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  رشكر وتقدي

 لعجال األستاذ الدكتور أتقدم بالشكر الخالص ألستاذي الفاضل المشرف

 كل فكانت، المذكرة همحمد لمين الذي كان خير موجه لي في هذ أعجال

فله  ،منذ بداية هذا العمل حتى نهايته قيمة ومفيدة لي، نصائحهو  توجيهاته

خطاه لمزيد من النجاحات جل أن يسدد و  الفضل الكثير، وأرجوا من اهللا عز

 .بإذن اهللا

 و عمر فرحاتياألستاذ الدكتور  ذة اللجنة المناقشةاألستان مكما اشكر كل 

قبولهم منافشة لمصطفى السعيد الدكتور و  صالح زياني األستاذ الدكتور

  .كرتيذم

كما أشكر كل أساتذتي الكرام على توجيهاتهم ونصائحهم القيمة ،و أخص 

كما ، األستاذة حروري سهام و  نايت واألستاذة نسيمة طويل األستاذةبالذكر 

كل ، و اشكر كل من أساتذتي الكرام في قسم العلوم السياسية بجامعة بسكرة

طيلة والذين كانوا نورا أهتدي به في طلب العلم ، تي بدون استثناءذاسات

  .مشواري الدراسي بهذا القسم 

أنسى التقدم بالشكر لكل من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو  وال 

  .وأدعو اهللا أن يجازيهم خير الجزاء، بعيد

  	��ن ��دي

 



 

 

 

  

  إھــــــــــداء

 � ��ل����: 

 ���م ا� ��ردونو  ا��ؤ��ونو  ر�و��و  ����م � ���رى ا���وا �لو "

 105 آ�$ ا��و�$ �ورة "����ون ���م ��� ����#�م وا�"!�دة ا���ب

 �- "قو �.�ر�� �- أ��ر أن ,ز�* "�را أ"�رهو  �'�را 	�دا & ا�	�د و

 ا���م طر�ق

  .ا�ظ*مو  ا�,!ل طر�ق �ن أ��د�- و

أھدي ھذا ا���ل إ�  نوھ �� وھن 	����- ا��- إ� ,!دي '�رة أھدي

ا���م ا��- �ذ�ت �ل �� �- و��!� ��و�ر �- ��ل ، ا�����$و  أ�- ا�	���$

و��ن �!� ا�89ل ا��7ر �- ���,$ .�رھ� و�!رھ� و���!� �� را	�- 

� ���ت �ن و�!�� "�ر�!� و�!�، و����9!� ��:د�م ا�د�م ا���دي وا����وي �-

��� ،� أن �	9ظ!� و�,�ز�!� >�ر ا�,زاء وأد�و، أ,�!� ��ن أو��!� 	:!�

دي ھذا ا���ل إ� و< أ�� أن أھ .	�� �ر أھدي ھذا ا���ل إ� روح أ�-

و�- ا7>�ر < ����- إ< أن أھدي ھذا  وا����رة ةأ�ر�- ا�.��رأ�راد �ل 

  .ا���ل إ� �ل ط��ب ��م، وأ��� أن ��ون ���$ �- .رح ا���م 

  	��ن ��دي                                                           
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    ...  2011 اإلفريقيو التنمية في الساحل  منلأل األوروبيةمرتكزات استراتيجيه  :األولالمطلب  

  اإلفريقيفي الساحل  األوروبيةالمساعدات : المطلب الثاني  

في  واإلرهاب والجريمة المنظمة إجراءات أوروبية في مكافحة الهجرة الغير شرعية :المطلب الثالث 

  يفريقالساحل اإل

لمبادرات الوطنية و اإلقليمية لدول لاإلستراتيجية األمنية األوروبية  تشجيع :المطلب الرابع  
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 األمنية اإلستراتيجيةتزايد مصالح  علىالتحوالت الدولية الراهنة  انعكاسات: األولالمطلب  

    اإلفريقي الفرنسية في الساحل
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    اإلفريقيسيناريو حل األزمة في دول الساحل : المطلب الثاني  
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علــى عــدة  تحــوالت وتغيــراتحــدوث عرفــت الســاحة الدوليــة عــدة تطــورات التــي نــتج عنهــا 

مســتويات كبــروز فواعــل جديــدة، وعلــى مســتوى القضــايا الدوليــة، بــل حتــى علــى مســتوى المفــاهيم، 

وكنتيجــة للتحــوالت الراهنــة فــي العالقــات الدوليــة فـــإن العديــد مــن القضــايا تتفاعــل علــى اخـــتالف 

لتشـمل  مستوياتها أو حتـى مـدى حساسـيتها وتأثيراتهـا، فقـد اتسـعت أجنـدة قضـايا السياسـة العالميـة

العديد من المواضيع المختلفة التي أصبحت تفرض نفسها على المهتمـين مـن البـاحثين والدارسـين 

األمـن تركـز علـى المفهـوم و  فبعـد أن كانـت القضـايا مثـل اإلسـتراتيجية .في مجال العالقات الدولية

ة وقــد ومعــاني جديــد تبعــد الحــرب البــارة  وبعــد انتشــار العولمــة تعــرف مــدلوال أصــبحتالعســكري 

تمثلت مضامين التحوالت الدولية الراهنة في الدراسات  النظرية للشؤون األمنية ، وأصـبحت أكثـر 

تنوعـــا أمـــام إشـــكاالت التحـــول والفوضـــى الدوليـــة ،و وأعيـــد توزيـــع األدوار للقـــوى الكبـــرى  المـــرتبط 

أعقبهــا مــن بضــرورة ترتيــب أولوياتهــا علــى الصــعيد األمنــي أمــام زوال المنظومــة الســوفيتية  ومــا 

باإلضـافة  .حضـارية  وسياسـية–إسـتراتيجية– اقتصـادية جيـو  :تحوالت عميقة في السياسة الدولية

اســتدعت   أحــداثكلهــا  2008الماليــة  األزمـةو كــذلك تــداعيات 2001ســبتمبر  11 أحــداثإلـى 

  منظومـــة جديـــدة  لنظـــام الـــدولي مـــن اجـــل  االســـتجابة لألفعـــال الدوليـــة مـــن قبـــل الفواعـــل الدوليـــة

لألمــن، يسـتوعب طبيعــة التهديـدات الجديــدة و  واإلقليميـة والوطنيـة  بنــاء تصـور جديــد لإلسـتراتيجية

التحـوالت  أنكمـا .توجهـات الـدول الفاعلـة فـي السـاحة الدوليـة  ويتماشـى مـع الفـاعلين الكبـار اي 

مـوازيين التـي التي تشهدها منطقة الساحل اإلفريقي كان لها األثر في تغيير العديد مـن ال اإلقليمية

  .تحكم التفاعالت الدولية 

وثقافيـا  اجتماعياو  اقتصادياو  الميادين سياسياو  التحوالت على كل األصعدةو  هده التطورات أنكما 

لها تأثير على عدة تحوالت إقليمية في عـدة منـاطق مـن العـالم، خصوصـا علـى الـدول األوروبيـة، 

حيــث كــان لألزمــة الماليــة التــي هــي  تحــول دولــي مهــم، أثــر كبيــر علــى اإلقلــيم األوروبــي فــي كــل 

فـــي  نفـــس الحالـــة بالنســـبة لمنطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي التـــي كـــان للتحـــوالت الدوليـــة أثـــر. المجـــاالت

ـــة الســـاحل  ـــة نحـــو منطق ـــتهج إســـتراتيجية أمني ـــة تن ـــدول األوروبي ـــة، ممـــا جعـــل ال التحـــوالت اإلقليمي

  .وتلك التطورات تتماشى

فالـــدول األوروبيـــة تربطهـــا عالقـــة تاريخيـــة مـــع دول الســـاحل اإلفريقـــي، فهـــي الـــدول التـــي 

والتــي ال تــزال  والــي خضــعت للتقســيم االصــطناعي لحــدودها عانــت الســنين مــن االحــتالل األوروبــي
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ـــة مـــن جهـــة ولخدمـــة ا المصـــالح  ـــدول األوروبي ـــا هـــدا  ،و هـــذا إلبقائهـــا تابعـــة لل ـــى يومن تأثيراتهـــا إل

،خصوصــا أن دول الســاحل اإلفريقــي هــي دول غنيــة بثــروات الطبيعيــة   أخــرىاألوروبيــة مــن جهــة 

المنطقــة ليســت  ممــا يجعلهــا منطقــة نفــوذ وتنــافس الــدول الغربيــة، لــذا عالقــة الــدول األوروبيــة بــدول

أعطت اعتبارات جديـدة فـي هـده اإلسـتراتيجية و  جديدة، لكن يمكن اعتبار أن التحوالت الراهنة أثرت

  .األمنية لدول األوروبية تجاه دول الساحل اإلفريقي

  :أهمية موضوع الدراسة-

  :أهمية هذا الموضوع  تكمن في ما يلي

التطـــورات الدوليـــة الراهنـــة التـــي يعتبـــر موضـــوع الدراســـة مـــن أهـــم المواضـــيع التـــي تعـــالج 

تعرفهــا العالقــات الدوليــة التــي تعتبــر تحــوالت غيــر محــددة المعــالم ومتغيــرة غيــر مــتحكم، فيهــا لــدا 

تداخل و  والتحليل، إضافة إلى ربطها بالتطورات اإلقليمية الن هناك ترابط حاولنا التطرق لها بالشرح

  .العكس كذلك  و  اإلقليميةكبير فالتحوالت الدولية لها تأثير في التحوالت 

إن هــذا الموضــوع يتحــدث علــى مــدى تــأثير هــده التحــوالت الدوليــة الراهنــة التــي يشــهدها  

العالم على إستراتيجية األمنية األوروبيـة فـي السـاحل اإلفريقـي فـتكمن اهميتـه انـه يتحـدث علـى احـد 

االستراتيجيات األمنية لدول الغربية من خالل اإلستراتيجية األمنية األوروبية، اي  يتحـدث عـن  اهم

الترتيبــات األمنيــة التــي هــي محــور أي تفاعــل او تواصــل بــين الــدول خصوصــا فــي ظــل التطــورات 

 الراهنـة فهـو يتحـدث عـن اسـتراتيحية أوروبيـة الموجهــة لـدول السـاحل اإلفريقـي التـي تعتبـر مـن اكثــر

 .المناطق التي تعرف تحديات العابرة للحدود 

  :أهداف الدراسة-

  : األتيالدراسة في  أهدافتمثل 

التعرف على الظـروف اإلقليميـة التـي و التعرف على المنطقة الجيوستراتيجية الساحل اإلفريقي  •

تعتبر من أهم المناطق التي أصبحت تشهد في السنوات األخيرة   تعيشها دول الساحل، حيث

ــــدات األمنيــــة التماثليــــةحرا ــــا متصــــاعدا بســــبب انتشــــار مجموعــــة مــــن التهدي  كــــا سياســــيا دولي

الالتماثليـــة بالمنطقـــة كنشـــاطات الجماعـــات اإلرهابيـــة أبرزهـــا نشـــاط تنظـــيم القاعـــدة بـــالمغرب و 

اإلسالمي جماعة بكـوحرام، تـزداد هـذه الوضـعية تعقيـدا مـع تنـامي نشـاطات الجريمـة المنظمـة 

الـــخ أمـــام هـــذا الواقـــع أصـــبح الســـاحل اإلفريقـــي ...كتهريـــب المخـــدرات واألســـلحة بكـــل أنواعهـــا



 

 ج 

 

يشكل أحد المجاالت الجيوسياسية التي تثير اهتمام الفواعل الدولية والتطلعات البحثية لمراكز 

الدراسات والبحوث عبر العالم، وهذه األهمية تكتسبها من ما تحتويه من تفاعالت ترسم شكل 

ية لمختلف القوى اإلقليمية والدولية وما تحتويه من مقومات التنافس الـدولي التقاطعات السياس

  .الموارد المحركة لعجلة االقتصادو  القائم على اكتساب المزيد من الثروات

 االتحــاد األوروبـي األمنيـة فـي مواجهــة هـده التحـوالت الدوليـة الراهنــة إسـتراتيجيةالتعـرف علـى  •

الــــدعم المــــالي، إســــتراتيجية التعــــاون وأمــــن   إســــتراتيجية اثرهــــا علــــى الســــاحل اإلفريقــــي عبــــرو 

الحدود، إستراتيجية مكافحة اإلرهاب، إسـتراتيجية التـدخل العسـكري مثـل مـا حـدث لدولـة مـالي 

 .الوطنية للساحل اإلفريقيو  التعرف في إطار التعاون األوروبية مع المبادرات االقليمية.

تـأثير اإلسـتراتيجية األوروبيـة فـي السـاحل اي  التعرف على مستقبل الساحل اإلفريقي فـي ظـل •

 .االستشراف  كيف ستكون في المستقبل

  :أسباب اختيار الموضوع-

  :تخلى أسباب اختيار هدا الموضوع فيما يلي

  :األسباب الذاتية -

 كونـهمعالجة إستراتيجيتها األمنية فـي السـاحل اإلفريقـي و  إن تسليط الضوء على الدول األوروبية

مـا  و خصوصـا انهـا اإلسـتراتيجية عرفـت الشخصـي باهتمـامي تعنى التي المواضيع ضمن يصب

  .تغير  من فترة ألخرى و  تزال تعرف تطور

ا الموضــوع الــذي يمثــل قلقــا بحثيــا ملحــا ذالسياســيين بهــو  القــادةو  المفكــرينو  الهتمــام البــاحثيننظــرا  

السـاحل   فـي بـاألمن ثيقـاو  هـدا الموضـوع ارتباطـا ارتبـاط هـو لمعالجتـه  أكثـر دفعنـي والـذي

 لـي بالنسـبة هـي التـي والمعـارف العناصـر بـالكثير مـن باإللمـام لـي سيسـمح مـا هـوو  اإلفريقـي،

  . غامضة 

 فـي التخصـص مجـال فـي أولـى خطـوة – الماجسـتير بحـث– الموضـوع هـذا يكـون أن يمكن كما

  .اإلفريقي والقضايا األمنية التي تخص منطقة الساحل الشؤون اإلفريقية  دراسة

  

  :األسباب العلمية 

  :العلمية الختيار الموضوع األسبابتتجلى 



 

 د 

 

فـي كــون هنــاك تحــوالت دوليـة جديــدة فــي منطقــة السـاحل اإلفريقــي ابرزهــا التــدخل األمنــي 

ما زالت تشكل امتداد للتهديـدات و  العسكري الفرنسي ،باعتبار ان هده المنطقة كانت مستعمرة قديمة

بالتــــالي فـــان موضــــوع المــــذكرة يحــــاول ان يبــــرز اهــــم و  اقتصــــاديات الــــدول األوروبيــــةاألمنيـــة علــــى 

كيفية التعامل معها و  انعكاسات هده التحوالت الدولية في المنطقة عبر استراتيجية األمنية األوروبية

 . االستفادة من مواردها الطبيعية باعتبارها منطقة مهمة من الناحية الطاقوية و  في المنطقة حمايتها

  

  :اإلشكالية -

الدول األوروبية بشكل و  أثرها على مكانة الدول بشكل عامو  من خالل التحوالت الدولية الراهنة     

االجتماعيــــة وعلــــى وضــــعها األمنيــــة أمــــام و  االقتصــــاديةو  خــــاص بكــــل الجوانــــب مكانتهــــا السياســــية

آو بشـكل موحـد االتحـاد تهديدات عـابرة للحـدود جعلـت منهـا تتبنـي اسـتراتيجيات بشـكل منفـرد فرنسـا 

األوروبــي للتصــدي لمثــل تلــك التهديــدات هــل هــي حقــا بــدواعي تحقيــق األمــن آو مــن اجــل مصــالح 

فبــين هــدا  أخــرىاقتصــادية طاقويــة التــي تفرضــها عليهــا منطــق أالزمــة الماليــة الراهنــة، آو ألســباب 

  :وداك نحاول أن نجيب عن هده التساؤالت من خالل طرح اإلشكالية التالية

وبيــة فــي منطقــة الســاحل التحــوالت الدوليــة الراهنــة علــى اإلســتراتيجية األمنيــة األور يــف تــأثر ك

            اإلفريقي ؟

  :تندرج تحت هده اإلشكالية تساؤالت فرعية هي

 .ما هي المقاربات األمنية ؟-

 ما هي الطبيعة الجيوستراتيجية دول الساحل اإلفريقي ؟-

  .واالتحاد األوروبي في الساحل اإلفريقي؟ األمنية الجديدة التي تتبعها فرنسا هي اإلستراتيجية ما-

  :الفرضيات -

ـــة   � ـــدول األوروبي ـــة الســـاحل اإلفريقـــي كلمـــا اتبعـــت ال ـــاك تحـــوالت فـــي المنطق كلمـــا كانـــت هن

  .إستراتيجية تجاه دول الساحل اإلفريقي  تتماشى مع تلك التحوالت 

 الدول الكبرى كلما أثرت على تفاعالتها الخارجيةكلما ازدادت األزمة المالية في  �

 . كلما ازدادت العولمة كلما ازدادت المنافسة على مناطق نفوذ �

كلما ازدادت التهديـدات األمنيـة الموجهـة للـدول األوروبيـة كلمـا شـددت إسـتراتيجيتها األمنيـة  �

 .نحو مناطق المصدرة لتلك التهديدات األمنية 



 

 ه 

 

  :المقاربة المنهجية-

اعتمدنا في هذه الدراسة علـى المقاربـة األمنيـة مـن اجـل االعتمـاد عليـه فـي تحليـل اإلسـتراتيجية     

 األمنية األوروبيـة فـي منطقـة السـاحل اإلفريقـي، أي نتعـرف علـى أي مقاربـة تبنتهـا الـدول األوروبيـة

  .ماهي نتائجهاو 

  :المناهج -

مــن خــالل تركيزنــا علــى وصــف  ظــاهرة التــأثير التــى تمارســه التحــوالت الدوليــة المــنهج الوصــفي -

مـن جهـة اخـرى و  الراهنة على اإلستراتيجية األمنيـة األوروبيـة  فـي السـاحل اإلفريقـي، هـدا مـن جهـة

  .وصف التحديات األمنية تواجهها منطقة الساحل اإلفريقي 

لة الساحل اإلفريقي العتبارها أكثر  المنـاطق  اعتمدنا على المنهج دراسة حا :منهج دراسة الحالة-

   .هي أكثر منطقة في القارة اإلفريقية من حجم االستراتيجيات الموجهة لهاو  بؤر لتوتر

مـــدنا علـــى مـــنهج تحليـــل مضـــمون مـــن خـــالل تحليـــل وثيقـــة مبـــادرة تاع :مـــنهج تحليـــل المضـــمون 

  .التنمية و  األوروبية لألمن

  :حدود الدراسة 

أثرهــا علـــى اإلســتراتيجية األمنيـــة األوروبيــة فـــي و  لموضـــوع التحــوالت الدوليـــة الراهنــةيعــالج هــذا ا -

  :و حدود دراستي هي  الساحل اإلفريقي

  

  

و تمتـد إلـى غايـة نهيـار المعسـكر الشـرقي تنحصر الفترة  الزمانية  المدروسة منـد ا :الحدود الزمنية

2014 .  

حاولنا أن نحصر دراستنا  فـي منطقـة  السـاحل اإلفريقـي حيـث نحـاول مـن خـالل  :الحدود المكانية

ــــادرة األمــــن ــــة و  موضــــوعنا أن  نتحــــدث عــــن اإلســــتراتيجية  األوروبيــــة مــــن خــــالل مب   2011التنمي

حاولنـــا كـــذلك التركيـــز علـــى اإلســـتراتيجية األمنيـــة  الفرنســـية فـــي اطـــار و الموجهـــة للســـاحل اإلفريقـــي 

  .العتبارها اهم فاعل في الدول األوروبية  األوروبية يةاألمن اإلستراتيجية

  :أدبيات الدراسة -

  حول كتبت التي الدارسات ألهم بمسح من خالل موضوعنا هدا فبالقيام



 

 و 

 

   صنفنها التيو  التالية الدارسات أبرزها المجال هذا في بارزة دارسات هناك بان نستنج الموضوع

  : ففي اإلطار النظري اعتمدنا على مجموعة من الكتب مثل

  :كتب باللغة العربية - 

ـــــدلي ، ـــــة الحـــــرب  عبـــــد النـــــاطر جن ـــــد نهاي ـــــة من ـــــات الدولي ـــــي العالق التحـــــوالت اإلســـــتراتيجية ف

  ).     2010دار قانة للنشرو التجليد، : الجزائر (،الباردة

ا بعــد الحــرب البــاردة  عــدة تحــوالت تــتلخص دراســة جنــدلي حــول التحــوالت اإلســتراتيجية لفتــرة مــ

 تحـــوالت هيكليـــة، تحـــوالت مـــن حيـــث ترتيـــب:دوليـــة بحيـــث صـــنفها بثالثـــة مســـتويات  إســـتراتيجية

التحـوالت فـي بنيـة  أمـاالتكنولوجيـة ،و تحـوالت قيميـة و  القـوة العسـكرية، االقتصـادية أنماطتوزيع و 

تعتبــر  الــذي 2001ســبتمبر  11 أحــداثو المتمثلــة فــي  النظــام الــدولي ببنــاء نظــام دولــي جديــد

كانــت دراســته مكملــة لدراســتنا فــي  لــذلكالتحــوالت الدوليــة الراهنــة ، إطــارفــي  تــدخلمنعطــف مهــم 

  . 2008لالزمة المالية لسنة و  تحليلنا للعولمة إطار

   

 تخصص ماجستير رسالة ",اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية المشكلة ,"طالب أحمد أبصير 

العلـوم السياسـية، و  جامعـة الجزائـر ،كليـة االعـالم. (مسـتقبليات،و  إسـتراتيجية فـرع دوليـة عالقـات

 )م  2010/م 2009قسم العلوم السياسية 

طالـب فـي دراسـته هـده بشـرح التحـديات األمنيـة التـي تعـاني منهـا منطقـة  أحمـد لقـد ركـز أبصـير

 اإللمـــامأي حـــاول  واإلجـــرام اإلرهـــابالســـاحل اإلفريقـــي مـــن  مشـــكالت الفقـــر البطالـــة ،و كـــذلك 

بمختلــف  التهديــدات لكــن دون ربــط دراســته بالعوامــل الخارجيــة أي دون التركيــز علــى التوجهــات 

تهـــدد العـــالم  أنهـــامنطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي لعـــدة اعتبـــارات منهـــا عرفتهـــا التـــي  االجنبيـــة األمنيـــة

ات األمنيــة األوروبيــة فــي التوجهــ أهــمتنطلــق دراســتنا بــالتركيز علــى  أنمــن هنــا يمكــن و  الخــارجي

  .الساحل اإلفريقي لمواجهة التحديات األمنية في المنطقة  

  : التقسيم الهيكلي -

أثرهــا علــى إســتراتيجية األمــن األوروبــي فــي و  اعتمــدنا فــي دراســة موضــوع التحــوالت الدوليــة الراهنــة

خطــة البحــث  الســاحل اإلفريقــي علــى التقســيم الهيكلــي المبنــي علــى تقســيم الفصــول فكانــت هندســة

  :كالتالي 



 

 ز 

 

النظــري للدراســـة بحيــث حاولنــا الحــديث فــي المبحـــث و  المفــاهيمي اإلطــار: الفصــل االول

على المفاهيم المفتاحية للدراسة ،المتمثلة في  التحول الدولي اي حاولنا ان نشرح بشكل عـام  األول

األمـن بحيـث ركزنـا علـى و  المستويات التي قد يحدث فيه التحول الدولي وكذلك تطرفنا لإلستراتيجية

كيــف اصــبح فــي الحاضــر اي مــن و  األمــن فــي الماضــيو  كيــف كــان مفهــوم كــل مــن اإلســتراتيجية

المفهــوم الحــديث كمــا اعتمــدنا فــي المبحــث الثــاني علــى البنــاء النظــري و  خــالل طــرح مفهــوم التقليــدي

الثالــث كــان حــول  امــا المبحــث. الحديثــة  و  للدراســة مــن خــالل عرضــنا للمقاربــات األمنيــة التقليديــة

  .مفهوم اإلستراتيجية األمنية األوروبية 

منطلقــــات اإلســـتراتيجية األمنيــــة و  فتناولنـــا فيـــه التحــــوالت الدوليـــة الراهنـــة الفصـــل الثــــاني

 أهـماألوروبية في الساحل اإلفريقي فالمبحث األول التحوالت الدولية الراهنـة تحـدتنا بالتفصـيل علـى 

 السياســــية آلياتهــــامــــن خــــالل  أثــــرتبــــين كيــــف و  ث تطرقنــــا للعولمــــةالتحــــوالت الدوليــــة الراهنــــة بحيــــ

مـن   11 أحـداثاالتصـاليه علـى التحـوالت الدوليـة الراهنـة كمـا تحـدثنا علـى و  االقتصاديةو الثقافيةو 

لقضـــية  أهميـــة إعطـــاء إعـــادةمـــو بـــين كيـــف اثـــر علـــى الســـاحة الدوليـــة مـــن خـــالل  2001ســـبتمبر 

تحــدثنا عــن االزمــة  أننــاكمــا  اإلرهــابعية فــي التــدخل لمكافحــة االرهــابو اعطــاء للــدول الكبــرى الشــر 

و كــذلك الحــراك العربــي  ،أمــا المبحـث الثــاني فكــان حــول األهميــة اإلســتراتيجية 2008الماليـة لســنة 

فـي السـاحل اإلفريقـي  مـن خــالل اهميتـه الجغرافيـة كـدلك تحـدثنا عــن واقعـه االجتمـاعي المعقـد كمــا 

تتمتـع بهـا المنطقـة،  وحاولنـا تحليـل التحـديات التـي يعـاني منهـا السـاحل تطرقنا ألهم الثـروات التـي 

اإلفريقي، فالتركيز على هدا الجانب الن له اثار جانبية على الدول الساحل اإلفريقي نتعـرف عليهـا 

فـــي هـــده الدراســـة، أمـــا المبحـــث الثالـــث فخصصـــناه للمنطلقـــات اإلســـتراتيجية األمنيـــة األوروبيـــة فـــي 

ـــى اهـــم المنطلقـــات التـــي ازداد  التركيـــز عليهـــا بعـــد الســـاحل اإلفري قـــي بحيـــث ركزنـــا مـــن خاللـــه عل

  .التحوالت الدولية الراهنة 

التحــوالت الدوليــة الراهنــة علــى اإلســتراتيجية األمنيــة بانعكاســات المعنــون  الفصــل الثالــث

األوروبيــة فــي الســاحل اإلفريقــي  فكانــت هندســته لثالثــة مباحــث  بحيــث تحــدثنا فــي  المبحــث االول 

عن اإلستراتيجية األوروبيـة فـي السـاحل اإلفريقـي، فقـد حاولنـا التركـز علـى االتحـاد األوروبـي بشـكل 

قوانينـه مـن و  جه األوروبي ككتلة واحد من خالل تفعيل مؤسساتهوهو محاولة التعرف على التو  عام

التنميــة ،و كــدا التعــرف علــى االســهامات األوروبيــة المقدمــة و  خــالل تحليــل مبــادرة األوروبيــة لألمــن

لــدول الســاحل كمــا يــتم التعــرف مــن خاللهــا علــى اهــم االجــراءات األوروبيــة فــي مكافحــة التحــديات 



 

 ح 

 

اإلفريقي،  فكان الهدف من ادراج هدا المبحث هو التعرف ما ادا كانت األمنية القادمة من الساحل 

هده اإلستراتيجية تطبق بكل مشترك ام منفرد  اما في  المبحث الثـاني الـذي ينـاقش تـاثير التحـوالت 

الدوليــة فــي اإلســتراتيجية األمنيــة الفرنســية فــي الســاحل اإلفريقــي بحيــث  تطرقنــا لهــدا المبحــث فــي 

جية األمنية األوروبية فتركيزنا فيه على فرنسا العتبارها مـن الـدول األوروبيـة الموجـه اطار اإلستراتي

العتبارهــا  تهــتم و  لإلســتراتيجية األمنيــة ،و العتبارهــا الدولــة الفاعــل الرئيســي فــي االتحــاد األوروبــي

ية مـن ، فتعـرف علـى هـده اإلسـتراتيجاألخـرىبالمنطقة الساحل اإلفريقي على غرار الدول األوروبيـة 

التـي تتبعهــا فرنسـا فـي منطقـة الســاحل كـذلك التحـدث علـى تزايــد مصـالح الفرنسـية فــي  آليـاتخـالل 

أما المبحث الثالث  فقد . الفرنسية العسكرية في مالي ستراتيجيةاالنتحدث على  أننحاول و  المنطقة

جية األمنيـــة تحـــدثنا فيـــه عـــن ســـيناريو المســـتقبلي لـــدول الســـاحل اإلفريقـــي فـــي ظـــل تـــأثير اإلســـتراتي

 . األوروبية في الساحل اإلفريقي 

  

  :صعوبات الدراسة

كأي دراسة علمية أكاديمية واجهتني صعوبات في دراسـتي لهـدا الموضـوع تمثلـت فـي قلـة 

  اإلفريقي أهم االستراتيجيات األمنية الغربية الموجهة لمنطقة الساحل المراجع التي تحلل 

  .في ظل التطورات الراهنة

 



   

  

  

  

  

 األولالفصــــــل 

  يمي للدراسةهالمفاو  اإلطار النظري
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فـي تغييـر العديـد مـن  األولالسـبب ا هـل كـان ، التغيرات الحاصلة  في السـاحة الدوليـة و إن التطورات
  يم تعرف توسع على عدة مجاالتهالمفا هذهأصبحت اليوم  هتم فيها جانب محدد تهفبعد أن كان ل، يمهالمفا

 ا السـاحة الدوليـة فـي العقـد الماضـيهدتهأن التحوالت التي ش الشكف، مناأل ومهمفو  اإلستراتيجيةوم همثل مف
علـــى النظـــام   كـــذاو  ،ا علـــى التفـــاعالت الدوليـــة المختلفــةهــقـــد تركـــت أثار ، العقــد الحـــاليا فـــي هدهالتــي تشـــو 

 مهنظريـاتو  مهأطر تفكير و  جهذا ما يجعل الدارسين المختصين يعيدون النظر في مناهو  ،هترتيباتو  الدولي
 اإلســـتراتيجية مثـــل اتموضـــوعمـــن خـــالل  هدا مـــا نبـــرز هـــو   ر الدوليـــةهم المتعلقـــة بدراســـة الظـــواهافتراضـــاتو 
 لتيا المواضيع هذه في النظر ةتوجب إعاد، الدوليةو  من أولويات السياسات القطريةتعد التي كانت   مناألو 
وم هــمفالتراجــع و  ظمــى علــى النظــام العــالمييمنــة القــوى العهفــي ظــل تنــامي ، تحــديات جديــدة اهبــدور  تهــجاو 

ــــة ــــوق اإلنســــانو  ،الســــيادة الوطني ــــي مــــا يتعلــــق بحق ــــي الشــــؤون الداخليــــة ف ــــدخل الــــدولي ف  اتســــاع نطــــاق الت
 يمنـــة سياســـات التكـــتالت اإلقليميـــةهو  ،حمايـــة البيئـــةو  مراقبـــة التســـلحو  ،ابهـــمكافحـــة اإلر و  ،الديمقراطيـــةو 
إعادة النظر في المرتكزات التي يقـوم  إلىصناع السياسة و  دفعت الدارسين  اهالقضايا جميع هذه،  العالميةو 

يتسع ليشمل موضوعات أخرى غير  مناألو  اإلستراتيجيةتمام بهبدأ االو  ،منوم األهمفو  اإلستراتيجيةا هعلي
وم هـيتركـز أكثـر علـى مف كمـا بـدأ النقـاش . البيئيـةو  االجتماعيـةو  االقتصـاديةو  عسكرية كالقضايا السياسية

فبـــدأ أيضـــا  باإلنســـان، يـــةمناألكمـــا تـــم اســـتبدال الدولـــة كمرجعيـــة فـــي الدراســـات و  العـــالميو  اإلقليمـــي مـــناأل
الدراسـة تشـمل كـل مـن المقاربـات  هذهـل  يـةمناألكما أن المقاربـات  .اإلنساني منوم األهالنقاش يتبلور حول مف

ذا مـا هو  ،التي تتحكم في العالقات دولية يةمناألالدراسة على التطورات  هذهالحديثة  للتعرف في و  التقليدية
 . في  الفصل هسيتناول
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  الدراسة  يميهاإلطار المفا:  األولالمبحث 
يـدرس هـدا المبحــث المفـاهيم االساســية للدراسـة التــي حاولنـا حصــرها حسـب موضــوع الدراسـة ، بحيــث 

