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 الافتتاحية

 

واليزال العامل العريب يعيش فرتة الاحنطاط والانقسام الس يايس، حيث تعرف جممتعاته أ كرب    2020انهتى  عام  
ذاكء فتة الطائفية واملذهبية واللعب عىل وتر الهوايت اليت   تدمري وتفتيت، وذحب الوطن من الوريد اإىل الوريد بإ

بية رمسهتا جامعة ادلول تعايشت لقرون من الزمن، ولك ذكل اكن بسبب التدخالت اخلارجية وبرشعنة عر 
العربية، عندما استنجدت بدلوائر الاس تعامرية التقليدية والنيوكولونيالية للتدخل بمس حامية ادلميقراطية وحقوق  
الانسان، ولل سف الكثري من تكل ادلول مل تكن أ فضل حال من ال نظمة العربية الاستبدادية اليت اكنت قامئة،  

نسانية تشهد فالشعوب العربية يف بالد ال رافدين والشام والمين السعيد وليبيا معر اخملتار أ حضت تعيش كوارث اإ
التقارير ال ممية اليت تقدم س نواي ودوراي عىل أ هنا من أ بشع الكوارث الانسانية اليت عرفهتا البرشية يف القرن  

هبا ذاهتا وحميطها العريب احلضاري  العرشين، بلرمغ من أ ن لهذه ادلول من املوارد واجلغرافيا وادلميغرافيا ما حتصن  
اإىل   الشام  أ وطاين من  العرب  أ رض  أ ن  الزمن عىل  قرن من  العربية طيةل نصف  الشعوب  به  اذلي حلمت 
تيطوان، وحمل بناء ال من القويم العريب ضد العدو الصهيوين اذلي احتل ال رايض العربية يف فلسطني، اجلوالن  

ادرات العربية املتكررة لدلفاع العريب املشرتك، وحمل بناء الوحدة العربية  ولبنان،،، وضاع احلمل العريب مع املب
من احمليط اإىل اخلليج، وأ حض  عدو ال مس حليف اليوم بمس معليات توحيد ال داين الساموية، فأ قمي التطبيع  

ودة القدس اإىل  الصهيوين من اخلليج اإىل احمليط ال طليس، اتراك أ الم وأ مال الشعوب العربية يف حمل ع- العريب 
الفلسطينيني، وعودة الالجئني الفلسطينيني من خماميت الشام، والش تات العريب والعاملي اإىل دايرمه يف ايفا،  

 الضفة الغربية والقدس. 

 

صهيوين بني احتاللني توسعيني، الاحتالل الصهيوين - ، أ كرب حتالف عريب 2020وبنفس القدر شهدان يف هناية  
للصح املغريب  املنهتية عهدته، دواندل  والاحتالل  ال مرييك  الرئيس  تبناها  اليت  القرن  الغربية، بمس صفقة  راء 

الصهيوين مقابل الاعرتاف ال مرييك مبغربية الصحراء الغربية، وصدق  - ترومب، حيث مت ترس مي التطبيع املغريب 
اجلدارات   نبين  أ ن  متشاهبة،  بأ حالم  لكن  واحد  فراش  يف  ينامان  الاحتاللني  قال:"  الشعبني  من  لنعزل 

 الفلس يطني والصحراوي عن عائالهتام وأ راضهيام". 
 الربوفيسور مصطف  صاي                                                       

 مدير املدرسة الوطنية العليا للعلوم الس ياس ية                                                 
 مسؤول النرش                                                      
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دراسة حالة ليبيا  العربي:الّتدخل األجنبي في الّشؤون العربية الداخلية وتداعياته على األمن القومي   

Foreign intervention in internal Arab affairs and its implications for 

Arab national security: a case study of Libya. 

 كشان رضا

 kechaneredha@yahoo.fr .سكيكدة (اجلزائر) 1955أوت 20جامعة 
 

     20/12/2020تاريخ النشر:             13/12/2020تاريخ القبول:                 2020 /07/12تاريخ االستالم: 
 

 

 : ملخص

من الّضغوطات اليت تكون أحيانا يف شكل تدخل مباشر من قبل ال تزال املنطقة العربية تشهد كثري      
الّدول األجنبية اليت تبحث عن ضمان وتأمني مصاحلها يف املنطقة ولو كان ذلك بطرق غري شرعية  ، 
وهبذا فقد تعّرض األمن القومي العريب للعديد من اهلزّات والّتحديات نتيجة التدخل املباشر يف شؤو�ا 

ا أّدى إىل تفاقم املشكالت االقتصادية واألمنية والسياسية يف تلك الدول بشكل مقلق للغاية الّداخلية ؛ ممّ 
، وتعد دولة ليبيا من أكثر الدول العربية اليت شهدت عدم االستقرار السياسي واألمين بسبب الّتدخالت 

جنيب زادت األمور تعقيدا األجنبية اليت فُرضت عليها حبّجة إجياد حل لألزمة ، ولكن مع زيادة الّتدخل األ
وفشلت األطراف السياسية الّليبية يف إجياد حلول عاجلة هلذه األزمة اخلطرية ، وهذا ما أّدى إىل إطالة أمد 

 األزمة، وهبذا أصبحت ليبيا من الّدول الفاشلة يف منطقة املغرب العريب.

   .يات، االستقرار السياسي واألمينليبيا، تداع األجنيب،األمن القومي العريب، التدخل  :كلمات مفتاحية

Abstract:  

    The Arab region is still witnessing many pressures, which sometimes 

come in the form of direct intervention by foreign countries that are looking 

for a guarantee and security of their interests in the region, even if by illegal 

means, Thus, Arab national security has been subjected to many shocks and 

challenges as a result of direct intervention in its internal affairs, This 

exacerbated the economic, security and political problems in these countries 
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 دراسة حالة ليبيا  العربي:الّتدخل األجنبي في الّشؤون العربية الداخلية وتداعياته على األمن القومي  عنوان المقال:
 

in a very worrying manner, The state of Libya is one of the most Arab 

countries that witnessed political and security instability due to foreign 

intervention  imposed on it under the pretext of finding a solution to the 

crisis, However, with the increase in foreign intervention, matters became 

more complicated, and the Libyan political parties failed to find urgent 

solutions to this dangerous crisis, This is what prolonged the crisis, and thus 

Libya became one of the failed states in the Maghreb region . 

Key words: 

Arab national security, foreign intervention, Libya, implications, political 

and security stability. 
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 كشان رضا
 

 

 المقدمة :   

إّن املتّتبع ملا حيدث من تطّورات أمنية وسياسية يف الّدول العربية يلحظ أّن هذه األخرية ما فتئت      
تشهد حاالت من عدم االستقرار إىل جانب تفشي الفوضى والقالقل واالضطرابات األمنية يف بعض منها 

انفالتا أمنيا خطريا ، وإذا تأمّلنا يف على غرار دوليت ليبيا وسوريا ، ومها من أكثر الدول العربية اليت عرفت 
أسباب هذا االنفالت األمين أللفينا أّن الّتدخل املباشر لبعض الدول الغربية واألجنبية كان الّسبب الرئيس 

يف تفاقم الوضع األمين يف  –مع العلم أنّه هناك أسباب أخرة ميكن إدراجها ضمن األسباب الداخلية  –
قضيتني بالذات استبانت كثري من املغالطات والتالعبات اليت كانت تّتخذها تلك الدول ، ويف هاتني ال

الدول املّتدخلة يف الّشؤون العربية مثل نشر الّسلم واألمن الدوليني ، ومحاية حقوق اإلنسان وإجياد حلول 
العبت سلمية وآمنة ملا تشهده البلدان العربية،  لكن الواقع يثبت عكس ذلك متاما وانظُر مثال كيف ت

 الواليات املّتحدة األمريكية وروسيا بالقرارات احلامسة املتعّلقة بإ�اء األزمة األمنية والّسياسية يف سوريا . 

وقل مثل ذلك عن دولة ليبيا فقد كانت سياسة الكيل مبكيالني من الدول الغربية وعلى رأسها     
طراف املتنازعة يف ليبيا ، كما كانت سببا يف فرنسا من بني األسباب اليت أّدت إىل تأجج الّصراع بني األ

تأّخر وفشل احللول املقرتحة من جانب الليبيني أنفسهم ، واحلاصل أّن األمن القومي يف الدول العربية 
عّدة حتّديات خطرية ممّا جعلها من أكثر الدول استهدافا من قبل -نتيجة التدخل األجنيب  -شهد

هلا أطماع يف ثروات وخريات هذه الدولة، وذلك حبكم أّن الدول العربية  اجلماعات اإلرهابية والدول اليت
 هي أغىن دول العامل بال أدىن شك.-ومنها دولة ليبيا  –

وهبذا يظهر أن ّ األمن القومي يف الدول العربية تأثّر فعال مبسألة الّتدخل األجنيب بقطع النظر عن       
ل العربية ، ومن هذا املنطلق نقول إّن مسألة الّتدخل األجنيب األسباب الدافعة للّتدخل يف شؤون الّدو 

ميكن اعتبارها أهم الّتحديات األمنية اليت شهدهتا الدول العربية منذ القرن التاسع عشر تقريبا ، فالّتدخل 
باقية األجنيب يف الدول العربية له تاريخ طويل وممتد ، ولكن املصاحل واملآرب مل تتغّري قيد أمنلة ؛ بل هي 

على حاهلا ، ورّمبا ال نغايل إذا قلنا أّن سبب خراب الدول العربية هي الدول الغربية واألجنبية املتّدخلة يف 
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شؤون الدول العربية ؛ فقدميا كان االستدمار هو أحد أنواع الّتدخل املباشر يف الدول العربية بينما جند اليوم 
ملظلة اليت ختفي ورائها الدول األجنبية أطماعها يف الدول مظّلة حقوق االنسان واحلريّات السياسية هي ا

العربية  مقّررة بذلك املبدأ الّشهري الغاية تربّر الوسيلة ، وهذه إحدى صور وأشكال اإلمربيالية اجلديدة يف 
 ثوهبا اإلنساين املزعوم .

 إشكالية الدراسة:

األوضاع األمنية والسياسية عقب ذلك؛ فما  باستقراء تاريخ الّتدخل األجنيب يف الّدول العربية وما آلت
هي إذن أبرز تداعيات وجتليات الّتدخل األجنيب على مسألة األمن القومي العريب وخباصة يف دولة ليبيا  

 كو�ا أكثر الدول العربية تضررا من الّتدخل األجنيب يف شؤو�ا الداخلية واحمللّية ؟

 األسئلة الفرعية:

لّتداعيات اليت جعلت الدول االجنبية تتدخل يف الشّأن العريب مبا فيها ماهي أبرز األسباب وا -1
 ليبيا؟.

 إىل أي مدى أسهم الّتدخل األجنيب يف زعزعة أمن واستقرار الدول العربية؟. -2

 ما هي أبرز األسباب اليت أّدت إىل تعثّر مبادرات الُصلح واالتّفاق بني األطراف الّليبية املتنازعة ؟. -3

ميكن تصّور املستقبل السياسي واألمين لدولة ليبيا يف ظل تنامي الّتحديات الداخلية كيف   -4
 واخلارجية؟ وكيف سينعكس ذلك على دول اجلوار؟.

 لفرضيات:ا

الّتدخل األجنيب يف الّشأن العريب أّدى إىل زعزعة األمن القومي يف أغلب الّدول العربية كما كان  -1
 العربية يف شّىت اجملاالت.سببا يف عدم حتّقق الوحدة 

سعي الّدول األجنبية لتحقيق مصاحلها يف الدول العربية هو احملّرك األساسي للسياسة اخلارجية  -2
لتلك الدول ما جعل إجياد حلول عاجلة لألزمات األمنية اليت تشهدها بعض الدول العربية ضرب من 

 لك بسبب تعارض الرؤى واحللول.اخليال وخباصة األزمة الّليبية واألزمة الّسورية ، وذ

  المنهج المستخدم :
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خبصوص املنهج املستخدم يف هذه الدراسة ، فقد استعنا باملنهج الوصفي الّتحليلي الذي حاولنا من      
خالله توصيف ظاهرة الّتدخل األجنيب يف الوطن العريب وما ترّتب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات 

كما ّمت االستعانة كذلك مبنهج دراسة حالة الذي من خالله قمنا بتسليط   على األمن القومي العريب ،
الّضوء على األزمة الّليبية وكل ما يتصل هبا من تطورات ومستجدات، قاصدين من وراء ذلك معرفة آثار 
 الّتدخل األجنيب على حل األزمات األمنية والسياسية اليت عرفتها بعض الدول العربية بعد أحداث الرّبيع

 العريب ، وهذا حّىت يتسّىن  لنا معرفة خلفيات أّي تدخل أجنيب مهما كان سبب الّتدخل.

لإلجابة عن اإلشكالية الّسابقة واألسئلة املتفّرعة عنها وللّتحقق من صّحة أو عدم صّحة  خطة الدراسة:
تناولنا يف احملور الفرضيات املستخدمة قمنا بتجزئة وتقسيم هذه الدراسة إىل أربعة حماور رئيسة ، حيث 

األّول بعض من األسباب اليت دفعت الدول األجنبية للّتدخل يف الّشأن العريب مبا فيها دولة ليبيا ، أّما يف 
احملور الثاين فقد تعّرضنا فيه ألثر الّتدخل األجنيب على مسألة األمن القومي العريب ، بينما تطّرقنا يف احملور 

يف دولة ليبيا ، ويف احملور الرّابع واألخري قّدمنا بعض احللول اليت ميكن من الثالث إىل واقع األمن القومي 
 خالهلا الّتوصل حلل �ائي لألزمة الّليبية ومن مثّ تعزيز األمن القومي بشكل مستدام يف هذه الدولة.

 المحور األّول: أسباب التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية

حيدث على الّساحة الّدولية وخباصة يف الّدول العربية يدرك أّن كثري من الدول قامت  املتأّمل فيما     
عدم الّتدخل خبرق القاعدة الّشهرية  واملبدأ  املتعارف عليه يف القانون الدويل والعالقات الدولية وهو مبدأ "

شأ�ا العديد من النقاشات " ، ويعد هذا املبدأ أكثر املبادئ اليت أُثريت بفي الّشؤون الّداخلية للدول
واجلداالت خبصوص مصداقية هذا املبدأ على أرض الواقع ، لكن يف الغالب كما أشرنا إىل ذلك آنفا أّن  
كثري من القوى والفواعل الّدولية قامت خبرق هذه القاعدة أو املبدأ ، وهذا ما جيعل كثري من املتتّبعني ملا 

دىن شك أّن هذا املبدأ منذ أن ّمت اعتماده وهو يشهد كثري من حيدث على الّساحة الّدولية يدرك بال أ
الّتجاوزات سواء كان ذلك بشكل عمدي ومقصود أو بشكل غري عمدي ، ولذا سنحاول التعّرف يف هذا 
احملور على األسباب اليت تدفع بعض الدول خلرق هذا املبدأ الذي بلغ شهرة فائقة بني فواعل اجملتمع 

 ات اجملتمع الدويل سواء احمللية منها أم الّدولية .الدويل، وكذا مؤّسس
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 دراسة حالة ليبيا  العربي:الّتدخل األجنبي في الّشؤون العربية الداخلية وتداعياته على األمن القومي  عنوان المقال:
 

وعلى العموم ميكن تقسيم أسباب الّتدخل يف الّشؤون الداخلية للدول العربية إىل أسباب سياسية       
 ، وأسباب اقتصادية ، وأسباب اسرتاتيجية عسكرية وهو ما سنوضحه كاآليت:

 ستراتيجي للدول العربية ( أسباب جغرافية)أّوال: األسباب والدوافع المتعّلقة بالموقع اال

ال خيتلف اثنان على أّن الدول العربية تتمّتع مبواقع اسرتاتيجية مهّمة جدا ؛ فضال عن امتالكها      
لثورات معدنية وباطنية هائلة األمر الذي جعلها تتعّرض بني احلني واآلخر لكثري من الّتهديدات اخلارجية 

يت متارسها بعض الدول احلاملة للواء الزعامة العاملية ، وقد كان للموقع اجلغرايف واّلضغوطات السياسية ال
سببا إّما يف احتالل بلد من البلدان العربية ،  -يف كثري من األحيان -اليت تتمتع به أغلب الدول العربية  

ديدات فإّ�ا ال تلبث أن أو للّتدخل يف شؤو�ا الّداخلية ، ونظرا لعجز الدول العربية عن مواجهة هذه الّته
تستلم لألمر الواقع وتصبح  بعد ذلك دولة تابعة لغريها ، وهنا تفقد الدولة سيادهتا الداخلية وقدرهتا على 

 رسم سياساهتا بشكل انفرادي .

وعلى العموم وحّىت ال خنرج عن الّسياق العام ملوضوع حبثنا تكمن أمهية املوقع اجلغرايف للدول       
ن خالل إشرافه على مسطحات مائية هامة ومضايق هامة ممّا جعل الدول العربية حتتل مكانة العربية م

"  الجسر األرضي العظيمبارزة يف احلركات الّتجارية العاملية ، ويطلق على أراضي الدول العربية ب : "

ألوربية ، حيث يصل مضيق ألنّه يربط بني أهم قارات العامل وهي القارة األفريقية والقارة اآلسيوية والقارة ا
جبل طارق بني البحر املتوسط واحمليط األطلسي ، كما يعد مضيق باب املندب أقرب املضائق العربية إىل 

، ونفس الّشيء يقال عن قناة السويس اليت تعد من أهم املمرّات املائية يف العامل منذ )1(خط االستواء 
عاملية وبذلك فهي حتتل مكانة جد هامة على الّساحة الدولية قدمي ، كما تعد مركز عبور حلركات الّتجارة ال

، وحنن لسنا بصدد سرد أهم املمّيزات اجلغرافية للدول العربية فهي أوضح  من مشس النهار لكن القصد 
من ذلك هو الّتنبيه على أّن اجلانب اجلغرايف واملوقع االسرتاتيجي للدول العربية هو الذي جيعل منها حمط 

 ري من الدول اليت ترغب يف �ب خرياهتا وثرواهتا.  أطماع كث

وجند مثال منطقة اخلليج العريب مثال كغريها من الدول العربية تتمّيز مبوقع جغرايف اسرتاتيجي       
  -كما أشرنا إىل ذلك سابقا–فضال عن احتواء أراضيها على العديد من الثّروات النفطية ، وهذا ما جعل 
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يب حمل أطماع العديد من القوى األجنبية الراغبة يف يف حتصيل الثروة االقتصادية وخمتلف منطقة اخلليج العر 
الثروات املعدنية والباطنية ،  بل أكثر من ذلك صارت منطقة اخلليج العريب حمور تدور حوله الكثري من 

قدمي ومتر هبا أشهر الطرق األحداث العاملية ، وكذلك من ممّيزات منطقة اخلليج العريب أّ�ا تتّوسط العامل ال
الّتجارية اليت تربط أوربا بالّشرقني األدىن واألقصى ، كما حتتوي منطقة اخلليج يف جوفها على أكرب نسبة 

2احتياطي من الّنفط العاملي ، وهذا ما دفع القوى الكربى للتنافس على هذه املنطقة 
ولو تطّلب ذلك  

ك املشاكل وهي فرصة مواتية تتخذها الّدول لنهب خريات خلق مشاكل متعّددة بغية الّتدخل يف حل تل
 تلك الدول بأقل كلفة وبأقل جهد ممكن.

ومن جهة أخرى ويف ذات السياق أوضح الدكتور علي ابراهيم مطر أنّه منذ اكتشاف النفط يف        
أصبحت هذه البالد حمّال للصراع الّدويل من أجل  -حبكم اجلغرافية اخلصبة لتلك الدول -البالد العربية

االنتاج اليت بدأت تّتسع ومتتد عقب الّسيطرة على الثروة السّيما أمام الدول الغربية املتنامية ملصادر الطاقة و 
احلرب العاملية الثانية ، وقد أدرك قبل ذلك الغرب أمهية املوقع اجلغرايف اليت يتمّتع به العامل العريب ووفرة 
إمكاناته االقتصادية اهلائلة وثرواته النفطية اليت ميكن أن تزّود الواليات املّتحدة األمريكية وحلفائها الغربيني 

ون أن تضطر الستخدام خمزو�ا من النفط ، لذلك فقد بذلت جهودا كبرية ومتواصلة لتحجيم هبا من د
قدرات العامل العريب واضعافه يف شىت مناحي احلياة ، ويف هذا الّصدد فقد كشفت وثيقة سريّة بريطانية 

حقول الّنفط  آنذاك على تفكري الواليات املتحدة األمريكية يف إرسال قوات حممولة جوا للّسيطرة على
3الرئيسة يف بعض دول اخلليج خالل احلظر على صادرات النفط الذي فرضته الدول العربية

. 

وجممل القول هو أّن املوقع اجلغرايف كان وال يزال يشّكل عامال من عوامل الّتدخل يف الّشؤون      
يد من االعتداءات والّضغوطات من الداخلية للّدول العربية ، فمنذ فجر التاريخ والدول العربية تتعّرض للعد

قبل الدول اليت هلا أطماع ومصاحل  يف تلك املنطقة ، ورمبا قد ال نغايل إذا قلنا إّن املوقع اجلغرايف للدول 
العربية كان الّسبب األّول يف احتالل كثري من الدول العربية من قبل الدول األوربية على وجه اخلصوص 

يف العديد من الدول العربية على غرار سوريا وليبيا والعراق وغريها من الدول  واليوم يتكّرر نفس السيناريو
 اليت هي ضمن الّسياق العام ملخططات الدول الكربى.
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 دراسة حالة ليبيا  العربي:الّتدخل األجنبي في الّشؤون العربية الداخلية وتداعياته على األمن القومي  عنوان المقال:
 

 ثانيا: الدوافع و األسباب االقتصادية 

تعد العوامل االقتصادية فعال حلقة مهمة يف اسرتاتيجيات التدخل األجنيب وحمركا أساسيا لتوجيه        
لك السياسات واالسرتاتيجيات ، كما تعد احملدد لطبيعة التفاعل بني الوحدات الّسياسية على املستوى ت

الدويل ، فالدوافع االقتصادية غالبا ما تكون الّسبب الرّئيس يف قيام احلروب والّتدخل يف شؤون الغري ، 
تدخل القوى األجنبية يف الّشؤون فاحلصول على املوارد وتأمينها بشكل مستدام يعد من الدوافع الرئيسة ل

الداخلية للدول ، ففي قدمي الزمان كانت املوارد الزراعية (القمح ، الشعري ، الذرة ، الباقوليات...اخل) سببا 
مثال الّسبب الرّئيس لتدخل الربتغال يف  التوابل"لتدخل دول يف شؤون دول أخرى فقد كانت مادة "

ن الثمينة أصبحت الدول الكربى تتنافس على الدول اليت متتلك تلك ، وبعد اكتشاف املعاد "أندونيسيا"
املعادن ممّا جعل احتمال التدخل كبري يف هذه الدول بغية الّتحكم يف استغالل هذه الثروة لتلبية حاجات 

 .4ومصاحل الدول املتّدخلة

اقتصادية حيوية  وما من شك أّن لكل دولة أجنبية متدخلة يف شؤون الدول العربية هلا مصاحل     
متعّددة جتعلها حترص كل احلرص على تأمني هذه املصاحل خاصة يف ظل تنامي الّصراع بني الدول الكربى 
حول املنافع االقتصادية  (و. م .أ وروسيا مثال)، حبيث جتد كل دولة تبدل كل ما يف وسعها حلماية مزيد 

هذا جلّيا يف أكثر من دولة شهدت تدخل أجنيب من املوارد االقتصادية املوجودة بتلك الدول، وقد ظهر 
يف شؤو�ا الداخلية ، وخري مثال على ذلك هي دولة ليبيا اليت أصبح يتصارع عليها كثري من الدول من 
أجل حتصيل أكرب قدر من املنافع والعوائد االقتصادية كفرنسا وإيطاليا وأملانيا وتركيا ، وقد أصبح هذا 

ّشأن الّلييب ، حبيث أصبح ال خيفى عن كل مهتم بالشأن اللييب حّدة الصراع بني الّصراع جلي لكل متتبع لل
 تلك الدول على تأمني أكرب قدر من الثروات الّليبية وخباصة النفط اللييب .

وقد أكد الدكتور ناجي "عبد الباسط هدهود" اخلبري االقتصادي ووكيل معهد البحوث       
ازيق أّن املنطقة العربية شهدت صراعات دولية  أكثر من أي منطقة يف والدراسات اآلسيوية جبامعة الزق

العامل وما ذاك إّال المتالكها لثروات طبيعية هائلة واليت تعد يف الغالب حمرّكا أساسيا القتصاديات الدول ، 
 هتم وأضاف نفس املصدر أّن من أهم هذه الثروات البرتول ، املياه ، واملعادن وغريها من الثروات اليت
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الدول الّصناعية اليت هلا اقتصاد قوي ، ولذلك فقد زادت حّدة الّصراع بني الدول الغربية مع زيادة حاجاهتا 
هلذه الثّروات ، ويضيف الدكتور ناجي عبد الباسط قائال : إّن الصراع بني الدول الغربية والكيانات 

، وأّن هذا 5خمتلفة حبسب املصاحل املتجّددة االقليمية على الوطن العريب هو صراع قدمي يتجّدد يف مراحل 
الصراع يهدف إىل جعل الدول العربية سوقا رائجة للبضائع واملنتجات الغربية بامتياز ، وهذا حّىت تبقى 

 تابعة هلذه الدول املهيمنة على الّسوق االقتصادية الدولية .

ميكن أن نقول أّن العامل  واستخالصا ملا قاله الدكتور ناجي عبد الباسط هدهود            
االقتصادي يعد فعال حمرّكا أساسيا لسياسات الدول الغربية املّتدخلة عادة يف شؤون الدول العربية حبيث 
جيعلها حترص دائما على أن تكون حاضرة بقوة يف األحداث السياسية اليت جتري يف العامل العريب وذلك 

وليني وإشاعة العدل بني املواطنني ، ولكن الواقع أّن تأمني حتت حجج كثرية أبرزها نشر السلم واألمن الد
املوارد االقتصادية وخباصة النفط هو فعال من بني األسباب اليت تدفع الدول املهيمنة للتدخل يف الشؤون 

 الداخلية للدول العربية لتحديد مواقع النفوذ والسيطرة بتلك الدول.

 ثالثا: الدوافع  واألسباب االنسانية 

يف احلقيقة هناك موقفني بشأن التدخل اإلنساين فهناك موقف يرفض مجلة وتفصيال حق        
الّتدخل االنساين يف شؤون الغري ، وهناك موقف آخر يدعم الّتدخل االنساين يف شؤون الغري ويتزعم هذا 

نه وقف االضطهاد املوقف رّواد النزعة االنسانية الذين ينادون بإجازة أي تدخل انساين إذا كان القصد م
واملعاناة اليت ترتكب يف حق األفراد واألقلّيات داخل الدول ، وتطبيق هذا احلق خيضع لشروط جيب 

يف كتاباته املعنونة بفكرة الرّأي  oppenheimاحرتامها ، ويف هذا الّصدد يرى الفقيه القانوين "أوبنهامي" 
العام الدويل أّن : "التدخل اإلنساين يكون يف حالة اضطهاد مواطين دولة من الدول (هذا هو الشرط 
الرئيس الذي يبيح التدخل حسب هذا الفقيه) بتعّرضهم ملعاملة ختالف مبادئ االنسانية، وللرّأي العام 

بغية إقامة نظام قانوين متحّضر قائم على أسس إنسانية داخل  العاملي وظيفة حث الدول الكربى للّتدخل
أّن: "التدخل   arntzاحلدود اإلقليمية للدول املختصة إقليميا ، يف حني يرى الفقيه القانوين "أرنتز" 

االنساين يكون مشروعا يف حالة انتهاك الّسلطة حلقوق االنسانية بتفاقم الالعدل والقسوة اليت ترتك جرحا 
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جواز  stowellيف عادتنا وحضارتنا ، ويف نفس الّسياق دائما يرى الفقيه القانوين "ستيوال"  عميقا
الّتدخل إذا كان رعايا الدولة خيضعون ملعاملة قاسية وحكم جائر يتعّدى احلدود املألوفة حّىت تنعدم العدالة 

6اليت بواسطتها يستمر يف احلكم
. 

تدخل تكون يف الغالب ذريعة أو سبب غري مباشر لتحقيق واملالحظ أّن األسباب اإلنسانية لل    
مصاحل الدول املتدخلة وليس اجلانب اإلنساين هو الدافع للّتدخل ، ومل يكن يوما اجلانب اإلنساين الدافع 
الرئيس للّتدخل يف الدولة اليت تعاين من عدة مشكالت كالظلم والقهر واالضطهاد ، وعادة ما تلجأ الدول 

ّتدخل االنساين حّىت ال يوصف تدخلها بأنّه اعتداء على الغري ، أي يف الغالب يتم تسييس إىل ذريعة ال
 مثل هذه القضايا لصاحل أغراض دنيئة يُتسرت عليها حتت عدة أغطية سياسية وقانونية وإنسانية .

عض من قبل ب-كسوريا وليبيا -ولو تأمّلت يف حال الدول العربية اليت عرفت تدخال مباشرا       
الدول األجنبية ألدركت أّن آخر اهتمام الدول املتّدخلة هي اجلوانب اإلنسانية وإحقاق احلق كما يّدعون 

يف تأجيج الّصراع بني األطراف املتنازعة يف تلك -أي الدول املتدخلة  –زورا وباطال ؛ بل قد ثبت تورطهم 
الدول املستضعفة ويسهل عليها �ب الدول ، وهذا حّىت تتمّكن الدول املتدخلة من فرض منطقها على 

خرياهتا وثرواهتا ، وقد أصبح التنافس بني الدول الكربى واملهيمنة على الدول اليت تشهد قالقل أمنية 
حمموما ومعلنا حبيث ال خيفى على ذي لب نوايا الدول املتدخلة يف شؤون الدول العربية اليت تشهد عدم 

 استقرار سياسي وأمين.

تتعّدد أسباب التدخل يف شؤون الدول العربية لكن املؤدى واحد والغرض واحد وهو  وعلى كل       
إضعاف هيبة الدول العربية وكذا إضعاف سيادهتا واحليلولة دون إحداث تكامل ووحدة بني الدول العربية 

ليت ال تزال يف شّىت اجملاالت العسكرية واالقتصادية والسياسية والتعليمية وغريها من اجملاالت احليوية ا
تشكل حتديّا للعديد من الدول العربية الشقيقة ، إذ قد واجهت الدول العربية كثري من التحديات اليت 
حالت دون حتقيق تعاونا وتكامال مستداما السّيما من قبل الدول اليت حترص دائما على �ب خريات 

، روسيا ، فرنسا ، أملانيا ، إيطاليا ،  الدول العربية ،ويف مقدمة تلك الدول الواليات املتحدة األمريكية
بريطانيا ، إيران ، تركيا ، وال تزال هذه الدول تضغط وبشّدة على كثري من الدول العربية من أجل تنفيذ 
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أجنداهتا الّسياسية وإّال مارست حق الّتدخل املباشر حتت العديد من الدواعي واحلجج والذرائع اليت هي 
 أوهى من بيت العنكبوت.  

 المحور الثاني : أثر الّتدخل األجنبي على األمن القومي في الوطن العربي

يف بعض الدول العربية وخباصة يف املرحلة  -نتيجة للتدخل األجنيب-يواجه األمن القومي العريب        
من الرّاهنة العديد من الّتحديات واملخاطر واملهّددات الرئيسة واليت أثرت سلبا على حاضر ومستقبل األ

7القومي العريب بشكل عام ،  ويرجع ذلك إىل عّدة عوامل وأسباب نذكر منها ما يلي 
: 

يتمثل يف عامل الّتدخالت اإلقليمية اخلارجية ، وهذا النوع من الّتدخالت حيمل خصوصية خطرية  -1
خلطرية يف كو�ا متّيزه عن الّتدخالت اخلارجية الدولية ، فالّتدخالت اإلقليمية تكمن آثارها وتداعياهتا ا

على حساب الّسيادة الوطنية  -األجنيب –حتمل يف الغالب نزعة األطماع الّتوسعّية اجلغرافية وبسط النفوذ 
للدول العربية ، ويف هذا الّصدد تستخدم النزعات املذهبية والطائفية واالختالفات اإلثنية والعرقية وسيلة 

العريب، كما أّ�ا تغّذي دور اجلماعات واألحزاب غري لدعم سياساهتا الّتدخلية التوسعية يف الوطن 
احلكومية أو امليليشيات املسّلحة حبيث تستخدمها بغية النيل من سيادة واستقرار الدول العربية السّيما بعد 
حدوث ما يسّمى بالرّبيع العريب إىل جانب تدهور احلالة األمنية والسياسية يف كثري من الدول العربية مع 

ّن الّتدخل األجنيب كان له دور كبري يف تأجيج أحداث الربيع العريب وتدهور الوضع األمين لدى كثري العلم أ
 من الدول العربية السّيما يف كل من تونس ومصر وسوريا وليببا .

اعتماد أغلب الدول العربية يف تعزيز أمنها القومي على عنصر الّدعم األجنيب والضمانات األمنية  -2
اخلارجية ، وقد كان هذا من ضمن األسباب اليت أّدت إىل تدخل الّدول تلك الداعمة لألمن  والّدفاعية

القومي العريب يف شؤو�ا الداخلية ممّا انعكس ذلك سلبا على أمنها الوطين وعلى األمن اإلقليمي العريب  
تزال بعض الدول كذلك ،  ويا لألسف رغم ما حصل من تدهور أمين خطري يف كثري من الدول العربية ال 

العربية تعتمد بشكل كّلي أو جزئي على الّدعم العسكري واللوجستيكي من الدول الغربية ممّا جعل الوضع 
األمين يشهد كثري من التوترات واالنزالقات اخلطرية اليت مازالت تداعياهتا مستمرة ليومنا هذا ، واحلقيقة 

م  يف احلقيقة دعما إّال يف مقابل مصاحل مضمونة من قبل اليت ال ميكن إخفائها أّن الدول األجنبية ال تقدّ 
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بغض النظر عن األسباب اليت  -الدولة اليت تطلب الدعم العسكري وكأّ�ا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
توقع على شهادة فقدان سيادهتا بشكل تدرجيي وهذه من أخطر تداعيات الّتدخل  -تدفعها إىل ذلك

 .األجنيب يف الوطن العريب

الّضغط الذي متارسه الواليات املّتحدة األمريكية ودول الغرب على الدول العربية لتحقيق مصاحلها  -3
املتعّددة من خالل محل الدول العربية كدول اخلليج العريب على الّتخلي التدرجيي عن التزاماهتا السياسية 

اوب مع الّتوجهات واملصاحل األمريكية يف واملالية (الدعم املايل) حيال النظم العربية اليت تعارض أو تتج
املنطقة كسوريا ، وما تشهده من تطّورات داخلية ومما يعكسه موقف اجلامعة العربية ودوال عربية بعينها جتاه 
األزمة ، وما حصل من احتالل دولة العراق سابقا من قبل الواليات املّتحدة االمريكية وتقسيم السودان 

واحدة ، والّتدخل العسكري يف ليبيا ، وهذا ما جعل الدول العربية تعجز عن إجياد إىل دولتني داخل دولة 
حلول لألزمات األمنية اليت متر هبا بعض الدول العربية ، وهو ما جاء على لسان نبيل عريب الذي شغل 
منصب أمني عام للجامعة العربية حيث صرّح بأّن اجلامعة العربية أصبحت عاجزة عن إجياد حلول 

 .8ألزمات العربية يف إطار البيت العريبل

عودة القوى االستعمارية الغربية وتدخّلها يف الّشأن العريب وإن كان النظام العريب قد حّقق جناحا  -4
إىل حد ما من خالل تقدمي يد العون واملساعدات لكثري من الدول العربية لنيل استقالهلا إّال أّن بداية 

للمتغّري اخلارجي والذي كان له أثرا واضحا على تدهور األمن القومي العريب ممّا األلفية شهدت عودة قوية 
9جعل كثري من الدول العريب تتهاوى وتفقد سيادهتا وأمنها القومي على غرار العراق وسوريا

 . 

وعلى العموم فإّن من أكرب تداعيات الّتدخل األجنيب يف الدول العربية هي هشاشة الوضع األمين       
يف أغلب الدول العربية ، إىل جانب عدم االستقرار السياسي نتيجة بروز العديد من اخلالفات والّصراعات 
السياسية اليت تسّببت فيها الدول املتدّخلة يف شؤون الدول العربية ، فضال عن فقدان بعض الدول العربية 

ا بشكل انفرادي ومبعزل عن لسيادهتا ، ومن ّمث أصبحت تلك الدول غري قادرة على اّختاد قرارهت
 الّضغوطات األجنبية اليت متارسها عليها الدول املتدخلة .
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واملتأمل يف الواقع العريب بعد االحتالل (التدخل املباشر)  األمريكي للعراق يدرك أّن النظام العريب      
حتالل األمريكي من اجلماعي تعّرض هلزّة عميقة وخطرية ومّر بظروف عصيبة غري مسبوقة ، فقد متّكن اال

فرض هيمنته وسطوته على العامل العريب مستغال اقتصادها ومسخرّا طاقاهتا البشرية لصاحله ، وما ترتب عن 
ذلك من تعميق لدرجة الّتخلف والّتدهور والّتشردم ومن مثّ حدوث انزالقات أمنية خطرية  يف معظم الدول 

قيام أي مشروع تنموي مستقل أو أي حماولة جادة من العربية ، فضال عن خلق العقبات اليت حتول دون 
أجل حتقيق وحدة عربية شاملة أو جزئية من خالل إضعاف األمة العربية ودفعها حنو خالفات وصراعات 

 -وهو ما حدث بالفعل يف العراق وسوريا والعراق–قد تفضي يف األخري إىل نشوب حروب طائفية وأهلية 

ة اال�زامية لدى الّشعوب العربية ممّا أّدى يف النهاية إىل إضعاف القومية ، مع الّسعي إىل ترسيخ ثقاف10
 والزعماء العرب املتحّمسني للوحدة العربية . العربية اليت كانت أكرب حلم لبعض القادة

ومل يعد خيفى على أحد أّن الّتدخالت األجنبية يف الّشأن الداخلي العريب حبّجة محاية الّشعوب        
ة من استبداد احلكام العرب هتدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق أطماع الدول املتدخلة إىل جانب متزيق العربي

الدول العربية وتفتيت وحدهتا ، وكان من أخطر الّتدخالت هو الّتدخل األمريكي األورويب الذي قّدم 
هتا على أياديهم ، مساعدات عسكرية ولوجيستية حلركة داعش وبعض التيارات السياسية اليت ّمت عسكر 

وكذلك الّتدخل الّروسي الرّامي إىل احلفاظ على النظام السياسي السوري لإلبقاء على سالمة مصاحلها 
وقواعدها البحرية يف سوريا ، كما كان للّتدخل اإليراين األثر الّسيء على األمن القومي العريب حبيث 

أصبح يأخذ شكل الّتدخل الطائفي الذي تدهورت األوضاع األمنية بشكل ملفت وخطري ، وهو تدخل 
، ويظهر بعض من ذلك من خالل الّدعم الكبري  11يأخذ أبعاد الّتمدد الّشيعي إىل عمق الوطن العريب 

من أجل  -ومها يف احلقيقة امتداد شيعي تابع إليران –الذي تقّدمه إيران جلماعة احلوثيني وحزب اهللا 
ملنطقة العربية  ، وعلى كل فقد حاولت كثري من الدول استغالل حتقيق أهداف توسعية واسرتاتيجية يف ا

ثورات الربيع العريب للّتدخل بشكل مباشر أو غري مباشر يف شؤون الدول العربية بغية حتقيق مصاحلها 
، فضال عن دعم اجلماعات اإلرهابية من قبل تلك الدول بغية زعزعة استقرار الدول   12ومآرهبا يف املنطقة 
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، وهذا ما حدث بالفعل يف أكثر من دولة حيث شهدت بعض الدول العربية تزايد لنشاطات  العربية
 اجلماعات اإلرهابية بني حني وآخر حبسب الظروف األمنية والسياسية اليت تعيشها كل دولة.

 المحور الثالث : واقع األمن القومي الليبي عقب التدخل األجنبي 

الوضع األمين بدولة ليبيا عرف عّدة حتديّات خطرية نتيجة الّتدخل ممّا ال خيتلف فيه اثنان أّن      
حبيث   -اليت هي يف األصل مشكل داخلي تطّور إىل أزمة أمنية إقليمية ودولية –األجنيب يف األزمة الّليبية 

تدهورا أمنيا خطريا وبسبب ذلك انتشرت الفوضى يف  2011شهدت ليبيا منذ سقوط نظام القذايف سنة 
أرجاء ليبيا ، كما أصبحت عملية تأمني احلدود الليبية من أكرب الّتحديات اليت تواجهها ليبيا وحّىت خمتلف 

دول اجلوار ، وهذا ما جعل من ليبيا مركزا مهما لبيع األسلحة وهتريبها عرب احلدود إىل جانب عمليات 
ح ومرور الّشبكات اإلرهابية اليت املتاجرة غري املشروعة بالوقود والبضائع ، كما أصبحت ليبيا منطقة لتسلي

، وفضالعن ذلك فقد تشرذمت مؤّسسات 13باتت تشّكل خطرا على املناطق اجملاورة وعلى العامل بأسره 
14الدولة

، كما 15وأصاهبا اخلور والضعف ، هذا ما أّدى إىل عدم االستقرار السياسي واالجتماعي يف ليبيا  
ازعة يف ليبيا وأصبحت احللول الّسلمية لألزمة األمنية بليبيا أشبه زادت حّدة اخلالفات بني األطراف املتن

 باملستحيل .

واملالحظ أن الّتدخل األجنيب الذي كان حيرص منذ البداية على هتيئة الطريق من أجل محاية          
ى مصاحله بليبيا قد ترك عّدة آثار وتداعيات خطرية على األمن القومي اللييب بشكل خاص وكذلك عل

األمن اإلقليمي لدول اجلوار بصفة عامة ، وهبذا فقد أخذت األزمة الليبية منحى تصاعديا خطريا نتيجة  
كثرة املتّدخلني وبسبب كذلك تضارب مصاحل الدول املتدخلة ممّا زاد من احتمالية استمرار احلرب األهلية 

 االسرتاتيجية .يف ليبيا لسنوات طويلة كما يبدو لكل متخّصص يف اجملاالت األمنية و 

وإضافة إىل ما سبق ساعد الّتدخل األجنيب يف ليبيا على فتح الباب على مصراعيه إلثارة       
صراعات ونزاعات قدمية من جديد ، وذلك من خالل تأجيج الّصراع وإعاقة العدالة االنتقالية واملصاحلة 

ا جديدا على أرض الواقع ، وهذا ما الوطنية األمر الذي رّسخ االنقسام يف صفوف الليبيني وأوجد واقع
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سيجعل من املصاحلة االجتماعية بني األطراف املتنازعة يف ليبيا أمرا صعبا للغاية رغم أمهية املصاحلة 
16االجتماعية وضرورهتا إلعادة إعمار ليبيا من جديد وبناء الدولة واجملتمع يف آن واحد

. 

