed to produce 22,000 megawatts of renewable 

energies, equivalent to 27% of the annual national consumption of 

electricity. Where a production of 13,575 megawatts of solar energy is 

expected,  while the rest is produced using wind energy (5,010 megawatts), 

thermal energy (2,000 megawatts), biomass (1,000 megawatts), 

cogeneration (400 megawatts), geothermal energy (15 megawatts). (NAID, 

2017) 

Algeria announced on 20 May 2020, the launch of “TAFAWEK 1” 
project, which will be implemented between: 2020-2024; Algeria aims 

through this project to establish solar photovoltaic power stations with a 

total capacity of 4,000 megawatts, at a total cost ranging between $3.2 and 

$3.6 billions. 

Despite the relentless attempts to increase the country's capacities in 

exploiting renewable energies, Algeria could not get out of hydrocarbons 

dependency. Thus, it had to deal with an international market facing a sharp 

decline in oil prices at the end of 2014. This decline continued to reach the 

threshold of $36.41 a barrel, confusing the successive governments who 

were trying in vain to find a solution to this crisis. 

This conjuncture caused a great popular tension that led to the 

emergence of peaceful, spontaneous popular demonstrations unprecedented 

in the history of independent Algeria on 22 February 2019. Indeed, peaceful 

popular demonstrations have put pressure on the existing regime, forcing 

former President Abdelaziz BOUTEFLIKA, who ruled the country for 

twenty years, to submit his resignation from the government on 2 April 

2019. 
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5. CONCLUSION  
In the end, we can say that since the emergence of humankind on 

earth, Algeria occupied an important position in his history, as it was man’s 
first migration destination due to its natural resources abundance. Then, 

after his settlement on its land and thanks to the Phoenicians cleverness, it 

continued its contribution to the history of humanity when its energy 

agricultural resources reached most of the homes of the cities of the ancient 

world through the trade routes established by the Carthaginians from the 

Algerian coastal cities. 

After the fall of Carthage, Berbers preserved the production of 

energy resources and international trade relations, which made Algeria a 

country coveted by colonial powers. Therefore, the Romans, the Vandals, 

the Byzantines, occupied it and exploited the Algerian energy resources that 

were their armies’ engine and that they used to illuminate the cities and 
homes of the ancient world. 

The first colonial succession on Algeria lasted 693 years, until the 

Arab Muslims came as conquerors and freed its people from the scourge of 

colonialism, the land-owners regained control over the production of energy 

resources and their products became sufficient to feed the entire Islamic 

world across three continents, from India in the east to Andalucía in the 

west. Nevertheless, after the fall of the latter and the weakness of the 

Islamic world, of which Algeria was a part, the colonial countries and most 

notably Spain, returned to try to control Algeria. Thus, Algerian people had 

to seek help from those who share the same belief and religion, so the 

Ottomans answered the call, and expelled the Spanish from the Algerian 

lands, then from its islands.  
After the Ottomans intervention, Algerian people regained their 

power, making of the city of Algiers becoming the most important city on 

the Mediterranean shores, from which the Algerians were able to market 

their energy agricultural products to the countries of the ancient world, 

putting its energy agricultural resources once again in the position of a 

target to conquest. It occupied by the French, whom had long been helped 

by the Algerians, either by lending them money or supplying their armies 

with energy resources. 
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The French took advantage of Algeria's wealth in an unfair ways, 

and oppressed its people to the point of leaving them starving to death. 

After the prices of agricultural energy resources declined as a result of 

market flooding with Asian and American grains, and the world's lack of 

need for olive oil that did not meet the needs of the industrial revolution, the 

French convert the production of Algerian energy farms to produce wine 

vines. 

The Algerian era in the production of agricultural energy resources 

was hardly over when the world discovered the fossil energy resources. The 

Algerian oil and natural gas reserves during the French occupation were 

among the largest of their kind in the world, so colonialism tried to exploit 

them as it did with agricultural energy resources, but this only lasted for a 

few years as Algerians regained their independence and continued to 

produce energy resources in their fossil form. 

Even after the world decided to switch from using fossil energy 

resources to using renewable energies, Algeria once again found a pivotal 

place in this type of energies, underscoring that its production of energy 

resources will continue for centuries, and confirming that Algeria is a 

blessed land. 

So, the transition to renewable energies as an alternative to fossil 

energies be the solution though keeping Algerian economy the hostage of 

energy sector? On the other hand, will radical solutions be found to reduce 

dependence on the incomes of energy resources by developing the national 

economy, and diversifying it outside energy production?. 
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Résumé :  

L’Algérie, pays sévèrement impacté par les effets néfastes des changements climatiques, de par 
son positionnement géographique, s’est engagée, à l’instar des pays en développement et 
développés, dans la lutte contre ce phénomène et ce, lors des différents sommets mondiaux dédiés 
à cet effet. Dans ce cadre et pour mettre en œuvre ses engagements, l’Algérie a adopté une 
panoplie de mesures et programmes, afin de passer à une production à bas carbone. Toutefois, 
selon des évaluations internationales en la matière, les résultats de ses efforts demeurent 
insatisfaisants et nécessitent plus de rigueurs de la part des autorités algériennes, pour une mise en 
œuvre efficace de ses programmes de lutte contre les changements climatiques. L’objectif de cette 
recherche est de présenter les engagements pris l’Algérie pour réduire les émissions de GES, dans 
le cadre des efforts de la communauté internationale en la matière. 

Mots clés : Changements Climatiques, efforts, programmes, arsenal juridiques et institutionnel, 
évaluations internationales. 

:ملخص  

ماكحفة يف  ،اجلغرايفاملناخ بسبب موقعها تغري ابعتبارها بدل متأأثر ابلأرضار النامجة عن  النامية واملتطورة،البدلان  عىل غرار اخنرطت اجلزائر
اعمتدت اجلزائر مجموعة من التدابري  الزتاماهتا،. يف هذا الإطار ولتنفيذ ا الغرضخالل خمتلف القمم العاملية املكرسة لهذ الظاهرة، وذكلهذه 

نتاج منخفض الكربون.  ىل اإ ن نتاجئ هجودف الشأأن،يف هذا املتخصصة وفقا للتقياميت ادلولية  غري أأنه،والربامج من أأجل التحول اإ ل  بدلان اإ
اكحفة تغري املناخ. الهد  املتعلق مبمن أأجل التنفيذ الفعال لرباجمها  اجلزائريةتزال غري مرضية وتتطلب املزيد من الرصامة من جانب السلطات 

طارغازات الالالزتامات اليت تعهدت هبا اجلزائر للحد من انبعااثت  عرضمن هذا البحث هو   .جملمتع ادلويل يف هذا اجملالهجود ا ادلفيئة،يف اإ

 .التقياميت ادلولية واملؤسس ية،الرتسانة القانونية  املناخ،اجلهود،الربامج،تغري  اللكامت املفتاحية:
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 Introduction   

La place qu’occupe la problématique des changements climatiques dans 
l’agenda international s’agrandit de plus en plus depuis la fin des années 1980. 
En effet, la communauté internationale s’est accordée sur la nécessité de 
coordonner les efforts des pays sur le plan politique pour arriver à réduire les 
émissions de Gaz à effets de Serre (GES), dont l’augmentation de leurs 
concentrations est à l’origine de ce phénomène, et c’est à partir de là qu’ont 
commencé les négociations internationales sur les changements climatiques, 
encadrées par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC). 

Par ailleurs, la lutte contre les changements climatiques est devenue essentielle 
pour parvenir à un développement durable et profitable pour tous. Cela s’est 
manifesté essentiellement par l’adoption de l’agenda 2030 par les hauts 
dirigeants des pays du système des Nations Unies, en intégrant la composante 
« climat et la lutte contre la dégradation climatique » dans les objectifs de 
développement dans le Monde, intéressant à la fois les pays pauvres et 
prospères. 

Pour ce qui est de l’Algérie, de par son positionnement, elle est vulnérable aux 
effets multiples des changements climatiques qui menacent de compromettre 
son développement économique et social. C’est ainsi que l’Algérie a renouvelé 
sa détermination à travailler de concert avec l’ensemble des Parties 
Contractantes de la CCNUCC, en vue de concrétiser les objectifs définis par 
cette convention, bien que la responsabilité historique de l’Algérie en matière 
d’accumulation des GES n’est nullement engagée. L’objectif est de passer d’une 
économie émettrice de carbone à une économie verte et de contribuer ainsi aux 
efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. 

- Problématique 

Étant donné que l’Algérie s’est engagé à consolider son rôle au sein de la 
communauté internationale dans la lutte contre les changements climatiques, 
lors des différents sommets internationaux, quels sont les efforts consentis par 
l’Algérie dans ce domaine ?  

- Hypothèses 

L’Algérie à l’instar de tous les pays signataires de la CCNUCC, a adopté une 
série de programmes et de mesures lui permettant de parvenir à ses engagements 
en matière de réduction de GES. 
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- Méthodologie utilisée 

Pour mener cette recherche nous avons opté pour une approche descriptive et 
ce, dans la mesure où nous allons décrire le phénomène des changements 
climatiques, et de présenter également l’ensemble des mesures entreprises par 
l’Algérie pour contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements 
climatiques. 

 

I. Cadre conceptuel lié aux Changements climatiques  

 

1.1. Définition du phénomène et les causes qui lui sont liées  
 

Les changements climatiques fréquemment connu comme réchauffement 
climatique, désignent l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques 
en un endroit donné et au fils du temps. Ce phénomène est dû principalement à 
l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
menant à des conséquences multiples et encore difficiles à cerner.  

En effet, L'effet de serre est un phénomène naturel conditionnant la vie sur la 
planète. Grâce à lui, la température moyenne à la surface de la Terre est de 15° C 
contre -18°C s’il n'existait pas. La Terre reçoit son énergie du soleil, sous forme 
de rayonnement. Une partie de celui-ci est absorbée par la surface de la planète et 
son atmosphère, accumulant des molécules, sous formes de Gazs, appelées 
« Gaz à Effet de Serre» (GES). 

Les GES sont naturellement présents dans l’atmosphère et jouent un rôle 
important dans la régulation du climat. Toutefois, les activités humaines 
émettrices de gaz à effet de serre, (GES additionnel ou anthropique) augmentent 
leur concentration dans l’atmosphère et créent un effet de serre additionnel qui 
accentue le réchauffement de notre planète (Gameren, Weikmans, & Zaccai, 
2014, p. 13).  
 

Ainsi, Le Gaz à effet de serre se compose essentiellement de la vapeur d’eau, 
du Dioxyde de carbone ou Co2, du Méthane et le protoxyde d'azote, ou N2O. 
 
L'agriculture intensive et l'élevage sont responsables quant à eux de l'effet de 
serre additionnel dû aux émissions de méthane et de protoxyde d'azote. S'y 
ajoute la production d'autres gaz artificiels de type halocarbures n'existant pas à 
l'état naturel : on les retrouve entre autres dans les systèmes de climatisation ou 
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les bombes aérosols (luis & Brenda, 2017, p. 6). Le graphique ci-après illustre 
les émissions mondiales du CO2 dues à l’activité humaine. 

 

Figure 01 : Émissions mondiales du CO2 provenant de production des 
combustibles fossiles. 

 

Source : oden, T.A., Marland, G., et Andres, R.J, Émissions mondiales, régionales et 
nationales de CO2 des combustibles fossiles. Centre d'analyse des informations sur le 
dioxyde de carbone, Oak Ridge National Laboratory, Département américain de 
l'énergie, 2017. 

De la figure ci-dessus, nous pouvons constater que les émissions mondiales de 
carbone provenant des combustibles fossiles ont considérablement augmenté 
depuis 1900. Depuis 1970 jusqu'à 20177, les émissions de CO2 ont augmenté 
d'environ 90%. Les émissions provenant de la combustion de combustibles 
fossiles et des processus industriels ont contribué à environ 78% de 
l'augmentation totale des émissions de GES. L’Agriculture, la déforestation et 
d'autres changements d'utilisation des terres ont été les deuxièmes contributeurs 
les plus importants (5ème rapport du PICC, 2014, p. 53).  

1.3. Conséquences des Changements Climatiques 
 

Il est évident que les Changements climatiques affectent immanquablement les 
composantes de notre environnement et contribuent à la réémergence de 
certaines maladies. 

En effet, les ressources naturelles, de par leur étroite dépendance vis-à-vis du 
climat, subissent directement les effets des fluctuations climatiques. Les 
ressources hydriques quant à eux, sont vulnérables aux variations du climat. 
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Selon le rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC) publié en 2008, 75 à 250 millions de personnes seront confrontés 
au stress hydrique sous l’effet des changements climatiques à l’horizon de 2020. 

Les changements climatiques ont également un impact notable sur la 
dégradation des sols, la déperdition des terres fertiles et la dégradation des forêts 
et des zones naturelles et pastorales. Sous l’effet conjugué d’actions 
anthropiques excessives et inadaptées, la dynamique des écosystèmes est 
sérieusement perturbée avec des effets sur la biodiversité, la distribution des 
espèces et l’équilibre des milieux naturels et des agro-systèmes (Belaid, 2015, p. 
6). 

Sur un autre plan, le dernier rapport du GIEC a confirmé qu’il existait des 
preuves tangibles que l’activité humaine agissait sur le climat de la planète et a 
souligné que cela avait de multiples incidences sur la santé humaine. Il a été 
précisé également que la variabilité et la modification du climat, telles que les 
vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses, sont cause de décès et de 
maladies à travers les catastrophes naturelles qu’elles entraînent. 

Dans le même ordre d’idées, les analyses d’impact et les travaux de recherche 
menés dans plusieurs pays montrent que les changements climatiques devraient 
avoir des effets sur l'épidémiologie de nombreuses maladies et affections. 

1.4. La question des changements climatiques au cœur du 
développement durable  

Le débat mondial sur les changements climatiques ne se limite plus à une 
question d’ordre environnemental mais s’inscrit désormais dans une vision plus 
large, qui lie étroitement les objectifs environnementaux aux objectifs de 
développement économique et social. La maîtrise du changement climatique est 
devenue l’un des enjeux primordiaux des politique internationales et nationales 
et ce, compte tenu de la capacité reconnue du climat à affecter, souvent 
négativement, la croissance économique et la réalisation des Objectifs du 
Développement Durables. 

L’intégration de l’action climatique dans le processus de développement offre un 
moyen de rationaliser et d’améliorer l’efficacité et l’impact de l’utilisation des 
ressources financières, dans un contexte mondial de crise. Plus que jamais, la 
croissance et le développement durable passent par l’atténuation des effets du 
changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. 
Ces enjeux, étroitement liés, appellent des réponses simultanées à travers des 
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politiques intégrées, des choix de financement adaptés, un dialogue social et une 
coopération efficace (Commission Economique pour l'Afrique, 2015, p. 16). 

C’est ainsi que l’action de la lutte contre les changements Climatiques est 
devenue, depuis 2015, partie intégrante de l’Agenda 2030 des Nations Unies, qui 
définie les Objectifs du Développement Durable (ODD), notamment à travers 
l’objectif n°13 intitulé: « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions ».     

En effet, la notion de développement durable fait aujourd'hui partie intégrante du 
discours de la majorité des dirigeants et des politiques de développement. Ce 
concept est, toutefois, apparu après une longue réflexion sur les effets néfastes 
de l'activité humaine sur l'environnement, notamment au travers les grandes 
conférences internationales sur les effets de l'activité humaine sur 
l'environnement, qui remontent à la fin du XXème siècle. La multiplication de 
ces réunions ont conduit à une « vision mondialisée d'une situation de crise » 
dont un des problèmes récurrents est la dégradation du milieu environnemental 
(Veyret, 2017, p. 22).  

Développé dans le rapport de Brundtland publié en 1987, intitulé « Notre Avenir 

à Tous », Le développement durable est donc une tentative de créer un modèle 
de développement qui intègre à la fois l'économie, le progrès social et la 
protection de l'environnement. Cet objectif est né de l'idée que la qualité 
environnementale et le bien-être économique et social sont intimement liés et 
que, par conséquent, ces trois dimensions ne peuvent pas être considérées 
séparément (OECD, 2008, p. 141). 

1.5. Prise de conscience de lutte contre les changements 
climatiques à l’échelle internationale et nationale  

 

La prise de conscience de ce phénomène par la communauté internationale a 
commencé vers la fin des années 80, en même temps avec l’émergence de la 
problématique du développement durable.  

Cela a suscité beaucoup de débats entre les scientifiques, les économistes et les 
gouvernements pour ensuite passer à l’opinion publique notamment au tour de 
l’usage des énergies fossiles, l’exploitation abusive des ressources naturelles, 
ainsi que les politiques à mettre en place pour mener cette lutte, sans pour autant 
freiner la croissance. 

En effet, à la fin des années 1970 et durant les années 1980, une série de 
conférences scientifiques intergouvernementales, mettant l’accent sur les 
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éventuels risques des perturbations de l’atmosphère et des mécanismes 
climatiques, se sont succédé afin de sensibiliser la communauté internationale à 
la question climatique.  

La conférence de Stockholm tenue en 1972, a placé la protection de 
l’environnement au rang de préoccupations internationales et durant laquelle, il a 
été instauré le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). 