تعريــف علــى التحــول الــدولي بشــكل عــام ، ثــم تحــدثنا كــذلك  األولقســمناه لثالثــة مطالــب  فحاولنــا فــي المطلــب 
قـد يكـون التحـول علـى  على المستويات التي قد يحدث فيها التحول ، بحيـث قـد يمـس التحـول النظـام الـدولي او

بتقــديم تعريفــات  اإلســتراتيجيةامــا المطلــب الثــاني فكــان حــول تعريــف .مســتوى توزيــع القــوة او علــى مســتوى القــيم 
التقليديــة التــي تركـــز علــى البعـــد العســكري ثـــم التعريفــات الحديثـــة التــي تركـــز علــى كـــل الجوانــب االقتصـــادية و 

مــن خــالل التعــرف علــى  مــنلمطلــب الثالــث فكــان حــول تعريــف األالسياســية و العســكرية و التكنولــوجي ، امــا ا
الــوطني و تعتبــر الدولــة و القــوة العســكرية اســاس تحقيــق و  مــنفــي مفهومــه الضــيف الــذي يركــز علــى األ مــناأل

 . الدوالتي   مناالنساني الى جانب األ منبمفهومه الموسع هو التركيز على األ منبينما األ منتكريس األ

  اهم مستوياته و تعريف التحول الدولي : األولالمطلب 

لقــد تــداول الحــديث عــن التحــوالت الدوليــة بــين المفكــرين و العلمــاء فمــنهم مــن يعتبرهــا مرحلــة طبيعيــة 
بأنهـا منعطـف جديـد و منهم من يعتبرها   ،المجتمع الدوليو هي حالة طبيعية لتطور  لتطور التفاعالت الدولية

 التي قد يحدث تحوالت ،لية نتيجة للتغيرات و التطورات في التفاعالت الدولية و كمرحلة جديدة في الساحة الدو 
مختلــف المســتويات ، فعنــد حــدوث اي تحــول تبــرز تحلـيالت مختلفــة كــل يفســره حســب تصــوره و توجهــه لــدا فـي 

 تحولنتعرف على التحوالت الدولية بتحديد تعريف واضح لها و تحديد اهم المستويات التي تحدث من خاللها ال
 . الدولية

  تعريف التحول الدولي:  األولالفرع 

ي هــو  مرحلــة اخــرى إلـىا العالقــات الدوليـة مــن مرحلــة هــة تمـر بيــو عبــارة عـن مرحلــة انتقالهــالتحـول 
  . الدولفيما بين التحوالت التي تحدث في سياق التفاعالت 

في مرحلة من مراحل التطور العالقات تحدث التطورات و  التغيراتمجموعة من لنتيجة  ي هفالتحوالت الدولية 
ا تكــون علــى الــدول لكــن بفعــل التطــورات فــي العالقــات هــنتائجو  كانــت محصــورة فقــط فيمــا بــين الــدول، الدوليــة

الفواعــل  كــذلك علــىو  حتــى علــى المســتوى االقليمــيو  علــى مســتوى الســاحة الدوليــةا هــالدوليــة اصــبحت نتائج
و  مهـالطروحـات النظريـة لتسـاير فو  يمهتحول في المفا هقد يترتب عنو . شركاتالو  منظمات دولية،الدول كال

قــد و  العالقــات الدوليــة الرئيســية فــي حــداتو  حــول علــى مســتوىت هعنــ كمــا قــد يترتــب، تفســيير الواقــع الــدولي
    .على مستوى موضوعات العالقات الدولية تحول هعنيترتب 

  :ما يلي  إلىويمكن تقسيم التحوالت الدولية 
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ا اثار كبيرة في العالقات الدولية مثـل التحـول الـدولي لمرحلـة مـا هي التحوالت التي تكون لهو  تحوالت كبرى 1
  بعد الحرب الباردة

 ا اثــــار كبيــــرة هــــى بحيــــث ال تكــــون لاألولــــعــــن  تــــأثيري التحــــوالت التــــي تقــــل هــــ الصــــغرى التحــــوالت الدوليــــة 2
   ةالعالقات الدوليو  في التفاعالتكالتحوالت الكبرى 

  ول الدوليمستويات التحالفرع الثاني 

التحـوالت الدوليـة تكـون علـى ا السـاحة الدوليـة يمكـن القـول ان هـال تـزال تعرفو  اهمن خالل التحوالت التي عرفت
  :ي كالتاليهو  مستويات معينة

و  و مجموعـة مـن القواعـده الذيالتي تحدث في بنية النظام الدولي ي التحوالت هو  يكليةهالتحوالت ال •
 المنظمـات الدوليـة، الـدول ( المترابطة التي تحكم عمل العالقات بين الوحدات السياسية الدولية النماذج

المتفاعلـة فيمــا )  ...الغيـر حكوميــة و  المنظومــات الحكوميـة، الشـركات متعــددة الجنسـيات، اإلقليميـةو 
الدولي فالنظام الدولي يحتوي ا بشكل حتمي لتكون شبكة كثيفة من العالقات لمنظمة تسمي النظام هبين

علــى  هيتوقــف اســتقرار . هالمنظومــة القيميـة التــي تــتحكم فيــو  اهــالتفاعــل فيمــا بين أنمــاطو  حــداتو  علـى
العكــس و  النظــام ككــلو  ا فـي اطــار عالقــة التفاعــل بــين الوحـدات السياســيةهــقيـام كــل الوحــدات بوظائف

 دا التحول في البناء هى تصاحب ا تحوالت اخر هالتي تنتج عن هبحيث تغير بنيت صحيح 
  :التالية األشكاليكلي للنظام الدولي هوقد ياخد  التحول ال

يكليـة لنظـام الـدي الـذي يتميـز هينـتج كنتيجـة للتحـوالت ال الـذيو الشـكل هو :االحادية القطبية  �
ـــة ـــدول المتحالفـــة فيمـــا بينهاحـــدة مو  بوجـــود دول ـــة او مجموعـــة مـــن ال  ا مـــن المـــواردهـــلا هـــيمن

ا السياسي على هبسط نفوذو  اهإرادتا من فرض هلهالعسكرية ما يؤ و  االقتصادية اإلمكانياتو 
 .المشكلة للنظام الدولي  األخرىالوحدات السياسية 

ا ضمن هيتميز بوجود مجموعة من الدول مندمجة مع بعض و الشكل الذيهو :الثنائية القطبية �
مـا هلكنو   ،ائلـةهعسـكرية و   بقدرات اقتصاديةا قوتين عظمتين ،تتمتعان هيمن عليهكتلتين ت

مـــا قـــدرة التـــأثير علـــى بقيـــة الوحـــدات السياســـية داخـــل النظـــام هعقائـــديا لو   مختلفتـــين سياســـيا
 . 1الدولي

                              
 .7،ص ) 2010دار قانة للنشر و التجليد ،: الجزائر (، في العالقات الدولية مند نهاية الحرب  الباردة اإلستراتيجيةالتحوالت عبد الناصر جندلي ، 1
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و الشــكل الــذي يتضــمن اكثــر مــن دولتــين قــويتين متكــافئتين مــن حيــث هــو :التعدديــة القطبيــة  �
ــــدراتو   مــــاهامكانيات ــــرى فــــي النمــــوذج المتعــــدد و   ســــكريةالعو   ما االقتصــــاديةهق الــــدول الكب

ا فـــي النظـــام هـــالتـــأثير عليو   اهـــا اســـتقطاب دعـــم الـــدول االقـــل منهاالقطـــاب يكـــون باســـتطاعت
 .الدولي

 دا النظـامهـمـن يعتقـد ان المفكـرين  مـنف ا النظـامهنة التـي يعيشـهفمثال من خالل التحوالت الرا
مـن المبكـر ": دا الصـدد هاد يقول خليل في   بعد فالعالم يعيش مرحلة انتقالية لم تتحدد معالم

المرحلـة الفاصـلة  إلـىفالوضـع القـائم االن اقـرب ممـا يكـون ، الحديث عن نظام دولـي جديـد

لـيس بوسـع احـد االن ان يقـرر المـدى و   االخر قيد التشكيلو   ارهما انهبين نظامين احد

 خصـائصو  ال التنبؤ بصورة حاسمة حول سـماتو  ، هدهعملية التشكيل  هقد تستغرق الذي

و نظـام احـادي اي هـو  و محـددهـ مـن يقـول ان النظـام الـدولي م همنو . "دا النظامهقواعد و 
     mericanisation of the newAامركة النظام الدولي الجديد 

 كـذلكالعشـرين و  القـرن الواحـدسـيكون و  ،القرن العشرين كان قرنا امريكيـا":بحيث يقولون

  .متعدد   هم من يعتقد انهمنو  "ا امريكيانقر 
يحـدث فـي مسـتوى عنصـر او  الـذيو عبـارة عـن تحـول هـو  حول علـى مسـتوى توزيـع القـوةت �

تفــاعالت فيمــا بــين الــدول اي معيــار تقــاس و  يعتبــر كمعيــار اساســي للعالقــات الــذيالمجــال 
، المجـال العسـكري: معيار القوة احـد المجـاالت التاليـة  بحيث قد يكون .قوة الدول همن خالل

 . الي غير دلك  المجال التكنولوجي، المجال االقتصادي
ي عبــارة عــن تحصــيل حاصــل هــفالتحــول علــى المســتوى المنظومــة القيميــة للعالقــات الدوليــة  �

de facto و التحـول الـذي يحـدث هـو  .1التفاعـل أنمـاطو  للتغيـرات علـى مسـتويي الوحـدات
ببــــروز قــــيم مخالفــــة للقــــم الســــابقة مــــثال بــــروز قــــيم االيديولوجيــــة  شــــيوعية تــــم تحولــــت لقــــيم 

  .رالية يايديولوجية لب

   

                              
 . 50 7المرجع نفسه،ص 1
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 اإلستراتيجيةتعريف :  المطلب الثاني

تطـور التقنيـة و  فقًا الخـتالفو  عبر مختلف عصور التاريخ العسكري اإلستراتيجيةلقد تطور تعريف 
نـا همن و  ،السياسية لكل قائد أو مفكرو  وفقًا لتباين المدارس الفكريةو  ،في كل عصر عن اآلخرالعسكرية 

، حتى اآلن هبمعنى ال يوجد تعريف موحد متفق علي إستراتيجيةتنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة 
اد تعريـف مناسـب نكـون بصـدد النظريـة فإيجـ الجوانـب اهـإلي تـدريجيا عملـي تسـللت فـن يهـ أصال اإلستراتيجية

 مطـاطي ومهـمف فتحديـد تتطـور باسـتمرار اإلسـتراتيجيةكمـا ان  .ار االطـار العملـي مـع االطـار النظـريهانصـ
 ،فقـط العسـكرية الجوانـب ليشـمل يضـيق وهـف المعرفيـة هحـدودو  همجاالت حصر في خاصة الصعوبة في غاية
 ها تسـتفيد مـن أحـدث مـا توصـلت إليـهـكمـا ان، ةالثقافي حتىو  السياسيةو  اإلقتصادية الجوانب ليشمل يتسعو 

لـذلك نجـد أن لكـل دولـة خـالل فتـرة . 1استخدام القوات المسـلحة فـي الحـرب و  التكنولوجيا عند إعدادو  العلوم
 ،الجغرافيـةو  العسـكريةو  السياسـيةو  ا تتوقـف علـى العوامـل االقتصـاديةهـعسكرية خاصـة ب إستراتيجيةمعينة 

توضـع و  أن تصـاغو  االسـتفادة مـن دروس الماضـيو  فعالة يجب أن تبنى على الخبرة إستراتيجيةأن أية و 
 :أساسيتين بصعوبتين يصطدم ما عادة اإلستراتيجية ومهمف تحديدو  في إطار مناسب للمستقبل

 عملي فن يه أصال اإلستراتيجية ألن العمليو  النظري بين ارهاالنص بصدد تكون  :ىاألول الصعوبة
 .النظرية الجوانب اهإلي تدريجيا تسللت

 هحدودو  همجاالت حصر في خاصة الصعوبة في غاية مطاطي ومهمف تحديد   :الثانية الصعوبة
 حتـىو  السياسـيةو  االقتصـادية الجوانـب ليشـمل يتسـعو  ،فقط العسكرية الجوانب ليشمل يضيق وهف المعرفية
  .2الثقافية
  ستراتيجيةالتعريف اللغوي لإل:األولالفرع 

 ( Strategos ) مشـتقة أصـًال مـن الكلمـة اليونانيـةي هـيم متعـددة فهمفـاو  معـاني إسـتراتيجيةكلمـة ف
خطــة أو ســبيل "ا هــبأن اإلســتراتيجيةيمكــن تعريــف كلمــة  فمــن الناحيــة اللغويــة، القــوات كانــت تعنــي فــن قيــادةو 

ذا يرجـع لصـعوبة هـو  ذا المصـطلحهـل ضعت عدة تعريفـاتو  أما اصطالحا فقد. هاإلكراكما تعني فن ".للعمل
إذا انطلقنــا مــن التحليــل . اإلســتراتيجيةا هــخصوصــا بعــد التطــورات التــي عرفت، وم بشــكل دقيــقهــذا المفهــتحديــد 

                              
1  Fred nickols Strategy: Definitions & Meanings2012 p6 e-mail at fred@nickols.us.12/09/2014 at 12:30 

،مدكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه " ية االمريكية في منطقة شمال شرق اسيا دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردةمنالستراتجية األا"نسيمة طويل ،  2
 . 18ص 2010/ 2009لحاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية،جامعة ا
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بية أو اللغـات ور يوجد في مختلف اللغات األ اإلستراتيجيةوم أو مصطلح هالكالسيكي للمصطلحات نجد أن مف
. strategiنغاريـــة هفــي الو  strategija،وفــي الروســية  strategieيــة نجــد ففــي األلمان. الالتينيــة/اإلغريقيــة

الجــيش الــذي " يعنـي و  جــزئين إلــىمقسـم  هذاتــ اإلســتراتيجيةو مصـطلح هــف)stratos agein( عنـدما نقــول و 
" ذا يعني هو  strategosنحصل على  ageinو  stratosبوصل طرفي المصطلح و  ".األمام إلى هندفع ب

 strategikaالتــي تجمــع و  strategikosا هــيعنــي قــاد أو أمــر أمــا الصــفة من strategôفعــل و  ،"الجنــرال 
. 1ا الجنــرالهــتعنــي الصــفات التــي يمتلكو  ،وم العســكري للكلمــةهأعمــال الجنــرال بــالمفو  ظــائفو  ي تعنــيهــف

حـــول أصـــل نـــاك فرضـــية أخـــرى ه.ي فـــن القيـــادةهـــي فـــن القيـــادة للجـــيش أو بشـــكل أشـــمل هـــإذا  اإلســـتراتيجية
ذا ال يعنــي الجــيش أو الجيــوش بشــكل عــام، بــل يعنــي هــف stratos عنــدما نقــول . ىاألولــ هاالشــتقاق فــي جــذور 

 فـي الواقـع ال تحـدد فـي حالـة صـراع اإلسـتراتيجية.يكـون فـي حالـة حـربو  الجيش الذي يعسكر فـي منطقـة مـا
) agein(تعنـي األرض، أمـا ) gia( :ي أكثر قـوة فـي المعنـى هو  تتعلق بكلمة أخرى stratosفكلمة . احدةو 
اقعيـــة عنـــد الكثيـــر مـــن مـــؤرخي العلـــوم و  ي األكثـــرهـــالفرضـــية األخيـــرة  هذهـــ.األمـــام  إلـــىي تعنـــي الـــدفع هـــف

ي مرتبطة هبل " ساكنا"ليست شيئا  اإلستراتيجيةأن  إلىذا االقتراح في التحليل يشير هربما ألن . اإلستراتيجية
  ".بالحركة" 

ا كلمـــة هـــالتـــي خرجـــت منو  strategemaأيضـــا خرجـــت مـــن نفـــس الجــذر ككلمـــة  strategiaكلمــة 
stratagème.  لكن المارشال وDe Puységur  )الكلمـة األخيـرة كـان  هذه:" يرى أن ) عشر أمنالقرن الث

حيث تعنـي فـي الالتينيـة الحيلـة أو الخديعـة أو الوسـيلة فـي : ا معنى آخر في الالتينية لم يكن في الفرنسية هل
ي فعـل عقلـي هـليسـت فقـط خديعـة أو حيلـة ،بـل ) الوسيلة أو الخديعة الحربيـة(  stratagèmeلكن ). الحرب

ي ترجمـة هـ اإلسـتراتيجيةا بـالقوة، هـالصـراعات التـي يسـيطر عليو  ففي عـالم الحـروب". الجنرال"هذكي يتمتع ب
  .2ذا الفعل الذكي للعقلهحقيقية ل

   

                              
1 L.Wheeler،stratagem and the vocabulary of military tricker، ( British:, Mnemosyne supplement 108, 1988), 
P3. 

gacademy.or-www.ao  12/04: األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،متحصل عليه صالح نيوف، مدخل إلى الفكر اإلستراتيجي، 2
   15: 09:الساعة  12/ 04 2014/
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  لإلستراتيجيةالتعريف االصطالحي : الفرع الثاني

 .من خالل تقديم تعاريف تقليدية و الحديثة  اإلستراتيجيةو يمكن تعريف 

  :جانب العسكري مثل ال على التي تركز اإلستراتيجيةوم هى لمفاألولالتعريفات 

حيـث  1"دف الحـربهـ إلـىفن استخدام المعارك كوسـيلة للوصـول " ا هأن ستراتيجيةتعريف كلوزفيتز لإل •
، دفهـا لتحقيـق الهـحسـن إدارتو  ي خطة المعاركه اإلستراتيجيةذا على أن ه هركز كلوزفيتز في تعريف

  .مل الجوانب األخرى هأو  الجانب العسكري فقطتم بها ه، كما ان
ي هف "اإلستراتيجيةللفرق 1902البريطاني  combined trainingا في دراسة التدريب المشترك هتعريف •

  "  االشراف على الحملةو  فن التخطيط

كـدلك تعبـر و  دا التعريف تدل على كـل العمليـات المتعلقـة بدراسـة الخطـط الحربيـةهفي  اإلستراتيجيةبمعنى ان 
   .ة العسكريةهيزللمواجهعلى كل مراحل التج

امـا سـاحة المعركـة  اإلسـتراتيجيةو مجـال هـإن مسـرح الحـرب : " HAMLEYاملي ها عند هاما تعريف •

  " فمجال التكتيك 

ي فتـــرة هـــ اإلســـتراتيجيةفالتكتيـــك علـــى الجانـــب العســـكري فقـــط و  ســـتراتيجيةإلل هاملي فـــي تعريفـــهـــبمعنـــى يركـــز 
  .2ستراتيجيةلإل و مجال التطبيقهتحضير للحرب اما التكتيك فو  التخطيط

االسـتخدام المـادي أو الفعلـي للقـوة المسـلحة  فـي الـدفاع عـن  اإلسـتراتيجية"أما تعريف ريمون ارون  •

  .3" ا الخارجيةهداف سياستهأو  مصالح الدولة
 هالقوة عند ذكر و  ا في العنفهفي الجانب العسكري التي حصر  اإلستراتيجيةذا عن أن ه هركز ريمون في تعريف

ال التالي ؤ نا نطرح السهو  ذا من اجل الدفاع عن مصالح الدولة هو  الفعلي للقوة المسلحةو  االستخدام المادي
  .؟ لحة الدولة تتمثل في الجانب العسكري فقطصل مه

دف هـــاســـتخدام مختلـــف الوســـائط العســـكرية لتحقيـــق و  ي فـــن توزيـــعهـــ"ارت هـــا البـــر هـــوكمـــا يعرف •

دف هـلتحقيـق ال الماديـة القـوةا فـن اسـتخدام هـأن سـتراتيجيةلإل هارت من تعريفهفقد اعتبر البر  1" السياسة
 .ةو السياسهو  ىاالسم

                              
  . 43، ص )2009دار كنوز المعرفة : عمان(سياسة استراتيجية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تربوية، : اسحاق محمد رباح، قضايا معاصرة 1
  34، ص )   2008  الدار العربية للعلوم ناشرون، :بيروت (، في فن علم الحرب اإلستراتيجيةمنير شفيق،  2
  .40.المرجع نفسه، ص   3
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فالمدرســة  " دف السياســةهــاســتعمال الحــرب كوســيلة لتحقيــق  فــن:"ة االلمانيــة ســا المدر هــكــدلك تعرف •
تحقيــق لا الحــروب هــائي او الغايــة التــي تســعى مــن اجلهــدف النهــالي هــ اإلســتراتيجيةااللمانيــة تعتقــد ان 

  .دف السياسة ه

المدرســة  ســنتناول اآلن تعــاريف لمفكــرين عــن ســتراتيجيةجملــة مــن التعــاريف الغربيــة لإلوبعــد أن إستعرضــنا 
 :الشرقية

 ." ي دراسة قوانين الوضع الكلي للحربه: "ماوتسي تونك  •
  . "دافهي عملية خلق الوسائل العسكرية التي تمكن السياسة من الحصول على أه: "كوزلوف  •

ا فلنــين هــداف المخطــط لهــلتحقيــق اال ســتراتيجيةلإلي االخــرى علــى البعــد العســكري هــفالمدرســة الشــرقية تركــز 
 اإلســتراتيجيةنــا يمكــن ان نقــول ان لنــين يبــين ان هو  ة العــدوهــة اختيــار الوقــت المناســب لمواجر يركــز علــى فكــ

اوتسي تونـغ اما م.ولة القضاء على العدوهسو  قلة التكلفة هيكون في الذيا اختيار الوقت المناسب هي اساسه
كـل  اهـبأنا الكلى،امـا كوزلـوف فقـد صـور لنـا االسـتراتيجة هخطط الحرب بشـكلو  و يركز عن على الضوابطهف

  . دف السياسة ها هالوسائل التي نحقق من خاللو  االمكانيات
ي تعريفـات غيـر هـا تعريفـات ركـزت علـى الجانـب العسـكري فقـط فهـالتعريفـات ان هدهـو يمكن القول من خـالل 

علـى و  قـت الحـرب البـاردة تركـز علـى القـوة العسـكريةو  فـي اإلسـتراتيجيةمكان فقد كانت و  صالحة لكل زمان
تحـوالت علـى و  اتبحت تختلف نتيجة لعـدت تغيـر اص اإلستراتيجيةبينما في الوقت الحالي التصعيد العسكري 

  الساحة الدولية 

  : من خالل مايلي ستراتيجيةالحديث لإلتعريف الاما 
علـى  إالتركـز  الو  ا تعريفـات ضـيقةهـتعريف الجنرال بـوفر ينتقـد بـوفر التعريفـات السـابق حيـت يعتبر 

جدليـة الصـراع :"ا علـى النحـو التـالي هـو يعرفهـي اوسـع مـن دلـك فه اإلستراتيجيةالوسائل العسكرية لدا يرى ان 

فـن :"ا هـبانا كدلك هيعرفو  2" االقتصاديةو  السياسية األدوار إلىالجدلية التي تمتد  هده، بين ارادات الوطنية
جنـرال بـوفر دا السـبب يعتقـد  هـو ل،"داف السياسـةهـا إلـىللوصـول  -العسكرية او غير العسـكرية-استخدام القوة 

ان تكــون مكن فـي.ل االخــرى مـتقتصـر علــى العامـل العســكري فقـط بـل لكــل العوا اثنـاء التنفيــد ال اإلسـتراتيجيةان 

                                                                                              
جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية، ( ،محاضرة القية على طلبة  الماجستير علوم سياسية الفكر االستراتيجيحسين بوقارة ، 1

 )  2012، 2011سية، قسم العلوم السيا
 . نفسهالمرجع  ،حسين بوقارة2
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ا حيـث يعــرف هــغير و  اإلداريـة أوالثقافيــة  أوالدبلوماسـية  أواالقتصــادية  أوالسياسـية  أوالعســكرية  اإلسـتراتيجية
  new standard Dictonary of the Engliah language) :فــي القــاموس االنجليــزي) واغنــالز(

  :تشمل اربعة نواحيو  "فن استخدام الوسائل لتحقيق االغراض:" ا هبان اإلستراتيجية

  .اهتحديدو  دافهاألاختيار   -1
  .اهتحديدو  دافهاألالعملية لتحقيق  األساليباختيار  -2
  .ضع الخطط التنفيذيةو  -3

  .تنسيق النواحي المتصلة -4
 Policy Frmulation and startegy :فــي كتــاب  جلــن بوســمانو  ا روبــرت شــلنبرغرهــبينمــا يعرف

management: Text and cases ايضا عملية توزيع الموارد و  الخطط،و  دافهاالظام من ن: "ا هبان

ـــق  ال تعمـــل منفصـــلة عـــن  ســـتراتيجيةلإلان العناصـــر الثالثـــة  "شـــلنبرغر"يفيـــد و  ."الخطـــطو  دافهـــاأللتحقي
  :يتكون من االجزاء المترابطة التالية هذا التعريف نرى انهبالرجوع لو  ،اهبعض
 دافهاألتحديد  �

 .دافهاألتخطيط برامج العمل المصممة لتحقيق  .1
 . اختيار الوسائل لتحقيق الخطةو  الموارد) تطويع(الزام  .2
داف هــــــضــــــع االو  الثالثــــــة تعمــــــل متســــــاندة حيــــــث ان اإلســــــتراتيجيةان النشــــــاطات او العناصــــــر . .3

 العناصر الثالثة معا  هذهتعمل و  اإلستراتيجيةتوزيع او تخصيص المصادر و  اإلستراتيجية
  .بثالث مستويات �

 .)طويل المدى(المستوى االستراتيجي  .1
 .)اآلني او اليومي او القريب(المستوى العملي  .2
  1)الوسيط(المستوى االداري  .3

خطـــوط نظريـــة تصـــوغ اســـتخدام الوســـائل لتحقيـــق  إلـــى -ذا المنظـــورهـــمـــن  - اإلســـتراتيجيةفتنصـــرف 
نــا صــار بداللــة الخطــة الشــاملة ضــمن اإلطــار ه اإلســتراتيجيةم هــا علــى ارض الواقــع، ففهــداف قبــل تطبيقهــاأل

 .النظري

                              
1
 .���ن �و��رة، ا
	ر�� ���� 
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ــة هــي عبــارة عــن خطــة مســتقبلية ذات أهــف« : ا الحــديثهــومهبمف اإلســتراتيجيةأمــا عــن  داف إجرائي

ا تكون مدعومـة بـإرادة سـلوك فعلـي يعمـل هلكنو  ال تقف عند حد النوايا اإلستراتيجيةذا يعني أن ه"  منشودة 
ا هــيئــة بيئتهتو  ا فــن توظيــف إمكانيــات الدولــة المتاحــةهــبأن أو 1.اقــعو  أمــر إلــىعلــى تحقيــق الطموحــات 

  ا بأقل الكلفهدافهالخارجية لتحقيق أو  الداخلية

و  االجتماعيةو  ي فن إدارة مجمل العمليات االقتصاديةه" ستراتيجيةيمكن إعطاء تعريف إجرائي لإل

  ."محدد للمصلحة الوطنية فق تصورو  العسكرية

 او بالنمط او بالفكرة باإلجراءاتبالخطة او  اإلستراتيجيةناك من يربط هفمن خالل التعريفات السابقة 
ا بمســميات تبــدأ بحــرف همختلفــة ســما)  Forms(قــد تأخــذ أشــكاًال  اإلســتراتيجيةيقــول منتزبــرغ أن   اهــغير و 
) P( ، ذا النموذج بـ هلذا سمي)5 P’s(   يهاألشكال الخمسة  هذهو:  

 هيشــابو  ة البيئــةهــنــا شــكل الخطــة التــي تعــد مســبقًا لمواجه اإلســتراتيجيةتأخــذ :  )Plan(كـــ خطــة اإلســتراتيجية
 المنشــود، مســتقبل لتصــور جيــةهمن وعمليــةه.وم الخطــيهــا المفهالنظــرة التــي يقــدم اإلســتراتيجيةذا الشــكل مــن هـ
 هذهــلتحقيــق  سلســلة مــن الخطــواتو  اســعو  داف محــددة علــى نطــاقهــأ أو دافهــأ إلــى الرؤيــة هذهــ ترجمــةو 

 هيجـــب القيـــام بـــ مـــا"عـــن تســـاءل مـــثال   تجيـــب بمرحلـــة مـــن مراحـــل  التخطـــيط االســـتراتيجي يبـــدأو  داف،هـــاأل
 2 ؟  أعلى لمرحلة  إلىللوصول  ناه

 القــــرارات المتكــــررةو  األفعــــالو  نــــا شــــكل التصــــرفاته اإلســــتراتيجيةتأخــــذ ): Pattern( كـــــنمط اإلســــتراتيجية
ذا الشــكل مــن هــ هيشــابو  الخارجيــةالبيئــة و  ة المســتمرة مــا بــين الدولــةالمتجانســة التــي تســعى لتحقيــق الموائمــو 

 .وم التكيفها مفهالنظرة التي يقدم اإلستراتيجية
قـد تأخـذ شـكل رؤيـة معينـة  اإلسـتراتيجيةيقول مينتزبرغ أن -: ) Perspective(  كـرؤية أو فكرة اإلستراتيجية

 الرؤية لـدى هذه  تـتبلور. مع تلك هذهلطريقة مطابقة و  الضعفو  لنقاط القوةو  للمخاطرو  صللفر و  للبيئة
قــد تكـون عبـارة عــن طريقـة لرؤيــة  اإلسـتراتيجيةف هعليــو . اإلسـتراتيجيةم صــناع القـرارات هبصـفتاالسـتراتيجيين 

                              
 في المتوسط، مناأل: ملتق�ى  دولي، "وبي و القلق العربي من مشروعات الشرق األوسط الكبيرور المتوسط بين المفهوم األ أمن" جاسم محمد زكرياء ،  1
  .34. ،ص) 2008أفريل  30- 29قسم العلوم السياسية، يومي  جامعة منتوري كلية الحقوق و العلوم السياسية،( 

2 Jurgen C Schmidt and Martyn Laycock "، Theories of strategic planning " 

www.healthknowledge.org.at27/11/2014 in06:49 
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دف هاالستراتيجيين لتحديد نية محددة لدى هصورة ذو  انطباعو  اقـتـناعو  أو عقيدةاالستراتيجيين العالم لدى 
  .الدولة 

  )Position(   “مركز تـنافسي”كـ  اإلستراتيجية 
  .ا تنافسي لتحقيق مصالح الدولة هدفهتكون  اإلستراتيجيةف

  Ploy( :1(خدعة أو مراوغة اإلستراتيجية
 تقلبــات طارئــةو  ة أمــورهــا حركــة مؤقتــة أو مراوغــة تتخــذ بــذكاء لمواجهــكأنو  اإلســتراتيجيةذا الشــكل هــيصــور 

االختيـارات و  للتفوق عـن طريـق سلسـلة مـن الحركـاتالدولة  دافهأ ذا الشكل يركز على تحقيقهيالحظ أن و 
  .ة التغيرات البيئيةهذكية لمواجالو  المرنة

  أشكال استراتيجية: 01الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  .من طرف الباحثة: المصدر

تطـور و  فقًا ألخـتالفو  تختلف عبر عصور التاريخ العسكري إستراتيجيةتعريف كلمة و  ومهفتطور مف
مـن و  ،السياسية لكل قائد أو مفكـرو  المدارس الفكريةوفقًا لتباين و  ،التقنية العسكرية في كل عصر عن آخر

 تتطـور تبعـًا لتطـور األقتصـاد اإلستراتيجيةألن ، إستراتيجيةنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة ه
اسـتخدام القـوات و    التكنولوجيـا عنـد إعـدادو  العلوم هتستفيد من أحدث ما توصلت إليو  ،العلومو  السياسةو 

ا تتوقــف علــى هــعســكرية خاصــة ب إسـتراتيجيةلــذلك نجــد أن لكـل دولــة خــالل فتــرة معينــة . المسـلحة فــي الحــرب
فعالـــة يجـــب أن تبنـــى علـــى  إســـتراتيجيةأن أيـــة و  الجغرافيـــة،و  العســـكريةو  السياســـيةو  العوامـــل األقتصـــادية

 .مستقبلتوضع في إطار مناسب للو  أن تصاغو  األستفادة  من دروس الماضيو  الخبرة
                              

1
 
1 Jurgen C Schmidt and Martyn Laycock,  op cit. 

 اإلستراتيجية أشكال

  كخطة اإلستراتيجية

  كرؤية اإلستراتيجية

  كنمط اإلستراتيجية

  كمنافسة اإلستراتيجية

  كخدعة اإلستراتيجية



 ا	���ي 	��را�� ا�ط�ر ا	���ھ��
 و:                                                   ا	��� ا�ول