يبيا إىل حتويل هاته األخرية إىل منطقة ملمارسة التدخل االجنيب يف ل -كذلك–ولقد أفضى         
من قبل الدول املتدخلة كتسهيل إجراءات  -أي فرض سياسات بعينها على دولة ليبيا –النفوذ األجنيب 

الّتسهيالت املتعّلقة  من غريها أو  االستثمار أو إعفائهم من الضرائب املفروضة على التبادل التجاري
وهذا بدوره يفتح الباب على مصراعيه لنمو وانتشار اجلماعات  -صفة عامةبالّتجارة أو االستثمار ب

وقد كان هلذه اجلماعات دور كبري يف تدهور األمن القومي ،  17اإلرهابية واإلجرامية وامليليشيات املسّلحة 
واليت انتهزت اجلماعات املتشّددة واملتطّرفة  -وال تزال –الّلييب نتيجة األنشطة اإلجرامية اليت اضطلعت هبا 

فرصة االضطرابات األمنية يف ليبيا ملمارسة أعماهلا اإلجرامية يف ليبيا وعلى دول اجلوار وكذا يف دول 
 الّساحل بصفة عامة .

إىل حروب بالوكالة وساحة  -بسبب التدخل األجنيب –وعلى كّل فاألزمة الليبية حتّولت     
وأيين وبرتيش برتوليوم إىل جانب   totalركيت توتال للّصراعات على ثروات البلد خاصة النفط كصراع ش

مطامع تركيا يف غاز شرق املتوسط حّصة ليبيا األمر الذي جعل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يعقد 
اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج وهي اتفاقية لنهب الثروات الليبية مبزاعم ترسيم احلدود 

كية رغم البعد اجلغرايف بني البلدين ،وقد كان للّدعم الرتكي للميلشيات املسّلحة التابعة لفايز الليبية الرت 
سراج دورا رئيسا يف تردي الوضع األمين وحالة الفوضى يف طرابلس ، كما تسّبب دعمه هلذه اجلماعات يف 

وهو ،  18على الكعكعة الليبية عرقلة جهود اجليش الّلييب لتحرير العاصمة من امليليشيات وغريها لالستحواذ
ما زاد من تعقيد الوضع األمين يف ليبيا بل امتّد ذلك إىل دول اجلوار اليت تضّررت كثريا من تدهور الوضع 

 األمين يف ليبيا .

واملتتبع لتطورات األزمة األمنية الّليبية يدرك أّن األزمة الّليبية عرفت تطّورا ملحوظا حيث زادت     
الّصراع بني األطراف املتنازعة السّيما بعد الّتدخل األجنيب يف هذه األزمة بدعوة إجياد حلول حّدة ودموية 

سلمية وآمنة هلذه األزمة . إن فشل الدولة يف ليبيا جعلها تعيش حالة من انعدام للمؤّسسات األمنية 
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دولة ليبيا مرتعا خصبا  والعسكرية وهو األمر الذي جعلها مفتوحة أمام اجلماعات املتطّرفة اليت وجدت يف
لتكثيف نشاطاهتا اإلرهابية واإلجرامية سواء داخل ليبيا أو خارجها ، كما شّكلت ليبيا بيئة جاذبة 
ومشجعة لتنظيم" داعش " الذي وجد وفيها منطقة ارتكاز ينطلق منها ويفّر إليها  خالل عملياته اإلرهابية 

مي لدول جوار ليبيا (مصر، اجلزائر، تونس ، السودان) ، وهو ما شكل هتديدا على األمن  القومي اإلقلي
19األمر الذي زاد من الّتعقيدات األمنية يف املنطقة 

وهذا ما خلق عّدة مشاكل أمنية وعسكرية على دول  
 اجلوار .

وباجلملة ميكن أن نّلخص واقع األمن القومي يف ليبيا بعد الّتدخل األجنيب يف عّدة نقاط رئيسة       
 سنوضحه كاآليت: وهو ما

تدهور الوضع األمين يف ليبيا بسبب تعّذر الوصول إىل حلول سلمية مرضية جلميع أطراف الّنزاع ،  -1
وما من شك أّن األزمة الّليبية جعلت الوضع األمين يف منطقة املغرب العريب يصطبغ باهلشاشة بسبب 

يمات اإلرهابية على تفعيل خمّططاهتا يف هذا تردي فاعلية األجهزة األمنية يف ليبيا ، وهذا ما شّجع التنظ
الفضاء اجلغرايف حيث التحق عدد كبري من أعضاء تنظيم القاعدة يف املغرب العريب بالثوار الّليبيني كما 
تسّلل عدد آخر إىل األراضي الّتونسية بغية القيام بأعمال إجرامية وختريبية هناك ، ويظهر أّن هذا الّتنظيم 

ستفادة  واستغالل الظروف املتاحة  لتنمية وتطوير أنشطته اإلرهابية يف منطقة املغرب يبحث حتما عن اال
 .   20العريب

زيادة حّدة اخلالفات السياسية بني األطراف املتنازعة يف ليبيا ويرجع ذلك للّتدخل األجنيب حيث  -2
راج "وعلى رأسهم تركيا جند أطراف تدعم خليفة حفرت وعلى رأسهم روسيا وأطراف أخرى تدعم "فايز الس

، وهناك فريق ثالث يتذبذب يف مواقفه فتارة جتده يدعم فايز سراج وتارة أخرى جتده يدعم يف اخلفاء 
"خليفة حفرت" فهي تدور حيثما دارت املصلحة وميثل هذا الفريق دولة فرنسا ، وقد كان هلذه  املواقف 

سلمية لألزمة األمنية الليبية ، واحلقيقة اليت جيب أن  والّتدخالت األجنبية  دور كبري يف صعوبة إجياد حلول
ُتذكر يف هذا املقام هو أنّه لو كاف اخلالف بني األطراف املتنازعة خالفا داخليا ألمكن ذلك من إجياد 
حلول مرضية جلميع األطراف ولكن الدول املتدخلة أعملت سياسة فّرق تسد لتحقيق مصاحلها خاصة 
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تقاته فهو الّالعب األساسي يف املعضلة األمنية الّليبية منذ بداية احلرب األهلية فيما تعّلق بالنفط ومش
 هنالك.

السّيما –ومن مث فقد كان التدخل االجنيب سببا يف تأجيج اخلالفات بني مكونات الشعب اللييب       
ليبيا إىل منطقة ملمارسة  وزيادة حّدة الّصراعات القبلية والطائفية وحتويل –الطرفان املتنازعان على الّسلطة 

نفذ أجندته االنقالبية بأياد عربية  —أي الّتدخل األجنيب يف دولة ليبيا الّشقيقة –النفوذ األجنيب مبعىن أنّه 
وداخلية ، وهذا يدل أّن هناك عوامل داخلية تساعد دائما يف الّتدخل األجنيب وا�يار البىن الّتحتية للدول 

، وهذا بدوره قد ساهم يف انتشار ومترّكز اجلماعات اإلرهابية يف  21ليبيا وهو ما حدث بالفعل يف دولة
األراضي الليبية ممّا انعكس سلبا على األمن القومي واإلقليمي خاصة على دول اجلوار اليت هي يف غىن عن 

 هذه الّتحديات واالنزالقات االمنية اخلطرية.

عقب الّتدخل  –تملة حيث أّدى سقوط نظام القذايف صعوبة تأمني احلدود الّليبية من املخاطر احمل -3
إىل نشوء وبروز أزمة دائمة وتتعّلق أساسا مبشكلة بضبط ومحاية احلدود الّليبية اليت متتد إىل  -األجنيب
، وقد نتج عن ذلك زيادة املخاوف من احتمالية أن تصبح ليبيا مصدر هتديد لألمن   22كلم   4300

واالسرتاتيجية لدول اجلوار، وهذا الذي جعل دول اجلواز ترفع جاهزية جيشها  اإلقليمي واملصاحل األمنية
وتستنفر مجيع قواهتا حتسبا ألي طارئ السّيما بعد أن عرفت احلدود الليبية عدة جتاوزات وخروقات  
كتهريب األسلحة وتسّلل اجلماعات اإلرهابية عرب احلدود الليبية . ومن ّمث فقد أصبحت احلدود الليبية 
تشكل عائقا من عوائق تعزيز األمن القومي واإلقليمي جلميع الدول اليت تربطها حدود مع دولة ليبيا ، وال 
تزال هذه املشكلة قائمة إىل اليوم وهذا جيعل ختّوفات حدوث مشكالت أمنية تزداد يوما بعد يوم خاصة 

 بعد الّتدخل الرتكي يف ليبيا .

اريب اليت ال تزال طموحا مشروعا متليه الظروف االقتصادية تعثّر وفشل مبادرات الّتكامل املغ -4
والسياسية واألمنية اليت تعيشها بلدان املغرب العريب ، وال شك أّن التدخل األجنيب يف األراضي الّليبية 
الغرض منها هو تأجيج اخلالفات بني الدول املغاربية وإدخاهلا يف صراع دائم ، وما ذلك إّال لتبقى الدول 

اربية يف مشكالت متواصلة حتول دون حتقيق تكامل مغاريب ، ويف ظل األزمة اليت تعيشها دولة ليبيا املغ
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تبقى احتمالية إقامة تكامل مغاريب ضعيفة جدا خاصة إذا أضفنا إليها مشكلة الّصحراء الغربية اليت تزيد 
 من تعقيد عملية الّتكامل واالندماج بني دول املغرب العريب .

مع خرباء يف اجملال األمين و واجملال السياسي على أّن األزمة الليبية وتعقيداهتا احلالية قد وجي       
أصبح متثل أكرب حتد لالحتاد والتكامل املغاريب ويرون أّن الدول املغاربية  من خالل احتادها مدعوة اليوم  

قاربة جدا حيال هذه األزمة ، وهي للقيام بدور حموري يف حل النزاع الّلييب السّيما أّن مواقفها تبدو مت
تقريبا على نفس املسافة بني طريف الّنزاع يف طرابلس وبنغازي مع اختالف طفيف أحيانا يف بعض الرؤى 

، لكن الدول املّتدخلة يف القضية الليبية حتاول دائما زرع فتيل الفتنة والفرقة بني الدول املغاربية 23واحللول
إقليميا قويا يف شّىت اجملاالت وخباصة يف اجملال االقتصادي واجملال األمين ، خشية أن تتوحد وتشكل تكتال 

 وهذا أمر يرفضه الغرب مجلة وتفصيال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 



 

 كشان رضا
 

 المحور الّرابع : سبل تعزيز األمن القومي ليبيا ( رؤية في بعض الحلول واآلفاق)

رغم قتامة املشهد السياسي واألمين يف ليبيا ورغم كثرة الّتحديات املتعّددة اجلوانب اليت يعيشها        
الّشعب اللييب قاطبة هناك بعض احللول أمام األطراف الليبية املتنازعة بإمكا�ا أن تكون خمرجا ملا تشهده 

ثريا من ويالت احلرب األهلية ، وفيما دولة ليبيا ، ولتكون بداية لإلعمار والّتشييد من جديد يف عانت ك
 يلي نقّدم هذه احللول :

: ال شّك أّن عزل الرّئيس الّسابق معمر القذايف عن عرش الرّئاسة  تنظيم انتخابات رئاسية -1
واحلكم قد ترك فراغا دستوريا خطريا األمر الذي أّدى إىل زعزعة استقرار املؤّسسات السياسية واألمنية يف 

ذ ذلك وليبيا تشهد كثري من اخلالفات بشأن من حيكم ليبيا وهو ما أّدى إىل صعوبة حسم ليبيا ، ومن
اخلالفات بشأن خليفة معمر القذايف، كما أّدى إىل تصدّع النظام السياسي يف ليبيا ومن ّمث حدوث عّدة 

 قالقل واضطرابات سياسية وأمنية جعلت ليبيا دولة فاشلة وغري مستقرة.

ن لزاما للخروج من هذه األزمة ترتيب انتخابات رئاسية لسد الفراغ الدستوري الذي ومن ّمث كا      
أّدى إىل زوال الدولة املركزية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى من أجل قطع الطريق أمام الدول األجنبية 

ليبيا هو الّشعب اليت باتت أطماعها يف ليبيا تزداد يوما بعد يوم ، وال شك أّن اخلاسر األكرب ممّا حيدث يف 
اللييب الذي عاىن كثريا من الفراغ الدستوري وترهل املؤّسسات األمنية والسياسية ، فالّشعب اللييب أصبح 
اليوم ينشد االستقرار السياسي واألمين أكثر من االستقرار االقتصادي لشّدة ما عاناه يف فرتة ما بعد 

صبا حّساسا ال ميكن الّتنازل عنه بتاتا ، ولذلك القذايف . ولذلك فإّن منصب رئيس اجلمهورية يعد من
حترص كثري من الدول األجنبية لتأخري وتعطيل االنتخابات الرّئاسية حىت يتسّىن هلا أخذ الّنصيب الكاف 

 من الكعكة الّليبية اليت تنافست عليها كثري من الدول.

تنظيم انتخابات رئاسية يف ليبيا  ولذلك فقد تفطّنت اجلزائر هلذه احليلة ودعت على لسان رئيسها إىل 
يف أقرب اآلجال بغية اخلروج من األزمة وغلق الباب أمام الدول األجنبية اليت عبثت يف أراضي وخريات 
الّشعب اللييب . ويف ذات الّسياق كانت االنتخابات الرئاسية والربملانية إحدى الّتوصيات اليت نّصت عليها 

اجلزئية الّسادسة وعشرين اليت صادق عليها رؤساء وفود الدول الست خمرجات وقرارات مؤمتر برلني يف 
24 

 



 

 دراسة حالة ليبيا  العربي:الّتدخل األجنبي في الّشؤون العربية الداخلية وتداعياته على األمن القومي  عنوان المقال:
 

) اليت شاركت يف هذا املؤمتر ، كما أّكدت الّتوصيات أّن الفرتة االنتقالية تكون من خالل 16عشرة (
24انتخابات برملانية ورئاسية حرّة ونزيهة تنّظمها وتشرف عليها جلنة وطنية مستقلة وذات مصداقية

. وهذا  
احلقيقة يؤّكد على أمهية خيار االنتخابات الرّئاسية فهناك إذن شبه إمجاع على أمهية تنظيم انتخابات يف 

رئاسية يف ليبيا لكن هناك بعض االختالفات حول آليات وكيفية  تنظيم االنتخابات والوقت املناسب هلا 
 وهذا ما أّدى رّمبا إىل تعطيلها وتأجليها لوقت الحق.

 التحالفات مع الدول األجنبية وجعل االزمة الليبية مشكل داخلي يحل في الداخل:إنهاء -2

إّن أّول خطوة جيب أن يقوم هبا الناشطني السياسيني يف ليبيا مبا يف ذلك األطراف املتنازعة على     
ل هلذه الّسلطة هو جعل اخلالفات السياسية شأنا داخليا ومنع الدول األجنبية من التدخل يف إجياد حلو 

األزمة خاصة أنّه تبّني من خالل الواقع تضارب آراء الدول املتدخلة يف الّشأن الّلييب خبصوص احللول 
األنسب خلروج ليبيا من أزمتها اليت طال أمدها ، هذا إن مل يكن الّتدخل يف حد ذاته سببا يف تعثر 

 مبادرات الصُّلح والّسالم بني الّليبيني أنفسهم .

 الّشعب اللييب واملؤّسسات السياسية واألمنية الليبية تتضارب حتما مع مصاحل الدول إّن مصاحل      
األجنبية املتدخلة يف الّشأن اللييب ومن ّمث كان من األجدر منذ الوهلة األوىل جعل اخلالف اللييب شأنا 

وا ما حّك جلدك مثل داخليا ال حيق ألّي دولة مهما كانت نّيتها الّتدخل يف حل هذه األزمة ، وقدميا قال
ظفرك ، وهذا يصدق على حال وواقع األزمة الليبية فلن حتل هذه األزمة إّال إذا التف الّليبيني حول طاولة 
النقاش وحبثوا جبد وحزم عن احللول الناجعة للخروج من األزمة السياسية اليت عرفتها  ليبيا منذ سنوات ، 

ا مل تسمح ألي دولة بالّتدخل يف مشكالهتا الداخلية اليت والغريب أّن الدول األجنبية على غرار فرنس
عرفتها خالل فرتة ماكرون فيما بات يعرف مبظاهرات السرتات الصفراء ويف ذات الوقت تدعو إىل الّتدخل 
حلل أزمات الدول على غرار ليبيا سوريا لبنان ...اخل ، وهذه أسوء تناقضات الدبلوماسية الغربية اليت تّدعي 

 حلق وإبطال الباطل .إحقاق ا

ولقد أّكدت على أولوية حل املشكلة الليبية من الداخل أغلب دول اجلوار وخباصة اجلزائر ومصر      
وكذلك تونس وقد بذلت هذه الدول كل ما يف وسعها للّتوصل حللول داخلية لألزمة الليبية تفاديا لكثري 
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خل األجنيب ، ولذلك فقد ازدادت احلاجة أكثر من من املشكالت األمنية والسياسية اليت تسّبب فيها التد
أّي وقت مضى للبحث عن حلول سلمية ملا تشهده ليبيا خشية تصاعد األزمة وتعقّدها أكثر فأكثر 
خاصة مع تزايد عدد الدول املتّدخلة يف هذه األزمة اليت باتت من أكرب القضايا اليت عجزت هيئة األمم 

 ا .املّتحدة من إجياد حلول سلمية هل

واحلقيقة أّن دول اجلوار السّيما اجلزائر تكثيف الّتعاون مع دول الجوار أكثر من غيرها :  -3
وتونس ومصر والسودان جتمعهم بدولة ليبيا العديد من أسباب الّتكامل واالندماج كالدين والّلغة والتاريخ  

رة الّتعاون مع دول اجلوار حلل كما أّ�ا هلم تقارب كبري من حيث القدرات االقتصادية ولذلك فإّن ضرو 
األزمة الليبية من منطق املصاحل اإلقليمية املشرتك هلو أفضل بكثري من الّتعاون مع الدول األجنبية واليت ال 
تربطها حدود جغرافية أو دينية مع ليبيا ، ونقصد بذلك دول الغرب بصفة عامة واليت ال يهمها إالّ املصاحل 

د عن األبعاد االنسانية واالجتماعية اليت جيعلو�ا يف كثري من األوقات غطاء الّشخصية البعيدة كل البع
 لتربير تدخلهم غري املشروع يف ليبيا .

جّددت  -لدولة ليبيا –وتتأّكد ضرورة الّتعاون مع الدول اجملاورة لليبيا خاصة أّن دول اجلوار       
ات الّسياق أمجع وزراء خارجية كل من اجلزائر وتونس دعمها لتسوية مسار الّتسوية األممية يف ليبيا ، ويف ذ

ومصر على ضرورة تقدمي الّدعم لليبيا ومساعدهتا للخروج من أزمتها الرّاهنة وذلك من خالل وضع خارطة 
طريق ختّرجها من أزمتها اليت طال أمدها ، وكذا من خالل مساعدهتا على إجراء انتخابات نزيهة ، ّمث إّن 

والتعاون بني دول اجلوار اللييب وخباصة اجلزائر وتونس ومصر يسهم يف منع أي تدخل استمرار التنسيق 
أجنيب يف ليبيا ، وهذا هو املقصود من الدعوة إىل تكثيف التعاون مع دول اجلوار دون غريها من الدول ، 

وار بني الدول ويف هذا الّصدد أّكد وزراء خارجية كل من اجلزائر ومصر وتونس ضرورة تكثيف الّتعاون واحل
اجلوار اللييب سنعكس إجيابا على فرص إجياد حلول سلمية لألزمة الليبية السّيما مع متتاز به الدول الثالث 

من ثقل عريب عربيا وإقليميا ودوليا وينظر إليها اجملتمع الدويل على أّ�ا  -أي مصر واجلزائر وتونس –
ليس بغريب لكون هذه الدول أكثر من عانت من  ، وهذا25أطراف مهمة ألّي تسوية مرتقبة يف ليبيا 

 األزمة الّليبية خاصة مع احلدود اليت تربطها بليبيا .
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       تقديم المصالح العليا على المصالح الضّيقة والمحدودة بين االطراف المتنازعة في ليبيا: -4

تطّور الّصراع واالقتتال يف ليبيا لو تأملنا يف أسباب تأجيج الّصراع يف ليبيا أللفينا أّن أحد أسباب       
أي التفكري يف  –هو تقدمي املصاحل الضيقة على املصاحل العليا للبلد بل كان هذا التفكري أصال موجودا 

ملّا جترّأت بعض األطراف لليبيا لالستنجاد بالدول األجنبية حلل األزمة الليبية مع  -املصاحل القومية للبلد
هي من تسّببت يف هذه األزمة كما أسلفنا ، ولذلك جيب نبذ اخلالفات الفردية العلم أّن الدول األجنبية 

محاية البلد من األطماع اخلارجية، منع  -واجلماعية بني األطراف املتنازعة يف ليبيا وتقدمي املصاحل العليا
أن اللييب تقسيم ليبيا كما حصل مع السودان وهذا االحتمال ممكن خاصة مع تزايد عدد املتدخلني يف الشّ 

، ولو حصل أن اتّفق الليبيني على تقدمي املصاحل العليا للبلد فهذا يعد بداية حل األزمة الليبية وما بعده 
 سيكون ال حمالة أقل خطورة من هذه اجلزئية البالغة األمهية .

 الخاتمة :

فعال عدة إّن أهم ملمح خنلص به من خالل هذه الدراسة هو أّن الّتدخل األجنيب كان له      
تداعيات على األمن القومي العريب خاصة الدول اليت عرفت أحداث الربيع العريب كليبيا وتونس وسوريا 
ومصر ، وبغض الّنظر عن األسباب الداعية للّتدخل يف شؤون الدول العربية فإّن املقصد هو واحد وإن ّمت 

العربية حّىت تصبح الدول العربية غري  التسرت عليه وهو �ب خريات الدول املتدخل فيها وإضعاف الوحدة
قادرة على مواجهة الّتحديات اليت تتعّرض هلا كل دولة على حدة وحّىت تصبح مسألة األمن والدفاع 
مشرتك عسرية جدا من حيث الّتطبيق ، وهذه أحد أسرار ومقاصد الّتدخل األجنيب يف الدول العربية وإن 

 مل يتم اإلعالن عن ذلك صراحة .

وإذا ألقينا نظرة على واقع األمن القومي يف الدول العربية جند أّن أغلب البلدان العربية ما انفّكت      
تعاين من عّدة مشكالت أمنية وسياسية واقتصادية  نتيجة تصاعد وترية اخلالف والشقاق  بني املسؤولني 

ليا للبلدان العربية ، ونقصد بذلك السياسيني ، وهذا ما حرصت على تنفيذه الدول املناوئة للمصاحل الع
الدول األجنبية املتدخلة يف شؤون الدول العربية ، وال تزال سياسة فّرق تسد تعمل عملها يف أغلب الدول 
العربية وهي سياسية إمربيالية استدمارية الغرض منها إسقاط ما تبّقى من الدول العربية والسّيما اجلزائر ، 
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تعد األجنحة القاعدية للدول العربية مع الّتسليم بأمهية باقي الدول العربية ،  مصر ، السعودية فهذه الدول
ويف احلقيقة أنّه منذ اتفاقية سايس بيكو والدول الغربية تبذل كل ما يف وسعها ملتزيق وحدة الدول العربية 

فالدول الغربية تريد أن ومل يهدأ بال تلك الدول حلد الّساعة حىت متّزق الدول العربية الواحدة تلو األخرى ، 
جتعل من الدول العربية دوال فاشلة حىت تنعم خبرياهتا وحىت تسود الفوضى واالضطرابات األمنية يف تلك 

تستنجد عنوة واضطرارا بالدول الغربية وهذه يف احلقيقة  –الدول وهذا ما جيعل تلك الدول (الدول العربية 
 عامل العريب).حيلة من حيل الّتدخل األجنيب يف  قضايا ال

إّن املتمعن فيما حيدث داخل ليبيا خاصة بعد إسقاط النظام القذايف يدرك ال حمالة أّن الدول       
األجنبية ال تّدخر وسعا جلعل ليبيا مستنقعا للدماء وساحة لالقتتال الطائفي ومرتع خصب للجماعات 

رب إذن من التدخل األجنيب يف ليبيا هو الّشعب اإلرهابية لتكثيف أعماهلم اإلجرامية يف ليبيا ، فاخلاسر األك
اللييب الذي بات ينشد األمن واألمان نتيجة ما عاناه خالل السنوات اليت مضت ،  فالصورة القامتة اليت 
يعيشها الليبيون تؤّكد مبا ال يدع جمال للّشك أّن احلل يف ليبيا جيب أن يكون داخليا وأن يتّم بني الليبيني 

دون ذلك فيمكن القول إّن ليبيا ستظل ساحة لتأجيج الّصراعات السياسية الضّيقة ، وقد أنفسهم أّما ب
يفضي ذلك إىل تأخري عملية الّسالم والبناء يف ليبيا إىل أجل غري مسّمى وهذا ما خيشاه الّشعب الّلييب 

 خاصة يف ظل ختاذل بعض السياسيني الليبيني واستسالمهم للّضغوطات األجنبية . 

وباجلملة ميكن أن نقول إّن التطورات األمنية اليت تشهدها املنطقة العربية تستدعي تضافر اجلهود       
ووضع اليد يف اليد من أجل إبطال مجيع احليل اليت تسعى إليها الدول املتدخلة مبزاعم هي أوهى من بيوت 

عف القدرات العسكرية وأنظمة العنكبوت ، ويبقى أن ننّبه أّن أمام الدول العربية عّدة حتديات أبرزها ض
الدفاع العربية ولذلك جيب إعادة الّنظر يف طرق الدفاع املشرتك لرد  أي هجوم حمتمل السّيما أّن الدول 
العربية متلك من أسباب القّوة ما ال متلكه غريها وهذه نقطة مهّمة جيب االستثمار فيها واستغالهلا لصاحل 

 الدول العربية .

ويف األخري نؤّكد أّن احلرب على ليبيا هي ليست على الدولة فحسب بل أّ�ا متس كّل الدول       
كذاك مهّددة بزعزعة أمنها واستقرارها ، وما إشعال فتيل   -أي الدول اجملاورة هلا–العربية اجملاورة لليبيا فهي 
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اصطناع مشكالت سياسية وأمنية بني تلك الدول حّىت تصبح تلك الدول غري قادرة على مواجهة كل 
الّتهديدات األمنية احمليطة هبا من كل جانب ، ولذلك جيب التفطن لذلك وعدم االنزالق يف متاهات هي 
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يهــدف املقـال إىل تشــخيص أزمـات الدولــة يف العـامل العــريب مـن مجيــع جوانبهـا وأبعادهــا التارخييــة.  :ملخـص
وقد مت الرتكـز يف توصـيف هـذه األزمـات علـى ثالثـة مسـتويات: السياسـي حيـث جـرى احلـديث عـن تسـلط 

واالقتصـادي حيـث فشـلت سياسـاهتا التنمويـة الـيت أدت إىل مزيـد مـن  ،الدولة واسـتبدادها واسـتنزاف ثرواهتـا
واالجتماعي حيث هيمنت سيادة الطائفية واإلثنية والقبلية على سـلوك  اإلفقار وغياب العدالة االجتماعية،

  .الدولة

 العامل العريب.، األزمات، الدولةكلمات مفتاحية: 

Abstract : The Article aims to diagnose the state Crisis in the 

Arab world in all its aspects and historical dimensions. It has 

been the focus of the characterization of these crises on three 

levels: political, where there was talk of state coercion and 

dictatorship and the depletion of its resources, and economic 

terms of development policies which have led to the further 

impoverishment and absence of justice, and social terms 

dominated rule of sectarian, ethnic and tribal state behavior 

failed. 

Key words: state, Crisis , Arab World. 
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 أزمات الدولة في العالم العربي عنوان المقال:
 

ستثنائية نشأت الدولة احلديثة يف العامل العريب يف ظل ظروف تارخيية عامة كانت غاية يف اإلمقدمة:  .1
واخلصوصية والتنوع، إذ مل تولد الدولة القطرية العربية والدة واحدة موحدة، ففي بعض احلاالت كانت 

تعمار ليعززها ويقوي من سلطا�ا، أو لينقضها ويستبدهلا الدولة أو ما يشبهها موجودة أصال وجاء االس
مبؤسساته، ويف حاالت أخرى كانت مؤسسات وأجهزة الدولة مفروضة بطريقة فوقية على مؤسسات 
اجملتمع املدين من جانب  القوى االستعمارية، وحىت مرحلة ما بعد االستقالل جرى احلفاظ على معظم 

سابقة، دون تغيري يتناسب وحجم الكفاح الذي خاضته الشعوب العربية الشكليات املوروثة من احلقبة ال
من أجل تغيري ثوري يف األسس واآلليات، ولذا صدق توصيف بعض الباحثني هلا بأ�ا نظم أو دول ما 
بعد االستعمار تأسيسا على مالحظة امتدادها املؤسسي والقانوين لتلك اليت كانت قائمة يف احلقبة 

 االستعمارية.

جنــازات، بأزمــات يشــتد خناقهــا عامــا بعــد إمــا متــر الدولــة يف العــامل العــريب بــالرغم مــا حققتــه مــن ك  
جتيــاح األجنــيب عــام، بعضــها مهــدد بالتفتــت الــداخلي (منهــا مــا تفتــت مثــل الســودان)، وبعضــها عــرف اإل

عــرف التطــرف  )، وبعضــها مهــدد بــاإلفالس املــايل (مصــر، اجلزائــر)، وبعضــها، ســوريا، ليبيــا(العــراق، الــيمن
وهي مجيعا تشـكو مـن فجـوة متزايـدة بـني اجملتمـع والدولـة، تكـاد تصـل  لبنان) و الديين أو الطائفي (العراق،

إىل حد القطيعة الكاملة بني الشعب والنخبة احلاكمـة، كمـا تشـكو مجيعـا مـن التبعيـة هلـذه الفجـوة األجنبيـة 
ننــا نطلـق لفـظ "األزمـة" علـى حالـة الدولـة القطريــة أو تلـك، وألن هـذه األزمـات متزامنـة ومتداخلـة وحـادة فإ

 الراهنة يف العامل العريب.

أزمات الدولة  وحتليل واقعإن هذه الدراسة يف حقيقتها هتدف إىل رصد أهداف الدراسة: 
أزمة غياب  أزمة اهلوية، أزمة الشرعية، أزمة اجملتمع املدينالقطرية يف العامل، من خالل جتزئة األزمات اىل 

 ، ومامدى تأثريها على مستقبل الدولة الوطنية.دالة التوزيعية، أزمة الدولة يف عالقتها باجملتمعالع

تواجه الدولة يف العامل العريب أزمة يف ذاهتا ويف أدائها وأفعاهلا. وما حناول النظر فيه اإلشكالية: 
 طنية.مستقبل الدولة الو على  وانعكاساهتااآلن هو حتديد أزمات الدولة العربية، 
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سـتعرف  فـي العـالم العربـي:" إن الدولـة هـذه اإلشـكالية مقرتنـة بفرضـية أساسـية فحواهـا فرضية الدراسة:
طالمـــا ظلـــت تعـــاني األزمـــات نفســـها، ولـــم تســـعى لإلصـــالح  و انهيـــار ســـيادتها المزيـــد مـــن التجزئـــة

 .الشامل"

نهج دراســـة حالـــة، وعلـــى اعتمـــدت الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وعلـــى املـــمنهجيـــة الدراســـة:
 املقرتب النظمي.

، وهــي تشــكل يف األســاس أزمــات الدولــة القطريــة العربيــة تنقســم الدراســة إىل مخســة حمــاور: خطــة الدراســة
أزمـة غيـاب العدالـة التوزيعيـة، أزمـة الدولـة ، على النحو التايل: أزمة اهلوية، أزمة الشرعية، أزمـة اجملتمـع املـدين

 الطائفة عندما تصبح وسيطا بني اجملتمع والدولة)(يف عالقتها باجملتمع 

تعرف اهلوية علـى أ�ـا تأكيـد للتماثـل داخـل اجلماعـة واالخـتالف خارجهـا وحيظـى األفـراد  أزمة الهوية: .2
يهم (مثـل السـاللة أو ـــوبعضها اآلخر مفـروض عل ،هبويات خمتلفة ومتعددة، بعضها اختياري (مثل العقيدة)

بــل مــن املهــم أيضــا رأي اجملتمــع هبــا (قبوهلــا أو  ،ة الذاتيــة وحــدها هــي العامــل املهــماجلــنس)، وليســت اهلويــ
ويتسم حمتوى هوية اجلماعة بأنه بناء اجتماعي ( فال سؤال يف هذا اخلضم عن أصلة أو منشـأه).  ،رفضها)

يل مشــاعر فهــي الشــعور باالنتمــاء جلماعــة واإلحســاس اإلجيــايب حنوهــا (مثــل اهلويــة القوميــة)، ويشــري هــذا إ
وقـــد يتضـــمن ذلـــك الشـــعور بالفوقيـــة واألفضـــلية أو االنتمـــاء  ،االقـــرتاب والفخـــر باجلماعـــة لكونـــه فـــرداً منهـــا

 )4، ص2006(القصاص األعمى ( أي أنه وطين صائباً كان أم خاطئا ).

وتتضــمن اهلويــة القوميــة يف شــكلها الطبيعــي ( العضــوية يف األمــة )، ومعناهــا اإلخــالص الكامــل مــن 
الفــرد لوطنــه، ويتضــمن هــذا البنــاء الــوطين املكســب واخلســارة، وعليــه فــإن البعــد املعيــاري يتــألف مــن  جانــب

مثل التحرر والذاتية وتعدد الثقافات. فعلى سبيل  ،القيم واألفكار الرئيسية اليت متيز الوطن بوضوح عن غريه
وم علــــــي العــــــادات والتقاليــــــد املثــــــال اهلويــــــة الوطنيــــــة األمريكيــــــة هويــــــة مدنيــــــة وليســــــت عرقيــــــة أي أ�ــــــا تقــــــ

 )35، ص1989(طعيمة املألوفة.

وتشري أزمة اهلوية إىل غياب فكرة "املواطنة"، مبا يعنيه ذلك من انتفاء الـوالء السياسـي املوحـد الـذي 
يتجه إىل حكومة قومية واحدة، وبالتايل تعدد الوالءات السياسـية داخـل اجملتمـع الواحـد. حبيـث يكـون والء 
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و لغويـــــــــــا أو عرقيـــــــــــا، هـــــــــــو املشـــــــــــكل لتوجهـــــــــــه السياســـــــــــي واملهـــــــــــيمن علـــــــــــى ســـــــــــلوكه الفـــــــــــرد قبليـــــــــــا أ
 )20، ص2000(وهباناالجتماعي.

نشــــأت أزمــــة اهلويــــة يف أغلــــب دول العــــامل الثالــــث يف ســــياق عمليــــة التنميــــة، فعنــــد تبــــين التغــــريات 
تمعـات إىل التحديثية اجلديدة والعمل على حتقيقها من طرف النظام السياسي، دفـع أعضـاء اجلماعـات واجمل

البحــث علــى ذواهتــم يف ظــل التحــوالت اجلديــدة، وإعــادة تعريــف أنفســهم مبــا ســينجم مــع الوقــائع اجلديــدة، 
ويعانيـه مـىت مـا  ،وأصبحت أزمة اهلوية بالنتيجة طورا من أطوار النمو الذي علـى النظـام السياسـي أن ميـر بـه

تــايل مؤشــر علــى النمــو والتغــري جــراء تغــريت األشــكال األساســية لوجــود عناصــره بشــكل جــوهري. وهــي بال
 )62، ص2002(رعد اضطرارهم إىل تبين إطار جديد.

كمــا خلــص التقريــر النهــائي ملشــروع استشــراف العــامل العــريب، إىل القــول بــأن الدولــة يف العــامل العــريب 
ن كـــل تنازعهــا عنــد والدهتــا علــى األقــل ثــالث هويــات متنافســة: الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، وكــان مــن شــأ

اختيــار أن يركــز بشــكل ضــمين أو صــريح علــى أي مــن اهلويــات الــثالث، أن حيــدث مشــكالت داخليــة أو 
إقليميــة، فالدولــة القطريــة الــيت اختــارت أن تؤكــد أو ختلق"هويــة وطنيــة" اصــطدمت مبشــاعر قطــاع كبــري مــن 

ـــة أو  مواطنيهـــا، الـــذي يرنـــون إىل التواصـــل وااللتحـــام يف مجاعـــة سياســـية حضـــارية أوســـع، مثـــل األمـــة العربي
اإلســالمية، مث اصــطدم بعضــها فيمــا بعــد حبقيقــة ضــيق قاعــدة املــوارد القطريــة الالزمــة لبنــاء الدولــة احلديثــة، 
وتنميـة اقتصـادها. أمـا الدولـة الـيت اختـارت اهلويــة العربيـة كهـدف �ـائي، فإ�ـا اصـطدمت مبشـاعر تكوينــات 

جنـوب السـودان)، كمـا اصـطدمت بـدول قطريـة أخـرى كانـت أثنية، غري عربية (األكـراد يف العـراق، القبائـل 
 ) 543-533، ص ص 1988وطنيتها القطرية اختيارا �ائيا هلا.(حسيب 

الدولـــة، بشـــرعية النظـــام السياســـي القـــائم فيهـــا، وقـــد تتـــأّذى  أيـــة شـــرعية تـــدعم: أزمـــة الشـــرعية .3
بـــني الشـــرعيتني ال يتعـــدى نطاقـــه صـــورهتا مـــن فقـــدان النظـــام السياســـي ذاك شـــرعيته. غـــري أن ذلـــك الـــتالزم 

الكمي واخلارجي، وال يفرض النظر إليه مبا هو تالزم تكويين. ذلك أن شـرعية الدولـة، وإن عظمـت حجمـا 
 -بشرعية النظام السياسي فيها، ال تتوقف على شرعيته وجـودا أو عـدما، فقـد تقـوم دولـة يف نطـاق جمتمعـي

ظـــام السياســـي فيهـــا بالشـــرعية عينهـــا، وهـــذه حـــال الـــدول ســـكاين وتتمتـــع  بالشـــرعية مـــن دون أن يتمتـــع الن
الوطنية احلديثة اليت قامت يف أوروبا بني القرنني السابع عشر والتاسع عشر، كتعبري عن إرادة أمم ومجاعات 
اجتماعية، ومل تقـم فيهـا نظـم سياسـية تتمتـع بالشـرعية احلديثـة (الدميقراطيـة) إال بعـد ردح طويـل مـن الـزمن، 

35 

 



 

 مبروك ساحلي وحسان سبسي
 

لصــراعات االجتماعيــة والسياســية. وقــد تكــون الدولــة شــرعية ونظامهــا السياســي علــى حنوهــا مث وفــرتة مــن ا
يصيب تطورها طـارئ تنقلـب بـه أحـوال ذلـك النظـام، فيقـوم آخـر بـديال منـه يف التكـوين واملاهيـة مفتقـرا إىل 

انيـا، والفاشـي يف الشرعية أو منقضا عليها إن هو أتى مـن طريقهـا، و تلـك مـثال: حـال النظـام النـازي يف أمل
 )303،ص2011(عبد االله ايطاليا، ونظام فرانكو يف اسبانيا، وساال زار يف الربتغال...اخل. 

لقد إجتهد كثري من العلماء يف حماوالت تقدمي تصور دقيق ملفهوم الشرعية وحتديده، وقـد أكـدوا أن 
صاحل ويستحق تأييـدهم وطـاعتهم.  شرعية النظام تتشكل عند احلد الذي يشعر به املواطنون أن هذا النظام

وعرب عن ذلك ابن خلدون بقوله:".. اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة وكأن املبايع يعاهد األمري علـى 
أن يسـلم لــه النظــر يف أمــر نفسـه وأمــور املســلمني، ال ينازعــه يف شـئ مــن ذلــك، ويطيعــه فيمـا يكفلــه بــه مــن 

بــايعوا األمــري وعقــدوا عهــده جعلـــوا أيــديهم يف يــده تأكيــدا للعهـــد،  األمــر علــى املنشــط واملكــره، وكـــانوا إذا
 )171،ص2006(حممد فأشبه ذلك فعل البائع واملشرتي...".

ويف الســياق نفســه جــاءت مقاربــة مــاكس فيــرب ملفهــوم الشــرعية علــى أســاس أ�ــا ذات مصــادر ثالثــة 
    )175-160،ص2001بد اهللا (ع هي: التقاليد، والزعامة الكاريزماتية، والعقالنية القانونية.

أما ديفيد ايستون فيقسم مصادر الشرعية إىل ثالثة أمناط هي: أوهلا املكون الشخصي ويـذهب هنـا 
إىل أبعــد مــن الكاريزميــة يف منــط فيــرب ليضــم احلــاكم القــومي، وثانيهــا اإليــديولوجي الــذي يعتمــد علــى التعبئــة 

 ويرتكـز علـى تكوينـات سياسـية تقـوم وفـق إجـراءات مقبولـة.الفكرية والعقائديـة للجمـاهري، وثالثهـا اهليكلـي 

 )172،ص 2006(حممد 

ويف حتليله السياسي يرى كارل دويتش أن الشرعية املؤسسية أو ما امساه بالبنيوية أو الدستورية، فإ�ا 
ئ تقوم على ثالثة عناصر، العنصر الدستوري ومضمونه أن السلطة تسـتمد شـرعيتها أل�ـا قامـت وفقـا ملبـاد

الدولة الدستورية والسياسية. وعنصر التمثيل وهـو بـأن تقـوم الشـرعية علـى إقنـاع الرعيـة بـأن السـلطة متـثلهم. 
والعنصـر الثالـث هــو االجنـاز أي أن الشــرعية ال تبـدأ أو تقــوى إال مـن خــالل اإلجنـازات الكبــرية الـيت حتققهــا 

 )184-180،ص1990(محد أمحد السلطة للمجتمع.

إىل تغيـر طبيعة السلطة العليا اليت يدين هلا االلتزام السياسـي، وهـي تـرتبط بشـكل تشري هذه األزمة و 
(عبد اجلليل  خاص بأداء البنية احلكومية لوظائفها، ومن مث فهي عنصر جوهري يف حتديد قدرة ذلك النظام

 ، كما حتدد أيضا و بشكل أساسي مواقف الناس جتاه السلطة املركزية وخمرجاهتا. )130،ص2002
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واجهت الدولة العربية القطرية منذ والدهتا، قواعد أزمة بناء شرعيتها كدولـة وقواعـد بنـاء شـرعية فقد 
النظام احلاكم فيها. شهد فيما مضى بعض األقطار جتربـة الدولـة قبـل احلديثـة، مثـل: الدولـة النهريـة املركزيـة، 

ت هـــــذه إىل حقبـــــة االخـــــرتاق والدولـــــة املخزينـــــة (مصـــــر و املغـــــرب وتـــــونس والـــــيمن و عمـــــان). وقـــــد امتـــــد
االستعماري يف القـرنني التاسـع عشـر والعشـرين. ومـن مث ميكـن القـول إن شـرعية الدولـة الوطنيـة احلديثـة بعـد 
االســتقالل يف هــذه األقطــار كانــت ومــا زالــت مقبولــة مــن مواطنيهــا. ولكــن األغلبيــة العظمــى مــن األقطــار 

مــرة يف بدايــة القــرن العشــرين، أو بعــد ربعــه الثــاين( بلــدان العربيــة احلاليــة شــهدت مولــد مؤسســة الدولــة ألول 
اخللـيج والســودان والصــومال وليبيــا وموريتانيــا)، أي أن رســوخ مؤسسـة الدولــة فيهــا، ومــن مث رســوخ شــرعيتها 
التارخيية بالنسبة إىل مواطنيها، هو أمر مهتز أو مشكوك فيه، وخباصـة عنـد التكوينـات األثنيـة الـيت مل تـدمج 

يف اجملـرى الرئيسـي للحيـاة العامــة يف هـذه األقطـار، ومـع ذلـك ميكــن القـول أن اسـتمرار هـذه الدولــة سياسـيا 
أغلبيـة  قبـل القطرية لعدة عقود، قد جعل منها حقيقة واقعة ومقبولة، حـىت وان كانـت غـري مرضـي عنهـا مـن

 )335-334،ص2005(سعد الدين وآخرون املواطنني.