En revanche, la première conférence mondiale sur le climat s’est déroulée à 
Genève en 1979. Elle constitue la première trace d’inquiétude de la communauté 
scientifique, en reconnaissant que les changements climatiques comme étant un 
grave problème de portée mondial. 

Cependant et comme mentionnée précédemment, la première étape 
déterminante dans la prise de conscience de l’enjeu du changement climatique 
pour l’avenir de l’humanité a été la publication du rapport de Brundtland « Notre 
avenir à tous » en 1987. 

Par ailleurs, en 1988, la communauté internationale, notamment à la demande du 
G7, a également réfléchi à la création d’un organe intergouvernementale ayant 
pour objectif de produire des études périodiques, ayant trait à la question des 
changements climatiques et dédiés aux décideurs politiques afin de leur 
permettre de trouver des solutions à ce phénomène d’envergure internationale. Il 
s’agit du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
(GIEC). 

C’est en 1992, à Rio de Janeiro, lors de la conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement (CNUED), connue aussi sous le nom 
Sommet de la terre, que la question des changements climatiques a donné lieu à 
un engagement politique fort à l’échelle internationale. La Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) y est adoptée avec 
pour objectif de stabiliser les concentrations de GES dans l’atmosphère à un 
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique (Nations Unies, 1992, p. 5). 

 Conférences des Parties (COP) 

Depuis 1995, plus d’une centaine de pays du monde entier se réunissaient 
chaque année, dans des villes différentes lors des COP, pour échanger et discuter 
du climat et de trouver des solutions concrètes pour lutter contre les 
changements climatiques.  
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Avant le protocole de Kyoto, deux COP se sont tenues à Berlin et à Genève, en 
1995 et 1996 respectivement, durant lesquelles chaque pays ou région a fixé des 
objectifs chiffrés en matière de réduction de GES. 

En 1997, la COP se déroule à Kyoto pour sa troisième année et pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, un protocole contraignant visant à encadrer 
les émissions de CO2 de plus d’une centaine de pays a été élaboré. Des objectifs 
chiffrés ont été fixés et qui consistaient à réduire de 5,2% les émissions de GES 
planétaires d’ici 2020, en se servant de l’année 1990 comme référence. Toutefois, 
le protocole est entré en vigueur qu’en 2005, dans la mesure où il a fallu attendre 
la signature de 55 pays.  

La grande déception du protocole de Kyoto vient du fait que les deux 
principaux émetteurs de gaz à effet de serre du monde n’aient pas ratifié ce 
traité, en l’occurrence les États-Unis et la Chine. 

Les négociations et la tenue des COP se sont poursuivies avant et après l’entrée 
en vigueur du protocole de Kyoto. La communauté internationale a fait avancer 
plusieurs engagements en matière de financement et de transferts technologiques. 
Lors de la COP15 à Copenhague, par exemple, les pays développés se sont 
engagés à consacrer une aide annuelle de 100 milliards de dollars à l’horizon 
2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en matière 
d’atténuation et d’adaptation. De même et lors de la COP 16 de Cancun, il a été 
créé, le Fond Vert pour le Climat.  

Les COP se sont succédées, jusqu’à la tenue de la COP 21, qui s’est déroulée à 
Paris en 2015. En effet, cette conférence a permis de conclure à un accord 
historique, dénommé « accord de Paris sur le Climat », permettant de 
remplacer le prolongement du protocole de Kyoto, et ce dès 2020. 

L’Accord de Paris, a été conçu par l’ensemble des parties signataires de la 
CCNUCC et ce, au regard des Contribution Déterminée Nationale (CPDN) 
qu’ils ont soumis. De plus, à l'inverse du protocole de Kyoto, celui-ci a été ratifié 
à l’unanimité, c’est pour cette raison que l’accord de Paris est considéré comme 
étant universel et historique. 

Cet accord marque la fin de la différentiation stricte entre « les pays développés 
» et « les pays en développement » dans la lutte contre le changement climatique. 

Après l’accord de Paris, d’autres COP se sont enchainée, dont la dernière 
(COP25) s’est tenue à Madrid et ayant porté principalement sur l’application de 
l’Accord de Paris. 
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Sur le plan national, l’Algérie à l’instar de nombreux pays, a pris conscience des 
menaces des changements climatiques et ce, à travers notamment la ratification 
du protocole de Kyoto et de l’accord de Paris et son adossement des 
engagements climatiques y afférents. En tant que pays en développement, la 
responsabilité historique de l’Algérie en matière d’accumulation des gaz à effet 
de serre n’est nullement engagée. Pays peu émetteur de gaz à effet de serre, sa 
responsabilité actuelle étant très limitée (CPDN-Algérie, 2015, p. 3). 

Toutefois, les conséquences d’un temps extrême n’ont pas épargné l’Algérie. 
Connue pour son climat aride et semi-aride, l’Algérie est extrêmement sujette 
aux changements climatiques. Ces 60 dernières années, un accroissement 
d’événements dus au temps extrême a été observé. 

Les experts de l’Institut hydrométéorologique de Formation et de Recherche ont 
prévu un raccourcissement de la saison des pluies et une hausse des températures 
d’environ 1° à 1,5° en 2020, ce qui aurait des conséquences fatales pour 30 % 
des espèces animales. Ils estiment également que les températures vont 
augmenter de 3°C supplémentaires en 2050 à cause du réchauffement mondial. 

Il est à noter que le coût des dommages liés aux changements climatiques en 
2009 était de l’ordre de 1,3 % à 4,3% du PIB. 

D’après les experts météorologiques et de l’environnement en Algérie, il sera 
nécessaire à l’avenir de penser à développer des sources d’énergie renouvelable, 
de transport publique et de techniques d’isolation dans le secteur de la 
construction, ainsi que de mettre en place des systèmes de surveillance et 
d’alerte pour les sécheresses et les vagues de chaleur dans les villes vulnérables.   

Par ailleurs, le taux de croissance annuel moyen de la consommation d’énergie, 
provenant de combustible fossile a atteint 7,7% en 2018, qui s’est accentué par 
une demande croissante de l’énergie par rapport à une population (estimée à 
38 700000 d’habitants) en constant accroissement, soit une consommation 
moyenne de 0,753 tep/habitant (l' Agence Nationale de la Promotion et de la 
Rationalisation de l’Utilisation de l'énergie, 2019, p. 19).  

Outre le domaine de l’énergie, l’Algérie doit répondre aux besoins de cette 
population en matière d’éducation, de santé et d’habitat dans un contexte de crise 
financière aggravée par la chute des prix des hydrocarbures depuis 2014, ajoutés 
aux défis de la sécurité alimentaire et au risque de raréfaction des ressources 
naturelles. 

De ce fait, toutes ces circonstances, parmi d’autres, font donc de l’Algérie un 
pays potentiellement vulnérable aux effets des changements climatiques qui 
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menacent particulièrement l’agriculture, les ressources en eau et la santé et leurs 
impacts se fait déjà ressentir.  

Il est ainsi nécessaire d’intensifier les efforts de travail de prise de conscience sur 
la protection de l’environnement, la lutte contre toutes formes de pollution, et la 
mise en place d’une culture de protection de la nature et de ses ressources parmi 
les décideurs et les citoyens. 

2. Contribution de l’Algérie aux efforts Mondiaux de lutte contre les 
Changements climatiques 

 
2.1. Mesures juridiques et organisationnelles adoptées par 

l’Algérie dans la lutte contre les Changements Climatiques 

Sur le plan juridique, la Constitution algérienne a placé la préservation de 
l’environnement au cœur des priorités de l’Etat en garantissant aux citoyens un 
environnement sain et prospère et ce, au titre de son article 68 stipulant « Le 

citoyen a droit à un environnement sain. L'Etat œuvre à la préservation de 

l'environnement. La loi détermine les obligations des personnes physiques et 

morales pour la protection de l'environnement ». 

De même, le cadre législatif et réglementaire algérien a été renforcé par la 
promulgation de plusieurs dispositions et lois sectorielles qui ont permis la 
création d’un ensemble d’institutions spécialisées. Parmi les lois qui ont été 
promulguées nous pouvons citer :  

- Loi n° 99-09 du 28 Juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie ;  
- Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à 

l’élimination des déchets ;  
- Loi nº 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement 

dans le cadre du développement durable ;  
- Loi de 2001 portant sur l’aménagement et le développement durable ;  
- Loi n° 04-09 du 14 août 2004 relatives à la promotion des énergies 

renouvelables dans le cadre du développement durable ;  
- Loi n° 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion 

des catastrophes dans le cadre du développement durable. 

S’agissant des mesures fiscales, une panoplie de taxes et de dispositions 
incitative et dissuasive en application du principe « le pollueur payeur », ont été 
instituées dans le cadre des lois finances. Parmi ces taxes on trouve notamment, 
la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement, la taxe 
sur les sacs en plastiques importés et/ou produits localement, la taxe sur les 
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carburants, la taxe sur les produits pétroliers (TPP) et la taxe d’efficacité 
énergétique (TEE). 

Pour ce qui est des mesures d’incitation, il s’agit en effet de réductions du taux 
de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) appliquée sur les équipements destinés au 
GPL/carburant, les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au 
propane et les équipements et accessoires destinés au GPL/Carburant et du GNC 
( Gaz naturel comprimé).  

Par ailleurs, la loi de finances de 2017 a prévu la taxation des équipements 
énergivores, afin de limiter la surconsommation d’énergie des produits 
électroménagers, sur la base du programme d’étiquetage des appareils en 
fonction de leur niveau de consommation énergétique. Cette mesure s’inscrit 
dans la politique de promotion de l’efficacité énergétique et constitue une étape 
précédant la mise en place de seuils minimums de performance énergétique des 
équipements mis sur le marché algérien (Ministère de l'Environnement, 2018, p. 
18). 

Sur le plan institutionnel, l‘Algérie s’est dotée d’arrangements institutionnels en 
conformité avec les engagements qu’elle a contractés au titre de la CCNUCC et 
de l’Accord de Paris. Ces arrangements ont été également mis en place dans la 
perspective d’intégrer les changements climatiques en tant que composante de la 
politique environnementale nationale. Les arrangements institutionnels de 
l’Algérie se manifestent par ce qui suit : 

- La création en 2005 de l’Agence Nationale des Changements Climatiques 
(ANCC), qui a pour mission de traiter des aspects en lien avec les 
changements climatiques, par l’intégration de cette question dans 
l’ensemble des plans de développement. Elle est aussi chargée d’élaborer 
l’inventaire national des émissions des gaz à effet de serre (ANCC, 2020). 
 

- La mise en place en 2015 du Comité National Climat (CNC) sous la 
présidence du Ministère en charge de l’environnement. Il regroupe des 
représentants des différents secteurs et assure la coordination, le suivi et 
l’évaluation des politiques, des stratégies, des programmes et plans d’actions 
nationaux ayant trait aux changements climatiques. 
 

- La mise en place en 2016 d’une direction en charge des changements 
climatiques au niveau du Ministère de l’Environnement. 
 

- La création en 1985 de l’Agence Nationale pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sous la tutelle du 
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Ministère de l’Energie et des Mines. Elle a pour mission principale la mise 
en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l’énergie, et ce à travers la 
promotion de l’efficacité énergétique. 
 

- La création en 2019 du Commissariat national aux énergies renouvelables et 
à l'efficacité énergétique ayant principalement pour objectif de faire face aux 
obstacles et aux difficultés entravant la mise en œuvre, sur le terrain, du 
Programme National des Energies Renouvelables. 
 

2.2. Programmes, plans et stratégies nationales de lutte contre les 
changements climatiques 

Outre les mesures juridiques et institutionnelles, une série de programmes, de 
plans et de stratégies ont été mis en place dans le but de prévenir les effets des 
changements climatiques. Il s’agit notamment de ce qui suit : 

- L’adoption en 2018 du Plan National Climat (PNC) qui a été entamé en 2012 
avec le concours de l’Agence de Coopération Allemande (GIZ). Le PNC 
couvre les défis majeurs auxquels l’Algérie est confrontée, pour ce qui a trait 
aux changements climatiques et leurs effets adverses. Il vise à mettre en 
cohérence les programmes et actions des différents secteurs avec les plans 
nationaux de développement économique et social et de définir les processus 
de mise en œuvre des activités identifiées. 
 

- L’actualisation du Plan National d’Actions pour l’Environnement et le 
Développement durable (PNAEDD), pour la période 2020-2024, lancée en 
partenariat avec l’Union Européenne dans le cadre du programme d’Appui à 
la Politique du Secteur de l’Environnement (PAPSE). Le PNAEDD se fixe 
comme objectif la mise en place d’un nouveau cadre stratégique de la 
politique environnementale. Le but étant de réduire considérablement le 
rythme de dégradation de l’environnement. 
 

- La mise en place depuis 2010 du Schéma National d’Aménagement du 
territoire (SNAT 2030) qui s’articule autour de 20 Programmes d’Action 
Territoriaux (PAT), parmi lesquels, le quatrième PAT, consacré à la 
prévention des risques et à la gestion des catastrophes dans le cadre de la 
première ligne directrice du SNAT relative au développement durable. 
 

- L’Adoption de la Stratégie et le Plan d’Actions National pour la Biodiversité 
(SPANB -2016/2030) qui vise principalement à servir les ambitions sociales, 
économiques et environnementales de l’Algérie. La mise en œuvre de la 
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SPANB devrait être un moteur de création d’emplois et de revenus pérennes 
et devrait contribuer également à augmenter la résilience de l’Algérie face aux 
changements climatiques. 
 

- La mise en place de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée des Déchets 
(SNGID) à l’horizon 2035. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre la Stratégie 
nationale environnementale, ainsi que dans le Plan national d’actions 
environnementales et du développement durable (PNAEDD). 
 

- La révision du programme national de développement des énergies 
renouvelables (2015-2030) et l’intégration de la transition énergétique 
comme priorité dans le plan d’action du Gouvernement de 2020 et ce, dans le 
but de l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
national. Celui-ci constitue un enjeu majeur dans la perspective de 
préservation des ressources fossiles, de diversification des filières de 
production de l’électricité et de contribution au développement durable. 

 
2.3. Adhésion de l’Algérie aux initiatives mondiales de lutte contre les 

changements climatiques et du développement durable 
 

Au-delà de la CCNUCC et les diverses conférences des parties, notamment la 
Cop 21, l’Algérie a adhéré aux différentes initiatives chapotées par les Nations 
Unies ou par d’autres intuitions internationales, dans le but de contribuer aux 
efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. Il s’agit 
notamment de ce qui suit : 

- L’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
à l’Algérie pour la réalisation des objectifs du développement durable 
(ODD). Le PNUD appuie également la mise en œuvre des politiques et 
stratégies algériennes pour le développement durable, en étroite coopération 
avec les institutions nationales, les collectivités locales et la société civile. Le 
Programme de Pays 2016-2020 est aligné avec le Cadre de Coopération 
Stratégique 2016-2020, qui est approuvé par le Système des Nations Unies en 
Algérie et le Gouvernement algérien en juin 2015 (PNUD Algérie, 2020). 

- La soumission de l’Algérie au Secrétariat de la CCNUCC en septembre 2015, 
sa Contribution Déterminée Nationale (CPDN) et ce, dans le cadre de sa 
participation à la COP21. De surcroit, En ratifiant l’Accord de Paris sur le 
climat en octobre 2016, le gouvernement algérien a reconnu l’importance et 
la nécessité de la protection du climat et s’est engagé à développer sa CPDN. 
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Dans le cadre de la CPDN, l’Algérie prévoit en matière d’atténuation, avec 
un soutien international, une réduction des gaz à effet de serre de 22 % d’ici 
2030, dont une réduction de 7 % qui sera réalisée avec des moyens nationaux 
(CPDN-Algérie, 2015). La stratégie d’atténuation de l’Algérie couvre 
principalement les secteurs de l’énergie, des forêts, de l’habitat, des 
transports, de l’industrie et des déchets. Elle se base notamment sur les 
programmes nationaux des énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique. La réduction de la consommation énergétique dans le bâtiment 
fait également partie des mesures de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de manière volontaire par l’Algérie. 

La CPDN est une opportunité pour le développement de l’efficacité 
énergétique, la rationalisation de la consommation d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables conduisant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Ceci permettra parallèlement de protéger 
les ressources énergétiques nationales, d’améliorer les performances des 
procédés industriels et les méthodes de gestion de l’énergie, de moderniser 
les installations, et d’initier un changement de comportement de tous 
vis-à-vis de l’énergie d’origine fossile. In fine, la mise en œuvre du CPDN 
contribue à la transition énergétique de l’Algérie vers une énergie durable 
(Ministère de l'Environnement, 2020, p. préface). 

- L’Algérie à travers le Groupe pétro-gazier national, Sonatrach, a adhéré en 
2018, à l’initiative globale de la Banque Mondiale pour la réduction du 
torchage de gaz : zéro torchage de routine d’ici 2030, lancée en avril 2015. 
Cette initiative consiste à éliminer le torchage de routine de du gaz associé 
sur tous les sites de production pétrolière d’ici 2030 et vise à assurer que les 
plans de développement de nouveaux champs pétroliers incluent des 
solutions pour l’utilisation du Gaz. 35 sociétés pétrolières et gazières, 27 
gouvernements, et 15 institutions ont adhéré à cette initiative.  
 