 

22 

 

  ستراتيجيةة لإلهيم المشابهالمفا:  الثالث الفرع

  التكتيكو  اإلستراتيجية �

ا هــيعــرف التكتيــك عــادة مجمــل العمليــات التــي تقــوم ب، التكتيــكو  اإلســتراتيجيةال بــأس مــن أن نفــرق بــين 
معركة حقيقية فان االستعدادات التـي  إلىعندما تؤدي ادارة الحرب و  دف االستراتيجيهال إلىالدولة للوصول 

على مستوى  اإلستراتيجيةو تطبيق هالتكتيك ف  1.يشكل ما يسمى تكتيك هتنفيذو  ذا العملهتتخذ إلعداد مثل 
  .أدنى

  الدبلوماسيةو  اإلستراتيجية �

و  مهالدبلوماسية و  اإلستراتيجيةبمعنى ان ان متكامالن لفن السياسة هجو  مهالدبلوماسية و  اإلستراتيجية
ى فــي السياســات األولــ األداةي هــمــن الثابــت ان الدبلوماســية و . السياســة الخارجيــةي هــو  احــدةو  ان لعمــةهــج

 األولا هدفهـــو  االقتـــدارو  ا الكفـــاءةهاصـــبحت اساســ إنمـــاو  ريــةهالخارجيــة للـــدول بالتـــالي لــم تعـــد عمليـــة مظ
ا رعاية العالقات الدوليـة هبفن إدارة العالقات الدولية أو أنفالدبلوماسية تتعلق ا هحماية مصالحو  تمثيل الدولة

السـفراء لتحقيـق تلـك الغايـة فالدبلوماسـية إذن تقـوم و  ا الممثلين الدبلوماسيينهبواسطة المفاوضات التي يقوم ب
السياسة  ظيفةو  لتأديةفي الكثير من الحاالت  اإلستراتيجيةو  تتداخل الدبلوماسيةو  ،بتنفيذ السياسة الخارجية

ي هـــ اإلســـتراتيجيةالســـلمي للسياســـية الخارجيـــة بينمـــا  هي التوجــهـــنـــاك مـــن يقـــول ان الدبلوماســـية هف ،الخارجيــة
في و  نةهل التطورات الدولة الراظم دلك خصوصا في سيمكن ح كن اللالعنيف في السياسة الخارجية  هالتوج

اكثـر مـن موضـع قـد تسـتعمل الدبلوماسـية مـا ففـي هفـبعض االحيـان ال يمكـن الفصـل بين، ظل تداخل الوظائف
ي تعمـــل للفكـــرة التـــي تشـــكل لـــدى هـــفالسياســـة  إســـتراتيجيةقـــد تســـتعمل كو  للحـــد مـــن نتـــائج العمليـــة العســـكرية

السياسـة بـدءا مـن و   'enteret National Lا لغـرض المصـلحة القوميـة هالجماعـة او القـائمين علـى شـؤون
الوســائل الدبلوماســية فــي زمــن الســلم فقــد يقتضــي االمــر  إلــىا هــبلجوئا دائمــا للمصــلحة القوميــة تقــوم هتصــور 

كــذلك الحــال اثنــاء الحــرب فــان و  ديــد او التلــويج بــالحرب كعمــل دبلوماســيها مــن قبــل التهــالتلــويج بــاللجوء الي
  تيجيةاإلسـتراو  أن  بـين الدبلوماسـيةاي   2جانب االستعداد للحـرب إلى. ائيا الدبلوماسيةهالسياسة ال تستبعد ن

  .في الحربو  ما يمثالن عمل متكامل في السلمهاحد يكمل اآلخر بشكل أو بآخر فو  طيدة فكلو  عالقة

                              
  .187، ص ) 2004دار الشروق للنشر و التوزيع : األردن (، العالقات الدوليةعالء أبو عامر،   1
  . 41، ص )دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع : االردن(، قضايا معاصرة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية تربويةاسحاق محمد رباح،  2
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زيمـة كمـا قـد هفتكـون ال هيتمثـل إلرادة خصـم هائيا لعلـهن هديد العدو بسحقهت اإلستراتيجيةا فقد تقتضي ذه 
ا ال تعـدوا ان تكـون فـن االقنـاع مـن هر هجو الدبلوماسية في و  محادثات السالم إلىتقتضي التلويج بفتح الباب 

الدبلوماســية علــى الســواء و  زيمــة بأقــل االعبــاءهتعنــي فــن ايقــاع ال اإلســتراتيجيةالقــوة بينمــا  إلــىغيــر االلتجــاء 
 اإلســتراتيجيةوم هــليســوا ســوى عمــال فــن السياســة لحســاب تحقيــق المصــلحة القوميــة ،و الخــالف فــي شــأن مف

و اخضــاع هـاحــد و  دفهـكوسـيلتين لو  الثانيــة تعنـي فـن االقنــاعو  هنــي فـن االكـراى تعاألولـالدبلوماسـية  ان و 
 ي قيـــادةهـــ اإلســـتراتيجية: ريمـــون أرون دا الصـــدد يقـــول هـــفـــي و  االخـــرين إلراداتنـــا تحقيقـــا للمصـــلحة القوميـــة

العالقــات مــع الــدول األخــرى علــى أن تكــون  هي توجيــهــأمــا الدبلوماســية ف، مجمــل العمليــات العســكرية هتوجيــو 
  الدبلوماسية تابعتين للسياسةو  اإلستراتيجية

  :جيوستراتيجيةو  اإلستراتيجيةعالقة  �
تضــع  إســتراتيجية فـأيجغرافــي العوامـل المختلفــة خصوصــا العامـل الو  اإلســتراتيجيةنـاك تــرابط بـين هف

    .هالي هاو التي تريد ان تتوج هفيفي الحسبان الموقع الجغرافي التي توجد 
 : اإلستراتيجيةعالقة اللوجستيك ب �

 1.ادامــة القطاعــات اي حركــة التمــوينو  يــزهي علــم تجهــالشــؤون االداريــة ف تتمثــل فــي اللوجســتيكف 
  .ستراتيجيةي االمدادات التي تقدم لإلهالعالقة ان اللوجستيك و 

  : اإلستراتيجيةداف هأ-

ا مـن هـا السياسة باستخدام الوسـائل التـي تمكنهداف التي تحددهتحقيق األو ه اإلستراتيجيةدف هيعتبر 
  : إما دافهاأل هذهفقد تكون   2اهتحقيق
 .) فرض شروط مشددة –غزو (جومية ه �
   .3)حماية الوطن (دفاعية   �

  :اإلستراتيجيةاما الوسائل 
نتيجــة حاســمة دون القيــام  إلــىيمكــن الحصــول علــى التفــوق االســتراتيجي بالوصــول  هارت انــهــفيعتقــد 

 الدبلوماسـيةو  يجـب علـى الحكومـة اسـتخدام كافـة الوسـائل المتاحـة مـن االقتصـادية هيعتقد انو  بمعارك ضارية
داف تســتعمل هــاأل هذهــو  اإلســتراتيجية هذهــعلــى  لةالمســؤو ي هــالنصــر كــون الحكومــة  إلــىللوصــول  4ا هــغير و 

                              
 . 114،ص ) 2010ية،منجامعة نايف للعلوم األ:الرياض (،يةأمنمفاهيم محمود شاكر سعيد ،خالد عبد العزيز الحرفش ، 1

2 Richard Yarger ،Towards A Theory of Strategy:Art Lykke and the Army War College Strategy Model، 

http://www.au.af.mil/au/a  in09/12/ 2014    AT 17:01  
  .45، ص مرجع سابقإسحاق محمد رابح،  -  3
  .190، ص مرجع سابقعالء أبو عامر،  - 4
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ي بالدعايـة أو هـتنتو  ديـد النـوويهالوسائل تبـدأ بالت هذهثال عن مو  داف أو النتيجة المرجوةهالوسائل حسب األ
  .حسب اإلمكانياتو  سائل تحدد حسب طبيعة المواقفو  هذهدة التجارية فهالمعا

دا هـو  معقـدو  و امر صـعبه اإلستراتيجيةوم همن خالل ما سبق ان تحديد مف هما يمكن ان نستنتج
ا السـاحة الدوليـة لـدا يمكـن ان نقـول بنـاءا هـمـرتبط بـالتحوالت التـي تعرفوم هـمف ها انـهمهيرجع لعدة عوامل لعل ا

محــاوالت مــن طــرف و  اداتهــنــاك اجتهبــل  اإلســتراتيجيةوم هــموحــد لمفو  ال يوجــد تعريــف محــدد هدا انــهــعلــى 
  .حتى االستراتيجيين و  الباحثين
  مناألتعريف : الثالثالمطلب 

تجــب االشـارة الــى ان و  ضـمن تعريفــه اللغـوي و االصـطالحي  مــناألقبـل التطـرق التــى تحديـد تعريـف 
هــدا المصــطلح يعــد مــن اصــعب المصــطلحات التــي يتناولهــا التحليــل العلمــي ، فهــو مــن ابــرز المفــاهيم التــي 

بل حتى عنـد كبـار صـناع  فقط االكاديمية نتيجة ألهميته ليس عند االكادميين و الباحثين تبرزت في الدراسا
الــوطني لكــن بفعــل التطــورات الدوليــة اصــبحت مفهــوم او  مــنت مضــى كــان التركيــز علــى األوقــالقــرار ، ففــي 

  .واسع  منتعريف األ
  :لالسباب التالية منو يرجع الباحثين صعوبة ضبط تعريف محدد لأل

� ��

��طورات ا
دو �����وم �	  

�د�دات ا� 	ن	��وم ا� ��
  �� 	����دد ��ب ط�� � ا

  ية التزال جزء من حقل العالقات الدولية منان دراسات األ �
   منتعريف اللغوي لأل:األولالفرع 

فــي صــيغ شــتى مئــات   أمــنجــدنا مــادة  و  الــنص القرآنــي إلــىقــديم جــدا فــإذا عــدنا  مــنوم األهــإن مف
   1 .ا اإليمانها المادة التي اشتق منهأن إلىالسبب في ذلك يرجع و  توارد مرتفعة جداو  المرات بنسبة تواتر

، راحـة الـنفس هذا مـا ينجـر عنـهو  و اإليمانهو  و االطمئنان الناتج عن الوثوق باهللاهفي االصل  منفاأل     
  .ي الطاغية في النص القرآنيهو  مناألو  األمانةو  يم اإليمانهمفا  استثنينا فإذا
ذا هــفليعبــدوا رب " 04فــي ســورة قــريش اآليــة  إلىو نقــيض الخــوف حيــث قــال تعــهــاللغــوي  هفــي تعريفــ مــناأل   

فـي القـواميس لوجـدنا تقاطعـًا " مـناأل"لـو راجعنـا تعريـف و  " م مـن خـوفهأمـنو  م مـن جـوعهالبيت الذي أطعم
 إلىقـال تعـ دا الصـددهـفـي و  إحالل شـعور األمـانو  تحقيق حالة من انعدام الشعور بالخوف إلىيشير عمومًا 

                              
جوان ( ، 10، المجلة العربية لحقوق االنسان المعهد العربي لحقوق االنسان، عدد"االنساني و حقوق االنسان منالترابط بين األ" الطيب البكزش،   1

   .165، ص )2003
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ــذين  عــد اهللاو  « 55فــي ســورة النــور اآليــة  ــوا الصــالحات ليســتخلفنو  مــنكموا أمنــال م فــي األرض كمــا هعمل

فـان كلمـة   »اأمنـم هم مـن بعـد خـوفهليبدلنو  مهم الذي ارتضى لهم دينهليمكنن لو  مهاستخلف الذين من قبل
 مـنا األهـا ثالثة ذكر فيهمنو  ينأمنسبع مرات بصيغة و  الصيغة هذهردت خمس مرات بو  ا قدهحدو   مناأل

  .في مقابل الخوف 

نــا نؤكــد ان همــن و   4/ 83النســاء  "هالخــوف أذاعــوا بــو  مــنم امــر مــن األهواذا جــائ: "جــل و  عــزٌ  هوقولــ
 . في االسالم و ضد الخوفه مناأل

 الخلـو هر هجـو  فـي مـناألاي ان الطمأنينـة و  أمنبمعنى  SCURITYردت الكلمة باالنجليزية و  كما 
لقي  هومهبمف أمنفمصطلح ، 1 الدولة أو المجتمع أو بالفردتتعلق  كانت سواء الرئيسية للقيم ديدهت جودو  من

غاية الوقت الحـالي فقـد  إلىو  العديد من الجدل من طرف العديد من المفكرين عبر مختلف األزمنة التاريخية
  .  يةمناألفي مجال الدراسات  هر هيحيط بجو  منضع تعريف جامع مانع لألو  اختلف المفكرين في

  منلألالصطالحي االتعريف :الفرع الثاني 

  :2لتي كانت تركز على الجانب العسكرياتعريفات بعض المفكرين  إلىيجدر التطرق 
التصدي لكـل و  و القدرة على مقاومةهالوطني  مناأل)" Giacomo Luciani(جياكومو لوسـياني •

  " عدوان أجنبي
ـــر دا التعريـــف هـــو مـــن خـــالل هـــف مـــن قـــوة عســـكرية للتصـــدي  هالـــدول مـــرتبط بمـــا تملكـــ مـــناألان يعتب

  .العدوان الخارجي و  ديداتهللت
تــأمين ســالمة الدولــة مــن  هنــ"أالتقليــدي علــى أســاس  هبمنظــور  مــناب الكيــالي األهــيعــرف عبــد الو  •

الوقوع تحـت سـيطرة أجنبيـة نتيجـة ضـغوط خارجيـةأو   إلىا هخارجية قد تؤدي نو  أخطار داخلية

 3"يار داخليهإن

                              
 ( إستراتيجية و مستقبليات، فرع دولية عالقات تخصص ماجستير رسالة ",اإلفريقي الساحل منطقة في يةمناأل المشكلة" ,طالب   أحمد أبصير 1

  .  10،ص )م  2010/م   2009جامعة الجزائر ،كلية االعالم و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 
2
 Barbara Delcourt ,  THEORIES DE LA SECURITE, 2ème cycle en sciences politiques, orientation 

relations internationales,par Barbara DelcourtCommentaires et critiques :bdelcou1@ ulb.ac.beAnnée 

académique 2007 . 
  .131، ص)1979المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت، (، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي و آخرون،  3
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خارجيـا و  بسالمة الدولـة داخليـا منان يربط األ اب الكيالليهعبد الو  دا تعريف يحاولهمن خالل 
  .  من العدو االجنبي

و هـالـوطني  مـناأل"  Frank N.Tragrer et Frank Simonie(فرانـك سـيمونيو  فرانـك تراجـر •

 دوليـا لحمايـةو  طنيـاو  ذلك الجزء من السياسـة الحكوميـة، الـذي يعنـي خلـق الشـروط المالئمـة

  " . ا الحقيقيين أو المحتملينهالقيم الحيوية ضد أعدائتوسيع و 
ضــمان جــزء مــن سياســة الدولــة علــى  إالالــدول ال يتحقــق  أمــنو االخــر علــى ان هــدا التعريــف يركــز هــف

  .ة االعداء الدولةهالمجال العسكري لمواج
حٍد  إلى)  أمنضع و  أي في(ة أمنتعد األمة " :  هبقولـ Lippmanليب مان  هالتعريف الذي قدم •

ا األساســـية إذا مـــا رغبــت فــي تجنــب هــددة بالتضــحية بقيمهــمــا إذا لــم تكــن فــي حالــة خطــر أو م

  " ا من خالل االنتصار في تلك الحربهت التحدي أن تصون قيمهاجو  ا إذاهبمقدور و  الحرب،
ا القـدرة هـلان تكـون و  ا للحـروبهخوضـعلـى ا هقـدرت بمبـدأالـدول  أمـندا التعريـف يحـاول ان يـربط هـمن خـالل 

   .األساسيةا هقيم مع المحافظة على الكافية لتحقيق النصر في تلك الحروب
ر علـى يـد قـوة هـيعني  حماية األمة مـن خطـر الق ":ة نظر دائرة المعارف البريطانيـة هجو  من مناأل •

الدولـة يكـون بتـالي حمايـة و  بالعدو الخارجي منيربط الأل هتربط دائرة المعارف البريطانية ان،  "اجنبية
  .دا العدو هبالتصدي ل

 هحفـظ حقـ إلـىا هـتصرفات يسعى المجتمع عـن طريق أي":  هبأن هفقد عرف نري كسينجرهتعريف  •

  "في البقاء 

ــدولفر َ  هعرفــ • ــهــديــد ضــد القــيم المكتســبة هغيــاب الت"  هبأنــ  A Wolfersارنول  هذا فــي جانب

  "  1 القيم هذهو غياب الخوف من ان يتم المساس باي من هالذاتي ف هالموضوعي اما في جانب
  .ديد للقيم المكتسبةهمن اي ت مقابل الخوف مند األأور  Wolfersنا ايضا نرى أن هو 

  : ما يليو  ي كان ضيف يقوم علىمنوم األهالتعريف يتبين أن بناء المف هذهومن خالل 
  .الفواعل األخرى  همن الخطر الخارجي الـذي تمثل أيالدولة م خارج حدو د هي تفمنديد األهطبيعة الت - 1
لذلك تسعى الدول للبقاء باإلعتماد على األسلوب العسـكري و  ،ي يحمل صفة عسكريةمنديد األهر التهجو  - 2

  . 1ديدات المباشرة هالت هذهفي الرد على 
                              

1olivier richmond، “broadening concets of security in the post- cold war ERA : implications for the  E U and 
the mediteranean region “WWW. Edg ac , uk /eis /  publiocations in 13/10/2013  at  14:35  
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أو  هزمـــهالتقليديــة كــان مرادفــا لوجــود عــدٍو خــارجي تســتدعي ضــرورة البقــاء  هفــي صــورت منإذن فــاأل
يعنـي حمايـة مصـالح الدولـة  مـنوم األهـوعمومـا فتحديـد مف.بواسطة األداة العسكرية للدولـة  همن بسط نفوذ همنع

ــــدات الخارجيـــة بإســـتخدام القـــوة العســـكرية هالوطنيـــة مــــن الت ـــةهمصـــادر التللحـــد مـــن دي ـــد الخارجي ضـــمان و  ،دي
يتحقــق إال بزيــادة اإلمكانــات العســكرية التــي تجعــل الــدول تنظــر بعــين  ذا الهــو  .تحقيــق تلــك المصــالح اســتمرار
م كيـف هـلـذلك يف 2.اهديـد مصـالحهة فيمـا يتعلـق بعـدم تأمنـا هـإقتدار يجعالنو  من قوة هما تتوفر علي إلىالرضا 

 مــني األداة الرئيســية لتحقيــق األهـالقــوة العســكرية بإعتبـار أن الوســيلة العســكرية و  مــناألبـين يـتم الــربط ضــمن 
، حيـــث أن إســـتخدام القـــوة 3ديـــدات الخارجيـــةهلدولـــة مـــن التلتخلـــيص امـــا هعـــدم الفصـــل بينو  الخـــاص بالـــدول

ـــ فرا نـــك تريجـــر العســكرية دائمــا مــا يكـــون مرتبطــا بوجــود تفكيــر عــدواني علــى كيــان الدولــة، األمــر الــذي يــدفع بـ
Trager Frank و حماية القيم القومية الحيوية ه يةمناألر العملية هالقول إن جو  إلىCare Values .  

  منلألالموسع تعريف لاما ا
ل بقــي هــ: وهــنــا هفالســؤال المطــروح ، يركــز علــى الجانــب العســكري مــنوم التقليــدي لألهــإذا كــان المف

  نفس المعنى سائدا في الوقت المعاصر؟ 
  .دا الصدد تقديم بعض التعاريف هحاول في نلتطورات الدولية  ةتوسع كبير نتيج منوم األهعرف مفلقد 

يكون النقاش دائرا على السعي للتحـرر مـن  منفي حالة األ):" (Barry Buzanتعريف باري بوزان •
ــــد، أمــــا إذا كــــان هالت  يتعلــــق بقــــدرة الــــدول مــــنذا النقــــاش فــــي إطــــار النظــــام الــــدولي، فــــإن األهــــدي
  . 4" ا العملي هتماسكو  ا المستقلةهويتهالمجتمعات على صون و 

  .ا داخل النظام الدولي هأمنو قدرة الدولة على تحقيق ه منتعريف يحاول باري بوزان ان األالا ذهفمن خالل 
لفـــرز لعـــام و  لكـــن الجـــامعي الفرنســـي داريـــو باتيســـتيال يـــرى فـــي تعريـــف بـــوزان تبســـيطًا لمعنـــى تعريـــف آرنولـــدو 

ديـدات هموضـوعيًا يـرتبط بغيـاب الت مـناأل"و يـرى أن هـو  الذي نال نوعًا من اإلجمـاع بـين الدارسـين، ،1952

" ي تتمثـل بــهـو  جـومهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محور هبمعنى ذاتي، فو  ضد القيم المركزية

 ..."الثقافية، الحريات األساسية ويةهال، االقتصادي هالرفا، الوحدة الترابية، اإلستقالل الوطني، بقاء الدولة

                                                                                              
 7، ص )  1976القاهرة، جامعة القاهرة، (، الدولة و النظام القانوني للفضاء الخارجي أمنصادق، عبد المجيد  1
  2،ص) 1985العراق، و زارة الثقافة و االعالم،  ( ،الخارجي العراقي و استراتيجية تحقيقه مندراسة في األ، ثامر كامل 2

3
 DAVID A. BALDWIN ,The concept of security, (British Review of International Studies)  1997  .p23 . 

 في المتوسط و اقع و آفاق منالجزائر و األ: قدم في ملتقى دولي حول ،"بين الطرح التقليدي و الطروحات النقدية الجديدة منمفهوم األ" عالق جميلة،4
  .6.،ص )  2008أفريل  /30/  29جامعة منتوري قسنطينة بكلية الحقوق قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية(
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بتــالي و  االقتصــادي ها لرفــاهــيرجعو  الســيادة الكاملــة إلــىو  لبقــاء الــدول مــنيرجــع األفــداريو باتيســتيال 
  .منالخروج من التصور الضيق لأل هيحاول باتيستيال من خالل تعريف

المسـتقر إال إذا  مـنالمجموعـات تحقيـق األو  ال يمكن لألفـراد)" Booth Wheeler(ويلرو  بوث •

  ".عملية تحرر هعلى أن مناأل إلىبتحقيق ذلك إذا نظر و  هامتنعوا عن حرمان اآلخرين من
المجتمعـــات و  ادا احترمـــت االفـــراد إاليتحقـــق  ال مـــنويلـــر األو  دا التعريـــف يصـــف بـــوثهـــمـــن خـــالل 

 منبــــاألويلــــر و  تمــــام بــــوثهنــــا نالحــــظ مــــدى اهو  الجماعــــات االخــــرى و  حريــــات االفــــرادو  حقــــوق
   .االنساني

البـارزين فـي  اإلسـتراتيجيةاحـد مفكـري و  زير الدفاع األمريكي األسـبقو  مكنمار روبرت هكما عرف •
ا االقتصــادية او االجتماعيــة او هــالتنميــة ســواء منو  يعنــي التطــور"  هبأنــ )مــنر األهجــو ( هكتابــ

الحقيقــي للدولــة ينبــع مــن  مــنان األ: " اســتطرد قــائال و  "السياســية فــي ظــل حمايــة مضــمونة 

إلعطـاء الفرصـة لتنميـة تلـك ، اهـاتهمواجو  اهدد مختلـف قـدراتهـا العميقة للمصادر التي تهمفرد

  1"  القدرات تنمية حقيقية في كافة المجاالت سواء في الحاضر او المستقبل
 االقتصـــاديةو  الخارجيـــةو  ا الداخليـــةهـــقـــدرة الدولـــة علـــى اســـتعمال مصـــادر قوتاصـــبح مـــرتبط ب منفـــاأل

لــيس مجــرد  وهــالواســع ف هومــهبمف مناألفــ .اهددهــة األخطــار التــي تهــالعســكرية فــي شــتى القطاعــات فــي مواجو 
 ذا يعنــي ضــرورة تــوفير الحمايــة السياســيةهــو  هو اســتقرار أوســع معانيــهــإجــراءات للــدفاع أو ترتيبــات للحمايــة 

 2اآلخـــرين أمـــنر يرتكـــز بشـــكل كبيـــر علـــى اآلخـــ أمـــنيمكـــن  القـــول كـــذلك ان و  االقتصـــادية و  االجتماعيـــةو 

 أفــراد المجتمــع خــالل مجموعــة مــن أنشــطةو  المشــتركة مــن قبــل الدولــةو  ود المبذولــةهــثمــرة الجو هــ منفــاأل.
ال يقتصـر علـى  أمـنبالتـالي فـان و  الفعاليات في شتى مجاالت الحياة للحفاظ على حالة التوازن االجتمـاعيو 

لــم و  تطـور مـنألاي ان ا.السياسـيةو  االجتماعيــةو  علـى التنميـة اقتصـاديةإنمـا قــدرة و  العسـكري فقـط مـناأل
مثـل  سـبب سـقوط الـدولكـان  هو العامـل االساسـي دليـل علـى انـهـفقـط فلـم يعـد  يعد مـرتبط بالجانـب العسـكري

تمـام همما جعـل اال. السقوطو  ا من التراجعهلم يحمي فقط ا الجانب العسكريهتمامهانتيجة  االتحاد السوفياتي
  . يتسع ليشمل كل الجوانب دون استثناء منوم األهبمف
  :  الذي يتمتل في  منوم األهمن خالل ما سبق نستنتج تعريف إجرائي مفو 

                              
 .19، ص )ن.ت.د[القاهرة دار الفجر ،(، المؤتمرات أمنو إدارة  أمن، محمد غالب لكزادة -  1
  .39ص .،)مركز الدراسات و البحوث : الرياض ( ،االنساني مناألخديجة عرفة،  2
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 هتم بحمايــــة الفــــرد مــــن جميــــع أبعــــادهــــأن يو  االقتصــــادي ها بالرفــــاهــــتعزيز و  و الــــذي يتحــــدد بحمايــــة الدولــــةهــــ
سـمة  مـنوم األهـا مفهـمـن سـمات التـي يتصـف بو  ،آلليـات النظـامفـق و  السياسـيةو  االجتماعيةو  االقتصادية
فقـا و  ليسـت مطلقـةو  حقيقـة نسـبية مـنبمعنـى ان األ المكـانو  و حقيقـة متغيـرة تبعـا لظـروف الزمـانهـالتغييـر ف

 وم دينـاميكي يتطـور بتطـور الظـروفهـو مفهـوم جامـدا بـل هـلـيس مف منوم األهخارجية فمفو  العتبارات داخلية
    .الدولية و  االقليميةو  العوامل المحليةو  المعطياتو  ثيقا باألوضاع و يرتبطو 
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  يةمناأل المقاربات : المبحث الثاني 

الواقــع و  مــة فــي تفســير للواقــع الــدولي بشــكل عــامهالتنظيريــة الم مــن الحقــول يــةمناألدراســات لتعتبــر ا
م هــبفعــل التطــورات الدوليــة  نحــاول ان نتعــرف علــى ا كانــت تتطــور  يــةمناألي بشــكل خــاص فالدراســات منــاأل

  . 1الحديثة و  التقليدية يةمناألالمقاربات 
  منلأل التفسيريةالمقاربات :  األوللمطلب ا

التـي حاولـت تفسـير وفـق تصـورا مثاليـة و تصـورات واقعيـة و اخـري  منهناك العديد من المقاربات التفسيرية لأل
  .   لبيرالية 

 النظرية المثالية  : األولالفرع 

القـــيم و  المثـــلو  رتبط بمبـــادئ االخـــالقيـــ مـــناأل ي هــو  اساســـية فكـــرة مـــن  المثـــاليينطلــق التصـــور 
التنظـيم الـدولي خاضـع لسـلطة و  جود نظام دولي قـائم علـى حكـم القـانونو  دا الشكل تصورهو يتخد  ،العليا

السـلم قـد اخـدت و  مـنالتـي اعتنـت بموضـوع األكما ان المنظمات الدولية 2في كل ما يتعلق بالمجتمع الدولي 
نشـأت المثاليـة بعـد الحـرب و  المفكـرينو  ا عـدد مـن الفالسـفةهضعو  المثالية التي ةا من النظريهبعض مبادئ

و  نــزع الســالحو  لســالميــدعو لو  الحــربنبــد الــدي يقــوم علــى ، ى إلقامــة تنظــيم افضــل للعــالماألولــالعالميــة 
النظريــة علــى فكــرة التــزام الــدول بقواعــد القــانون  هدهــتقــوم  و  ،تغليــب العقــلو  الحــوارو  نحــو التعــاون هالتوجــ

قــد شــكلت المثاليــة مقاربــة اخالقيــة قانونيــة و  ،الســالم العــالميو  مــنفــي ضــمان األالــذي يلعــب دور الــدولي 
  :ةالتاليانطلقت من المسلمات و ركزت على بناء عالم افضل خال من النزاعات 

 ي حالة مؤقتة هم الدولي فوضوية النظا •
 .3الخير و  ي في االساس مبنية على الفضيلةهان الطبيعة البشرية  •

مــن خــالل التصــور االخالقــي  هنلمســ المثــالي كــان فلســفي هالفرضــيتين ان التوجــ هدهــو يمكــن القــول مــن خــالل 
الطمـوح فـي فتراجـع ى األولـالحـرب العالميـة انـدالع امـام دا التصـور الصـمود هلكن لم يستطيع للعالقات الدولية 
ا هعليا بالفشل كما اعيب هالنظرية حتى حكم علي هدهكثرت التحديات امام ف، ازدادت الفجوةو  بناء عالم افضل

  .اج سلوك عدواني هم اسباب التي كانت تدفع الدول النتهبسبب عدم ف منكيفية تحقيق األ إلىا هعدم توصل

                              
 412، ص) 2004ترجمة و نشر مركز الخليج لالبحاث، (, عولمة الساسة العالمية, جون بيليس و ستيف سميث - 1
 . 24،ص ) 1991المكبة االكاديمية ،: القاهرة (، العالقات السياسية الدوليةاسماعيل صبري مقلد ، 2
 . 32،ص ) 2002دار الرواد، : ليبيا (، السياسة الدولية بين النظرية و الممارسةزيد عبد اهللا المصباح،  3
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   منالمنظور الواقعي لأل:الفرع الثاني

دف هالـذي يسـت) الـوطني مـناأل(ديـد الخـارجي هيعني سالمة الدولة من الت عند الواقعيون مناألان تصور 
و موجـود هفترة زمنية قديمة جدا في الفكر الواقعي ف إلىيعود دا التصور ه ةا الترابيهحدتو  استقرارو  اهاستقالل

المنظــرين و  عنــد كـل المفكــرين) الكالســيكية الجديـدة الواقعيـة (ذا التيـار الــواقعي هــفـي كــل المـدارس التــي تكـون 
 Kenethالتـز و  كنيـت إلـى Hans Morganthatانس مورغـانتو هـ إلـىذا التيـار مـن توسـيديدس هـالتـابعين ل

Waltz ي عالقــات مصــلحية هــؤالء الــذين يركــزون علــى عالقــات التــي تجمــع الــدول هــكــل  1. مــرورا بســبيكمان
ا مـــن معانـــاة هــا أن تتحمـــل مـــا عليهــالقويـــة تفعــل مـــا تشـــاء أمــا الـــدول الضـــعيفة فعليفالـــدول ، ا مبـــدأ القــوةهتســير 

ا الــبعض تتعامــل علــى أســاس ها مــع بعضــهــفالــدول فــي تعامالت، ي اســاس التفــاعالت بــين الــدولهــ فالمصــلحة
، 2اهسياسات هسيلة لتحقيق ما ترمي إليو  اهمن خالل استعمال القوة باعتبار و  منطق من يحقق أكثر من اآلخر

فقـد سـاد . يئة عليا تسـير الشـؤون الدوليـةهجود و  و النظام الفوضوي عدمهفالنظام السائد في العالقات الدولية 
  . 1648ستفاليا و  دةهمنذ معا منالمنظور الواقعي لأل

 :أسس الفكر الواقعي فيما يليو  مبادئ �

 السياسة في الوحيد الفاعل اهعتبار با  منان الدولة مصدر األ •
 3 الدولية السياسة في المركزي الفاعلو  الداخلية  •
ا حـل العالقـات غيـر هـنـاك سـلطة مركزيـة مشـتركة يمكـن لهلـيس و  و في حالة فوضـىهالنظام الدولي  •

 .متعادلة بين الدول
ديـدات خارجيـة تتطلـب هي تهـا الدولـة ههديدات التي تواجهة التهلمواج بقاء الدول يستلزم القوة العسكرية •