ا عربيـــة تتعـــرض فيهـــا شـــرعية الدولـــة نفســـها للشـــك امللحـــوظ، وميكـــن القـــول عمومـــا أن هنـــاك أقطـــار 
وأقطـــارا أخـــرى تتعـــرض شـــرعية أنظمتهـــا احلاكمـــة فقـــط ملثـــل هـــذا الشـــك امللحـــوظ. ولكـــن أكثـــر احلـــاالت 
خطــورة، هــي تــزامن اهتــزاز شــرعية الدولــة مــع اهتــزاز شــرعية النظــام احلــاكم يف الوقــت نفســه، مــن جهــة نظــر 

اك عــدد مــن الــدول القطريــة املشــرقية ( وخباصــة لبنــان)، والظرفيــة (مثــل بعــض  قطــاع كبــري مــن مواطنيهــا. وهنــ
ـــة  ـــزاز شـــرعية الدول ـــه هـــذا الوضـــع، أي اهت ـــا) ينطبـــق علي ـــيمن والســـودان وجيبـــويت وموريتاني بلـــدان اخللـــيج وال
وشـــرعية النظـــام يف الوقـــت نفســـه، وهـــو وضـــع جديـــد مل تألفـــه هـــذه األقطـــار هبـــذه احلـــدة منـــذ والدة الدولـــة 

قطرية احلديثة منذ استقالهلا. وهبذا املعىن، ميثل هذا الوضع عنصرا رئيسيا فيمـا نسـميه أزمـة الدولـة القطريـة ال
يف العــامل العــريب وهــي أزمــة مل تســتوعبها األنظمــة احلاكمــة حبجمهــا وكيفهــا احلقيقيــني إىل اآلن، ناهيــك عــن 

عا، يف جماهبة أزمـة الدولـة والنظـام احلـاكم، إىل القدرة على االستجابة اخلالقة هلا. إن االستجابة األكثر شيو 
مثـل مـا حـدث  اآلن هي املزيد من تقليص احلريـات األساسـية، وزيـادة القهـر والـبطش ضـد القـوى السياسـية

وهذه املمارسات قد تطيل من أجل النظـام احلـاكم يف األمـد القصـري، ولكنهـا تفـوض مـن دعـائم  يف سوريا.
لبــاب واســعا أمــام تــدخل أطــراف أجنبيــة إقليميــة أو دوليــة، إمــا مبســاعدة ا وفتحــتشــرعية الدولــة نفســها، 

(ســعد الــدين  التكوينــات املتمــردة، أو بإســتغالل تصــدع اجلبهــة الداخليــة يف العــدوان علــى الدولــة القطريــة.
 ) 335،ص2005وآخرون 
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ب. كمــا ال وتقــوم شــرعية الدولــة الوطنيــة احلديثــة علــى عنصــرين مرتابطــني: متثيــل األمــة وســلطة الشــع
تكون الدولة شرعية إال مىت قامت على مبـدأ سـلطة الشـعب، أي علـى املبـدأ الـذي يسـلم بـأن الشـعب هـو 
ـــــد اإللـــــه  ـــــيت يفـــــوض هبـــــا تلـــــك الســـــلطة إىل غـــــريه. (عب ـــــة ال مصـــــدر الســـــلطة، بصـــــرف النظـــــر عـــــن الكيفي

العنصـرين الســابقني  ) أمـا إذا انتقلنـا قضــية الشـرعية يف العــامل العـريب فنجــد أ�ـا تفتقــر إىل307،ص2011
 فهي ال متثل األمة كاملة، وال متثل سلطة الشعب. 

، وجملــة السياســة The Fund for Peaceكمــا وضــعت مؤسســة صــندوق دعــم الســالم 
معـــايري ومؤشـــرات للدولـــة اهلشـــة تقـــوم علـــى أســـاس معـــايري   Foreig Policyاخلارجيـــة األمريكيـــة 

إثرهـا يـتم  حتديـد قائمـة تنازليـة للـدول الـيت تشـهد انعـدام  إجتماعية، واقتصـادية و سياسـية و عسـكرية علـى
) قــل نصــيبها مــن عــدم 1االســتقرار وضــعف الســيادة الوطنيــة، حيــث أنــه كلمــا ابتعــدت الدولــة مــن الــرقم (

االســتقرار وضــعف ســيادهتا. واجلــدول رقــم يوضــح اثــر أزمــة الشــرعية علــى اســتقرار وســيادة الدولــة يف العــامل 
 10/10غلـب الـدول العربيـة علـى نقـاط مرتفعـة، فقـد احتلـت سـوريا املرتبـة األوىل العريب، حيث حصلت أ

ليبيــــا    9.8/10ضــــمن الــــدول اهلشــــة) تلتهــــا بعــــد ذلــــك الســــودان ب  2016(صــــنفت ســــوريا يف تقريــــر
 . 8.4/10، مصر 9.5/10

 ): يوضح أثر مؤشر الشرعية على استقرار وسيادة الدولة العربية01اجلدول رقم (

 مؤشر الشرعية الدولة ؤشر الشرعيةم الدولة 

 7.8 اجلزائر 10 سوريا

 7.8 لبنان 9.8 السودان

 7.4 الكويت 9.5 ليبيا

 6.9 االمارات 9.4 اليمن

 6.8 املغرب 9.2 العراق

 6.7 تونس 8.4 مصر

 6.5 عمان 8.2 موريتانيا

 6.4 االردن 8.1 السعودية

 6.3 قطر 8.0 البحرين
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 The Fund for Peace , 2016, P.19-22املصدر: 

 

يعــرف اجملتمــع املــدين اهتمامــا مــن قبــل احملللــني واملفكــرين بفضــل ربيــع  . أزمــة المجتمــع المــدني:4
، حيث أرادت هذه اجملتمعات الشرق أوروبية أن تصبح جمتمعات مدنية. وشكل املدين 1989اجملتمعات 

لشـــمولية الـــيت ســـيطرت يف نظـــام الدولـــة أداة مفامهيـــة ملصـــطلح حقـــوق اإلنســـان، ومـــن أجـــل حتطـــيم النزعـــة ا
االشرتاكية. ويف نظر هؤالء احملللني أشارت هذه النزعة إىل ابتالع الدولة للمجتمع، وسيطرة السياسـي علـى 

  الالسياسي يف حياة الفرد، وتدمري كل ما هو عفوي ومستقل عن الدولة.

ؤسســي واجلانــب املعيــاري. األول ويعــرف ســعد الــدين إبــراهيم اجملتمــع املــدين انطالقــا مــن اجلانــب امل
يشري إىل منظمات غري احلكوميـة، والنقابـات العماليـة، ومجعيـات مهنيـة ومجعيـات طوعيـة. بينمـا الثـاين يعـين 
االلتــزام بالتســـامح وباحلـــل الســـلمي للخالفــات. ويف نظـــره اعتبـــار اجملتمـــع املــدين جيـــب أن يكـــون دائمـــا مـــن 

مـــا أمـــران مرتابطـــان. ومـــن هنـــا أطروحتـــه "اجملتمعـــات ضـــعيفة ودول خـــالل العالقـــة بينـــه وبـــني الدولـــة. أل�
 )184-183،ص2006(جوين ضعيفة"، خبصوص العالقة بني الدولة واجملتمع يف العامل العريب. 

 القـرن مثانينيـات منـذ الـدول العربيـة ملحوظـا يف تطـورا املـدين اجملتمـع تنظيمـات كمـا شـهدت

 )383،ص2005(ثناء  منها: عدة ملعوا إىل ذلك سبب البعض رجعأو  العشرين،

 .معدالت التعليم زيادة -1

 . العريب العامل دول معظم يف اجلديدة الوسطى الطبقة حجم متدد -2

 وغـري النفطيـة العـامل العـريب دول مـواطين مـن واسـعة قطاعـات لـدى الفردية املالية املوارد زيادة -3

 . النفطية الطفرة مرحلة خالل النفطية

 يف التفـاوت وان هـذا حـىت العـريب العـامل دول مـن العديـد يف ريـةاحل مـن نسـيب هـامش وجـود -4
 أخرى. إىل حالة من ومداه درجته

 واسعة وغريها لقطاعات والثقافية والصحية واالقتصادية االجتماعية واملطالب احلاجات تزايد -5

 مـن العديـد ظهـور يف فأسـهم عـن تلبيتهـا احلكومـات عجـز تزايـد مـع العـريب، العـامل دول مـواطين مـن

 التزاماهتـا مـن للتخفيـف اجتاههـا إطـار يف سـده، عـن عجزت الدولـة الذي الفراغ ملأل التطوعية التنظيمات
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 التثبيـت حـول املتمحـورة االقتصـادي اإلصـالح لسياسـات تبنيهـا ظـل واالجتماعيـة، يف االقتصـادية

 . اهليكلي االقتصادي والتكيف

 قاده ما وهذا اجملتمع السياسي  طرف من تسييسه حماولة يشهد العامل العريب يف املدين اجملتمع إن

 أو اقتصـاديا أو ثقافيـا كـان مجـاعي، سـواء أو فـردي نشـاط أي تغيـري سـياق ففـي أهدافـه، بلوغ عدم إىل

 التسـلطية والسـلطة الدولـة تكـوين إىل العمليـة تـؤدي هـذه فـإن سياسـية، صـبغة أو نشـاط إىل اجتماعيـا

 ال�يار.ا إىل برمته اجملتمع تقود املطلقة

 جماالت كل يف سلطة الدولة انتشار يف ترتكز العريب العامل يف املدين اجملتمع مشكلة جوهر إن

 واستقالل األفراد حترر إمكانية عائقا أمام تقف مراقبة أداة السلطة هذه من جيعل مما اجملتمعية، احلياة

 " لـ مشويل مشروع إطار يف تمعيةاجمل احلياة كل جماالت تكتسح العربية فالدولة االجتماعية. املؤسسات

 .اجملتمع "دولنة

وكــان مــن نتيجــة تعمــيم هــذا الــنمط اجلديــد مــن العالقــات االقتصــادية واالجتماعيــة، أي مــن اجملتمــع 
املدين، تدمري الدول التقليدية اليت كانت قائمة يف البالد وا�يار النظام السياسي متاما. وسـبب هـذا اال�يـار 

ول، من منظور القيم اليت كانت حتركها والوسائل اليت كانت متلكها يف ضبط هذا التيار هو إخفاق هذه الد
التغيريي املتواصل يف بنية اجملتمع املدين، وبـروز القـوى اجلديـدة االقتصـادية واالجتماعيـة الـيت مل تعـرف كيـف 

لـــى الســـيطرة الفعليـــة تتعامـــل معهـــا، ممـــا أدى إىل تفـــاقم التناقضـــات الكـــربى الـــيت مل يكـــن لـــديها القـــدرة ع
فأهتز اجملتمـع املـدين اهتـزازا شـامال يف أقـل مـن قـرن وتغـري مـن النقـيض  )184،ص 2006(حسن عليها.

عصريا، كمـا ال يعـين أيضـا أن مـا  إىل النقيض. لكن ذلك ال يعين أن اجملتمع املدين العريب قد أصبح جمتمعا
نتـــاج والتنظـــيم والتفكـــري القدميـــة واحلديثـــة، حصـــل هـــو نشـــوء بنيـــة مزدوجـــة تتعـــايش فيهـــا أمنـــاط أســـاليب اإل

وتتصــارع دون أن يــؤثر واحــدهتا يف األخــرى.".. إن حصــل هــو ا�يــار شــامل ملنطــق واشــتغال الــنمط املــدين 
القدمي، وإفساد عميق آلليات العمل واشتغال النمط املدين العصري  ببنيان خيتلـف عـن البنيـان الـذي عرفتـه 

، كمــا خيتلــف كليــا عــن البنيــان التقليــدي الــذي عرفتــه جمتمعاتنــا يف املاضــي...". اجملتمعــات الصــناعية الغربيــة
 )184،ص2006(حسن 

يتصــــف هــــذا الــــنمط اجلديــــد للمجتمــــع املــــدين العــــريب املنبثــــق عــــن مرحلــــة التحــــول احلديثــــة يف ظــــل 
لي، االســـتعمار، بصـــفات هـــي: عـــدم الثبـــات والتقلـــب الســـريع، وغيـــاب املقومـــات الذاتيـــة واالتســـاق الـــداخ
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وانعــدام فــرص وآليــات حتقيــق التوازنــات الكــربى، املاديــة منهــا الــيت تتــوزع بــني اإلنتــاج واالســتهالك والطلــب 
والعرض، واملعنوية اليت تعرب عنها اآلمال واملطالب واحلاجات املتباينة واملتعارضة ملختلف جتمعات السـكان. 

لذي يعين إن البنيـان املـدين الـراهن هـو جتسـيد حلالـة غليون أن اجملتمع املدين يعاين من االرهتان ا برهان فريى
الفصام التارخيي النابع من انعدام السيطرة على املصري والـتحكم بالـذات. هـذا الفصـام الـذي يعيشـه اجملتمـع 
املدين يعين انعدام التوازن الداخلي وفقدان الوعي السليم واملطابق بالذات وبالواقع املوضوعي اخلارجي معـا، 

(حســــــــن اعـــــــدة الـــــــيت يقـــــــوم عليهـــــــا االنفصـــــــال التـــــــارخيي بـــــــني الدولـــــــة واجملتمـــــــع املـــــــدين نفسه.وهـــــــي الق
 )184،ص2006

إن الدولة تسيطر على عموم النسيج االجتماعي وختضعه من خالل حتكم إداري كلي جيري مبوازاتـه 
يـة والـيت ميكنهـا منع أية حماولة من قوى خارجهـا لتجنيـد اجملتمـع، فتمنـع تشـكل أبنيـة مسـتقلة للتعبئـة العمود

أن ختـــرج عـــن نطـــاق مراقبـــة الدولـــة. تلـــك احلالـــة الـــيت يعـــرب عنهـــا بدولنـــة اجملتمـــع. تلـــك اخلصـــائص ال ميكـــن 
اعتبارهــا نتاجــا لقــوة ذاتيــة يف الدولــة، بــل العكــس، فرمبــا يكــون مردهــا ضــعف الدولــة هلــذا يصــبح التــدخل 

تمعيــة ومنهــا منظمــات اجملتمــع املــدين، تتجنــب إلبــداء صــورة قــوة غــري حقيقيــة. األمــر الــذي جيعــل األبنيــة اجمل
 )1989(غسان واخرون  الدولة، أو تسري خلفها. والدولة هي من متوله ماليا وختطط له وظائفه.

أمــا مــن الناحيــة االقتصــادية فــإن الدولــة متــارس مــن التــدخل االقتصــادي مــا متارســه الدولــة يف العــامل 
العــريب، قــد قلصــت مــن إمكانيــة تبلــور اجملتمــع املــدين املســتقل عــن الدولــة سياســيا وماليــا وإداريــا. فالنظـــام 

سـات اجملتمـع املـدين بعيـدا االقتصادي الذي شيدته الدولة القطرية مل يكن يسمح بنمـو فاعـل وحقيقـي ملؤس
عــن الدولــة، الــيت كانــت تتــدخل يف كــل صــغرية وكبــرية يف االقتصــاد، بــل يف عمليــة بنــاء اجملتمــع املــدين نفســه 
الـذي تفـرتض املعطيــات النظريـة أن ال تتـدخل الدولــة يف عمليـة نشــوئه. وجنـد الدولـة هنــا حاولـت االلتفــاف 

شــاطات االقتصــادية لصــاحل شخصــيات اقتصــادية مرتبطــة علــى املفهــوم، بــالتزامن مــع ســحب نفســها مــن الن
 )105،ص 1997(فواز، بقدر ما بالدولة، مسح هلا باستخدام مؤسسات الدولة ألغراضهم اخلاصة. 

من أهم املفاهيم الـيت تسـتخدم لإلشـارة إىل ظـاهرة التفـاوت االقتصـادي : أزمة غياب العدالة التوزيعية .5
تمـــع، هـــي أزمـــة التوزيـــع واحلرمـــان االقتصـــادي، واخللـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي بـــني فئـــات وقطاعـــات اجمل

وأزمــة  واالجتمــاعي، وعــدم العدالــة االجتماعيــة، واحلرمــان النســيب، وعــدم املســاواة االقتصــادية واالجتماعيــة.
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علـي ديـن التوزيع مبعىن انتفاء العدالة يف تقسيم منافع التنمية وأعبائها سـواء بـني املـواطنني أو بـني األقـاليم. (
 )31،ص2010و ونيفن 

رتبـاط بالتنميـة االقتصـادية الـيت والشك يف أن أمهية العدالة التوزيعية ترجع أساسـا إىل كو�ـا وثيقـة اإل
ـــة املطالـــب التوزيعيـــة، وهـــي بـــالطبع جـــوهر العمليـــة السياســـية ب عتبارهـــا عمليـــة ختصـــيص إتعـــد املـــدخل لتلبي

 )306(ثناء،صالسلطوي للقيم.

ياسية هي قرارات توزيعيـة تتضـمن تكريسـا لنـوع  معـني مـن القـيم علـى حسـاب قـيم إن القرارات الس
أخرى، أما عملية ختصيص فتتضمن معىن حرمان أشخاص أو فئات اجتماعية معينـة مـن قـيم ميتلكو�ـا، أو 
حرما�م من احلصول على بعض القيم اليت يرغبون يف امتالكها، ومتكني فئات أخرى من احلصول على قيم 

 تلكها من قبل، مقابل حرمان اآلخرين من هذه القيم واملزايا. مل مت

 ناحية ثانية من االقتصادي والنمو ناحية، من الثروة توزيع سوء بني للعالقة متابعتهما خالل ومن

 زيـادة أن سـنة)، وجـد بريسـون وتـابيليين 20-10بني ( تراوحت فرتات خالل دولة مخسني من أكثر يف

 يف تراجـع يـؤدي إىل الـدخل، تفـاوت مبقيـاس %0.07 مبقـدار السـكان مـن األغـىن اخلمـس نصـيب
 للعالقة دراستهما من خالل ريك ورود اليسينا استخلص كما %،0.5 بنحو االقتصادي النمو متوسط

-1960 الفـرتة خـالل احمللـي اإلمجـايل النـاتج مـن الفـرد نصـيب ومنـو الزراعيـة، األراضـي توزيـع منـط بـني

 %1 مبقـدار الزراعيـة األراضـي ملكيـة توزيـع يف التفـاوت مسـتوى ارتفاع أن دولة، 70 حنو يف 1985

(حممد % سـنويا.0.7 مبقـدار اإلمجـايل احمللـي النـاتج  مـن الفـرد نصـيب منـو معـّدل ختفـيض إىل يـؤدي
 )212،ص 2005

ة ويف حالة وجود مشكلة عدم العدالة التوزيعية، فـإن ذلـك يعـين أن هنـاك  خلـال يف املقـدرة التوزيعيـ 
للنظام السياسي، ويظهر هذا اخللل يف صـورة فجـوة  بـني املطالـب التوزيعيـة مـن جانـب، وقـدرة النظـام علـى 

الـــنقص يف مصـــادر الثـــروة والســـلع  أوالاالســـتجابة هلـــا مـــن جانـــب أخـــر، ويـــأيت هـــذا اخللـــل مـــن مصـــدرين: 
: عـدم وثانيـايـة التنميـة االقتصـادية. واخلدمات املادية، أي القيم املتنازع عليها بني أفراد اجملتمع وهنا تأيت أمه

العدالـــة يف توزيـــع الثـــروة واألشـــياء ذات القيمـــة بـــني خمتلـــف طبقـــات اجملتمـــع، نظـــرا لعـــدم كفـــاءة السياســـات 
التوزيعيـــة واحنيازهـــا لصـــاحل فئـــات دون أخـــرى. وهنـــا نصـــبح أمـــام احلاجـــة املاســـة إىل إعـــادة النظـــر يف أســـس 

 )236،ص 1980(حممود، التوزيع.
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 العــامل العــريب مــن خــالل مالحظــة الواقــع االقتصــادي واالجتمــاعي والسياســي يف العديــد مــن أمــا يف
األقطار العربية، ميكن القول أن مثار معدالت النمو املرضية اليت حققتها أغلـب هـذه األقطـار خـالل العقـود 

مبعـدل أبطـا بكثـري مـن  املاضية مل توزع بصورة عادية. فعمليات النمو جتري على حنو يزيد فيه دخول الفقـراء
املتوســـط، وحمصـــلة هـــذا االجتـــاه أن الظلـــم يـــزداد وال يـــنقص  وهـــو منـــط يســـتمر يف أغلـــب الظـــن مـــا مل يـــتم 
التصدي له بسرعة ومشول. وانتهى أحد الباحثني من دراسـة مفادهـا أنـه يف الوقـت الـذي يتزايـد فيـه متوسـط 

قــت الــذي يتزايــد فيــه متوســط دخــل الفــرد يف بلــدان البلــدان الشــرق أوســطية نتيجــة مماثلــة مفادهــا أنــه يف الو 
املنطقــة بصــفة عامــة، فــإن وجــود دخــول الفقــراء مل تتغــري كثــريا، وبالتــايل فــإن مســتوى معيشــتهم مل يتحســن  

 )71-40،ص 1981(حممد كثريا.

% يف قمــة 5وإذا نظرنــا إىل درجــة تركــز علــى الــدخل يف بعــض البلــدان العربيــة، ميكــن القــول إن فئــة 
% من الدخل، كما هو احلال يف مصـر والسـودان، وتزيـد تلـك النسـبة لتصـل إىل 20ع تستحوذ على التوزي
% يف حالة لبنان، من جانب أخر لو تتبعنا توزيـع فئـات 34% يف حالة تونس، وترتفع إىل أكثر من 24

تتوســع بشــكل اجملتمــع حســب الفئــات الغنيــة والفقــرية يف اجلزائــر لوجــدنا بــأن الفجــوة بــني االثنــني مــا فتئــت 
% مـن سـكان اجلزائـر ال تتحصـل 10يبـني أن أفقـر  2004مستمر، فحسب تقرير التنمية البشرية لسـنة 

% مـن أغـىن 20%، بينمـا 7% من الفقراء تتحصل علـى 20% من الدخل الوطين، و2.8سوى على 
% مـن الـدخل 26.8% مـن أغـىن اجلزائـريني تتحصـل علـى 10% وكـذلك 42.6النـاس تتحصـل علـى 

، ناهيــك عــن إحصــائيات الســنوات األخــرية حيــث أن الفجــوة بــني األغنيــاء وأفقــر الفقــراء يف اتســاع  الــوطين
 )190، ص 2004(الربنامج األمم املتحدة اإلمنائي كبري ومستمر.

ومــن ناحيــة أخــرى، ميكننــا القــول أن فئــة العشــرين باملائــة يف قمــة التوزيــع تســتأثر بصــفة عامــة حبــوايل 
ما تشري إىل ذلك بيانات مصر والسودان، يف حني أ�ـا تزيـد علـى ذلـك يف حالـة نصف الدخل أو أكثر، ك

% الوسطى حتصل على نسب أعلى يف مصر والسودان. أما 30تونس ولبنان، غري أننا جند يف املقابل فئة 
% يف أســفل التوزيــع. فــإن نصــيبها مــن الــدخل ال يتجــاوز 50فئــة األغلبيــة يف قــاع اجملتمــع ونعــين هبــا فئــة 

 % فقط. 17% يف حالة مصر والسودان، يف حني تنخفض تلك النسبة يف حالة تونس ولبنان إىل 20
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 الالمساواة يف الدخل واالستهالك يف بعض األقطار العربية ):02(رقم الجدول

النصيب من الدخل أو االستهالك  سنة املسح الدولة
 يف املائة

 مقاييس عدم املساواة

أفقر
10

% 

أفقر 
20

% 

أغىن 
20

% 

أغىن 
10

% 

إ%10أغىن
ىل 
 %10أفقر

أغىن 
إىل 20%
20أفقر

% 

معامل 
 جيين(ب)

.44 7.6 3.3 1997 األردن

4 

29.

8 

9.1 5.9 36.4 

.47 5.7 2.3 1995 تونس

9 

31.

8 

13.8 8.5 41.7 

.42 7.0 2.8 1995 اجلزائر

6 

26.

8 

9.6 6.1 35.3 

.39 9.8 4.4 1995 مصر

0 

25.

0 

5.7 4.0 28.9 

-1998 املغرب

1999 

2.6 6.5 46.

6 

30.

9 

11.7 7.2 39.5 

.41 7.4 3.0 1998 اليمن

2 

25.

9 

8.6 5.6 33.4 

.44 6.4 2.5 1995 موريتانيا

1 

28.

4 

11.2 6.9 37.3 

توضح البيانات النصيب من الدخل االستهالكي اخلاص ألغىن جمموعة إىل ذلك اخلاص بأفقر  ) أ(
 جمموعة.

الكلي للدخل أو االستهالك، متثل القيمة الصفرية دليل معمل جيين يقيس الالمساواة على التوزيع  ) ب(
 عدم املساواة الكاملة.  100املساواة الكاملة، ومتثل قيمة 

 املصدر:

(United Nations Devlopment Program .2001 .182) 
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وهناك أشكال أخرى من عدم العدالـة التوزيعيـة تعرفهـا األقطـار العربيـة، تتمثـل يف التفـاوت يف توزيـع 
بــني احلضــر والريــف، وكــذلك التفــاوت داخــل كــل مــن الريــف واحلضــر يف جمــال اخلــدمات واملرافــق الــدخول 

األساســية، كــالتعليم والصــحة واإلســكان والكهربــاء. فاملؤكــد أنــه يف العديــد مــن البلــدان العربيــة ترتكــز أغلــب 
ن الكــربى، مثــل هــذه اخلــدمات يف املــدن، وتتــدهور، بــل ال توجــد أحيانــا يف الريــف، ويف بعــض أحيــان املــد

القــاهرة واجلزائــر وتــونس والــدار البيضــاء، ويظهــر ذلــك بوضــوح يف األحيــاء اهلامشــية العشــوائية الــيت تشــكل 
 أحزمة للفقر حتيط باملدن الكربى.

ومـــن مظـــاهر التفـــاوت االقتصـــادي واالجتمـــاعي أيضـــا إخفـــاق العديـــد مـــن الـــنظم العربيـــة يف إشـــباع 
ن املواطنني، وهي تضم يف األساس فئات األقل دخال. ومن الصـعوبة احلاجات األساسية لقطاعات كبرية م

مبكان احلصول على بيانات وإحصاءات دقيقة حـول املؤشـرات املتعلقـة بإشـباع احلاجـات األساسـية (املاديـة 
واملعنوية)، مثل متوسط استهالك الفرد من السعرات احلرارية كنسبة مئويـة مـن االسـتهالك الضـروري، ونسـبة 

الــذين ال تــبلغهم امليــاه النقيــة إىل إمجــايل الســكان ومتوســط عــدد األشــخاص يف احلجــرة يف املــدن،  الســكان
ـــاء واألســـرة يف املستشـــفيات لكـــل ألـــف مـــن  ونســـبة الوفيـــات الرضـــع لكـــل ألـــف مـــن املواليـــد، وعـــدد األطب

البطالــة واملقنعــة إىل  الســكان، والنســبة املئويــة للــذين ال يعرفــون القــراءة والكتابــة إىل أمجــايل الســكان، ونســبة
 )245، ص 1988(ابراهيم إمجايل قوة العمل.

 ):  يوضح أثر أزمة التوزيع على استقرار وسيادة الدولة العربية03( اجلدول رقم

 مؤشر أزمة التوزيع الدولة مؤشر أزمة التوزيع الدولة 

 5.4 اجلزائر 7.4 سوريا

 5.8 لبنان 7.6 السودان

 4.4 الكويت 5.8 ليبيا

 3.9 االمارات 8.4 ليمنا

 6.4 املغرب 7.5 العراق

 5.1 تونس 6.2 مصر

 4.3 عمان 7.0 موريتانيا

 5.6 االردن 5.5 السعودية
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 4.9 قطر 4.8 البحرين

 The Fund for Peace , 2016, P.19-22املصدر: 

منـط التنميــة وخالصـة القــول، إن تعثـر الــنظم العربيـة يف حــل املشـكلة التوزيعيــة يرجـع يف األســاس إىل 
الذي اتبعته هذه النظم، واألساليب اليت اختذهتا من أجل حتقيق العدل االجتماعي وتعكس هذه اإلشكالية 
طبيعة حتوالت السلطة واجملتمع يف العامل العريب، وطبيعة التحالفات السياسية والطبقية املسـيطرة علـى جهـاز 

 الدولة، ومدى ارتباطها مبصاحل املواطنني وقضاياهم.

من خالل القراءة التحليلية املباشـرة ألحـداث العنـف السياسـي يف الـنظم العربيـة، يالحـظ أن أعمـال 
العنف اليت مارستها قطاعات وشرائح من العمال، سواء اختذت شكل إضرابات أو تظـاهرات، قـد ارتبطـت 

واألوضـــاع أساســـا بقضـــية العـــدل االجتمـــاعي، إذ تبلـــورت بصـــفة أساســـية حـــول املطالبـــة بتحســـني الـــدخول 
 االجتماعية والصحية.

كما أن العنـف الـذي مارسـه الطلبـة وبعـض اجلماعـات اإلسـالمية وبعـض القـوى اليسـارية يف أغلـب 
األقطار العربية ارتبط يف جانـب منـه باالحتجـاج علـى التفاوتـات االقتصـادية واالجتماعيـة واملطالبـة بالعدالـة 

ختلفــة وقطاعاتــه. ولعــل هــذه القــوى عــربت عــن مطالــب يف توزيــع الثــروات والــدخول بــني فئــات اجملتمــع امل
قطاعــات عريضــة مــن جمتمعاهتــا، رمبــا ال متتلــك القــدرة علــى التعبــري عنهــا بشــكل صــريح ومباشــر. كمــا أن 
العنف الذي مارسته األقليات يف بعض البلدان العربية ارتبط يف جانب منه بقضية العدالة التوزيعية يف الثروة 

 والسلطة. 

 الطائفيـة: الطائفة عندما تصبح وسيطا بـين المجتمـع والدولـة)لدولة في عالقتها بالمجتمع (أزمة ا.6

 نفسه الوقت العربية، غري أ�ا ويف واإلعالمية الفكرية األوساط يف شيوعا أكثر املصطلحات من هي اليوم

 يف الـوايف باالهتمـام حتـظ جمـردة مل أو ظـاهرة كمصـطلح سـواء الطائفيـة أن ذلـك حتديـدا، أقلهـا مـن
 يف كثريا التعمق دون بعينها حالة دراسة على تركز ما األدبيات غالبا فهذه كثرهتا. على العربية األدبيات

 واملكونـات املصـطلحات فيـه تتـداخل ومركـبٍ  معقـد شـأن مـن الطائفيـة عمـا متثلـه فضـال النظريـة، األبعـاد

 )16، ص 2014(أمحد .الجتماعيةوا والسياسية الدينية األبعاد فيه تتداخل واملتغريات مثلما

 مـنهج لدراسـتها تأسيس طريق على دالة مثابات إرساء وحماولة للمفهوم الواضح التحديد فإن لذا

 بـني التـداخل فـك مـا يتطلـب وهـو األمهيـة، مـن كبـري جانـب علـى ومتهجيـة تعـد ضـرورة عمليـة وحتليلها،
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 تفكيـك حماولـة إىل إضافة والطائفية لطائفةا مصطلحي حتديد مث له، املقاربة املصطلحات وبقية املصطلح

  .يف العالقة بني الدولة واجملتمع وجتلياهتا آثارها ومتغرياهتا وبيان مكوناهتا عن للكشف الظاهرة

ميكن تعريف الطائفة تعريفا تصاعديا متعددا، من حيث هي ظاهرة مركبة مـن تكوينـات ومسـتويات 
اقتصـادية تاليـا، مث مبـا هـي ظـاهرة  –ة ابتـداء، وظـاهرة اجتماعيـة إيديولوجيـ –متعددة، مبا هي ظاهرة ثقافية 

سياسية أخريا. وليست هـذه املسـتويات الثالثـة منفصـلة عـن بعضـها الـبعض وال هـي متعاقبـة يف الزمـان، بـل 
إن أشــكاال مــن التــداخل بينهــا، والتــزامن، تفــرض نفســها، وعلــى حنــو قــد يتعســر معــه رؤيــة بعــد واحــد منهــا 

ه مــن األبعــاد. عــن مــا تنطــوي عليــه مــن تركيــب وتشــابك يف التكــوين ال يقبــل التبــني إال مــىت مبعــزل عــن غــري 
 )12،ص 2006(عبد اجلبارأعدنا البنية املتمفصلة العناصر إىل وحدهتا التكوينية األوىل.

ن أما يف اجملتمع العريب ال يستطيع أحد أن ينكر أن الطائفية جبميع مقوماهتا وآلياهتا موجودة فيه، وأ
العديد من الظواهر السياسية واالجتماعية ال ميكن تفسـريها إال بوجـود تضـامن  أو االنتمـاء املنـاقض للـوالء 
الواحد للدولة أو النامي على هامشه ومبعزل عنه، مبا يف ذلك ظواهر من نوع استمرار هذا النظام أو ذلـك، 

 )17، ص 1990(برهان لعريب.أو تفجر بعض النزاعات الشاملة أو اجلزئية على اتساع العامل ا

وعلــــى الــــرغم مــــن ســــعي البلــــدان العربيــــة لتبــــين منــــوذج الدولــــة القوميــــة احلديثــــة بشــــكلها وحــــدودها 
ومؤسساهتا وبعض آلياهتا، والذي من خالله أرادت بعض النخـب احلاكمـة أن تتـدرج يف عمليـة التحـديث، 

أمهها الطائفية والقبيلة فإنه وبعد مرور عقود متجاوزة األشكال التقليدية لالجتماع السياسي، ويف مقدمتها و 
طويلـــة علـــى تأســـيس الدولـــة احلديثـــة يف املنطقـــة العربيـــة، أثبتـــت الطائفيـــة أ�ـــا عصـــية علـــى االقـــتالع، وأ�ـــا 

، 2011(علي ومازالـــــت حجـــــر األســـــاس يف التشـــــكيل االجتمـــــاعي داخـــــل كثـــــري مـــــن البلـــــدان العربيـــــة.
 )183ص

كــن هــذا الواقــع معاشــا بالدرجــة نفســها يف خمتلــف األقطــار العربيــة، ومــن اجلــدير بالــذكر هنــا أنــه مل ي
فاملشــهد الطــائفي يف بلــدان اخللــيج  )34، ص2010(عبــد الوهــاب ألنــه مــرتبط خبصوصــيات كــل دولة.

العريب له طابع وملمح مميز، فمثال البحرين متثـل منوذجـا لبلـد منفـتح سياسـي، وغالبيـة شـيعية حمكومـة بأقليـة 
كويــت منوذجــا لبلـد فيــه انفتــاح سياســي وأقليـة شــيعية ممثلــة سياســيا بشـكل نســيب، مــع وجــود سـنية. ومتثــل ال

بعــض التــوترات الطائفيــة. فيمــا متثــل اململكــة العربيــة الســعودية منوذجــا لبلــد منغلــق سياســيا ويف أقليــة شــيعية 
سياســي. إىل ذلــك تســكن منطقــة إســرتاتيجية غنيــة بــالنفط، إال أ�ــا تشــكو مــن التهمــيش وانعــدام التمثيــل ال
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تضم البلدان الثالثة أكرب تكتل شيعي يف بلدان اخلليج العريب عدا العراق. وهناك تاريخ من التـوتر والصـدام 
بني الشيعة ونظم احلكم فيها بدرجات خمتلفة خاصة البحرين والسعودية، وفيه الوقـت الـذي يشـكو الشـيعة 

ه الشــكوى غـــري موجــودة يف الكويـــت، الــيت تشـــهد يف البحــرين والســعودية متيـــزا اقتصــاديا ضـــدهم، فــإن هـــذ
 )38-34، ص 2011(شحاتة اندماج الشيعة بصورة كاملة يف نشاط البلد االقتصادي والتجاري. 

ينفــرد منــط الدولــة يف العــامل العــريب يف انــه اختــذ طابعــا مشــوها حتــت تــأثري أســاليب النقــل الخاتمــة: 
هذا التشـوه بـالبىن االجتماعيـة واالقتصـادية فـرتك كـل منهـا أثـره  املشوه لنماذج وأمناط الدولة احلديثة، وارتبط

يف األخـــر. وبـــات الكـــل يعكـــس حالـــة األزمـــات الـــيت تعـــاين منهـــا الدولـــة العربيـــة، األمـــر الـــذي تـــرك أثـــره يف 
تشكيل مسات الدولـة يف األقطـار العربيـة، والـيت تشـكل حمـددات أساسـية لـدورها، وأصـبحت هـذه األزمـات 

كالية دورهــا فتؤشــر  مســاره حبيــث قــاد يف مــا بعــد االســتقالل إىل حتكــم الدولــة يف اجملتمــع مشــاكل تعيــق إشــ
 واالقتصاد معا. وعمق من أزمتها وادخلها يف حلقة ال فكاك منها من التخلف والتأخر املولدين لذاهتما. 

عربيـة  خالصة القول ، أن هذه األزمات مرتبطة ببعضها البعض، وتتفاوت درجـة تأثريهـا مـن دولـة 
تتجاوزهـــا  أنإىل أخـــرى، مهـــددة ســـيادهتا ومســـتقبلها و تعـــرب عـــن حالـــة طارئـــة تتعـــرض هلـــا الدولـــة و جيـــب 

للوصول إىل دولة قوية تقوم على الشرعية العقالنية، واضحة اهلوية، متكامال داخليا. تستطيع حتقيق التوزيـع 
 العادل ، وتتجاوز الوالءات األولية . 

 قائمة المراجع: 

دار اجلامعـــة ، . التخــــلف السياســـي وغايـــات التنميـــة السياســـية، مصـــر)2000،(، وهبـــانأمحـــد -
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  ملخص: 
 وتطوره،ظهوره بصفة خاصة  ويف اجلزائر عامة،تقوم ىذه الدراسة بتحليل مفهوم اجملتمع ادلدين بصفة  

من خالل عملييت التنشئة السياسية وادلشاركة  واليت تربز الدديقراطي،باإلضافة اذل دوره يف عملية التحول 
مث يتم تناول الصعوبات والعراقيل اليت ظلت تواجو ىذا  اجلزائر.بالنظام السياسي يف  وكذا عالقتو السياسية،

 اجملتمع ادلدين يف القيام بدوره.  وأخَتا يتم تناول وسائل دفع اجملتمع ادلدين وتدعيمو لكي يقوم بدوره على
   وجو.أحسن 

 وىو مسامهة الدديقراطية،مرتبطا بنجاح  ىاما،ىذه الدراسة من أهنا تتناول موضوعا  وتنبع أمهية      
، فان ىذا ولكن رغمرى سبقت اجلزائر. من ذبارب دول اخ االستفادةمن  ذلك، انطالقااجملتمع ادلدين يف 

 بدوره.منعتو من القيام اجملتمع ادلدين يف اجلزائر ظل يواجو عدة صعوبات وعراقيل 

من  الدديقراطي، البدأنو لكي يلعب اجملتمع ادلدين دوره يف عملية التحول  الدراسة، إذلذلذا تنتهي ىذه  
 واقتصادية، اجتماعية،-ثقافية الوسائل:أرضية مناسبة لذلك بتوافر رلموعة من  شروط وإجيادربقيق 

 وتدفعو.تدعم ىذا الدور  سياسية،-وقانونية 
النظام  ،السياسيةادلشاركة  ،السياسيةالتنشئة  ،الدديوقراطيالتحول  ،ادلديناجملتمع كلمات مفتاحية: 

.السياسي   
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Abstract :  

This study is analysing the concept of civil society ، in general ، and in 

Algeria in particular ، by looking at its emergence and  

evolution ، & its role in the democratic process ، which can be seen in its 

role in the political socialization ، & in the political participation، in 

addition to its relation with the political regime in Algeria . The study also 

analyses the difficulties & the obstacles that are confronting the civil 

society in Algeria .  Finally, the study presents these means which can help 

the civil society in Algeria to be more effective and dynamic in playing its 

role properly . 

       The importance of this  study arises from the fact that it is treating an 

important subject which is linked to the success of democracy , that is the 

role of civil society in Algeria in this process. But unfortunately، this civil 

society  is facing many difficulties and obstacles which prevent  it  from 

playing its role . 
      As a result the study concludes that in order that the civil society in 

Algeria plays this role perfectly، some necessary conditions : socio- cultural 

, economic، & politico- legislative ، have to be achieved .  