L’adhésion de l’Algérie à cette initiative est en cohérence avec la 
réglementation nationale sur le torchage, qui consacre la protection de 
l'environnement, la lutte contre le changement climatique et l'exploitation 
rationnelle des ressources naturelles, comme des composantes essentielles de 
sa stratégie de développement (Ministère de l'enérgie, 2020). 
 

Ces actions ont permis une réduction considérable des émissions GES. Ainsi 
depuis 1973, le taux de torchage est passé de 78.6% en 1970 à 8% en 
2016.Cet effort de réduction sera poursuivi et soutenu, à travers l’inscription 
et la réalisation de nouveaux projets de récupération de gaz au niveau des 
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installations pétrolières et gazières afin de réduire le taux de torchage du gaz 
à moins de 1% tel que prévu dans CDN de l’Algérie (UNICEF, 2019, p. 126). 

 
2.4. Evaluations internationales en ce qui concernes les efforts déployés 

par l’Algérie en matière d’atténuations du GES 
 

 Classement relatif à l’IPC 2019 

Dans son rapport annuel pour l’année 2019, Germanwatch, une association 
environnementale, a classé l’Algérie à la 47ème place en matière d’Indice de 
Performance pour lutter contre les changements climatiques, même si l’Algérie a 
mis en place tout un arsenal juridique et institutionnel pour lutter contre les effets 
multiples de ce phénomène. 

L’Indice de performance climatique (IPC) est un classement par pays, évaluant 
la performance de la protection du climat de 57 pays et l’UE, représentant 
environ 90% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 

Ce classement est élaboré sur la base des efforts effectués par les pays en matière 
de lutte contre les changements climatiques. L’Algérie vient en fin de liste des 
14 pays classés en zone orange, précédée par Chypre et suivie par l’Irlande, un 
pays classé directement dans la zone rouge. La Suède a préservé sa première 
place dans le cadre de ce classement. 

L’ONG Germanwatch, en matière d’IPC prend en considération quatre critères 
pour évaluer les pays, à savoir les émissions du gaz à effet de serre (40% 
pondération), énergies renouvelables (20% pondération), consommation 
énergétique (20% pondération) et les politiques climatiques (20% pondération). 
Notre pays a été noté « mauvais » en matière d’émissions de GES et de politiques 
climatiques (CDER, 2020). 

Même si l’Algérie a une consommation ‘‘intermédiaire’’ d’énergie, les experts 
nationaux en la matière ont souligné que le faible niveau actuel de 
consommation d’énergie soit plus un résultat de la situation économique du pays 
que de politiques efficaces en matière d’efficacité énergétique. Par ailleurs, 
l’Algérie a été notée « très mauvaise » en matière des énergies renouvelables, 
figurant parmi les cinq pays les moins bien classés dans ce volet. 

En réaction au classement de l’Algérie dans ce rapport, les experts nationaux ont 
reconnu que même si l’Algérie a établi ces dernières années des programmes 
ambitieux dans les domaines environnemental et énergétique, les résultats des 
programmes lancés restent modestes, en comparaison avec les objectifs fixés. 
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1. Classement relatif à l’IPE 2020 

Depuis 1998, l’Université de Yale réactualise, tous les 2 ans, l’indice de 
performance environnementale (IPE). Cet Indice est devenu un cadre de mesure 
biennal de premier plan pour les politiques environnementales mondiales, 
classant 180 pays sur la base de 32 indicateurs de performance qui apprécient la 
santé environnementale et la vitalité des écosystèmes. 

L’IPE est un tableau de bord qui met en évidence les leaders et les retardataires 
en matière de performance environnementale et fournit des conseils pratiques 
aux pays qui aspirent à progresser vers un avenir durable (Wending & Zachary, 
2020).  

L’EPI est un agrégat d’indicateurs sur la qualité de l’air, assainissement et l’eau 
potable, les métaux lourds, la gestion des déchets, la biodiversité, les services 
écosystémiques, la pêche, le changement climatique, les émissions de pollution, 
l’agriculture et les ressources en eau. Pour un pays donné, les scores peuvent 
varier d’un indicateur à un autre, souvent avec de grands écarts. 

Le dernier rapport sur l’IPE publié en juin 2020, précise toutefois que, l’IPE pour 
l’année 2020 s’appuie sur les données publiées en 2019 et collectées plus tôt. Les 
résultats ne prennent pas donc en compte les impacts d’évènements récents 
comme les incendies dans la forêt amazonienne, les incendies en Australie, ou la 
pandémie de COVID-19. 

Selon les concepteurs de cet indice, les pays avec les meilleurs classements 
manifestent généralement des engagements de longue durée et développent des 
programmes soigneusement construits, qui protègent la santé publique, 
conservent les ressources naturelles et réduisent les émissions des gaz à effet de 
serre, contrairement à ceux qui ont enregistré les scores les plus bas. 

Ce rapport a classé l’Algérie au milieu du tableau au 84e rang, avec un score de 
44,8 sur 100, devançant l’Egypte et le Maroc, classés à la 95ème et 100ème place 
respectivement et suivant la Tunisie classée au71ème rang. Le Danemark, était 
classé premier pays avec un score de 82,5.  

En effet, des progrès de performance peuvent avoir été enregistrés dans une 
catégorie comme les ressources en eau et stagné ou régressé pour la qualité de 
l’air ou la biodiversité. Dans la catégorie biodiversité précisément, l’Algérie est, 
avec 34 autres pays, à la première place. 

L’Algérie est classée 18ème mondialement en matière de gestion des déchets 
solides contrôlés. En revanche, l’Algérie est à la 159ème place pour l’indice de 
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Représentativité des aires protégées terrestres (PARI) qui estime la diversité 
écologique d’un pays.  

Les scores sont souvent calculés et mesurés à partir de données photographiques 
spatiales, comme c’est le cas pour les zones humides ou le couvert forestier où 
l’Algérie est, avec 34 autres, dans un groupe de pays pour lesquels les 
changements ne seraient pas évalués depuis au moins 10 ans, faute de données 
disponibles. 

2. Classement relatif à l’ITE 2020 

La dernière édition du rapport du Forum Économique Mondial de Davos (Suisse) 
publiée en mois de mai 2020, a révélé que l’Algérie est arrivée à la 83e place 
dans le classement relatif à l’Indice de Transition Energétique (ITE), gagnant 6 
places par rapport à 2019 (89e). Ainsi, l’Algérie a atteint un score de 49.1%, 
contre 48% en 2019. 

Le rapport ITE est une analyse comparative de la performance des systèmes 
énergétiques de 115 pays dans le monde, ainsi qu’à leur préparation à la 
transition vers un avenir énergétique sûr, durable et fiable. Au niveau Africain, 
l’Algérie s’est classée 5ème et 6e au niveau du Monde Arabe (CDER, 2020). 

Selon ce rapport, le rythme et l’élan de la transition énergétique seront 
potentiellement entravés par la pandémie liée à la COVID-19, dont ses effets ont 
conduit à une dynamique sans précédent de la demande et à des chocs de prix, 
ainsi qu’à la réallocation des fonds et des investissements privés aux soins de 
santé, de sécurité et de continuité des activités. 

 

 

 

 Conclusion  

 

A travers ce présent travail, nous avons essayé de répondre à la problématique 
qui s’articulait autour des efforts consentis par l’Algérie pour contribuer aux 
efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. 

Il évident que les effets engendrés par les changements climatiques nécessitent 
plus que jamais de multiplier les efforts de la part de la Communauté 
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internationale, notamment de la part des plus grands responsables des émissions 
de GES, à savoir les USA et la Chine.  

Pour sa part, l’Algérie qui est menacée par les impacts de la dégradation du 
climat tels que, la désertification, la sècheresse et la dégradation des terres, n’est 
pas restée immobilisée et s’est dit déterminée à contribuer à l’effort global de 
lutte contre les changements climatiques. 

Cela s’est manifesté notamment à travers l’adoption des politiques et 
programmes axés sur plusieurs secteurs, en particulier, l’énergie et la mise en 
place de dispositifs réglementaires et institutionnelles, tout en renforçant les 
mécanismes financiers nationaux notamment par le biais des mesures fiscales.  

Cependant, bien que l’ONU a salué les efforts consentis par le gouvernement 
dans ce domaine, les différentes évaluations internationales en la matière, ont 
démontré que ces efforts demeurent insuffisants et ce, compte tenu notamment, 
des coûts et des technologies innovantes que requièrent les actions qui ont été 
entreprises, dans un contexte caractérisé par la contraction des ressources 
financières.  

Ainsi, l’Algérie doit faire preuve de plus de rigueur en matière d’exécution de 
ses programmes ambitieux de lutte contre les Changements Climatiques, 
notamment dans le volet ayant trait aux énergies renouvelables, ce qui 
permettrait dans un avenir proche de réduire sa forte dépendance aux énergies 
fossiles, en renforçant son mix énergétique lui permettant ainsi de parvenir au 
Développement durable.  
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Résumé   

Justifié par la recherche de l’amélioration de la gestion et de prestation de 
service, la refonte de la gestion du service public de l’eau est une tâche des 
plus complexes qu’incombe à l’État Algérien de perpétuer, en effet, elle est 
une nécessité dictée par les évolutions techniques, économiques et sociales 
de la société. Elle s’incarne par le recours à l’invention de nouveaux 
mécanismes de gestion, ces derniers articulent des tentatives 
d’externalisation au profit de tierce personne sous forme de concession ou 
de délégation 
Mots clés : (Refonte, Délégation, Service public,  gestion,  concession) 
Abstract 

Justified by the research of the improvement of the management and the 
service provision, the reorganization of the management of the public water 
service is a very complex task that the Algerian State has to perpetuate, 
indeed, it is a necessity dictated by the technical, economic and social 
evolutions of the society. It is embodied in the invention of new 
management mechanisms, which articulate attempts to outsource to third 
parties in the form of concession or delegation 
Keywords: Reforming; Delegation; Public service; Management; 
Concessions. 
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1. Introduction :  

Dans le cadre des réformes qui touchent la gestion durable du service public 

de la distribution de l’eau et de l’assainissement, la stratégie de 

développement de cette dernière s’est construite sur une nouvelle approche 

qui place le souci de l’amélioration des performances de gestion, au centre 

de l’agenda politique et plus particulièrement dans leur mise à niveau aux 

normes et aux standards internationaux. 

 En effet, de l’année de 1996 à 2005 le secteur de l’eau en Algérie s’est doté 

progressivement de nouveaux outils de gestion qui tendent à pallier les 

inefficacités et les défaillances de gestion dont se caractérisaient les organes 

publics à charge de la gestion dudit service. Ce recours à l’introduction de 

nouveaux moyens de gestion des services de l’eau constitue un élément 

essentiel de la stratégie envisagée pour le développement du secteur. Elle a 

appréhendé entre autres, la mise en fin de la gestion directe du service 

public de l’eau en consacrant son externalisation à des tierces personnes 

dans l’objectif est de rechercher l’efficacité et la performance dans la prise 

en charge des besoins des populations  et du tissu économique. 

C’est dans cette optique, que la démarche de réforme du service public de 

l’eau et de sa gestion entamée dès le début de l’année 1993, puis renforcer 

avec l’amendement de 1996 et élargie en 2005 par les textes de la loi n° 05-

12 relatives à l’eau sont pertinentes à analyser, notamment, en ce qui trait 

au choix des procédés d’externalisation dans le mouvement de recherche de 

l’efficacité et de performance. 

Partant de ces éléments nous nous proposons d’analyser et d’évaluer la 

réforme envisagée, pour ce faire, notre problématique est la suivante : 
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Peut-ont considéré que la réforme de la gestion du service public de la 

distribution de l’eau et de l’assainissement s’est accordée dans son 

fondement à limiter l’intervention directe de l’État et de confier la gestion 

desdits services à de nouveaux acteurs dans le but de rechercher plus de 

performance et d’efficacité ?  Deux questions secondaires ressortent de 

cette dernière 

1-Quelle est la nature de la réforme retenue pour corriger les déséquilibres ? 

2-Quels sont les degrés d’ouverture tolérée par l’État au profit des 

nouveaux acteurs appelés à jouer un rôle dans la gestion des services 

publics de l’eau ? 

Pour l’analyse de cette réforme nous utiliserons la méthode d’analyse 

systémique, ainsi que, de l’approche de coopération qui confectionne 

l’articulation des  Partenariats Publics Privés PPP. 

Cette recherche s’est articulée premièrement, sur la vision portée par la 

nouvelle politique publique dans le développement du secteur de l’eau. 

Deuxièmement, nous tarderons sur les nouveaux mécanismes dans la 

gestion du service public de distribution de l’eau et de l’assainissement. 

Troisièmement, nous analyserons la nature de la coopération avec les 

acteurs internationaux dans la gestion desdits services. Et puis 

cinquièmement, un regard sur le devenir du monopole public de la gestion 

du service public de l’eau et de l’ancrage des apports de la restructuration 

de ces services publics. 
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2. Premier titre : la nouvelle politique nationale de l’eau 

La gestion du service public de l’eau en Algérie a connu un encadrement 

juridique et institutionnel inchangé pendant longtemps, elle s’est entre 

autres construite autour d’une gestion directe dudit service public. Cette 

situation a  induit au cours de l’évolution de la société et de la vie socio-

économiques, à l’apparition d’une multitude de problèmes sur des échelles 

de complexité avérées, notamment, en qui trait à la disponibilité de l’eau, à 

sa gestion, mais aussi, à l’efficacité et à la performance des organes et 

services à charge de la gestion de l’eau. 

Face à cette situation de délabrement, la nouvelle politique nationale de la 

gestion de l’eau se met en place par la consécration de la gestion intégrée 

des ressources en eau dès 1993 (voir Décret exécutif n°11-262, 2011) des 

ressources en eau (Bouchedja, 2012). La nouvelle politique préconisait un 

ensemble de réformes qui touchent au fonctionnement du service public de 

l’eau par l’instauration de nouveaux instruments de gestion. Afin de pallier 

les insuffisances observées dans le domaine de la gestion du service public 

de l’eau. Posant ainsi le principe de l’adaptation du service public de la 

distribution de l’eau au centre des exigences qu’impose l’évolution 

technique et économique de la société.  

Les hypothèses de cette nouvelle politique de gestion sont issues des 

conclusions des assises nationales sur l’eau de 1995, puis couronnées par de 

l’amendement de juin 1996 du Code de l’eau de 1983 (loi n° 83-17, 1983), 

puis réconfortées par la nouvelle loi sur les ressources en eau de 2005 (loi 

n°05-12, 2005). 

Cette multitude de réformes successives défendaient à la fois l’amélioration 

de la qualité service, la satisfaction des besoins en eau des populations et 
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des activités socio-économiques et l’efficacité dans la gestion. Tout en 

promettant des principes qui traient à la sauvegarde, à la préservation et à la 

rationalisation des ressources en eau dont dispose le pays. 

 La vision portée par cette nouvelle orientation, notamment, dans la dernière  

loi relative à l’eau reste fidèle à certains engagements préexistants en 

particulier celui de la reconnaissance de l’eau comme patrimoine commun 

de la nation biens de la collectivité, ainsi que, l’appartenance de son usage à 

toutes les populations et à tous les secteurs économiques qui forment le 

tissu productif (industriel et agricole). Cette réforme est considérée comme 

un instrument politico-juridique à double finalité : politique globale et 

politique sectorielle. Elle vise entre autres : 

-L’amélioration du service public de l’eau et de l’assainissement 

-Renforcement des compétences. 

-L’amélioration la transparence dans la gestion du service public 

-Facilitation d’accès à l’eau des plus démunis. 

Elle aspire à travers ces objectifs à rendre l’amélioration des performances 

des organismes à charge de la gestion de l’eau et le renforcement des 

compétences dans la gestion de l’eau un des leviers incontournable dans le 

développement du secteur. Cet objectif est envisagé par l’ouverture à 

l’intervention de personnes publiques ou privées dans la gestion de 

missions de services publics de l’eau. Effectivement, cette nouvelle 

approche de gestion est ordonnée par l’ajustement d’un processus 

d’externalisation de la gestion de l’eau, qui laisse pour la première fois un 
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champ d’intervention à des personnes privées ou publiques de s’impliquer 

dans la gestion de service public de l’eau. 

Toutefois, cette ouverture envisage la gestion de l’eau sur deux temps, le 

premier est celui relatif à la mise en place d'un régime de concession, 

octroyé depuis 2001 au profit de deux concessionnaires publics du domaine 

hydraulique (décret exécutif n°01-101, ainsi que, le décret n°01-102, 2001), 

puis dans un deuxième temps un régime de délégation au profit 

d’entreprises privées suite aux énoncés des dispositions de la loi relative à 

l’eau de 2005, notamment, de son Art.101, comme nous allons le 

développer et l’analyser dans le corpus qui forme ce document. 