  4 .العسكريةة هالمواج
و  جــود الثقــة بــين الــدولو  ا العســكرية عــدمهقــدراتو  ي نتيجــة مؤديــة فــي ظــل تطــوير الــدولهــالحــرب  •

 .م من بقية المصالحهي أهالمصلحة الوطنية التي 

ي هــالسياســة الدوليــة اي ان  5ي الفاعــل الوحيــد فــي العالقــات الدوليــةهــالدولــة  تعتبــر الواقعيــة التقليديــة 
ال و  الحــروبو  نشــوب النزاعــات إلــىممــا يــؤدي ، بــين الــدول ذات المصــالح المتعارضــةعبــارة عــن عالقــات 

                              
في المتوسط و اقع  منالجزائر و األ: ، الملتقى الدولي "ية في منظورات العالقات الدوليةمنو الدراسات األ منتطور األ"رياض حمدوش،  1

  .272، ص ) 2008افريل  30و  29ية، قسم العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق و العلوم السياس(،وآفاق
 1 ، ص2005 العصرية، المكتبة الجزائر، )الجزائري، منلأل المتوسطي عنتر،البعد بن النور عبد 2
 . 360،ص )    2003مكتبة العبيكان،،:الرياض (جتكر،  فاضل :تر ،اعالم في اإلنسان سلوك العولمة، ميثاق جاكسون، روبرت 3
 . 64،ص 2006، 1، العدد 10، المجلة العربية للدراسات الدولية، مجلد "الواقعية الهجومية و صعود الصين "يان كانج و انج،  4

5  Jean Jacques Roche , theories de la sécurité ,( Paris ; montchrestien editions 2002) ، P 10.  
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يكمــن الحــل الوحيــد فــي تــوازن و  ،ال علــى المنظمــات الدوليــةو  يمكــن للســلم أن يركــز ال علــى القــانون الــدولي
 هتـهمواج ديد موضوعي يتمهو ته هوم الواقعي احتوائهديد الذي يسعى المفهمجتمع فوضوي فالتظل القوى في 

 علـى عـدم  اي ان التفاعل بين الـدول مبنـي ،1اهبقائبالدولة  أمنو ه منبتطوير قدرات الدول العسكرية الن األ
 أجـزاء مـن مركبـة  الـواقعيين القـوة فحسـب  اهـتعتمـد الدولـة فـي دلـك علـى قوتو  ،ا هـفيمـا بين الثقـةجـود و 

 علـى للدولـة الوطنيـة القـوة مقومـات أو عناصـر نمـاذج لتصـنيف مھلـدی أن كمـا، عسـكرية غيـرو  عسـكرية
 النمـو التقنـي، التطـور كمسـتوى أخـرى متغيـرات علـى البعـد العسـكري جانـب إلـى تشـتمل القـوة أن اعتبـار

  .2اإليديولوجيةو  السياسية القيادةو  الحكومة شكل، الجغرافية العواملو  الطبيعية المصادر، الديمغرافي
 نتيجـة لسـباق نحـو التسـلح ي هـ Booth Ken, Wheeler Nicholas امثـال عنـد الـواقعيين يةمناألالمعظلة 

 إجـراءات اتخـاذ إلـى البنيـوي الـواقعي للتصـور فقـاو  أ الدولـة تلجـأ فعنـدما ب، أ،جـود دولتـين و  التـي تعنـي
 الثانية الدولة تقوم، البقاء دفه تحقيق بغية الذاتي اإلعتماد صورة في معينة إقتصاديةو  عسكريةو  سياسية

 اهـتعالقا فـي الشـك لمبـدأ اسـتنادا تتحـرك الدولـة هذهـ ألن، دفهـأل ا نفـس إلدراك السـلوكات نفـس اجهـبانت ب
غير ذلك  من  إلىعدم الثقة و  سوء التقديرو  ا منطق الشكها تحكمها فيما بينهفالدول في تعامالت .الخارجية

الغايـة  مـنم أن األهيبقي تصور  هغير ان.  "3مصطلحات التي تدل على عدم التفاعل االيجابي فيما بين الدول
 مـناألو  يـةهالرفاو  مـنناك حالة فوضى في النظام الدولي فالدول تتنـافس دومـا مـن اجـل األهالقصوى مادام 

  .4"النزاع إلىالتنافس يؤديان دوما و 
 :زوايا ثالث من للقوة مورغانتو نظريو 

• . power as a cause -  وة#
 $��با

• . power as an outcome – $ وة#
5دف�ا
  

• power as an Instrument –وة $و����#
 ا

                              
  . 252، ص 2005، جوان 19، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد "فريقية ية في الدول اإلمنالمنظومة األ"محمد مدوني،  -1
و التوزيع و   للنشر كاظمة الكويت، (الحي، عبد و ليد :ترجمة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات ،بالستغراف دورتي و روبرت جيمس 2

 . 59، ص1985 ديسمبر مجد،) للدراسات و النشر و التوزيع الجامعية الترجمة و المؤسسة
3 Booth Ken, Wheeler Nicholas, The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics , 1st ed 
(New York: Palgrave Macmillan, 2008) pp.04-05. 

  .274. رياض حمدوش، مرجع سابق، ص4
 لنيل مقدمة ، أطروحة"العالقات في الكبرى النظرية اتھاالتجا في الباردة الحرب بعد لما الدولي النظام تحوالت انعكاسات "جندلي، الناصر عبد 5
 .116– 115 ، ص ص) 2005،  200 الدولية، قسم العلوم السياسية الجزائر جامعة(السياسة،  العلوم في دولة دكتوراه ادةهش
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 أحدثوا مراجعة في قضية زيـادة القـوةم هكل جوميون هال الدفاعيون  قسمين إلىفالواقعية الجديدة تنقسم 
ٕانمـا و  اهـا العسـكرية لـيس مـن اجـل القـوة فـي حـد ذاتهتعمـل علـى زيـادة قـدرات ةالقدرات العسكرية علـى أن الدولـو 

اجمون تســعى هــفالم. يمنــاأل المــأزقمخــاطر  ذلــك بــالتقليص مــنو  اهــإقليمو  اهــأمنفقــط مــن اجــل الــدفاع علــى 
مـوارد  تدعيم فعال للترسانة العسكرية بتوظيفو  تعمل على تحديث السريعو  ة العسكريةهدائما للمبادرة بالمواج

مواصــلة االســتراتيجيات الحــذرة و  الــدفاعيون يتصــورون أن إتبــاعا العســكرية  بينمــا هــالدولــة مــن اجــل تعظــيم قوت
ا الـــدخول فـــي هـــيجـــب علي مـــنم يعتقـــدون أن الـــدول تريـــد األهـــبالتـــالي فو  ،1 األفضـــل مـــني التـــي تضـــمن األهـــ

شــيئا و  اهـأمنات المتحـدة األمريكيـة لتحقيـق عالقـات دبلوماسـية خاصـة مـع القـوى الكبــرى مثـل الواليـو  اتفاقيـات
ذا الفعـل ال يـؤدي هـلكـن ، 2يمنـتقلـيص المـأزق األ إلـىذا مـا يـؤدي هـو  بميـزان الـردع فشيئا يعوض ميـزان القـوة

خاصـة بـين ،نـاك أزمـة ثقـة بـين الـدول همطلقـة بـل فقـط بصـفة نسـبية الن و  ائيـةهاء النزاعات بصـفة نهإن  إلى
يرفضـون ، يـةمناأليمنـين علـى أدبيـات المنظـور التقليـدي فـي الدراسـات هم المهأنبقية الدول مما و  القوة العظمى

و  ء الدولـةبقـاو  المـرتبط بـالقوة العسـكريةو  الضـيق هخـارج إطـار  مـنوم أخـر لألهـرفضا مطلقا إعادة صـياغة مف
ــةمناألإن حقــل الدراســات " :    Stephan Walt )(الــت و  ســتيفن را حيــث عبــهســالمة ســيادت بعــد الحــرب  ي

  . 3" مراقبة القوةو  رة الحرب أي دراسة الخطرهى بظااألولتم بالدرجة هالباردة يجب أن يبقى ي
رة هبظـا همية بعد الحرب البـاردة خصوصـا عنـد ربطـهو األكثر أه منالت على أن موضوع األو  فقد ركز ستيفن

 تمــــامهمــــن صــــميم ا مــــنعــــن فكــــرة اعتبــــار األاســــتعمال القــــوة فالتيــــار الــــواقعي أكثــــر تحمســــا للــــدفاع و  الحــــرب
حالـة عـدم مـرتبط بو هللدولة  أمنفتحقيق  4.معيار الشرعية السياسيةو  ا الفاعل الوحيدهصالحيات الدولة كونو 

) التعاونيـة  اإلسـتراتيجية(بالتالي فان الواقعيـة الدفاعيـة فضـلت و  )failed states(الثقة خاصة الدولة الفاشلة 
 5صــناع القـــرار علــى حســاب التصـــعيد فــي الســـباق نحــو التســـلحو  حســابات الـــدولو  راكـــاتلتقلــيص أخطــاء إد

  "المشترك مناأل"كسب المزيد من القوة باستعمال مصطلح و 

                              
 .99،ص ) 2007دار الخلدونية ،: الجزائر (،التفسيرية و النظريات التكوينيةالتنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات عبد الناصر جندلي،  1

2 Charles-philippe DAVID et Jean-jacques ROCHE, Théories de la sécurité : Définitions, approches et 
concepts de la sécurité internationale.( Paris : Editions Montchrestien, 2002). p-p : 90-91. 

 جامعة باتنة،كلية الحقوق و العلوم سياسية ،قسم العلوم السياسية ،(، مذكرة ماجيستير، "وبيور المتوسيطية الجديدة لالتحاد األ " عمار حجار السياسة، 3
   51-50، ص ) 2002جوان 

جامعة ( في المتوسط و اقع و آفاق منو األالجزائر : ، ملتقى دولي "بين الطرح التقليدي و الطروحات النقدية الجديدة منمفهوم األ" جميلة عالق ، 4
  .306.، ص )  2008افريل  30 29قسنطينة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية  –منتوري 

www.politics-/، متحصل عليهعادل زقاغ:تر  "في نظرية العالقات الدولية منمفهوم األ" ،تاكايوكي يامامور 5
ar.com/ar/index.php/permalink 13:15:الساعة 10/02/2013زيارة الموقع خ تاري  
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COMMUN SECURITY)  ( م همنو  أما بالنسبة للواقعين الذين يعتمدون على مركزية الدول) زكرياءفريد (
المسائل الداخلية سواء الخاصـة بـالرأي العـام  إلىكذلك و  صناع القرار  ادراكات إلى منيرجعون سبب حالة األ
 .أو المؤسسات السياسية

و  ايـــة الحـــرب البـــاردة فـــإن الواقعيـــونهي بعـــد نمنـــاألا النظـــام الـــدولي هدهالت التـــي شـــفـــرغم كـــل التحـــو 
يرفضـون رفضـا  يـةمنألايمنـين علـى أدبيـات المنظـور التقليـدي فـي الدراسـات هم المهأنو  الواقعيون الجدد خاصة
سـالمة و  بقـاء الدولـةو  المـرتبط بـالقوة العسـكريةو  الضـيق هخارج إطـار  منوم آخر لألهمطلقا إعادة صياغة مف

   1.اهسيادت
   : منالمنظور الليبرالي لأل:ثالثالفرع ال

 مـــنيعتبـــر األ هذا االتجـــاهـــ ، يـــا مخالفـــا للواقعيـــةأمني مـــن المنظـــورات التـــي تمتلـــك تصـــورا هـــالليبراليـــة 
م علــى هتركيــز لكــن الليبــراليين يمتلكــون تصــورا بــديال يتمثــل . التحالفــات نتاجــا لتطبيــق المنظــور الــواقعيو  القــومي

 مـناأل(حيـث يسـتبدلون ، مـنالليبـراليين لأل اماتهإسـ مهـأتعتبـر مـن  يالتـالسـالم الـديمقراطي و  الجمـاعي مناأل
مؤسسـات و  الجمـاعي عبـر إنشـاء منظمـات مـناأل إسـتراتيجيةالذي يمثـل التصـور الـواقعي مـن خـالل ) القومي 

، "قولدســتين" فقــا لـــو  تبادليــةو  الســالم بطريقــة تعاونيــةو  مــنتحقيــق األو  إقليميــة تعمــل علــى ضــمانو  دوليــة
ة أي فاعـل هـتشـكيل تحـالف موسـع يضـم أغلـب الفـاعلين األساسـيين فـي النظـام الـدولي بقصـد مواج" يتمثـل فـي

ذا التصـور قبـل قـرنين مـن الـزمن، عنـدما اقتـرح هـأسـس  "إيمانويل كانط" ضع الفيلسوف األلمانيو  قدو  ."آخر
 .إنشاء فيدرالية تضم دول العالم، حيث تتكتل غالبية الدول األعضاء لمعاقبة أيـة دولـة تعتـدي علـى دولـة أخـرى

عض ضد أية دولـة تسـعى ا البهالجماعي ستتعاون مع بعض منأن الدول األعضاء في منظومة األ ذا يعنيهو 
ي فواعـل تتمثـل هـين فيجود فواعل من غيـر الـدول عكـس الـواقعو  فالبيرالية تركز على .2لتحقيق مصالح ضيقة
  ).المجتمع المدني العالمي(جماعات و  اإلقليمية حتى أفرادو  في المؤسسات الدولية

فـــي ســـبعينيات القـــرن العشـــرين دت تطـــورا كبيـــرا هخاصـــة الليبراليـــة الجديـــدة شـــو  إن المنظـــور الليبرالـــي
لصـالح  ،العالقـات مـا بـين الـدولو  اإلسـتراتيجيةتطور العالقـات و  خاصة مع تطور نظرية االعتماد المتبادل

فـي  **بشـبكة العنكبوتيـة * )كريـات البيليـارد( الـواقعي هعوضت اللبيـراليين  لالتجـا همنو  عالقات عبر قومية
 .اطار العالقات المبنية على التعاون 

                              
  7 ص ،)  1976 مصر، القاهرة، جامعة (،الخارجي للفضاء القانوني الدولة و النظام أمن، المجيد صادق عبد 1
 .مرجع سابقتاكايوكي يامامور،  2
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  :التي تقوم على ما يلي    New liberalization ***نظرية اللبرالية الجديدة أسسووفق 

 .ية للجميعهالرفاو  كلما زاد تجربة القطاع الخاص كلما زاد النمو .1
 التجارة العالمية تحريرو  رقابة الدولة في الحياة االقتصادية إلغاءو  المال رأستحرير  .2
التقـارب و  و منطـق التعـاونهـو  الـدول عـن طريـق إتبـاع منطـق جديـديمكن تقليص حدة النزاعات بـين  .3

 .1اهمحاولة إيجاد قيم مشتركة فيما بينو  بين الدول
  .مناألو  منظمات تعمل على تحقيق التعاونو  التعاون فيما بين الدول يكون بإنشاء مؤسسات       .4
م ال تتصـارع فيمـا هقراطيات في اعتقـادتقليص الوازع العسكري الن الديمو  نشر القيم الديمقراطية       .5

  .اهبين
تطـوير شـبكة رأس المـال فـوق و  التبـادل الحـرو  القيم الليبرالية الخاصة بفتح الحـدودو  نشر التجارة    .6

 .2كل الفاعلين في النظام الدوليو  الشعوبو  للدول يةهذا التداخل يحقق الرفاهالقومي حيث أن 

 مــنم توســيع األهالليبــراليين الجــدد قــد أقحمــوا فــاعلين غيــر الدولــة محاولــة مــنو  علــى الــرغم مــن أن الليبــراليينف
المنظمــات و  المؤسســاتو  عــات االثنيــة أو الدينيــةاالنزاعــات بــين مختلــف الجمو  مثــل الجماعــات المســلحة(

 إلـىاليابـان و  فقـد أدت الفاشـية فـي كـل مـن ألمانيـا، لسوء الحظو  لكنغير الحكومية التابعة للمجتمع المدني،
تاركـــا  هالجمـــاعي مــن فـــرض نفســ مــنمنــذ ذلـــك الحــين لـــم يــتمكن نظـــام األو  .انــدالع الحـــرب العالميــة الثانيـــة

مـن البلـدان عملـت لكـن العديـد . التحالفات التي ميزت العالم خالل فترة الحرب الباردةو  القومي منالمجال لأل
ا العســكري فحســب بــل هــأمندف تعزيــز هــلــيس ب ذاهــو ،الجمــاعي  مــنالفتــرة علــى إنشــاء منظمــات لأل هذهــفــي 

                              
  العالقات المتعارضة و المتضادة بين الدولكريات البيليارد هو هو تصور و اقعي يعني * 

ة مما يشكل تداخل بين مصالح نتيجت لتلك عالقات أمنشبكة العنكبوت هو تصور لبيرالي للعالقات الدولية بمعني انها عالقات متعاونة و متض** 
  التعاونية

و لعل أهم عنصر جديد في ". الليبرالية الجديدة"ولوجي سمي بـ ظهر في العقدين األخيرين في الواليات المتحدة و بريطانيا مذهب اقتصادي إيدي* ***
، على غرار governance" الكوفيرنانس"هذا المذهب هو دعواه اإليديولوجية التي تبشر بنموذج جديد للدولة، تماَرس السلطة فيه على أساس مبدأ 

و التوجيه، عند توزيع األرباح، بهدف " الرقابة"يمارس حملة األسهم نوعا من شركات المساهمة في النظام الرأسمالي ذي التقاليد األنجلوساكسونية، حيث 
و هذا النوع من ممارسة السلطة في إطار من الرقابة التي . دفع المدراء إلى العمل على تحقيق أقصى قدر من الربح للمؤسسات التي يتولون تسييرها

بمعنى ممارسة السلطة " الحكم"التي تعني في آن و احد  governي كلمة إنجليزية مشتقة من ، و ه"الكوفيرنانس"يقوم بها المعنيون باألمر هو مضمون 
يهدف إلى تقليص دور الدولة بحيث " الليبرالية الجديدة"الذي تبشر به " الحكم"و إذن فنموذج . controlو الرقابة و التوجيه) governmentالحكومة (

  مراقبة أولئك الذين يوازي و ضعهم إزاءها و ضع حملة األسهم بالنسبة للمديرين في الشركات الكبرى تكون مهمتها القيام بالتسيير تحت توجيه و
1 Thierry Balzacq ،" Qu’est-ce que la sécurité nationale ? ، " La revue internationale et stratégique،n° 52, hiver (2003-

2004)  ، P34 . 
 .276رياض حمدوش، مرجع سابق، ص  2
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بــل إن األمــم . اهــغير و  منظمــة الوحــدة اإلفريقيــةو  ا الجامعــة العربيــةهــمــن بينو  الثقــافي أيضــا،و  االقتصــادي
يمنــة الــدول الخمــس هذلــك علــى الــرغم مــن و  جمــاعي أمنبــ األولفــي المقــام تمــت هاا هــالمتحــدة فــي حــد ذات

 :ظائفو  الجماعي يؤدي نظريا أربعة منمما سبق فإن األو  .منالدائمة العضوية في مجلس األ

دف هال يتعلـق األمـر فقـط باألفعـال التـي تسـتو  -يمنةهالرد على أي عدوان أو أية محاولة لفرض ال .1
 .اهبلدانا بعين

 .يتم إشراك كل الدول األعضاء لصد المعتدي .2
 .اهحدو  اهإجراءات مناسبة تخص هال يترك للدول منفردة تحديد ما تراو  –تنظيم رد عسكري    .3

ذا التصـور الكـانطي ال يـزال هـالجمـاعي، إال أن  مـنتجسـيد األ هجو  جود الكثير من العقبات فيو  رغمو 
نظريـــة الســـالم " ا مـــعهالتـــي تصــاعدت حـــدتو  المســـألة، هذهـــقـــد ثـــارت العديــد مـــن النقاشـــات حــول و  قائمــا،

سياسـات  هالذي أبرزتـ "نظام العصور الوسطى الجديد" فضال عن، "التعددية يةمناألالمجموعة "و  "الديمقراطي
ي أن هو  احدةو  التصورات تشترك في نقطة هذهما اختلفت التسميات إال أن همو  لكن. ما بعد الحرب الباردة

  1.ا البعضهالحرب ضد بعض إلىالبلدان الديمقراطية ال تلجأ 

   منلأل المقاربات الحديثة :المطلب الثاني

 التأصـــيلدفـــع الكثيـــر مـــن المنظـــرين اعـــادة النظـــر فـــي   يـــةمناألتوســـع دائـــرة  االنشـــغاالت  فـــي اطـــار
  :ي كالتاليهالتي و  ية ما بعد الوضعيةأمنبروز نظريات  إلىالتي ادت  يةمناألالنظري للدراسات 

  اغنهمدرسة كوبن: األولالفرع 

مـدير )  Barry Buzamبـاري بـوزان ( ا المفكـر البريطـاني هـالتـي يتزعمو  "ا غـنهـمدرسـة كوبن" امـا 
ا إن القطـاع العسـكري كقطـاع هـبصـياغة جديـدة مفاد مـنوم األهـتحليـل مف إلـىبـت هد بحـوث السـالم فقـد ذهمع
 سـعى قدو  Barry Buzan " الخوف و  الدولو  الشعب " المعنونة هدراست في منوم األهام في تحديد مفه

 بيئيـةو  مجتمعيـةو  اقتصـاديةو  سياسـية جوانب تشمل يةمناأل الدراسات حول عميقة رؤية إليجاد بوزان باري
 فـي تنخـرط الـدول يجعـل أن همـن شـأن ذاهـو  اتسـاعا، أكثـر دوليـة منطلقـات مـن اهـعن يعبـرو  ،عسـكريةو 
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ال يمكـن  الـذي 1،تعتمـد علـى العامـل العسـكري و  الـذات علـى التمركز في مفرطة يةأمن سياسات على التغلب
كالقطـــاع السياســـي ، اهـــمـــن خالل مـــنوم األهـــنـــاك عـــدة قطاعـــات يمكـــن تحديـــد مفهالقطـــاع الوحيـــد بـــل  هاعتبــار 

 مـناألو  منظومـات السـوق العالميـة( أيضا القطاع االقتصـادي ) المجتمع الدولي ، المنظمات الدولية، الدول(
، اإليـديولوجيات، الثقافـات، األمـم( االجتمـاعي و القطـاع هـ" باري بوزان "  هم قطاع يركز عليهأو  )الطاقوي 
 إلـــىباإلضـــافة ، "sécurité sociétale" المجتمعـــي  منبـــاأل" أو مـــا يســـمى  2) حقـــوق اإلنســـان ، األديـــان

  . 3في مرحلة ما بعد الحرب الباردة  مني قطاعات أساسية لألهالقطاعات  هذهفكل ، القطاع البيئي
علــى المســتويين  يــةمناألم الســلوكات هـليســت الموضــوع الوحيــد لف  Barry Buzan إن الدولـة حســب

. )ole Weaverافـرو  أول( كذلك و  ،ناك فواعل اخرى تحاول تفسير الواقع الدولي هالدولي  بل و  االقليمي
  .مستوى النظام العالمي  إلىالفرد او  إلىمن الدولة  منيعتبر مستويات أل

 لمدركات intersubjective الدينامكية الطبيعة لدراسة مالئما إطارا منلأل "اقنهكوبن مدرسة" تقدمو 
 معـين مجـال الممارسـة علـى عبـر يتشـكل اجتماعي بناء وه بل ثابتا، وماهمف ليس مناأل بأن اهبإقرار  ،مناأل
 العامـة ي على السياسـةمناأل الطابع إضفاء فإن "بوزان" ل بالنسبة .ديناميكي بشكلو  securitization من

 المـادي البقـاء ديـد يمـسهت بوجـود االسـتدالل على الخطاب ذاه يعمل ،حيث لغوية خطابية عملية عبر يكون
 الطـابع إضـفاء عمليـة دفهـتو  ويـة،هال أو الدولـة أو الجماعـة أو الفـرد تكـون قد ما يةأمن المعنوي لمرجعية أو
 استثنائية لترتيبات الدولية العامة للمؤسسة السياسة رسم على القائمين لجوء شرعنة إلى ما قضية على يمناأل

 الحيـز مـن هزحزحتـ ذلـك يتبـعو  .هبـ المخـاطر المحدقـة مـن ديدهالت محل المرجعية" الكيان" تأمين اهمن الغاية
 أكثر بسالسة اهمع التعامل يمكن حيث .السياسة العامة من الطارئة القضايا حيز إلى العامة للسياسة العادي
 ضغط من اهيرافق ما سيماال القرار، لصناعة الضوابط الديمقراطية اهتمارس التي القيودو  الضغوط عن بمعزل

 .المدني المجتمع لمنظمات
 كل العامة بالسياسة أساسا نةمناأل بوزان بربط باري تمهي نةمناأل موضوع حول المرجعي مهكتاب وفي

 ، السياسية األخرى القضايا باقي عن متميز بشكل اهمع التعامل يتم التي القضايا على يعود إنما يأمن وه ما
 هذهـ المداولـة بشـأن أي العـادي السياسـي العمـل حيـز مـن السياسـية القضـايا بعـض تحويـل عبـر ذلـك يـتمو 

 من أكثر أو خاصة معالجة تقتضي التي الحساسة القضايا حيز إلى الرسمية المؤسسات مستوى على القضايا

                              
1 Barry Buzan, People, States and Fear, (London, Harvester Wheatsheaf, 1983), pp.218  238. 

 . 54عمار حجار، مرجع سابق، ص  2.
3 Hélene Viau , Op. cit . 
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 نةمناأل بين بالربط اهبعد يقومون حيث  االعتيادية السياسية األطر غير إطار في اهبشأن المداولة يتم قد ذلك
 التسـييس، لتصـور بالنسبة .التسييس لعملية تشددا الصورة األكثر بمثابة نةمناأل أن القول يمكن" التسييس،و 
 اهتسييسـ يـتم التي القضايا أن حيث ، اهقضايا عامة مجتمعية بعين على السياسي الطابع بإضفاء يتعلق وهف

 قـرارات اتخـاذ عبـر اهـمع التعـاطي علـى مجبـرة الحكومـة أن مـا يعنـي للدولـة، العامـة السياسـة مـن جـزء تعتبـر
 العـام اإلطـار ضـمن القضـايا هذهـ ضـعو  همجملـ فـي ذلـك يشـكل .القـرارات هذهـ لتنفيـذ مـوارد تخصـيصو 

 هعليـ االعتمـاد1للدولـة الرسـمية غيـر المؤسسـاتو  المـواطنين مـع بالشـراكة آليـات الضـبط إرسـاء أي للحوكمـة
 ،نةمناأل عملية تتيح إذن  securitization السياسية قضايا بعض على .البيئي  الملف وه النقطة هذه مهلف

ا تبرز القضية همن خالل  Discursive processا عملية خطابية  هتوصف على أن: يفرو  عند نةمناأل أي
  .يتطلب تدابير طارئة،و تبرر اإلجراءات خارج الحدود الطبيعية للعملية السياسيةجودي و  ديدها تهعلى أن

 بقضـايا األمـر يتعلـق عنـدما ةأور للمنـ أكبـر امشهـ علـى القـرار صـانع حصـول ي العامـة،منـاأل الطـابع إضـفاء 
 المـرور تسـتوجب ال مسـتعجلة قـرارات اتخـاذ مـن هتمكينـ يـتم كمـا ، الكافيـة بالسـرية هيحـاط عملـ حيـث ، حيويـة
 هأنـ طالمـا القـرارات هذهـ لتنفيـذ الالزمـة المـوارد تعبئة من هيمكن بما التقليدية، الرقابيةو  المؤسساتية القنوات عبر

 علـى قيـودا يضـع "بوزان" أن غير .استمرارو  بقاء قضية يه ناه فالقضية مفتوح، شعبي تفويض على حصل
 السياسـة مجـاالت كـل فـإن إالو  ، البسـاطة هذهـب ليسـت هإليـ بالنسـبة فالمسـألة، يمنـاأل الطـابع إضـفاء عمليـة
 إضـفاء عمليـة لنجـاح خطـوات ثالثـة السـياق يحـدد ذاهـ فـيو  .يمنـاأل الحيـز دائـرة فـي اهضـعو  سـيتم العامـة
  :&	�ا� الطابع

 .الدول أو المجموعات أو األفراد ببقاء يمس المزعوم ديدهالت أن كيف توضيح 1
 .اهعلي السيطرةو  ديداتهالت هذه ضبط اهخالل من يمكننا التي الطارئة التدابير تحديد  2
 مـا إزاء المـواطنين رضـا علـى الحصـول فـي السـلطوي الخطـاب نجـاح مدى على هكل األمر يتوقف أخيراو   3

  .معينة مسألة على يمناأل الطابع إضفاء عملية يرافق
   

                              
  ). 2011جوان .( 5،العدد  الدفاتر السياسة و القانون، "العامة السياسة ية و صناعةمناأل خطاب: المجتمعية يةمناأل المعضلة "عادل زقاغ ، 1
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    النظرية البنائية:ثانيالفرع 

 نيكـوالس كتـاب إلـى البنائيـة جـذور تعـود (Constructiviste )ي تتمثـل فـي المنظـور البنـائي هـو 

 "صنعنا من عالم" هفي كتاب  Nicholas Onuf "أونوف 

"World of our makin  " الحقيقـي تعـود  هور هـامـا ظ ، البنائيـة مصـطلح مـرة ألول اھفـی اسـتعمل الـذي 

  emanuel adler  و   Alexander Wendtالسـندر وانـت كتاباتل��بدايـة و  ايـة الثمانينـاتهنو  منصـف 

 لقــد كتــب . يــار المعســكر الشــيوعي بقيــادة االتحــاد الســوفياتي ســابقاهتســعينات القــرن العشــرين خاصــة مــع ان
م الــذين هـأن صـناع القــرار و  و لـيس مســالة حتميـة بــل مسـالة إدراكهـ مــنبـان األ 1992ســنة الكسـندر وانـت 

العالقـات النزاعـات ضـرورة فـي و  تصـبح الحـروبيجعلون جوانب مادية حقيقة حيـث و  اإلدراكذا هيصنعون 
 :ي كتاليهو  فرضيات بديلة-البنائيينمن خالل طرح واقعية الماديال فرضياتو  أفكار اھفی منتقداو  الدولية

  .للتحليل األساسية الوحدات يھ الدول 
 Intersubjective.تذاتاني " بشكل مبنية الدول على القائم للنظام األساسية البنى 
  1 داخل االجتماعية البنى بفعل مترابط نسق اطار في تتشكل الدول مصالحو  وياتھ 
 نيالالعق للمنظور الشديد النقد خالل من يمناأل اهبديل تقديم في البنائية النظرية انطلقت 

 االفتراضــات تختلــف عــن  ةيــللبنائ ةياألساســ االفتراضــات يتبــين لنــا ان االفتراضــات هدهــمــن خــالل 
 على إنماو  ة،يالماد القوى توزيع على بناء للواقع هتحديد عدم التفسيري من حيث هلالتجا المشكلة المنظورات

 بعـض الواقعيـة مـع تتقاسـم ةيالبنائ فإن الوقت نفس فيو  ،االجتماعية العالقات االعتبار بعين األخذ ضرورة
نوايـا  فـي الثقـة انعـدام للـدول، الدفاعيـة بالقـدرات االعتـراف الـدولي، للنظـام الفوضـوية الطبيعـة :مثـل التصورات
  ).الفاعلين عقالنيةو  االخرين

 :لالسباب التالية*لنظريات الوضعيةفشل انائية بنظرية الو ترجع ال
ذين هـ إلمـام عـدم إلـى ذلـك البنائيون يرجع إذ الباردة، توقع الحرب في الليبرالي الواقعي الفشل .1

 األفكـار نسـق الخصـوص علـى اهمنو  لي، الدو النظام في المادية غير بالجوانب النظريتين
 .لمجتمع الدولي في مختلفة أصعدة على اهبدأ تداول التي الجديدة
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االتحـاد  لسـقوط العميقـة األسـباب ادراكو  مهـف فـي الليبراليـةو  الواقعيـة النظريـة المرونـة عـدم .2
االتحاد  على الدولية البيئة تحوالت انعكاس حدود في للحدث اهرؤيت قلصت حيث، السوفياتي
 . السوفياتي للمجتمع الداخلية التغييرات ملتهأ حين في السوفياتي