 

Key words : civil society , democratic transformation , political 

socialisation , political participation , political regime . 
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ليس ىناك أدىن شك يف الدور اذلام الذي يلعبو اجملتمع ادلدين يف عملية التحول الدديقراطي   :مقدمة  -1
يف سلتلف دول العادل ، وذلك ألنو يعترب من الفواعل األساسية يف ىذه العملية ، فهو يعد مهزة الوصل اليت 

يو ، إذ بواسطتو يتم الضغط تربط بُت ادلواطنُت و النظام السياسي ، وذلك بتحويل انشغاالهتم ومطالبهم إل
، و ربويلها إذل سياسات عامة االنشغاالتبتلك  واالىتمامعلى ىذا النظام للحصول على تلك ادلطالب، 

 .و قرارات ، يستفيد منها اجلميع 

األقرب  ادلختلفة، ألنوكما أن للمجتمع ادلدين تأثَت مباشر على ادلواطنُت أنفسهم يف ميادين احلياة      
      . اخل ...  اجتماعيةبالتارل فبإمكانو فهم سلوكاهتم ومواقفهم إزاء أي ظاىرة سياسية أو  إليهم و

          التحول الدديقراطي  ومنها عملية ادلختلفة،تأثَت على قرارات النظام السياسي  ادلدين كذلكللمجتمع    
ان النظام السياسي ينظر إذل اجملتمع ادلدين باعتباره الشريك االساسي لو يف صناعة القرارات اذلامة كما 

                                                                                                         اجملتمع. وادلصَتية يف
ورا ىاما يف ضمان تثبيت و احًتام مبادئ الدديقراطية و ضمان و أخَتا فإن اجملتمع ادلدين يلعب د   

 . حقوق االنسان و احلريات العامة يف اجملتمع واحًتامها

إنشاء  وتشجيعها علىمن خالل حثها  وبدوره،من بُت الدول اليت اىتمت باجملتمع ادلدين  واجلزائر تعترب   
التشريعات ادلختلفة حول ادلوضوع إال دليال واضحا  وما  وتنوع نشاطاهتا.اجلمعيات على اختالف أنواعها 

                                                                                                                               التشجيع.وذاك  االىتمامعلى ىذا 
من خالل الدور الذي لعبو يف دفع الكثَت  مهما،يعتربه ىناك من ن اجملتمع ادلدين يف اجلزائر كما أ      

باإلضافة إذل دوره يف  والتحقق.الربوز  واالجتماعية إذل االقتصادية السياسية،من اإلصالحات والتغيَتات 
مرت هبا البالد.   واالستثنائية اليتخاصة يف الظروف الصعبة  الدولة،احملافظة على التوازنات العامة داخل 

ويف ، دائما يف اخلطابات الرمسية بوواالىتمام ىذه االمهية للمجتمع ادلدين يف اجلزائر يف تناولو  كما تظهر
 اذلامة ومنها العمليةحيث أصبح عامال مهما يعول عليو يف كثَت من األمور  كذلك،اإلعالمي   اجملال

 الدديوقراطي.وعملية التحول  السياسية،
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يف دورا  تمع ادلدين يف اجلزائراجمل إذل أي مدى لعب ىنا ىو:والسؤال األساسي الذي يطرح نفسو     
ما ىو  الفرعية:وتتفرع عن ىذا السؤال األساسي رلموعة من األسئلة   فيها؟عملية التحول الدديقراطي 

 ادلدين تواجو اجملتمع ظلت ما ىي الصعوبات والعراقيل اليت  خاصة؟ويف اجلزائر  عامة،مفهوم اجملتمع ادلدين 
  ىذا؟وماىي وسائل دفع ودعم دوره  بدوره؟يف اجلزائر للقيام 

لإلجابة على ىذه األسئلة ، فإن ىذه الدراسة هتدف إذل إماطة اللثام على دور اجملتمع ادلدين     
يف اجلزائر ،  من خالل التعرف على مفهومو عامة  وعلى أىم مؤسساتو ، مث يتم تناول اجملتمع 

التنشئة  يف عملية: ادلدين يف اجلزائر : ظهوره والدور الذي لعبو ويلعبو يف الساحة السياسية الوطنية 
 باإلضافة إذل طبيعة العالقة اليت ظلت تربطو بالسلطة ، يف ادلشاركة السياسيةو ،   السياسية

أجل معرفة الدور الذي لعبو ويلعبو يف عملية التحول الدديقراطي  وذلك من اجلزائر،السياسية يف  
عن  واليت أعاقتو ادلدين،يواجهها ىذا اجملتمع ظل  والعقبات اليتمث يتم التعرض للصعوبات  فيها.

 ودفعو لكيوأخَتا سيتم تناول تلك الوسائل اليت من شأهنا العمل على تدعيمو   ىذا.القيام بدوره 
                        ينبغي.يقوم هبذا الدور كما 

 

 مفهوم المجتمع المدني،والمجتمع المدني في الجزائر -2

                        the civil society in Algeria society & The concept of civil   
نشأتو سيتم يف ىذا احملور التعرف على مفهوم اجملتمع ادلدين بصفة عامة ، بتناول تعريفو و 

: ظهوره إذل مكوناتو و مؤسساتو. مث يتم تناول اجملتمع ادلدين يف اجلزائر بصفة خاصة  باإلضافة
 بو . واالىتمام

 meaning Civil society : general  المجتمع المدني : المفهوم العام  -1. 2

، فليس ىنالك  إن مفهوم اجملتمع ادلدين يعد من بُت أكثر ادلفاىيم عرضة للنقاش واخلالف    
اتفاق حول مفهومو ،ألنو مصطلح غامض و مرن يف نفس الوقت ، و خاضع لعدة تفسَتات واليت 
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، وكذلك بسبب  و ذلك حسب رأي ادلفكر وادلرجعية اليت ينطلق منها ، أحياناقد تكون متناقضة 
 ار اجملتمع ادلدين و ما ال ديكن الكبَت بُت ما ديكن إدراجو ضمن إط االختالف

الفيلسوف  أرسطو،فإن جذوره ترجع إذل  ادلدين،وإذا ما مت استعراض تاريخ ظهور و نشأة اجملتمع    
والطبقة  جدا،الطبقة الفقَتة  جدا،الطبقة الغنية  طبقات:الدولة إذل ثالث  بتقسيمقام الذي  ،اليوناين

 ( .1)والذي يتفاوت من طبقة ألخرى اجملتمع،ولكل طبقة دورىا يف  الوسطى،

 وقد ارتبط ذلك ،17،18إال أن اجملتمع ادلدين دل تتبلور معادلو ودل تتضح مظاىره ، إال يف القرنُت     
بظهور نظرية العقد اإلجتماعي ىناك ، و كذلك بعد انتقال بتطور الفكر السياسي يف أوربا، و ارتباطا وثيقا 

اجملتمع األورويب من النظام اإلقطاعي الزراعي، إذل النظام الرأمسارل التجاري الصناعي، و ما نتج عن ىذا 
و غَتىا  كانت بداية فكرية، اجتماعية، سياسية واقتصادية،:  اإلنتقال من صراعات على صبيع األصعدة 

كما كان لنجاح الثورات السياسية ىناك الدور الكبَت يف تشكل اجملتمع  ( .2)لتشكل اجملتمع ادلدين وبلورتو
-1641)  ةوالثورة الربيطاني  ، 17بدءا بالثورة اذلولندية يف بداية القرن  أوضح،ادلدين وظهوره بشكل 

ىذه الثورات .  19، و الثورة األدلانية يف منتصف القرن ( 1815-1785) فالثورة الفرنسية ( ،  1688
نقلت اجملتمع األورويب من رلتمع مسَت تبعا لنظرية  احلق اإلذلي وقوانُت الطبيعة ، إذل رلتمع مدين متحضر 

 ( .3)، يقوم على مبادئ الدديقراطية واحلرية

وذلذا فإن ادلفكرين الغربيُت قد اتفقوا على اختالف توجهاهتم، على أن اجملتمع ادلدين مر دبرحلتُت: يف    
األوذل ، كان الناس يعيشون تبعا لقوانُت الطبيعة،و ىي احلالة اليت سبقت دخول اإلنسان يف اجملتمع  

تمع ،يف ظل قيود و قوانُت خيضع ذلا حالة طبيعية . و يف الثانية ، انتقل اإلنسان للعيش داخل اجملوتسمى 
 ( .4)اجلميع ، و اليت مت وضعها تبعا لعقد اجتماعي بُت الناس

  :و إذا عدنا إذل إعطاء تعريف للمجتمع ادلدين ، فنجد أن ىناك تعاريف متعددة يف الفكر الغريب       

ى أساس التعاٌقد  بُت األفراد تلك األنظمة و األنشطة اليت تقوم عل:  "بأنو (   Hygel )فقد عرفو   -
 ".خارج إطار العائلة أو الدولة 
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أشكال من اجلمعيات يطلق عليها غالبا رلموعات طوعية، :  "بأنو (   Stephen Dilo )و عرفو   -
 ( 5")تعمل ضد سلطة احلكومة ادلركزيةينضم إليها ادلواطنون طواعية ،و توجد خارج اذلياكل الرمسية للدولة ، 

ادلنظمة خاصة احلياة العامة تلك احلياة اإلجتماعية، و : "بأنو  (  Dominique Collas )وعرفو  -
 ( .6)و سياسية من خالل ذلك ديناميكية اقتصادية،ثقافية واليت تضمنإنطالقا من منطق خاص هبم،

شللكة تقع بُت الدولة و األسرة ، و تقطنها منظمات : "بأنو (   Wright Jordan )و عرفو   -
لة عن الدولة ، إذ تتمتع باإلسقالل الذايت يف تعاملها معها ، وتتشكل من رلموعة من األفراد منفص

 ( .7")يهدفون إذل ضباية مصاحل و قيم معينة
 : ىذا ومن ادلتعارف عليو أن اجملتمع ادلدين يتكون من عدة مؤسسات أمهها         

ىي تعبَت سياسي و اجتماعي ، خيص رلموعة من األفراد  : Associations  الجمعيات -1.21. 
و زبتلف اجلمعيات . ينضمون لبعضهم طواعية للدفاع عن مصاحلهم ادلشًتكة يف إطار حدود معينة 

..  باختالف اىتماماهتا و مصاحلها ، منها ادلهنية، اخلَتية، اإلنسانية ، الدينية ، العلمية ، و الرياضية
كما تعترب أداة  لألفراد .  و تغطي ىذه اجلمعيات جل رلاالت احلياة و نشاطاهتا ادلختلفة ( . 8)وغَتىا

 .لتوظيف معارفهم واستغالل وسائلهم من أجل تطوير النشاطات اليت يهتمون هبا 

ىي مؤسسات تضم رلموعة من األفراد هبدف الدفاع عن  :  Trade Unions  النقابات - .22.1
إذ أن الكثَت منها قاد  ادلدين،من بُت أىم التنظيمات الناشطة يف اجملتمع  وىي تعترب. مصاحلهم ادلهنية 

كنقابة تضامن يف بولونيا يف   العادل،يف  واالستبداديةعديدا من اإلصالحات ضد بعض االنظمة التسلطية 
لوحدة الوطنية كما تساىم النقابات يف صيانة ا ىناك.بداية الثمانينات، واليت أسقطت احلكومة الشيوعية 

.  أو غَت ذلك ...زلاوالت التقسيم دلربر طائفي أو ديٍت أو عرقي البلد الواحد، و الوقوف دون  داخل
 ( 9)اخل...، ادلهندسُت و ادلعلمُت عامة، ونقابة األطباء، احملامُتنقابات العمال  صلد:ومن أمثلة النقابات 

و ىي :    Non-governmental organisations  المنظمات الغير حكومية-3.1.2

عبارة عن منظمات تقع بُت احلكومة و القطاع اخلاص ، مستقلة عن الدولة ، وليس ذلا أىداف ذبارية ، 
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رلموعة من األفراد ، يسعون للتأثَت يف السياسات العامة للدولة ادلتواجدين فيها ، و ىدفها  وتتكون من
. ومن أمثلتها الصليب األضبر واذلالل األضبر اجلماعات على النطاق العادلي .ربقيق اإلتصال بُت األفراد و 
 . وىي كثَتة جدا من أن ربصى

بل من اجملتمع ادلدين ،  رغم أهنا ليست  :   Political Parties  األحزاب السياسية- 4.1.2

، ليس استقاللو عن الدولة فقط ، بل و استقاللو ن  ما دييز اجملتمع ادلدينمن اجملتمع السياسي ، أل  ىي
، خبالف منظمات اجملتمع ادلدين  أن االحزاب السياسية تسعى اذل السلطة كما. عن السياسة أيضا 

، بسبب دورىا اذلام يف تنشيط اجملتمع ، فنشاطها ال يقتصر على ادلشاركة يف  لكننا أدرجناىا ىنا و .
قط ، بل هتتم كذلك بعملية الرقابة على الدولة ، و ربقيق ادلشاركة االنتخابات والسعي ضلو السلطة ف

و اإلجتماعية ، و ادلطالبة بًتقية حقوق اإلنسان واحًتامها ، و ة السياسية ،و تكريس التنشئة السياسي
العمل على ترسيخ مبادئ الدديقراطية، وادلطالبة حبرية الرأي و حرية التعبَت ، إذل غَت ذلك من النشاطات 

 .اذلامة يف اجملتمع 

أصيلو يف   تعترباليتمن رلموعة من ادلبادئ  مؤسساتو،اجملتمع ادلدين على اختالف  ىذا ويتكون        
  ىي:تكوينو و 

قيام مؤسسات تنتمي إذل الدولة ، و تعكس مصاحل ادلواطنُت واىتماماهتم يف سلتلف ادليادين ،        -أ
 .وتتمتع بنوع من اإلستقالل الذايت يف النشاط و ازباذ القرارات يف رلال اختصاصها 

، و ىذا ما يدعم الوالء للمجتمع ككل و ضمان حق ادلواطنُت يف ادلعارضة الفكرية و السياسية  -ب
 .اخل ، خاصة يف حالة تناقض ادلصاحل و تضارهبا ... ليس جلهة اخرى زلددة كالقبيلة أو العشَتة 

كلما قويت مؤسسات اجملتمع ادلدين وقوي نشاطها ،كلما ضعفت قوة الدولة على شلارسة التسلط   -ج
يقوم بدور الوسيط بُت الدولة و ادلواطن ، و ذلك ألن الفرد ال والضغط على ادلواطنُت ، ألن اجملتمع ادلدين 

يتعامل مع الدولة كشخص  منفرد ،و لكن يتعامل معها داخل صباعة أو مؤسسة أكرب منو ، تقدم لو 
 نصيبا من ادلساندة و احلماية .
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    Civil society in Algeria المجتمع المدني في الجزائر 2.2-  

و قد يف النصف الثاين من القرن ادلاضي،عرف ادليدان السياسي يف اجلزائر مفهوم اجملتمع ادلدين بوضوح     
احتضنت بعض القوى السياسية و اإلجتماعية ، ىذا ادلفهوم بسهولة ، و تبنت أطره التنظيمية اجلديدة ، 

، الذي مسح بإنشاء 1989و خطابو الفكري بعد إقرار التعددية السياسية و احلزبية بعد وضع دستور 
من ىدا الدستور ، إذل احلق  33. حيث يشَت الفصل الرابع ادلتعلق باحلريات و احلقوق يف ادلادة اجلمعيات

ريات الفردية . كما يشَت إذل أن احلسانعلى احلقوق األساسية لإلن لدفاع الفردي أو عن طريق اجلمعية،يف ا
من ىذا الدستور اليت تنص  ، 41ورة واضحة يف نص ادلادة تظهر ىذه احلقوق بصو  . و اجلماعية مضمونة

كما وضع ىذا الدستور مادة  .مضمونة للمواطن  االجتماععلى أن حرية التعبَت و إنشاء اجلمعيات و 
 ادلتعلقة باحلق يف إنشاء األحزاب . 42خاصة للتفرقة بُت اجلمعية واحلزب السياسي ، و ىي ادلادة 

،   1990ديسمرب  4يف   90/31، رقم  مت إصدار قانون اجلمعيات فقد ، 1989و بعد إقرار دستور    
إتفاقية زبضع للقوانُت ادلعمول هبا ،و جيتمع يف إطارىا أشخاص : "بأهنا   2والذي عرف اجلمعية يف ادلادة 

 طبيعيون و معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غَت مربح ، كما يشًتكون يف تسخَت معارفهم ووسائلهم
دلدة زلددة من أجل ترقية األنشطة ذات طابع مهٍت ، إجتماعي ، علمي ، ديٍت ، تربوي و ثقايف على 

 (10)اخلصوص
ادلتعلق باجلمعيات على ذلك .   ، 2012جانفي 15يف  الصادر  12/06كما نص القانون العضوي رقم 

منو اجلمعية بكوهنا "ذبمع أشخاصا طبيعيُت او معنويُت على أساس تعاقدي دلدة زمنية  2و عرفت ادلادة 
زلددة أو غَت زلددة ، يشًتك ىؤالء األشخاص يف تسخَت معارفهم و وسائلهم تطوعا، و لغرض غَت مربح 

 واالجتماعيمن أجل ترقية األنشطة، السيما يف اجملال ادلهٍت 
 (.11)و الرياضي و البيئي و اخلَتي و اإلنساين" و العلمي و الًتبوي و الثقايف  

من خالل ىذه اإلشارات والتعريفات اليت أتى هبا ادلشرع اجلزائري يف سلتلف قوانُت اجلمعيات ، يظهر      
 .أنو قد ىدف إذل تقدًن تعريف للجمعية ، لتمييزىا عن باقي الفاعلُت االجتماعيُت اآلخرين 
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و أن منو على حريات التعبَت،  48الذي نصت ادلادة و   2016مارس 7يف مث جاء التعديل الدستوري    
منو على أن حق انشاء اجلمعيات   54نصت ادلادة  كما. معيات و اإلجتماع مضمون للمواطنإنشاء اجل

                                             ( 12)مضمون ، و أن الدولة تشجع ازدىار احلركة اجلمعوية

من ىذا كلو يتبُت أن صبيع ىذه اإلصالحات و التشريعات ، جاءت لتنظيم مؤسسات اجملتمع ادلدين من 
أجل هتيئة اإلطار السياسي و اإلجتماعي ادلناسب لتحقيق الدديقراطية ، من خالل ربقيق اإلستقرار 

 .السياسي و التنشئة السياسية ، و تنشيط ادلشاركة السياسية 
و لكن من الناحية الفعلية فإن النظام السياسي يف اجلزائر قد قصد من وراء . نونية ىذا من الناحية القا

 :تعاملو مع موضوع اجملتمع ادلدين وحثو على إنشاء اجلمعيات واألحزاب لتحقيق ىدفُت اساسُت مها 

، اليت ازدادت سوءا من اجلانب  االجتماعي طنُت،بسبب تدىور مستوى ادلعيشةامتصاص غضب ادلوا-1 
 .و االقتصادي خاصة يف هناية الثمانينيات وبداية التسعينيات 

زيادة إحكام قبضتو على األوضاع العامة يف البالد ،حىت يستطيع ربقيق ذبانس وانسجام يف أعلى   -2
نة احلزب الواحد ، وربييد سلم السلطة كما كان من قبل ،بواسطة وضع اسًتاتيجية سبكنو من إهناء ىيم

 .اجلهات الضاغطة اليت تستخدمو 

 في عملية التحول الديمقراطي  المجتمع المدني في الجزائر دور -3

Role of  civil society in Algeria in the democratic transformation  process 
 

          السياسية ، ويف ترسيخ ثقافةتنشئة أمور أساسية :يف عملية ال ديكن رؤية ىذا الدور يف ثالث     

 .وأخَتا يف عالقة اجملتمع ادلدين بالسلطة احلاكمة  ،السياسية  ادلشاركة

  دورالمجتمع المدني في عملية التنشئة السياسية . 3-1

                   Role of the civil society in the political socialisation  process     

 أمهية التنشئة السياسية تظهر يف التعبَت عن اذباىات اجملتمع ، وربقيق التعبئة السياسية ، و اختيارإن     
النخب السياسية و تدريبها لتتقلد مناصب ادلسؤولية ، زيادة على نشر الثقافة السياسية، وربقيق التكامل 
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دور األحزاب السياسية باعتبارىا  وخاصةالسياسي. و ىنا تظهر عالقة اجملتمع ادلدين بالتنشئة السياسية، 
أىم مؤسسات اجملتمع ادلدين يف عملية التنشئة السياسية، و ذلك عن طريق التثقيف السياسي من خالل 
عقد االجتماعات و ادلؤسبرات ، و تنظيم دورات التدريب السياسي ، و نشر الربامج و االراء السياسية يف 

ياسية تعترب مؤسسات للتنشئة السياسية ، حيث تقدم للمواطنُت صحفها و منشوراهتا . فاألحزاب الس
معلومات ومعارف سياسية متنوعة ، كما اهنا تعمل على تعبئتهم للمشاركة السياسية و كذا التصويت يف 

 االنتخابات ، او التعبئة وراء أفكار وبرامج سياسية معينة .

يف التنشئة السياسية يف  ا فيها األحزاب السياسية غَت انو يالحظ ان دور مؤسسات اجملتمع ادلدين دب     
           ، وخاصة فيما تقوم بو االحزاب السياسية من تعبئة و تدريب وربضَت لنخبها ، ، ظل زلدودا اجلزائر

 و ىذا يعٍت. ىذا بسبب ضعف الربامج و احلمالت اليت تقدمها ،او ضعف التعبئة اجلماىَتية دلرشحيها 

ي السلطة على االحزاب السياسية . و يرجع ىذا العجز اذل ىيمنة مرشحالسياسيةلتنشئة عجز يف عملية ا 
مثال ، عرفت عدة ربالفات حزبية و صبعوية ازبذت  2004فاالنتخابات الرئاسية لسنة ،  او احتوائها 

  االحزاب و ادلنظمات و على عجزىامواقف مدعمة و مساندة للرئيس بوتفليقة ، و ىذا يدل على ضعف 
، و الضغط ى اخًتاق جل اجلمعيات و احتوائهاويدل كذلك على سيطرة السلطة عليها ، واليت عملت عل

 (13)على االحزاب السياسية 

و اذا كانت نسبة ادلشاركة اجلماىَتية يف االنتخابات، تبُت درجة الدور التعبوي الذي تقوم بو مؤسسات 
اجملتمع ادلدين من اجل تنشئة االفراد سياسيا ،فإنو يالحظ امتناع ادلواطنُت وعزوفهم عن ادلشاركة يف العملية 

، بل و يرى البعض % 42.26شاركة التشريعية مثال ، كانت نسبة ادل  2012، ففي انتخابات السياسية
 ( 14) % 80ان نسبة ادلقاطعة فاقت 

 و ىذه النسب ادلتدنية يف االنتخابات ، و قلة اىتمام ادلواطنُت هبا ، تعترب انعكاس حقيقي لظاىرة      

     عن ادلشاركة يف االنتخابات ، و بالتارل تعٍت عجز مؤسسات اجملتمع ادلدين على زرع ادلبادئ امتناعهم
و حىت  .و القيم السياسية ، و نشر الوعي السياسي ، و تعبئة ادلواطنُت و ربسيسهم و تنشئتهم سياسيا 

االقبال الضعيف ىذا ، دل يكن دافعو اسم احلزب وبرنارلو ، و امنا كان العروشية و العالقات الشخصية 
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كما يدل ىذا االمتناع ، على عجز  .للمًتشحُت ، و يرجع ىذا إذل فقدان الثقة بُت ادلواطنُت و االحزاب 
    .و سبشي يف ركابو  ، هكثَتين تسانداالحزاب السياسية على تقدًن البديل عن النظام ، فهي يف نظر ال

و من جهة اخرى، و دبا ان التنشئة السياسية ىي عملية مستمرة ،اال ان االحزاب السياسية و مؤسسات 
ظرفية او مومسية متقطعة تظهر فقط يف ادلناسبات االنتخابية مث اجملتمع ادلدين ظلت دائما ذات نشاطات 

 (15تنسحب و زبتفي)

كما يعود ضعف دور اجملتمع ادلدين يف عملية التنشئة السياسية يف اجلزائر، اذل طبيعة عالقتو بالنظام 
ية و احلمالت السياسي،اليت ظلت قائمة اما بتبعيتو لو او بتحالفو السياسي معو،شلا جعل التعبئة اجلماىَت 

االنتخابية غَت متوازنة ، و ذلك الن اجملتمع ادلدين ظل مستغال من قبل النظام  لدعم مرشحيو ، فيقوم 
بتعبئة ادلواطنُت من خالل ادلؤسبرات و احلمالت الدعائية واإلعالمية ، ليس  كأداة للمشاركة الفعلية ، بل  

 .كأداة دلساندة قراراتو و اختياراتو 

تبعية اجملتمع ادلدين للنظام احلاكم ، أثرت على حياديتو و استقالليتو ، و على أداء ادواره  و ىكذا  فان
 احلقيقية عامة ، و يف التعبئة اجلماىَتية و التنشئة السياسية خاصة .

  دورالمجتمع المدني في تدعيم ثقافة المشاركة السياسية -3.2

  Role of the civil society in sustaining the political participation culture       

إن ادلشاركة السياسية ، سبكن ادلواطنُت من ادلسامهة يف احلياة السياسية كناخبُت ، او كجماعات او      
و يف ىذا اإلطار يأيت دور منظمات اجملتمع ادلدين  .  كأحزاب سياسية ، او كعناصر ناشطة سياسيا 

ل على ربقيق ىذه ادلشاركة السياسية ، بواسطة تعميق شعور ادلواطنُت كإحدى اجلهات اليت ديكنها ان تعم
 (16)بادلسؤولية ازاء القضايا و االىداف العامة للبالد، من خالل تنشئتهم و توعيتهم كما أسلفنا

و اذا ما مت استعراض مسامهة منظمات اجملتمع ادلدين وخاصة األحزاب السياسية  يف ادلشاركة السياسية     
 : يف اجلزائر يف السنُت االخَتة ، فاهنا قد سبثلت يف 

مقعدا يف   462حزبا ، تتنافس على  44، و اليت عرفت مشاركة  2012االنتخابات التشريعية دلاي  -
 . % 1443.طٍت ، و كانت نسبة ادلشاركة اجمللس الشعيب الو 
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حزبا باإلضافة اذل  44، عرفت مشاركة  2012لنوفمرب ( ،  البلدية و الوالئية  )  االنتخابات احمللية  -
يف  % 43 .96مقارنة ب.) %44.27و كانت نسبة ادلشاركة يف انتخابات اجملالس البلدية .  االحرار 
و كانت نسبة .  حزبا +  االحرار  52اما انتخابات اجملالس الوالئية ، فقد عرفت مشاركة ( . 2007
 ( .حزبا فقط  24و اليت شارك فيها ،  2007يف  % .43 26 مقارنة ب)  .42% 84 ادلشاركة

، وقادت اذل جدل حاد يف  .50% 71 كانت نسبة ادلشاركة.   2014فريل االنتخابات الرئاسية أل -
السياسية و اجملتمع ادلدين ، بُت مؤيد و معارض لًتشح بوتفليقة للعهدة الرابعة نظرا حلالتو ادلرضية ، الطبقة 

من الدستور اخلاصة بعدم الًتشح بسبب العجز  و لكن اجمللس  86حيث طالب ادلعارضون بتطبيق ادلادة 
 .الدستوري رفض ذلك 

اما نسبة ادلشاركة .  حزبا + االحرار  55، و عرفت مشاركة  2017االنتخابات التشريعية دلاي  -
 . .38% 55 فوصلت اذل

 ووصلت النسبة اذل ، حزبا 50، و شهدت مشاركة اكثر من  2017 االنتخابات احمللية لنوفمرب -

 (17)يف الوالية .44% 96 يف البلدية ، و .86%46

 سياسية، اهنا كانت كبَتة ، و يظهرما يالحظ بالنسبة دلسامهة منظمات اجملتمع ادلدين يف ادلشاركة ال      

ائج ذلك يف مشاركة عدد ال باس بو من االحزاب السياسية يف سلتلف االنتخابات اليت جرت ، اال ان نت
 جبهة التحرير الوطٍت ،و التجمع:، و ذلك بسبب سيطرة حزيب النظام ىذه االحزاب كانت منخفضة جدا

ة ذلم مقارنة يف ىذه االنتخابات ، فقد كانت ىناك مقاطعة كبَت اما مشاركة ادلواطنُت . الوطٍت الدديقراطي 
 ى غرس ادلبادئ و القيم السياسية ، و ىذا يدل على عجز مؤسسات اجملتمع ادلدين علبعدد ادلسجلُت منهم

و كذلك عجز ىتمام دبثل ىذه االمور، ، لالهم و تنشئتهم سياسياونشر الوعي ، و تعبئة االفراد ، وربسيس
 .سات على تقدًن البديل احلقيقي للنظام السياسي القائم ىذه ادلؤس

اذن رغم زلاوالت االحزاب السياسية و مؤسسات اجملتمع ادلدين توسيع ادلشاركة السياسية ، اال اهنا دل  
تكن كما ينبغي،الن نشاطاهتا ظلت مناسبتيو، كما اهنا دل تكن  سبلك قوة التأثَت على ادلواطنُت لًتسيخ 

على تأطَت ادلواطنُت و توجيههم كذلك نظرا لعجز ىذه االحزاب . ة من اجل تنشئة سياسية ثقافة سياسي
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كذلك بسبب تبعية اجملتمع ادلدين  . شلا ادى اذل انقطاعهم عن ادلشاركة السياسية، خاصة يف االنتخابات
.          توازنة لالفراد للسلطة السياسية ادلمثلة يف التحالفات السياسية يف االنتخابات ، او التعبئة الغَت م

 كل ىذا ادى اذل عدم امكانية لعب مؤسسات اجملتمع ادلدين دورىا احلقيقي يف عملية التنشئة السياسية. 

لكن رغم ىذا فان اجملتمع ادلدين يف اجلزائر أصبح بعد ذلك اكثر نشاطا وأكثر حيوية عما كان           
هميش ، و حىت و ان اتسم نشاطو ىذا بالعديد من السلبيات     عليو من قبل، عندما كان يسود الركود والت

و ادلآخذ اليت ظلت  عالقة بو ، سواء سبثلت يف فكرتو القائمة على التبعية و الدعم ادلطلق للسلطة يف 
االنتخابات ، طمعا يف االستفادة من مكاسبها ادلادية ، او كان االمر متعلقا دبوقف النظام السياسي نفسو 

يمات اجملتمع ادلدين يف العمل على ترويضها و احتوائها ، او حىت اقصاء من يراىا سبثل خطرا على من تنظ
بقائو واستمراره. ان ىذه احلركية للمجتمع ادلدين، و بصرف النظر عن خلفياهتا و سلبياهتا ، ديكن اعتبارىا 

زائري . وردبا ىذه احلركية جاءت  شيء اجيايب يف اطار حرية الرأي وحرية التعبَت اليت يكفلها الدستور اجل
كذلك يف سياق ما شهدتو الساحة العربية ، فيما مسى بالربيع العريب ، و كذلك بسبب ضغوطات القوى 

 يضاف وادلؤسسات الدولية ومطالبتها باحًتام حق الشعوب يف احلرية ، دون وصاية السلطات احلاكمة .
واليت فرضت على اجملتمع ادلدين ان يكون لو ،   2019اذل ىذا قرب موعد االنتخابات الرئاسية يف افريل 

 (.18)موقف ، و ان يثبت وجوده يف الساحة

ضد ترشح بوتفليقة  للمجتمع ادلدين يف ادلظاىرات )احلراك( اخلاصة وقد ظهرت ىذه الديناميكية       
. وقد استطاعت ىذه احلركية إجبار النظام على  2019فرباير  22ت منذ ذلذه اإلنتخابااخلامسة للعهدة 

، مث استقالة بوتفليقة قبل هناية عهدتو الرابعة .  2019أفريل  18العهدة اخلامسة وتأجيل انتخابات  إلغاء
 .  2019ديسمرب  12واألمور خضعت لتطورات متالحقة باإلذباه ضلو انتخابات رئاسية يف 

  المجتمع المدني في الجزائر بالنظام السياسيعالقة 3.3-  

  Relation of the civil society in Algeria with the political regime                   

كما أشَت آنفا فإن النظام السياسي يف اجلزائر قد قصد يف تعاملو مع موضوع اجملتمع ادلدين وتشجيع          
إنشاء اجلمعيات واالحزاب السياسية ، إذل امتصاص غضب ادلواطنُت واستيائهم ، بسبب تدىور األحوال 
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ىت يستطيع ربقيق ذبانس ادلعيشية ، واليت ازدادت تفاقما . كما قصد إحكام قبضتو على الوضع العام ، ح
رغم ما عاشتو اجلزائر من ىدوء نسيب ، مقارنة بالدول العربية ، اال ان وانسجام يف أعلى ىرم السلطة .  و 

ىذا دل دينع حركيات اجملتمع ادلدين من التظاىر و االحتجاج ضد النظام يف كثَت من جهات الوطن، ويف  
 و استنكارا دلختلف مظاىر الفساد لسيء ، و عن الظلم ، كثَت من ادلرات، تعبَتا عن الوضع االجتماعي ا

 وغَت ذلك من ادلشاكل .

و قد استفادت ىذه النشاطات االحتجاجية من ىامش احلرية الذي يكفلو الدستور اجلزائري ، لكن ىذا 
ما زبضع ذلذا االذباه السياسي او ذاك ، و ا ، اذلامش عادة ما كانت سبلؤه اما تنظيمات طالبية متعددة

باالضافة اذل ان كثَتا من منظمات اجملتمع ادلدين ربولت .  نقابات ىي يف بعضها غَت قادرة على احلركة 
و ىذا ما يثَت ،  اذل جلان دعم و مساندة للرئيس بوتفليقة وللنظام القائم يف سلتلف القضايا ادلطروحة

 ( . 19مع ادلدين)مسألة االستقاللية اليت تعترب من االمور االساسية يف موضوع اجملت

كما استفادت ىذه النشاطات االحتجاجية ، كما أشَت آنفا من انعكاسات الربيع العريب احلركية ،             
 و خاصة بعد رفع السلطات اجلزائرية حلالة الطوارئ اليت كانت ربظر مثل ىذه النشاطات وسبنعها .

، نذكر  2019فرباير  22الذي انطلق منذ و من أىم ىذه النشاطات االحتجاجية قبل احلراك ،      
على سبيل ادلثال ، التنظيمات الرافضة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة ، و اليت ظهرت مباشرة بعد اعالنو 

، "بركات". و من أىم ىذه التنظيمات حركة  2014الًتشح ذلذه العهدة يف االنتخابات الرئاسية ألفريل 
 14عاصمة ، منها احتجاج ضخم يوم تواصلة امام اجلامعة ادلركزية بالاليت قامت بتنظيم احتجاجات م

       يها النخبة ادلثقفة من اعالميُت، و الذي ضم كثَتا من الفئات االجتماعية غلبت عل 2014مارس 
بالعهدة الرابعة   تنديدية ( . كما نظم اساتذة اجلامعة وقفة 20و سياسيُت  واساتذة جامعيُت و موظفُت)

 . 2014مارس 12جبامعة بوزريعة يوم  
 و أىم ادلربرات اليت أعلنتها ىذه التنظيمات اإلحتجاجية ذلذه العهدة صلد :           

االقتصادية ،االجتماعية و السياسية واإلعالمية، : حالة اجلمود السائدة يف سلتلف القطاعات   -1  
 و كذا ادلعارضة . و يظهر ىذا خاصة يف التضييق يف اجملالُت السياسيالذي ميز اداء ادلؤسسات احلكومية 
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و االعالمي ، باالضافة اذل الفوضى يف االداء االقتصادي ، رغم ربسن احلالة ادلالية للدولة آنذاك  زيادة    
على الفساد ادلستشري يف كثَت من قطاعات الدولة ، حىت وصل اذل ادلؤسسات اذلامة فيها ، كشركة 

 (21)ناتراك ، ووزارة األشغال العمومية وغَتمهاسو 
حالة اليأس و االستياء اليت ىيمنت على فئات كثَتة من الشعب، بسبب الوضع اإلجتماعي  -2

واإلقتصادي ادلزري ، وبسبب خوصصة ادلؤسسات و االمالك العمومية بطريقة مريبة ، و عدم وجود 
كريس و تدعيم اجلمود ، باحملافظة على نفس الوجوه يف برنامج اقتصادي واضح و دقيق ، باالضافة اذل ت

ادلناصب العليا دون تغيَت ،رغم إجراء انتخابات شكلية ، اليت اصبحت فقط وسيلة لتقوم النخب احلاكمة 
 (22)بتجديد نفسها بنفسها، و كسبها الشرعية بواسطة طرق تتكرر مع كل موعد انتخايب شكلي

بَتة اليت وجهها السيد اليمُت زروال ، الرئيس السادس للجزائر يف االنتقادات الكيضاف إذل ىذا  -3
، يف ذكرى النصر حول األوضاع العامة  يف البالد ، حيث 2014مارس 19رسالة اذل الشعب يوم 

 دعمت ىذه الرسالة من موقف حركات اجملتمع ادلدين الرافضة للعهدة الرابعة ، و زادهتا إصرارا .

الء الرافضُت ، ىناك نشاط ادلؤيدين للعهدة الرابعة ، و تتمثل يف جل التنظيمات و يف مقابل نشاط ىؤ     
و دعت ، 2014مارس  14الطالبية دبختلف اجلامعات اجلزائرية ، و اليت اجتمعت باجلزائر العاصمة يوم 

و ىو نفس موقف منظمة الزوايا اليت " .  الوفاء و االستقرار"اذل ضرورة دعم و مساندة ما امستو دبرشح 
اجتمعت بالعاصمة يف نفس اليوم ، و ضمت شيوخ الزوايا على مستوى الوطن ، و الذين عربوا عن 

 باإلضافة إذل ادلركزية النقابية.  لعهدة رابعة "  البيعة"دعمهم و مساندهتم لبوتفليقة ، بل و أعلنوا  

 وغَتىا من الفعاليات . ....

 مربرات ىذه التنظيمات من ىذا الدعم و ادلساندة ما يلي : و كانت       

 وئام ادلدين و ادلصاحلة الوطنية للرئيس بوتفليقة الفضل يف القضاء على االرىاب ، بعد اصدار قانون ال -1 
شلا ادى اذل استقرار البالد ، و عودة احلركية السياسية و االقتصادية ذلا، و خاصة عودة االستثمارات 

 ة و االجنبية منها على اخلصوص .الكبَت 
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و ىو ما ظهر يف احلركية الكبَتة اليت شهدهتا الديبلوماسية . عودة اجلزائر اذل صف الدول اذلامة  -2
 اجلزائرية، حيث اصبحت اجلزائر شريكا اسًتاتيجيا مع القوى ادلؤثرة يف العادل يف كثَت من قضاياه .

 

                        صعوبات المجتمع المدني في الجزائر،ووسائل دفع و تدعيم دوره 4-  
Difficulties of the civil society in Algeria & means of sustaining its role         

ئر يف القيام يف ىذا احملور سيتم التعرض للصعوبات و العراقيل اليت ظلت تواجو اجملتمع ادلدين يف اجلزا       
 مث يتم تناول الوسائل اليت جيب توافرىا لتجاوز ىذه الصعوبات و القيام هبذا الدور كما ينبغي ..  بدوره

 صعوبات وعراقيل المجتمع المدني في الجزائر1.4-  

           Difficulties & obstacles of the civil society in Algeria                         

الف منظمة بعد صدور 80 اكثر من )على الرغم من كثرة تنظيمات اجملتمع ادلدين اليت مألت الساحة 
، اال اهنا بقيت غَت فعالة فيما تقوم بو ، اما بسبب تبعيتها لالحزاب السياسية ، او (1989الدستور 

د و القبول و يظهر ذلك من خالل اجراءات االعتما،  بسبب سعي الدولة الحتوائها، و تكبيلها 
والتجديد ذلذه التنظيمات ، اليت ظلت مشددة وصعبة، مع تقليص نشاطات التنظيمات ادلقبولة منها 

و ىذا يعد نوع من ادلضايقات اليت ربد من قدرات .  وادلعتمدة، يف نشاط و ىدف زلصور و زلدد 
 منظمات اجملتمع ادلدين و من تقليص نشاطاهتا .

 وعامة،ديكن تبيان اىم الصعوبات وادلعوقات اليت ظلت تواجهها منظمات اجملتمع ادلدين يف اجلزائر :   

لدوره  عدم وجود ثقافة سياسية حول اجملتمع ادلدين يف االوساط الشعبية ، اذ ظل يتنكر الكثَتون -1 
لسلطات يف احيان كثَتة اذل التشكيك باستمرار ، ألهنم ال يعرفون أمهيتو ودوره يف احلياة العامة ، شلا دفع ا

 يف بعض نشاطاتو ، وبالتارل التضييق عليو .

و ضعف مبدأ التداول على ، أي شخصية القائد ،  ربط تنظيمات اجملتمع ادلدين بشخصية معينة  - 2
 القيادة يف ىذه التنظيمات وخاصة األحزاب السياسية ،إن دل يكن انعدامها .
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ت و العطايا اليت سبنحها الدولة ذلذه التنظيمات ، شلا ادى اذل تقدًن ادلصاحل اجلري خلف ادلساعدا  - 3
 الضيقة على حساب اىداف ادلنظمة و ادوارىا 

 عدم وجود برامج واضحة لدى ىذه التنظيمات ، و ىيمنة االعمال االرذبالية و ادلزاجية على قراراهتا  - 4

 فيها ، شلا جعلها عاجزة على رلاهبة ادلشاكل اليت مع ضعف التنظيم و غياب االحًتافية عند الناشطُت
 تواجهها ، و القيام بادلهام ادلوكلة إليها وعلى أدوارىا .