2.1Premier sous-titre : La refonte du service public de l’eau 

La refonte du service public de l’eau en Algérie ne s’est pas juste limitée à 

un réaménagement du fonctionnement du service public lui-même, mais 

s’est aussi accompagnée par la validation d’un ensemble de mesures qui 

visent à rendre le secteur de l’eau autorégulateur dans sa gestion,  en effet, 

Cette refonte véhicule  trois plans essentiels: 

-La modernisation de la prestation du service 

-la police de l’eau 

-la tarification de l’eau à titre consommateur/payeur (Kertous, 2012, p56) 

2.2Deuxième sous-titre : La nouvelle gestion du service public de la 

distribution de l’eau et de l’assainissement 

La nouvelle gestion du service public de l’eau s’est justifiée par les 

situations de délabrement avancé dont se caractérisaient les organismes 

publics de la gestion directe des services publics de l’AEP et de 

l’assainissement. 
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La nouvelle gestion du service public de l’eau s’est justifiée par les 

situations de délabrements avancés dont se caractérisaient les organismes 

publics de la gestion directe des services publics de l’AEP et de 

l’assainissement, constructions à large proportion illicites. Ces dernières ont 

amené les citoyens de certaines localités à recourir à toutes sortes de 

combines (Système D) pour avoir de l’eau. Des pratiques qui vont  la 

majeure partie des cas à l’encontre de la réglementation. 

Face à l’urgence la démarche envisagée fait sortir la gestion du service 

public de l’eau de l’absolu interventionnisme direct de l’État mais sans pour 

autant le faire tomber dans le cadre du tout privé. Effectivement, 

l’amendement de 1996 sur le Code des eaux de 1983 a introduit 

d’importantes dispositions, notamment, pour étendre le système de 

concession dans l’exécution de missions de service public de l’eau au profit 

d’entreprises privées ou publiques  (Messahel, Benhafid, 2003). 

Le secteur privé est alors appelé à s’impliquer en matière d’investissement 

et à proposer son savoir-faire dans la gestion de l’eau (Ordonnance n°96-13, 

1996). Toutefois, la privatisation des actifs de l’État au profit du secteur 

privé est écartée dans cette nouvelle gestion.  

Par ailleurs, les cinq années qui ont suivi cet amendement le service public 

de l’eau n’ont pas connu une amélioration notable. C’est qu’en 2001 que fit 

opérer deux concessions/délégations au profit de deux entreprises publiques 

nationales, l’Algérienne des eaux (ADE) et l’Office National de 

l’assainissement (ONA). Ces derniers sont chargés du service public de la 

distribution de l’eau et de l’assainissement sur tout le territoire national. 
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Cette démarche se veut unificatrice dans sa gestion, en annulant 

graduellement le système de gestion en place chargé de la gestion du 

service public de l’eau (Ichebouden, 2014, p, 32). 

3. Deuxième titre : Le binôme de la gestion du service public de l’eau 

La refonte de la gestion du service public de l’eau comme préconisé dans 

l’amendement de 1996 et concrétisée en 2001 par voie réglementaire. Cette 

reconfiguration s’est appuyée sur deux structures spécialisées. Leurs 

mandats sont d’envergure nationale. Elles sont localisées comme l’unique 

instrument de la mise en œuvre de la politique nationale du service public 

de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement, en agissant par 

délégation au nom de l’Etat (Décret exécutif n°01-101,2001, p3). Toutefois, 

à l’analyse des deux décrets de création des deux établissements on retient 

que les rédacteurs desdits décrets ne font pas distinction ou du moins 

semant une confusion entre le régime de concession et celui de la 

délégation, en effet, ils révèlent que les deux organismes agissent par 

délégation au nom de l’État dans l’accomplissement de plusieurs missions 

de services publics. Cependant le choix d’un le binôme dans la gestion 

traduit en soi la recherche de l’efficacité, de la performance, mais aussi, un 

symbole du désengagement de l’État de la sphère de la gestion desdits 

services publics et ce au profit d’autres intervenants. 

3.1Premier sous-titre : L’Algérienne Des Eaux (ADE)  

Depuis avril 2001, suite aux dispositions de l’article 104 du décret exécutif 

décret exécutif n°01-101portant création de l’ADE, la gestion du service 

public de l'eau a été confiée exclusivement par délégation à l’ADE. Il est 

défini  dans son article 6, comme concessionnaire du domaine hydraulique, 

sous forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, 
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placé sous tutelle du Ministère chargé des ressources en eau, doté de la 

personnalité morale et d’une l'autonomie financière. Il est Chargé d’assurer 

sur tout le territoire national l’exécution de la politique nationale de l’eau à 

travers la prise en charge des activités de distribution, de gestion des 

opérations de production, de la distribution de l’eau potable et industrielle, 

du transport, du traitement, de stockage, d’adduction, ainsi que, le 

renouvellement des infrastructures s’y rapportant. L’octroi de cette 

délégation est établi conformément aux prescriptions d’un cahier des 

charges comme énoncé dans l’Art 10 de son décret exécutif, ce cahier des 

charges est approuvé conjointement par le ministère des ressources en eau, 

le ministre des finances et le ministre de l’Intérieur et des collectivités 

locales (Arrêté interministériel, 2003). Cette délégation est définie comme 

une délégation unilatérale (Zouaimia, 2011, p8) attribuée à une personne 

morale de droit public. 

L’établissement selon l’Art. 29 dudit décret de création « se substitue à 

l’ensemble des établissements et organismes publics nationaux et locaux 

dans l’exercice de la mission de service public de production et de 

distribution ».Toutefois, ces transferts sont envisagés progressivement. 

C’est suite à cette disposition que l’Algérienne des eaux prend substitution 

de tous les organismes publics et devient par conséquent l’unique 

concessionnaire du service public de l’eau, par ailleurs, cette dernière 

donnée préconise deux aspects : l’intégration du personnel issu des anciens 

organismes chargés de la gestion de l’eau. Et un calendrier de transfert 

arrêté au 31 décembre 2002, cependant, les défaillances et les difficultés qui 
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ont trait à la gestion de la distribution de l’eau par régie communale ont 

largement contribué au ralentissement de la réalisation de cet objectif. Par 

ailleurs, en vertu l’Art 6(i)  du décret exécutif portant la création de l’EPIC: 

il est accordé aux gestionnaires du service public de l’eau la capacité 

d’organiser la gestion de la concession du service public accordé à des 

personnes morales publiques ou privées et de mener toute autres actions 

visant à l’accomplissement de son objet. Il résulte de ce dernier que 

l’établissement dans sa conception est investi d’une mission essentielle, 

mettre à la disposition du consommateur de l’eau potable, néanmoins, cette 

mission est contenue dans un sens extrêmement large, en effet, au-delà de 

l’ensemble des missions et d’attributions dont il est chargé, il est habilité à 

initier et à organiser la gestion de la concession du service public de l’eau 

accordée à des personnes morales publiques ou privées. 

Ce dernier élément considère l’établissement comme un instrument à 

double finalité, à la fois : organismes de gestion et organismes de régulation 

des opérations de concession, quand celles-ci sont accordées à des 

opérateurs publics ou privés algériens ou étrangers. 

Toutefois, cette mission de régulation a été revisitée suite à la promulgation 

de la loi 05-12 sur les ressources en eau, en effet, cette mission de 

régulation a été assignée depuis 2008 à l’autorité de régulation du service 

public de l’eau, cependant, cette dernière a fait l’objet d’une dissolution en 

2018. C’est d’ailleurs, dans ce sens qu’il est pertinent d’analyser cette 

annulation de l’autorité de régulation et les incidences sur la gestion du 

service public de l’eau. 
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3.2Deuxième sous-titre : L’Office National de l’assainissement  

Créer dans la même démarche que l’ADE, l’office national de 

l’assainissement (ONA) est chargé des opérations en liaison à 

l’assainissement sur l’ensemble du territoire national. Sa création est 

consacrée par le décret exécutif n° 01-102, 2001, placé sous tutelle du 

ministre chargé des ressources en eau, l’office est un établissement public 

national à caractère industriel et commercial (EPIC). En vertu de l’Art. 6 

l’office est chargé par délégation de l’État et agit en tel dans un ensemble 

de missions, notamment, la protection de l’environnement hydrique et la 

mise en œuvre de la politique nationale de l’assainissement, la gestion du 

réseau des rejets des eaux usées des ménages et industries, ainsi que, les 

réseaux de la collecte des eaux pluviales (MRE, ONA, 2002) 

Pour conclure, il est désormais tracé depuis 2001 un nouveau cadre 

institutionnel de gestion du service public de l’eau. Ce nouveau cadre 

s’appuie essentiellement sur deux structures publiques spécialisées, leur 

mandat est national, exclusif et progressif dans la mise en œuvre de la 

nouvelle politique de la gestion de service public de distribution de l’eau et 

d’assainissement.  

Toutefois, cette nouvelle gestion du service public de l’eau qui a vu le jour 

en 2001 à travers tantôt le régime de concession et tantôt  le régime de 

délégation fera objet d’une nouvelle consécration dans la loi 05-12 relative 

à l’eau. 

 



 

BENHADDA Nacim 
 

680 
 

4. Quatrième titre: Le contenu de la loi 05-12 dans le domaine de la 

gestion du service public de l’eau et de l’assainissement. 

Le renouveau de la loi relative à l’eau dans le domaine de la gestion du 

service public de l’eau préconise une démarche qui comprend deux régimes 

juridiques de gestion différenciés selon, la nature, l’impact et l’exigence de 

leur utilisation (Mekemcha, 2009, p118). 

Effectivement, la loi n°05-12 établit un nouveau cadre de gestion qui 

prévoit une gestion du service public de l’eau sur deux temps, le premier 

temps est un mécanisme de base déjà existant et renforcé qui tourne autour 

du mode de concession, et le deuxième temps, est un mécanisme 

complémentaire, par le recours à la délégation conventionnelle de service 

public au profit des personnes privées. Ce dernier système consacre pour la 

première fois, la notion de délégation conventionnelle du service public. 

L’article 100 de la présente loi précise que « l’alimentation en eau potable 

et industrielle et l’assainissement constituent des services publics », dans le 

même moment l’article 101 stipule que « les services publics de l’eau 

relèvent de la compétence des communes et de l’État », cependant, « l’État 

peut concéder la gestion des services publics de l’eau à des personnes 

morales de droit public, sur la base d’un cahier des charges (décret exécutif 

n°08-54,2008) et d’un règlement de services approuvé par voie 

réglementaire. Il peut également déléguer tout ou partie de leur gestion à 

des personnes morales de droit public ou privé sur la base d’une 

convention. C’est dans ce sens que les textes de loi, notamment, dans son 

titre VI font une distinction entre la concession du service public de l’eau et 

la délégation du service public de l’eau. 
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En effet, la première renvoie au rapport entre l’État propriétaire du domaine 

public hydraulique naturel et artificiel et la personne morale de droit public 

bénéficiaire de la concession dans la gestion du service public 

d’alimentation en eau potable et de l’assainissement, il s’agit ici d’une 

délégation unilatérale de l’État au profit de personnes morales de droit 

public. Quant au deuxième régime complémentaire, il s’incarne par la 

consécration de la notion de délégation conventionnelle en totale distinction 

avec le régime de concession, cette délégation fait l’objet d’un accord entre 

deux parties (publiques et privées) sur base d’une convention (voir articles 

101 et 107 de la présente loi). Toutefois, la délégation par convention se 

distingue par deux types: le premier est celui d’une délégation entre l’État 

représenté par l’administration chargée des ressources en eau et le 

délégataire qui peut être un opérateur public ou privé, le deuxième type est 

celui qui se rapporte à une délégation du concessionnaire bénéficiaire d’une 

concession au profit d’un ou des délégataires privés. C’est dans cette 

mesure que l’article 104 consent la délégation par convention entre le 

concessionnaire du domaine hydraulique et le délégataire et ce par la 

création d’une ou des filiales d’exploitation. Par ailleurs, dans un postulat 

d’une délégation conventionnelle initié par le concessionnaire, on se 

retrouve en présence d’une opération de subdélégation de service public 

(Zouaimia, 2011, p13) au profit de personnes privées. 
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4.1Premier sous-titre : Axe de filiation entre la délégation de service 

public et la concession 

À contrario, de ce qui a été relevé dans les décrets exécutifs relatifs à la 

création de l’ADE et de l’ONA, Il ya lieu de soulever que l’application des 

deux régimes de gestion se précise dans la loi n° 05-12 et l’article 207 du 

décret présidentiel 15-247 (Décret présidentiel n°15-247, 2015, p,40) qui 

stipule que : « la personne morale de droit public responsable d’un service 

public, peut, sauf disposition législative contraire, confier sa gestion à un 

délégataire ». Cette clarification porte sur une distinction des deux régimes 

dans leur procédure d’application. 

En effet, l’application des deux modes de gestion tranche vers des 

procédures de dévolution de service public différenciées, que ce soit par 

l’existence d’un cahier des charges dans le cas d’une concession ou bien 

d’une convention de délégation entre l’État représenté par l’administration 

chargée de la gestion des ressources en eau ou entre le concessionnaire et le 

bénéficiaire dans le cas d’une délégation conventionnelle.  

On retient alors, que l’axe de filiation entre les deux procédés apparaît dans 

leur mise en pratique, ce dernier suppose une superposition et une 

complémentarité des deux régimes, d’une part, les deux établissements 

publics ADE et ONA bénéficiaires de concessions, et d’autre part, des 

opérateurs étrangers. Ces opérations de délégation sont envisagées sur base 

de constitution de sociétés d’économie mixte auxquelles l’amélioration et la 

performance dans les services publics de l’eau et de l’assainissement était 

l’ultime objectif visé. 

C’est conformément aux dispositions citées dans la nouvelle de loi, qu’il y a 

eu entre 2005 et 2009 un recours à des délégations conventionnelles de 
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service public. Toutefois, il est signalé que toutes les opérations de 

délégation au profit de personnes privées étrangères ont été ressenties 

comme un effet immédiat à la promulgation de la loi relative à l’eau de 

2005. Elles visaient certaines wilayas, afin d’instaurer une situation 

améliorée du service de l’eau, cette démarche s’est soldée par quatre 

conventions de délégations consenties, dont les deux concessionnaires 

étaient les artisans. Les premières opérations de délégation ont commencé à 

voir le jour dès 2005. Elles sont du nombre de quatre : Suez Environnement 

(France) à la tête de la SEAAL à Alger, d’Agbar (Espagne) à la tête de la 

SEOR à Oran, de Gelsenwasser (Allemagne) à la tête de la SEATA dans 

des villes d’Annaba et d’El Tarf et de SEM France (France) à la tête de la 

SEACO dans le Constantinois. Ces entreprises prendront la forme juridique 

de Société Par Actions.  

Les conventions de délégation ont fait objet de création de filiales dont la 

gestion a été déléguée aux opérateurs précités.  

À l’analyse des contrats ont révélé leur appartenance au type de contrats de 

gérance suite au rapport avec le niveau de répartition des risques et de la 

rémunération sur lequel sont consentis. Ils sont organisés autour d’un 

transfert de savoir-faire sur des volets techniques et managériaux dans le 

domaine de l’eau, la recherche de la performance et l’amélioration de la 

qualité de service. 

Nous nous pencherons de près sur le cas de la délégation du service public 

de la distribution de l’eau et de l’assainissement dans la wilaya d’Alger 



 

BENHADDA Nacim 
 

684 
 

portant sur la création de la Société des Eaux et de l’Assainissement 

d’Alger SEAAL.  

Le choix de l’analyse de ce contrat s’explique par les évaluations avancées 

à ce sujet par la tutelle, qualifiée de globalement positives au terme de la 

signature de la première convention, toutefois, ce dernier a été reconduit 

pour une durée plus longue. Ceci dit, n’est il est pas pertinent d’analyser de 

près les fondements et les raisons sur lesquels cette convention fut élaborée, 

ainsi que, la question du pourquoi de la reconduite et des coûts assumés? 

5. Cinquième titre : la délégation conventionnelle du service de la 

distribution de l’eau et de l’assainissement au profit de Suez 

environnement  

5.1Cinquième sous-titre : La société des Eaux et de 

l’Assainissement d’Alger (SEAAL) 

La naissance de la société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) 

est survenue suite au mouvement d’appel du gouvernement à l’expertise de 

SUEZ Environnement pour l’établissement d’un diagnostic du réseau de 

l’AEP et de l’assainissement et des installations y afférents à Alger. Initié 

en octobre 2002 et formalisé en février 2003 par la signature d’un contrat, 

d’un côté, l’ADE et l’ONA, et de l’autre côté, SUEZ Environnement. Le 

projet portait sur un diagnostic du réseau, des équipements et des 

installations ont permis l’élaboration d’un plan d’action visant en premier 

lieu: la remise à niveau des systèmes de distribution et d’assainissement, et 

en second lieu, le rétablissement de la distribution en continu de l’eau sous 

la gestion de SUEZ Environnement. En 2004, le conseil interministériel a 

validé cette approche et les budgets prévisionnels.  
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Réunissant dans un seul organisme les services publics de la distribution de 

l’eau et de l’assainissement dans la wilaya d’Alger, qui englobe près de 3.2 

Millions d’habitants et 57 communes (Hadjar, 2014, p, 166). En janvier 

2006 et conformément aux dispositions émises par la nouvelle loi relative à 

l’eau fut finalisée la délégation. 