  (le dilemme de sécurité )  الـواقعيين هكمـا يتصـور  يمنـالمـأزق األالدولية ليست مبنية على   فالتفاعالت
 مـنلصـالح األ هبالتالي يمكن إعادة بنـاءو  ،تصور عقليو  و تمثيل هبل )  fatal (رة حتميةهليس ظاي هاي 
 ) Wend(حسـب مـنفان غاية األ همنو  لنزاعلو  لحربل التي تكون سببا و  السلم عوض المصلحة الضيقةو 
 la sécurité c’est bien ce que les états »و الحقيقة الفعلية هال ما  هفعلو  هو ما تريد الدول تحقيقه

veulent en faire » 1   
تـتلخص و . النظـام الـدوليو  الدولـةو  احـدة بـل عـدة حقـائق فـي المجتمـعو  ال توجـد حقيقـة هفانـ هعليو 

  : يلي  في ثالث نقاط رئيسية تتمثل فيما مناطروحات المنظور البنائي  حول األ
 ي مـن تكـوين صـناع القـرارهـالبحـث فـي القـوة و  الفوضـى الدوليـةو  ي بنـى اجتماعيـةهبنى النظام الدولي  -1
فالفوضــى لــيس  همنــو  اهــا نتيجــة ادراكاتهــي التــي تصــنع محيطهــبالتــالي فالــدول و  ،لــيس حقــائق موضــوعيةو 

فــــي   Westphaliaاســــتفاليا و  دةهــــالــــدول منــــذ معا هبنــــاء ذاتــــي أدمجتــــو  تكــــوين لكــــنو  معطــــى موضــــوعي
  .ليس الحقيقية و  م  الداخليةهوجود في نياتو مهبالتالي فان االستراتيجيين ال يرون إال ما و  ،اهسلوكات

نــاك محــددات أخــرى هإنمــا و  االقتصــاديةو  كــالقوة العســكرية مــنالشــروط الماديــة لــيس المحــدد الوحيــد  لأل -2
  .وية النظام الدولي مستقبال هي قادرة أن تصبغ هو  وياتيةهالو  اإليديولوجيةو  المعاير الثقافيةو  كالقيم

ا إذا تـم تغيـر طريقـة هـأمـور يمكـن تحقيق مـناسـتتباب األو  النزاعـاتو  تقليص الحروبو  االستقرارتحقيق  -3
  .بالتالي صناع القرارو  التفكير بالنسبة للدول

 الحـرب  بعـد مـا عـالم فـي ريـةھجـو مسـألة ويـةھال تعتبـر)  Identity ( ويـةھلا عنصـر علـى البنائيـة تركـز 4
 تسـتجيبو  لـدولل السياسـية الوحـدات اھتسـتوعب التـي الطريقـة مـعالهويـات  تعامـل كيفية على تؤكدو  الباردة،
 أن المقاربـة هذھ تعتبـر كمـا، المصـالح تصـقلو  تولـد ويـةلهفا األسـاس، ذاھ وعلـى.اھمؤسسـاتو  اھلمطالـب
 خـالص بنـاء مـن تنبـع القوميـة المصـالح أنو  ويـة،هال علـى مباشـر غيـرو  مباشـر بشكل تؤثر الثقافية العوامل
 بـين صـراع مـن الصـراع تحـول بعـدما األقليـات قضـايا بـروز يفسـر مـا وھو  اآلخـر، ويـةھ مقابـل الـذات لهويـة
 ابيـةھاالر التنظيمـاتو  ابھراال قضـايا كـذاو  ا،هـايتهن بعـد الـدول داخـل صـراع إلى الباردة الحرب أثناء الدول

                              
1 Alxander Wendt , Anarchy is what state make of it , the social construction of power politics ,( in 
international organization , vol 46 printemps 1992) ; pp 391 425  
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 العرقيـة االنتمـاءاتو  الطائفيـة النعـرات تحريـك عـن فضـال حضـاري، إلـى ايـديولوجي مـن الصـراع تحـول بعـد
 ليسو  فاعلين جود عدةو  على تدل مؤثرات اھكل يھو  السياسية الوحدات هذھ قرار صناعو  لألفراد الثقافيةو 

 .ة البارد الحرب بعد لما الدولي النظام في احدو  فاعل

 الـواقعي، البليـار كـرة لنمـوذج التفكيـك مـن نـوع اهـأن علـى يـةلهو ا بمتغيـر البنائيـة تمامھا تفسير ويمكن
 معتقداتو  أفكار ابرازBlliard Ball Model في فشل  مھحسب  اھألن التصور ذاھ البنائيون يرفض حيث

 االجتماعيـة التفـاعالت مھوفھ مھل بالنسـبة مھالـمو  ،الدوليـة النزاعـات فـي مھأنفـس أقحمـوا الـذين الفـاعلين
 الدوليـة البيئـة مخرجـات فـي اھحصر يتم ال حتى اھل السياسية المخرجات الستيعاب1الكرات) للدول الداخلية

 إذن Anarchy انـتو  الكسـندر يـرى حيـث للبنائيـة، األساسـية اماتهاإلسـ مـن تعـد الـدولي للنظـام الفوضـوية
 البنـاء :الـدول اھتصـنع مـا يھ الفوضـى" :ب الموسـومو  1992 عـام الصـادر همقالـ فـي الفوضـوية
  Anarchy is what states make ofاالجتماعي

" The social constructionاھلكـن فكـرة، مجـرد تبقـى الدوليـة السياسـة فـي الفوضـى بـأن القـوة سياسـات 
 بما اھأن انتو  يقولو  .اھبوجود االعتقاد على الدول تعمل عندما power politics" التأثيرو  القوة تكتسي

 ال اھفـإن االنتـاج، إعـادةو  مـناأل المصـلحة أسـاس اھأن بماو  ذاتية، ليستو  المصادر متعددة وياتهال أن
Exigences ،أنانية مقاربة خالل من تحدد أن يمكن مستلزمات إلى االخيرة هذھ اشارة رغمو  اھفإن القومية 

 التـيو  الـدول اھفـی تتحـركو  تعـيش التـي الدوليـة الفوضـى أن حيـث  الليبيراليـةو  الواقعيـة إلـى إشـارة فـي 
 كما الحرب لحالة مرادفا حتما ليستو  ا،ھب الدول اھتصنع ما إال ليست اھمصالح بالتاليو  اهوياتھ تصقل
  .مناأل توظيف بمسألة ترتبط للفوضى تصورات /أنواع بين انتو يفرق  ه،وعلي  الواقعيون يقول

قد أطلقوا العنان للتفاؤل بالنسبة  l’approche constructiviste(2( يمكن القول ان البنائين  همنو 
 تنافس ابدي بين القوى العظمى مـن اجـل القـوةو  ناك صراعهليس  هم انهطبيعة النظام الدولي باقتناعو  لشكل

ايـة سـلمية للحـرب هضـع نو  لمـا)  Gorbatchev( يضـربوا مثـال بـالرئيس السـوفياتي السـابق  قوربـا تشـوف  و 
 تــرك المجــال مفتـــوح أمــام أمريكـــاو  اهـــالصـــراع مــن اجلو  التنــافسو  ل القــوةالبــاردة باختيــار قـــرار عــدم اســـتعما

  انعكست على سلوك الدولة السوفياتية  هبالتالي احدث تغير في أفكار و 

                              
 .312،المرجع السابق، ص التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية جندلي، الناصر عبد 1

2  Jean Jaques Roches. Op. cit. P. 105.  
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 الخطـــاب السياســـيو  ويـــةهتبحـــث فـــي مواضـــيع مختلـــف كال Constructivismeإذن فـــان البنائيـــة  
تغييـر الوضـع  إلـىم هالمتغيـرات تـؤدي فـي تصـور  هذهـكـل  و  ارادراكات صناع القـر و  الحقائقو  القيم الثقافيةو 

المتغيــرات تعبــر عــن  هذهــنــاك ثمــة تحــول فــي حقيقــة هضــع ســلمي ان كــان و  إلــىضــع نزاعــي و  الــدولي مــن
 . نةهالتحوالت الدولية الرا

  Emmanuel Adlerا هــكمــا ذكر  communauté de sécurité يــةمناألإن خلــق الجماعــات 
 مــنذلــك بواســطة تكــوين ثقافــة لألو  غيــر دولتــين أو حكــوميينو  الحتــواء النزاعــات عــن طريــق فــاعلين دوالتــين

   .أطروحة الواقعيين مناألطروحات السائدة حول األو  الجماعي مما يحدث  تغيير في الثقافة

   critique   المنظور النقدي:ثالثالفرع ال
مدرسـة فرانكفـورت " ا ھطـورت الـذي الكبيـر الفكـري للعمـل كنتـاج االجتماعيـة النقديـة النظريـة بـرزت

Frankfurt School " علـى عـدة ي تحتـوي هـالثانيـة،و و  ىاألولـ العالميتين الحربين بين ما فترة منذ بألمانيا
و يعــد ايضــا مــن كتــاب المقاربــة هــفــي المنظــور البنــائي ف ها تيــار بــاري بــوزان ســابقا كمــا رأينــاهــتيــارات مــن بين

 kenم هــم كتــاب المنظــور فهــامــا مــن ا  les Neomarxiste" الماركســيون الجــدد"  إلــىالنقديــة باإلضــافة 
booth , Jim jeorge anntickner  وJames der Derain   " تيودور أدورنـو"و  ،"ايرهوركهماكس" 

 .1"ماس ابرهيورقن "و 
ا هـفي تأسسـت التـي الفكريـة السـياقات مهـف يجـب اإلجتماعيـة للنقديـة النظـري البنـاء إلـى التطـرق قبـل

 ليشـمل الفكـر الماركسـي إطـار توسـيع المدرسـة هذهـ عمـدت فقـد أصـيال، نقـديا كمصـدرا فرانكفـورت مدرسـة
 علـى فقـط ركـزت التـي الماركسـية الدراسـات اهـملتهأ اإلجتماعيـة الحيـاة فـي جديـدة مواضـيعو  عديدة مجاالت

 السـلطة أثـر اهـمهأ أخـرى قضـايا لتـدرس يمنـة،هالو  السيطرة تفاعالت تشكيل على هإنعكاسو  الطبقية متغير
 يمنـةهال هذهـ اهـفي تبـدوا التـي ال اإلجتماعيـة رهالظـوا فـي السياسـية يمنـةهال أنمـاطو  ،الجماعي الالوعي على
 بنشـر السـلطة يمنـةه عـززت التـي اإلعـالم سـائلو  مثـل تماما اهفي غائبة يمنةهال أن يعتقد التي تلك أو جلية

 إلى النقدية اإلجتماعية النظرية تسعى العام البناء حيث من للمجتمع النقدي العقل تغيب عميقة ثقافية أشكال
 ألدبيـات وماتيـةهالمف جيـةهالمنو  اإلبسـتمولوجية األسـس علـى متماسـك يعتمـد نظـري - يميهمفا بناء تشكيل
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  اإلبســتمولوجية الجوانــبو  وماتيـةهالمفو  النظريـة األطـرو  األنسـاق .بـذلك منتقـدة الدوليـة، العالقـات
   .1النظرية التفسيرية اتهلالتجا

 الـذين األفـراد إلـى اھتمـامھا محولـة الدولـة مـع القطيعـة أعلنـت النقديـة فـإن، راديكاليـة اهبوصـف :أوال
 يھف بالتـاليو  األفـراد، أمـن تـوفير عـن عـاجزة الدولـة أن اعتبـار علـى ،مـنلأل الرئيسـي دفھال يعتبـرون

 سـلوكات شـرعنة فـي .مـنلأل إنسـاني ومفهـم إلـى التحـول يفسـر مـا وھو  ،األخيـر ذاھل ديـدهت مصـدر تشـكل
  .تبريرو  معينة

 إلعـادة اهـأن تـرىو  ا،هـبعين سياساتفي  Speech  الخطاب دور على النقدية النظرية تركز  :ثانيا   
 .الخطابات تغيير من أوال البد مناأل حول يمنةھالم المقاربات تشكيل

 المسموعة غير النساء نظر ةهجو  االعتبار بعين تأخذ أن يةمناأل المقاربات على يجب :ثالثا
 .كاف  بشكل Feminist Approach العالمية الجامعات تغزو أن يمكن منلأل

  .الدول تضعف البيئيةو  االجتماعيةو  االقتصادية خاصة منلأل الجديدة اناتھالر إن :رابعا
إعادة النظر في  إلىالتحوالت الحديثة أثارت الحاجة و  منلألالنقدي و  الواقعياحتدام النقاش بين التصورين 

م علــى الدولــة كموضــوع هتمامــاتهإذا كــان الواقعيــون قــد ركــزوا فــي ا_  النقــدي مــنفــي إطــار األ مــنوم األهــمف
تقــــدم و  ._2تتخــــذ الفــــرد كموضــــوع مرجعــــي أساســــي) النقديــــة(فــــان اغلــــب المقاربــــات البديلــــة  مــــنمرجعــــي لأل

 )التنـويري(ر فـي الفكـر الغربـي هتماما بعرض أزمـة اسـتعراض الظـواها أكثر اها على أنهالمقاربات النقدية نفس
بتوضــيح المســار الــذي ا األدوات التحليليــة الكفيلــة هكمــا تــدعي أن لــدي منبــاألبالخصــوص القضــايا المتعلقــة و 

   ..النقدي منائي من خالل األهالن هليأخذ شكل منوم األهالنقاش حول مف هأخذ
و أنني أرحب بأية مقاربة هذا النقاش النقدي هطريقتي في التعامل مع : "إن" كين بوث"ذا الصدد يقول هوفي 

 إلــىايــة األمــر هللحــرب البــاردة، للوصــول فــي ن اإلســتراتيجيةة المعــايير المشــؤومة للدراســات هــتمكننــا مــن مواج
 مـن، فـإن بـوث يـرى أن األهذا االتجاهفي و  "االنعتاق"ناك التزاما بـه، طالما أن منوم األهإعادة النظر في مف

، الــذي يعنــيو  ،د الجديــد مــرادف لالنعتــاقهــالع أمــنكــذا فــإن التصــور المحــوري حــول هو  ".االنعتــاق"يعنــي 
 ا،هـتجسـيد خيارات ها للمضي قدما فـي اتجـاهر الشعوب من القيود التي تعيق مسعاتحري"حسب كين بـوث،  

 يشمل أصبح مناي ان األ "ا هغير و  نقص التعليمو  ادهاالضطو  الفقر،و  الحرب،: القيود هذهمن بين و 

                              
 440 ص المرجع نفسه، 1

2
, Gusta dainiker, cooperative security and man offensive defence in middle east, In : bjarn - 1moller(ed) non 

offencive defence n middle east unipir.geneva,1998),p115 
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 األبعـاد كـذالكو  االجتماعيـة الجوانـبو  ،البيئيـةو  االقتصـادية الجوانـبتشـمل  مـؤثرةو  مـةهم أخـرى أبعـادا
 يرى النقدي فالمفكر الجانب الضيقة التقليدية التفسيرات إلى ةهالموج االنتقادات حملة بدأت حيث .1اإلنسانية

ا  عبـارة عـن أداة هـالنظريـة بأنحيـث تعتبـر  البشـر بحيـاة التالعـب زيـادة علـى شـجعت التقليديـة النظريـة بـأن
روبرت كوكس ( ذلك حسب قول المفكر النقدي و  يةمناألالسياسات التغير في و  أيضا أداة للتحولو  تبريرية

Robert":(دف معـين هـلو  النظريـة تكـون دائمـا مـن اجـل احـد   "« la théorie agit toujours pour 
quelqu’un et dans un but » 2،  ايمر  هـوركه االجتمـاعي  العـالم رأت قـدوHorkheimer    ان

ال  كانـت التقليديـة االفتراضـات فـان لـذلكو  تمامـا يمنـةهالو  للسـيطرة منطقـة عـن عبـارةي هـالنظريـة التقليديـة 
 بشـدةو  ينتقـد هأنـ ايمرهـوركه النقـدي الباحـثو  المفكـر كـالم مـن يتضـحو  ،3 اإلنسـان تحريـر بإمكانـات هتأبـ
 أمـن علـى فقـط اهـتركيز و  ،جوانـب عـدة مـن)  هانعتاقـ( هتحريـر و  البشـري للعنصـر التقليديـة مـال النظريـاتهإ

 بعـد مـا لنظريـات الرئيسـيو  األساسـي دفهال أن يتضح بذلكو  ،السيطرةو  يمنةهال خالل عنصري من الدول
   4.اإلنسان تحرير موضوع في التقدم وه النقدية ا النظريةهرأس علىو  الحداثة
د هـالع أمـنكـذا فـإن التصـور المحـوري حـول هو  ".االنعتـاق"يعنـي  مـنفـإن بـوث يـرى أن األ، هذا االتجاهوفي 

ـــاق ـــد مـــرادف لالنعت ـــ مـــناأل فـــإن ،الجدي ـــم تؤخـــذ بعـــين هأن يتعامـــل مـــع أي مـــن الت هالنقـــدي يمكن ـــدات التـــي ل دي
ا هـــفكر و  بـــاألخص الواقعيـــةو  ي القـــائم،منـــذلـــك ألن النقـــاش األو  الفقـــر،و  االعتبـــار، مثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة

  .النزاع بين الدولديد آخر عدا ها من التعامل مع أي تهالتمركز، ال يمكن–الدوالتي

 ندتو  ألكسندر اهصور  التي ) التصور الواقعي( يةمناأل للمعضلة بديال وماهية مفقدكدلك اعطت النظرية الن
 Wendt    Alexander   الفوضـى لحالـة مؤسسـي كبـديل يـةمناأل الجماعـة ومهـمف همقابلـ فـي يطـرح وهـف 

 للمعضـلة مهتأصـيل فـي الغـشو  الثقـة إنعـدام فكرتـي علـى النيـوواقعي لتركيـز ا نقـد مـن النقـديون إنطلـق.الدولية
 الثقـة إنعـدام سـبب عـن اإلجابـة وهـ الجـدد الواقعيـون هلـ يكتـرث لم ما لعلو  الدولي، مناأل تفسير عند يةمناأل
 بعـض فـي  النقديـة اإلجتماعيـة اهـمع تتفـق التـي الجديـدة فالواقعيـة .الدوليـة التفـاعالت هتوجيـ فـي الغـشو 

 ديـداتهالت هذهـ تكـن لـم إنو  حتـى يـةمناأل ديـداتهالت بوجـود الـدول شـعور بـأن تـرى، األساسـية االفتراضـات
 أو النيـة سـوء Survival دفهـك وهـو  اهلـدي الغالـب اإلنطبـاع عـن نـاتج  سو ملمـ بشـكلو  فعـال موجـودة

                              
1   ibid ,p115. 
2
  Jp joubert,  Histoire des- idées en relation internationales du néoréalisme à nos jour ,( institut d’études 

politiques , 2001 )p. 35-36 . 
 375 ص سابق، الرجع ،التفسيرية و النظريات التكوينيةالتنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات عبد الناصر جندلي  3
 . 123بيليس، جون و ستيف، سميث المرجع السابق ،ص  4
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  self- helpدفهـال ذاهـ لتحقيـق آلية كأداة البقاء ديدهبت يتعلق لما خاصة األخرى الدول هتجا يئالس اإلدراك
 .الذاتي اإلعتماد لمبدأ مباشرة تحتكم لذلكو  للدول، أساسي

مـا  هاالتجـاو  الـواقعي هاالتجـا هالوضـعي الـذي علـى رأسـ هويمكن استنتاج ان رغم اختالف بين االتجا   
 أصبحالكثير فبعدما كان يركز على الجانب العسكري فقط  منلموضوع األ أضافتو  ا اعطتهنالضعية و  بعد

 المجتمــع علــى و  يركــز علــى الدولــة أصــبحبعــدما كــان يركــز علــى الدولــة فقــط و  يضــم العديــد مــن المجــاالت
 يركــز علــى اإلنســان كفــرد الــدي  اإلنســاني مــنو األهــوم جديــد الــدي هــاي ان النظريــة النقديــة اعطــت مف .الفــردو 
 أمــنالفــرد بجانــب  أمــنو تحقيــق هــا هــدف مــن تحقيقهــيــة يجــب أن يكــون الأمنلــيس الدولــة كوحــدة فــأي سياســة و 

كنتــاج لتحــوالت التــي  20وم إنســاني فــي النصــف الثــاني مــن عقــد التســعينيات مــن قــرن هــقــد بــرز مفو  الدولــة
قــد و  فــة لألفـراد،يديـدات العنهبيانـات عــن الت، م 2005اإلنســاني  مـنفـي تقريــر األ ا فتـرة الحــرب البـاردةهدتهشـ

م يعتبـرون أن العنـف السياسـي يشـمل هـو  "العنف اإلجرامي"و  "السياسيالعنف "مّيز فريق مؤلفي التقرير، بين 
ـــةهـــصـــراع الجو  الصـــراعات المســـلحة العنـــف الجمـــاعي إلـــىباإلضـــافة  ـــةو  ات غيـــر الحكومي  اإلبـــادة الجماعي

المجتمعـات مــن أي و  يتعلـق بحمايـة األفـراد هم، أنـ 2006اإلنسـاني لعــام  مـنوفـي مـوجز األ".القتـل السياسـي"و
الجمــاعي 1اإلنســاني يشــمل كــل أنــواع العنــف  مــنأن التعريــف المالئــم لألو  "العنــف السياســي"أشــكال  شــكل مــن

 هإن التحـول اإلنسـاني فـي السياسـة الدوليـة، قابلـ اهمعيشـتو  اهالمجتمعـات فـي صـحتو  دد حيـاة األفـرادهـالتـي ت
ا هـيـًا إذا كـان حجمأمنتمامـًا هالـوطني، فكـل أنـواع العنـف الجمـاعي يمكـن أن تصـبح ا منتمامات باألهتوسع اإل
 ،2006و  2002القـــومي األميركـــي لألعـــوام  مـــنقـــد شـــددت اســـتراتيجيات األو  ديـــد نســـيج المجتمـــع،هكافيـــًا لت

ديدات المجتمعات العابرة للحدود القومية، مثـل هن لتهالراالواقع ، على 2003وبي لسنة ور األ مناأل ٕاستراتيجيةو 
شـبكات الجريمـة العـابرة للحـدود و  حكوميـة علـى أسـلحة الـدمار الشـامل ات غيرهحصول جو  اب الدولي،هاإلر 

ديـد للدولـة القوميــة همصــادر الت هحيـث تحــول فـي طبيعتـ مـننطـاق دراســة األو  أمـنالقوميـة فيمـا يتعلـق بطبيعــة 
المخــدرات عبــر الحــدود الجريمــة  ها اتجــاهــمــن بين هديــد العســكري فقــد أصــبحت تواجــهمخــاطر الت هتواجــ، فالدولــة

  .2الفقرو  انتشار أوبئة كااليدزو  اب الدوليهانتشار اإلر و  المنظمة
 هتطــور و  مــني التــي تحــدد األهــاجتماعيــة شــاملة و  قــوى اقتصــاديةتركــز النظريــة االجتماعيــة علــى 

ا هـمن منفي تحقيق األ أساسيةو  ا مكانة كبرىهغير عسكرية لفالتحديات الليس الدول بصفة مطلقة و  الحقيقي

                              
1
 Taylor Owen." human security mapping : a new metyhodology".  Available at: http// www.prio.no/files/file    

44641 _human _ security _ mapping .PDF12/07/2014  AT 23:30 
2
 Gary king and Christopher Murray ,”Rethinking human security,” Political science quarterly , vol 116 , n 4 , 

(February2001) 
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بعــد الحــرب البــاردة أصــبحت تتمثــل فــي الفوضــى  مــنلألديــد هديــدات العســكرية التقليديــة الن مصــادر التهمــن الت
دد هـالتربويـة أي كـل مـا يو  كذلك المسالة الصـحيةو  الكوارث البيئيةو  وية االجتماعيةهأزمات الو  االقتصادية

العمـل مـن اجــل و  يجـب ان يكـون الخطـاب)  l’insécurité humaine( اإلنسـاني  ان صـح التعبيـر  مـناأل
كــذلك و  ضــمائر األفــرادو  بالتــالي  يجــب ان يحــدث تغييــر فــي ادراكــاتو  لــيس ســلبيو  ايجــابي مــنتحقيــق األ

ذا تحدث عن طريق أحداث نسيج بـين هو  مناألو  تطوير آليات السالمو  الحربيةو  التخلي عن البني القتالية
 عن طريق المجوعات منقيم جديدة لألو  خلق معاييرو  ضعو  بالتاليو  األمم   و  المجتمعاتو  الجماعات

  .األفراد المترابطين في شبكة عبر قوميةو 
، احــدةو  ان لعملــةهــجو  مــاهان المنظــور النقــدي يصــب فــي نفــس المنظــور البنــائي أو ويمكــن اعتبــار 

سـع ال يعتمـد علـى القـوة العسـكرية فقـط بـل علـى متغيـرات وم مو هو مفهم هبالنسبة إلي منوم األهان مفو  خاصة
ذا هـلكـن .اهـغير و  األمـراض، جـرةهويات الهحقوق اإلنسان ال، كالعامل البيئي، رت بعد الحرب الباردةهجديدة ظ

فـان المقاربـة النقديـة ترمـي  همنـو  مـنم إعادة النظـر فـي أولويـة الدولـة كموضـوع مرجعـي لألهيتطلب في اعتقاد
حيــث تجــدد النقـــاش .العالقــات الدوليــة فــي إطــار منظـــور أخالقــي عــالمي و  مـــنوم األهــإعــادة صــياغة مف إلــى

ا هـمنو  ي ليسـت مصـادر عسـكرية بالضـرورةهـالتـي و  ديـدهبأنماط عدة مـن مصـادر الت هفالدولة أصبحت تواج
ممـا  ،األوبئـةو  األمـراض انتشـارو  اب الـدوليهـانتشـار اإلر و  الجريمة المنظمـةو  تجارة المخدرات عبر الحدود

بعــث اطــر و  تمامــات التقليديــة القائمــة علــى الصــراع بــين الــدولهاســع بشــكل يتجــاوز االو  مــنجعــل محــور األ
  .في عالم ما بعد الحرب الباردة منتحليلية قادرة على تفسير الديناميكية المعقدة لأل

العديد من التحوالت خاصة تلك المتعلقة بـالثورة  هلدت نظاما دوليا جديدا حمل معو  اية الحرب الباردةهفن«    
ديـدات هور تهـالتحـوالت ظ هذهـمـع  أمنجانب تقلص الحدود فيما بين الدول كمـا تـز  إلىاالتصالية و  لتكنولوجية
   1.»سواء على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي منجديدة لأل

تمــام بشــروط هيجــب اال ه، ألنــ)عكــس التقليــديين( االجتمــاعي ات ميــزة الديمومــة للعــالم هــالتوج هذهــال تفتــرض 
ـــــة – االجتماعيـــــةور هـــــالظ ـــــة لمفا –االجتماعيـــــة و  تاريخي ي تتســـــاءل عـــــن عالقـــــات التفاعـــــل هـــــف، اهـــــيمهلغوي

لكـن . ا هعن مسارات التغيير التي يمكن أن تحصل ضمنو  Howأصل المؤسسات و  ، عن طبيعةاالجتماعي
الــــدولي مـــا لــــم نأخــــذ فـــي الحســــبان دراســــة و  االجتمــــاعيال يمكــــن معرفــــة الواقـــع  هالحقيقـــة حســــب النقــــديين أنـــ

ة أخـرى أخـذ هـ،ومن جاالجتمـاعيضـمن النظـام  االجتماعيةا القوى هالصراعات التي تقودو  اليومية السلوكيات

                              
  .310.، ص مرجع سابقجميلة عالق،  1
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ـــذا النظــام كمركــب اجتمــاعي سياســيه ثر التغييــر لمجــال معــين يجــب أن يــؤ و  احــد ؛ أي أن مســارات البنــاءو  ـ
 هذهـــمـــا يعنـــي رفـــض النقـــديين لتقســـيم المجـــاالت أو تحديـــد مســـبق للمتغيـــرات ضـــمن ، علـــى المجـــاالت األخـــرى

  .المجاالت  
) السياسـية، الفوضـى، الواقعيـة( المعـايير و  لـيس مـن الكـافي تقـديم الوقـائع هأنـ  S. Gillو  R. Coxويشـرح 

و األخذ في عين اإلعتبار أن هفما يحدد الحقل السياسي فعال ، )الواقعية البنيوية( كنتيجة للبناءات اإلجتماعية 
ي مسـار الصــراع هـي نتيجـة لعمليـة تاريخيــة فـي إطـار ديناميكيـة أساسـية هـالمعـايير و  الوقـائع اإلجتماعيـة هذهـ

ــــة الم ــــوى اإلجتماعي ــــى النظــــام العــــالميهبــــين الق ــــة عل ــــة األخــــرىو  يمن ــــوى اإلجتماعي ــــوى هو  .الق ــــإن الق كــــذا ف
يمنـــة علـــى النظـــام العـــالمي ليســـت نتيجـــة لبنـــاءات اجتماعيـــة بـــل نتيجـــة لصـــراعات بـــين القـــوى هة الماإلجتماعيـــ

  .اإلجتماعية في فترات سابقة 
رمـي لنمـاذج هفـق تنظـيم و  وحسب كوكس فإن كل نظام عـالمي يتميـز ببنيـة تجميـع خاصـة منسـجمة

 –العالقــة محــيط  هذهــ، المركــز إلــىحــيط ا فــإن الفــوائض تتحــول مــن المهالعالقــات اإلجتماعيــة لإلنتــاج، بواســطت
تخـدم قـوى اجتماعيـة   Historical Ediological Blocكوكس كتلة تاريخية إيديولوجية  هما يسمي إلىمركز تشير 

ديــد الشــرقي هديــد فبعــد أن زال التهة التهــتغيــر جو  ديــدهمــن تغيــر فــي طبيعــة التو  ،معينــة علــى حســاب أخــرى 
م هم مبادئهاو  ا تيار باري بوزان سابقهذا المنظور يحتوي على عدة تيارات من بينهكما أن ، وبيور االتحاد األ
  :النظام الدولي فيما يليو  م للعالقات الدوليةهفي تصور 

 هتطــور و  مــني التــي تحــدد األهــاجتماعيــة شــاملة و  نــاك قــوى اقتصــاديةهيتبنــون مقاربــة بنيويــة بحيــث أن «  
انــات الغيــر عســكرية إال مــن بعــد الحــرب البــاردة أصــبحت تتمثــل فــي هفالر لــيس الــدول بصــفة مطلقــة و  الحقيقــي

  .االجتماعية و  القوة االقتصادية
 ذا يحـــــدث عـــــن طريـــــق إحـــــداث نســـــيج بـــــين الجماعـــــاتهـــــو  مـــــناألو  يجـــــب تطـــــوير آليـــــات الســـــالم

   1.»األممو  المجتمعاتو 

) Muller(نا يطرح هو  يةمناألالمقاربات اعتمدت على عدت مستويات لتحليل الدراسات  هدهكما ان 
  :كما يلي يةمناألثالثة مستويات للتحليل على مستوى الدراسات 

 .هأو أسرت هأو ممتلكات هدد حياتهالفرد ضد أية أخطار ت أمن :أوالً 
 ".الوطني منباأل" هعن ُيعبرو  الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية أمن :ثانًيا

                              
  .280رياض حمدوش، مرجع سابق، ص   1
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ة هـــاحـــد علـــى التخطـــيط لمواجو  يعنـــي اتفـــاق عـــدة دول فـــي إطـــار إقلـــيمو  ،الُقطـــري أو الجمـــاعي مـــناأل :ثالثًـــا
 ".القومي منباأل" هو ما يعبر عنهو  ،خارجياو  ا داخلياههديدات التي تواجهالت

 مــنمجلــس األو  المنظمــات الدوليــة كالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة هو الــذي تتــوالهــو  ..الــدولي مــناأل :رابًعــا
  . السلم الدوليينو  منما في الحفاظ على األهدور و  الدولي

   األطرافحسب  يةمناألمتطلبات :   1جدول 

  العالم  الدولة  المجموعة  الشخص  المرجع

  المنظومة بيئية  السيادة  ويةهال  هالرفا  مضمون

   42ص ، محسن بن العجمي بن عيسى،المرجع السابق: المصدر 

و لــيس خــاص بالدولــة فقــط بــل يــرتبط بالدولــة مــن خــالل هــ مــنالجــدول ان األدا هــفمــن خــالل تحليلنــا ل
الشخص  من خالل تحقيـق الحيـاة الكريمـة سياسـيا  اقتصـاديا و  ،الخارجيةو  ا السيادة الكاملة الداخليةهتوفير ل

 كــذلك يخــص كــل العــالم م يكــون دلــك مــن خــاللو  ويــة المشــتركةهالمجموعــة مــن خــالل حمايــة الو  ،اجتماعيــا
  .بشكل شامل  مندا الجدول كون تحدثنا على األهمن خالل و  البيئي مثال منتحقيق األ