عدم وجود شراكة حقيقية بُت ىذه ادلنظمات و السلطات العمومية، إما بسبب تكاسل ىذه   - 5
ضمن  شراكة مفيدة ،  يف العمل ادليداين ، من اجل الدخول يف مفاوضات مع ىذه السلطات ادلنظمات

او بسبب عجز ىذه ادلنظمات ، نتيجة الحتكار السلطات احلاكمة لعملية ادلمارسة السياسية ، وصناعة 
 (23)القرارات و اصدار القوانُت

و  اما اكرب عائق ظلت تواجهو تنظيمات اجملتمع ادلدين يف اجلزائر ، فهو خضوعها لسيطرة الدولة ،   - 6
ة بفرض إجراءات وقوانُت تعقد و تصعب اوال عملية انشاء ىذه ادلنظمات ،      و ذلك بقيام ىذه االخَت 

كما ظلت الدولة تقوم بالتغلغل داخل ىذه ادلنظمات ،  تعقد و تصعب عملها احملدود ثانيا اذا انشئت . 
لنظام والسيطرة عليها ، بل اكثر من ذلك ظلت تقوم خبلق تنظيمات و صبعيات مصطنعة موازية نابعة من ا

و ىنا ديكن اإلشارة اذل ما كان يسمى بادلسَتات العفوية ، و ذبميع االشخاص .  ( 24و تابعة لو)
جلان مساندة الرئيس بوتفليقة لعدة عهد ، وحىت )ادلؤطرين لتمجيد النظام ، و الصراخ حبياة الرئيس و بقائو 

كما ( .   2019فرباير  22عيب يف ، واليت ألغيت بفضل قيام احلراك الش 2019العهدة اخلامسة ألبريل 
 (25جبهة التحرير الوطٍت))ديكن ذكر دور ادلنظمات اجلماىَتية الكثَتة التابعة حلزب السلطة 

و الشك ان ىذه ادلمارسات الغريبة ، قد تركت تأثَتات سلبية على تنظيمات اجملتمع ادلدين وعلى 
ة بشكل كبَت دبجموعة من القوانُت                 نشاطاهتا ، حيث صلدىا اما شلنوعة من النشاط ، او مقيد

 (. 26.)و الضوابط

نعم ان كثَتا من منظمات اجملتمع ادلدين الناشطة يف الساحة ىي من صنع النظام احلاكم ، و قليل منها 
فافتقارىا  ،  مستقلة ، و لكنها تتعرض لقيود قانونية و مالية صارمة و ظادلة ، و إذل ضغوطات كثَتة
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دلصادر التمويل اليت تسمح ذلا بالنشاط احلر واالستقاللية مثال شكل عائقا ذلا ، جعلها عرضة الستغالل 
 (27)النظام بل ردبا الستغالل اجلهات اخلارجية

لكل ىذا صلد ان اجملتمع ادلدين يف اجلزائر قبل احلراك األخَت ، فقد فاعليتو و كفاءتو و ربول اذل رلرد     
للسيطرة على ادلواطنُت ، وتضييق اخلناق عليهم وعلى ( الدولة ) النظام احلاكم  ادوات يستخدمها

 (28)حريتهم
 

  وسائل دعم دور المجتمع المدني في الجزائر ودفعو 2.4- 

           Means of sustaining the role of the  civil society in Algeria                

                                                                                                      

بالرغم من الصعوبات و العراقيل اليت ظلت تواجهها منظمات اجملتمع ادلدين يف اجلزائر، اال انو ديكن 
بفعالية اكرب ،و سبكينها من القيام بدورىا على امت وجو ، و ذلك  دعمها و دفعها للقيام باداء وظيفتها

 قانونية : -ثقافية ، واقتصادية ، وسياسية  -اجتماعية: بتوافر رلموعة من الوسائل 

واليت تعترب ىامة يف  :   Socio-cultural meansالثقافية -الوسائل اإلجتماعية -2.41.
صلاح اجملتمع ادلدين يف القيام بادواره عامة ، و يف عملية التحول الدديقراطي خاصة . فاجملتمع ادلدين ال 
ينشط فقط بقيام مؤسسات تنظيمية مستقلة عن السلطات العمومية )الدولة( ، ما دل تسبقها ثقافة ترتكز 

د تعاملعها مع ادلواطنُت ، باحًتام حقهم يف التفكَت على ضروؤة تقييد ىذه النشاطات حبدود معينة عن
( . والعكس كلما كانت االحوال االجتماعية و الثقافية تعاين من 28والتعبَت والتنظيم واإلجتماع...اخل)

لغوية او دينية ، او قبلية او غَتىا ، كلما وجدت االحزاب السياسية و باقي : انقسامات داخلية 
 ( . 29صعوبات يف القيام بدورىا الطبيعي) مؤسسات اجملتمع ادلدين

و يف ىذا . وذلذا جيب دعم اجملال الثقايف ، ألنو يعد من األمور ادلهمة ادلتعلقة بعملية قيام اجملتمع ادلدين 
الصدد يربز الدور الكبَت الذي ديكن ان تلعبو السياسات الثقافية و االعالمية و الًتبوية يف اجملتمع،  فهن 

 ( .30امة للمسامهة يف عملية التحول الدديقراطي)تعترب اسس ى
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العمل على نشر قيم ادلشاركة ، و تعميق الوالء : و ىذا اجلانب الثقايف يتمثل يف ركيزتُت ىامتُت مها 
للوطن . وحىت يتم ربقيق ذلك جيب االىتمام بادلؤسسات اليت تقوم هبذا الدور ، و مها مؤسسات التعليم 

جيب احًتام الراي اآلخر ، و كذا تشجيع ادلشاركة السياسية ، اي العمل على كما ،  و االعالم خاصة 
ترسيخ التنشئة االجتماعية ، من خالل تعبئة الفرد ، ليؤدي ادواره داخل اجملتمع ، حىت يصبح مواطنا 

ح ان نشر و من الواض اجيابيا ، يساىم يف ربقيق التنمية اجملتمعية يف صبيع ادليادين ) الشعور بادلواطنة ( .
 (31)ىذه القيم،تشكل رلتمعة ثقافة اجملتمع، وتعترب اىم قاعدة يف تطوير اجملتمع ادلدين يف اجلزائر

اذن فعالية االحزاب السياسية و تنظيمات اجملتمع ادلدين و مسامهتها يف التنمية السياسية ويف عملية       
دة ، و يتحقق ذلك من خالل ثقافة ادلشاركة ، التحول الدديوقراطي ، مرتبط بشكل الثقافة السياسية السائ

 ثَت يف العملية السياسية برمتها ىذا ما يؤدي اذل انضمام االفراد و إقباذلم على العمل السياسيي ، بل و التأ
 (32)و من مث اقامة دولة دديقراطية حقيقية و ليست شكلية

دين ، جيب تلبية مطالب االفراد و رغباهتم ،  و لنجاح االطار الثقايف و االجتماعي يف دعم اجملتمع ادل      
هبم،  و ربقيق حاجاهتم الضرورية، و رفع مستوى الدخل الفردي، شلا جيعلهم يًتفعون عن احلاجات اخلاصة

وسائل  ، والدخول يف االحزاب وادلنظمات اليت سبثل ذلم  ويسمح ذلم باالىتمام بادلشاركة السياسية
 الدديقراطي .للمشاركة يف عملية التحول 

اي العمل على ربقيق مستوى :    Economical means   الوسائل االقتصادية  -2.42.
معقول من النمو االقتصادي كأساس ال بد منو لقيام رلتمع مدين نشيط  . وكما ىو معروف فإن فكرة 

يف تشكيل النظم ادلستوى االقتصادي العارل، الذي ساىم  اجملتمع ادلدين تعود اذل الدول ادلتقدمة ذات
اجلزائر ، اليت تعاين من ازمات و مشاكل اقتصادية كبَتة ،  الدول ادلتخلفة ، و منها الدديقراطية ، خبالف

     جعلها تفشل حىت االن يف ربقيق منو و تقدم اقتصادي ، يساىم يف رفع ادلستوى ادلادي للمواطنُت ، 

ر السياسية ، وبالتارل يف عملية التحول الدديوقراطي عن و ديكنهم بالتارل من االىتمام بادلشاركة يف االمو 
 طريق إنشاء تنظيمات اجملتمع ادلدين واإلنظمام لألحزاب . 
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ومن ادلسائل اإلقتصادية اليت جيب أخذىا بعُت اإلعتبار ، قضية التمويل اليت تواجهها مؤسسات      
    ن شلارسة أي نشاط إقتصادي أو ذباري                                                                                            اجملتمع ادلدين و االحزاب السياسية يف اجلزائر ، إذ سبنع م

كما ان التمويل اخلارجي ،تلفو الكثَت من ادلخاطر و الشبهات ،  .  اال يف ميدان الطباعة و النشر 
ة ، و توجيهها دبا حيقق مصاحل اجلهات ادلاضلة ، و ليس كالتدخل يف شؤون ىذه ادلؤسسات الداخلي

( .  وذلذا جيب أن  تكون ىناك استقاللية مالية ذلذه التنظيمات ، وأن يسمح ذلا 33)ادلصلحة الوطنية
 دبمارسة النشاطات اإلقتصادية والتجارية .

ادلواطنُت ، كلما زاد  إذن كلما ارتفع مستوى النمو و التقدم االقتصاديُت ، و ربسنت ظروف معيشة   
اىتمامهم بالشؤون العامة ، و بالتارل يزداد نشاط اجملتمع ادلدين يف ادلشاركة السياسية، ويزداد  دوره يف 

 التنمية السياسية ، ويف عملية التحول الدديوقراطي .

االقتصادي،وحيصل ذلك و بالتارل فتنشيط اجملتمع ادلدين يف اجلزائر،حيتاج اذل درجة مقبولة من النمو 
بإعطاء دور اىم للقطاع اخلاص و للمبادرات الفردية، بعيدا عن تدخل الدولة، الذي جيب ان يقتصر على 
هتيئة الظروف الضرورية اليت تسمح لإلقتصاد أن يشتغل ، وذلك بوضع القوانُت و القواعد التنظيمية ذلذه 

بالد، دون تدخل مباشر من طرف الدولة ، الن النشاطات اخلاصة ، وربقيق األمن واإلستقرار يف ال
تدخلها ادلباشر يف سلتلف رلاالت النشاط االقتصادي ، حيد من إمكانية تشكل اجملتمع ادلدين ادلستقل  

 (34ومن لعب دور فعال)

( : و ىي رلموعة 35)legislative means-Politico  القانونية-الوسائل السياسية -2.43.
، و  السياسية و القانونية اليت تعد الضمانات الضرورية لنشاط منظمات اجملتمع ادلدينو القواعد ادلبادئ 

اليت ديكن حصرىا يف توفَت إطار سياسي، ديكن سلتلف ىذه ادلنظمات من حرية التعبَت عن افكارىا و 
(  الن 36مصاحلها بطريقة سليمة و منظمة . وتعترب الدديقراطية احسن إطار سياسي لتطوراجملتمع ادلدين)

تدعيم الدديقراطية ىو األساس الصحيح لقيام ىذا اجملتمع ، و ضمان حقوق االفراد وحرياهتم، كحق 
 (37و االختيار  و حرية التعبَت و حق االجتماع ... اخل)  التصويت 
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 و تقوم الدديقراطية بتوفر رلموعة من ادلبادئ و القواعد السياسية و القانونية ،و اليت ديكن حصرىا يف
 ضرورة قيام تعددية حزبية و تفعيلها، الن وجود تعددية فعلية وفعالة يعترب من الوسائل ادلهمة اليت جيب

 توفرىا يف الدولة اليت تريد قيام رلتمع مدين نشيط وفعال ، واليت تتطلب سبكُت سلتلف القوى 
 (38االجتماعية و السياسية من التعبَت السياسي) 

 تعددية من اجل الوصول اذل الدديقراطية الصحيحة ، يتطلب األمر ما يلي : و لتحقيق فعالية ال       

 القبول دببدأ التنوع و التعدد ، و التداول على السلطة سلميا من قبل النظام القائم . - 1

 ضمان حقوق االنسان واحًتامها ، باعتبارىا من متطلبات تطوير و تنشيط اجملتمع ادلدين . - 2

الفصل بُت السلطات ، ووضع احلدود بُت سلتلف ادلؤسسات و أجهزة الدولة حسب احًتام مبدأ  - 3
 ( .39الوظائف و األدوار)

قيام عالقة تكاملية بُت الدولة و اجملتمع ادلدين على أسس تبٌت على مبادئ ادلواطنة ، وسيادة   - 4
لتنمية و شبارىا على اجلميع القانون و دولة ادلؤسسات . باإلضافة اذل ربقيق العدالة يف توزيع أعباء ا

وكذلك  دعم دور اجملتمع ادلدين ، لتصبح العالقة بُت الطرفُت منظمة بإطار قانوين ، من اجل ربقيق نوع 
 (40من التوازن والتكامل)

ضرورة وجود وسائل تسمح بالتداول على القيادة داخل مؤسسات اجملتمع ادلدين نفسها. إذ أنو كما  - 5
يف اجلزائر ىيمنة الثقافة التسلطية يف ىذه ادلؤسسات . وخاصة داخل األحزاب  أشَت آنفا ، يالحظ

 السياسية ، نفس الشخص القائد منذ نشأة احلزب ) قضية الشخصنة ( . 

 ة احتوائو ، حبجة ادلربر األمٍت جيب التخفيف من سيطرة و تغلغل الدولة داخل اجملتمع ادلدين و زلاول - 6
ذلذا على  ( . 41ريات العامة و النشاطات)م ، شلا يؤدي اذل التضييق على احلوحجة ضباية النظام العا

الدولة ان تلتزم باحلياد إزاء فعاليات اجملتمع ادلدين و تنظيماتو ادلختلفة ، و كذلك التخفيف من االجراءات 
 (.42البَتوقراطية ادلعرقلة يف التعامل معها سواء يف إنشائها أو حول نشاطاهتا كذلك)
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     ضرورة دعم االتصال بُت النظام السياسي و مؤسسات اجملتمع ادلدين ، عن طريق الوسائل الرمسية -7
   و غَت الرمسية ، لتمكُت فعاليات ىذا اجملتمع من التعبَت عن نفسها ، ولذلك وجب تفعيل دور االعالم 

                                و تنشيطو .                                                 

كما جيب ان يكون ىناك تنسيق بُت مؤسسات اجملتمع ادلدين نفسها،و تدعيم وسائل احلوار بينها و بُت    
ادلواطنُت ، من اجل ربسيسهم بأمهية العمل احلزيب و اجلمعوي والسياسي . ولتحقيق ىذا الدور جيب تعبئة 

 عب ىذا الدور .وسائل اإلعالم و اإلتصال ادلختلفة كذلك حىت تل
إذا ربققت ىذه ادلطالب والشروط ، يستطيع اجملتمع ادلدىن أن يلعب دوره كما جيب ، وديكن ربقيق       

 ربول دديوقراطي سليم ، وبالتارل الوصول إذل قيام دولة دديوقراطية حقيقية يف اجلزائر .
 

عملية التحول الدديقراطي يف اجلزائر ، نظرا : يف ىذه الدراسة مت تناول دور اجملتمع ادلدين يف الخاتمة 5- 
الهنا من بُت الدول اليت بدأت خطوات يف مرحلة التحول ىذا . و ىكذا مت التعرض دلفهوم اجملتمع ادلدين 

يف عملية التحول ىذه ، و ذلك  بصفة عامة  واجملتمع ادلدين يف اجلزائر بصفة خاصة . كما مت ربليل دوره
شاركة السياسية ) االنتخابات (  عملية التنشئة السياسية ، و دوره يف عملية ادلخالل استعراض دوره يف من

                                                         و كذلك بالتعرض اذل تلك العالقة اليت ظلت تربط اجملتمع ادلدين بالسلطة السياسية احلاكمة يف اجلزائر .                            
و اتضح ان وظيفة ىذا اجملتمع يف عملية التحول الدديقراطي يف اجلزائر ىامة جدا ، مثلها مثل الوظيفة اليت 

      تمع ادلدين رصيدا ثقافيامن امتالك اجمل . ىذه األمهية نابعة خاصة  دلؤسسات الرمسية يف الدولةتلعبها ا
، نابعة من  قامة دولة دديقراطية حقيقية، يسمح للجزائر من احلصول على  فرص جديدة إلا و معرفي

خصوصيات ومقومات اجملتمع اجلزائري . فاجملتمع ادلدين ىو إنعكاس للخلفيات االجتماعية والثقافية و 
التارخيية و غَتىا للمجتمع اجلزائري، شلا يسمح لو بان يكون مصدرا للعديد من احللول للمشاكل الكثَتة 

قراطي .                                                                                 اليت تواجو عملية التحول الددي
كل ىذا يبُت العالقة اذلامة بُت اجملتمع ادلدين يف اجلزائر ، و بُت ىذه العملية الدديوقراطية ، حيث ان عمل 

ياسية، و كذا الوصول اذل ادلسامهة مؤسسات ىذا اجملتمع قائم على تنظيم مشاركة ادلواطنُت يف العملية الس
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و ىذا يظهر الدور اذلام الذي يلعبو اجملتمع ادلدين يف دفع   تلف رلاالت حياهتم .يف صنع القرارات يف سل
عملية التحول الدديقراطي يف اجلزائر اذل االمام ، وخاصة اذا مسح لو بالقيام بدوره ىذا ، و ادلتعلق بتنشيط 

تكون القاعدة االمامية يف إقامة التنشئة  ،رسيخ ثقافة اجتماعية و سياسية ت ادلشاركة السياسية ، و
 االجتماعية و السياسية .

و لكن يف اجلزائر ، ظلت العالقة بُت اجملتمع ادلدين و السلطة السياسية تتميز بالتبعية ، بسبب عدم     
منظمات مراقبة و مقيدة. ونتيجة ثقة ىذه السلطة دبنظماتو .فهي تراىا مصدر هتديد ذلا ، شلا جعلها 

    بسبب طبيعة النظام  ، دورىا ظل زلدودا و ، لذلك ظلت فعالية اجملتمع ادلدين يف اجلزائر ضعيفة جدا
 افة إذل العوائق والصعوبات األخرى اليت ذكرت يف ثنايا ىذه الدراسة .ضو سياسية اذليمنة . باإل

 راطي صحيح أن ديكن من أداء دوره ، لكي حيصل ربول دديق ائروذلذا جيب على اجملتمع ادلدين يف اجلز     
و ذلك بفتح اجملال امامو للمسامهة يف ترسيخ الدديقراطية ، الن ىذه مسؤولية صبيع الشركاء االجتماعيُت ، 

كما جيب ان يتم تكريس مبادئ الدديقراطية داخل ىياكل منظمات   يست مسؤولية الدولة وحدىا .ول
أوال، خاصة فيما يتعلق بثقافة التداول على القيادة ، و العمل على تثبيت ىذه الثقافة على اجملتمع ادلدين 

اإلجتماعية واإلقتصادية  -باإلضافة إذل هتيئة الوسائل الثقافية مستوى الفاعلُت داخل ىذه ادلنظمات . 
ي . وقد يكون احلراك األخَت القانونية اليت تعمل دعم اجملتمع ادلدين ودفعو ليقوم بدوره كما ينبغ-والسياسية

 بداية لدور كبَت ذلذا اجملتمع ادلدين يف صلاح العملية الدديوقراطية احلقيقية  يف اجلزائر .
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 . 26، ص  2004العريب ، 
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 ملخص:

احلربنب العاملتني فقد ربطت الدول األوروبية  لما قبتعود ظاهرة هجرة املغاربة حنو أوروبا األوىل لفرتة 
و هذه املناطق مبثابة قواعدها اخللفية يف مواضيع التنمية  اعتربتو  املتوسط،نفسها مبستعمراهتا يف جنوب 

ل و بنيت خالهلا أوروبا على مقدرات هذه الدو  عشر،النهضة اليت عرفتها يف القرن الثامن عشر و التاسع 
الدول األوروبية  استعانت االستعمارو مع �اية هذه فرتة  يف فرتة احلربني العامليتني، و على جثث مواطنيها

 بسواعد املهاجرين يف إعادة بناء حضارهتا الراهنة . 
 اجتهتو مع تزايد اهلوة بني ضفيت املتوسط أغلقت الدول األوروبية حدودها يف وجه املهاجرين و 

وم حركة اهلجرة بالعمالوجه اآلخر للحوار املتوسطي يف سياق رفض  زمما أدى إلبرا انتقائيةلسياسة أكثر 
،و أصبحت األزمات املتتالية يف السياسية و األمنية و االجتماعية  بصورة تتداخل فيها كل املتغريات

سياسية يف ال اتو قد شكلت األزملقيم األمنية يف غرب املتوسط ، املنطقة املغاربية تشكل هتديدا مباشرا ل
، و وروبية متشددة حنو هذه القضايا دفعا جديدا للهجرة و اللجوء يف مقابل سياسات أ ل املغاربيةالدو 

هتدف هذه الدراسة لتحديد أهم حركيات الظاهرة يف ظل األزمات السياسية الراهنة و أثررها على القضايا 
 األمنية يف غرب املتوسط.

 السياسات األمنية. ; التهديد األمين ; األزمات ; اللجوء ; اهلجرة غري الشرعية الكلمات المفتاحية:
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دراسة في تأثيرات –المنطقة األورومغاربية، الحركيات و التداعيات  ظاهرة الهجرة فيالمقال:عنوان 
 .-م 2011مابعد التحوالت السياسية 

 

The migration of maghreb citizens back to the first pre-world s war which 

Europe have linked the European countries themselves to their colonies in the 

southern Mediterranean, and these areas were considered as their bases in the 

background of development and renaissance in the eighteenth and nineteenth 

century, which Europe built on the capabilities of this At the end of the colonial 

period, European countries used the immigrants' bases to rebuild their present 

civilization. 

With the growing gap between the two parts of the Mediterranean, 

European countries closed their borders to immigrants and adopted a more 

selective policy. The political crises in the Maghreb countries have posed a new 

impetus for migration and asylum in return for tough European policies towards 

these issues. This study aims to identify the most important dynamics of the 

phenomenon in light of the current political crises on security issues in the 

Western Mediterranean. 

Key words:  Illegal immigration ; seek refuge ; Crises; Security threat; Security 

policies. 
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 مقدمة :

األفراد من مكان آلخر ، و تارخييا كانت  انتقالتعرف اهلجرة يف أبسط معانيها على أ�ا حركة 
تعترب ظاهرة طبيعية ترتبط بقضايا الندرة و احلاجات ، و بتطور الدول و حتديد يف احلقبة الوستفالية و 
ظهور ما عرف بقدسية احلدود ، و اليت أصبحت فيها الدول كيانا منفصل و مستقل عن الكيانات 

السكان و البنية االجتماعية ، و لعل الفرتة اليت توالت بعد  األخرى و إجتهت أغلبها ملا يعرف بتثبيت
ذلك قد محلت إشارات إنفتاح بني الدول مع تنامي العوملة يف �اية القرن التاسع عشر ، إال أ�ا إجتهت 
لتدابري عكسية إذ أن هذه الفرتة كانت مستها إغالق احلدود أمام املهاجرين ، و اإلجتاه لإلنتقائية يف 

ألحوال يف سياسة الدول ، ويعزى هذا لتنامي النزعات األمنية لدى الدول اليت إجتهت لإلغالق أحسن ا
على جمتمعاهتا بغرض احلمائية السياسية و االجتماعية و االقتصادية و غريها ، و هذا ما ساهم يف بروز 

 .قليم املتوسطي أزمات اهلجرة باألخص يف مناطق اليت تشهد هوة بني دوهلا مثل اإل
يف مسألة العالقات األوروبية الراهنة يف ظل األزمات األمنية الربفيسور مصطفى صايج  أورد و قد

 اجلديدة نظرة اليت شكلت ال مقاله رؤية حول التحديات األمنية و اإلسرتاتيجية اجلديدة يف غرب املتوسط
اليت أصبحت و  م 1990منذ أول اجتماع جملموعة الدول التسع لغرب املتوسط بروما يف ذه الظاهرة هل

كان اإلدراك بضرورة العمل على إقامة التعاون و االستقرار فقد  فيما بعد ،  5+5تعرف إختصار مبجموعة 
"الدول بشمولية و عدم جتزئة األمنإنطالقا من قناعة و إلتزام هذه 

مسألة عدم جتزئة األمن فبالتايل ، )1(
، لل بني اجلانب النظري و التطبيقيال تزال تعاين من خهي اإلشكال احلقيقي يف املنطقة األورومغاربية اليت 

مت املتوسط على الرغم من بروز هتديدات أمنية مشرتكة غرب فاألمر يتعلق بنظرات متضاربة بني أطراف 
 .طرح قضايا اهلجرة يف صدارهتا

 أهمية الدراسة :

تربز أمهية يف املوضوع يف واقع الظاهرة املتنامية و اليت كانت يف صدارة اإلهتمامات دول املنطقة 
لعقد من الزمن رغم إختالف منظورات الطرفني هلا ، فرياها اجلانب األورويب على أ�ا هتديد أمين خطري أما 

احلكومة ، و مع بداية التحوالت  الدول املغاربية فكانت ترها هامش لتصدير فائض البطالة و ختفيف أعباء
السياسية مل تعد هذه القضية تؤرق اجلانب األورويب فقط بل أصبحت تتعداها للطرف املغاريب الذي 
أصبح يستقبل بدوره أعدادا هامة من املهاجرين بسبب ظاهرة اإلنفالت األمين و تزايد أعبائه يف منع 
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بدوره على طبيعة تفاعالت السياسة و األمن يف املنطقة ، و هو ما أثر الظاهرة كو�ا تعد منطقة عازلة 
  األورومغاربية.

 أهداف الدراسة : 

هتدف الدراسة للتأسيس للفصل بني املفاهيم املتعلقة باهلجرة ككل فكل مفهوم حيمل داللة معينة 
و تطوراهتا ختتلف عن املفاهيم ذات الصلة ، و كذا التعريج لواقع اهلجرة عموما يف املنطقة املتوسطية 

 م. 2011باألخص يف فرتة ما بني 
طقة منيف اهلجرة ظاهرة  على حركياتيف املنطقة املغاريية ماهي تداعيات التحوالت السياسية  اإلشكالية :

 ؟غرب املتوسط 
 و تفرتض الدراسة التايل :

املتوسطية و حجمها و لتأثري على حركيات اهلجرة يف املنطقة يؤدي ل املنطقة املغاربيةاألوضاع يف  تغري -
 توزيع أمناطها بشكل كبري .

 منهجية الدراسة 

تطلب تناول الدراسة اإلعتماد على املنهج الوصفي الذي مت فيه توصيف الظاهرة الذي يعد أحد 
منطلقات حتليل الظواهر من خالل حتديد أهم مميزاهتا للصول إلستنتاجات تساعد على فهم طبيعتها ، و 

اد على جمموعة من اإلدوات العلمية و املناهج املساعدة مثل املنهج التارخيي بإستدعاء قد مت أيضا اإلعتم
و املنهج التفكيكي طبيعة حالتها احلالية التطور التارخيي للظاهرة و تتبع مسارهتا و تطوراهتا اليت تؤثر يف 

نظرية و إعادة تركيبها الرتكييب الذي يعتمد على فصل املعطيات األساسية للدراسة من مصطلحات و أطر 
 من خالل اإلسقاط العلمي بني هذه األطر و التحليل املنهجي ملركبات الظاهرة.

 الجذور.ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط، دراسة في المفهوم و األول:  محورال

 أوال. تحديد دالالت مصطلح الهجرة غير الشرعية 

الغري شرعية كغريها من مصطلحات العلوم االجتماعية اليت من الصعب إجياد تعريف دقيق للهجرة 
لتعدد املفاهيم املقدمة للدول حول اهلجرة غري الشرعية و كذا  نظراو ذلك  يصعب اجياد تعريف دقيق هلا ،

إختالف أغراضها اليت ترمي إليها ، و يف التايل حماولة إلجياد تعريف اهلجرة غري الشرعية من الناحية اللغوية 
 واصطالحا من أجل تقريب املعىن .
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جر القوم من دار اىل دار أي هايقال و هجران ، و أاهلجرة إسم مشتق من هجر يهجر  أ.الهجرة لغة :
غادر املكان، وحاول إبن منظور ضبط املصطلح أيضا مبعىن اخلروج من أرض ألرض ، و هجر الشئ يعين 

، و تعين اهلجرة بصفة عامة اإلنتقال للعيش من مكان آلخر بنية اليقاء ، و ختتلف طبيعة اهلجرة )2( تركه
احد و تسمى بذلك هجرة داخلية ، و إن كانت حيث تكون من مدينة ألخرى داخل حدود الوطن الو 

عابرة للحدود الدولية فتسمى هجرة خارجية ، كما تعرف أيضا على أ�ا إنتقال لألفراد و اجلماعات من 
 Place ofإىل منطقة اإلستقبال أو مكان الوصول  Place of originمنطقة اإلرسال أو منطقة األصل 

destination.)3(  
و يعين اهلجرة  Migrantاملشتق من فعل  Immigrationأما يف اللغة اإلجنليزية  فيربز مصطلح 

للمهاجر و الذي يدل على الشخص الذي يغادر منطقة حنو منطقة  Immigrantو يرمز مصطلح 
 )4(أخرى.

من  و تعرف اهلجرة يف القاموس السياسي بأ�ا تلك احلركات الدائمة حلركة األفراد و اجلماعات
مكان آلخر ، و اليت تؤثر على التاريخ البشري ، أما اهلجرة غري الشرعية فهي تلك احلركات غري القانونية 
و اليت تعارض تشريعات الدول بشكل مباشر ، و قد عرفتها منظمة خدمات املهاجرين األمريكية بأ�ا 

 )5(قال األجانب دون وثائق رمسية.اهلجرة العابرة للدول و اليت تكسر قوانني الدول ، من خالل حركة إنت
اهلجرة ظاهرة جغرافية تعرب عن دينامكية سكانية، على شكل تنقل سكان من  ب.الهجرة إصطالحا :

مكان اىل أخر وذلك بتغيري مكان االستقرار االعتيادي وهي جزء من احلركة العامة للسكان ، و يف قول 
ناطق املختلفة و قد تكون ألسباب عديدة غالبا ما آخر توصف على أ�ا تلك احلركات البشرية بني امل

، و قد أقر اإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان احلرية جلميع االشخاص يف )6(تنتج عن ظروف إقتصادية
مع دعوة الدول لعدم فرض قيود على حق الفرد يف مغادرة ي بلد مبا يف ذلك بلدهم األصلي مغادرة ا

 .إقليمها إال يف ظروف حمدودة جدا 
منها هي خروج املواطن من إقليم  املهاجر الدولة نظر وجهة من املشروعة غري اهلجرة فإن و عليه 

من  أما تعريفهادولته بطريقة غري مشروعة سواء من غري منافذ املخصصة لذلك  أو من منفذ مشروع ، 
روعة او غري مشروعة وجهة نظر الدولة املهاجر إليها هي وصول املهاجر إىل حدود أراضيها بأي طريقة مش

، و يعد هذا النوع من اهلجرة األشد إنتشارا يف العامل باألخص يف خطوط التماس بني الدول املتقدمة و 
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الدول النامية ، و يشكل البحر املتوسط أكرب هذه اخلطوط يف صورة هوة حضارية مابني دول الشمال و 
 )7(اجلنوب.

 .الهجرة غير الشرعيةدوافع و مؤشرات .نياثا

إن املقرتب النظري للهجرة بشكل عام مل يعد ينطلق من منظورات احلاجة اإلنسانية للحركة فقط ، 
بل يتعداها ألبعاد أخرى فمنها ماهو سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي و قد جيمع كل الظروف ، فاهلجرة 

 بشكل عام و أسباهبا قد حتمل عدة أوجه ميكن إجيازها يف التايل :
من املؤكد أن مسألة األمن باألعم مطلب أساسي لإلنسان ، فالتمتع أ. مؤشر األمن السياسي : 

باإلستقاللية و احلرية يف إختيار املمثلني و املمارسة الطبيعية يف احلياة السياسية جزء ال يتجزء من األمن 
و حريته دون وجود ما اإلنساين ، و ترتكز مسألة األمن السياسي على أمهية ممارسة حقوق اإلنسان 

يعيقها من عنف أو إكراه ، ما يقتضي أن يكون مبقدور املواطنني العيش يف جمتمع حيرتم ما هلم من حقوق 
 سياسية .

فاألمن السياسي يستند بالضرورة ملفاهيم الدميوقراطية الفعالة اليت تتطلب بناءات تضمن التمثيل 
القانون و التداول السلمي للسلطة و ما عدى ذلك فهو مساس العادل يف إدارة الدولة ، و إحرتام سيادة 

لألمن اإلنساين ، و قد يدفع حبالة الألمن اليت تدل على أن الشيئ مضمون إال إذا مت تأمينه ، و اليت تعين 
شرط تدبري احلماية من اإلعمال العدائية ، و تنمية احلريات احليوية لإلنسان اليت جتعله أكثر إنسجاما و 

 )08(رارا يف إقليميه.إستق
قد تكون معارضة أنظمة احلكم أحد أسباب اهلجرة لكنها يف أغلب األحيان ال تدفع باملوجات  

العالية من املهاجرين ، و تقتصر يف أغلبها على فئات معينة ناشطة يف اجملال السياسي ، إال أن كل من 
لسلطة تدفع بالسكان للهجرة حنو األزمات السياسية و ما تنتجه من حروب أهلية و صراعات على ا

ة اإلفريقية اليت تعاين من عدم إستقرار سياسي ر أماكن أكثر أمنا ، و لعل هذا مالحظ بشكل كبري يف القا
منذ فرتة طويلة من الزمن و ساهم يف تشكيل عالقات خاصة بني دوهلا و  و تشهد حركة عالية من اهلجرة

 )09(املناطق األخرى اجملاورة.
تؤكد خمتلف األدبيات االقتصادية على دور الفوارق اجلغرافية يف إقتصادية : -ب.المؤشرات السوسيو

توزيع الدخل بني األفراد و اجلماعات ، إذ يساهم التباين املستمر بني معدالت النمو السكاين و النمو 
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بوصلة احلركات السكانية االقتصادي يف حتريك سوق العمل و حتديد مستويات البطالة ، و متثل بالضرورة 
)01(اليت تتحرك بإجتاه الدول األغىن و األكثر إستقرارا أمنيا و إجتماعيا.

 

إن األزمات االقتصادية اليت أضحت أحد التهديدات األمنية اجلديدة و اليت هلا إنعكاس كبري على 
االقتصادية ما يؤثر على احمليط االجتماعي و السياسي ، إذ تظهر اإلضطرابات املختلفة على إثر املشاكل 

مسائل األمن اإلنساين ، و لعل هذا األمر يؤدي ملا يعرف باألمن االقتصادي الذي يقصد به التحرر من 
احلاجة و الفقر و التدهور االجتماعي ، و كل ما يؤشر بظواهر الألمن االقتصادي ، و هذا ما يؤدي لربوز 

 ثر إستقرارا من الناحية االقتصادية .تيارات من اهلجرة الدولية بإجتاه املناطق األك
إن العوامل االقتصادية و تفاعلها مع العوملة من بني أبرز حمركات اهلجرة ، إذ أن مسألة التنمية و 
أثارها املرجوة أو العكسية على املعطى االقتصادي يف إقليم الدولة الواحدة ، يؤثر على إحتواء أو تزايد 

إجيابية كلما سامهت يف تثبيت السكان ، فمن وجهة نظر ميكروفردية اهلجرة حيث كلما كان هلا آثار 
Micro-individuel  فإن دوافع اهلجرة غالبا ما تكون ذاتية و ترتبط بإمكانيات حتسني املعيشة و

فهي ترتبط بتزايد الفوارق  Micro-societalظروف احلياة ، أما من وجهة النظر امليكرو إجتماعية 
وات و الرفاه ، و حتدث إثرها حركية من األماكن الفقرية نسبيا حنو الغنية ، و يقول يف االجتماعية يف الثر 

 Workers withoutيف كتابه " عمال بال حدود "  Peter stalkerهذا الصدد بيرت ستالكر 

frontiers  إن العامل الذي يفرز راحبني و خاسرين من العوملة جيعل املهمشني يف النظام الدويل " :
 )11(حياولون إجياد فرص للربح و اإلستفادة من املزايا االقتصادية للعوملة عن طريق اهلجرة ".

 .غرافيا الواسعة و المجتمع الضيق جالمتوسط ، الغرب . توصيف منطقة حوض ثالثا. 

يعترب البحر املتوسط من أهم البحار القارية حيث طول اليابس من مجيع اجلهات  أ. التوصيف الجغرافي:
و ال يسمح له باإلتصال بالبحار املفتوحة سوى عن طريق ممرات ضيقة و ينقسم ظاهريا لقسمني غري 
متساويني يف املساحة يفصلهما منطقة ضحلة متتد من تونس لصقلية و من مث إيطاليا و القسم الغريب يبدو 

 شكل مثلث قاعدته يف مشال إفريقيا و قمته يف خليج جنوة و خيتلف من حيث التكوين عن احلوض يف
و قد كان حوض البحر املتوسط تارخييا مهدا لكثري من ، الشرقي الذي يشمل البحر اإلدرياتيكي 

قبل أمام احلضارات املختلفة كمنبع من منابع احلضارة و تقول شاكلتون يف كتاهبا عن أوروبا أن املست
 (12)رابط اخلطوط اليت تربط األقاليم يف ظل تنامي ت لحوظامل هنشاط بدايةعيد جمده بعد تاحلوض ليس
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و يعد حوض البحر املتوسط أكرب حوض مغلق ذو إمتداد واسع يربط بني ثالث قارات هي إفريقيا 
كلم   3200ب  على شريط ساحلي يقدر  2ماليني كلم 3و أوروبا و آسيا يف مساحة متتد حلوايل 

يفصل بني ضفتيه مضيق جبل طارق من جهة و قناة السويس  مضيق الدردنيل و البوسفور من جهة 
دولة تضاف ل  22ميل ، و تشرتك حوايل 814ميل و عرض يقدر ب  334أخرى و يبلغ طوله حوايل 

 جزيريت قربص و مالطا ميكن تقسيمها لثالث أقسام هي :
ة أوروبا و هي : فرنسا ، إسبانيا ، إيطاليا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، البوسنة دول مشال املتوسط تقع يف قار  -

 و اهلرسك ، ألبانيا و اليونان و تركيا
 دول شرق املتوسط تقع يف قارة أسيا : سوريا و لبنان و فلسطني . -
مصر و  دول جنوب املتوسط و هي الدول اإلفريقية املطلة على املتوسط كاجلزائر و تونس و ليبيا و -

 )13(املغرب .
فضاء مفتوح جيوسياسيا حبيث ميتد لدول أخرى ال تطل على سواحله  غرب املتوسطنطقة تعترب م

من منظور الدور اإلسرتاتيجي و كذا نشاط الفواعل املتداخلة  أغلب القوى الكربى يف العامل تدير 
و حنو املنتشر يف مشال إفريقيا  املتنامياألجنيب وهذا ما يفسر الوجود  هذه املنطقة احليوية بوصلتها حنو 

مشاريع اجملتمع املتوسطي الضيق كون املنطقة  لهذا ما يعرقمنطقة الساحل اإلفريقي املتخام حلدود املنطقة و 
جزء من جتاذبات عاملية سواء كانت هوياتية أو إقتصادية أو سياسية و يضاف لذلك التباين الشديد بني 

ففي الشمال الغريب دول متقدمة  ضفتنيالجم منتهى التباين االقتصادي بني املتوسط الذي يرت غرب ضفيت 
يف كل املؤشرات املختلفة من إحصائيات الناتج الداخلي اخلام و مستوى اإلستثمار و هياكل اإلنتاج و 

نطقة املالية العامة إضافة للتباين التكنولوجي و التباين يف مقاييس جودة التعليم و هذه الظروف جعلت امل
املتمثلة يف الدول املغاربية الشمالية منطقة جذب لألفراد و رؤوس األموال على حساب دول اجلنوب 

يضاف الغنية باملوارد األولية و الغارقة يف األزمات األمنية و الصراعات البينية و النزاعات الدائمة باألساس 
 .ي أنذر بأزمات سياسية دوريةو مسائل التحول الدميوقراطي الذلحكم الراشد غياب تام ل لذلك

إن معيار اإلستفادة بني دول : المتوسط و مسائل توزيع القوىغرب . الترتيبات الجديدة في ب
الشمال و اجلنوب من متغريات �اية احلرب الباردة يدل على واقع متناقض فقد أفرزت خمرجات العوملة 

من جمموع سكان العامل ، و يتحكمون  %16تطورات حضارية للدول الشمال اليت يقارب عدد سكا�ا 
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من اإلنتاج العاملي بينما يعاين دول اجلنوب من األزمات و املشاكل االقتصادية  الذين ميثل  %80يف 
فقط من اإلنتاج العاملي ، و تزامن مع ذلك ظهور مايسمى  %16و فق نصيب  %84عدد سكا�م 

اإلحتكاكات بني احلضارات املختلفة يف ظل بالفجوة احلضارية اليت أثرت على عمليات اإلتصال و 
إفرازات العوملة و الذي أصبح يتحكم يف مظاهر الصراع أو التعاون كون مسألة اهلوية أمر نسيب ال ميكن 
قياسها إال أن ماميكن قوله أنه يزداد يف ظل وجود جمتمعات ضيقة يف بيئة حمصورة نسبيا و لعل منطقة 

 )14(توضح هذا األمر .املتوسط هي أكثر املناطق اليت 
جمموعة من التغريات املعقدة سامهت يف رسم معامل جديدة  منطقةعكس الوضع اجلديد للو قد 

متناقضة األوجه ، ففي الوقت الذي إجتهت فيه اإلقليمية اجلديدة أحد مسات اجملتمعات األوروبية اليت 
تدفع إلنشاء هويات إقتصادية و سياسية و إجتماعية متناسقة كانت دول اجلنوب غارقة يف املشاكل 

اليت سامهت يف زيادة حجم  األورومغاربيةدول االاالقتصادية ماخلق أزمة اهلوة بني األمنية و السياسية و 
التناقضات يرتجم حجم املتنامي لتضارب اإلجتاهات و اليت شبهها مسري أمني بالتخوم احلقيقية اليت ترتجم 

األمريكية من الغرب و احلدود بني املنطقة الرأمسالية يف الشمال املقابلة للعامل املتقدم كالواليات املتحدة 
روسيا و الصني من الشرق و املنطقة اجلنوبية املتخمة للمناطق النامية يف أمريكا اجلنوبية و إفريقيا فاخلط 
الفاصل يبدو أنه أكرب  وضوحا يف املتوسط تعرب عن التعارض بني مشال مسيطر و جنوب ضعيف تابع يف 

 )15(جتسيد حقيقي للتخوم الثابتة .
يشري لعدة أبعاد أساسية لعل أمهها اإلختالفات و اإلختالالت الواسعة يف نطقة ملالواقع يف ا

املتوسط حيث تتجمع كل العناصر اهلوياتية التنافرة و اإلختالل يف مظاهر التنمية و الذي مينح األفضلية 
يفسر سلسلة لذدول الشمال ، فأمن أوروبا و إستقرارها جيعلها تأخذ زمام املبادرة يف املنطقة و هذا ما

املشاريع اليت تقودها الدول األوروبية املختلفة اجملاالت و األحادية اهلدف و هو حملور األمين يف ظل 
 . املتوسطغرب التهديدات األمنية املنتشرة يف 

 .الهجرة في الحوارات األورومغاربية .رابعا

تعكس وجهني أساسيني ، األوىل كانت إثر عملية عموما إن حركيات اهلجرة يف املنطقة املتوسطية  
تشجيع الدول األوروبية للمهاجرين يف حقبة الثورة االقتصادية ، أما الثانية فهي اإلغالق الكلي للحدود 
أمامهم إثر عدم حاجة الدول األوروبية للكم اهلائل من املهاجرين ، يف املقابل فإن دول اجلنوب مل حتقق 
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ة الظاهرة قانونيا و عمليا ، و هو ما حيمل عنصر التعارض بني تطورات الظاهرة تقدما يف جمال مكافح
 على األرض و دوافعها و طبيعة الرغبات السياسية لدول املنطقة .

مل ترتبط اهلجرة غري الشرعية بدرجة كبرية  الهجرة غير الشرعية في المنطقة األورومتوسطية : واقعأ.
بالدول اجلنوبية األعضاء يف اإلحتاد األورويب ( دول القوس الالتيين ) ، و إمنا مست حىت دول جنوب و 
شرق البحر املتوسط أيضاً، وقد مت حتديد ثالثة أصناف للهجرة غري الشرعية إىل دول جنوب وشرق البحر 

 املتوسط :

  غري املوثقني: و هم الذين ال يتناسبون مع الطلب الرمسي لليد العاملة ما جيعلهم العمال املهاجرين
 ال يلبون الشروط القانونية للدخول واإلقامة والعمل.

  الالجئون: و هم أولئك الذين يأتون بشكل رئيسي من مناطق النزاع  للدول املضيفة هلم ، و مل
حيصل معظهم على أية محاية رمسية لالجئني وإمنا يبقون يف دولة اللجوء ، و بستمرون يف التحرك حنو 

 أوروبا باألخص . 
 ة حمددة ، فهم يتخذون من املهاجرون العابرون: و هم األفراد و اجلماعات الذي الميلكون وجه

 )16(املنطقة طريق عبور ألماكن أخرى ، و غالبا ما تكون دول شرق و جنوب املتوسط هي مناطق العبور.

 5.6تظهر الدراسات أن هناك حوايل ب.دول جنوب وشرق البحر المتوسط كدول عبور و وجهة : 
أصبحت دول جنوب وشرق البحر مليون مهاجر غري موثق  3.6مليون مهاجر يف هذه املنطقة يشملون 

املتوسط لدرجة كبري دول عبور وهجرة،، ويف احلاالت اليت حياول فيها املهاجرون الدخول إىل أوروبا 
)17(ويفشلون ( إما بسبب عدم تقدمي فيزا قانونية أو بسبب احملاوالت الفاشلة للدخول سراً).