Effectivement, le contrat est entré en vigueur en février 2006 et met à la 

charge de SUEZ Environnement la gestion stratégique et opérationnelle de 

la SEAAL, toutefois, l’État reste l’unique propriétaire de l’entreprise, en 

fixant les prix et prend à charge la réalisation des nouveaux investissements 

et finance les équipements et les frais liés à la réhabilitation des réseaux. 

Cette démarche est considérée comme l’unique opération qui a ouvert la 

voie à l’entrée du privé étranger dans la gestion du service public de l’eau. 

La formule choisie pour le choix du candidat a été de type gré à gré, d’un 

montant de 120 millions d’Euros (et 35 milliards de dinars en programmes 

d’investissements financés par l’État) (Jean-Marc Jahn et Terra Messaoud, 

2008). 

Envisager sous forme d’un contrat de gérance sur une période de 5 années 

et demie entre la société Suez Environnement et ses partenaires algériens 

(ADE-ONA) sur base des prescriptions d’un contrat de délégation. Les 

engagements de SUEZ s’articulent sur :  

- L’amélioration de la dotation quotidienne en eau sur l’ensemble de la 

wilaya d’Alger. 

- La maîtrise de l’exploitation technique et de la maintenance des 

installations d’AEP. 
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- L’amélioration de la prise en charge des eaux usées par la fiabilité du 

fonctionnement des réseaux des eaux usées d’Alger et l’amélioration de 

l’état du littoral algérois. 

- la poursuite de l’État d’un programme d’investissement pour la 

modernisation des outils de gestion, de rénovation et l’extension du réseau a 

un rythme moyen de 200 millions d’euros par an. 

- Assistance technique spécifique adaptée en fonction des besoins 

exprimés par la SEAAL. 

- Une gestion améliorée du patrimoine en remettant à niveau les 

installations et l’introduction de techniques de gestion performantes. 

- La réduction des pertes physiques des réseaux de distribution et 

d’assainissement. 

- Développer un service client moderne et efficace. 

- La mobilisation et l’organisation du transfert du savoir-faire de 

SUEZ Environnement par le biais de la formation des équipes locales et la 

création de centres de formation, à cet effet l’engagement de la mise à 

disposition de 27 experts de Suez Environnement à l’expérience 

internationale sur la durée du contrat. 

L’accès au savoir-faire de Suez Environnement et assuré un transfert aux 

agents de la SEAAL, ce transfert est organisé sur de grands axes, 

notamment (Jean-Marc et Terra, 2008, p3). 

1- L’implication à plein temps des experts et Managers de SUEZ à la 

fois au niveau de l’encadrement opérationnel et dans le transfert de savoir-

faire au profit du personnel SEAAL. 

2- Accès aux bases de données de SUEZ. 

3- Remises de livrables (bases de données techniques, études, rapports). 
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4- Mise en place des cycles de formation métiers et managériaux. 

5- La mise au point d’un système structuré pour l’évaluation du savoir-

faire et de son transfert chez SEAAL (Water International Knowledge 

Transfert Initiative. 

6- Ouverture d’un centre de formation au métier de l’eau et de 

l’assainissement. 

7- Évaluation régulière de la montée des compétences du personnel 

occupant les 38 métiers de l’eau et (opérationnels ou supports) qui 

constituent l’activité quotidienne de la SEAAL. 

6. Seizième titre : les résultats de la délégation et de la coopération avec 

Suez 

Les résultats avancés aux termes dès cinq ans et demi de délégation donnent 

un verdict assez précoce de l’expérience algérienne de l’externalisation de 

la gestion du service public de l’eau par délégation. Toutefois, comme sont 

rapportés de la part des autorités, ainsi que, du délégataire les résultats sont 

dans leur ensemble satisfaisant, en effet, le comité initié par le MRE pour 

l’évaluation de l’atteinte des objectifs assignés dans le contrat, notamment, 

ceux qui traitent des aspects de la modernisation du service de l’eau, de 

l’assainissement, de l’efficacité et de la performance dans la gestion des 

réseaux, d’une gestion clientèle et du patrimoine à des niveaux de standard 

international et d’un processus continu de transfert et d’acquisition de 

savoir-faire au profit des cadres de l’entreprise (Ghassane, 2014, p167) ont 

été largement qualifiés de positifs (Jean-Marc et Terra, 2008, p4). Pour le 

ministre chargé des ressources en eau de l’époque Abdel-Malek SELLAL : 
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le constat est qu’aujourd’hui, près de 89% des Algérois perçoit le projet 

comme une réussite, (Assal, 2011, p6). Cependant le renouvellement de la 

convention de délégation à trois fois de suite sous motif de lacune et de 

reste à faire semble ne pas être en conformité avec les dires des officiels. En 

effet, un deuxième contrat de 5 ans fut signé en 2011, un troisième contrat 

pour une durée de 2 ans est signé en 2016 et un dernier contrat (en vigueur) 

est signé 2018 pour une durée de 3 ans s’achèvera en novembre 2021. 

7. Septième titre : Une restructuration moderne du monopole public 

sur le service public de l’eau 

Le recours au régime de concession au profit des deux établissements 

publics chargés de la gestion de la ressource en eau est un fait qui atteste, 

une fois encore, de la considération et du privilège qu’accorde l’État à un 

désengagement au profit de personnes morales de droit public. Cependant, 

même si cette dernière orientation consacre une exclusivité à l’entreprise 

publique dans la gestion de l’eau, elle préconise dans ses contours la 

possibilité d’un recours au secteur privé dans l’accomplissement de tâches 

et de missions. Néanmoins, les interventions du secteur privé dans la 

gestion de l’eau en Algérie sont dans leurs fonctionnements étudiées et 

élaborés au cas par cas, elles nécessitent de prime abord l’aval de 

l’administration centrale chargée de la gestion des ressources en eau avant 

toute opération de délégation de service public. 

Par ailleurs, le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la 

personne publique dans la gestion de l’eau actionne une réorganisation du 

service public de l’eau, cette dernière s’explique à la fois: comme élément 

unificateur de base desdits services publics et un gage de la primauté de 
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l’intérêt général et du principe de continuité. Toutefois, ces deux derniers ne 

sont pas à eux seuls les éléments qui cautionnent cette approche, 

Dans notre cas de figure le renforcement de la gestion du service public de 

l’eau par une dévolution législative unilatérale (Zouaimia, 2012, p8) au 

profit de la personne publique avec possibilité de recourir à la délégation 

par convention dans l’accomplissement de tâches et missions, tout en 

conservant à la personne morale de droit public les pouvoirs d’autorité, 

d’organisation et de contrôle, notamment, ce qui trait à la fixation des prix 

(Mekemcha, 2009, p119).Ces derniers font du droit d’intervention de l’État 

un fait incontestable. 

En effet, les interventions directes de l’administration centrale dans la 

nouvelle gestion du service public de l’eau ont touché certaines opérations 

de délégation dans certaines wilayas du pays et cela peu de temps après les 

premières signatures de la Convention de délégation à l’image de ce qui 

s’est passé avec l’entreprise allemande Gelsenwasser dans les villes 

d’Annaba et d’El Tarf. Ce cas a révélé que le risque d’ouverture par 

délégation au profit des privés même tolérés au second degré est largement 

pris en considération par les autorités dans cette démarche d’externalisation, 

notamment,  en ce qui trait au droit de résiliation de contrat.  

C’est d’ailleurs, ce fait, qui a donné légitimité à l’administration chargée de 

la gestion des ressources en eau de résilier la convention de délégation et de 

dissoudre la société, qui par ailleurs était l’une des quatre pièces pilotes 

d’un large programme d’ouverture et de délégation de service public de 
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l’eau sans se soucier des causes réelles et des dysfonctionnements qui sont 

derrière cet échec. 

À la lumière de ces éléments, il est clair que la stratégie du réaménagement 

du service public de l’eau vise à une réinvention de la sauvegarde du 

monopole public dans les opérations de gestion des services de l’eau et de 

l’assainissement. L’implication de l’administration centrale reste très 

importante dans la mesure où elle ne se limite pas à un droit de regard sur 

les respects et à la conformité à la réglementation mais détient un pouvoir 

décisionnel absolu dans les activités de gestion qu’incombent aux 

concessionnaires du service public et du domaine hydraulique. 

8. Conclusion 

Pour conclure, on relève que la démarche de réforme du service public 
entreprise par les autorités par l’introduction de délégation de service public 
est particulièrement intéressante. Elle reflète une démarche qui s’articule 
sur deux niveaux. Au premier niveau, les pouvoirs publics se sont dotés 
depuis 2001 de deux concessionnaires publics du domaine hydraulique, ces 
deux derniers bénéficient d’une délégation législative unilatérale, sous une 
forme d’établissements public industriel et commercial (EPIC), et au 
second niveau, l’État à travers l’administration chargée de la gestion des 
ressources en eau ou bien les concessionnaires du domaine hydraulique 
peuvent recourir à des opérations de délégation dans la gestion du service 
public de l’eau au profil de personnes privées conformément aux 
dispositions d’un cahier des charges approuvées par l’administration 
chargée de gestion des ressources en eau.  C’est dans cette dernière 
démarche que la délégation du service public de l’eau au profil de 
l’entreprise étrangère Suez Environnement a été consacrée et demeure à ce 
jour, toutefois, le contrat avec l’Allemand Gelsenweser conclu dans la 
même période a été résilié de la part l’administration centrale. 
Au-delà de ces considérations, nous constatons que la réforme en question 
converge à favoriser un désengagement de l’État au profit de la personne 
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publique pour des fins de performance. En effet, même si, le régime de 
soumission à la concurrence est bien présent dans les textes de loi, le 
législateur tend à investir au premier rang la création de concessionnaires, 
puis laisser à ce dernier la possibilité de recourir par son octroi d’avantages 
à assumer ou à gérer toute opération en liaison avec la délégation de service 
au profit des personnes privées. On constate, dès lors, que la réforme 
confère au concessionnaire un rôle de régulation dans les opérations de 
délégation de service public, ce qui induit de facto à la présence d’un 
processus de subdélégation de service public au profit d’entreprises 
étrangères. Le recours à ce procédé de subdélégation peut traduire la ferme 
intention du législateur algérien à sauvegarder et à sécuriser la relation 
indéfectible de la personne publique dans la gestion du service public. 
Toutefois, l’analyse de la chronologie des réformes et des textes juridiques 
qui se sont succédé afin d’encadrer et d’analyser l’environnement social et 
politico-économique des réformes se sont toutes actionnées suite à des 
situations conjoncturelles. Cependant, la coopération entre les pouvoirs 
publics et Suez via un transfert de connaissances à la SEAAL illustre d’une 
manière tacite la volonté de partager et de faire face aux enjeux de 
l’amélioration de l’efficacité des services publics de l’eau. En tout état de 
cause, la confection la démarche de ce genre de partenariat doit 
impérativement passer par un cadre légal spécifique pour les PPP afin de 
permettre un encadrement local et global des opérations délégation et de 
coopération, ce dernier joue un rôle de prévisibilité et de réussite de tout 
contrat de délégation, toutefois, notre champ d’études semble cumuler un 
recul considérable face à cette logique. 
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Abstract:  

 Ever since his inauguration on January 20, 2017, the administration of 

President Donald Trump (1946—; served January 20, 2017— January 20, 2021) 

issued a series of executive orders, in what became known as the Travel Ban, 

aiming at banning temporally the entry of immigrants and non-immigrants from 

several Muslim-majority countries. This led to an uptick in the anti-Muslim 

sentiments in the United States and increased the sufferance of American Muslim 

citizens who have relatives and ties to the countries listed by the Ban. In addition, 

having been proven to be controversial, the issuance of the Muslim Ban was met 

with a hostile reception from the U.S. lower courts, arguing that the Ban violates 

the provisions of the First Amendment to the U.S. Constitution. Therefore, this 

paper sheds light on Trump’s motives behind issuing the Muslim Ban, its 
constitutionality, and its effects on American Muslim families and individuals.   

Keywords: American Muslims; Islamophobia; Muslim Ban; Travel Ban; 

American Immigration Policy.    
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1. INTRODUCTION 

 Following the terrorist attacks of September 11, 2001, on the 

American Soil by a group of terrorists who belong to al-Qaeda under the 

leadership of Osama Bin Laden, a great wave of hatred and rancor towards 

Muslims, best known as Islamophobia, swept the USA from coast to coast. 

This manifested in the violations of economic and political liberties along 

with the social discrimination Muslims had undergone in the United States. 
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Their situation became more sensitive following the passage of the Patriot 

Act six weeks after the attacks on the World Trade Center. The USA 

PATRIOT Act, signed into law by George W. Bush (1946; served 2001-

2008) on October 26, 2001, was designed to provide his administration with 

the required jurisdictions and powers to wage the war on terror (Benson, 

Brannen, & Valentine, 2009, p. 294). As a result, people’s civil rights, 
namely those of the Muslim Americans, had been abused by the American 

government in the name of protecting the U.S. national security from being 

jeopardized by terrorism. However, Islamophobia remained palpable in 

American society even during the 2016 presidential campaign where 

Republican candidate, Donald Trump, showed more hatred towards 

Muslims when he called for “a total and complete shutdown of Muslims 
entering the United States” (United States District Court, 2017, p. 2). 

Therefore, once in office, President Donald Trump quickly moved to 

implement his ideas concerning reducing and blocking the inflow of 

immigrants from certain predominantly Islamic countries, through the 

Muslim Ban.  

1.1 The Problem of the Study 

 The Problem of the study is stated as follows:  

To what extent did Islamophobia play a key role in shaping Trump’s 
immigration policy? 

1.2 The Purpose of the Study 

 This study aims at investigating the circumstances that surrounded 

the passage of the Muslim Ban and its effects on Muslim Americans and 

their families. Also, it aims to explore Trump’s motives behind adopting 

such a tough policy towards Muslim immigrants from certain nationalities. 

1.3 The Study Methodology 

This study requires relying on the descriptive approach in which the 

phenomenon is described, which is considered one of the starting points for 

analyzing the phenomena by identifying their most important characteristics 

in order to reach conclusions that help to understand their nature. It also 
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relied on a set of scientific tools and auxiliary approaches, such as the 

historical curriculum by invoking the historical development of the 

phenomenon and tracing its course and developments that affect the nature 

of its current state. 

2. Islamophobia in America 

2.1 Islamophobia Following 9/11 

 Having been shocked by the horror of the attacks on the World Trade 

Center, a wave of hatred towards Muslims pervaded the country. Few 

Americans, in fact, new about al-Qaeda, and only a few more knew about 

its leader, Osama Bin Laden. This incident, undoubtedly, led the Americans 

to question the motives of these Islamist groups that pushed them to attack 

their nation. Probably, most of them raised the question: “Why do they hate 
us?” (Kaplan, 2006, p. 1) Some attempted to find a conclusive answer to 

that question; however, President George W. Bush provided the Americans 

with the answer when addressed the joint session of Congress on September 

20, 2001, stating that “they hate what we see right here in this chamber — a 

democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They 

hate our freedom — our freedom of religion, our freedom of speech, our 

freedom to vote and assemble and disagree with each other” (Holloway, 
2008, p. 8). This declaration, indirectly, helped in fueling feelings of hatred 

against Muslims in the United States. Besides, in his attempt to clarify 

things about Islam and Muslims, President George Bush stressed that 

Muslims, throughout the world, are not the enemy of the United States, 

maintaining that Americans respect Islam which is practiced by millions in 

America. Rather, the enemy of the United States is the network of radical 

terrorist groups and the governments that supported them, he said. 

 Following the incidents of September 11, 2001, Muslim immigrants 

in the USA became the subject of deep social anxiety known as 

Islamophobia. Statistics showed that Muslim immigrants in the United 

States were a minority and their number was estimated at 6,000,000 in 2010 

(Moore, p. 91). This minority had an unpleasant experience due to the 

violation of its economic and civil rights, along with social discrimination. 
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This discrimination stemmed from the distorted picture of Islam and 

Muslims that used to circulate in America. Americans began to look at the 

Muslim minority in the USA from the sphere of otherness due to the impact 

of stereotypes broadcasted by media as well as literature. In this regard, 

several polls had been conducted between 2001 and 2009 that reflected 

Americans’ misunderstanding and misconceptions regarding Islam. For 

instance, a 2003 Pew poll revealed that around 45% of Americans 

considered that Islam encourages violence among its believers more than 

any other religion. Another survey, conducted in 2009, showed that 36% of 

Americans could not recall a basic fact about Islam (Moore, p. 91). So, fear 

of Islam among Americans was so noticeable that voters in Oklahoma in 

the elections of 2010 voted to ban sharia law from being used in judicial 

matters, along with efforts to obstruct building mosques and other Muslim 

centers across the United States of America (Khan, 2012, p. 124).  