التــي تســمى  مــناأل تموعــة مــن القطاعــات فــي مجــاالجبــروز م مــنلألالمقاربــات النظريــة  اماتهإســ مهــأو مــن 
   :ي كالتاليهالتي  منبالقطاعات الجديدة لأل

 ا القائمـةهـفـي إطـار التزاماتو  ا السياسـية الحاليـةهكل دولـة فـي إطـار حـدود أمن هيقصد ب :القومي مناأل �
  .ديد الخارجي بما يكفل حياة مستقرة لتلك الدولةهدفع التو  ذا المستوى التأمين من الداخلهتضمن و 
 الـذي نظـم الحكـم و  اإلجراءات التي تحمي الكيان الدسـتوري للدولـةو  الخططو  النظم : السياسي مناأل �

 1.الحكم و  شرعية النظامو  محافظة على ثباتال يعزز
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2
 Caroline thomas ،in search of security ،( brighton, 1987), p. 92 . 
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علـى المسـتوى العـالمي و يتحقـق عـن  منو هـو مـرتبط بـاأل     ):Global Security( العـالمي مـناأل �
و  ، االجتماعيــــة ، االقتصــــادية السياســــيةالمرتبطــــة بالجوانــــب ديــــدات غيــــر عســــكرية هتطريــــف  مواجهــــة 

. اهـديد بقاء األفراد من خالل النزاعـات التـي تثير هجانب ت إلى،  ديد بقاء الدولها تهالتي بإمكانو  1البيئية
 هذهـــة هـــممـــا يعنـــي ضـــرورة العمـــل الجمـــاعي العـــالمي بـــين مختلـــف الفواعـــل علـــى المســـتوى الـــدولي لمواج

  .التحديات الجديدة
   :اإلنساني مناأل �
ليس كافيا لتحقيق  هالدول ضروري لكن أمنو يركز على الفرد بدل الدولة كوحدة تحليل أساسية فيعتبر أن هف

حمايـة األفـراد ب مـرتبط نسـانياإل منفأل 3 العالمي مناألو جزء مكمل لتحقيق ه2اإلنساني  مناألو  بقاء البشر
كـل األشـياء مـرتبط بهـو  Louise Frechetteعنـد  اإلنسـاني منفاأل 4.النزاعاتو  الحروب السلم  في أوقات

تعلـيٍم و  صـحٍة جيـدةٍ و  مـأوى مناسـبٍ و  غذاٍء كافٍ  أمنفي العالم أينما كـانو،النساء و  ا الرجالهالتي يحب

جود الدولة التي ال تمـارس و  جانب إلىاألفراد أم الطبيعة،  هحماية من العنف، سواء أكـان منـشأو  لألوالد

  5"بموجب القانون ـا إالهأي نوع من القـسر علـى مواطني
يصف الحالة التــي  هاإلنساني بأن  مناألPeter Wilkin وCaroline Thomasوقد عرف كل من 

ـــتم  ا الكرامــة اإلنســانية بمـــا فـــي ذلـــكهــالتــي يمكــن أن تتحقــق فيو  ا تلبيــة الحاجــات الماديــة األساســية،هــفي ت
 األخــرى المشــاركة الفعالــة فــي حيــاة المجتمــع بشــكل كلــي ال يتجــزأ، دون أن يــتم تطبيــق ذلـــك لـــصالح فئـــة دون

 تحســـين نوعيـــة حيـــاة األفــــراد همـــن جامعـــة األمـــم المتحـــدة، أن كـــل مـــا مـــن شـــأن Ramesh Thakurرأى و 
" empowerment" اإلنســــاني ســــواء تمثـــــل ذلـــــك بـــــالتمكين  مــــنو خطــــوة لتحقيــــق األهــــالدولــــة و  المجتمــــعو 

  :نسانياإل منا مكونات لألهاالقتصادي أم االجتماعي أم السياسي لذلك يحدد التقرير سبعة مجاالت يعتبر 
  اقتصادي أمن - 
  صحي  أمن -
 .نضوب المواردو  ور البيئيهالتد، التلوث هددهبيئي ي أمن -

                              
1
Gusta dainiker,  Op cit 15  

2
 Caroline Thomas, "Global governance, development and human security: exploring the links", Third World 

Quarterly, Vol. 22, No 2, 2001, p3. 
 .39، 38.خديجة عرفة، المرجع السابق، ص ص -  3

4
 Jean Français , La Sécurité Humaine,(Paris :L’harmattan,2001).p206. 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانون، العدد الثاني، "اإلنسـاني و أبعـاده في القانـون الدولـي العـام  مناأل"خولة محي الدين يوسف،  5
  . 528،ص )  2012(
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  .أشكال متعددة من العنف هددهشخصي ت أمن -
  .1سياسي أمن -
 .مجتمعي أمن -

 :اإلنساني في عصر العولمة تتمثل في مندد األهوقد حدد التقرير سبع تحديات أساسية ت

المثــال البــارز علــى ذلــك األزمــة الماليــة فــي جنــوب شــرقي آســيا منتصــف و  :المــاليعــدم االســتقرار  .1
رأس و  الخـدماتو  التدفق السريع للسـلعو  في عصر العولمة هإذ أكد التقرير على أن. 1997عام 

 .ا أن تحدثهالمال فإن أزمات مالية مماثلة يتوقع ل
ـــوظيفي .2 ـــدخلو  غيـــاب األمـــان ال ـــة بالحكومـــاتإذ دفعـــت سي :عـــدم اســـتقرار ال  اســـة المنافســـة العالمي

 ظيفيـة؛و  ظيفيـة أكثـر مرونـة تتسـم بغيـاب أي عقـود أو ضـماناتو  اتبـاع سياسـات إلىالموظفين و 
 .غياب االستقرار الوظيفي هو ما يترتب عليهو 

انتشـار األمـراض و  ولة انتقالهحرية الحركة ارتبطت بسو  ولة االنتقالهفس :غياب األمان الصحي .3
بلغ عدد المصابين باإليدز في مختلف أنحاء العـالم  1998في عام  هأن إلىكاإليدز فيشير التقرير 

 .هحدو  1998م العدوى في عام هماليين فرد انتقلت إلي 6م همليون فرد، من 33حوالي 
 المعرفة عبـرو  األفكارانتقال و  إذ تقوم عملية العولمة على امتزاج الثقافات :غياب األمان الثقافي .4

امتـزاج الثقافـات و  قـد أكـد التقريـر علـى أن انتقـال المعرفـةو  .األقمار الصناعيةو  سائل اإلعالمو 
 الـدول الفقيـرة، إلـىاألفكـار مـن الـدول الغنيـة و  يتم بطريقة غيـر متكافئـة، تقـوم علـى انتقـال المعرفـة

 . ديًدا على القيم الثقافية المحليةهالثقافات الوافدة تو  في أحيان كثيرة تفرض األفكارو 
التــي أصــبحت تســتخدم أحــدث و  يتمثــل فــي انتشــار الجريمــة المنظمــةو  :غيــاب األمــان الشخصــي .5

 .التكنولوجيا الحديثة
ا تـأثيرات جانبيـة بالغـة هـالتـي لو  ذا الخطر مـن االختراعـات الحديثـةهينبع و  :غياب األمان البيئي .6

 .2الخطورة على البيئة
حيث أضـفت العولمـة طابًعـا جديـًدا علـى النزاعـات تمثلـت فـي  :المجتمعيو  األمان السياسيغياب  .7

، كمـا انـتعش  خطـورة شـديدينو  ا تعقيـًداهـو مـا أضـفى عليهـو  ولة انتقال األسلحة عبـر الحـدودهس
                              

1
 Edward newman  "، security  human"  ، international studie  perspective، n 2، 2001 ،p250.  

2
  Aline Lebœuf  ,Emma Broughton, Securitization of Health and Environmental Issues:process and 

effects,(,Bruxelles: nstitut Français des Relations Internationales  ، 2008),pp3-4    
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 ماو  ؛ اهالتي أصبحت في بعض األحيان تقوم بتقديم تدريب للحكومات ذاتو  دور شركات األسلحة
  .اإلنساني منديًدا خطيًرا لألهتيمثل 

  :البيئي مناأل
  : البيئي ما يلي منألألم ما يثير هأ للبيئة أمنو هو مرتبط بتحقيق حماية و 

ــ تــد النزاعــات المســلحة مــن خــالل مؤشــرات تراجــع النســيج الغــابي التلــوث و  ور النظــام البيئــي بفعــل الحــروبهـ
  .الجماعاتو  األفراد أمنلنا أن نتصور انعكاسات ذلك على و  نباتيةو  ، انقراض أنواع حيوانية البيئي

أزمـات و  التـي عـادة مـا تفـرز خالفـات،  الطبيعيـةو  ر الندرة في الموارد الطاقويةهبمظا يةمناألارتباط األزمات 
الـذي يلعـب دور المحـرك األساسـي فـي مجمـل التفـاعالت " الماء"مؤشر إلىنا هنشير و  ، اهحول كيفية استغالل

  .زاعية على المستوى العالمي في المرحلة المعاصرةالن
ور البيئــي، أصــبحت هأن النتــائج الخطيــرة ألضــرار التــد) Keith Krause(ذا اإلطــارهــيعتقــد فــي  و

أكثـر مـن ذلـك تعتبـر و  ا أن تفرز عنفـا مسـلحا،هديدات الخارجية، إذ بإمكانها أكثر أولوية من التهتدرك على أن
) Homer Dixon(بهذا الطـرح يـذهـالسيادة غير بعيد عـن و  مية من المصلحة الوطنيةهية األفراد أكثر أهرفا
 هوعليـ.صـراعات عنيفـة إلـىا مـع األنظمـة البيئيـة تـؤدي هـالتأكيد على أن الديناميكيات الديمغرافية فـي تفاعل إلى

  .األساسية هذا األخير يشكل الفرد مرجعيته، مناألو  ناك ارتباط قوي بين الالتوازن البيئيهف
  

  :المجتمعي مناأل
  .الجماعيةجتمع كتلة واحدة وهي ترتبط باحترام الهوية الم منو هو األ

  .مناألالقطاعات الجديدة في  يوضع :  2 جدول رقم
 منقطاعات األ توسع عميق

 المجتمع سياسي بيئي اقتصادي شامل 
 + + + + دولي 
     اقليمي 
     وطني 
     محلي 
     شخصي 

  

جامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلـــــوم :الريـــــاض (التنميـــــة ،و  مـــــناأل، محســـــن بـــــن العجمـــــي بـــــن عيســـــى :المصـــــدر
    . 39،ص )  2011،يةمناأل
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  وبيةور األ  يةمناأل اإلستراتيجيةوم همف : الثالثالمبحث 
 ، يـة بشـكل عـاممناأل اإلسـتراتيجيةوبية نتعرف اوال على ماهيـة ور ية األمنقبل التطرق لإلستراتيجية األ

الــدول و علـى  مباشـرة  و هـدا مـا يــنعكس ال تعــرف تطـورات تتماشـى و التحــوالت الدوليـة ز بحيـث عرفـت و ال تـ
مـن  زهـاكيانتقـل تر  بحيـث  يـة تطـورتمنتوجهاتهـا األوبية فور ية األمناأل اإلستراتيجيةفي ما سوف نستنتجه  هدا 

نتيجـــة لتطـــور و العســـكرية و التكنولوجيـــة  االقتصـــادية و السياســـيةالعامـــل العســـكري الـــى التركيـــز علـــى عوامـــل 
  1ية منالمتطلبات في القضية األ

  

  و تطورها يةمناأل اإلستراتيجيةتعريف : األولالمطلب 

مرتبطـة بالبيئـة  يـةمناأل اإلسـتراتيجيةالبـد ان نبـين ان  يـةمناأل اإلسـتراتيجيةق في تعريـف قبل ان نتطر 
وم هـو مفهـ يـةمناأل اإلسـتراتيجيةلدوليـة لـدا نقـول ان اي مرتبطـة بـالتطورات الحاصـلة فـي البيئـة هاي ،  الدولية

  . مطاطي يتغير بتغير المعطيات المتحكمة بالبيئة الدولية

  ية مناأل اإلستراتيجيةتعريف  األولالفرع 

   اإلستراتيجيةومين هعلى المف ناتعرففمن خالل 

ـــةمناأل اإلســـتراتيجيةوم هـــنســـتخلص مف  مـــناألو  ـــ :" ي ـــات االقتصـــادية إدارةي ه ـــل العملي  السياســـيةو  مجم

  ".الدولة أمناالقتصادية لتحقيق و  االجتماعيةو 

و  الوطنية يةمناأل اإلستراتيجية إطارتدخل في و  احدةو  قد تكون من طرف دولة يةمناأل اإلستراتيجية
 ، المـدىيكـون بعيـد  أوقد يكـون قصـير المـدى  و  تخطيطو  بعد دراسة  منلأل األزمةكل التدابير  اتخاذي ه
 الجمـاعي مـنلألي تشمل دراسـة تخطيطيـة هو  من طرف مجموعة من الدول يةمناأل اإلستراتيجيةقد تكون و 
  .المدى قد تكون قصيرة المدى او بعيدة األخرىي هو  المشتركو 

بـــدون  أمـــنال و  أمـــنبـــدون  إســـتراتيجيةمتالزمـــان ال يمكـــن تحقيـــق  اإلســـتراتيجيةو  مـــناأل أنو يمكـــن القـــول 
تـــداخل بـــين مجموعـــة مـــن التحـــديات ال يمكـــن للدولـــة ان و  نـــة التـــي تعـــرف تفاعـــلهفالبيئـــة الرا،  إســـتراتيجية
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فــي  ةمختلفــ مقومــات إلــىا  هــتحتــاج لنجاح يــةمناأل اإلســتراتيجيةيــة محكمــة لــدا أمن إســتراتيجيةا بــدون ههــتواج
  .اقتصادية و تكنولوجية و عسكرية و سياسية  إمكانياتمختلف المجاالت 

  تطور اإلستراتيجية األمنية: الفرع الثاني 

اسـع يشـمل جوانـب و  ومهـمف إلـىوم يركـز علـى الجانـب العسـكري هـمـن مف مـنوم األهالتحول في مف إن
 أن،  فبعــد  ديــداتهعلــى مســتوى التو  علــى مســتوى الفواعــلو  علــى مســتوى بنيــة النظــامنتيجــة لتحــول  أخــرى
جديـدة  أخـرى دافهـأو  ديـدات جديـدة هيعـرف ت أصـبحا هحـدود إطـارفي الدولة  أمنتحقيق  مندف األهكان 

دا هـلـدا التعـرف علـى  األمنيـة اإلسـتراتيجيةك أخـرىيم هتحول في مفـا هدا التحول رافقه اإلنساني منتتعلق باأل
ل تركـز علـى و هـ الخـارجي مـناأل أمالـداخلي  مـنتحقيـق األل األمنيـة اإلسـتراتيجيةتطـور ل هـوم المركـب هالمف
  ا ؟ذالعسكري ام على ما مناأل

  : 2شكل رقم 

  

  

  

Source   : J. Boone Bartholomees, THEORY OF WAR AND STRATEGY،3rd EditionU.S., ,(ARMY 

WAR COLLEGE GUIDE TO NATIONAL SECURITY ISSUES ،June 2008)  ، p9 . 

  

تقـوم علـى  يـةمناأل اإلسـتراتيجيةفبعـد مـا كانـت  ياتتغير على عـدة مسـتو  يةمناأل اإلستراتيجيةلقد عرفت 
 لكــل الجوانــب السياســية بعــد شــامل ذات  يــةمناأل اإلســتراتيجية أصــبحتالعســكرية تصــور تقليــدي  اإلسـتراتيجية

 أساسـير هـدا التحـول مظهـياخـد و  دا بفعـل التحـوالت الدوليـةهـو  كذلك الثقافيـةو  االجتماعيةو  االقتصاديةو 
  .ديداتهو تغير طبيعة التهو 

 1.البيئة مخاطر األوبئة، الفقر، االجتماعيو  االقتصادي النظام ديداتهت .1
 .الدول بين النزاعات .2
 .ليةهاأل الحروب الداخلية النزاعات .3

                              
1
 63نسيمة طويل ،المرجع السابق ،ص   

 ةالوطني األمنية اإلستراتيجية

 العامل العسكري التكنولوجيا االقتصاد السياسة
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 .البيولوجيةو  الكيميائية، النووية األسلحة .4
 .ابهاإلر  .5
  .1المنظمة الدولية الجريمة .6

ا هــديــدات ال تكــون معالجتهالت هدهــالتحــديات فكــل  هدهــتراعــي  يــةمناأل إســتراتيجيتهاضــع و  فالــدول فــي
ظـــروف و  ليـــدة عوامـــلو  يهـــديـــدات هالت هدهـــسياســـية فو  اجتماعيـــة و  بـــالقوة الســـكرية بـــل شـــاملة اقتصـــادية

الــدولي و  اإلقليمــياجتماعيــة لــدا اعتمــدت دول عديــدة علــى المســتوى و  معينــة او لظــروف سياســيةاقتصــادية 
  .يةمناألديدات هالت ا مصدر لتلكهبتقديم مساعدات للدول التي تعتبر 

  ةيوبور األ  يةمناأل اإلستراتيجية نشأة : الثاني طلبالم

بحيـــث فـــي بدايـــة   وبيـــةور األ يـــةمناأل اإلســـتراتيجيةالتطـــورات  مهـــأدا المقـــام تلخـــيص هـــاول فـــي نحـــ
ات الدولية لتلك الفترة ، كان العامـل بوبية تركز على البعد العسكري فقط نتيجة للمتطلور ية األمناأل اإلستراتيجية

تعتمــد  أخــرىمحــددات  أصــبحتالــذي يحكــم العالقـات الدوليــة لكــن بفعــل التطــورات الدوليـة  أســاسالعسـكري هــو 
  : وبية كالتاليور ية األمناأل اإلستراتيجيةوبية و من هدا نستخلص نشأة ور ية األمناأل اإلستراتيجيةعليها 
  ية مشتركةأمنوية ه إلى األطلسي من حلف  الدفاعو  منوبية لألور األ  اإلستراتيجيةتطور  : األولالفرع 

و  اهــأمنوبــا أور حفظــت ا علــى الجانــب العســكري بحيــث هــز وبيــة تركيور األ يــةمناأل اإلســتراتيجيةكانــت 
 هجـو  وبـا الغربيـة فـيأور الـدفاع عـن  أمـنالـذي ، سـنة بواسـطة حلـف شـمالي األطلسـي 40ا على مدى هإستقرار 
بــدأت بنســج و  قيــام نظــام عــالمي جديــد إلــىارســو دعــت الواليــات المتحــدة و  إثــر ســقوط حلــفو  ارســوو  حلــف

فـــي منـــاطق عديـــدة مـــن العـــالم فـــي ســـعي لتحديـــد شـــكل النظـــام  يـــةمناأل االقتصـــاديةخريطـــة العالقـــات السياســـية 
 اهـوبـا تبحـث عـن دور أور أخـذت بعـض دول .العـالمالقوة العظمى الوحيدة في ا دور هبما يحفظ ل  العالمي الجديد

وبا أور سعت بعض دول و  .وباأور يمنة األميركية على هحلف الناتو كأداة لل إلىبدأ البعض ينظر و  اهمكانتو 
 فكان للرئيس األميركي جورج بوش األب موقفًا حازمًا فـي  وبية مستقلة عن حلف شمالي األطلسيأور لبناء قوة 

  .تتراجع هما جعل الكثير من دول  وبيور الطموح األ هجو 
وبيـة أو ور فـتم إنشـاء القـوة األ  وبـي يحقـق توازنـًا ضـمن حلـف شـمالي األطلسـيأور  استقاللسعت فرنسا لتحقيق 

ثـم تـم إنشـاء  اللكسـمبورغو  إسـبانياو  إيطاليـاو  ألمانيـاو  ا فرنسـاهـمن وباأور وبي بتعاون بعض دول ور الفيلق األ
ال تحقـق  القـوة محـدودة اإلمكانيـات هذهـبقيـت  و إيطاليـاو  إسـبانياو  وبية البحرية أيضًا بتعاون فرنساور القوة األ

د الــرئيس هــفــي عو .اهــوبــا عليأور ًا لعــدم إجمــاع دول نظــر , حتــى توازنــًا سياســياً ال و  توازنــًا مــع الواليــات المتحــدة

                              
 .نفسهنسيمة طويل ،المرجع  1
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وبـا بمعـزل أور لـدفاع عـن وبيـة لأور قبـل بإقامـة قـوة و  ,وبي مسـتقل عـن أميركـاأور  أمنإعترف األخير ب، كلينتون
  .دة ماسترختهتوج بمعاو  1997حتى العام  1994إستغرق البحث منذ عام  عن أميركا

ي ناد لحل األزمات هو  ،دولة 56التي تضم و  وباأور التعاون في و  منتمت إقامة منظمة األ, األثناء هذهفي 
وبـي المكـون ور ثـم أنشـئ اإلتحـاد األ. ت فشـًال فـي حـل أزمـة البلقـانهاجو  قدو  ا دور عسكريهليس ل,  السياسية
ا هـدولـة من 15يضـم و  منضـوية بعـددول جديـدة غيـر و  وبا المنضوية فـي حلـف شـمالي األطلسـيأور من دول 

  .ارسوو  دول كانت سابقًا في حلف
زادت و  وبـاأور حلف شمالي األطلسـي تطـور الجـدل فـي  إلىا هلجوئو  وبا في معالجة أزمة البلقانأور إثر فشل 

  .وبية مستقلةأور القناعة بضرورة إنشاء قوة 
بنــاء و  الــدفاعو  مــنوبيــة لألأور تــم التوافــق علــى اعتمــاد سياســة ,  بريطانيــاو  فــي مــؤتمر ســان مــالو بــين فرنســا

 أعــاد 2000دة نــيس هــمعا .الواليــات المتحــدة أيضــاً و  وبيــةور القــوة الالزمــة لــذلك بشــكل تــوافقي بــين الــدول األ
  .1الدفاعيةو  يةمناأل تراتيجيتهسإلوبي النظر في ور االتحاد األ

  الدفاع و  منلألالجديدة  وبية ور األ  اإلستراتيجية :ثانيال الفرع

علــى التركيــز علــى الجانــب العســكري الــدفاع و  مــنوبيــة حاليــًا فــي مجــالي األور األ اإلســتراتيجيةتعتمــد 
يــز قــدرات عســكرية مــن هتجا  هــة اخــرى فكــان تركيز هــعلــى التحــديات الجديــدة العــابرة للحــدود مــن جو  ةهــمــن ج

قــد حــددت حصــة الــدول الرئيســية و  ،مئــة ســفينةو  طــائرةمايــة  أربــعو  مئــة ألــف جنــدي إلــىدول اإلتحــاد تصــل 
ا تقيــيم هــمتهتشــكيل إدارة سياســية عســكرية م). إيطاليــا ألمانيــا  بريطانيــا  فرنســا (ا هــبعشــرين ألــف جنــدي لكــل من

  .هكيفيتو  تحديد القوة الالزمة للتدخلو  اهاألزمات في حال نشوب
لجنــة تقــود ألفــي رجــل لمعالجــة إســتقبال الالجئــين عنــد نشــوب و  ،هتحضــير و  يئــة إداريــة لتنظــيم العمــلهتشــكيل 
خــالل فتــرة و  نــد نشــوء أزمــة مــاع وبــيور ا تحــت قيــادة المجلــس األهــعيئــات تعمــل جميهال هذهــعلمــًا أن . أزمــات

كمـا تحـدد الـدول . تحـدد الـدول المـديرة للعمـل أو المسـؤولة المباشـرةو  ،اهرين يتم تحديد القوة الالزمة لمعالجتهش
الوضــع السياســي و  فمســرح األعمــال الجغرافــي، وبــيور ا دول مــن خــارج اإلتحــاد األهــقــد يكــون بينو  ركةشــاالم

  .يحددان ذلك
مــع تحديــد الــدعم ، القــدرات المحــددة مســبقاً  هذهــألــف جنــدي مــن أصــل  60 إلــىيــتم تشــكيل قــوة تصــل 

يـذكر أن و  ،تشـكيل القـوة إذا لـزم ذلـكا هتتدخل القوة لمدة سنة كحد أدنى يعـاد بعـدو  .البحري الالزمينو  الجوي

                              
، مدكرة لنيل شهادة الماجستير "ية مشتركةأمنية في اطار الحلف االطلسي الى هوية أمنمن استراتيجية :وبيور األ  االتحاد" رداف طارق ، 1

 . 85،ص ) 2005قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية :جامعة منثوري قسنطينة، كلية الحقوق (العولمة و العالقات الدولية، :تخصص
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، آالف رجـل 5ا هـوبيـة قوامأور تـم تشـكيل قـوة شـرطة , ذلـك إلـى. 2003زة عمالنيـًا مطلـع عـام هالقوة تصبح جـا
يجري التخطيط لعمل القوة بشـكل مسـتقل عـن حلـف شـمالي األطلسـي علمـًا و  .ا العمل في بقاع األزماتهمتهم

فــي مــا . العســكريو  ســتراتيجيا االهــإنمــا لــيس فــي مــا يخــص عملو  القــوةذا الحلــف حــول هــأن ثمــة إتفاقــًا مــع 
يمكـن لـبعض دول اإلتحـاد عـدم المشـاركة فـي  هُيسـجل أنـ الـدفاعو  مـنوبيـة فـي مجـالي األور يتعلق بالسياسة األ

 اهــضـع فيتـو مـن إحـدى الـدول علـى عملو  فــي حـالو  القـوة علمـًا أن تـدخل األخيـرة يتطلـب توافـق دول اإلتحـاد
ذلك يتم العمل بعد إستصـدار  إلى. وباأور ليس بإسم و  اها يمكن لبعض الدول التدخل بإسمهعند. يوقف العمل

ال بـد مـن موافقـة حلـف شـمالي األطلسـي أي و  قرارات من األمم المتحدة بذلك أي ضمن نطاق الشرعية الدوليـة
بـين طـرح و  وبيـًا كـامالً أور يريـد إسـتقالًال سط بين الطـرح الفرنسـي الـذي و  و حلهذا اإلتفاق هإن .أميركا تحديداً 

وبية بشرط ور فبريطانيا قيدت حرية عمل القوة األ .1وبا ضمن حلف شمالي األطلسيأور بريطانيا التي تريد إبقاء 
 األمــام نحــو بنــاء قــوة أكبــر إلــىا خطــوة هــفرنســا إعتبرتو  .موافقــة أطلســية أي أميركيــةو  وبيــة شــاملةأور موافقــة 

لتركيــز االتحــاد  باإلضــافةوبــا ور كليــًا أل اهانضــمامو  طانيــاسياســيًا بعــد تطــور الوضــع السياســي فــي بريمســتقلة و 
التـي  يـةمناألديـدات هاقـع التو  ية مشركة اي التركيـز بـالواقع العسـكري ركـزت علـىأمنوية هوبي على بناء ور األ

وبيـة فــي ور األ يـةمناأل إسـتراتيجيةا هــتعالجم التحـديات الواجـب ان هـا اهـبحيـث تبــرز فيوبـي ور ا االتحـاد األهحـدد
 .العصر الحديث
ال تركـز علـى البعـد العسـكري فقـط بـل وبيـة ور األ يـةمناأل اإلسـتراتيجيةرى اصبحت تحديـد خة اهمن ج

لـم  مـنسـابقا ان األ هضـحناو  ا نتيجة لماهجوار   أمنبوبا أور  أمنتم بالقضايا الجديدة بحيث تربط هاصبحت ت
فقد تبنى مجلس ، العابرة للحدود يةمناألطورات تاقليمية بل اصبحت قضية عالمية نتيجة للطنية و  يعد قضية

اي  األساســيةا هــوبــي بنــاء علــى قيمور لالتحــاد األ يــةمناألاضــحة لعزيــز المصــالح و  دافهــاو  وبــي مبــادئور األ
انتشار  : ديدات  كالتاليهتوبية تحديد  الور األ يةمناأل اإلستراتيجيةية شاملة بحيث حاولت أمن إستراتيجيةتبني 

تغيـر ،  القرصنة،  الطاقة أمن،  الفضاء االلكتروني أمنالجريمة المنظمة ،و  ابهاالر و  اسلحة الدمار الشامل
على و  ا على المستوي الدوليهوبا نحو تقوية دور أور وبية  ان تقود ور األ يةمناأل اإلستراتيجيةو تحاول ، المناخ

  . لتقوية العالقة مع دول الجوار باإلضافةالمستوى االقليمي 
 يتوقــف علــى التطــورات مــناألو  ســتراتيجيةيمي لإلهيبقــى البنــاء المفــا هو مــن كــل مــا ســبق يمكــن ان نقــول انــ

لـدا و  و مقيـاس قـوة الدولـةهـات الـدول او هـو المسـيطر علـى توجهـفكـان العامـل العسـكري ، التحوالت الدوليـةو 

                              
 :متحصل عليه  2002, نيسان - 202العدد ،مجلة الجيش ، " المشترك_بيةور األ _يةمنواأل_الخارجية_السياسة_محددات" 1
 http://www.lebarmy.gov.lb/ar/armymagazine     17/08/2014   ص 11:09   الساعة  
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الباحثين في و  دا كانت جل التعاريف المقدمة من طرف المفكرينهلو  يأمنو  ا االستراتيجيهكان اساس بنائ
ا هـانو  بالبعد العسكري فقـط مناألو  يم ضيقة تعبر عن ارتباط االستراتيجةهمفا مناألو  ستراتيجيةمجال  لإل

فـوق (ة العولمة من بروز فواعل جديـد هلكن بعد بروز التحوالت الدولية الجديدة اي ما افرزت.ة لدولة فقطهموج
كـــذلك بـــروز و  و بـــروز اقتصـــاد الســـوق )االثنيـــات و  تحـــت الدولـــة االقليـــاتو  الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات

)  (Bichand Ullmanالفرد حيث قال و  جود االنسانو  ددهدد الدولة فحسب بل تهية جديدة ال تأمنقضايا 
اشـمل و  اوسـع مـناألو  اإلسـتراتيجيةبـدلك تعريـف كـل مـن  أصـبحليشمل مخـاطر غيـر عسـكرية  منتوسع األ

   1.لكل الجوانب 
نسـتنتج انهـا تعريفـات غامضـة ال  مـن، و األ اإلسـتراتيجيةالمفاهيمي لتحول الـدولي ، من خالل دراسة

 ، امـايوجد تعريف محدد بدقة بين المفكرين و الباحثين و هدا يرجع بصفة عامة لخضوعها للتطورات الدوليـة 
كانــت لكــل نظريــة تعــالج فتــرة معينــة مــثال النظريــات  األخــرىي هــا هنجــد يــةمناألاربــات النظــري للمق التأصــيل 

ســميت  أخــرىلبــروز نظريــات  أدىا الواقعيــة اســتطاعت ان تفســر لنــا فتــرة معينــة ممــا هعلــى رأســو  لتفســيريةا
التنبؤ بالواقع الدولي المتغير زمكانيا ، و  ال زالت تحاول تفسيرو  التي حاولت )التكوينية  (الجديدة بالنظريات

 اقـع معـينو  و عمـل تراكمـي للنظريـات التقليديـة التـي اسـتطاعت ان تفسـر لنـاهـكما ان البناء النظري للدراسة 
دا التـراكم المعرفـي هـ نتـائج مهـأ: مثـال  مـنلأل التكوينيـةي النظريـات هـو  دفع لبروز مقاربـات جديـدة  أعطتو 

ا نظريـات هـلكن ما يعاب على النظريات بشكل عـام ان،  ية تختلف حسب المستوياتأمنطلبات عدة مت إعطاء
تعبـر علـى البيئـة الغربيـة  اهـأن أيا الباحـث هـمنق ا نظريـات تتـأثر بالبيئـة التـي ينطلـهـانو  ، ظرفية فقـط زمنيـة

لنظريــات و مــا لــم تســتطيع اهــو  زمــان و مكــانالنظريــة يجــب ان تكــون شــاملة لكــل  مــن المعــروف انو  فقــط
اد هـي اجتهـ يـةمناألالنظريـات  أنلـك نقـول و  ة لكـل البيئـاتهـا عامة اي موجهانو  منفردة هان تقوم ب يةمناأل

  .منشاملة في األو  نظرية عامة إلىدف الوصول همتواصل من طرف المنظرين ل

                              
1 Charles philippe david et jean jack roch،  théorie de la sécurité et paix .(paris: mantchres hens , 2002) p 116. 
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جديــدة فــي نهايــة القــرن العشــرين  شــهد العــالم تحــوالت سياســية كبيــرة، وترتيبــات اســـتراتيجية وعســـكرية
 ،م وتحلل االتحاد السوفيتي سـابقاً 1989سقوط حائط برلين في عام  وبداية هذا القرن الحادى والعشـرين، مثـل