 

رب العريب ظلت ملدة طويلة طريقا و باحلديث عن مناطق العبور يف املتوسط فإن منطقة املغ 
م فرتة اهلجرات  2000للمهاجرين ، و قد توسعت هذه اهلجرة يف الفرتة األخرية إذ كانت أواخر سنة 

املتواصلة سواء حنو الوجهة األوروبية أو من الدول اإلفريقية بصفتها منطقة عبور ، حيث يعتربها املهاجرون 
دفقات ال يقبل اجلدل إذ أن أعدادهم ال تزال غري واضحة باألخص طريق مفتوح إلوروبا ، و واقع هذه الت

م  2010يف سنة إنتشارهم يف املنطقة الصحراوية الواسعة ، فقد نشرت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
مليون يف ليبيا و  1.2ألف مهاجر إفريقي باجلزائر و  90تقريرا ألعدادهم حيث يقدرون حبوايل أكثر من 
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و قد تتغري خطوط سريهم بسرعة طبقا للوضع سنويا ، ألف بتونس  45ملغرب يف مقابل ألف با 75
فرنسا  و  –إيطاليا  ، و تراجع لعددهم يف حمور تونس و اجلزائر  -اجليوسياسي الذي يتجه حاليا حنو ليبيا

 )18(مضيق جبل طارق  بني املغرب و إسبانيا.

التقدم  التفاوت يف أثر ج.الوضع االقتصادي والتأثير على التوظيف في دول جنوب المتوسط : 
حركيات السكان ما بني االقتصادي يف املنطقة األورومتوسطية خالل العقد املاضي بشكل غري متساٍو يف 

حرك وفق دوافع إذ أن اإلنسان يت فبعد أن كانت تعرب عن حاجة إنسانية حبتة يف عصور سابقة، الضفتني 
البقاء و االستقرار ، فقد أصبحت تدل اليوم على جمموعة من املعطيات املتعلقة بالعيش احلضاري لإلنسان 
وفق معطيات العوملة االقتصادية ، و تشكل الفجوة احلضارية ما بني ضفيت املتوسط بوصلة حتركات 

بني العمال الشباب جنوابا ة للبطالة رتفعممعدالت هي تعكس ف املهاجرين الباحثني ظروف معيشية أفضل،
 .املنطقةيف  تدفق اهلجرة املستمرية غذّ أدت لت

من الواضح أن التطور االقتصادي الذي عرفته الدول األوروبية كان السبب األساسي يف تدفق و 
أعداد هائلة من املهاجرين القادمني من الضفة اجلنوبية ، حبيث أ�م يرون يف هذا التطور احلل الفوري 

د بداية األزمات ملشاكلهم االجتماعية و االقتصادية اليت يعانون منها ، و ظهرت هذه الفوارق بشدة بع
يف ظل تدهور سعر البرتول يف الثمانينيات و هو ما أدى بدوره إلخنفاض مداخيل هذه االقتصادية جنوبا 

الدول و أثر على املستوى املعيشي لسكان هذه الدول ، و تزامن مع ذلك منو احلاجة االقتصادية األوروبية 
تتخذ منحى غري شرعي مع تزايد توجه الدول حركيات اهلجرة اليت أصبحت لليد العاملة و هو ما غذى 

و تبين معيار اإلنتقائية وفق ما حيتاجه سوق العمل األورويب، و بذلك األوروبية لسياسة األبواب املغلقة 
 فإنه ينظر ملسألة اهلجرة كتهديد لواقع التوازن التنموي يف الدول األوروبية .

و يعكس السجال الدائر يف األوساط األوروبية بشأن موضوع اهلجرة موقفني متناقضني ، 
فالسياسات احلكومية األوروبية تسعى للموازنة بني احلاجة األوروبية للمهاجرين و تلبية املطالب االقتصادية 

األوروبية ، و هو ما  ، و إحتواء التهديد الذي أصبح يشكله التغيري احملتمل يف البنية االجتماعية للدول
طرح حقيقة تتمثل يف أن السياسات الصارمة و خطابات األمننة حول مواضيع اهلجرة ليست معطى ثابت 

، فهي تطرح إشكاليات فهي ختضع للرباغماتية األوروبية حول مدى اإلحتياج لليد العاملة ذات الكفاءة 
 ساسا.اإلنتقاء بالدرجة األوىل و ليست متعلقة بظاهرة اهلجرة أ
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أجرته املفوضية األوروبية بدقة إىل الشكوك حول تكامل اليد العاملة للشباب يف و أشار حتليل 
وظيفة إضافية مليون  15، وقد ذكرت أنه سيكون هناك حاجة ألكثر من و حركياهتا يف املنطقة  املستقبل

 على غرار% 60حىت  30خالل السنوات العشر املقبلة، ويزداد ذلك ليصل إىل لدول األوروبية يف ا
و هو ما قد يتطور يف العشرية القادمة  م2007-2002من عام الذي حصل التوسع االقتصادي 

، وهذه احلاجات هامة جدًا حبيث أن هناك احتمال حلدوث توتر يف البنية )19(م2010-2020
بشكل أكرب من تزداد  دول اجلنوببطالة يف تلبيتها، وبشكل معاكس فإن الاالجتماعية يف حال عدم 
، لذا فإنه باإلضافة إىل حتدي إجياد الوظائف فإن من الضروري إجياد وظائف إحتياجات دول الشمال 

كما أنه املطالبة بإجياد حل هلؤوالء   مرتبطة بتزايد عدد اخلرجيني يف املنطقة، وجيعل ذلك حتديًا للحكومات
إىل  أي فشل يف إدارة هذا امللف يؤثر بشكل كبري على متاسك املنطقة واالستقرار االجتماعي وقد يؤدي

طرف األورويب يف ، و هو ما يدل على أن الطلب العام للمهاجرين لل حنو الشمال ازدياد يف ضغط اهلجرة
طردي ما يشكل تنامي املل جنوب املتوسط عامل الدفع حنو اهلجرة يف دو باملقارنة مع تزايد تناقص مستمر 

 )20(نذر بأزمات مستقبلية يف إنتظار حمرك فعلي هلذه الظاهرة.ي

 .قضايا الهجرة كأحد ملفات األمننة : د

لقد كان للتحول يف إدراك نوعية و مصادر التهديد األثر البارز يف عملية إدارة املخاطر لدى الدول 
، فاألمر أصبح يتعدى محاية اإلقليم اجلغرايف فحسب ، مبا يتطلب البحث عن وسائل جديدة ضد هذه 

نظرية األمننة من التهديدات ، و لعل أغلبها تنصب يف مدى إدراك الرمسيني و غريهم هلا ، و قد خرجت 
رحم هذا اجلدال ، إذ أن حمدودية الدراسات األمنية قبل �اية احلرب الباردة عجلت بظهور هذا التصور 

 . Barry buzanو باري بوزان  Ole waeverبقيادة كل من أويل ويفر 
العمل  تعود جذور النظرية للعمل الذي قام به الباحثان حول األبعاد اخلطابية لألمن يف إطار فريق

يف مدرسة كوبنهاغن ، و قد حتمل النظرية بعض من املالمح البنائية و الواقعية إال أ�ا ختتلف مضمونا يف 
بعض اإلفرتاضات ، فهي تتعلق بالقضايا املؤمنة ألغراض متعددة و مدى تطابق اخلطابات الرمسية مع 

كلة أمنية مث إختاذها كذريعة السلوك العام ، فهي تدرس كيفية حتول بعض القضايا من فاعل إىل مش
 )21(إلستخدام التدابري اإلستثنائية حللها ، و يكمن التحدي يف مدى إمكانية إقناع اجلماهري هبذا.
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و باحلديث عن األمننة يف الدائرة املتوسطية فإن املخاطر األمنية للهجرة غري الشرعية على أوروبا و 
املنطقة ككل ، فالدول املغاربية بوصفها دول مصدر و عبور أصبحت األكثر عرضة هلذه التداعيات ، و 

يعترب هذا األمر أحد  تسعى الدول األوروبية إلجياد صيغ حملاربة هذه الظاهرة مع هذه الدول ، و قد
املخاطر القائمة على السيادة املغاربية و تبنيها قوانني و إجراءات صارمة ضد مواطينيها باألخص ، و هذا 
إستنادا للحلول األوروبية اليت تتبين فكرة إغالق حدودها أمام املهاجرين ، فقد تبنت الدول املغاربية قوانني 

م ، و هذا ما جعل املتوسط ساحة مواجهة ما بني القرارات الرمسية  2008جترمي اهلجرة غري الشرعية منذ 
يف املنطقة و الظاهرة املتنامية باألخص داخل دول املصدر اليت تعجز عن إجياد بديل عن اهلجرة ، و هو 

، و يعترب مسار )22(ما يتعارض باألساس مع مطالب الدول األوروبية اليت تعتربها مسألة أمن إسرتاتيجي
اهلجرة املكرسة يف املنظومات القانونية و القيمية لدى دول و جمتمعات أوروبا كنتجية لتغري البيئة أمننة 

 األمنية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة ، فكو�ا أصبحت هاجسا أمنيا يقوم على أربعة أسباب هي :
 احملتكرة . . إعتبار اهلجرة هتديدا لألمن السوسيوإقتصادي ترتبط بأزمات البطالة و الدولة1
. أ�ا تتعلق باهلاجس األمين الذي يربط يف جممله قضايا اهلجرة بالسيادة و األمن القومي 2
 الداخلي.
 . إرتباطها مبسألة األمن اهلويايت و الثقافية إثر تنامي اهلواجس الدميوغرافية من اآلخر.3
سية املتعلقة باملواطنة و . تعلقها باألمن السياسي الذي يتعرض للتهديد نتيجة للرهانات السيا4

 تزايد اخلطابات العنصرية . 
إن مسألة أمننة اهلجرة غري الشرعية بالنسبة ألوروبا قضية رئيسية ، فالنخب األوروبية إستطاعت 

قامت بالربط بني اخلطاب اره مهدد ألمن القارة و هويتها و رفع القضية من السياسة العادية إلعتب
خطاب أمين واسع عرب عنه ديدي بيغو بقوله : " أن اهلجرة مشكلة أمن  اإلجتماعي و السياسي ليولد 

دلول كربى بالنسبة ألوروبا ليست مالحظة فقط ، بل هب قوة صيغة مضمون الكالم اليت تغري امل
 )23(.إىل مسألة أمن حتل بوسائل خاصة  حتوهلا بقوة املفرداتاالجتماعي ملفهوم اهلجرة و 
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على ظاهرة الهجرة في غرب  األزمات السياسية في الدول المغاربية تداعياتالمحور الثاني:
 .المتوسط 

 .مابين التحوالت السياسية و تحوالت ظاهرة الهجرة  لمنطقة المغاربيةأوال. ا

م مث امتدت إىل  2010أدت األحداث السياسية واإلجتماعية اليت بدأت يف تونس أواخر عام 
أصطلح عليه م ، وشكلت جزءًا مما  2011العديد من دول جنوب وشرق البحر املتوسط خالل عام  

ادية " بالربيع العريب " إىل العديد من العواقب ، لعل أمهها سقوط العديد من األنظمة االستبدإعالميا 
و كنتيجة لعدم االستقرار ، ليت أدت يف أغلبها للصراع املسلحوبداية العديد من اهليكلة السياسية ا

تزايدت حاالت من الطوارئ لسياسي املرتبط مبطالب التغيري السياسي و حاالت الصراع املسلح و القمع ا
ت وكالة الالجئني التابعة لألمم اإلنسانية واالجتماعية فيما يتعلق بتشرد السكان وطلب اللجوء، وقد ذكر 

نصف مليون شخص من مناطق  املتحدة أن سبب األزمة اإلنسانية اخلطرية يف املنطقة هو انتقال حوايل
إمنا أُثرت هذه األحداث أيضًا على املستوى و  ست أزمات إنسانية عميقة فحسبوهي لي الصراع

نزوح األالف من األفراد حنو املناطق اجملاورة و اإلقتصادي و اإلجتماعي ، و قد أدت الفوضى يف املنطقة ل
م أكد اجمللس األورويب على أن األولوية القادمة هي عملية إدارة اهلجرة  2011منها ألوروبا ، ففي مارس 

ظهرت مؤشرات عالية لنزوح واسع مع بداية اإلنتفاضات الشعبية إذ  ومن الدول اجملاورة اجلنوبية ، القادمة 
 )24(م. 2011شهريا منذ  اجلنوبالقادمني من  1800إرتفع عدد املهاجرين الذي يتجاوز 

مع سقوط نظام القذايف الذي و لعل أبرز املتأثرين هبذه التحوالت ليبيا اليت إنتقلت حلالة كارثية  ف
عنف املسلح و القبائلية و العشارئية ، وجدت الدولة نفسها يف دوامة من ال كان باألساس على الروابط

ملسلحة سلطتها على فقد سادت الفوضى كل مفاصل الدولة ، و فرضت امليليشيات ا اإلنتقامات األهلية
ليبيا يف ظل هذه الفوضى فإن مسألة العبور ألوروبا تعد طريقا سالكا للمهاجرين ، و ما مييز و  الرتاب اللييب

أ�ا تتوسط أربعة أقاليم تتميز بعدم اإلستقرار و تعد من بني املناطق الطاردة للسكان ، و هي منطقة القرن 
اإلفريقي و الساحل اإلفريقي و الشرق األوسط و املغرب العريب ، و متلك إطاللة متوسطية واسعة جتعلها 

 )25(منصة لتصدير املهاجرين.
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ة املغاربية مرتعا ألكرب عدد من الالجئني و املهاجرين ، و تعد ليبيا و إثر هذا األمر أصبحت املنطق
منشأ و مقصدا لألعداد الكبرية منهم ، و لعل أبرز املالحظات هو وجود أعداد كبرية من املهاجرين من 

م مت إحصاء أكثر من  2011خارج املنطقة باألخص من إفريقيا الوسطى و القرن اإلفريقي ، ففي أواخر 
مهاجر غادرو البالد بإجتاه دول اجلوار اإلقليمي و األورويب ، و  768000مواطن لييب و  422000

 1.118.610قد بلغ عدد املهاجرين إىل بلدان املغرب العريب حوايل و  منهم بصفة الجئ، % 41يعترب 
ما م ، و تصدرت كل من ليبيا و اجلزائر أرقام إستقبال هؤوالء ليشكل املهاجرون  2013مهاجر يف 

من السكان األصليني بالنسبة للمنطقة ككل أما بالنظر للحالة الليبية فقد بلغت نسبتهم  % 1.2يقرب 
يف تونس ، و توضح  %0.3و  %0.2و املغرب  % 0.7مقارنة باجلزائر  % 12.2م  2013يف 

 )26(البيانات أن معظم هؤوالء هم من داخل املنطقة العربية و الدول اإلفريقية اجملاورة.

و دون شك فإن هؤوالء  إجتهوا حنو الدول املغاربية كمالذ من احلروب و األزمات اليت تعيشها 
دوهلم بشكل دوري و يرى أغلبهم هذه املناطق حمطة للعبور حنو الدول األوروبية يف ظل وجود طرق سالكة 

ملنطقة املغاربية يعكس فاملالحظ أن املنشأ األساسي لتحركات اهلجرة يف احنو الضفاف اجلنوبية ألوروبا ، 
جمموعة من التغريات اجلذرية املتنامية ، فتشري التقديرات املتاحة إىل أن عدد األفارقة الذين وصلوا املغرب 

م أكثر عدد من الذين إجتهو إىل أوروبا و أكثر عددا من املغاربة املهاجرين ، ختتلف 2011العريب منذ 
 املغرب و اجلزائر من تونس و ليبيا رغم أن هذه األخرية نسبهم داخل هذه الدول إذ هم أكثر عددا يف

تعاين من غياب يف الدولة ، و ذلك يرج ألن تونس أقل عمقا إفريقي من اجلزائر و املغرب أما بالنسبة لقلة 
عددهم يف ليبيا فإن هذا يشري لتغري تدفقات املهاجرين و خطوط سريهم يف مناطق املنشأ مبا جيعل الطريق 

يف سواحل اجلزائر و املغرب و مضيق جبل طارق لصاحل منافذ أخرى تتمحور يف الطريق اللييب و  التقليدي
 مالطا بأقل تأثري. –حمور تونس 

 .المعطى الجديد للظاهرة ، تحديات الألمن بين الواقع و المأمول نياثا

فقد تبعه خروج مجاعي  خاصة  العربية تبعات سلبية على ليبيا كان للتحوالت السياسية يف املنطقة  
، فالشعور بانعدام األمن والثقة أمران دفعا املهاجرين إىل الفرار يف ليبيا  اإلفريقية أثناء النزاعالقارة  من

، وتسجل من جهة و فرصة للمهاجرين األجانب للعبور يف ظل غياب قيود الدولة  اجلماعي من ليبيا
 2014م و  2011يب فرارهم أثناء فرتة العنف ما بني مهاجرا غري لي 778981املنظمة الدولية للهجرة 
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منهم عربوا حدود ليبيا الربية واغلبهم إىل مصر وتونس قبل  %96م ، حيث استطاعت نسبة ما يقارب بــ 
 أن يرجعوا إىل دوهلم األصلية.

أن نسبة صغرية من م  2012سنة  FIDHو تظهر اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن منظمة 
شخصا  25935وصلوا  بالقوارب إىل شواطئ أوروبا، فطبقا للمنظمة الدولية للهجرة  فإن املهاجرين 

إىل مالطة،  ويعترب أحد أسباب ارتفاع حصيلة املهاجرين وازدياد أعدادهم  153وصلوا إىل المبدوسا، و
ية واليت تقدر كم والرب 1800الذين يعتربون ليبيا نقطة عبور هلم إىل طول احلدود البحرية اليت تبلغ حوايل 

كم، ما يصعب مهمة حرسة احلدود يف ظل غياب ونقص يف االمكانيات التكنولوجية اليت   6000بــ
 )27(تسهل معها املهام املنوطة هبم، كما أن الطائرات وأجهزة الرادارات ومناظري الرؤية الليلية.

أساسية اليت تشمل كل من و قد تنوعت الطرق و املنافذ اليت يسلكها املهاجرون من ثالثة مناطق 
منطقة القرن اإلفريقي و الشرق األوسط و املغرب العريب ، و هي هجرة تتكون من مسارات ثالث ترتبط 
األوىل بالوصول إىل ليبيا و الثانية العبور حنو مناطق الساحل للتجميع ، أما الثانية فتتمثل يف معضلة العبور 

 يد هذا املسارات كالتايل :حنو الضفة األوروبية ، و على هذا مت حتد
أ. املسار األول : ينطلق من السودان عرب احلدود املصرية و منها ملنطقة الواحات يف ليبيا وصوال ألجدابيا 

 و الربيقة .
ب. املسار الثاين : من السوادن إىل منطقة جنوب غرب ليبيا و منه ملنطقة أجدابيا و الربيقة وصوال 

 ألوروبا.
: ينطلق من التشاد و النيجر وصوال ملنفذ السارة الربي و يسلك املهاجرون املناطق ج. املسار الثالث 

 )28(الصحاري احلارة حنو املدن الساحلية.
 .أزمة اللجوء و الهجرة في أوروبا بين اإلختالف و الخالف  :ثالثا

ة م ألوروبا و اجلزير  2011أدى الوصول اهلائل للمهاجرين و الالجئني يف ما بعد أحداث 
األيطالية المبيدوزا ، يف بروز خالف هائل مستمر بني إيطاليا و فرنسا يف مسألة معاجلة الظاهرة ، إذ أن 
إيطاليا قررت منح بطاقات إقامة مؤقتة للقادمني ، و قد أعلنت فرنسا على إثرها رفض اإللتزام هبذه 

القومي ، و هو ما يعارض إتفاقية اإلجراءات و عدم السماح هلؤوالء بالعبور ألراضيها إلعتبارات األمن 
التجوال األورويب " شنغن " ، و قد إنقسم األوروبيون حوهلا إذ أن هناك من إشرتط ضرورة إدخال 

93 

 



 

 بونيف سامي محمد/طاهر أميرة 

 

تعديالت جوهرية عليها و على رأسهم فرنسا ، أما األطراف األخرى و على رأسهم أملانيا الترى ضرورة 
لشرعية و املهاجرين ختضع للسياسات الربغماتية الذاتية التعديالت اجلوهرية ، و لعل مسائل اهلجرة غري ا

لكل دولة فتعد أملانيا أكرب مستقبل لالجئني يف أوروبا إلحتياجها لليد العاملة ، و هذا على خالف فرنسا 
علها يف غىن عن الكم اهلائل و إيطاليا اليت تستقبل منذ مثانينيات القرن املاضي اليد العاملة مما ج

 إجتهت لرفع سلم اإلنتقائية .جرين و هاللم
 و عموما فإن اإلجتاه األورويب حنو مسألة املهاجرين و الالجئني ينطلق من عدة أساسيات تتمثل يف:

 ضرورة تركيز اإلحتاد األوروبية على إنتقاء املهاجرين من جنوب املتوسط طبقا لوثيقة متفق عليها. -
 مهاجريها غري الشرعيني .اإلتفاق مع دول مشال إفريقيا على إستعادة   -
 ختصيص مساعدات مالية إضافية للدول األوروبية املتضررة من تدفق الالجئني .  -
إعادة توزيع امليزانية السنوية للوكالة األوروبية فرونتكس بشكل متساو ، و دعم نشاطها القاضي مبحاربة  -

 الظاهرة من خالل مراقبة احلدود .
 )29(بني الدول األوروبية .إعتماد معايري جلوء موحدة  -

 الخاتمة 

على الرغم من أن اهلجرة كموضوع يف املنطقة املتوسطية ليس جبديد ، غري أن عملية الالتوازن بني 
ضفيت املتوسط صنعت نوع جديد من اهلجرة أشبه بالنزوح ، فالضفة اجلنوبية للمتوسط تعكس كل 

ذب جنوبا و مع تنامي مهددات اإلستقرار فإن الظروف الطاردة للسكان ، يف مقابل تواجد عناصر اجل
الظاهرة تزداد لتأخذ منحنيات جديدة أكثر خطورة ، و ختتلف املنظورات ملدى هتديد الظاهرة لألمن إال 

 أ�ا تتفق يف العناصر التالية : 
 ما  تعترب اهلجرة غري الشرعية املنظمة أحد حمركات اجلرائم العاملية العابرة للحدود ، باألخص إذا

 إرتبطت باألنشطة الرحبية .
  إن مسألة سلبية نتائج اهلجرة غري الشرعية ترتبط بواقع خسارة الطرف املصدر للقوة البشرية ، و

 مدى قدرة الدول املستقبلة على حتمل الكم اهلائل من املهاجرين و إدماجهم يف اجملتمع  .
  إذ ختشى الدول تغري يف تركيبتها االجتماعية غالبا ما ترتبط اهلجرة عموما مبسألة احلماية اهلوياتية

 يف حالة تزايد عدد املهاجرين فيها .
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  غياب إرادة سياسية ملواجهة اهلجرة غري الشرعية يرتبط مبدى بتعارض احللول بني دول مشال
املتوسط و جنوبه ، فيتوجب على دول اجلنوب بناء تنمية حقيقية بالتزامن مع احللول األمنية ، و هذا 

 امهة حقيقية مع دول الشمال .مبس
فقد أعطت دفعا جديدا للظاهرة ، و هذا  ات السياسية يف املنطقة املغاربية و باحلديث عن األزم

أعطى الضوء  يف عدة مناطق من اإلقليم و احلدود املتامخة هلاباألخص غياب سلطة سياسية و أمنية 
دى ضعبا للدول اجملاورة األوروبية ملواجهة األخضر لنشاط ميليشيات لتهريب البشر ، و هو ما صنع حت

الظاهرة خارج احلدود ، و قد تبدو احللول األمنية أقل فعالية و هو ما ظهر يف اخلالف األورويب بني إيطاليا 
بؤر و فرنسا ، و حىت الدول اجملاورة مثل تونس و مصر و اجلزائر اليت إكتفت بسياسة غلق احلدود مع 

 حمور تعارض بني أطراف املتوسط املتناقض على أغلب املستويات باألساس .، و هو ما يبقى  التوتر
 التوصيات و اإلقتراحات :

ضرورة إنشاء تنسيقيات أمنية عابرة للحدود تسعى لرصد الظاهرة يف املنطقة ككل ، و تقدم بدورها  -
 حلول أمنية ملواجهة حركياهتا .

يف ظبط حدودها سواء بالتنسيق األمين لدول اجلوار أو  العاجزة عن إدارة أقاليمها مساعدة الدول -
 التدريب العملي اخلارجي خصوصا مبا تعلق مبلف اهلجرة و ما إرتبط هبا من مجاعات نفعية .

يف حل املسائل السياسية و الدفع بسياسة احلياد اإلجياليب و رفض كل أشكال دعم جهود احلوار  -
 األمنية و اإلنسانية ما من شأنه معاجلة الظاهرة من املصدر.ملنع تفاقم األزمات التدخل األجنيب 
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 ةالرهانات اإلقليمية و الدولية للسياسة الخارجية الروسية في ظل جائح
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The regional and international stakes in Russian foreign policy during 

the covid-19 pandemic  
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 ملخص:
عادت روسيا من حطام احلرب الباردة وخملفات االحتاد السوفيايت لتثبت قوهتا من جديد بسياسات 

خارجية نشطة وهادفة على الساحة اإلقليمية والدولية حبثا عن إعادة الدور واملكانة بني القوى الكربى. 
وم السياسية ورغم تعدد الدراسات اليت طرحت موضوع السياسة اخلارجية الروسية ضمن ختصص العل

والعالقات الدولية، إال أن هذا الطرح يهدف إىل إبراز الرهانات والتداعيات الواقعة على عاتق القيادة 
السياسية الروسية واملنعكسة على قرارهتا وعالقاهتا مع دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وما يزيد 

وما حتمله من حتديات ووقائع  2018/2020دة من على موضوعنا جتددا هي الفرتة الزمنية احلديثة املمت
وتداعياته اإلجيابية والسلبية على روسيا االحتادية، ذلك Covid-19  حالية ومستمرة املتمثلة يف جائحة

باالعتماد على النظرية الواقعية والليربالية اللذان يعكسان سعي روسيا باحلفاظ على مصاحلها سواء بالقوة 
 Covid-19.مقرتب الدور الذي يُفًسر من خالله سلوك روسيا إقليميا ودوليا قبل وبعدالصلبة أو الناعمة و 

جائحة فريوس   ;منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ; السياسة اخلارجية الروسية الكلمات المفتاحية:
 .املساعدات الروسية ; الرهانات والتحديات ;كورونا
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Abstract : 
     Russia has returned from the wreckage of the Cold War and the 
remnants of the Soviet Union to prove its strength once again with active 

and targeted foreign policies on the regional and international arena in 
search of restoring the role and place among the major powers. Despite the 

multiplicity of studies that have raised the topic of Russian foreign policy 
within the specialization of political science and international relations, this 
proposal aims to highlight the stakes and repercussions on the shoulders of 

the Russian political leadership that are reflected in its decisions and its 
relations with the countries of the Middle East and North Africa. The recent 
time period extending from 2018/2020 and its current and ongoing 

challenges and realities represented in the Covid-19 pandemic and its 
positive and negative repercussions on the Russian Federation, based on 

realistic and liberal theory that reflects Russia's endeavor to preserve its 
interests, whether by hard or soft power, and the approaching role that is 
explained by During it Russia's behavior regionally and internationally 

before and after Covis-19. 
Key words Russian foreign policy, the Middle East and North Africa region, 

the Coronavirus (Covid-19) pandemic, stakes andchallenges, Russian aids. 
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 مقدمة:. 1
إن املتتبع للسياسة اخلارجية الروسية يرى بوضوح السعي احلثيث للرئيس فالدميري بوتني بالعودة إىل أجماد     

 .االحتاد السوفيايت سابقا مستغال بذلك جل مقومات الدولة االقتصادية، العسكرية وكذا حنكته السياسية
ا يتوافاااق ماااع مصااااحلها اإلقليمياااة فكصاااانع قااارار عقاااالا قاااام بتعاااادة ساااياغة توجهاااات روسااايا اخلارجياااة  ااا

والدولياااة، وعلاااى إ ااار ذلاااك وجاااد يف منطقاااة الشااارق األوساااط ومشاااال إفريقياااا املساااعى لتحقياااق هاااذ  الرغباااة، 
وانعكس بوضوح بعودهتا تدرجييا للنشاط يف كال املنطقتني إلدراكها الشديد بأهنما ميثالن خزانا عامليا ملوارد 

الت التجارياة، كماا يشاكالن مركازا إلعاادة انبثااق دورهاا كفاعال وقاوة  الطاقة وطريق سري اسرتاتيجي للمبااد
كربى تطمح بتغيري ميزان القوى وبناء نظام متعدد األقطااب، إال أن الفارتة احلالياة الايت تشاهد أزماة ساحية 

قااد ألقاات ب ااال ا علااى خمتلااا الااربامو والقاارارات وأف اات إىل  Covid-19عامليااة املتمثلااة يف جائحااة 
 ات ورهانات المست السياسة اخلارجية الروسية وأ رت عليها.بروز حتدي

من خالل هذ  الدراسة سنتمكن من التعرف على حمددات السياسة اخلارجياة الروساية وطبيعاة عالقاهتاا    
مااع دول منطقااة الشاارق األوسااط ومشااال إفريقيااا )سااوريا واجلزائاار  وذجااا(، مااع تسااليط ال ااوء علااى جائحااة 

نااااات والتحاااديات الناجتاااة عنااااه وأ رهاااا علاااى توجهااااات ونشااااطات السياساااة اخلارجيااااة فاااريوس كوروناااا والرها
 الروسية، من خالل طرح اإلشكالية التالية:

 المشكلة البحثية:
إلى أي مدى تمكنت روسيا مـ  الـ س سياسـتاا الخارجيـة أب تثبـت نفسـاا لفادـل لـل دور إقليمـي   

 ؟Covid-19ودولي في ظل الرهانات التي أفرزتاا جائحة 
 التساؤالت الفردية:

 ما هي أهم احملددات واألهداف اليت حتكم سلوكات روسيا جتا  الدول األخرى؟ -

هل استطاعت روسيا إ بات نفسها كفاعل رئيسي وتعزيز مكانتها مع حلفائها التقليديني يف منطقة الشرق  -
 األوسط ومشال إفريقيا؟
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ة الروسية أم كانت بالنسبة  ا فرسة لتقدم نفسها كبديل هل  بطت جائحة فريوس كورونا السياسة اخلارجي -
 عن الغرب وت طلع بالدور احلامي من التهديدات العاملية؟

  ماااا هاااي األهاااداف املعلناااة وال ااامنية للمسااااعدات  الااايت قااادمتها القياااادة الروساااية للااادول املت اااررة مااان  -
Covid-19؟ 

بة عن إشكالية الدراسة املطروحة، وجب سياغة كمحاولة للوسول إىل معلومات دقيقة وموضوعية واإلجا   
 الفرضية واتباع اخلطة التالية على التوايل:

 فرضية الدراسة:

إىل إفاااراز رهاناااات وحتاااديات عاملياااة إال أهناااا قااادمت فرساااة للدولاااة الروساااية  Covid-19أدت جائحاااة  -
 للتحرر من قيودها وترسيخ سياساهتا املناه ة للغرب إقليميا ودوليا.

 مقاربة مفاهيمية للسياسة الخارجية الروسية. 2 
تعد السياسة اخلارجية املرآة اليت تعكس تصورات الدولة وتوجهاهتا حناو الق اايا امللتلفاة علاى السااحة     

اإلقليمية والدولية، معربة بذلك عن مصاحلها وأهدافها الدائمة اليت تسعى لتحقيقها باستلدام جمموعة من 
متتلك زمخا من العوامل واملقومات اليت الوسائل املرتبطة بقدراهتا وحمدداهتا، وباحلديث عن روسيا سنجد أهنا 

تساهم بشكل جلي يف إعطائها وزنا ومكانة مؤ رة على الصعيد اإلقليمي والدويل  ميكن التفصيل فيها من 
 خالل ما يلي:
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 المحددات الدااللية للسياسة الخارجية الروسية:. 1. 2

عاملياا مان امتالكهاا حملاددات الايت قلماا  تنبع املزايا اليت تتمتع هباا روسايا باعتبارهاا إحادى القاوى املاؤ رة
 تتوفر لدى دول أخرى، تتمثل يف:

 المحددات المادية:_أ

 المحدد الجغرافي: -

اهااتم الكثااري ماان الباااحثني بدراسااة عالقااة التااأ ري والتااأ ر بااني اجلغاارايف والسياسااة، علااى رأسااهم الباحااث     
املساااحة واملوقااع والتوسااع (، الااذي ترتكااز نظريتااه علاى اوااال احليااوي (Ratzel)اجلغارايف فريااديريك راتاازل 

سااحب نظرياة قلاب األرل الايت حتاد   (Makinder)كذلك املفكر االسرتاتيجي ماكينادر   )اجلغرايف
فيها سابقا عن املنطقة احليوية يف العامل وهي االحتاد السوفيايت سابقا و حتيط به  ال  قارات أوروبا، آسيا 

ا  إذ كان هذا األخري ميتد مان النصاا الشارقي ألوروباا والثلاث الشامايل مسايا ومان حبار البلطياق يف وإفريقي
  (132_131، سفحة ص ص 2006)توفيق، الغرب إىل احمليط ا ادي يف الشرق 

على الرغم من تقلص أمهية املوقع اجلغرايف للدولة نتيجة التطورات احلاسلة يف ميادين األسلحة ووسائل     
االتصال واملواسالت، إال أنه ال يزال يقدم امتيازات  ابتة للدول من مساحة و روات وموارد مادية ومائياة. 

مل من حيث املساحة إذ ترتبع على ماا يعاادل واجلدير بالذكر بأن روسيا االحتادية حتتل املرتبة األوىل يف العا
إذ تقع   ،(18، سفحة 2005)االمارة، ،  كيلومرتمربع  17.075.200من سطح األرل أي بقيمة   8/1

درجة غرباا، أي متتاد عارب شارق أوروباا  160و 10درجة مشاال وخطي طول  82و  11بني دائريت عرل 
 يا وساااوال إىل حبااار اليابااان وحبااار أوخساااتك شااارقا والصااني ومنغولياااا وكازاخساااتان وجورجياااا جنوبااااومشااال آسااا
 (18، سفحة 2017)العوضي، 

 المحدد السكاني:  -

حتتل روسيا من حيث عدد السكان املرتبة اخلامسة عامليا بعد الصني، ا ند، الواليات املتحدة األمريكية    
)القلياوا،  ألاا نسامة 746ملياون و 146حناو  2019وأندونيسيا، حيث بلا  عادد ساكاهنا خاالل عاام 

2019) https://www.alaraby.co.u  
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من العادد اإلمجاايل للساكان، يف  %10.1مجاعة عرقية وميثل الروس  130وتمع الروسي من يرتكب ا   
إضااافة إىل العدياااد ماان البيانااات أبرزهاااا دياان املساايح واإلساااالم %3واألكاارانيني  %3.8حااني ميثاال التتاااار 
 .(19، سفحة 2017)العوضي، واألر ودوكسية 

إن هاذا الازخم مان التناوع الاديع والعرقاي قاد ياؤدي إىل التقليال مان قاوة الدولاة وزعزعاة اساتقرارها وأمنهااا     
الااداخلي  ااا ياانعكس علااى سياسااتها اخلارجيااة، إال أن الوحاادة القراريااة الروسااية تاادرك أمهيااة املتغااري البشااري 

 قاوم عليهاا األماة الروساية تتمثال يفوتأ ري  على السلوك السياسي، لذا عمدت علاى طارح مباادس أساساية ت
: وحاادة ا ويااة، الشااعب الروسااي أمااة واحاادة ذو  قافااة مشاارتكة، اللغااة الر يااة هااي (2014/2015)ماادو ، 

الروسية، تعايش العرقيات، األمة الروسية مدنية ينتمي  ا كل من حيمل اجلنسية الروسية مهما كان عرقه أو 
 األم.بلد  

 المحدد االقتصادي: -

اسااااتطاع االقتصاااااد الروساااااي العااااودة مااااان جديااااد ضاااامن اقتصااااااديات العااااامل األكثااااار نشاااااطا وجاذبياااااة     
لالستثمارات، ذلك منذ تويل الرئيس فالدمياري باوتني سادة احلكام وقياماه بالعدياد مان اإلساالحات، كفاتح 

لاواردات وزياادة دخال متوساط الفارد اقتصاد السوق ودعم سغار رجال األعماال و خفاا االعتمااد علاى ا
 الروسي وحتقيق الرفاهية .

مااا ساااعد روساايا علااى الصااعود ماان جديااد بعااد ويااالت احلاارب الباااردة هااي تلااك املوجااودات الطبيعيااة     
األساايلة والثابتااة الاايت أعطاات االقتصاااد وزنااا و قااال كبااريا، إذ حتتااوي جبااال األورال علااى كميااات هائلااة ماان 

 % 26,7إذ تساتحوذ   النفط والغاز جعلت من روسيا يف طليعاة الادول املنتجاة واملصادرة للماواد األولياة،
من احتياطي الغاز يف العامل،و تعتمد اسرتاتيجيتها االقتصادية على توزيع الطاقة يف السوق األوروبية حيث 

 من النفط والغاز وتعتمد  كوسيلة ضغط والتللص من ا يمنة األمريكية. %50تزود  با 
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 المحدد العسكري: -

تعااد روساايا االحتاديااة وريثااة االحتاااد السااوفيايت عسااكريا الااذي كااان يشااكل القااوة العامليااة الثانيااة املوازيااة      
ماان قااوات الاادفاع اجلااوي االساارتاتيجي، كمااا  %85للواليااات املتحاادة األمريكيااة ، إذ متتلااك حاليااا نساابة 

رة للقاارات، إضاافة إىل عادد من القاوات الربياة والصاواريخ العااب %85من القوات النووية و  % 90ور ت 
 (28، سفحة 2005االمارة، ، )ال يستهان به من الغواسات والقاذفات بعيدة املدى 

عمل الرئيس فالدميري باوتني علاى تعزياز املنظوماة العساكرية بأحادا  التقنياات والكفااءات القاادرة علاى     
 Global fireمواجهة التحديات وامللاطر ل مان أمن وبقاء الدولة، فحسب إحصائيات أوردها موقع 

power 2020  األمريكية، بقاوام  يعد اجليش الروسي  اا أقوى جيش يف العامل بعد الواليات املتحدة
مليار دوالر، كما متتلك عتاد عسكري ضلم يتألا  48ألا جندي،  يزانية دفاع تبل   13يبل  مليون و

ألااا مدرعااة  27دبابااة وألاا  13طااائرة هيليكااوبرت، وحنااو  2000طااائرة هجوميااة وأكثاار مان  742مان 
 .  (https://www.globalfirepower.com/, 2020) غواسة 62و

ما يصبو إليه الرئيس بوتني خالل سب جل اهتمامه على القطااع االقتصاادي والعساكري املتكاامالن      
مااع بعااا هااو احلفاااظ علااى مصااان روساايا ومكانتهااا كقااوة كااربى عامليااة حاملااة لاا ر  السااوفيايت ومواكبااة 

 ألحد  التطورات والتفاعالت الواقعة على الساحة الدولية.

ميكاان القاول أن روساايا تقادمت خطااوة عان الاادول األخارى خاسااة  2020وبداياة  2019يف أواخار      
خااربا غارًي قواعااد  2019ديسامرب  27الوالياات املتحادة األمريكيااة حياث أعلنات وزارة الاادفاع الروساية يف 

 ,cHypersoni (fraioli اللعبة وهو جناح جتربة الصواريخ فائقة السرعة من فئة الصواريخ اليت تعرف با 

stratigic comments-Hypersonic Weapons and strategic stability, 2020, p. 01)  
، يف حني أن الواليات املتحدة األمريكية مل تعلن بعد عن انتهاء مشروع هذ  الصواريخ اليت ترتاوح سرعتها 

أميااال يف الثانيااة، إضااافة إىل قاادرهتا  5كيلااومرت يف الساااعة، أي مااا بااني مياال و   25000و  500مااا بااني 
واحادا مان النقطاة  أ  حناو النقطاة على املناورة وتغياري مساارها مقارناة ماع ساواريخ كاروز الايت تسالك مساارا 
 ,speir, ritchard; nacouzi)  ب  وبالتايل يسهل على األقمار الصناعية حتديد مكان ووقت وقوعها
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george; A.Lee, carrie, 2018, p. 12) ويكمن سر خطورة هذ  الصواريخ يف عدم وجود رادع  ا .
منظومة دفااع جاوي قاادرة علاى جماهبتهاا، إضاافة إىل ساعوبة رسادها وتتبعهاا مناذ انطالقهاا  أي ال توجد  ا

كيلاااومرت مااان علاااى ساااطح األرل وساااوال إىل هااادفها الاااذي   100و  40إىل ارتفاعهاااا الاااذي يااارتاوح باااني 
 ,speir, ritchard; nacouzi, george; A.Lee, carrie, 2018) ستصيبه ال حماال وبدقاة شاديدة

p. 17)  وهذا ما جيعل روسيا تشكل هتديدا فعلياا للقاوى الكاربى املعادياة  اا، وماا قاد ياؤدي إىل إحادا ،
 خلل يف توازن القوى على الصعيد العاملي إن مل يكن هناك رادع  ا.

 المحددات غير المادية:_ب

 المحدد السياسي: -

، تعتارب روسايا فيدرالياة ذات نظاام سياساي دميقراطاي ونظاام 1993وفقا للدستور الروسي الصادر سنة     
حكم شبه رئاسي، فرئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء واحلكومة، تتكون روسيا االحتادياة مان 

مناطق ذات استقالل  4مقاطعات و  9إقليما و  46مجهورية،  21وحدة إدارية فدرالية، تنقسم إىل  83
 (16، سفحة 2005)االمارة، ،   ذايت ومدينتني فديراليتني ذات قيادة سيادية هي موسكو وسان بطرسبورغ

إن املهماة الرئيسااية للاارئيس الروسااي فالدمياري بااوتني هااي اسااتعادة مكانااة روسايا كدولااة كااربى ماان خااالل     
واقا مساتقلة، دون الارفا أو التاأ ري علاى املاضاي الساوفيايت كوناه جازء مان الاذاكرة الروساية الثبات على م

غاري أنااه كغاري  ماان الادول األخاارى هنااك أنصااار لتياار  وطريقااة  .(02_01، ساافحة ص ص 2009)ساعدون، 
هناااك  ااب سياسااية ومجاعااات مصااان تنظاار للاارئيس علااى أنااه ذو فكاار حتقيقاه لههااداف ومصااان الدولااة و 

 .(2013)كااااااااابلي، متطاااااااارف وجيااااااااب تغيااااااااري  واالنفتاااااااااح علااااااااى الغاااااااارب والسااااااااوق االقتصااااااااادي العاااااااااملي. 
http://www.alarabiya.net  

إن طبيعااة النظااام السياسااي الروسااي ال يفااول جلهااة واحاادة أو ساالطة واحاادة أن تكااون مركاازا للقاارار أو    
ساحبة القوة الشرعية اليت متكنها من فرل سياساهتا وتصوراهتا، إ ا هناك العديد مان األحازاب علاى غارار 

دساتوريا، إضاافة إىل النلااب  السالطات الاثال  علاى التاوايل التشاريعية، التنفيذيااة، الق اائية مفصاول بيانهم

http://www.alarabiya.net/
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السياساية املتمثلااة يف الليرباليااون، القوميااون احملااافظون ورجااال األعماال الاايت تساااهم بشااكل أو باا خر إمااا يف 
 دفع ودعم سياسات الرئيس أو يف ضحد قراراته وتثبيطها.