 The misconceptions about Islam can be ascribed in a large part to the 

media coverage of the events following the attacks on the World Trade 

Center along with the stereotypes that prevailed in the U.S. society and pop 

culture. A stereotype is an overall image or idea that one or a certain group 

of people may have on another person or another group of people who 

belong to the same ethnic or religious group (Sandoval, 2016, p. 1). The 

media managed to propagate two main stereotypes regarding the Muslim-

Arab: terrorist males, and veiled and oppressed women. Mostly, Muslim 

men were portrayed in traditional Arab dress. Most important, nearly all the 

terrorists were portrayed as Arabs even though Arabs represent only 20% of 

the worldwide Muslim population. Muslim women, for their part, were 

portrayed as being oppressed by the Muslim society and thus mostly 

pictured wearing veil, burqa, or niqab (Moore, p. 91). Such stereotypes 

contributed massively to draw a bad image about Islam’s unfair treatment 
of women. These stereotypes, however, were far away from reflecting the 

existing reality on the ground.  

 As a matter of fact, American Muslims are different in their 

countries of origin, their racial and ethnic make-up, and their political 

beliefs. Besides, American Muslims are from around eighty nationalities 
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with different cultural backgrounds, yet three major ethnicities make up the 

origins of the American Muslims. According to the Council on American-

Islamic Relations (CAIR), South Asians constitute 33% of the Muslim 

Americans, African Americans constitute 30%, and Arabs constitute 20% 

of the American Muslims; other ethnicities comprise Iranian, African, and 

Bosnian/European Immigrants (Moore, p. 91-92). To put it in a nutshell, 

Arab immigrants in the USA represent a minority within the Muslim 

community. Therefore, media stereotypes did not account for the pluralistic 

feature of the Muslim community in the United States of America. 

 Having been under the shock of the horrifying attacks on the twin 

towers of New York, Americans regarded Islam as a religion that preaches 

violence and destruction, without considering the fact that the horrific 

attacks on the twin towers of New York had been undertaken by hijackers 

who were essentially terrorists and extreme radicals. On the other hand, 

instead of probing into the reality and the deep conception of Islam and the 

message of Prophet Mohammed, most of the Americans made a conclusion 

about Islam through the terrorist attacks, thereby associating it with 

violence and destruction. In this respect, and in order to clear up things to 

his fellow Americans, Armstrong wrote “When the Prophet Muhammad 

brought the inspired scripture known as the Koran to the Arabs in the early 

7th century A.D., a major part of his mission was devoted precisely to 

bringing an end to the kind of mass slaughter we witnessed in New York 

City and Washington” (2001, para. 2). Armstrong clarified that, in Koran, 

Muslims cannot initiate hostilities and can only defend themselves. So, 

Islam is a religion of peace, as the word Islam in itself means “surrender”, 
the Arabic word for “salam” or peace. Therefore, misunderstanding Islam 
and blaming all Muslims for the wrongdoing of the extremists and radical 

groups was a big mistake.  

 The U.S. Constitution guaranteed individuals' basic rights under the 

Bill of Rights. The Fourth Amendment provided that law enforcement 

officers or government agents can conduct searches and arrests after getting 

arrest or search warrants from the courts. In addition to that, the court 

should receive conclusive evidence that shows the need for issuing such 
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warrants. Also, the Fifth Amendment stipulated that no person can be 

deprived of life, liberty, or property without due process of law (Benson et 

al., 2009, p. 1618). These rights had been adjusted following the 

Americans’ discovery that the Federal Bureau of Investigation (FBI) was 
conducting widespread surveillance on American citizens due to their anti-

government positions or their political convictions. Hence, to cure the 

situation, the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) had been passed 

in 1978 which separated the domestic investigations from foreign 

intelligence gathering so that investigation methods were limited and 

watched by the courts whereas the surveillance of foreign agents would 

continue without restrictions. But these protections will change after the 

attacks on the twin towers of New York. 

 Effectively, in the wake of the horrific attacks of September 11, 

2001, all bets were off and Congress enacted the USA Patriot Act that gave 

more powers to law enforcement meant to fight against terrorism. 

Consequently, law enforcement officers were allowed to carry out searches 

on individuals without being obliged to show that a crime had been 

committed. They could demand an individual’s records from banks, video 

stores, brokerages, travel agencies, libraries, doctors, telephone services, 

and places of worship without the person’s knowledge just after telling the 

FISA judge that such search might be of use in antiterrorist efforts. 

Likewise, individuals’ homes and businesses could be searched without 
showing probable cause. Also, Sneak and Peak searches wherein the person 

being searched is unaware of the search had been conducted by the 

government agents. Further, under the Patriot Act, government agents could 

surveil the telephone and internet of a person, thereby obtaining records 

showing communications coming into and going out of the phone or the 

computer in question. To get permission for this, Government investigators 

have only to maintain that the surveillance might be relevant in a terrorist 

investigation. Similarly, investigators could obtain permission for roving 

wiretaps from FISA courts. However, it is notable to mention that, before 

the USA Patriot Act, wiretaps were permitted in specific cases and on 

specific telephones; roving wiretaps were extended to any computer or 

telephone used by a suspect without any particular target.  
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The government may now spy on web surfing of innocent 

Americans, including terms entered into search engines, by merely 

telling a judge anywhere in the U.S. that the spying could lead to 

information that is ‘relevant’ to an ongoing criminal investigation. 
The person spied on does not have to be the target of the 

investigation. This application must be granted and the government 

is not obligated to report to the court or tell the person spied upon 

what it has done. Nation-wide roving wiretaps. FBI and CIA can 

now go from phone to phone, computer to computer without 

demonstrating that each is even being used by a suspect or target of 

an order. (Nafeez, 2002, p. 268) 

In a nutshell, the USA Patriot Act trampled upon individuals’ civil liberties 
whose personal freedom had been abused at the whims of the U.S. agencies. 

Also, these tough measures helped in intensifying rancor against Muslims, 

namely American ones.  

   Indeed, anti-Muslim backlash increased significantly following the 

attacks of September 11, 2001, and witnessed different forms. People with a 

Middle Eastern look or with Arabic or Islamic-sounding names became 

scapegoated by the Americans’ vengeance and hysteria towards Muslims. 

This manifested in the murder of Balbir Singh Sodhi, a forty-nine-year-old, 

who was the first victim of the backlash due to his traditional look that 

resembles that of Osama bin Laden. He was shot on September 15, 2002, as 

he was planting flowers at his gas station. Human Rights Watch was told by 

police officials that, hours before the murder, Sodhi’s alleged killer, Frank 
Roque, was in a local alcohol bar wherein he bragged his intention to kill 

the ragheads responsible for September, 11. Moreover, Frank Roque 

allegedly shot at two Lebanese gas station clerks as well as into the home of 

an Afghani American (Human Rights Watch. 2002, p. 18).  Other forms of 

the backlash towards Muslim Americans included threatening emails and 

phone calls. In effect, many Arabs and Muslim American organizations 

received phone calls and emails that comprised threats to their lives. Some 

of these messages were revealed by the American Arab Anti-Discrimination 

Committee: “I now enjoy watching Arabs and Muslims die” and “you 
should act as Americans, not terrorists” (Bakalian & Bozorgmehr, 2009, p. 
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3). On the other hand, on September 21, 2001, three Arab Americans were 

banned from boarding a Northwest Airlines plane in Riverside, California, 

on the pretext that passengers did not feel comfortable traveling with 

Middle Eastern men. Another aspect of sufferance, the application for a 

mortgage of an Arab American in Sunrise, California, was refused from the 

company on the ground that he was a terrorist, though he previously 

benefitted from a loan from the same company before September 11, 2001 

(Bakalian & Bozorgmehr, 2009). All in all, Muslim Americans suffered a 

lot following the attacks on the twin towers of the World Trade Center and 

Pentagon. Their sufferance was expressed succinctly by the New York 

Times that wrote: “Since the attacks, people who look Middle Eastern and 

Muslim, whatever their religion or nation of origin, have been singled out 

for harassment, threats and assaults” (Bakalian & Bozorgmehr, 2009, p. 2). 

 The backlash towards Muslim Americans was in different forms: 

institutional, social, and economic. Institutionally speaking, besides the 

USA Patriot Act that gave many powers to the government agents at the 

expense of individual civil liberties, the Clear Law Enforcement for 

Criminal Alien Removal (CLEAR) Act, passed in July 2003, complicated 

the sufferance of Muslim Americans via giving the local law enforcement 

the power to enforce the federal immigration laws. This, coupled with the 

USA Patriot Act, ushered in proliferating surveillance of the Muslims who 

became under surveillance in mosques, on the internet, in their workplaces, 

their accounts, and even through library records. Additionally, following 

the first anniversary of September 11, the Immigration and Naturalization 

Service (INS) amended the existing registration and fingerprinting program 

and became called the National Security Entry-Exit Registration System 

(NSEERS). The latter would be applied to those who were concerned with 

the previous registration programs; that is, nonimmigrants from Iraq, Iran, 

Libya, Sudan, and Syria (Homeland Security Department, 2016). In 

November 2002, INS announced that only males who are sixteen years old 

or older from the above countries would be concerned with the registration 

program. Accordingly, men concerned with this program had to report to 

the INS offices for multi-phase registration comprising questioning, 

photographing, and fingerprinting. However, this program failed as it 
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ushered in many unnecessary deportations and the harsh methods used on 

the participants while registering. These biased policies and measures 

resulted in the deterioration of the relationship between the U.S. 

Government and the Muslim Community due to the bad impact it had on 

their lives. Besides, civil liberties of Muslim Americans eroded because of 

the CLEAR and USA PATRIOT Acts which caused feelings of anxiety, 

isolation, and ostracism amongst Muslims in the USA and thus helped only 

to detach them from the American mainstream. 

2.2 Islamophobia in the 2016 Presidential Campaign 

 The backlash towards Muslim Americans remained palpable among 

the Americans till the era of President Donald Trump. Before his election, 

Trump had repeatedly promised to ban Muslims from entering the United 

States on grounds of preserving the U.S. National Security. This manifested 

in his call for “a total and complete shutdown of Muslims entering the 
United States” (United States District Court, 2017, p. 2). As a matter of 

fact, since the early days of the 2015 campaign to win the Republican 

Party’s ticket to be its nominee in the 2016 United States presidential 
elections, almost all the Republican candidates portrayed immigrants 

negatively as if they were responsible for the issues the United States was 

facing. However, the hatred against immigrants showed by the candidate 

Donald Trump was remarkable as he portrayed them in the worst possible 

way. This manifested in his call, on December 7, 2015, for “a complete and 
total shutdown of Muslims from entering the United States,” and three 
months later declared that “I think Islam hates us,” and stressed that “We 
can’t allow people to come into this country who have this hatred of the 
United States…and people who are not Muslims” (Maltz, 2018, p. 2). He 

went beyond in his rancor towards immigrants when he not only called for 

the United States to substantially reduce the inflow of immigrants but also 

called for the European countries to reduce or stop immigration altogether 

(Kaba, 2019, p. 319). This mirrored the upcoming radical change in the 

U.S. immigration policy under his administration following his success in 

the 2016 elections and becoming the 45
th

 U.S. President. 

3. Trump’s Immigration Policy 
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3.1 The Muslim Ban 

 Donald Trump’s approach to the U.S. immigration policy is very 
different from that adopted by his predecessors in terms of the level of 

attention he gave to the topic as well as the negative measures and their 

effects on the whole country. Broadly speaking, among other things, His 

approach is based on building a great wall along the Mexican-American 

borders because he saw that the United States had become a dumping land 

for everybody else’s problem (Boghani, 2019, para.1). Also, his approach 

rests on hiring 15,000 border and interior enforcement officers, and 

eliminating the so-called “sanctuary cities”; that is to say, cities that decline 
to cooperate proactively with the enforcement officers to detain illegal 

immigrants. Most importantly, his approach aims at banning Muslim 

individuals from entering the United States through issuing three executive 

orders aiming at initiating a travel ban on immigrants, visitors, or refugees 

from certain Muslim-majority countries (Pierce, Bolter, & Selee, 2018, p. 

3).   

  Effectively, once in office, President Donald J. Trump swiftly moved 

to implement his promise of initiating a travel ban through issuing, on 

January 27, 2017, the Executive Order 13769 dubbed “Protecting the 
Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”, or rather the 
Muslim Ban. The latter temporally banned, for 90 days, the entry of people 

from seven Muslim-majority countries including Libya, Somalia, Sudan, 

Syria, Iraq, Iran, and Yemen (Muslim Public Affairs Council, 2019), 

reduced the number of refugees admitted to the United States, and 

suspended the entry of Syrian refugees. The revised version of the Ban, 

Muslim Ban 2.0, issued on March 6, 2017 –Executive Order 13780– 

removed Iraq from the list after the agreement between the Iraqi 

government and that of the United States that Iraq would accept the 

deportations of the Iraqis; as a result, thousands of Iraqis were detained 

within weeks (Muslim Public Affairs Council, 2019). Thereafter, President 

Trump issued the Muslim Ban 3.0 (Presidential Proclamation 9645) on 

September 24, 2017, which brought a slight change in the list of the 

concerned countries with the ban. Consequently, individuals from most or 



 

Boukhalfa Ali / Faiza Meberbeche Senouci 

704 

 

all nationals of Chad, Libya, Iran, Syria, Somalia, and Yemen were 

indefinitely banned from entering the United States; however, it limited the 

number of individuals from Venezuela and North Korea (Muslim Public 

Affairs Council, 2019).   

 As a matter of fact, individuals from these countries had been 

subjected to restrictions under the Visa Waiver Program (VWP) which 

allowed people from certain nationalities to enter the United States as 

temporary visitors for business or pleasure without being in need of 

applying for a visa for a limited period of time (Congressional Research 

Service, 2020). The VWP did not explicitly ban the entry of individuals 

from the above countries as they were able to apply for a visa via the 

regular consular process, but it created a discriminatory framework that 

paved the way for Donald Trump to fulfill his campaign promise of the Ban 

Travel. Consequently, immediately after the issuance of the Travel Ban, 

Muslim visa holders, as well as lawful permanent residents outside the 

country, were affected by the order, whereas those inside the United States 

were confined to stay within the nation’s borders. 

 President Trump went further in reshaping the U.S. immigration 

policy when he suspended the U.S. Refugee Admission Program for 120 

days and put a cap on the number of arrivals allowed in the fiscal year 

2017. In another important step, Executive Order 13769 (Muslim Ban 1.0) 

tasked the Department of Homeland Security along with the Attorney 

General to collect and publish, every six months, statistics about foreign 

nationals charged with terrorism-related offenses (Guild, Bigo, & Carrera, 

2017, p. 1). Besides, the first Executive Order comprised a number of other 

restrictive measures that were removed later from the next versions. To put 

it in a nutshell, Donald Trump’s new immigration policy brought radical 
changes that had impacted the whole country, mostly in a negative way. 

This leads to raise many questions about his motives that lie behind his 

radical measures towards immigrants from Muslim-majority countries.   
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3.2 Trump’s Motives for Issuing the Travel Ban 

 The main reason behind the issuance of the Travel Ban, according to 

President Donald Trump, was to protect the United States from foreign 

terrorist entry. To express well this purpose, there are no better words than 

those of Donald Trump who stated the following:  

In order to protect Americans, the United States must ensure that 

those admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it 

and its founding principles. The United States cannot, and should 

not, admit those who do not support the Constitution, or those who 

would place violent ideologies over American law. In addition, the 

United States should not admit those who engage in acts of bigotry 

or hatred (including “honor” killings, other forms of violence against 
women, or the persecution of those who practice religions different 

from their own) or those who would oppress Americans of any race, 

gender, or sexual orientation. (Trump, 2017, para. 4) 

Therefore, Executive Order 13780 provided that “it is the policy of the 

United States to protect its citizens from terrorist attacks, including those 

committed by foreign nationals” (U.S. Department of Homeland Security, 

2018, p. 1). This came to implement Trump’s contemptuous perspective of 
Muslims as he accused Muslim and Middle Eastern immigrants of 

terrorism. Most important, he falsely claimed that the majority of the 

individuals convicted of terrorism in the United States hail from abroad. 

Furthermore, he had repeatedly portrayed immigrants “as criminals, 
invaders, threats to women, and even subhuman” (Srikantiah & Sinnar, 

2019, p. 199). Therefore, the measures he took aimed chiefly to bar such 

immigrants from admission to the United States lest they infest it. 

 The Muslim Ban gained considerable media coverage which led to 

more focus on the religious identity of the Ban rather than its underlying 

purpose, particularly collecting data on foreigners. As a matter of fact, any 

country that declines to deliver data about its citizens intending to travel to 

the United States could be added to the list. Hence, the Ban’s ostensible aim 
is to combat nations that sponsor terrorism while its covert aim is to harvest 

personal data on nationals from around the world, thereby using it later by 
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U.S. intelligence agencies in different matters that may go beyond the battle 

against terrorism (Guild, Bigo, & Carrera, 2017, p. 2). Section 3 of the 

Executive Order alluded to this when provided that: 

The Secretary of Homeland Security, in consultation with the 

Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall 

immediately conduct a review to determine the information needed 

from any country to adjudicate any visa, admission, or other benefits 

under the INA (adjudications) in order to determine that the 

individual seeking the benefit is who the individual claims to be and 

is not a security or public-safety threat. (Trump, 2017, para. 6) 

So, the adjudication aims to make sure that the applicant is not a security or 

public-safety threat through a correlation of travel he had undertaken as 

well as his profile generated by an algorithm called “threat assessment” 
(Guild, Bigo, & Carrera, 2017, p. 2). These tough measures resulted from 

the experience of the Americans with many nationals from predominantly 

Islamic countries. For instance, Mahmoud Amin Mohamed Elsassian is a 

Sudanese national who entered the United States in 2012 as a family 

member of a lawful permanent Sudanese resident. However, in 1016, he 

was found guilty of trying to provide ISIS with material support, thereby 

sentencing him in 2017 to eleven years in prison (U.S. Department of 

Homeland Security, 2018, p. 3). Such cases provided President Donald 

Trump with a trump card as well as the required background to advance his 

immigration policy.        