التحالف األوروبي الجديد  بروز بعض التكتالت واألحالف العسكرية واالقتصادية الجديـدة، مثـل إلى باإلضافة
ة القطبيـة االنفـراد بقيـادة العـالم بعـد انهيـار الثنائيـ إلىتسعى  و ظهور الواليات المتحدة األمريكية كقوة عسكرية

وألول مــرة يشــهد العـــالم فـــي تــداول بعــض مصــطلحات هــي االخــرى . األيــديولوجي والعســكري علـــى الصـــعدين
والعولمـة  )The new worldالسياسـية العالميـة والفكريـة مثـل النظـام العـالمي الجديــد  جديــدة فــي الجغرافيــة

)Globalization .(ومتكلمون مثل منظرون  بل لقد برز فـي هـذا المجـال)الذي تحدث في كتابـة  )فوكوياما "
فـي االقتصـاد والقـيم  عـن حتميـة وضـرورة سـيادة النمـوذج الرأسـمالي األميركــي" واإلنسـان األخيـر نهايـة التـاريخ

يـدل كـل ذلـك علـى دخـول العـالم حقبـة جديـدة ). صــدام الحضـارات(كمـا بـرزت أفكــار أخــرى مثــل . 1في العالم
نحاول روز أفكار وفلسفات جديدة ساقتها رياح التغيير فى القرن الحادى والعشرين و من هدا ب إلىربما قـادت 

 مــن خــالل تركيزنــا علــى التحــوالت الدوليــة الراهنــةالتحــدث عــن اهــم الول اخــالل المبحــث  مــن فــي هــدا الفصــل
و  م 2008لســنة و االزمــة الماليــة ، م 2001 ســبتمبر 11العولمــة و احــداث  افــرازات المتمثلــة فــي االحــداث

فـي اطـار التحـوالت الدوليـة الراهنـة العتبارهـا  ثداحو الهدف من دراستها هده اال ،كدلك احداث الربيع العربي
ي للـدول منـاهـم افرازاتهـا علـى الجانـب األمن خالل إبراز احداث حاسمة و مؤثرة في التطورات الدولية االخيرة 
و كـــذلك علـــى دول  ،تبيـــان تأثيرهـــا علـــى الـــدول االوروبيـــةو دلـــك مـــن خـــالل اعطـــاء صـــورة اقـــرب مـــن خـــالل 

بالنســبة ها منطقــة الســاحل االفريقــي يو كــدلك تطرقنــا فـي المبحــث الثــاني الهميــة التــي تكتسـ ،السـاحل االفريقــي
 كداكو  ،من جهة و اهم االمكانيات الطبيعية و االجتماعي للدول االوروبية من خالل اهمية موقعها الجغرافي

هــا الــدول ياي ان منطقــة الســاحل هــي كمخبــر تطبــق عل.التحــديات التــي تعــاني منهــا دول الســاحلابــراز اهــم 
لــــدا تطرقنــــا فــــي المبحــــث الثالــــث الهــــم  ،يــــة المتــــاثرة بــــالتحوالت الدوليــــة الراهنــــةمناالوروبيــــة اســــتراتيجيتها األ

ــيــة االوروبيــة كركــاثز و دوافــع اساســية فــي توجههــا األمناأل لالســتراتيجية المنطلقــات  منطقــة الســاحلفــي  يمن
روبيــة و هــدا حتــى تتبــين لنــا الصــورة فيمــا تتــاثر الــدول االو ، االفريقــي فــي ظــل تــاثير التحــوالت الدوليــة الراهنــة

مثال االزمة المالية فـي اوروبـا  ؟يةمنو ماهي المنطلقات المشتركة لتلك التوجهات األ؟بالتحوالت الدولية الراهنة
لحـل االزمـة الماليـة  ي االوروبي الدي يجعلهـا تتبنـى المنطلـق الطـاقويمناأل يعتبركحدث دولي يؤثر في التوجه

  .كل هده النقاط سنناقشها في هدا الفصل بالشرح و التحليل على حساب دول الساحل االفريقي،
   

                              
 . 25، ص) 2010مكتبة االبتار،] : م،ند، ( [مدخل إلى دراسات السالم والنزاعات،ابوالقاسم قور،  1
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 التحوالت الدولية الراهنة  : األولالمبحث 

ومـا رافـق  ،السوفييتي ونهاية الحـرب البـاردةبعد مرور أكثر من عقدين من الّزمن على انهيار االتحاد 
بــالرغم مــن التبشــير الــذي أطلقتــه  ،همعالمــحــدد تغــامض لــم يبــدو أن العــالم  ،دوليــة متســارعة ذلــك مــن أحــداث

أي متــابع للمشـــهد السياســي العـــالمي  .”نظــام دولـــي جديــد”الواليــات المتحــدة فـــي بدايــة القــرن الماضـــي ببــزوغ 
وال يزال يشهد تحوالت عـن الحالـة التـي كـان  ،اضيةالدولي شهد خالل الفترة المالنظام يستخلص ان وتطوراته 

التـي  تحـوالت هـي تـرة الراهنـةففـالتحوالت التـي يشـهدها النظـام الـدولي فـي ال ،عليها عقب انتهاء الحرب الباردة
إذا فهمــت فــي يمكــن فهــم طبيعتهــا إال  ال ،فــي مختلــف الجوانــب العالقــات الدوليــةفــي التفــاعالت  علــىاثــرت 

التــي  ســياق تطورهــا التــاريخي فــالتحوالت الدوليــة الراهنــة هــي تعبــر عــن عمــل تراكمــي لمجموعــة مــن االحــداث
 كما انه في هدا الصدد نركز على، التي اعطت صورة واضحة عن اهم التحوالت الدولية سنتطرق لها بالشرح

  .يةمنالتحديات األمن خالل تركيزنا على  اهم اثار لتلك التحوالت

   العولمة :األولالمطلب 

العولمــة ليســت جديــدة لكــن تــداعياتها علــى التحــوالت الدوليــة الراهنــة فــي العالقــات الدوليــة هــي التــي 
جعلتنا نركز عليها فسوف نتطرف إلى العولمة االقتصادية و كدلك العولمة السياسية و كدا العولمة االتصالية 

ـــة فهـــم و التعـــرف علـــى تأثيراتهـــا فـــي التحـــوالت الدوليـــة الراهنـــة فتطـــور  و الثقافيـــة و الهـــدف منهـــا هـــو محاول
األحداث على الساحة الدوليـة كشـف عـن مفارقـات جديـدة، ألن النظـام العـالمي الجديـد مختلـف فـي بنيتـه، وقـد 

وهكذا فإن شعار النظام العالمي الجديد سرعان مـا . تولت قيادته الواليات المتحدة األمريكية بدل األمم المتحدة
دأ فــي التـواري وقــد فقـد جاذبيتــه األيديولوجيـة ليحــل محلـه شــعار أكثـر غموضــًا هـو شــعار العولمـة، ومعــه بــدأ بـ

الحـــديث عـــن حتميـــة جديـــدة تنـــادي بضـــرورة التحـــاق جميـــع الـــدول بــــقطار العولمـــة ، وهـــذا البعـــد األيـــديولوجي 
لــى العولمــة باعتبارهــا مــذهبًا للعولمــة هــو مــا جــرى التركيــز عليــه فــي العــالم، بحيــث ُنظــرت بعــض التوجهــات إ

غربيًا جديدًا، وبدأ النقاش حول قبوله أو رفضه للمرحلة الراهنة من مراحل تطور العالقات الدولية فـي أبعادهـا 
 1.المختلفة

                              
1
 .230 ، ص) 2001سبتمبر ( ،107: ، مجلة شؤون عربية العدد"العولمة والطرق الثالث، بحث للسيد ياسين"صالح سالم،  
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يتميــز مفهــوم العولمــة بــالغموض والتعقيــد فــإذا كانــت العولمــة تشــير إلــى مجموعــة مــن التطــورات التــي 
فهناك مـن يعـرف العولمـة انطالقـأ . ي تقود إزالة الحدود والفواصل بين دول العالمبعد الحرب الباردة الت جاءت

 .ا العولمة االتصاليةذمن العولمة االقتصادية و كدلك من العولمة السياسية و كدلك العولمة الثقافية و ك

  

  تعريف العولمة: الفرع االول

  االقتصاديةتعرف العولمة  :اوال

التعاون االقتصادي المتنـامي بـين دول العـالم و الـذي يحتمـه ازديـاد :"بأنها عرفها الصندوق الدولي 

حجــم التعامــل بالســلع و الخــدمات و تنوعهــا عبــر الحــدود إضــافة إلــي رؤوس األمــوال الدوليــة و االنتشــار 

يعرفهــا الــبعض بأنهــا مجموعــة ظــواهر اقتصــادية مترابطــة تتضــمن "  المتســارع للتقنيــة فــي إرجــاء العــالم كلــه
حريــر األســواق و خصخصــة وانســحاب الدولــة مــن أداء بعــض وظائفهــا و نشــر التكنولوجيــا و توزيــع اإلنتــاج ت

وهنــاك مــن يــري إن العولمــة فــي غالبيتهــا االقتصــادية تعنــي  .1والتكامــل بــين األســواق الرأســمالية ،عبــر القــارات
بروز تقسيم عمل جديد لالقتصـاد العـالمي الـذي لـم يخضـع للرقابـة التقليديـة و لـم يعـد يـؤمن بتـدخل الدولـة فـي 

  .نشاطا و خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع والخدمات ورأس المال علي الصعيد العالمي

نشـرع اليـوم بـالعيش فـي : "مـا يلـي )االقتصاد المعولم ( Robert Reichجاء في كتاب روبر ريش 

وسـوف لـن يكـون بعـد اآلن منتجـات . تحوالت ستعيد تركيـب النـاس واالقتصـاد فـي القـرن الواحـد والعشـرين

 2"كما سوف لـن يكـون هنالـك اقتصـاد وطنـي. وتكنولوجيات وطنية، وال شركات وطنية، وال صناعات وطنية
العولمـة انهـا اتسـمت عمليـا انهـا سلسـلة مـن الظـواهر المتصـلة " simon riech ) (يـرى سـيمون ريـش و 

وهي تشمل تحرير االسواق و ازالة القيود عنها والتي تقوم على تراجع وظائف الدولـة و خصخصـة التقنيـة 

 3."و توزيع االنتاج التصنيعي عبر الحدود و تكامل راس المال

                              
  .231 ، صالمرجع السابقصالح سالم،  1
 . 38، ص ) 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، : بيروت(،  دراســـــــات فـي الفكر االستراتيجي والسياسيموسى الزعبي، 2
  . 19،ص ) 2005الهيئة العامة للكتاب، :القاهرة(،  العولمة ما لها و ما عليهامحمد عبد القادر حاتم،  3
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حقبة التحول الرأسمالي العميـق لإلنسـانية جمعـاء فـي ظـل هيمنـة دول المركـز  ":و عند صادق العظم هـي 

  ."و في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ  ،و تحت سيطرتها 1وبقيادتها 

نتيجــة للعالقــة الغيــر دول المركــز علــى دول المحــيط  فالعولمــة عنــد صــادق العظــم تعنــي الهيمنــة التــي تفردهــا
 .متكافئة

زيادة درجة االرتبـاط المتبـادل بـين المجتمعـات اإلنسـانية مـن خـالل عمليـات : يعرفها بأنها  وهناك من
العولمـة  اخـر تعريـفباالضـافة ل .السلع و رؤوس األموال و تقنيـات اإلنتـاج و االشـخاص و المعلومـات انتقال

و المتمثلــة فــي  ،تصــادياالقتصــادية بأنهــا كــل المســتجدات و التطــورات االقتصــادية التــي سيشــهدها العــالم االق
هنــــاك مــــن يــــري بــــان العولمــــة  ، و2تزايــــد حجــــم و نطــــاق التجــــارة العالميــــة و االتجــــاه نحــــو تحريرهــــا بالكامــــل

االقتصادية تتمثل فـي جعـل االقتصـاد العـالمي مترابطـا و متشـابكا و ذلـك مـن خـالل انـدماج األسـواق العالميـة 
األموال و القوي العاملة و التكنولوجيا ضـمن إطـار رأسـمالية  في حقوق التجارة و االستثمارات المباشرة وانتقال

 .تراق الحدود القومية و إلي االنحصار الكبير في سيادة الدولةخمما يؤدي إلي ا ،حرية األسواق

عــن تشــكل نظــام كــوني تتجــه فيــه حركــة التجــارة ورؤوس األمــوال واإلنتــاج فالعولمــة االقتصــادية تعبــر 
حــر، وكأنهــا تــتم داخــل ســوق واحــدة بــال حــدود دعــاة الخصخصــة يعتبرونهــا شــرطًا والخــدمات نحــو التفاعــل ال

كيفيـة تحـديث وتجديـد القاعـدة االقتصـادية االنتاجيـة مـن أجـل و ، 3ضروريًا لنجاح خطـط اإلصـالح االقتصـادي
زمــن طويــل لبنــاء منظومــة متكاملــة مــن العناصــر  إلــىالمنافســة فــي ظــل ضــعف التراكمــات الداخليــة وحاجتهــا 

  . رورية في مجال اإلدارة والتنظيم وتدريب القوى العاملة الماهرةالض

  :العولمة االقتصادية من خالل ما سبق تقوم على ما يلياي ان 

الم وبتقـديم تحفيـزات أي تمكـين المسـتثمرين مـن االسـتثمار فـي دول العـ: حرية تنـافس رؤوس األمـوال  �
 .متعددة لهم

تبنـــي الـــدول لمبـــدأ الخوصصـــة أي إعطـــاء القطـــاع الخـــاص دور أوفـــر فـــي : حريـــة التجـــارة الخارجيـــة  �
 .تنشيط االقتصاد بدل القطاع العالم 

                              
، 1،)2002للطباعة والنشر، عربية :بيروت(العولمة و التكتالت اإلقليمية البديلة،: التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربيإكرم عبد الرحيم،  1

  124:ص
  01: ، العدد28: ، مجلة عالم الفكر، المجلد "اھا وكيفية التعامل معھا وفروعھالعولمة جذور" عبد الخالق عبد اهللا،2
  .54.، ص) 1988ربيع (
 . 7، ص 2007دائرة المؤسسات المالية،  :فرص ام تحجيات؟،دبي :العولمة االقتصادية  3
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ظهور أسـواق جديـدة عالميـة فـي مجـال الخـدمات واألعمـال المصـرفية والتـأمين والنقـل، وكـذلك أسـواق  �
 ،قبيــل الشــركات المتعــددات الجنســياتجانــب ذلــك جهــات فاعلـة جديــدة مــن  إلــىماليـة، جديــدة ظهــرت 

 وتكــتالت اقتصــادية إقليميــة ،شــبكات منظمــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ،منظمــة التجــارة العالميــة
 ،1لــدول أمريكــا الشــمالية الحــرة منطقــة التجــارة ،رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا ،مثــل االتحــاد األوروبــي

  .التكتالت اإلقليمية األخرى  وغيرها من

  العولمة السياسية: ثانيا

 فـي كـل الـدول العـالم و احتـرام حقـوق االنسـانو احتـرام التعدديـة و  هي تعني تبني النظام الديمقراطي
. ظهــر فــي الخطــاب العــالمي الــذي بــدأت تكرســه مــؤتمرات األمــم المتحــدة التــي عقــدت خــالل الســنوات األخيــرةي

 ،ى احتـرام قواعــد الديمقراطيـة والحقــوق اإلنســانيةوهـي تــروج لمـا ســمي بالثقافـة المدنيــة التـي تؤكــد باألسـاس علــ
والشــفافية والمحاســبة مهمــة تتعلــق  ،والمؤسســية  ،التســامح والحــوار وقبــول االخــتالف ومــا يــرتبط بــذلك مــن قــيم

  .بالمهام الجديدة للدول القومية وعالقتها بالشركات والمؤسسات الدولية أو العابرة للقارات 

  العولمة الثقافية :ثالثا

" فالعولمــة فــي نظــر بعــض المفكــرين هــي  عبــارة عــن انصــهار كــل الثقافــات فــي الثقافــة الغربيــة هــي
العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب تلك العملية التـي تنتقـل بالشـعوب مـن حالـة الفرقـة 

ثل وهنا تتشكل قيم عالمية حالة التجانس والتما إلىومن حالة التباين والتمايز  ،حالة االقتراب إلىوالتجزؤة 

اي ان العولمــة هــي ســيادة نمــودج ثقــافي  2"مي يقــوم علــى مواثيــق إنســانية عامــةويتشــكل وعــي عــال موحــدة
  .واحد

 تتكـاثف فيهـا العالقـات االجتمـاعي ،مرحلة جديدة من مراحـل تطـور الحداثـة: " يعرفها البعض بأنهـا

هــذه الــروابط ال تعنــي إلغــاء المحلــي وٕاحاللــه  ،وسياســيةثقافيــة  ،علــى الصــعيد العــالمي بــروابط اقتصــادية

وٕانمـا تعنـي إضـافة بعـد جديـد لمـا هـو محلـي بحيـث  ،واستبداله بالعالمي وال تعني استبدال الـداخل بالخـارج

وتـأثير ذلـك علـى ". يصبح العالم الخارجي بنفس حضور العامل الداخلي في تأثيره علـى األفـراد والمجتمعـات
    .والخصوصيات الثقافية والحضارية المحليةالعقول والهويات 

                              
 . 171،   ، ص43/ا على الدول النامية، مجلة العلوم السياسية، العددھلتكتالت االقتصادية العالمية وانعكاساتفوزية خدا كرم، ا 1
 18،ص ) 2000دار النفاس، : بيروت ( ،صراع االمم بين العولمة و الديمقراطيةاسعد السعمراني،  2
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  العولمة االتصالية:رابعا

تحــدث حســن نافعــة فــي  ففــي هــدا الصــدد هــي دلــك التــرابط و تقريــب كــل المســافات العولمــة االتصــالية
خـالل وسـائل االعـالم واالتصـال و االنترنـت يتحـول  أنـه مـن"القريـة الكونيـة إلـىالدولة القومية "مداخلته من 

 ،1اي يصــبح العــالم قريــة صــغيرة  عــالم بــال حــدود بحيــث تقاربــت المســافات الجغرافيــة والموضــوعية إلــى العــالم
مـن خـالل تعزيـز الـدول لشـبكات االتصـاالت ونقـل  .وتالشت وترابطت المجتمعات وزالت فكـرة العزلـة والتقوقـع

تعزيـــز البنيـــات التحتيــــة الخاصـــة بقطــــاع  المعلومـــات وذلـــك بتوســــيع االســـتفادة مـــن شــــبكة الهـــاتف واالنترنــــت
  .شبكة عنكبوتية من المبادالت التجارية إلىالمواصالت البرية والبحرية والجوية بهدف الوصول 

  مظاهر تأثير العولمة على التفاعالت الدولية الراهنة: الثاني الفرع

المحركـة للعولمـة  المعطيـاتل فتحلي من خالل هده التجليات كان للعولمة اثر في التحوالت الدولية الراهنة
  :على النحو التالي على التحوالت الدوليةتأثيراتهاستنتجنا 

ة بتحقيـق وحـدات اقتصـادية متماسـكة فـي الوقـت الـراهن و لكـن يـاالجاباالثار كانت : االثار االقتصادية �
 ما يليكان له اثر في 

جعــل هــده االقتصــاديات تتعــرض الزمــات اقتصــادية و هــدا مــا ســوف نتعــرض لــه فــي االزمــة الماليــة  �
بســبب سياســات التــي رصــختها العولمــة االقتصــادية فــي المعــامالت االقتصــادية بــين م  2008لســنة 

 عـــدم تـــدخل الـــدول فـــي االقتصـــادالمتمثلـــة فـــي  الـــدول و الشـــركات بســـبب قـــوانين العولمـــة االقتصـــادية
 .حرية التجارة و منافسةافة للباالض

أضــف ،2بحـث الماليـين يعيشـون حالـة الفقـر سـاهم فـي إفـراز الفقـر الـذيالهـوة بـين الشـمال و الجنـوب  �
دول العــــالم الثالــــث منهــــا دول الســــاحل  ثذلــــك فــــإن السياســــات االقتصــــادية الليبراليــــة التــــي اتبعــــ إلــــى

زيـادة معـدالت البطالـة وسـوء توزيـع  إلىفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أدت االفريقي 
؛ وهـــو مــا خلـــق البيئـــة المناســبة لتزايـــد الجريمـــة، وانتشــار الفســـاد والســـوق الســـوداء، المـــداخيلالمــوارد و 

 ،ألهليـةيفسر ظهـور األشـكال واألنمـاط الجديـدة مـن الحـروب او هو ما  ،وتهريب األسلحة والمخدرات
 .و دليل دلك دول الساحل االفريقيوالعنف السياسي الذي تشهده النظم السياسية األفريقية 

                              
 . 37، ص )2006مكتب الجامعي الحديث، :رية االسكند(، العالقات الدولية بين العولمة و االمركةمحمد نصر مهنا،  1
الساعى  12/10/2014:تاريخ ادخول الموقع  http://consilium.europa.eu/uedocs: ، تقريرتطبيق االستراتيجيه األمنيه االوروبية 2
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   ةكما ان العولمة السياسية مظاهر في التحوالت الدولية الراهن �
هـدا حقوق االنسان كـل  و كم الراشدح المعروف ان العولمة السياسية هي التي تدعو نحو الديمقراطي �

اثــار ايجابيــة هنــاك دول نجحــت فــي تبنــي الــنهج : الدوليــة الراهنــة مــن خــالل مــايلياثــر فــي التحــوالت 
العديـد مـن الـدول  مقيـاالتـي حاولـت . الديمقراطي لكـن فـي شـق اخـر لـم تكـن صـالحة لكثيـر مـن الـدول

جعل العديد من الدول تدخل في دوامة حـروب و  مما ال تتماشى و طبيعة التطور النظام بإصالحات
تحضـير  إلـىتحتـاج  فجـأة تـأتيتراكميـة تراتبيـة ال عمليـة انقالبات فالديمقراطية تعرف موجات او هي 

أدت ظــروف التحــول الــديمقراطي التــي شــهدتها كثيــر مــن الــدول  مــثال طويــل لبنــاء ديمقراطيــة ناجحــة
ويفسر البعض ذلك بـأن حالـة االنفتـاح  ،اضطرابات عنيفة حدوث إلىاألفريقية منذ أواخر الثمانينيات 

ظهور التناقضات واالنقسامات المجتمعية التـي ظلـت مكبوتـة فتـرة طويلـة  إلىوالحرية السياسية تؤدي 
فــي ظــل نظــم الحكــم التســلطية، وال ســيما إذا كانــت جماعــة عرقيــة معينــة مســيطرة علــى الحكــم، وتقــوم 

أو  ،الـــديمقراطي ال يضـــمن بالضـــرورة احتـــواء التناقضـــات العرقيـــةفـــالتحول .بقمـــع الجماعـــات األخـــرى
العديـد مـن الحـاالت التـي أخفقـت فيهـا  إلـىويمكـن أن نشـير  .الصـراعات الداخليـة فـي الـدول األفريقيـة

 ،عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق االستقرار، بل إنها تسببت في ازدياد حدة الصراعات الداخلية
  .كوت ديفوارمثل حالة  و من بين الدول التي تضررة حاالت عديدة، دعائم االستقرار الداخلي تهتزو 
دعـو للفـاوض و اتجاهـات اخـرى ال مجـال للتفـاوض  بفعل الدعوة للتحول الديمقراطي ظهور اتحاهات �

ليـة توزيـع المطالبة بالمساواة بين الجماعات العرقية المختلفة فـي عم: قابل للتفاوض مثلفيها فالتجاه 
: يصــعب التفــاوض بشــأنها مثــلامــا االتجــاه الــدي  الثــروة والســلطة؛ فالجماعــة أو الجماعــات المهيمنــة

السعي من أجل االستقالل واالنفصال عن الدولة، أو الحصول على الحكم الـذاتي إلقلـيم معـين داخـل 
  .مثل ماحدث مؤخرا في مالي .الدولة

مثـل مـا حـدث لـدول السـاحل  لـدولل الداخليـة الضوء لعمليات التـدخل فـي شـؤون كذلكالعولمة  اعطت �
 .1مما يؤدي لفقدان بعض الدول لسيادتها .بسم حقوق االنسان االفريقي

على مستوى التنظيم الدولي في ظل العولمة فهذه المنظمات مازالت بعيدة المنال بالنسـبة لـدول العـالم  �
ـــة األمـــم  مثـــل دول الســـاحل االفريقـــي الثالـــث ـــاقص األدوار التـــي كـــان ينبغـــي أن تلعبهـــا هيئ ـــوحظ تن ل

أمــا  ،الــخ.. .، روســيا، بريطانيــاالواليــات المتحــدة االمريكيــةالمتحــدة لصــالح مراكــز سياســية أخــرى هــي 

                              
 .6، ص)2009جانفي ( ،8االستراتيجي مركز الشعب للدراسات اال،العدد،العالم "عولمة حقوقق االنسان"سالم برقوق، 1
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بالنسبة للمستقبل، كان من المفترض أو المأمول على األقل أن تتحول المنظمات الحكوميـة العالميـة، 
أحالت ظاهرة العولمة التنظيم الدولي  ،أداة لتغيير النظام الدولي إلىالمتحدة وخاصة في عصر األمم 

التقاعــد، وأعــادت توزيــع األوزان النســبية للفــاعلين فــي النظــام الــدولي لصــالح الشــركات  إلــىالحكــومي 
وهنــاك إشــكاالت . ، وأعــادت ترتيــب الكثيــر مــن األولويــاتمنهــا الشــركات االوروبيــة العــابرة للقوميــات

إعـــادة نظـــر، مثـــل إعطـــاء االعتبـــار وتوســـيع صـــالحيات المنظمـــات الغيـــر  إلـــىة أخـــرى تحتـــاج مهمـــ
وٕايجــاد صــيغة جديــدة لتفعيــل العالقــة بــين التنظــيم  ،والديمقراطيــة داخــل المنظمــات العالميــة ،حكوميــة

  1.العالمي والتنظيم اإلقليمي
  :من خالل كما ان للعولمة الفكرية دور فيما يحدث االن �
مثل ما تسعي اليه الـدول االوروبيـة  الغربي لطمس الهويات الوطنية و محاولة ابراز نمودجمحاوالت  �

 : من خالل في الساحل االفريقي و هدا بفعل العولمة الفكرية
 نشر الثقافات الغربية بكل الطرق المباشرة و الغير مباشرة �
 علمية تادخال تعديالت في المناهج ال �

فرنســا ( تحــاول ان تقــوم بطمــس الهويــة االصــلية و تعويضــها بالهويــة الغربيــة فحســب اعتقــادي الثقافــة الغربيــة
 التـي تختلـف تمامـا عـن الهويـة االصـلية) نشر الفرانكفونية في الساحل االفريقي نتطرق لها في الفصل االخير

مــن خــالل بــروز جماعــات مناهضــة لتلــك الثقافــات الغربيــة  فــي هــده المجتمعــات ث اخــتالالتو حــدل ادت التــي
  .مثل دول الساحل االفريقي االجرام وبروز العنف  إلىوالذي أدى بعد ذلك 

 .2يجادوار كبيــرة فــي مجــال التطــور اإلتصــالي فــي مجــال الفضــاء و التكنولــو  العولمــة االتصــالية احــدثت كمــا
  :ولكن احدث ما يلي

العســـكرية بـــل اصـــبحت تمثـــل كقاعـــدة فـــي الجهـــاز الـــدفاعي دليـــل دلـــك اعتبارهـــا كوســـيلة للمخـــابرات  �
 .طائرات بدون طيار

تنـــامي حـــدة التنـــافس االلكترونـــي بـــين القـــوى الدوليـــة حيـــث يعمـــل البلـــدان كافـــة علـــى حمايـــة فضـــائها  �
 .قااللكتروني من االخترا

                              
  .حسن نافعة، مرجع سابق  1
 . 129،ص ) 2000عالم المعرفة،:الكويت (، المعاصر االقتصادي الدولي النظامحازم الببالوي،  2
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تنســيق بــين مــن اجــل  بحيــث تســهل عمليــات التواصــلة يــتســتخدمها الجماعــات االرهاب كــأداةاعتبــرت  �
كمــا ان التطــور  مترابطــةجعــل التهديــدات معقــدة ممــا فــي وضــع خطــط دفاعيــة  والعمليــات االرهابيــة 

عمليـة  العمليات االجرامية مـن خـالل تسهيل إلىالتكنولوجي الذي عرفه العالم خالل السنوات األخيرة 
نقل األموال بين الدول، حيث أصبح باإلمكان تحويلها عبر العالم في ثوان معدودة، وهو األمـر الـذي 

وفـي هـذا الصـدد شـكلت األبنـاك . بشـكل فعـال لتنفيـذ أنشـطتها اإلجراميـةاالجراميـة  استغلته المنظمـات
را لكـــون العمليـــات أهـــم اآلليـــات المعتمـــدة مـــن طـــرف هـــذه المنظمـــات لنقـــل وحمايـــة هـــذه األمـــوال، نظـــ

والتحويالت البنكية يمكن أن تكون دولية مما أضفى عليها بعض التعقيدات التـي تجعـل مـن الصـعب 
 . التمييز بين العمليات المشروعة والعمليات غير المشروعة الموجهة لتمويل األعمال اإلرهابية

 اثرت فمـثال العولمةهدا تكون و ب1كما ان سهلت ثورة النقل و الثورة االتصاالت تنقالت سكانية هامة  �
فالعولمــة مــن خــالل تحقيــق تطــور فــي االقتصــاديات الكبــرى  ،اوروبــا إلــىقضــية الهجــرة الغيــر شــرعية 

االستقرار السياسي و االجتماعي هده الصورة تنقلها الوسائل االعالم المتطـورة لـدول لك و كد، الغربية
، علـى الهجـرة النامية مثـل سـكان دول السـاحل االفريقـيالعالم الثالث مما تشجع افراد هده المجتمعات 

 وانطباعـاتهم حـول الشـباب أفكـار تشـكيل فـي الحـديث اإلعـالم تكنولوجيـا تـأثير أن الخبـراء ويعتقـد
 والحـظ والصـحافة،و والراديـ التلفزيـون أي ،التقليديـة وسـائل اإلعـالم تـأثير يفـوق ربمـا موضـوع الهجـرة

 الـدوافع أن ،الشـرعية غيـر الهجـرة مـؤتمر ومـنّظم هولنـدا فـي العربـي المنتـدى رئـيس شـوكات، خالـد
 اإلعـالم وسـائل تؤديـه الـذي المتعـاظم الـدور بسـبب أهميـة تـزداد للهجرة الشباب لدى والنفسية الثقافية
نحـــو هـــده المنـــاطق التـــي تـــوفر لهـــم كـــل مظـــاهر الحيـــاة التـــي هـــم  .2 اإلنترنـــت خصوصـــاً  و الحديثـــة

محرومون منها و التي هي موجودة في الدول االوروبية لدا عرفت الدول االوروبيـة تطـور فـي الهجـرة 
 .زمن العولمةفي الغير شرعية 

   

                              
مركز الخليج : االمارات العربية المتحدة(لالبحاث، مركز الخليج : ،تر قضايا السياسة العالميةبرايان وايت، ريتشارد ليتل،مايكل سميث، 1

 . 213، ص) 2003لالبحاث،
 . 70، ص2012، مارس 11،راءات افريقية، العدد "الغرب إلى إفريقيا الشرعية من غير الهجرة ظاهرة في قراءة" إسماعيل، أحمد 2
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   2001سبتمبر 11 أحداث:  المطلب الثاني

التــي عرفــت و مـن اكبــر التطــورات التـي عرفتهــا الســاحة االمريكيـة  2011ســبتمبر  11احــداث  تعتبـر
ركــاب مدنيــة تابعــة لشــركة تين فــي اختــراق طــائر  2001مــن ســبتمبر  11فقــد تمثلــت أحــداث  ،عــالميصــدى 

كـــن يالحـــدث لـــم  ان هـــدا .الـــدي ادى بعـــد دلـــك ســـقوط اعلـــى برجـــي مراكـــز التجـــارة العـــالمي، امريكـــان ايرالينـــر
لكـــن اعتبـــروه اكبـــر عمـــل ارهـــابي تتعـــرض لـــه الن ، يصـــيب الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة الـــذيالحـــدث الوحيـــد 

 .1الهجوم اصاب مواقع حيوية و استراتيجية

  2001سبتمبر 11اعادة صياغة مالمح النظام الدولي بعد أحداث :  الفرع االول

ي الـــدي يقـــوم بـــانفراد النظـــام الرأســـمالي م بـــرزت مالمـــح النظـــام الـــدول 2001ســـبتمبر  11بعـــد االحـــداث 
 إلـىوأنـه سيسـعى  ،بقيادة العالم وبدأ هذا النظام يقـدم أيدولوجيتـه وفكـره باعتبـاره المؤهـل لقيـادة العـالم االمريكي