 ديولوجي:يالمحدد المجتمعي واأل -

إن آليات ترسيخ ا وية الوطنية كأساس لقيام الدولة الروسية كانت لفرتة طويلة مصدر جدل كباري باني      
سناع القرار واخلرباء الروسيني، إذ أن مصطلح القومية الاذي يعاد األسااس يف بنااء وتشاكيل الادول احلديثاة 

و سياساة  (tishkov, 2008, p. 172)مل يكان لاه أي دور أو دافاع يف عاودة وتطاور روسايا مان جدياد  
بااوتني اجلدياادة ال تقااوم علااى أيديولوجيااة عامليااة حتاات لااواء معسااكر ياادعو للقوميااة املتطرفااة، باال تقااوم علااى 

، سافحة 2015)بشاارة، وطنية ترتكز على رأ الية دولة ختاطب املشاعر الوطنية وترفا استغالل الغرب  ا 

و تنطلااق ماان مصاالحة الدولاااة وأماان حاادودها وشاااعبها قامعااة بااذلك شاااة أنااواع احلركااات االنفصاااالية ،(07
 وداعية للوحدة واألمة الواحدة ذات  قافة مشرتكة. 

 المحددات الخارجية: .2.2

تتأ ر السياسة اخلارجية ألية دولة بالعوامل اخلارجية اليت تفرزها البيئة اإلقليمية والدولية واليت تلعب دور     
 احملدد أل اطها وسلوكها، ميكن حتديدها باالسقاط على الدولة الروسية من خالل :

 المحددات اإلقليمية:_أ

تعد روسيا دولة قارية كربى  ا مصان وأهداف إقليمية تتصادر قائماة أولوياات سياساتها اخلارجياة، إذ      
تساعى إىل إعاادة التقاارب مااع دول اجلاوار خاساة منهااا دول شارق أوروباا وجناوب آساايا لتعاود باذلك فاااعال 

اورة من عقباات عديادة تتمثال يف إقليميا مهيمنا، إال أنه ال ميكن االستغفال عما حتمله البيئة اإلقليمية او
 .(44، سفحة 2009)املعيع،  وجود قواعد عسكرية حللا الناتو يف أفغانستان ومجهوريات آسيا الوسطى

عالقاهتااا الدوليااة مااع اجلااوار، فتااارة  إن املوقااع اجليوبااوليتيكي الروسااي يلقااي بثقلااه الكبااري علااى تناساابات     
جندها تتجه حنو الغرب امسيوي وتطالب باحملاد ات اإلساالحية ماع الادول األوروبياة ودول منطقاة الشارق 
األوساط وتادعوهم إلقاماة عالقااات اقتصاادية وتعااون  ناائي هدفااه إحادا  تقاارب روساي أورو  والتقلاايص 

، 2015)حسني،  درع الصاروخية األمريكية يف دول أوروبا الشرقيةمن حدة التواجد والتهديد املتعلق بنشر ال
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، ما يؤدي إىل احتمال تالمس القوى الغربية مع احلدود الروسية ومن مث تطويقها وحصرها يف (319سفحة 
هاااا اإلقليماااي يتعاااارل مااااع جغرافيتهاااا الصاااعبة وعز اااا عااان السااااحة العاملياااة كااااوهنم يااادركون أن بساااط نفوذ

 .(302، سفحة 2011)سبيتان، مصاحلهم واسرتاتيجياهتم 

أما من توجه آخر جندها تصوغ سياساهتا حنو اجلنوب امسيوي الذي ي من  ا دورا اقتصاديا وسياسيا    
ني، الياباان ا ناد قاد اتسامت بالتعااون والتنسايق فعاال ومؤ را، فالسياسة اخلارجية الروسية جتا  كال مان الصا

الشاامل يف خمتلااا اواااالت انتهاات بتقامااة حتالفااات عدياادة منهااا: حتااالا الكومنولااث، منظمااة شاانغهاي، 
 .(76، سفحة 2007)الدسوقي،  منظمة تعاون آسيا الوسطى لتحقيق األمن واالستقرار

 الدولية:المحددات _ب 

تتسم البيئة الدولياة بالعدياد مان التناق اات والعالقاات التعاويناة والصاراعية وأخارى تنافساية تاؤ ر وتتاأ ر     
هبااا مجيااع الاادول والقااوى، مااا انعكااس ذلااك علااى سياسااة روساايا كغريهااا ماان الاادول، إذ أن سااعيها ورغبتهااا 

ومصاان دول أخارى علاى رأساها الوالياات  الصاعدة لتبوأ مكاناة عاملياة فاعلاة تتصاادم بالتأكياد ماع رغباات
املتحدة األمريكية اليت تعمل على تطويقها حبزام ناري وتكبيلها بالعقوبات االقتصادية ومنعها مان املشااركة 
يف األحدا  الدولية أو التغيري فيها، لذا جند أن روسيا تلجاأ يف الكثاري مان األحياان لبنااء حتالفاات تعاونياة 

يد هبا نفوذهاا ودعمهاا وت افي عليهاا فرساا وخياارات عديادة لتعظايم قادراهتا ودورهاا اقتصادية وعسكرية تز 
 .(171)الراوي، د.س.ن، سفحة العاملي 

 أهداف ووسائل السياسة الخارجية الروسية: .3. 2  

تتعدد أهداف ووسائل تنفيذ السياسة اخلارجية وفقا إلمكانيات الدولة اليت تتيح  ا القدرة على حتقيقها    
بأقل قدر مان اخلساائر،  اذا مان الواضاح أن الارئيس الروساي قاد كارس قادرا ملحوماا مان االهتماام لتساطري 

يل علااى املاادى القريااب والبعياااد األهااداف واختيااار الوسااائل املثلااى القاااادرة علااى حتقيقهااا و اال  قلهااا الااادو 
 ، ميكن أن تتعرف عليها من خالل ما يلي:(164، سفحة 2001)االسفهاا، 
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 أهداف السياسية الخارجية الروسية: _أ  

تقوية القدرات الروسية واحلفااظ علاى األمان القاومي الروساي، فاالتلوف مان قياام النزاعاات احلدودياة فارل  -
عليهاا تعزيااز قادراهتا العسااكرية واملشااركة يف إنشاااء منظماات التعاااون وإقاماة قواعااد عساكرية يف الاادول الاايت  

 (01، سفحة 2017العوضي، )كانت خاضعة للنفوذ السوفيايت سابقا 

تأمني الظروف املناسبة للتطور االقتصادي من خالل فتح أبواب االستثمار وتنشيط جتارة األسلحة وإقاماة  -
 -منتاادى آساايا –عالقااات اقتصااادية مااع الاادول الناشااطة مثاال: جمموعااة الاادول الصااناعية الثمانيااة الكااربى 

 (258، سفحة 2009)شليب، بوتني سياسة روسيا اخلارجية، الباسيفيك للتعاون االقتصادي 

إقامااة نظااام دويل متعاادد األقطاااب ورفااا قواعااد املباااراة الصاافرية، ماان خااالل اإلساارار علااى ختفاايا حاادة  -
 ا.التوتر العاملي ورفا هيمنة قوة واحدة وتعزيز االهتمام  صان الدول املهمشة عسكريا واقتصادي

إقرار السالم العااملي ومكافحاة اإلرهااب مان خاالل جتناب النزاعاات العساكرية والتأكياد علاى مبادأ التعااون  -
والصداقة واحلصول على أكرب قدر من الصفقات االقتصادية اليت من شأهنا أن تزيد من مساتوى االقتصااد 

إضافة إىل اعتبار مكافحة اإلرهاب أحاد أهام أهادافها اإلقليمياة  ،(47، سفحة 2014)الطحالوي، الروسي 
والدوليااة وتناادد بشاادة األطااراف األخاارى الداعمااة لاااه كونااه حيماال شااعورا بتنااامي الفوضااى وانتهاااك حقاااوق 

 .(03، سفحة 2017)العوضي، اإلنسان 

 الروسية:وسائل تنفيذ السياسة الخارجية _ب 

لوساطة يف حل األزمات: عن طريق التوسط ما بني الدول املتصارعة وحل الق ايا بطرق سلمية واحليلولة ا 
 دون نشوب حرب أو تفاقم أزمة.

اللجوء إىل األمم املتحدة حلل األزمات الدولية: إذ ال تزال روسيا تساعى إىل تفعيال دور األمام املتحادة يف  
 خلها والتنفيذ احلازم للمبادس األساسية الواردة يف ميثاق األمم املتحدة.حل األزمات واملطالبة بتد

األداة الدبلوماسية: اليت تعد من أكثر األدوات اليت تعتمد عليها روسيا يف الكثاري مان األحياان مان أجال   
ومفتهااا إهنااء التااوترات ئساائر أقاال معلنااة باذلك سياسااتها املسااملة وغااري العدائيااة كماا سااور للابعا عنهااا و 
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بشكل مكثا يف إدارة عالقاهتا مع دول منطقة الشرق األوسط وأرست من خال ا قواعد الثقة ماع قادهتاا 
   https://democraticac.de/(2017)غريب، وشعوهبا 

الوسايلة االقتصاادية: يف الكثاري مان األحياان جناد أن روساايا تساتلدم االقتصااد كوسايلة ضاغط علاى الاادول 
األخرى خاسة منها اليت تفتقر للثاروات واملاواد األولياة وتعمال روسايا علاى تزويادها هباا، مثال إماداد االحتااد 

ية إضافة إىل زيادة االستثمار وفتح من الغاز الطبيعي، لتمرر مصاحلها االقتصادية واألمن %40األورو   با 
  https://democraticac.de/. (2017)غريب،  أسواق عاملية جديدة تدفع بعجلة التطور االقتصادي

ألبعد احلدود اال إذا كان الوضع ميس الوسيلة العسكرية: تتجنب روسيا استلدامها وترتكها آخر اختياراهتا 
أمنهااا وحاادودها القوميااة وإذا حااد  وحصااال ذلااك سااوف لاان تااارتدد يف حتريااك أساااطيلها وطائراهتااا  اياااة 

  دفها األ ى وهو احلفاظ على أمن واستقرار شعبها وحدودها.
 

  :2018/2020توجاات السياسة الخارجية الروسية ال س فترة . 3

 وأحكاااام تفرضاااها علاااى السياساااة اخلارجياااة، تصااادق هاااذ  املقولاااة علاااى دولاااة روساااايا للجغرافياااا معاااامل     
االحتادية، إذ فرضت عليها جغرافيتها أن ترتبط  ناطق أخرى من العاامل لفاك قيودهاا وعزلتهاا ورسام حادود 

 جديدة ت من أمنها ومصاحلها.

 السياسة الخارجية اتجاه منطقة الشرق األوسط: سوريا نموذجا:.  1. 3

إن اهتمام روسيا  نطقة الشرق األوسط يأيت مان منطاق االساتجابة ملوقعهاا اجليوسياساي الاذي يفارل      
عليها االهتمام باالعتباارات اإلقليمياة ومصاادر التهدياد وجماال احلركاة والنفاوذ وإقاماة العالقاات االقتصاادية 

هااذ  األخاارية تعااربعن مهاازة  ذات قيمااة ومصاالحة، وهااذا مااا وجدتااه يف منطقااة الشاارق األوسااط حتدياادا كااون
وسال بااني القااارات الاثال  ونقطااة ارتكاااز لسياساات القااوى الكااربى، والعدياد ماان التبااادالت والتفاااعالت 
الدولية إن مل نقل مجيعها متر من خال ا وحتد  فيها، و روسيا تراها جماال حيويا ومفتاحا رئيسيا لسياساهتا 

 و وسو ا للميا  الدافئة.

https://democraticac.de/
https://democraticac.de/
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العالقات الروسية  نطقاة الشارق األوساط باالتنوع والتعادد، فكماا هاو املعاروف أن العالقاات  متتاز طبيعة   
الرتكيااة قااد شااهدت زمخااا تارليااا ماان النزاعااات والتااوترات، إال أن الظااروف االقتصااادية واملتغااريات -الروسااية

عة عالقاهتا فالدوافع ، كانت فرسة إلعادة النظر يف طبي21السياسية اليت شهدهتا الدولتان يف مطلع القرن 
واملصان السياسية واالقتصادية ورف هم ا يمنة األمريكية على املنطقة كانت احلافز الكبري يف تالحم سناع 
القاارار واالسااتفادة ماان امتيااازات بع ااهم الاابعا كااالثروات واملعااابر واملماارات التجاريااة والنفااوذ، إذ أن حناااو 

، يف مقابال ذلااك (183، سافحة 2017)حكايم،   اايق الرتكيااةمان جتاارة روسايا اخلارجيااة متار عارب امل 50%
تسااتفيد تركيااا ماان الاانفط والغاااز الروسااي وتعاازز مكانتهااا بااني دول آساايا الوسااطى والقوقاااز. كمااا تعااد إيااران 
بالنسابة لروساايا امتاادادا جغرافيااا  ااا، يشاكل أحااد املعااابر الربيااة جتااا  املياا  الدافئااة يف اخللاايو العاار  واحملاايط 

ة شد احلبل مع الغارب املتمثال يف الوالياات ا ندي،  ذا حتاول موسكو االستفادة من التقارب منها يف لعب
 . (251، سفحة 2013)زيدان، املتحدة األمريكية كون إيران يف عداء قدمي مع هذ  األخرية 

ري و ليس من املبالغة لو قلنا أن الروس تعد سوريا مفتاح الشارق األوساط واملنطقاة الايت تتايح  اا فرساة تغيا  
، سافحة 2019(، 2018-2011)هبلول و غريب، اسرتاتيجية روسيا االحتادية جتا  احلرب يف سوريا )النظام الدويل 

، إذ تعاد هااذ  األخاارية املنفااذ الااربي الرئيسااي لروساايا حناو شااواطت البحاار األباايا املتوسااط وتفااتح  ااا (178
العااامل.ترتبط روساايا وسااوريا بعالقااات اقتصااادية، عسااكرية وسياسااية علااى غاارار  أبااواب اجلبهااة األخاارى ماان

اعتبارهااا امتاادادعرقي و قااايف  ااا، إذ يعتاارب االحتاااد السااوفيايت أول ماان اعاارتف باسااتقالل سااوريا وأقااام معهااا 
تيجية ، وتعززت عالقاهتما بعد تويل الرئيس بوتني احلكم لتبدأ شراكة اسرتا1994عالقات دبلوماسية سنة 

مبنية على أساس التعاون االقتصادي والعسكري مت منة مصان روسيا بالدرجة األوىل باعتبار سوريا متثال 
ميناءا لقواعدها العسكرية على رأسها قاعدة طرطوس، وعلى هادا األسااس ياأيت التادخل الروساي يف ساوريا 

وسط واإلبقاء على االتفاقية املربمة للحفاظ على تواجدها العسكري يف الشواطت الشرقية للبحر االبيا املت
 (2016)التاادخل العسااكري الروسااي يف سااوريا، طرطااوس بتنشاااء قاعاادة حبريااة يف ميناااء  1971بااني البلاادين 

http://www.barq.com أي دفاعا على مكانتها ومصاحلها الذاتية والتنازالت الايت قادمها  اا نظاام ،
بشار األسد من جهة وخوفا على مصااحلها اجليواسارتاتيجية وانتقاال العادوى لادوائر األمان القاومي الروساي 

http://www.barq.com/
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(، 2018-2011اديااة جتااا  احلاارب يف سااوريا ))هبلااول و غريااب، اساارتاتيجية روساايا االحتاملباشاارة ماان جهااة اخاارى. 
 .(179، سفحة 2019

تصاااااعدا لال اااراط الروسااااي يف منطقاااة الشاااارق  2015مثااال التااادخل الروسااااي يف ساااوريا منااااذ سااابتمرب     
األوساط  ااا دفااع العديااد ماان اخلاارباء لتسااليط ال ااوء علااى السياسااة الروسااية، وباارزت العديااد ماان املؤشاارات 

الساااورية، إذ تعتربالق اااية الساااورية أحاااد أهااام احملاااااور -عالقاااات السياساااية الروساااايةحاااول ذلاااك تتمثااال يف ال
االساارتاتيجية يف السياسااة الروسااية، ويف هااذا اإلطااار كثفااات روساايا ا راطهااا يف دبلوماسااية األزمااات ساااواء 

، ،  شااركة روساايا2018مفاوضاات أساتانا أو مااؤمترات القماة الثال يااة الايت عقاادت يف اساطنبول يف أفرياال 
،و يف امونااة األخاارية  (06، ساافحة 2018/2019)عبااد الوهاااب،  2018تركيااا وإيااران ويف طهااران ساابتمرب 

طفت على سطح العالقات بني النظام السوري وروسيا توترات غري مسبوقة  احنادرت عااى ا رهاا عالقاات 
 ا قد يؤدي إىل  2015والتدخل الروسي  2011بداية األزمة هاتني الدولتني إىل أدىن مستوى عرفته منذ 

احتمال انسحاب روسيا كمدافع على بقاء نظام بشاراألسد بل مان املمكان أن تصاوت ضاد بقائاه مقابال 
تنحية  )خطة روسية لسوريا:  تشكيل حكومة انتقالية تشمل املعارضة والنظام وقوات سوريا الدميقراطية  قسد 

،لكاااان الزيااااارة غااااري املعلنااااة ملبعااااو  روسااااي  http://bit.ly/2b09nir (2020االسااااد و حكومااااة انتقاليااااة، 
عسكري إىل دمشق قد وضعت حدا لكل هذ  االحتماالت والشائعات الايت ساادت بقاوة لُيطنمائن بعادها 

يف سوريا بشار األسد و يفنذ وجود خالفات بني الطرفني، كما يؤكد  ألكسندر يفيموف  السفري الروسي 
استمرار روسيا بالعمل جبانب النظام وفاق االتفاقياات املربماة واملعماول هباا وال تساعى أبادا حناو التللاي عناه 

     مقابل حكومة أخرى.
امن يف تقادمي الادعم ال تزال العالقات العسكرية بني الطرفني حمكمة حيث بقيت روسيا مساتمرة حلاد     

اللوجيساتيكي و اياة النظااام أماام ضاغوطات الغاارب املساتمرة ودعاوهتم لالنتقااال إىل مرحلاة جديادة ُيسااتث  
 5-400منهااا بشاااار األسااد، ومااان الاادعائم والصاااادرات العسااكرية لساااوريا خااالل هاااذ  الفاارتة تتمثااال يف 

 90-دبابات جديدة من نوع يت -ك-وناملركبات املدرعة من نوع  تايف-إم  -منظومة سواريخ  اسكندر

http://bit.ly/2b09nir
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والاايت اختااربت بشااكل  http://sputnikNews.com (2020)اسالحة روساايا اهباارت العااامل،   A-90ويت
 جدي يف املعارك العسكرية ضد التنظيمات اإلرهابية املتواجدة على األراضي السورية.

كما ختطط روسيا لدعم اجليش السوري ليصبح شريكا مو وقاا باه يف احلفااظ علاى اساتقرار املنطقاة ومناع     
ا بالدرجاااة األوىل غاااري أيااة تاااوترات مساااتقبلية، فموساااكو ترغاااب أن يكاااون اجلااايش الساااوري اجلدياااد مؤسساااي

 2016مسااايس أو أياااديولوجي تاااتحكم فياااه الطائفياااة، واملتتباااع لهحااادا  يف ساااوريا يااادرك أن باااني عاااامي 
اسااتطاعت روسااايا أن تنشاات الفيلاااق اخلااامس والساااادس ماان مجاعاااات مساالحة موالياااة للحكوماااة  2018و

ة ساارمة مان احلكوماة املركزياة، ومتمردين مت العفو عنهم مث أدجمتهم يف بنية حتتية عساكرية قوياة حتات سايطر 
ساعية بذلك إىل تعزيز فعالية وقاعدة اجليش السوري لتكون دمشق أكثر قوة واستقاللية قاادرة علاى جماهباة 
امللاطر وختفيا احلمل علاى روسايا وت امن أمان قواعادها ومصااحلها واخلطاوط العري اة السارتاتيجيتها يف 

 (khlebnikov, 2020, p. 02)منطقة الشرق األوسط ككل 

 السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة شماس إفريقيا: الجزائر نموذجا:. 2. 3

شهدت العالقات الروسية مع دول مشال إفريقيا بعد هناية احلرب الباردة تطورا مهما ات حت معامله منذ    
تويل بوتني السلطة، حياث اساتطاع مان خاالل حلفائاه التقلياديني يف مقادمتهم اجلزائار وشاركائه اجلادد مثال 

ظ عليهاااا وتثمينهاااا مااان خاااالل املغاارب، ليبياااا والصاااومال أن يرساااي قواعااد الدولاااة يف املنطقاااة ويساااعى للحفااا
االتفاقيااات االقتصااادية واجليوسياساااية، ورساام إماادادات عساااكرية واباارام ساافقات التساااليح وتعزيااز التعااااون 

وعلاى هاذا األسااس  ،(31، سفحة 2015)احلادك، األمع و مكافحة اإلرهاب وتكثيا املبادالت التجارية 
باارزت مالمااح السياسااة البوتينيااة اجلدياادة يف مشااال إفريقيااا ختلاات فيهااا عاان األسااس األيديولوجيااة وف االت 
الرتكيز على تطوير املصان االقتصادية وضمان والء حلفائها وتثبيت مكانتها يف املنطقة، ولو أردنا الغوص 

إفريقياا ساتربز لناا اجلزائار كمثاال أعلاى يف التعاامالت يف حيثيات السياسة اخلارجية الروسية يف منطقة مشاال 
 وحليا اسرتاتيجي  ا تربط بينهما عالقات متنوعة ووطيدة لعل أبرزها:

 الع قات االقتصادية والعسكرية بي  روسيا والجزائر:  -

http://sputniknews.com/
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ؤشاار كاان  ثاباة امل  2019إن زياارة وزيار اخلارجياة الروساي  ساريغي الفاروف  للجزائار يف أواخار جاانفي    
على اهتمام روسيا بالتقارب معها، فقد أكد خالل هذ  الزيارة على ضرورة استمرار املساعدات و التموين 

-2014العسااكري واالتفاقيااات االقتصااادية بااني الطااارفني، إذ زودت موسااكو اجلاايش اجلزائااري بااني عاااام 
و كاناات والزالاات اجلزائاار املسااتورد األول مااان  ،(08، ساافحة 2020)ماان األساالحة  %66نساابة  2018

 ، أنظمة الدفاع اجلوي T-90روسيا يف جمال التسلح من أبرز األسلحة اليت استوردهتا هي دبابات 

 S-300 400إ طاااااائرات سااااااوخوي الشااااااهرية ونظااااااام-S  الصااااااروخي إضااااااافة ساااااافقات أخاااااارى تتعلااااااق
. كماااا تعتااازم http//:defeuse-arabic.com (2018اجلزائريااة الروساااية العسااكرية ، )العالقاااات بالغواسااات 

خااالل الساانوات القادمااة ليحتاال بااذلك اجلاايش  34وسااوخوي  57علاى اقتناااء طااائرات ماان نااوع سااوخوي 
عاملياااا ماان حياااث القااوة و الكفااااءة و العاادد وفاااق آخااار  28اجلزائااري املركاااز الثاااا إفريقياااا والثالااث عربياااا و 

 . Global Fire Powerصنيا عسكري الصادر من موقع ت

ال يسااود العالقااات االقتصااادية بااني اجلزائاار وروساايا سااوى الطااابع الطاااقوي فعلااى غاارار التصااديق علااى     
مذكرة الشراكة بني شركة الغاز الروسية  غااز باروم  وشاركة الغااز اجلزائرياة  ساونطراك ، باإلضاافة إىل تنفياذ 

اف الاانفط، فقااد وقعاات اجلزائاار وروساايا مااذكرة تفاااهم بااني ا يئااة اجلزائريااة للطاقااة مشااروع مشاارتك الستكشاا
، وأعلناات 2018عااام  ROSATOMومؤسسااة الطاقاة الذريااة الروساية  (COMENA)الذرياة 

)لكاريع، سياساة روسايا و     2025اجلزائر أهنا ختطط لبنااء حمطاة للطاقاة النووياة  فاعال ماائي م اغوط لعاام 

، ساااعدة روساية والايت تسااتطيع مان خال ااا هاذ  األخاارية أن  (08، سافحة 2020التغاريات يف مشاال افريقيااا ، 
 تربز قدراهتا العلمية وتعزز بصمتها يف املنطقة على املدى الطويل.

منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حتتل األولوية يف أجندات االسرتاتيجية الروسية اجلديدة اليت من  اب   
 املمكن أن حندد  ال  ركائز تقوم عليها وهي:

تركاااز روساايا علاااى بنااااء عالقااات اقتصاااادية واساارتاتيجية ماااع كاال مااان إيااران، ساااوريا، ليبياااا  جيوسياســية:°  
ركيااا والسااعودية والكيااان الصااهيوا ذلااك لزعزعااة املكانااة األمريكيااة وتقلاايص واجلزائاار وحتسااني عالقتهااا مااع ت
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)هبلاول، اسارتاتيجية روسايا يف منطقاة الشاارق نفوذهاا وفارل نفساها كباديل سالمي منااها للنزاعاات يف املنطقاة 
 .(377، سفحة 2018، 2010االوسط و مشال افريقيا بعد 

تزخاار املنطقتااني باااملوارد الطاقويااة، كمااا حيتوياااان علااى مسااار حبااري رئيسااي للتجااارة الدولياااة،  اقتصــاديا:° 
ويعتربان مركز  قل العامل ونقطة ارتكاز لسياسات وتفاعالت القوى الكربى، كما مان شاأهنما أن يثبتاا وزن 

 جية.ومكانة الدولة ما إذا أحبكت السيطرة على  راهتما وبؤراهتما االسرتاتي
تعتارب منطقاة الشارق األوساط ومشاال إفريقياا امتادادا لادوائر األمان القاومي الروساي، وبنااء عالقاات  أمنيـا:° 

وطيدة مع دول كال املنطقتني من شاأنه أن يشاكل حزاماا أمنياا للحادود الروساية املرتامياة األطاراف تساتطيع 
وحصارها يف جغرافيتهاا بعيادة كال البعاد  أن تواجه من خال ما كحلفاء منافسيها الذين يرغبون يف تطويقهاا

 عن حيثيات الساحة الدولية.

 :Covis-19الرهانات الروسية اإلقليمية والدولية، والبحث د  الفرص في ظل جائحة . 4
 ااا ال رياااب فيااه أن جائحاااة كوروناااا هااي مااااهرة عامليااة بكااال معااا  الكلمااة، فجمياااع البلاادان تاااأ رت هباااا    

وبعواقبهااا االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية، إذ مل يعااد األماان ياارتبط حبمايااة احلاادود وضاامان االسااتقرار 
ج األفاراد واملاواطنني، إال الداخلي واخلارجي إ ا تعدى ذلك حنو توفري األمن الصحي وضمان سالمة وعال

 أن فريوس كورونا املستجد وضع الدول أمام واقع مستعصي احلل.

 تداديات فيروس لورونا دلى مستقبل ومكانة روسيا إقليميا ودوليا: 1. 4

تزامنات بداياة انتشااار فاريوس كورونااا يف روسايا مااع الياوم الاذي يفاارتل أن يصاوت فيااه النااخبون الااروس     
)مشااكل بااوتني   2036تور  اا يساامح للارئيس فالدميااري باوتني بالبقااء يف احلكاام حاة عااام علاى تغياري الدساا

 اا أدى  ،http://alquds.co.ok (2020تتصاعد مع ات اح تاداعيات فاريوس كوروناا علاى االقتصااد الروساي، 
إىل تأجيال هاذا األماار إىل أجال غااري مسامى ووضااع الارئيس حتاات األنظاار واملراقبااة الخاراج روساايا مان هااذ  

 األزمة جمددا كما سبق أن أخرجها من أزمات عديدة.

كانات وخيماة علاى االقتصااد الروساي، فقاد مت   Covis-19على غرار اجلانب السياسي فتن عواقاب    
ة واجلوية وتعليق إنشاء املشاريع وتنفيذ االتفاقيات املربمة. كما حد  تراجعا كبريا غلق احلدود الربية والبحري

http://alquds.co.ok/
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يف امليازان التجاااري الروسااي نتيجااة توقااا الاادول عاان اساترياد الاانفط علااى رأسااهم الصااني، ومااا زاد العواقااب 
ياات حادة هاو سااقوط أساعار الانفط جااراء النقاشاات والتاوترات الاايت حصالت باني موسااكو والساعودية  اا  

ئفاا اإلنتاااج  2020 حارب األساعار ، حاني رف ات روسايا قارارات اجتمااع منظماة األوباك يف ماارس 
والسايطرة علااى هتااوي األسااعار مصارة بااذلك علاى اسااتمرار إنتاجهاا كمااا هاو لتاانلفا بعادها قيمااة الاانفط 

 .(02، سفحة 2020)بانك،  2019منذ ماي  %65بأكثر من 

إن تداعيات فريوس كورونا كان  ا دورا كبريا يف تعميق األزمة االقتصادية، ففي حني وسلت معدالت     
حالاة  8190ألاا حالاة إساابة وساجلت  600حناو  2020مارس  22اإلسابة بالفريوس يف روسيا يف 

مليااار دوالر(  17.76تريليااون روباال أي مااا يقاباال ) 1.4وفاااة، وجاادت روساايا نفسااها م ااطرة اىل رسااد 
)تا ري تداعيات  واختاذ التدابري الوقائية الالزمة للمواطنني ودعم االقتصاد  Covid-19للتصدي لتداعيات 

 .http://alain.com (2020كورونا على االقتصاد الروسي، 
 أما على الصعيد اإلقليمي والدويل ففي حني أف ت اجلائحة إىل توقا مؤقت للقتال يف حمافظة أدلاب    

يف سااوريا، جااراء التفشااي السااريع للفااريوس زرع هلعااا يف أوساااط القااوى املتواجاادة يف املنطقااة ال ساايما حااني 
شهدت إيران تزايدا مستمرا يف عدد اإلسابات واليت تعترب العبا مهما على غرار تركياا وروسايا، فاان روسايا 

يف منطقة الشارق األوساط حتات أعلنت عدم توقفها على دعم النظام واستمرت يف ترسيخ مكانتها ودورها 
عنوان أن السياسات الروسية يف الشرق األوسط ال تتطلب إنفاق مبال  طائلة وال تؤ ر كثريا على االقتصاد 

، ومل تطرأ أية تغيريات  http://imperia.com (2020)روسيا و احلسابات الفريوسية،  الروسي املهتز حاليا
على االسرتاتيجية اليت اتبعتها موسكو منذ تدخلها يف األزمة، وحافظت علاى وقاا إطاالق الناار ماع تركياا 
مقاباال التللااي عاان الساايطرة علااى إدلااب، كمااا ا رطاات يف الشاامال الشاارقي لسااوريا واكتساابت املزيااد ماان 

 السيطرة على موارد النفط السوري.
مناذ  %63اجلدير بالذكر أنه رغام سياساتها الداخلياة غاري املساتقرة وتراجاع شاعبية الارئيس باوتني بنسابة    

وفقااا السااتطالعات مؤسسااة  ليفااادا ، وتكبياال اقتصااادها ئفااا أسااعار الاانفط وتراجااع عائااداهتا  2013
مااي  26ات يف إضافة إىل بلوغ عدد اإلساب %10مليار دوالر وبلوغ اإلنتاج القومي نسبة  165بنحو 

http://alain.com/
http://imperia.com/
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ماع ذلاك ال تاازال   ،http://Sni.doudflaressl.com(2020)عطياة،  حالاة 326342قراباة  2020
روسايا مساتمرة يف نشااطها علاى الصاعيد اإلقليماي والاادويل ومساتمرة يف توجياه سياساة خارجياة قوياة قائمااة 
على التواسل مع الدول حول األوضاع الداخلية واخلارجية الراهنة، ال سيما منهم حلفاؤها الذين ختتصهم 

. يف الوقت الذي كان فيه 2020املستمرة طوال عام  شاركة ر ية وأخرى فعلية تعاونية واهبة التداعيات 
االحتاد األورو  والواليات املتحدة األمريكية يركزان على حنو أكرب على شؤوهنما الداخلياة وتعمياق مشااعر 

 القومية واحليلولة دون حدو  انفالت لهمور السياسية واالجتماعية.

 

 وأهداف ضمنية: روسيا في ظل جائحة لورونا: مساددات متواضعة.  2. 4

ميكاان القااول أن انتشاااار فااريوس كورنااا جااااء ليؤكااد عبااارة  األزماااات تظهاار حجاام القاااوة احلقيقااي للااادول    
واملؤسسات ، ففي خ م االضطرابات اليت يعيشاها االحتااد األورو  والوالياات املتحادة األمريكياة، كانات 

 ,FACON)الل دعام فنازويال روسايا تساتغل هاذ  الفاارص السااحنة لتثبات نفسااها علاى السااحة مان خاا

2020, p. 08)  أو تقدمي مساعدات طبية ينقلها اجليش الروسي لصربيا والصني، ف ال عان املسااعدات،
(، وجتااادر املقدماااة إىل البلااادان الشاااريكة يف االحتااااد االقتصاااادي األوراساااي )أرمينياااا، بالروسااايا، كريغيساااتان

اإلشارة أي ا إىل أن الرئيس قد وقع مرسوما حيظر طرد األجانب ويطالب بالتمديد التلقائي لفرتة سالحية 
 (FACON, 2020, p. 08)تأشرياهتم 

موجهة للدول إن املساعدات الدولية اليت قدمتها روسيا حتت غطاء اإلنسانية ما هي إال رسالة مشفرة و    
الغربية على أنه ال مفر من التواجد الروسي واإلعالن على أن  وذج أحادي القطبية مل يعد ساحلا ومواكبا 
للتطورات احلاسلة يف العالقات الدولية، فكل ما حيد  اليوم مل يعد من شأن مركز سلطة واحدة ومركز 

لكربى اليت بتمكاهنا إ راء املساعدة والتغيري حنو قوة واحدة وسيدا واحدا، إ ا من شأن مجيع الدول والقوى ا
األف ل. و رغم القول أن القيادة الروسية تصطاد يف امليا  العكرة  لكن ال بد من االعرتاف بأهنا دائما ما 
تصيب ا دف ولو بشكل نسيب، فحني وجدت روسيا  غرة إلحدا  ا لع واهتزاز الثقة يف البيت األورو  

)الديب، مل ترتدد يف إرسال املساعدات  ا حتت شعار:  أن إيطاليا ليست وحدها  من خالل إيطاليا 
2020)  http://Sni.doud يف الوقت الذي مت عز ا من قبل دول االحتاد األورو  ومل تقدم  ا أية ،

http://sni.doudflaressl.com/
http://sni.doud/
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اعتبارات أو مساعدات كما تنص عليه االتفاقيات املربمة بينهم، إذ أنه وفقا ملعلومات ر ية من وزارة 
متلصصا،  ا يف ذلك أخصائيو األوبئة وعلماء الفريوسات  120الدفاع اإليطالية وسل حوايل 

  5، للتطهري )قادرة على رش ما يصل إىل KDA.Or Lang Kamaz.TMS.65Oوشاحنات 
 (2020)الديب،  ألا قناع 500جهاز تنفسي و 100كيلوميرتات مربع كل ساعة(، و

http://Sni.doud إضااافة إىل خمتصااني يف مكافحااة إنفلااونزا اخلنااازير واجلماارة اخلبيثااة وخاارباء شاااركوا يف ،
بارامو مكافحااة اإليبااوال والطااعون. كاال هااذ  املساااعدات كاان ا اادف املعلاان عناه إنسااانيا، اال أنااه يعكااس 
ة خطااوة جيوسياسااية هاادفها تعزيااز أسااوات معارضاااي العقوبااات االقتصااادية و تسااويق روساايا كدولااة مساااامل

وتف ال الديبلوماسااية الناعماة ومسااتعدة للمساااعدة، وهاي أي ااا قاوة ال تقهاار وال تعتاارب أوروباا كتهديااد  ااا، 
حياث مت نقال املسااعدات عان طرياق اجلايش والطااائرات احلربياة لتاربهن أناه ميكان اساتلدام القاوة العسااكرية 

، باإلضاااافة إىل إمهاااار كفااااءة جنودهاااا وفعالياااة (09ة ، سااافحFACON ،2020)ألغااارال غاااري قسااارية  
طائراهتا وسرعتها يف التعبئة، أمام فشل النظام األمريكي )حلا الناتو( على تقدمي احلماية واملعدات الوقائية 

 بالرغم من تواجد  على أراضي القارة األوروبية.

الصحي احلايل والدعوة إىل التللي عن  كما ناشدت موسكو برفع العقوبات االقتصادية خالل السياق     
الطبيعة ال نسانية يف إشارة منها إىل القرارات األمريكية بشأن إيران، ونددت أي ا بأنانية الواليات املتحدة 

.(fandiari, 2020) األمريكياااة حاااني أعلنااات تعلياااق مساااامهاهتا املالياااة يف منظماااة الصاااحة العاملياااة 

www.rferl.org 

مل تستثع روسيا دوال على حساب أخرى، إ ا نسقت املساعدات مع أغلب الدول املت ررة يف الشرق     
 29األوسط، االحتاد األورو  ومشال إفريقيا يف مقدمتهم دولة اجلزائر، حيث حطت الطاائرات الروساية يف 

ة اجلوياااااة بوفارياااااك وهاااااي حمملاااااة باملعااااادات الطبياااااة واألقنعاااااة واألجهااااازة التنفساااااية  بالقاعاااااد 2020أفريااااال 
)وسول مساعدات طبية روسية إىل املنطقة  كمساعدات إنسانية جمانية بصفتها أحد الشركاء االسرتاتيجيني يف

 . www.fadaamedia.com (2020اجلزائر ملواجهة كورونا، 

http://sni.doud/
http://www.rferl.org/
http://www.fadaamedia.com/
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قااااد  ااااابط سياسااااات مجيااااع دول العااااامل يف مكاهناااااا سااااواء ماااان الناحيااااة االقتصاااااادية،  2020ر ااااا عااااام    
االجتماعية واجليوسياسية، إال أن الدولة الروسية وما تشهد  من اضطرابات وتوترات داخلية يف ذروة القوة، 

ا وأبقاات سياسااتها وتأ رهااا هببااوط أسااعار الاانفط، قااد كافحاات ماان أجاال االسااتجابة للفرسااة الاايت أتيحاات  اا
اخلارجياة يف ديناميكيااة مسااتمرة، باال وجتاارأت ئااول قارارات ختااص الشااؤون الداخليااة للاادول علااى الصااعيد 
اإلقليمااي والاادويل وأمهاارت نفسااها كقاااوة عظمااى موازيااة للقااوى الغربيااة  وباااذلك مل تعااد هااذ  األخاارية قاااوة 

تعددة والقوى الصاعدة، فمن منطق روسي واحدة يف العامل،  بل وعليها أن تدرك قيمة ومكانة األقطاب امل
-Covidفتن مفاهيم و ارسات ا يمنة والسيطرة غري مناسبة متاما يف القرن احلادي والعشرين وقد جااء 

بشااكل أساساااي ليثبااات بااأن األيديولوجياااة الليربالياااة قااد فقااادت مصاااداقيتها وال ميكاان االدعااااء بفااارل  19
 نفسها يف كل مكان من العامل .

 
 الخاتمة

باتت روسيا االحتادية إحدى القوى الفاعلة يف النظام الدويل ال سيما بعد وسول الرئيس فالدميري بوتني    
إىل احلكااام وجتسااايد  ملنظوماااة اإلساااالحات االقتصاااادية داخااال روسااايا، ليشاااهد باااذلك نشااااطا مقارناااة ماااع 

عليه قوة الدولة السياسية  الفرتات السابقة، ذلك إلدراك سانع القرار بأن االقتصاد هو الصعب الذي تقوم
والعسكرية. ومن هنا نستنتو أن كل من احملددات الداخلية واخلارجياة قاد ساامهت يف رسام أدوار وأهاداف 
السياساية اخلارجياة الروسااية وانعكسات علااى اهتماام القيااادة السياساية بتطااوير العالقاات مااع الادول اواااورة 

 .والرتكيز على إقامة شراكات اقتصادية وعسكرية
مل تسااتثع روساايا منطقااة الشاارق األوسااط ومشااال إفريقيااا ماان أجنااداهتا وأولويااات سياسااتها اخلارجياااة، إذ    

وجاادت ماان خال ااا مفتاحااا أساساايا لتحقيااق رغبتهااا الراميااة بتعااادة إحياااء دورهااا العاااملي وسااارعت بتقامااة 
دها الطاقوية من جهة ولكسبها  عالقات شراكة مع دول املنطقة كوهنا متثل سوقا واسعا لبيع أسلحتها وموار 

 كحليا اسرتاتيجي تقول به  قوهتا االقتصادية وأمنها القومي.
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وتزايدت امللاوف من حدو  أزمة  Covid-19اهتزت دول العامل بأسر  بتداعيات األزمة الصحية    
  يشهدها منأسعار النفط لقيمة مل اقتصادية عاملية جديدة. وما زاد شرخا يف االقتصاد الروسي هو اهنيار
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قبال يف الوقاات الااذي كانات تعاااا الدولااة مان بيئااة داخليااة غاري مسااتقرة وزيااادة يف عادد املصااابني بااالفريوس 
ويتوجب عليها أن ختصص  م ميزانية مالية ضلمة الحتواء األضرار الناجتة عنه. يف هذا السياق قد يرجح 

أن مشااهد العالقاات الدولياة أغلب احملللون أن السلوك اخلارجي الروسي سوف يشهد مجاودا وتراجعاا، إال 
أ بتت أن روسيا ال تزال مستمرة يف نشاطها بل وت ااعا اهتمامهاا باملنااطق االسارتاتيجية والادول احلليفاة 
ولو بشكل نسيب، كما شاهدنا مسامهات ومساعدات جريئة رغم كوهنا متواضعة لكنها موجهة حنو القوى 

اجهااة والتغيااري ولااو بطاارق غااري هنااا والبااديل قااادر علااى املو  املعاديااة  ااا و حتماال يف طياهتااا رسااائل بااأن روساايا
 ةقسري
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 : ملخص
تعد الدبلوماسية الرياضية جانًبا متزايد األمهية يف املمارسة الدبلوماسية وجزًءا متناميا يف جمال 
الصناعة الرياضية العاملية. لذلك فاهلدف الرئيسي من هذا البحث هو حتديد دور الدبلوماسية الرياضية يف 
السعي لتحقيق املصلحة الوطنية إلفريقيا عموما وكينيا على وجه اخلصوص. من خالل دراسة وحتليل دور 

صلحة الوطنية ليينيا يف عالقااها الدبلوماسية الرياضية يف تعزيز املصاحل اإلقليمية إلفريقيا، وحتقيق امل
 .اخلارجية

أثبتت الدراسة أنه ميين استخدام الدبلوماسية الرياضية يف السعي لتحقيق املصلحة الوطنية وأنه 
ميين اعتبار الدبلوماسية الرياضية جزًءا من بناء هوية الدولة. كما توصلت الدراسة إىل أن تيوين الصورة 

كان مبثابة إسرتاتيجية فعالة اهدف إىل تغيري الصورة النمطية السلبية عن    -ضيةعن طريق الدبلوماسية الريا–
 كينيا وجذب املستثمرين، ويف الوقت نفسه تضعها يف موضع الرائد إقليميا.