4. Discussion 

 When contemplating the aforementioned evidence, it becomes clear 

that Muslims were the main target of the Travel Ban. Despite its long-

celebrated promise of inclusion and diversity, Trump’s Muslim Ban came 
to prove that the United States is no longer a tolerant country following the 

alarming rise in anti-Muslim backlash, violence, attacks on mosques, 

harassment, discrimination, and bullying of Muslim children, particularly 

after Trump announced of his candidacy. Furthermore, it is undoubted that 

the American Muslim citizens were singled out for unusual and 
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concentrated harm from this harsh policy despite their American 

citizenship. Their citizenship did not shield them from being badly affected 

by this policy. In effect, lawful American Muslim citizens who have 

relatives and ties to the banned countries were obliged to be separated from 

their family members and loved ones who live in their native countries 

concerned with the Muslim Ban. This is because the Ban suspended the 

entry of both immigrants and visitors into the United States, thereby 

denying reentry to visa-holders hailing from the seven countries (Ayoub, & 

Beydoun, 2017, p. 224). Hence, the Ban’s manifest endorsement of anti-
Muslim feelings ushered in an uptick in anti-Muslim harassment, 

discrimination, and bigotry.  

 The Muslim Ban triggered a wave of protest and resentment among 

Muslim Americans and civil rights advocates who considered it 

unconstitutional due to the fact it went against the provisions of the first 

amendment to the U.S. Constitution that guaranteed American citizens their 

basic rights. These consist in the right to practice their religion, the freedom 

to speak freely, the freedom to assemble for a common purpose, and the 

right to petition the government on a cause that is close to their hearts. More 

precisely, the First Amendment forbade Congress from enacting any law 

that may abridge the establishment of religion or any of the aforementioned 

rights. It literally provided that:  

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, 

or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of 

speech, or of the press, or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 

(Arnold, 2018. p. 90) 

So, it is clear that the freedom of expression is so glorified by the 

Americans and their founding fathers that the U.S. Constitution preserved it 

in its first Amendment. Therefore, the Muslim Ban went against the 

provisions of this amendment as it violated Muslims’ freedom of religion 
and barred them from entering the country on that account. The Muslim 

Ban, in fact, punished around six million Muslim Americans on account of 

their religion, not because they committed crimes, violent acts, or broke law 
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and order. Besides, the Muslim Ban suspected a whole community and 

entire countries of being a serious threat to the U.S. national security which 

is, relatively or in a large part, baseless argument. Accusing people may 

cause a detrimental effect on their lives; therefore, it must be done on the 

basis of founded evidence, not on the basis of suspicion. Thus, this Ban did 

nothing but incarnate religious discrimination within American society.     

 The Muslim Ban had negatively impacted the American Muslim 

citizens and their life as a whole. To start with, the ban ushered in 

substantial chaos in the U.S. travel industry as companies were coerced to 

adapt their practices and policies to the new reality imposed by the Ban. 

Moreover, the Ban resulted in a controversy that pervaded many parts of the 

country due to the questionable separation of many families as well as the 

constitutionality of the Executive Order itself. In this respect, several legal 

cases were successfully waged in the U.S. lower courts, thereby leading to a 

ruling by the court of appeals, on February 9, 2017, which was in favor of 

maintaining the decision of the lower courts. The first plaintiffs in the 

matter were the state of Washington and the state of Minnesota. 

Consequently, Donald Trump revoked the original Executive Order and 

replaced it with another one, on March 6, 2017, called Executive Order 

13780, mostly referred to as the Muslim Ban 2.0. The latter came with 

some changes which consisted in dropping Iraq from the list of countries 

targeted by the Ban, explicitly exempting legal permanent residents along 

with those who have already obtained a visa to enter the United States, and 

lifted the indefinite restriction on the admission of Syrian refugees. Besides, 

the Order did not comprise preferences as to the religious minorities. 

However, despite these changes, the new version of the Travel Ban was 

also met with a hostile reception from the lower federal courts. In this 

respect, district courts in both the state of Hawaii and Maryland ruled for 

the prohibition of enforcing the Ban across all parts of the United States; 

most importantly, these rulings were approved by the U.S. Courts of 

Appeals for the ninth and fourth circuits, respectively. 

 The Travel Ban’s saga knew another episode when the President 
issued a third version, but this time was styled as the “Presidential 
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Proclamation 9645”. The latter targeted nationals from countries refusing to 
provide and share information about their citizens with the United States, 

declining to cooperate with the U.S. government on immigration issues, or 

having links to terrorism. This new iteration of the Muslim Ban dropped 

restrictions on Sudanese nationals, while it maintained them for nationals 

from other countries. In addition, it came with restrictions imposed on 

Chad, Venezuela, and North Korea. Further, the new iteration of the Ban 

did not stop the admission of refugees. However, just like the previous 

versions of the Ban, opponents of the Ban filed legal challenges to Trump’s 
actions. This was the case in Hawaii and Maryland where district judges, 

who already concluded that the second iteration of the Ban was altogether 

illegal, were once again hostile to Trump’s proclamation and banned the 

enforcement of its terms either partially or in whole. However, on the 4
th

 of 

December, the Supreme Court ruled in favor of the Proclamation through 

staying the local courts’ orders and declaring that the proclamation terms 
could be enforced (Kaba, 2019, p. 4). This served to heat discussions 

between opponents and proponent of the Ban over its constitutionality. 

 Effectively, on June 26, 2018, the Supreme Court ruled in favor of 

keeping the Muslim Ban in effect, indefinitely barred the admission to the 

United States of immigrants and certain nonimmigrants from Iran, Libya, 

Somalia, Syria, and Yemen as well as a limited number of nationals from 

North Korea and Venezuela, whereas Chad was dropped from the list of 

banned countries of the 10
th

 of April 2018 (Muslim Public Affairs Council, 

2019, p.6). The Supreme Court handed down that decision on the ground 

that the waiver program will prevent the Muslim Ban from being a 

complete ban. Again, unsatisfied by the decision of the Supreme Court, 

many lawsuits were filed on account of the Arbitrary and capricious way 

the U.S. government had followed in implementing the waiver process 

claiming that the latter is nothing but another unlawful ban (Muslim Public 

Affairs Council, 2019). 

 The Muslim Ban had a dramatic impact on American families. In 

effect, shy of the first anniversary of the Supreme Court’s June 2018 
decision that made Trump’s Muslim Ban effective, the U.S. State 
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Department published a report that portrayed the negative and devastating 

effects of the Ban on the American families. The report revealed that 

Trump’s administration not only separated families at the southern borders 
but also banned many individuals from joining their families and loved ones 

in the United States by enforcement officials, responsible for implementing 

the Muslim Ban in the U.S. embassies around the world. It is quite absurd 

to imagine that an American citizen who is married or engaged to a woman 

abroad cannot join him just because the U.S. government considers letting 

nationals into the United States from her country may endanger America’s 
national security. This case along with others, estimated at 3,882 

individuals, represented the victims of the Muslim Ban, according to the 

State Department’s report.  Furthermore, the Ban had separated around 

1,545 children from their American parents and 3,460 parents from their 

American children (Patel, Panduranga, & McBrien, 2019, para. 2). Overall, 

the report revealed that 42,650 people, including tourists, business people, 

students, parents, children, and siblings, were banned from entering the 

United States because their country of origin was on the list of banned 

counties. This reflected the negative repercussions of the Muslim Ban on 

American families.  

 The Muslim Ban had also contributed to reducing drastically the 

number of visas delivered by the U.S. embassies in the countries concerned 

by the Ban. The percentage was estimated at 50% after being 80% in the 

targeted countries. In this respect, nearly all individuals from the targeted 

countries longing to be admitted to the United States may achieve so if they 

get a waiver that shows and asserts that they may go through unpleasant and 

undue hardships if they do not get a visa. Besides, the waiver must show 

that they do not pose a genuine threat to the U.S. national security and that 

their entry would be beneficial to the United States. It is notable to mention 

that few people had been excepted from the ban, namely those dual citizens 

who travel to the USA on the passport of a non-banned country. Trump’s 
administration, however, maintained that the waiver process guarantees the 

flexibility of the Ban and ensures that it is humanely applied. Yet, the State 

Department revealed that the visa applicants who benefited from the waiver 

https://truthout.org/authors/faiza-patel/
https://truthout.org/authors/harsha-panduranga/
https://truthout.org/authors/tom-mcbrien/
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process were only 5%, which is very few comparing to the considerable 

number of applicants. For instance, less than 30% of children of American 

citizens had received waivers, and only 13% of spouses of American 

citizens had also received waivers (Patel, Panduranga, & McBrien, 2019, 

para. 6). This is inhuman; further, it is absurd that thousands of American 

families were torn just because their countries of origin are on the list of the 

banned countries. It is also so harmful that Trump’s administration cannot 
grasp that separating and tearing families is harder than any other “undue 
hardships” one may encounter. This leads to the fact that politicians and 
policymakers must take into account all possible impacts while making 

laws that may drastically affect the lives of many people.    

5. CONCLUSION  

 During his presidential campaign, Donald Trump showed 

unprecedented bigotry and hatred towards Muslims more than any other 

candidate of his party. This ensured his campaign momentum and raised his 

popularity among American voters. Capitalizing on Islamophobia was the 

heart of his campaign that, unexpectedly, enabled him at the end to defeat 

Hillary Clinton, the Democratic candidate, and become the 45
th

 President of 

the United States. Right after his inauguration, he moved directly to fulfill 

his promise of “a complete and total shutdown of Muslims from entering 
the United States” through the issuance of the Muslim Ban. The latter 

embodied Trump’s strategy of “structural Islamophobia”, which refers to 

“the fear and suspicion of Muslims on the part of institutions—most notably 

government institutions” (Ayoub, & Beydoun, 2017, p. 217). It, therefore, 

troubled many American families as they were torn and separated just 

because their countries of origin were on the list of the Muslim Ban. Last 

but not least, the Muslim Ban, along with other bad policies and stances, 

proved that Trump was swimming against the tide and led to a sharp decline 

in his popularity which caused him by the end his office in the White 

House, thereby leaving it to a new president, Joe Biden.   

 

 

https://truthout.org/authors/faiza-patel/
https://truthout.org/authors/harsha-panduranga/
https://truthout.org/authors/tom-mcbrien/
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Résumé :  

Le conflit du Sahara occidental est un exemple marquant des conflits gelés et est 

considéré comme le dernier cas de colonisation en Afrique entre les deux voisins 

de l'Algérie dans le Maghreb arabe. Le quatrième comité des Nations Unies a 

considéré et marqué la question comme un cas anti-colonisation. 

Les efforts marocains et sa collision avec le roi d'Espagne Franco qui a accordé la 

terre au Maroc plutôt qu'à leurs propriétaires légitimes et à leur seul représentant 

légitime "Le Polisario". Cette évolution a conduit à ce que l'on a appelé «la 

marche rouge » vers le territoire algérien.  

Par la suite, une campagne de libération a grandement contribué aux attaques 

réussies des combattants  du POLISARIO, fait qui a poussé la partie marocaine à 

la table des négociations et à la création d'une mission internationale pour 

organiser un référendum d'autodétermination. 

Mots clés : Sahara Occidentale, POLISARIO, Conflit gelé, MINURSO, Accord 

de Madrid. 

 

Abstract:  

The western Sahara conflict is a prominent example of frozen conflicts, and is 

considered as the last case of colonization in Africa between two Algeria's 

neighbors in the Arab Meghreb. The forth committee of the United Nations 

considered and marked the issue as anti-colonization case despite. 
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The Moroccan efforts and its collision with Spain's King Franco that granted the 

land to Morocco rather than their legitimate owners and their sole legitimate 

representative "The Polisario". This development led to what became known as 

'the red demonstration" towards the Algerian territory, manly into Tendouf 

province demanding Algerian President "Houari BOUMEDIENE". 

Thereafter, a liberation compaign strated greatly from successful attacks of the 

POLISARIO faces, A fact that has driven the Moroccan side to the negotiation 

table and the creation of an international mission to organize a referendum for 

self-determination. 

Keywords: Western Sahara, POLISARIO, Frozen Conflict, MINURSO, Madrid 

Agreement. 

 
 

Auteur expéditeur :Mohamed Said Mekki 

 

"On peut tromper un homme toujours, on peut tromper un peuple quelques 

jours, mais on ne peut pas tromper un peuple toujours" 

                                                             Abraham Lincoln 
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1. Introduction : 

L'année deux mille dix-sept, l'alliance algéro-sahraouis célébré par le " sang et feu 

"pour avoir résisté durant 44 ans, donne naissance à une entente stratégique de 

deux peuples qui ont lutté pour leur émancipation. Si le peuple algérien est 

d'emblée  libre et souverain depuis six décennie, par contre le peuple sahraoui est 

encore a la recherche de son indépendance. Colonie espagnole, le Sahara 

Occidental annexé par le Maroc, est contestée par le Polisario un mouvement 

politique et armé créé en 1973 qui a revendiqué l'indépendance du territoire 

soutenue par l'ex-OUA et une centaine de pays dont l'Algérie pays frère et voisin. 

L'Algérie qui prône le principe du respect des frontières hérités des indépendances 

selon l'abornement(*) (Marc Frangi et Patrick Schulz, 1995, p1) espagnole 

conteste le  fait  accompli  et celle un pacte stratégique  avec la République  Arabe 

Sahraouie Démocratique (RASD)  qui ne dit pas son nom et dure avec une 

temporalité  jamais égalé au Maghreb arabe. La crise sécuritaire et politique dans 

les pays du Sahel contraint l'ONU à accélérer le processus des négociations afin 

de favoriser une solution acceptée des deux parties. 

En 1988, un référendum d'autodétermination a été prévu  par le Maroc et le 

Polisario.(*) En novembre 2012 ,Christopher Ross ,l'envoyé spécial du Secrétaire  

général des Nations Unis au Sahara Occidental, a décidé de mettre fin aux 

négociations infructueuses et entames des nouvelles rounds à New.York entre les 

belligérants et les parties concernés.   

 Cet essai socio-stratégique aura à étudier l'évolution des relations Algéro-Sahari 

et son imbrication géopolitique avec les positions des pays membres du conseil de 

l'ONU (Etats-Unis et France) afin de faire un diagnostic stratégique d'aide à la 

décision par le biais d'un scénario de prospective adéquat.   
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1)Evaluation et analyse stratégique des enjeux du dernier conflit 

africain :   

 

Par sa position géopolitique et ses potentialités qu'offre la frontière Algéro-

Maroco-Mauritanienne, le conflit du Sahara occidental demeure un sujet central 

dans les affaires stratégiques maghrébines, il reste un lieu de crise potentiel qui 

peut encore déboucher sur une véritable crise régionale plus complexe. C’est le 

second conflit qui irrite les relations algéro-marocaines. A travers le suivi de son 

évolution historico-juridique, il est perçu comme un conflit de souveraineté hérité 

du colonialisme espagnol et un conflit stratégique (Djerrad Abdelaziz,1987, p. 

147), dans la mesure où  il est  utilisé dans sa dimension internationale. 

 

En 1960, les Espagnols qui maintiennent avec peine leur autorité sur ce territoire 

désertique, après la découverte d’importants gisements de phosphate à Bou Craa, 

ont préféré s’orienter vers la création d’un petit Etat indépendant (Rapport de 

l'UEO, 1993, p. 16). En 1973 le mouvement de libération de La Saguia el-Hamra, 

et de Rio de Oro, le front Polisario est officiellement créé à Zouerate, ville de 

Mauritanie.  En 1975, le territoire fut livré au Maroc avec une certaine complicité 

espagnole (Dossier Notes et documentation 1989, p. 18). 

 Le Front Polisario, avec le soutien de l’Algérie, réclame l’auto-détermination du 

peuple sahraoui. L’accord de Madrid du 14 novembre 1975 consacre le partage du 

Sahara occidental entre Rabat et Nouakchott. Les troupes des deux pays pénètrent 

aussitôt dans leurs parties respectives. La guerre éclate. La Mauritanie, vaincue et 

ruinée, s’en retire en 1979. Proclamée le 27 février 1976, la veille du retrait 

officiel de l’Espagne du territoire, la république sahraouie (R.A.S.D.) est admise 

comme 51ème Etat membre de l’OUA en février 1982. 

 Entre 1976 et 1990, elle a été reconnue par 73 Etats (Paul Balta, 1990). Par 

contre, ce conflit, qui apparaît à ses débuts comme une affaire de décolonisation, 
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est devenu par son ampleur un conflit stratégique. Le Sahara occidental se situe 

dans la zone Maghrébo-sahélienne, d’une grande sensibilité, en plus des richesses 

minières de Bou Craa dont la capacité de production est de 10 à 15 millions de 

tonnes. Il se trouve à proximité de l’Atlantique et non loin de la Méditerranée 

((Djerrad Abdelaziz,1987, p. 145). 

 

L’ONU et l'ex-OUA ont recommandé au Maroc et au Front Polisario d’engager 

des négociations directes en vue de l’organisation d’un referendum 

d’autodétermination. Une force des Nations-Unies (MINURSO) a été envoyée 

dans la région en 1991 pour surveiller l’application du cessez-le-feu et les 

mouvements de troupes (Rapport de l’UEO, 1993, p. 16). Pour faciliter 

l’avènement de l’Union du Maghreb arabe, le 17 février 1989, l’Algérie et le 

Maroc ont mis de côté leurs différends. Depuis, la question du Sahara occidental 

est du ressort du Conseil de sécurité. 

 

Depuis la rupture diplomatique en mars 1976 jusqu'à la fin des années soixante 

dix la relation entre le Maroc et l'Algérie, ainsi que leurs efforts diplomatiques et 

militaires sont imprégnés par leurs engagements dans le conflit du Sahara. 

 Le début des années 1980 a été entamé par l'échange de messages ; ainsi, le 1er 

novembre 1980 entre le Roi Hassan II et le président algérien Chadli Bendjedid, à 

la suite de la catastrophe d'Asnam (Algérie). Depuis, les deux pays tentent de 

résoudre des problèmes bilatéraux entre eux, qui n'ont rien à voir avec les 

engagements politiques et militaires dans l'affaire du Sahara, et qui sont restés 

gelés depuis le début des années soixante-dix. Ainsi, le sommet tripartite entre le 

Président Chadli et le Roi Hassan II, en présence du Roi de l'Arabie Saoudite, 

Fahd, le 4 mai 1987 à la localité frontalière d'Akid Lotfi tente de trouver une 

assise politique pour entamer une négociation entre les deux pays. 
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 Après, a eu lieu le 25 mai 1987, l'échange de prisonniers sahraouis (102 soldats) 

et marocains (150 soldats), qui constitue le premier échange de prisonniers entre 

les deux pays depuis 1975 (Yara Ali,1991,771 pages.) 

 

Après 12 ans de rupture, la restauration des relations diplomatiques entre les deux 

pays, a eu lieu le 16 mai 1988. Les deux pays ont procédé à l'ouverture, le 5 juin 

1988, de 4 postes de frontière (de chaque côté) de la frontière Ahfir, Zoujbghad 

(région marocaine d'Oujda) et Boukanoun et Doudj (dans la région algérienne de 

Maghnia) et à l'abolissement des visas entre les deux pays a partir du 1er janvier 

1989 (mesure déjà en vigueur entre 1980 et 1984). Un nouveau point frontalier a 

été ouvert le 20 avril 1989 entre Figuig (280 kms au sud est d'Oujda) et Beni 

Ounif (cercle algérien de Nechar).  

 

Si les deux pays voisins ont bien assimilé les retombées de la guerre des sables en 

1963 et ont réussi  de justesse un affrontement direct dans l'affaire du Sahara, les 

conséquences stratégiques de la guerre se manifestent dans la nature des systèmes 

d'armes conventionnelles et dans les élaborations des tactiques dans la guerre du 

Désert. 

 

2. La nature de la guerre au Sahara 
En effet, la crise d’Am gala en 1977, a introduit des soldats algériens au premier 
plan du conflit militaire, mais après la signature d’un accord de paix le 5 août 
1979 à Alger, on surmonte les risques d’un conflit généralisé. Néanmoins, la 
guerre du Sahara entre dans une phase plus critique, avec l’apparition au début des 
années 80 des systèmes d’armes les plus sophistiquées, introduits par des alliés 
interposés. 

 

Les Etats-Unis fournissent les Forces Armées Royales marocaines, l’URSS et les 
pays socialistes arment le Polisario par l’intermédiaire de Cuba et de la Libye. La 

bataille change de nature pendant la phase 73-79. Le Front Polisario entreprend 

une série d’offensives tactiques qui lui permettent de conserver l’initiative. Face à 
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la mauvaise coordination des troupes marocaines et à leurs positions fixes, le 

Front a su mener à bien une parfaite guerre de mouvement. 

 La deuxième offensive dite “Houari Boumedienne” a commencé le 1er janvier 
1979 avec des attaques de grande envergure. La troisième offensive de l’armée de 
libération sahraouie “Le grand Maghreb”, déclenchée le 13 octobre 1984 après 
une accalmie de deux ans, a une signification diplomatique et politique qui s’est 
manifestée dans la période de la mise sur pied de l’entité étatique sahraouie, le 

RASD (Ali Omar YARA, GRISP-DEG). 

 

3. Portée stratégique du conflit sahraoui  

Ce conflit a pris rapidement le statut d’un observatoire stratégique où les 
belligérants utilisent les armes les plus sophistiquées dont dépendront les 

applications opérationnelles et tactiques des guerres futures (Ali Omar YARA, 

GRISP-DEG). Sur le plan militaire, les responsables américains, dans un souci de 

planification projective, ont trouvé dans ce conflit une occasion pour tester les 

dispositions logistiques qui s’inscrivent dans le concept de Rapid Deployment 
Force. 

 

 L’intérêt que portent les Américains au conflit de faible et moyenne intensité 
prouve que le type de guerre livrée par les Sahraouis, leurs systèmes de défense, 

les ouvrages de fortifications et la nature du conflit en font la dernière guerre du 

désert pendant la guerre froide. La technologie utilisée et la solution apportée au 

problème logistique et opérationnel non seulement réduisent le temps de bataille 

qui devient de plus en plus bref, mais orientent cette guerre dans le sens d’un type 
particulier d’engagement, à savoir la lutte contre les types de conflits non 
conventionnels. 

 

 Dans ce sens, les démonstrations livrées durant la deuxième guerre du Golfe 

démontrent que les stratèges américains ont bien observé la guerre du Sahara. Ils 

ont montré l'intérêt d'une couverture aérienne et la mobilité d'une guerre de 

mouvement (Alain Joxe, 1992, P.307). 
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4) Les relations Algérie-Maghreb-Etats-Unis au prisme du conflit 

Saharien :   

 

Les relations entre l’Algérie et les pays maghrébins, notamment la Tunisie, le 

Maroc et la Libye, ont été conjecturalement conflictuels, chaque Etat accusant 

l’autre d’accueillir sur son territoire ou ses régions frontalières des groupes 

insurrectionnels. Depuis les années 80, la nouvelle orientation idéologique, 

politique et économique de l’Algérie a permis un certain rapprochement et une 

convergence sur les intérêts régionaux communs ; 

 

Du point de vue chronologique, une tentative de création d’une communauté 

économique en 1964 avait abouti à un échec. Ce n’est que dans les années 80 que 

la réalisation d’une union politique et économique (UMA) pris forme. En 1989, 

l’accord de Marrakech réunira l’ensemble des pays Maghrébins dans le cadre 

d’une coopération régionale. Le traité de Marrakech était issu de la rencontre au 

Sommet à Cinq de Zéralda (10 juin 1988). Le traité garantira à chaque pays 

maghrébin de respecter la souveraineté nationale et le non-recours à la force pour 

régler des contentieux frontaliers. 

 

Mais la politique algérienne favorable au Polisario dans le cadre du principe du 

droit à l’autodétermination de toute nation a été une source de blocage parfois 

latent et parfois manifeste de la construction de l’Union maghrébine ( Mohamed 

Said Mekki, 2007, P. 164) 

 

En août 1994, l’acte terroriste mené par les groupes d’origine ou de nationalité 

franco-algérienne contre les touristes à Marrakech sera un bon prétexte pour le 

Maroc pour imposer aux Algériens l’obtention d’un visa pour entrer dans son 

territoire, cette décision marquera un abandon total d’un acquis important de 
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l’UMA. L’enchaînement des réactions entre les deux pays frontaliers aboutira à 

une fermeture des frontières ; 

 

Le conflit du Sahara occidental (précédé par la guerre des sables en 1963) a 

bloqué toute tentative réelle de renforcer l’UMA. Les cycles conflictuels ont 

complété les crises existant entre les pays voisins de la région maghrébine : crise 

algéro-libyenne, tuniso-libyenne, marocano-mauritanienne. A ajouter à cela, la 

crise récente intervenue entre l’Algérie et le Maroc suite au soutien donné par ce 

pays aux terroristes algériens de la région de Béchar (Le Sud marocain servant 

d’arrière base pour ces derniers). Il semble évident que dans l’absence de 

communication politique continue entre les pays maghrébins et d’une défaillance 

dans le contrôle sécuritaire, tout incident peut prendre une proportion complexe. 

L’UMA demeure un acquis vital, il lui faut trouver des espaces de coopération 

solidaire, de création d’un partenariat intermaghrébins sur la base d’avantages 

comparatifs, fondés sur une division du travail à l’échelle régionale. Reste que la 

résolution du conflit Sahraoui est primordiale et la pierre angulaire stratégique 

pour s'engager dans une construction maghrébine vitale pour la sécurité dans la 

zone Méditerranée-Sahel. (Mohamed Said Mekki, 2007, P. 164) 

 

Il y va de la survie de notre région maghrébine et de l’Algérie, au vu des 

implications de la globalisation de l’économie mondiale. D’autres groupes ont 

marqué la scène internationale : l’ALENA (NAFTA) en Amérique du Nord, 

MERCOSUR en Amérique latine, ASEAN et SAARC en Asie, la CEFTA en 

Europe centrale, le Conseil de Coopération des Pays du Golfe, etc. L’Algérie, en 

contrôlant ses contentieux peut jouer un rôle moteur pour redynamiser l’UMA. 

Les pays intégrés dans les groupements régionaux ont réuni leur insertion dans 

l’économie mondiale ; l’UMA peut s’inspirer de ces modèles car elle a le soutien 
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moral de l’ensemble des peuples et les sociétés civiles de l’espace maghrébin. 

Mais les positions controversées de la France et des E.U ont démontrés des 

perceptions stratégiques différenciés vis à vis du conflit du Sahara Occidental, 

dont on va étaler dans cette étude pour les mieux comprendre. 

 5) La France et la théorie du "conflit gelé" : 

 

Alors que l'indépendance de l'Algérie a mis fin au concept colonialiste "la France 

de Dunkerque à Tamanrasset". 

Les Think Tank de la France postcoloniale, excelle dans la production de la 

nouvelle littérature et en prospective stratégique territoriale pour se mettre en 

diapason avec l'empire globale, et faire volte-face au héritage gaulliste, on mis en 

exergue la notion de " conflit gelé". 

Le terme de "conflit gelé " a surtout été utilisé durant la guerre froide, pour faire 

référence à certains conflits de l'espace postsoviétique, quand les deux 

superpuissances se font des guerres par procuration et répondre ainsi à des conflits 

non-résolues liés au litige juridique des tracés des frontières : c'est le cas dans les 

anciennes territoires colonisés (Sahara Occidental, Chypre, et Palestine). Sa 

réappropriation sur la scène médiatique et dans le milieu académique des études 

stratégiques après l'arrêt des pourparlers de Mannhaset au E.U entre la délégation 

sahraouie et la délégation marocaine n'est pas innocente. Cette situation inédite 

pour le dernier conflit sur le continent africain à savoir le conflit sahraoui, s'est 

accompagnée d'une réactivation des controverses épistémologiques quand a son 

utilisation : 

-  Certes l'existence d'une impasse juridique et diplomatique n'implique pas la 

cristallisation   des processus sociopolitiques qui alimentent le gel du conflit ou 

peuvent amener à l'éclatement d'une pathologie nouvelle. 
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-L'emploi du concept semble en tout cas, un mode opératoire afin de déplacer le 

regard pour le détourner de la question du "gel du processus de négociation" plus 

concret et plus pertinent. 

- L'utilisation des concepts de conflit froid, ou de conflit en panne, lui a donc 

souvent été préférée. 

Mais la France qui est dans une position complice  et encourageante vis-à-vis du 

Maroc dans son absence de mettre fin  au  blocage , démontre une volonté 

politique de non coopération (Jean Dufourcq, 2014 , page 1).  

 

6)- L'importance d'un axe Sahara-Canaries dans la stratégie 

américaine : 

La doctrine stratégique américaine de l'après-guerre froide tend à intégrer des 

espaces régionaux autant par le biais de l'investissement que par la présence 

militaire. 

Or les Etats-Unis souhaitent contrôler une zone d'influence s'étendant du Maroc 

au Pakistan, dans le cadre de sécurisation du "Grand Moyen-Orient". 

En ce qui concerne la zone Maghreb-Méditerranée le modèle de l'élargissement 

structure d'une part un projet de rationalisation d'un marché et d'autre part une 

coopération militaire systématisé par les exercices en commun, l'assistance à 

l'encadrement et la formation et les transfert d'armes.  Ce couloir stratégique prend 

la forme d'une représentation stratégique et qui incarne en lui un espace linaire 

entre le continent américain d'un coté et l'Asie de l'autre. 

De même l'Afrique maghrébine est un espace naturel de contact entre l'Afrique 

arabo-berbère et l'Afrique Sub-saharienne. 

D'emblée l'espace Saharo-Maghrébin   et la zone du sahel   limitrophe ouvert le 

couloir Sahélo-Saharien, créant de facto un continuum stratégique de la Corne de 

l'Afrique de l'Est à la côte atlantique.   
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Pour la stratégie globale des E.U, la maitrise d'un couloir de prés de 2000km   de 

long traversant le Sahara : il aboutit à l'Atlantique et trouve les Canaries dans son 

prolongement. 

Cette zone quasi désertique, sans doute riche en ressources minérales et en 

phosphates, 

est surtout valorisé sur le plan stratégique par le contrôle des voies de 

communication maritimes transatlantiques qu'elle permet. 

Or il faut anticiper dans le domaine de la prospective stratégique et imaginer des 

scénarios afin de mettre fin au tête à tête Washington-Rabat, la RASD doit 

s'ouvrir sur le monde occidental et bien sûr au E.U : elle doit attirer l'attention des 

américains sur le lien de causalité des trafics illicites et surtout l'acheminement 

des drogues vers l'Europe et dont l'axe El Ayoun occupé-les Canaries est très 

signalé. 

 

La RASD par le biais de sa diplomatie doit contribuer à démasquer les vrais 

acteurs qui tirent profit des flux migratoires, de la traite humaine et des transferts 

d'armements et des trafiques de drogues. Ces pratiques malveillantes qui 

remontent au temps anciennes. 

   

Conclusion : 

L'intangibilité des frontières avait été un des principes fondateurs de l'ex-OUA 

dans les années soixante, après la période coloniale. Depuis la fin de la guerre 

froide, l'ancien ordre se déconstruit et les puissances anciennes se relativisent et 

font des efforts accrus afin de maintenir les règles du jeu internationales à l'ère de 

l'empire sans tête qui maintien un ordre d'hégémon global. 

Dans l'espace Euro- Maghrébin on partage une histoire commune, que la 

géographie humaine, et les relations socio-économiques rapproche et doivent 

répondre aux attentes de peuples qui aspirent à une prospérité partagée. 
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Le peuple Saharien ne sort pas du los, et réclame son désir de s'émanciper après 

un siècle de souffrance sous une série d'occupant : français, espagnole et 

marocain. 

L'ancien ministre espagnole des affaires étrangères, M. Angel Moratinos a vu 

juste quand, il évoque la question du Sahara Occidental :" Si ce contentieux venait 

à être résolu, la question du Sahel serait réglée elle aussi". La question du Sahara 

Occidentale, enlisée depuis 40 ans, est suivie par le Quartet (Etats-Unis, Russie, 

ONU et U.E) (Diplomatie, 2010, P.11). 

Les reports successifs du référendum initialement prévu, ne sont pas du gout du 

peuple sahraoui qui par le biais de son représentant légitime le Polisario dénonce 

le double standard des puissances qui ont fait aboutir la sécession du Soudan du 

Sud rattaché à un pays souverain   et non à l'application du droit des peuples à 

disposer d'eux même par le processus de décolonisation de" dernière colonie 

d'Afrique". 

Rapidement, la Mauritanie, convaincue par le Front Polisario, abandonne ses 

ambitions sur les territoires du Sahara Occidental.  

 Le conflit avec la Mauritanie s'achève ainsi par un traité de Paix le 10 août 1991 

souverainement entre deux entités étatiques distinctes, la raison l'emportera quand 

le Maroc démunie et ruiné par l'effort de guerre se soumettra à la légalité 

internationale. Dans cette antécédent juridique avec la Mauritanie, la RASD a 

déposé les jalons d'un processus inéluctable qui mènera le jour J vers 

l'émancipation des peuples du Maghreb.   

Le Maroc qui a fait une concession de taille et à céder en   reformulant 

temporairement ses ambitions pour accepter de discuter une autonomie du Sahara 

Occidental, sous contrôle marocain, peut faire un grand pas afin de répondre aux 

attentes du peuple sahraoui a exercer son droit inaliénable a l'autodétermination.   
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