 الرياضة، الدبلوماسية الرياضية، املصلحة الوطنية، إفريقيا، كينيا   الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Sports diplomacy is an increasingly important aspect of diplomatic 
practice and a growing part of the global sports industry. The main 

objective of this research is therefore to determine the role of sports 
diplomacy in the pursuit of the national interest of Africa in general and 

Kenya in particular. By examining and analyzing the role of sports 
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diplomacy in promoting Africa's regional interests and achieving Kenya's 
national interest in its external relations. 

The study proved that mathematical diplomacy can be used in pursuit 
of national interest and that mathematical diplomacy can be seen as part of 

state identity building. The study also found that image-building through 
sporting diplomacy was an effective strategy aimed at changing Kenya's 
negative stereotype and attracting investors, while at the same time placing 

it as a regional leader. 

Keywords: sports, sports diplomacy, national interest, Africa, Kenya 

__________________________________________ 
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 مقـــــدمة
ولين الدول تواصل  ،يف ظل عامل شديد العوملة والتعقدالدولية  املؤثرة يف الساحة الفواعل تتعدد

لعب دور رئيسي يف اليفاح من أجل احلصول على القوة واهليبة. إذ مل تعد القوة الصلبة هي الطريقة 
لصلبة، وتفوقها يف الرئيسية للوصول إىل اكتساب القوة الشرعية، فالقوة الناعمة أصبحت بنفس أمهية القوة ا

بعض األحيان. باعتبار القوة الناعمة هي القدرة على إقناع اآلخرين بالقيام مبا يريده املرء. أو كما يرى 
"جوزيف ناي" بأن القدرة اإلقناعية مبنية على اجلاذبية واملضاهاة، وترتبط مبوارد القوة غري امللموسة مثل 

 الثقافة واأليديولوجية واملؤسسات.

ا لسعي األمم املتحدة من أجل احلفاظ على السالم واألمن الدوليني، فقد حبثت الدول عن ونظرً  
طرق أخرى إلضفاء الشرعية على تفوقها السلمي واستخدام الرياضة كأداة للقوة الناعمة. وهلذا السبب، 

ايل ُولدت قبل أكثر ميين اعتبار الرياضة واحدة من أكثر الظواهر احلديثة إثارة للنقاش، ألهنا يف شيلها احل
 عاًما، وهي مثرية ألهنا حتظى باهتمام ماليني البشر. 150من 

يستخدم اجملتمع الدويل املنظمات الدولية إلشراك الدول يف العالقات متعددة األطراف، وتنطوي  
الدولية الرياضة أيًضا على منظمات رياضية دولية ملختلف األلعاب، لين ميين اعتبار اللجنة األوملبية 

(IOC بأهنا املنظمة الوحيدة اليت جتمع مجيع الرياضات االحرتافية والدول يف ميان واحد ضمن هدف )
واحد. وهذا هو السبب يف أن اللجنة األوملبية الدولية هي األكثر تنافسية على الصعيد الدويل حيث ميين 

األومليب بأنه توجد يف صميم احلركة  للدول اكتساب ميانتها وبناء صوراها. عالوة على ذلك، يقر امليثاق
األوملبية احلديثة رغبة للمسامهة يف بناء عامل أفضل يسوده السالم، كما أصبحت الرياضة أداة لتنمية هوية 

 الدول.

فالرياضة كدبلوماسية ميين استخدامها كأداة لزيادة املواجهة عندما تيون العالقات بني البلدين  
ت يف التحسن، كما ميين للرياضة أيًضا إجياد وتسريع وترية الزخم الدبلوماسي. سيئة، أو إذا بدأت العالقا

لين منذ تنظيم دول احللفاء ألول مقاطعة يف اجملال الرياضي بعد احلرب العاملية األوىل، وبالتايل متت خيانة 
تسييس  روح الرياضة منذ هذا احلدث وأصبح الرياضيون لعًبا للسياسة الدولية. فصارت حقيقة "عدم
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الرياضة" حمل نظر، ألهنا مل تعد صحيحة. حيث باتت الرياضة أداة للدعاية ووسيلة ملمارسة الضغط 
 الدبلوماسي وحتقيق املصلحة الوطنية.

إذا ما استخدمت بشيل جيد، فإهنا أمهية موضوع البحث يف أن الدبلوماسية الرياضية  نميتإذ  
ل وبناء صوراها على املستوى الدويل. وهلذا السبب، تفحص ميين أن تسهم يف دعم امليانة القومية للدو 

استخدام الرياضة كقوة ناعمة يف إفريقيا عموما ويف كينيا على وجه اخلصوص يف  أمهيةهذه الدراسة وحتلل 
 تعزيز املصلحة الوطنية.

لنهوض وبذلك تعاجل الدراسة اإلشيالية التالية: هل تلعب الدبلوماسية الرياضية دورا بارزا يف ا 
باملصلحة الوطنية إلفريقيا عموما وكينيا على وجه اخلصوص؟. وملعاجلة هذه اإلشيالية ميين طرح 

 التساؤالت الفرعية التالية:

 كيف ميين استخدام الرياضة بشيل أفضل كأداة للدبلوماسية يف إفريقيا؟    -

 نيا يف عالقااها اخلارجية؟كيف ميين استخدام الدبلوماسية الرياضية لتحقيق املصلحة الوطنية ليي  -

على هذا األساس تنطلق الدراسة من افرتاض أساسي مفاده أن الرياضة تلعب دوًرا مهًما يف تعزيز  
املصلحة الوطنية يف إفريقيا. ومع ذلك، تشري األدلة املتوفرة حىت اآلن إىل أن البلدان اإلفريقية مل تستغل 

قواها السياسية وتأثريها على الصعيد العاملي. خصوصا مع الرياضة بشيل كامل لتحقيق مصلحتها وبناء 
تعقيد البيئة العاملية بظهور قضايا وفواعل جديدة على الصعيد الدويل يف القرن احلادي والعشرين، هذا 

 التعقيد يتطلب مراعاة العوامل الرياضية للنهوض باملصلحة الوطنية.

 

 ي إفريقياأوال: الرياضة كأداة إستراتيجية للدبلوماسية ف
سيتم تقدمي حتليل متعمق حلالة األدوات الدبلوماسية اليت كانت لدى الدول األفريقية يف املاضي  

وكيفية النهوض مبصاحل إفريقيا على املستوى العاملي. كما سيتم توضيح كيف أن الدبلوماسية الرياضية 
ا إذا كانت الرياضة متارس سلعة غري مستغلة بشيل كامل وتستخدم بشيل غري واعي يف إفريقيا، ورمب

 بفعالية وبوعي ميين أن تيون أداة قوية. 
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 توظيف إفريقيا للرياضة على المستوى الدولي -1
منذ عصر األلعاب األوملبية، ساعدت املنافسات الرياضية اجملتمعات البشرية يف التوسط يف  

لبناء واحلفاظ على عالقات دائمة  التبادالت وحل النزاعات وتسريع احلث على املنافسة، مما يوفر الفرص
ومستمرة وسلمية. وهذا ما ييشف الرتابط والتشابك بني الرياضة والسياسة، إذ تشيل عمليات التمثيل 

 واالتصال الثنائية واملتعددة األطراف شيال من أشيال الدبلوماسية اليت جيري استيشافها حىت اآلن.

د استخدام االتصاالت الرياضية بشيل دوري على مدار التاريخ وجدت الدول أنه من املفي 
إىل أن "التدويل السريع  Houlihanإلرسال إشارات دبلوماسية إجيابية وسلبية. كما يشري "هوليهان" 

للمنافسة الرياضية والتقدم يف التينولوجيا اإلعالمية قد اجتمعت وتضافرت جلعل الرياضة موردًا دبلوماسياً 
اح تطوير االتصال الرياضي الدويل للعديد من احليومات من توفري مورد جذابًا بشيل متزايد. لقد أت

منخفض التيلفة، ولينه يف املقابل يوفر مستوى عايل للرتويج لسياستهم بشأن القضايا الدولية أو جتاه 
ومع ذلك، بينما جيادل البعض بأن  .(Houlihan, 2000, p.p. 217-219)دول حمددة 

، Aaron Beacom ومتعدد االستخدامات، يتفق خخرون مع منظور الباحثالرياضة توفر موردًا فعاال
الذي مفاده "أن الرياضة بشيل عام واأللعاب األوملبية بشيل خاص تعترب يف أحسن األحوال هامشية، 

 ,Beacom)بالنظر إىل املشيالت االجتماعية واالقتصادية اليت سادت أوروبا بعد احلرب العاملية األوىل 

2012, p. 149) . 

يف إفريقيا، مت استخدام الرياضة بشيل مرتدد كأداة للدبلوماسية. وبالرغم من استخدامها يف  
املاضي كأداة مهمة إليصال رأي أفريقيا بشأن القضايا الدولية. ومع ذلك، هناك حاالت قليلة استخدمت 

اسي على جنوب إفريقيا إللغاء فيها إفريقيا الرياضة كأداة للقوة الناعمة، خاصة يف ممارسة الضغط الدبلوم
نظام الفصل العنصري املمارس فيها. إذ قادت تنزانيا الدول اإلفريقية يف عملية االحتجاج على مشاركة 

بطرد  FIFAبطوكيو، مما أدى إىل قيام الفيفا  1964جنوب إفريقيا يف األلعاب الرياضية الدولية لعام 
لفصل العنصري، وعدم متثيل السيان السود يف كرة القدم جنوب إفريقيا من لعب كرة القدم بسبب نظام ا

(Nauright, 1999, p. 197) . 

دولة  26، الذي قاطعته 1976عام  Montrealكان هذا هو احلال أيًضا يف أوملبياد  
إفريقية، كرد فعل على مشاركة نيوزيلندا، ألنه يف وقت سابق من ذلك العام قام فريق نيوزيلندي جبولة يف 
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لركيب ملدة ثالثة أشهر يف جنوب إفريقيا العنصرية، لين اللجنة األوملبية الدولية رفضت حظرها. وعلى لعبة ا
، ال يزال التميز سائدًا يف جنوب إفريقيا يف ظل نظام الفصل 1964الرغم من احتجاجات عام 

. ويف وقت الحق امتدت إىل األحداث الرياضية الدولية األخرى. لين  (Topend Sports)العنصري
مت سحب احلظر على جنوب إفريقيا، مما مسح هلا بالعودة إىل األلعاب واملسابقات الدولية  1992بعد عام 

 عاًما من العزلة الرياضية. 32بعد انتهاء نظام الفصل العنصري و

ماسية الرياضية يف معاقبة الدول األخرى فحسب، بل ففي القارة اإلفريقية ال ُتستخدم الدبلو  
ُتستخدم أيًضا لتعزيز صورة وميانة إفريقيا. إذ يتم الرتويج لتعزيز اإليديولوجية اإلفريقية للوحدة اإلفريقية 
اليت تشجع تضامن األفارقة حول العامل من خالل الرياضة. كما لعب إصرار إفريقيا فيما خيص قضية 

يف جنوب إفريقيا دوراً حامساً يف التخفيف من وطأة نظام الفصل العنصري. ومع ذلك، ال التمييز العنصري 
ميين القول مطلًقا بأن الرياضة هي العامل الوحيد احلاسم يف التخفيف منه، ولين يف معظم األوقات، 

 ميين أن تيون فقط جزًءا من طريقة أوسع للوصول إىل حل هنائي أو حتسني موقف ما.

 الدبلوماسية في إفريقيا أنماط  -2
يف كثري من األحيان، يتم وصف الدبلوماسية بأهنا ممارسة معقدة وصعبة لتعزيز العالقات يف مجيع  

أحناء العامل من أجل حل القضايا وتعزيز املصاحل. ويف هذا السياق حياجج "مورجينثاو" 
Morgenthau متمثلة  بأن الدبلوماسية هلا معىن أوسع يشمل أربع مهام رئيسية

 : (Morgenthau, 1948, p.p.105-106)يف

 جيب أن حتدد الدبلوماسية أهداف السياسة اخلارجية يف ضوء القوة املتاحة للدولة. -1

جيب عليها تقييم أهداف السياسات اخلارجية للدول األخرى يف ضوء قدراها على متابعة تلك  -2
 األهداف.

 املختلفة مع بعضها البعض.جيب أن حتدد مدى توافق هذه األهداف  -3

 جيب أن تستخدم الدبلوماسية الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية.  -4

ظلت القارة اإلفريقية هامشية يف مقاربات العالقات الدولية، اليت كانت متيل إىل الرتكيز على ما  
، Kenneth Waltzنيث والتز" يسمى"القوى العظمى" أو"الدول اليت حُتدث أثرا بالغا" بتعبري "كي
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الذي يرى أن الرتكيز على القوى العظمى ال يعين إغفال القوى األقل أمهية، ولين القلق بشأن مصري 
 .  (Waltz, 1979, p.73)األخرية يتطلب إبالء االهتمام األكرب لألوىل

فقط،  لقد غرير اخلطاب احلديث املنتشر حول صعود إفريقيا هذه النظرة، لين بشيل سطحي 
وحىت اآلن تعترب فقط جنوب إفريقيا، وبدرجة أقل نيجرييا ومصر، هي الدول اليت جذبت انتباه الدارسني 

 . (Cilliers and others, 2015, p.1)واحملللني كقوى حمتملة متوسطة أو ناشئة

جنوب ومن احملتمل أن تلعب القوى اخلمس اليربى يف إفريقيا )اجلزائر، مصر، إثيوبيا، نيجرييا و  
إفريقيا( دورا يف تشييل مستقبل القارة بسبب حجمها الدميوغرايف واالقتصادي والعسيري، فضاًل عن 
دورها التارخيي كقادة إقليميني. لين التغيريات يف التوزيع العاملي للقوة، ستؤثر على قدرة إفريقيا على إبراز 

 Cilliers and) القاري والعاملي القوة وقدراها على بناء حتالف رمسي وغري رمسي على املستويني

others, 2015, p.1) . 

  2002منذ إنشائه يف عام  African Unionويف هذا السياق، يسعى اإلحتاد اإلفريقي  
، إىل حتقيق املزيد من الوحدة والتضامن بني البلدان اإلفريقية،  OAUكوريث ملنظمة الوحدة اإلفريقية 

ة حول الشعوب من خالل بناء شراكات بني احليومات ومجيع كما أنه حياول أن ييون مؤسسة متمركز 
شرائح اجملتمع. وهذا يفتح خيار الرياضة كأداة دبلوماسية ميين استخدامها لتعزيز السياسات اخلارجية 

 إلفريقيا يف الساحة الدولية وسياسااها داخل القارة اإلفريقية. 

ًا دبلو   ماسية خمتلفة لتحقيق مصاحلها وبناء عالقااها استخدمت الدول اإلفريقية مبرور الوقت نُ ُهج
رفع ميانتها  -بعد سنوات من عزلته عن بقية القارة اإلفريقية-اخلارجية. فعلى سبيل املثال حتاول املغرب 

السياسي يف القارة  -خصوصا يف غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ضمن إعادة حتديد موقعها اجلغرايف
الذين ال يزال االقتصاد واألمن املغربيان يعتمدان  عالقااها حبلفائها الغربيني اإلفريقية، وتعزيز ميانتها ضمن

عليهم إىل حد كبري، ويف إطار هذا املسعى توظف املغرب الدبلوماسية الدينية مبا يف ذلك شرعية امللك  
 ,Tadlaoui)كزعيم ديين يف غرب إفريقيا، باعتبارها عنصرًا حامسًا يف جناح هذه اإلسرتاتيجية اإلقليمية

2015, p.5) . 

كما استخدمت بوتسوانا الدبلوماسية الصامتة كأساس لسياستها اخلارجية الودرية واملرتيزة على  
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى. ومع ذلك، كانت هناك حاالت ملمارسة السلوك غري 
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ورية بالنظر إىل الرتابط اجلغرايف الودي. إذ أصبحت مشاركتها يف التدخل العسيري وحفظ السالم ضر 
الناشئ عن احلدود املشرتكة، ملنع التداعيات النامجة عن تدفق املشاكل األمنية إىل بوتسوانا واملنطقة دون 

 .  (Osei-Hwedie and Mokhawa, 2014, p.7)اإلقليمية

بناء وصنع  أما بالنسبة ليينيا، فقد حتول هنجها التقليدي منخفض املخاطر وغري التدخلي يف 
من  2011السالم، والذي يقوم على أساس حسن اجلوار واحرتام السيادة الوطنية، بشيل كبري يف أكتوبر 

خالل عمليتها العسيرية غري املسبوقة يف الصومال. ويعزز هذا التحول ثقتها املتنامية كقوة شرق إفريقية 
دية( يف الداخل. وتعد كينيا حاليا يف قلب ناشئة إىل جانب االهتمام املتزايد حبماية مصاحلها )االقتصا

اجلهود العسيرية الناجحة اليت مل يسبق هلا مثيل لتحقيق االستقرار يف الصومال، باملوازاة مع اجلهود 
 ,Mc Evoy)اإلقليمية والدولية شديدة اخلطورة واملتعددة اجلوانب لتحقيق االستقرار الدبلوماسي

2013, p.1) . 

 عزيز مصالح القارة اإلفريقيةالرياضة كوسيلة لت -3

تتضمن رؤية االحتاد اإلفريقي "لبناء إفريقيا متياملة ومزدهرة وسلمية، وإفريقيا يقودها ويديرها  
مواطنوها ومتثل قوة دينامييية يف الساحة الدولية، وحترص على ضمان تقدم وازدهار مواطنيها من خالل 

املعومل، كما تشارك يف تعزيز قيمها يف ظل عامل مليء االستفادة من الفرص اليت يوفرها العامل 
. هذه الرؤية ميين حتقيقها من خالل االهتمام  (African Union, 2008, p.6)بالتفاوتات"

 بالرياضة والتظاهرات الرياضية العاملية. 

فبعد حصول الدول اإلفريقية على استقالهلا، ناضلت من أجل إجياد ميانة هلا يف األحداث  
ياضية الدولية، لين بعض الدول فقط كانت قادرة على إرسال الرياضيني إىل األلعاب األوملبية املختلفة الر 

بعد استقالهلا. ومع مبرور الوقت، حتسنت مشاركة الدول اإلفريقية إىل مستويات ثابتة وحىت مستقرة يف 
 بعض الدول حىت ولو كان األداء غري مقنع.

ىل أمهية الرياضة يف خطابه العلين يف أول حفل توزيع جوائز لوريوس وقد أشار "نيلسون مانديال" إ 
، حيث نُقل عنه قوله: "الرياضة لديها القدرة على تغيري العامل. لديه القدرة 2000العاملية للرياضة يف عام 

ألمل على اإلهلام. لديه القدرة على توحيد الناس بطريقة ال يفعلها إال القليل. ميين للرياضة أن ختلق ا
 .  (Laureus History)حيث كان هناك يأس فقط"
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ا لفرتة معينة يف وقت سابق من املشاركة يف األحداث الرياضية   بالرغم من حظر جنوب إفريقي
الدولية وخاصة كرة القدم ألسباب متعلقة بالتمييز العنصري. تستخدم اليوم كرة القدم وغريها من األلعاب 

م الوحدة اإلفريقية، ويف الوقت نفسه تصوير هيمنتها يف إفريقيا. إذ متينت الرياضية لتعزيز اهتمامها بدع
الرياضة من سد الفجوة العنصرية بشيل ملحوظ بعد اهنيار نظام الفصل العنصري، من خالل دعم فريق 

من قبل الرئيس  1995الرجيب التابع للسيان البيض يف جنوب إفريقيا، وحضور هنائي كأس العامل عام 
مانديال وتسليمه كأس البطولة لفريق بالده الفائز هبا. وأعقب ذلك استضافتهم وفوزهم ببطولة  نيلسون 

 اليت برع فيها السود. 1996كأس األمم األفريقية ليرة القدم لعام 

، وملا 2002أما يف منطقة غرب إفريقيا، كانت ساحل العاج متورطة يف احلرب األهلية منذ عام  
يف أملانيا، انتهز الفريق الفرصة للدعوة إىل السالم، حيث  2006م ليأس العامل تأهل منتخبها ليرة القد

 -الذي كان العب كرة قدم معرتف به دولًيا- Didier Drogbaناشد قائد الفريق "ديدييه دروغبا" 
"لقد أثبت اليوم رجال ونساء ساحل العاج، من الشمال واجلنوب والوسط والغرب، أنه  اإليفواريني قائال:

بإميان مجيع اإليفواريني التعايش واللعب مًعا، هبدف مشرتك هو التأهل إىل كأس العامل. لقد تعاهدنا أن 
االحتفال سيوحد الناس. اليوم، نتوسل إلييم وحنن جاثون على ركابنا، مقابل السماح والعفو والصفح. إن 

 تنحدر إىل احلرب. يرجى إلقاء الدولة الوحيدة يف إفريقيا اليت توجد هبا اليثري من الثروات جيب أال
 ,Sellström, 2010, p.14, Lea)األسلحة وإجراء االنتخابات وكل شيء سييون أفضل"

2015) . 

سييون من السذاجة االعتقاد بأن كرة القدم ميين أن حتل التوترات اإلثنية والثقافية العميقة  
هذا النداء العام املوجه من قبله إىل الوئام اجلذور، ومع ذلك كان ليلمات "دروغبا" تأثري كبري، حيث دفع 

االجتماعي يف ساحل العاج، وحقق ما فشل يف حتقيقه القادة األفارقة يف املنطقة والدبلوماسيون ذوو 
 اخلربة.

جبنوب إفريقيا أكرب إجناز للقارة  2010عالوة على ذلك، تعترب استضافة إفريقيا ليأس العامل  
ة. إذ كان رمًزا حقيقًيا مليانة إفريقيا كقارة وجنوب إفريقيا كدولة. ويف هذا على الساحة الرياضية الدولي

باعتباره حدثًا "إفريقًيا" يتم  2010كأس العامل   Thabo Mbekiالصدد حدد "ثابو مبييي" 
مشاركته مع املنحدرين من أصل أفريقي. ومشل عرض كأس العامل يف البالد، التشاور مع االحتاد األفريقي 



 

 -كينيا أنموذجا-الدبلوماسية الرياضية في تعزيز المصلحة الوطنية في إفريقيادور 
 

135 

 

. لقد مت SADCات القارية متعددة األطراف األخرى، مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي واهليئ
تصميم هذا النهج الدبلوماسي لتعزيز اهلوية اإلفريقية يف هذا احلدث وعرضه على بقية 

 . (Nauright, 1999, p. 194)العامل

 ة ثانيا: دور الدبلوماسية الرياضية في العالقات الخارجية الكيني
يتم يف هذا اجلزء مناقشة وحتليل كيفية استخدام الرياضيني اليينيني للدبلوماسية الرياضية يف  

الرتويج لألجندة العاملية. بينما من ناحية أخرى، ال تستغل كينيا هذه الفرص لتعزيز مصاحلها على املستوى 
عالقات اخلارجية بني الدول عندما العاملي. وحتاجج بأن الدبلوماسية الرياضية ميين استخدامها لتعزيز ال

 تستخدمها احليومات بوعي يف الرياضة الدولية.

 الرياضة والمصلحة الوطنية في العالقات الخارجية الكينية  -1
 Charlesترجع البوادر األوىل لفيرة  املصلحة الوطنية للباحث واملؤرخ األمرييي تشارلز أ. بريد  

A. Beard األوىل املبيرة اليت ُقدمت نيابة عن مفهوم املصلحة الوطنية يف كل من ، بتتبعه لإلدعاءات
إيطاليا يف القرن السادس عشر وإجنلرتا يف القرن السابع عشر، عندما كانت تراعى االعتبارات املتعلقة 

م باملصلحة العليا ألمن الدولة، أين بدأت مصاحل األسر احلاكمة وإرادة السيادة يف فقدان فعاليتها، ليت
استبداهلما مبصطلح جديد يعيس بدقة التغريات اليت كانت حتدث يف أشيال الدبلوماسية السياسية 

ح كيف أن املصلحة الوطنية كفيرة وصعود الدولة القومية  كشيل حديث   -املعاصرة كما أن "بريد" وضر
لحة الوطنية يف كانا متالزمني، ودرس كذلك الدور الذي تلعبه حجج املص  -من أشيال االرتباط السياسي

الدفاع عن التوسع التجاري واإلقليمي للواليات املتحدة يف القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
 .  (Burchill, 2005, p.p. 1-2)العشرين

وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح "املصلحة الوطنية" استخدمه رجال الدولة والدارسون لوصف  
 Morgenthauإذ حيدد مورجينتاو  الساحة الدولية.تطلعات وأهداف الييانات ذات السيادة يف 

معىن املصلحة الوطنية على أهنا القدرة على البقاء ومحاية اهلوية املادية والسياسية والثقافية للدولة ضد 
من  .) ,p.p. p.p.9721952Morgenthau ,- (973التعدي من قبل الدول القومية األخرى

موعة أكثر أو أقل من املباد  اليت توجه سعي الدولة لتحقيق ناحية أخرى، متثل السياسة اخلارجية جم
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أهدافها يف البيئة الدولية ضمن حدود تفاعالاها مع الفواعل األخرى. واألهداف يف هذه احلالة تتمثل يف 
 املصاحل الوطنية.

ه لذلك تقوم العالقات اخلارجية على املصاحل الوطنية للدولة والسياسة اليت توجهها لتحقيق هذ 
العالقات. زيادة على ذلك، تنطوي السياسات اخلارجية للدول على معدالت تغيري متباينة ونطاقات نوايا، 
واليت ميين أن تتأثر بعوامل تغري املصاحل الوطنية املتصورة أو حىت تصل حلد التأثري على استقرار البلد 

 على جمرى العالقات الدولية كيل.نفسه. عالوة على تأثريها الدائم على العديد من البلدان األخرى و 

فاملشاركة الرياضية من قبل كينيا متثل جزءا من عالقااها اخلارجية مع الدول األخرى. إذ عندما  
ينتقل الرياضيون اليينيون واملنتخب الوطين إىل ما وراء احلدود لدعواهم إىل مباريات ودية أو للمشاركة يف 

بناء عالقات ليينيا مع الدولة الداعية أو املنظمة. ويف بعض  األحداث الرياضية الدولية، يشرعون يف
احلاالت، يتم إرسال ممثلني للدولة إىل جانب الرياضيني لتعزيز العالقة اليت سيتم تشييلها مبشاركة 

 الرياضيني.

بالرغم من أنه يف بعض احلاالت، عند حماولة تعزيز العالقات اخلارجية بني الدول، يشارك قادة  
أو املناطق املختلفة يف الدبلوماسية الرياضية فيما بينهم. وكان هذا هو احلال عندما شيل السلك الدول 

الدبلوماسي اإلفريقي يف أنقرة ناديًا ليرة القدم إلشراك الفرق الرتكية احمللية يف مباريات ودية كوسيلة لتعزيز 
 . (Kamweti, 2017, p.38)الرتكية" -الصداقة وتعزيز العالقات اإلفريقية

 الدبلوماسية الرياضية والمصلحة الوطنية الكينية -2
تعترب الدبلوماسية الرياضية مبثابة قوة كبرية للوصول إىل األفراد يف شىت أحناء العامل. باعتبار  

الرياضة هلا القدرة على جتاوز احلدود، وتزيد احلوار وتعرض املشاركني األجانب على ثقافات خمتلفة. كما 
القنوات الرمسية، تساعد الدبلوماسية الرياضية يف الربط بني الناس على املستوى الشخصي من أنه وخارج 

خالل اهتمامااهم وقيمهم ومشاعرهم املشرتكة، حيث ميينهم بد  احملادثات وبناء صالت دائمة تيون 
ن تيون مصدر إهلام حليومااهم. وهلذا السبب عندما تتم الدبلوماسية الرياضية بشيل صحيح، ميين أ

 . (Stone, 2013)أكثر فعالية من التواصل السياسي
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منذ خالف السنني، كانت هناك عالقة وثيقة بني السياسة والرياضة الدولية، فخالل األلعاب  
األوملبية القدمية كانت اهلدنة مثالية وطموحة اهدف إىل توفري احلماية للمشجعني املسافرين واملنافسني 

فيها األلعاب. ويف اآلونة األخرية، "مت استخدام الرياضة كأداة عقابية )كما كان خالل األشهر اليت جترى 
احلال مع نظام الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا(، وكوسيلة خللط العالقات الدبلوماسية )مقاطعة 

دولة تدور يف فليها  13، تالها رفض مماثل من قبل روسيا و1980الواليات املتحدة ألوملبياد موسيو 
(، عالوة على ذلك استعملت الرياضة كوسيلة للجمع بني 1984 لمشاركة يف ألعاب لوس أجنلوسل

  (Murray, 2013, p.p.3-4) (2006األعداء القدامى )كأس العامل اليابان/كوريا اجلنوبية لعام 

برز لطاملا كانت الرياضة مصدرًا مهًما للهوية اجلماعية، ورمبا ميين اعتبارها واحدة من أقوى وأ 
رموز اهلوية الوطنية والنزعة القومية. عالوة على، ذلك تتيح الرياضة الدولية أيًضا جماال رمزيا للحيومات 

يديولوجي لنظام اإلإلظهار أنواع خمتلفة للتفوق، انطالقا من براعتهم الرياضية وصوال إىل إبراز التفوق 
ر دائًما خلية مفيدة لتذكري الشعوب واألمم حتديدا احليم أو لدولة معينة. وبالتايل، فإن الرياضة الدولية توف

. وبصورة أكثر  (Jackson and Haigh, 2008, p.351)أين تقف يف عالقااها مع بعضها
شيوًعا، توفر التبادالت الرياضية قناة بديلة لدمج العالقات الدبلوماسية واهدئة التوترات يف املواقف 

 جيابية.السياسية احلادة، أو توطيد العالقات اإل

تستخدم احليومات الرياضة بشيل واع ومقصود لتوضيح أنه على الرغم من أن الدول قد تتيون  
من أشخاص خمتلفني سياسياً، إال أهنم يشرتكون يف رابطة بشرية مشرتكة من خالل ممارسة الرياضة. 

ولة وتفوقها الذي يؤكده فالرياضيون ميثلون دوهلم يف الفعاليات الدولية، ويتم ترمجة جناحهم إىل جمد الد
عزف النشيد الوطين. ويف هذا السياق يعترب رجال وسيدات الرياضة اليينيون مبثابة سفراء بالدهم يف 
اخلارج. حيث ميينهم أن يلعبوا دوًرا بارزا يف حتقيق املصاحلة بني اجملتمعات احمللية إذا كانت املنافسة حتدث 

 دير كبري من قبل اجلمهور.يف بيئة متوترة، نظًرا ألهنم حيظون بتق

رياضية كينية مشهورة، حيث قامت بتنفيذ Tegla Leroupe ويف هذا الصدد تعترب 
" Tegla Leroupeالدبلوماسية الرياضية بشيل فعال يف مشال كينيا. إذ تعمل مؤسسة السالم "

 احملرتفني الذي جيمع بني الرياضينيpeace marathons التابعة هلا على تنظيم "ماراثون السالم" 
) Teglaاملتقاتلتني للحد من الصراع يف املنطقة Pokotو Turkanaواحملاربني من مجاعيت 
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 Loroupe Peace Foundation) وعموما، ميين أن تستخدم الدوائر الدبلوماسية أشخاًصا .
اء للنوايا رياضيني مشهورين لتمثيل قضية سياسية معينة أو تضخيم رسالة دبلوماسية، مث يشار إليهم كسفر 

دوًرا كبريًا كمبعوثة للسالم يف نزاع دارفور يف السودان  Tegla Leroupeاحلسنة. فقد لعبت الرياضية 
. وقد أدى ذلك إىل )Osborne ,2014( وكذلك النزاع بني قبائل الياراموجونج الرعوية يف أوغندا

 .2006لألمم املتحدة للرياضة يف تعيينها من قبل األمني العام لألمم املتحدة "كويف عنان" كسفرية 

االستخدام اآلخر للرياضة كوسيلة للدبلوماسية يف كينيا عندما استخدمت كرة القدم كأداة  كان 
كينيا مسامهة هائلة من أجل استقالل جنوب السودان من حيث قدمت  للدبلوماسية يف جنوب السودان. 

 Harambee Starsب الييين ليرة القدم خالل املفاوضات الشاقة اليت جرت، إذ متت دعوة املنتخ
. مل 2011يوليو  10لتصبح من ضمن املشاركني يف االفتتاحية الدولية يف البالد لالحتفال باحلرية يف 

ليرة القدم  Tusker FCيين الفريق الوطين الييين قادرًا على احلضور، ولين ذهب الفريق الييين 
على ملعب جوبا، إال أهنا كانت حلظة  1-3نه هزم املضيفني الذي ينشط الدوري احمللي بدال منه، ورغم أ

مهمة بالنسبة للبلد اجلديد. حيث مهدت هذه املباراة الطريق حنو إبرام مفاوضات طويلة أدت إىل والدة 
دت على الدور القيادي ليينيا يف املنطقة  . (Gachuhi, 2015)جنوب السودان وأكر

 مة التجارية الوطنية الكينية الدبلوماسية الرياضية وتعزيز العال -3

تعترب العالمة التجارية الوطنية مبثابة خطاب ناشئ ومتنازع عليه يف التقارب بني جماالت متنوعة  
مثل اإلدارة والسياحة والعلوم االجتماعية والسياسية. يف حني تطورت نظرية العالمات التجارية كوسيلة 

ا املنافسة والفوضى، فقد مت تطبيق مفهوم العالمة التجارية يف للميزة التنافسية يف سوق عاملية تزداد فيه
اآلونة األخرية بعد التسويق االستهالكي إىل عدد من البيئات املختلفة مبا يف ذلك أماكن مثل املدن 

 . (Knott and others, 2017, p.3)والوجهات والبلدان

العالمة التجارية لألمة، غري أنه هناك متييز بني بالرغم من االعرتاف بالطبيعة متعددة األوجه لبناء  
 صورة العالمة التجارية الوطنية وهوية العالمة التجارية الوطنية على النحو التايل: يتم تبليغ وتوصيل العناصر

الرئيسية امليونة هلوية العالمة التجارية الوطنية )مثل اللغة، النظام السياسي، التاريخ، اهلندسة املعمارية، 
ألدب، الطعام والشراب والرياضة( إىل اجلمهور املطلوب من خالل وسائل خمتلفة )مثل الصادرات ذات ا

العالمات التجارية، واإلجنازات الرياضية، والتحف الثقافية، وسفراء العالمات التجارية، واخلربة السياحية 
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هليون )مثل املستهليني احملليني والشخصيات البارزة( اليت تؤدي إىل تطوير صورة ذاتية يشارك فيها املست
أو اخلارجيني، واملستثمرين من الشركات، واحليومات، ووسائل اإلعالم( حول األمة أي دعم صورة 

على هذا األساس مت إدراج  .(Knott and others, 2017, p.p3-4)العالمة التجارية لألمة 
التجارية الوطنية، ألنه ميتلك القدرة  األحداث الرياضية الضخمة كوسيلة لتعريف وتوصيل هوية العالمة

 على املساعدة يف إنشاء أو إعادة متوضع صورة العالمة التجارية الوطنية.

إن القدرة على مشاهدة األلعاب الرياضية احلية يف بلدان خمتلفة من أي ميان يف العامل، جتعل  
تعترب إحدى االسرتاتيجيات اليت  الرياضة أداة قوية للغاية يف العالقات الدولية. وهلذا السبب فإهنا

ا وإثبات تفوقها. فقد أدركت احليومات األمهية السياسية للنجاح  تستخدمها الدول يف حماولة لبناء هويته
الرياضي وكذلك قيمة تعزيز صحة ورفاهية مواطنيها. لذلك تستخدم احليومات والسياسيون أيًضا قوة 

التجارية اخلاصة هبم ودعم صوراهم بني املواطنني وعلى املستوى اجلذب على املسرح الدويل لتعزيز عالمااهم 
 .  (Nauright, 2013, p.23)الدويل من أجل احلصول على الشرعية أو احلفاظ عليها

تتبع كينيا دبلوماسية برامجاتية هبدف حتسني األداء االقتصادي للبالد، وقد وضعت خطًطا اهدف  
دولة تنافسية ومزدهرة عاملًيا تتمتع  2030رؤية  إىل تسريع التنمية االقتصادية وحتقيق اليت اهدف إىل إنشاء 

 مبستوى معيشي عال.

عند فحص موقع وزارة اخلارجية اليينية الذي مت تصميمه وحتديثه بشيل جيد. جند له روابط  
" واليت ميين متابعتها على Brand Kenya Boardملواضيع أخرى متعلقة بالعالمات التجارية مثل "

twitter "وMagical Kenya"و "Tourism Board إخل. عالوة على ذلك، يتضمن ... "
املوقع رابط لإلبالغ عن الفساد. وهذا مؤشر على عزم البالد على حماربة الفساد وإقامة احليم الرشيد، 

 رج.وهو شرط أساسي ألي إسرتاتيجية للعالمات التجارية، وحتسني الصورة النمطية السلبية للبلد يف اخلا

أدركت وزارة اخلارجية اليينية أمهية الدبلوماسية العامة والرياضية يف العالمة التجارية للبالد وحتقيق  
التنمية احمللية يف البالد. حيث أطلقت الدبلوماسية الرياضية، ألهنا تدرك املسامهة القيمة اليت يستطيع 

رتويج لبلدهم عن طريق مشاركااهم يف التجمعات مواطنوها )الرياضيون( يف مجيع أحناء العامل تقدميها يف ال
واملنافسات الرياضية اإلقليمية والعاملية. من خالل تأثري الرياضيني اليينيني على الساحة الرياضية العاملية 
منذ االستقالل. إذ مل يساهم أي نشاط خخر يف إبراز صورة كينيا بشيل إجيايب مثل أداء الرياضيني 
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 تستغل كينيا هذه امليزة لتعزيز مصلحة البالد، ألنه ميين يف هذا السياق تدريب اليينيني. ومع ذلك، مل
 The Kenyan)الرياضيني والشخصيات الرياضية األخرى للرتويج ليينيا كسفراء ثقافيني

Ministry of Foreign Affairs) . 

اضية قارية عالوة على أداء الرياضيني يف اخلارج، تطمح كينيا لتنظيم واستضافة أحداث ري 
وعاملية، وهذا من أجل غرس روح الوطنية يف نفوسهم، والسعي إىل تعزيز التجارة والسياحة لدعم رؤية 

، وتعزيز التنمية واالزدهار 2030الدخل حبلول عام املصممة جلعل كينيا اقتصاًدا متوسط  2030
 االقتصادي عن طريق حتديد موقع البالد على الساحة العاملية. 

اجة لتسويق املنتجات الثقافية اليينية بقوة من خالل البعثات الرياضية. باإلضافة إىل هناك ح 
 Lorna Kiplagatذلك، على الرغم من وجود منتجات حملية دخلت السوق الرياضية الدولية مثل 

للرياضيني اليينيني، إال أن هذه املنتجات مل تتبناها البالد باليامل. ويرجع ذلك  Enda Shoesو
ًيا إىل هيمنة العالمات التجارية الدولية يف السوق احمللية. إن تقدمي هدايا ثقافية مثل القهوة والشاي جزئ

واجملوهرات واملنسوجات يف األحداث الدولية الرياضية وألعاب القوى سيعرض املنتجات اليينية ألسواق 
تؤدي ومن املتوقع أن . (The Kenyan Ministry of Foreign Affairs) أفضل

النشطة إىل زيادة الزيارات واألنشطة االقتصادية والسياحية خالل املناسبات اخلاصة،  الرياضية الدبلوماسية
 والتعريف أكثر بالرتاث الثقايف الييين يف اخلارج.

ــــة ـــ ـــ  خاتمـــ
اضي ميين القول بأن الدبلوماسية الرياضية كانت وسيلة فعالة يف النهوض مبصاحل إفريقيا يف امل 

وما زالت تلعب هذا الدور حىت اليوم. ومع ذلك، مل ُتستخدم بوعي من قبل البلدان اإلفريقية ضد نظام 
الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا، ألهنا كانت تقاطع األحداث الرياضية الدولية للضغط على اجملتمع 

خرى يف النظام الدويل على الدويل. هذا املوقف لعب هذا دوًرا حامًسا يف إجبار الدول واملنظمات األ
 مواجهة نظام التمييز العنصري والتمييز ضد السود يف جنوب إفريقيا. 

عالوة عل ذلك، لعبت الدبلوماسية الرياضية دورا يف تعزيز السالم واألمن واالستقرار يف القارة،  
ا أن استضافة جنوب مثلما هو احلال يف ساحل العاج عند تأهل فريقهم الوطين لنهائيات كأس العامل. كم

، أبرزت إفريقيا باعتبارها أمة مرموقة وحمرتمة، حيث أدت إىل تغري وجهات 2010أفريقيا ليأس العامل 
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نظر العديد من الفواعل الدولية إزاءها. كما أهنا اجتذبت السياح الرياضيني الذين جاؤوا للمشاركة يف هذا 
 ضت أيضا إىل تعزيز الثقافة اإلفريقية.احلدث، وقاموا جبولة يف بلدان إفريقية أخرى، وأف

على  -باعتبارها رائدة إقليميا يف شرق إفريقيا  -وبالنسبة ليينيا، تستند مصلحتها الوطنية  
السياسة اخلارجية لدعم التيامل اإلقليمي وحل النزاعات بالوسائل السلمية. حيث عملت الدبلوماسية 

غري واعي على املستوى اإلقليمي والدويل. كما عملت على  الرياضية على تعزيز عالقااها اخلارجية بشيل
حتسني الصورة النمطية السيئة ليينيا ودعم عالمااها التجارية، ونشر ثقافتها وحتقيق انفتاحها على العامل 

 اخلارجي.

ومع أن الرياضيني الفرديني اليينيني لديهم القدرة على تعزيز املصلحة الوطنية ليينيا خاصة  
م اختيارهم للعمل كسفراء رياضيني لدى األمم املتحدة، إال أن هذا ليس هو احلال ألنه ال يوجد عندما يت

دليل حول كيفية حتقيق ذلك. وهذا ما يؤكد فرضية أن الدبلوماسية الرياضية ميين أن حتقق مصلحة كينيا 
 الوطنية يف العالقات اخلارجية، إذا مت تنفيذها بطريقة إسرتاتيجية.

ن أنه ميين استخدام الرياضة إلظهار تفوق نظام )أو أشخاص( على نظام خخر، إال وبالرغم م 
أنه قد ييون أيًضا وسيلة إلظهار أوجه التشابه وتقريب اجملتمعات )واألشخاص( مًعا، مما ميهد الطريق 

 لتغيريات على مستوى السياسة العامة يف هناية املطاف.
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