وأن حضــارته قــد انتصــرت ويجــب األخــذ بهــا كمــا روج لــذلك فوكويامــا فــي  ،تعمــيم ثقافتــه وقيمــه علــى اآلخــرين
 الحـرب وفرتهـا التـي الفـرص مـن النـوع ذلـك أحـدث سـبتمبر مـن عشـر الحـادي حيـث إن التـاريخ،نهايـة "كتابه 

 على المشروعية من نوع إضفاء في األحداث تلك ساهمت كما ،العالم صياغة أجل إعادة من الثانية العالمية
 فعلًيـا ولـد الـذي األحاديـة القطبيـة نظـام وتكـريس ،المتحـدة الواليات قبل من العالمية االستفراد بالسياسة عملية

 الحـر اإلفصـاح علـى قـادر غيـر -للشـرعية افتقـاره بسـبب- بقـي لكنه، 2 1991 عام الثانية حرب الخليج بعد
شمال جنوب فأعاد الحديث من  إلىاعادة تقسيم العالم  2001سبتمبر من عشر الحادي تاريخ حتى نفسه عن

جديـــد عـــن صـــراع الحضـــارات كمـــا أشـــار لـــذلك صـــمويل هنتنغتـــون مـــن قبـــل، وتقتـــرب محـــاور هـــذا الصـــراع 
عـالم  إلـىحيث صار الحديث عن المفهوم نفسه انقسام العالم  ،الحضاري من الذي طرحه صموويل هنتنغتون

فبعد احـداث . الدول العربية واإلسالمية المارقة الخير الذي تمثله حضارة الغرب وعالم الشر الذي تمثله بعض
جاءت في اطـار سلسـلة مـن العمليـات التـي تبنتهـا هـده المنظمـة االسـالمية )تورط تنظيم القاعدة (سبتمبر  11

المتطرفة و غيرها من الحركات االسالمية المتطرة االسـالمية المرتبطـة بهـا و هـو مـا جعـل الحـديث يتزايـد فـي 
ـــــي الغـــــــرب عـــــــن مـــــــا يســـــــمى  السياســـــــيةالعديـــــــد مـــــــن دوائـــــــر  االســـــــالم " و" االرهـــــــاب االســـــــالمي"االعـــــــالم فــ

  :3ما يلي إلىوضرورة استاصاله و يرجع اسباب الصراع الحضاري حسب صامويل هنتنغون"واالرهابي

                              
1
 Neville Brown ، Global Instability and Strategic Crisis، (New York :Routledge ، )2004 p6 . 

2
 James H.Mittelman and Norani Othman Strategy transcended Global Instability and Strategic Crisis، (New 

York :Routledge ، )2004  p238. 
 . 11، ص)1995مكتبة مدبولي، : القاهرة(مجدي شرشر،:، تراالسالم و الغرب افاق الصراعصاموئيل هانتنتون،  3
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 العدات و اهم من دلك الدين  اختالف بين الحضارات في الثقافة �
 ما تختلف فيه االحتكاك بالشعوب المتصاعدة و ضخ ما تشترك فيه و �
 1. ان التطور االقتصادي للتغيير االجتماعي من شانه ان يفصل بين الشعوب �

العلن و بشكل ملفت العديد من الصريحات منهـا صـدر مباشـرة مـن كبـار المسـؤليين تـتهم االسـالم  إلىظهرت 
 إلىكدين باالرهاب و تعتبر المسلمين ارهابيين و فمن كالم الرئيس االمريكي جورج بوش عن حرب الصليبية 

و غيرهـا مـن .2ة و المدينـةكالم رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني و كالمه عن االسـالم الكـاره للحضـار 
 .ربطت بين االسالم و االرهاب 2001سبتمبر  11و يمكن القول ان احداث  التصريحات االخرى

م اعادة اعطاء صورة لنظام الدولي  2001من سبتمبر  11اي ان احداث  ففي اعقاب هده الداعيات
ة فكانـت هـده االحـدات نعمـة و نقمـة الدي يتكون مـن كتلثـين شـمال و جنـوب بقيـادة الواليـات المتحـدة االمريكيـ

بالنســـبة للواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة فكانـــت نقمـــة نتيجـــة للتـــدهورها االقتصـــادي بســـبب تحطـــم برجـــي التجـــارة 
امـا اوروبـا بعـد هـده  العالمية و نعمة العادة تزعمها العالم بـل حصـولها علـى كـل الـدعم الـدولي لكـل سـلوكاتها

  .3ية نتيجة االختالفات بين اعضائهامنفي سلوكاتها و توجهاتها األاالحداث تبين ضرورة اعاد النظر 

  على الجانب االقتصادي 2001سبتمر  11مظاهر تأثير احداث :الفرع الثاني 

لقد اصبحت الواليات المتحدة تعاني من ازمات اقتصـادية متتاليـة ظهـر دلـك جليـا فـي افـالس شـركات 
عديـدة فــي عـدد مــن الـدول الراســمالية الكبـرى و تســريح اعـداد هائلــة مـن العمــال و فـي نفــس الوقـت زاد الطلــب 

ايجاد اماكن  إلىقة و السعي مراجعة اماكن نفودها الساب إلىادى بها  الذيعلى الطاقة في تلك البلدان االمر 
مليار دوالر  4اربعة ايام نحو  فقد خسرت البورصة جراء غلقها. الدول بالثروات الطبيعية لتغدي اقتصاد غنية

الفـــا  415وقــد بلــغ عــدد المســرحين مــن اعمــالهم  تريليــون دوالر 1,3وقــدرت خســائر االســهم المتداولــة بنحــو 
  .مليار دوالر 40ات خالل هر واحد و بلغت خسائر شركة الطير 

كمــا ان هــده االحــداث اثــر فــي االقتصــاد االوروبــي مــن خــالل زيــادة التنــافس علــى  4) فــي اســبوع واحــد  10( 
  .العتبارها منفد لتلك التوجهات االمريكية و االوروبيةقتصاد دول الساحل االفريقي كذلك في االثروات و 

                              
 . 74.، العدد الثالث، ص المفكر، مجلة"اشكالية الصراع الحضاري في مرحلة العولمة" عبد الكريم كيبش،  1
 . 166، ص )2005منشورا الحلبير الحقوقية،:بيروت(، االرهاب الدوليمحمد مجدوب، احمد سرحال،  2
 . 11، ص2009، جانفي 8العالم االسراتيجي، العدد، "مانيةالبعد االستراتيجي االوروبي للعالقات الفرنسية االل" عبد الوهاب بن خليف،3
 . 9، ص ) 2002مؤسسة االهرام، : الجزائر ( ، انفجار سبتمبر بين العولمة و االمركةابراهيم نافع،  4
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  )الحرب على االرهاب(  يمنعلى الجانب األ 2001سبتمبر 11 ر احداثاثيتمظاهر  :لثالفرع الثا

اصبحت االجندات الدولية تهتم بقضية االرهاب بـل اصـبحت مـن اولويـات م  2011سبتمبر  11بعد 
 1هدا الحدث اعطي توجه استراتيجي جديد في محاربة االرهـاب  ،الحكومات و المنظمات الدولية و االقليمية

التي تعمل على القضاء على  2دة الواليات المتحدة االمريكيةابقي دول ينبو هو البعد التعاوني اي التعاون  أال
توســع مفهــوم الحــرب االســتباقية وتكثيــف العمــل العســكري مــن خــالل التعــاون ف ،االرهــاب فــي كــل بقــاع العــالم

ممــا ادى ببــدأ التركيــز علــى ضــرورة التــدخل فــي الجوانــب الثقافيــة والتعليميــة  ،العســكري انشــاء قواعــد عســكرية
لشعوب األخرى خاصـة العربيـة واإلسـالمية لمنـع ظهـور التيـارات الدينيـة التـي تقـف موقـف النقـيض مـن ثقافـة ل

   3.العولمة وتعمل على التصدي لفكر الغرب وحضارته

و حتـى انتشـاره  ،عولمة اإلرهاب و نشره في جميع أنحـاء العـالم إلىآدت  2001سبتمبر  11أحداث 
تصــاعد الحركــات اليمنيــة و العنصــرية و تزايــد الكــره و الحقــد ضــد الجاليــات  إلــىفــي الــدول الغربيــة الــذي أدى 

األزمة األخيرة حول الرسومات الكاريكاتورية لمحمد وتصريحات كما ان   ،األجنبية وخاصة العربية واإلسالمية
هـوة كبيـرة  كل هدا احـدث ،الحروب الصليبية -بابا الفاتيكان األخيرة التي أحدثت ضجة عالمية كبيرة ودعاية 

قد ف .2001 سبتمبر 11و هدا كله يعتبر من مخلفات بين السكان األصلين والجاليات في تلك الدول الغربية 
لهـذه الحـرب البشـعة وعـززت روح العنصـرية تحـت رايـة  بمختلق الوسـائل تم جر الرأي العام في الشارع الغربي

نت احدى نتائج الحرب ضد اإلرهاب قيام السـلطات لقد كا.العام حرية الصحافة و اإلعالم و الرأيالدفاع عن 
الحكوميــة الغربيــة بانتهــاك الحقــوق المدنيــة و الشخصــية و زيــادة الرقابــة و التــدخل الكبيــر علــى الخصوصــية 
. الفردية وبهذا تم سلب الكثيـر مـن الحقـوق و مكتسـبات المـواطنين التـي حصـلوا عليهـا نتيجـة نضـالهم الطويـل

بتعـــديالت فـــي  تالحـــرب علـــى االرهـــاب و قيامـــاعلنـــت  وبيـــة هـــي احـــد الـــدول التـــيبحيـــث كانـــت الـــدول االور 
 11بعــد احــداث  كمــا ان.4دســاتيرها حــول الحجــاب و فــرض تعــديالت حتــى علــى المنظومــات التعليميــة لــدول 

 .ية منو اعتبارها من التحديات األ ملف الهجرة الغير شرعيةاالهتمام ب 2001سبتمبر 

اعــادة صــياعة المعادلــة الدوليــة و اعــادة م  2001يبتمبرســ 11و يمكــن القــول ممــا ســبق ان احــداث 
و خصوصا الواليات المتحة االمريكية  ابفي قضية االره الغربية للدولية مناأل ترتيب اولويات االستراتيجيات

                              
1
  Paul .d .williams ," Security studies ", (new York: poutledge). p .171. 

2"National Security Strategy، AMERICANS"  :، THE WITHE HOUSE      ، MARCHE2006 , P8 
 .نظام بركات، المرجع السابق 3
  .28، ص)م 1999دار القاهرة للنشر واإلعالم، : القاهرة(، تاريخ القارة األوروبية، مقارنة بين الماضي والمستقبلفؤاد أحمد عبداهللا، 4
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منهــا دول الســاحل االفريقــي  يــة و اعــادت االعتبــار للعديــد مــن المنــاطقمناعــادت االعتبــار فــي اســتراتيجتها األ
كانــت دول  م 2001ســبتمبر  11 مــن جهــة و التــي كانــت لغيــر صــالح الــدول االوروبيــة بحيــث قبــل احــداث

فــي و حتــى  ،اصــبحت اولويــة امريكيــة 2001ســبتمبر  11 الســاحل االفريقــي اولويــة اوروبيــة لكــن بعــد احــداث
ت لتقليص من حدة الهجـرة الغيـر شـرعية و مـن بحيث اصبحت الدول تقوم باجراءا قضية الهجرة الغير شرعية

 .خصوصا بعد هده االحداث  .بينها الدول االوروبية

  

  2008األزمة المالية العالمية عام : المطلب الثالث

  2008تعريف األزمة المالية العالمية عام : الفرع األول 

حدثت بفعل مجموعة متراكمة من األسباب كان آخرها واقع  ةواالقتصادية النيوليبيراليوهي أزمة مالية 
تزايــدت حـاالت التخلــف عــن  2007قـروض الــرهن العقـاري فــي الواليــات المتحـدة األميركيــة، ففــي صـيف عــام 

بصـورة كبيـرة جـدا، وكـذلك تزايـدت بصـورة كبيـرة جـدا )  Mortgage Defaults( سداد دفعات الرهن العقاري 
بسبب عدم قدرة المقترضين فـي الواليـات المتحـدة علـى سـداد دفعـات )  Foreclosures (حاالت حبس الرهن

قروض الرهن العقاري لمساكنهم، وكانت هذه األمور مؤشرات على أن سوق قروض الرهن العقـاري قـد دخلـت 
وفـي ضـوء تزايـد حـاالت التخلـف عـن السـداد وتزايـد حـاالت حـبس الـرهن فقـد اتجهـت أسـعار . في أزمة حقيقيـة

خســائر كبيــرة جــدا  إلــىســاكن نحــو انخفــاض ســريع وبصــورة حــاّدة، وقــد أدى هــذا االنخفــاض فــي األســعار الم
وقــد أدت األزمــة الماليــة . فــي الثــروة الخاصــة بالمســاكن فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة) تريليونــات الــدوالرات(

ـــروض بمــــــا فــــــي ذلــــــك عمليـــــــات اإل إلــــــىالعالميــــــة  المؤسســـــــات  قــــــراض بــــــينتوقــــــف مفـــــــاجئ فــــــي مــــــنح القــــ
وقد كان لهذا التوقف المفاجئ في اإلقراض آثار سلبية جوهرية أدت  Interbank Credit Marketالمصرفية

تراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي وتزايــد معــدالت  إلــىالكثيــر مــن المؤسســات، وأدت  Collapseانهيــار  إلــى
  1.البطالة والدخول في مرحلة كساد

إن أحد األسباب التي تقف وراء عدم التنبـؤ الكـافي والتوقـع الفاعـل بوقـوع هـذه األزمـة الماليـة العالميـة الكارثيـة 
، )خصوصـا فــي الواليـات المتحــدة(هـو أنهـا قــد جـاءت فـي أعقــاب سـبع ســنوات مـن النمـو االقتصــادي المرتفـع 

                              
1
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في اقتصـاديات )  (Slowdownاالقتصادي قد توقعوا أن تبدأ حالة من التباطؤ  كما أن بعض المحللين كانوا
  .األسواق الناشئة

ومـن المعلـوم أنـه قـد أعلـن رسـميا فـي  األمريكية وعـدواها نحـو االتحـاد األوروبـي انتقلت األزمة الراهنة
 المحلي تراجع الناتج االوربية المفوضية توقعت فقدعن بدء الركود واالنكماش في أوروبا  2008نوفمبر عام 

 ،خبرائهـا تقـديرات حسب تتوقع، الغنّية أوروبا إن"وم   2009 عام خالل 4% مقداره بمنطقة اليورو االجمالي
 575اد بلـغ عجـز منطقـة اليـورو  االقتصـادي النمـو مسـتوى علـى عسـيرين 2010 و 2009 عـامين قـادمين

اسـبانيا البرتقـال  ونـانالي(ة تريليونات يورو كما ان مجموعـة م الـدول االوروبيـ 7مليار يورونها هدا الحدتتعدى 
دولــة اوروبيــة تعــاني عجــز فــي  20نــاك هلــيس القاتمــة النهايــة للبلــدان التــي تعــاني عجــز الموازنــات ف) ايرلنــدا 

ية ئظــاهرة عاديــة و ليســت اســتثناواصــبحت هــده الحالــة النــاتج المحلــي االجمــالي  إلــىبالمــة  3ميزانيتهــا تفــوق 
لتصـل  الشـرقية اوربـا القتصـادات المنقـذة القـروض ضـاعف االوربـي االتحـاد ان كمـا ، 1بيـةو لـدى الـدول االور 

 دوالر مليـار 622 التجاريـة بـاقراض البنـوك االوربـي المركـزي البنـك قيام إلى باالضافة دوالر، مليار 67 إلى
 كـان انخفـاض قيمـة العملـة مقابـل العمـالت الرئيسـة العالميـة وخاصـة 2.االنهيـار مـن النقاذهـا بفائـدة متدنيـة
بالمئــة مــن حيــث الحجــم  23تقلصــت الــواردات االوروبيــة مــن الســلع بنســبة بلغــت قرابــة  2012الــدوالر ففــي 

تراجـع الصـادرات مـا  إلـىبالمئة من حيث القيمة و كان الضعف الشديد الدي اعترى التجارة ما ادى  5ونسبة 
أزمـــة الــديون اليونانيـــة حيــث بـــدات االزمــة تواجــه الـــدول حيــث اثــرت  ،3م  2012 بالمئــة فـــي عــام 90يقــرب 

مليـار  350السيادية على منطقة اليورو بسبب التخوف من تخلف اليونان عن سداد ديونهـا التـي تبلـغ حـوالي 
حتـى وصـل العجـز % 16وهـذه الـديون تفـوق ناتجهـا المحلـي بمقـدار . مليـار دوالر 482يـورو، أي مـا يعـادل 

فقد بلغ إجمالي العجز %.3,5في موازنتها، مع العلم أن مستوى العجز المسموح به أوروبّيًا هو % 13,6 إلى
من إجمالي الناتج المحلي، وتقفز النسبة إلي % 3.5) 2012(المالي لمنطقة اليورو في الربع األول من عام 

صــر الوضــع علــي دول اإلطــار، ولــم يقت. أليرلنــدا% 9.1للبرتغــال، و% 6إلســبانيا، و% 6لليونــان، و% 7.9
وتعد . أللمانيا% 4.7لهولندا، و% 5.1ولكنه امتد إلي المراكز المؤسسة لالتحاد األوروبي، حيث تبلغ النسبة 

  .ألمانيا هي االستثناء الوحيد

                              
 . 113، ص المرجع السابقاحمد دياب،  1
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اقوى اقتصاديا في االتحاد ال تريد افالس اي دولة اوروبية  باعتبارهاو من هنا يمكن القول ان المانيا 
  1.االقتصادي المشترك لترابطهاو يحدث فهو افالس كل الدول االوروبية نتيجة ل ألنه

وٕاذا فشـل اليـورو فـإن ... أوروبا تعيش أصعب األوقات منذ الحرب العالمية الثانية" أن  إلىاضافة 

لميـة فقد اعتبرت االزمـة الماليـة االقتصـادية هـي ازمـة لـم تشـهد مثلهـا اوروبـا منـد الحـرب العا ".أوروبا ستفشل
وقــد قــدر صــندوق  فشــل اليــورو امــام العمــالت االخــرى الــدي يــؤثر علــى اقتصــاد الــدول االوروبيــة بــرزالثانيــة و 

 إلىإضافة  .2011مليار يورو منذ 200النقد الدولي خسائر البنوك التجارية األوروبية من أزمة اليورو بنحو 
  .مليار يورو 100خسائر في موجوداتها تقدر بنحو 

  الراهنة  مظاهر تاثيراالزمة المالية على التحوالت الدولية:  الفرع الثاني

  :كان لالزمة االقتصادية اثار على الدول المتقدمة و على دول العالم الثالث بحيث يمكن اجمالها فيما يلي 

 من بينها الشركات االوروبية افالس العديد من الشركات االقتصادية الراسمالية �
البحـث عـن امـاكن نفـود  إلىبها  ادىاالمر الدي  ي البلدان الراسماليةازدياد الطلب على الطاقة ف �

ممــا جعــل الــدول تتنــافس  ،بــالثروات الطبيعيــة فقــد عرفـت هــده المنطقــة تزايــد التنــافس الـدولى نيـةغ
كل عـام و دول شـب فرصـة إلعـادة االعتبـار للقـارة السـمراءاالزمة فكانت  من اجل الخروج من هده

السيما فى ظل تعطـش  خصوصا و انها من الدول الغنية بمصادر الطاقة، الساحل بشكل خاص
ومــا .حتــى تواصــل نموهــا االقتصــادى ،القــوى الصــناعية الكبــرى لتنويــع مصــادر إمــداداتها النفطيــة

يزيــد الــنفط اإلفريقــى أهميــة علــى الصــعيد العــالمى، لــيس فقــط الحــديث عــن تزايــد مســتوى إنتاجــه 
مســتويات  إلــىواحتياطيــه واالكتشــافات الجديــدة فــى وســط وغــرب القــارة، بــل ارتفــاع أســعار الــنفط 

قياســية لــم يشــهدها مــن قبــل فــى العــامين األخيــرين، ممــا يــؤثر فــى االقتصــادات الرأســمالية التــى 
 و الــدول االوروبيــة شــتعل بينهــا المنافســة علــى مصــادر الطاقــة، وفــى مقــدمتها الواليــات المتحــدةت

الـدول  ممـا دفـع 2الواليـات المتحـدة االمريكيـة إلـى حيـث تعتـر نيجيريـا اهـم مصـدر للـنفط ،والصين

                              
  .642. ، ص)2010(، 83. واالقتصاد، العدد اإلدارة ، مجلة"الراهنة المفهوم،األسباب،التداعيات العالمية المالية األزمة" و،ھس محمد انھنز 1
  .مرجع سابق، "سياسات التنافس الدولي في افريقيا", حمدي عبد الرحمن حسن  2



 منطلقات االستراتيجية األمنية االوروبية في الساحل االفريقيالتحوالت الدولية الراهنة و اهم :الفصل الثاني 

 

  74     

 

كانت دول الساحل االفريقي هي الوجهة فنية بالثروات لحل االزمة غبحث عن مناطق ت االوروبية
 . االساسية

اقامــة حركــات احتجاجيــة فــي العديــد مــن الــدول و  إلــىتســريح العمــال و ارتفــاع البطالــة ممــا ادى  �
فقـد  1وكـدلك فـي الـدول االوروبيـة حدث في دول الساحل االفريقي مثل ما الضغط على حكوماتها

أرقــام قياســية، حسـبما جــاء فــي تقريـر صــدر عــن  إلـىوصـلت معــدالت البطالــة فـي منطقــة اليــورو 
ـــــي  مكتـــــب اإلحصـــــاء األوروبـــــي، وفـــــي رد فعـــــل مـــــن جانـــــب الجهـــــاز التنفيـــــذي لالتحـــــاد األوروب

 11.7مـن البطالـة، وخاصـة بـين الشـباب، التـي بلغـت علـى هـذه المعـدالت المرتفعـة ) المفوضية(
والمخــاوف مــن تنــامي اليمــين  وتعــد معــدالت البطالــة أكثــر إثــارة للقلــق ،فــي المائــة فــي ديســمبر 

للبرتغــــــال، % 15علــــــي صــــــعيد منطقــــــة اليــــــورو، و% 10.9واليســــــار األوروبــــــي، حيــــــث بلغــــــت 
بينمــا يبــدو رعــب البطالــة جاثمــا فــي اليونــان وٕاســبانيا، حيــث بلغــت المعــدالت . أليرلنــدا% 14.3و

علـــي مســـتوي % 48علـــي التـــوالي، مـــع ارتفـــاع النســـبة إلـــي مـــا يقـــرب مـــن % 24.1، و21.7%

مما اقر رئيس المفوضية األوروبية مانويـل بـاروزو، .علي صعيد منطقة اليورو% 45لدولتين، وا

 وروبـي لمكافحـة البطالـة وبخاصـةبدول األ 2020 - 2014تخصيص أموال في موازنات أعوام 
  .الشباب فئة

تراجــع العديــد مــن المشــاريع التنمويــة  إلــىتقلــص االســتثمار ممــا ادى : تراجــع نســبة االســتثمارات  �
 إلـى بـالنظر الغربيـة الموجهـة نحـوى السـاحل االفريقـي عص حجـم المشـاريقفي هده الفترة تل مثالف

 فـإن العـالمي، المـالي بالنظـام الهشـة البلـدان ارتبـاط وضعف المنطقة في المالية التنمية انخفاض
 في الهشة البلدان تملك إذ .الحقيقية االقتصاد قطاعات في تكمن النتقال األزمة الرئيسية القنوات
 .معدومـة أو ضـعيفة لألسـهم وأسـواق صـغيرة وطنيـة مصـرفية أنظمـة2 الصـحراء جنـوب أفريقيـا
 فـي االستثمار على إال السيادية الثروة وصناديق األجانب المستثمرون ُيقبل ال ذلك، على وعالوة

  .للنفط المصدرة البلدان من قليل عدد
 فـي فـالتراجع األولـى بالدرجـة التجـارة خـالل مـن لألزمـة الصـحراء جنـوب أفريقيـا بلـدان وتتعـرض �

 اعتمـاد يعززهـا التجاريـالتي التبـادل شـروط عـن نـاجم سـلبي تـأثير يصـاحبه الصـادرات حصـيلة

                              
 :تاريخ دخول الموقع www.radioalgerie :، متحصل عليه"العالميةاألزمة في منطقة اليورو ستعيد النظر في الجيوستراتيجية  "احمين شفير، 1 1
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 البلـدان وتعرضـت .صـادراتها واسـتقطاب السـلع صـادرات علـى المفـرط الهشـة األفريقيـة البلـدان
 تـدفقات وانخفـاض للمهـاجرين، الماليـة التحـويالت انخفـاض خـالل مـن أيضـاً  لألزمـة الهشـة

 القنوات تنشط ولم.كذلك األجنبية المعونة تدفقات تراجع بسبب وربما المباشر، األجنبي االستثمار
 أسـواق فـي تراجعـات مـن نيجيريـا عانـت فقـد المثـال، سـبيل علـى األزمـة النتقـال المباشـرة الماليـة
 مؤشـر انخفـض إذ .منهـا تكـن أكبـر لـم إن المتقدمـة، البلـدان لهـا تعرضـت للتـي مماثلـة األسـهم

 بنسـبة تراجعـه بعـد ،2009فبرايـر إلـى 2008 الفتـرة فـي المائة في  55بنسبة النيجيرية البورصة
 زيـادة إلـى للثقـة فقـدان مـن عليـه ترتـب ومـا التراجـع هـذا وأدى .السـابق فـي العـام المائـة فـي 45

 التـي1الرئيسـية األسـواق بعـض فـي األزمة تداعيات أما .المال رأس أسواق من االقتراض صعوبة
كان له انعكاس علـى مثـل هـده الـدول و كـدلك  نيجيريا مثل - المنطقة داخل المهاجرون يقصدها
 .للمهاجرين المتاحة العمل فرص انخفاض

مثـــل الـــدول الســـاحل االفريقـــي تقلصـــت نســـبة  تقلـــص حجـــم المســـاعدات المقدمـــة للـــدول المتخلفـــة �
 المساعدات االوروبية 

معادلـة تفسـر كيـف ان ازمـة الماليـة اثـر علـى الغـداء فكارثـة الغـداء و تفـاقم اسـعار و  ازمة الغـداء �
زيـــادة الســـكان و ارتفـــاع اســـعار الطاقـــة فـــدعم انتـــاج الوقـــود الحيـــوي ســـبب فـــي ارتفـــاع اســـتهالك 

اســـعارها رغـــم ان اســـباب كالهمـــا تختلـــف اال انهمـــا  ارتفـــاع إلـــىمنتجـــات الزراعـــة و هـــو مـــا ادى 
ارتفــــاع أســــعار  فتمثــــل2الغــــدائي مــــنتهما علــــى اســــتقرار و االقتصــــادي علــــى األيتقاطعــــان تــــداعيا

 .وأسعار زيوت الطعام الحاصالت الزراعية الغذائية

ازمـة الغـداء  يـؤديارتفاع سعر الغـداء ممـا  إلى ةبالضرور  يؤديفهده العدالة تلخص ان ارتفاع اسعار الطاقة  
  في العالم الثالث ومن بينها دول الساحل االفريقي في العديد من الدول

   

                              
 . 88االتحاد االوروبي، التغلب على الهشاشة في افريقيا، المرجع السابق، ص  1
  . 95. ، قراءات افريقية، صازمة الغداء و االزمة المالية العالميةبواكيم فون براون،  2
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  االجتماعي الرفاه على األزمة تأثير:  3 شكل رقم

  

  

  
 الحكوميـة غيـر الفاعلـة الجهـات علـى الواقعـة اآلثـار تعتمـد
 مثل

 علـى االقتصـادية والمؤسسـات المـدني تمـعلمجوا األسـر
 أزمة تأثيرات
 وتـوافر الـدخل مصـادر وتنـوع والمـدخرات والوقـود الغـذاء

  األصول

 على الدولة مؤسسات على الواقعة اآلثار تعتمد
 والضعف والوقود، الغذاء أزمة وتأثير الدولة، هشاشة
  الهيكلي

 األطفال حرمان :المواجهة استراتيجيات
 في والعمل األصول، وبيع التعليم، من

  رسمي غير القطاع

 الخدمات على اإلنفاق خفض
 األمان وشبكات والتضخم، االجتماعية،
  االجتماعي

  

  .82ص، هشاشة دول االفريقية، االتحاد االوروبي: المصدر

 تذبذب الراهنة،واحتمالية المالية االزمة أن إلى والتحاليل اساتر الد أحدث تشير، النفط انتاج صعيد وعلى �
 علـى النفط إنتاج مستوى في كبير تأثير لها ستكون ،القروض على االئتمان شروط وتشديد النفط أسعار
 المصـدرة األقطـار منظمـة خـارجمـن  المنتجـين مـن النفطيـة اإلمدادات وعلى عامة بصورة القصير المدى
 لعـام الماضـي الخريـف فـي األزمـة تفـاقم منـذ كبيـرة بصـورة و بالفعـل تضـررت وقـد ".خاصـة بصورة للنفط

 1. 2010  و  2009
أثــرت األزمــة فــي تحويــل  فقــد تــأثيرات األزمــة االقتصــادية العالميــة األخيــرة متعــددة علــى المســتوى العــالمي �

 إلـىالـدول الناميـة  إلـىالمهاجرين للنقود، ووفقًا للبنك الدولي وصل تدفق الحواالت النقدية المسجلة رسميًا 

                              
1
 .المرجع السابق مين شفير،اح 

 والتجـارة، والمسـاعدات، الماليـة، التحـويالت :األزمـة انتقـال قنـوات  ةــــــــدول الهش
  المال رأس وتدفقات

 :االجتماعي الرفاه على األثر
  والصراعات الصحية والحالة والتعليم الفقر
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ــــار دوالر عــــام  316 ــــك انخفاضــــًا بقيمــــة 2009ملي مليــــار دوالر فــــي عــــام  336عــــن % 6، ويشــــكل ذل
 جـراء األزمـة المنظمـة غيـر الهجرة ازدياد راً مؤخ تقريرأصدرته في للهجرة الدولية المنظمة وتوقعت.2008

 أكدت فإنها نظرًا لطبيعتها؛ الزيادة حجم هذه تقدير يمكن ال أنه اآلن،ومع العالم يشهدها التي االقتصادية
 .1نظاميين غير العالم في المهاجرين األقل من على % 15 حوالي أن

ــم تتــاثر باالزمــة الماليــة  إلــىل الكبــرى و اتجــاه الــد � تطــوير و اعــادة بنــاء قوتهــا االســتراتيجية فالــدول التــي ل
تقويهــا فــي مجالهــا العســكري مثــل الصــين و روســيا االتحاديــة و التــي تعــاني مــن ازمــة ماليــة  إلــىدهبــت 
 .اعادة بناء عناصر قوتها االستراتيجية مع اعطاء اولوية للمجال االقتصادي إلىاتجهت 

التي تفيد  2013انتاج الطاقة و توزيعها يعزز هدا التصور التوقعات الصادرة مع بداية عام تغير خريطة  �
ان الواليات المتحدة االمريكية نتيجة لتطور تقانية الدي شهدها مجال استخراج غاز و النفط بدءا من عام 

 .نظرا لالمدادات وفيرة من الغاز 2025و ستكتفي من طاقة عام  2020
وافــق الــدائنون الــدوليون بصــرف الدفعــة  2011السياســية مــن خــالل جملــة اســتقاالت  تــدهور االوضــاع �

مليارات يورو و  قررت بعـد دلـك الحكومـة تقـديم المزيـد مـن تـدابير التقشـف  8السادسة لليونان ومقدارها 
متحدية المتظاهرين ودخول البالد في حالة شلل عام نتيجة إضراب عام واحتجاجات عنيفة فـي مواجهـة 

زمة سياسية واقتصادية اثرت على االتحاد األوروبـي والعديـد مـن دولـه األعضـاء، نـدر أن تكـون حمايـة أ
، خاصة حين كان المتضررون من الفئات المهمشة أو التي ال تحظي 2012حقوق اإلنسان أولوية في 

مجــر وغيرهــا رغــم تــدهور حقــوق اإلنســان فــي ال. بشــعبية، مثــل أقليــة الرومــا والمهــاجرين، وطــالبي اللجــوء
من مناطق االتحاد األوروبي، فشلت مؤسسات االتحاد األوروبـي فـي الوفـاء بمـا تعهـد بـه ميثـاق االتحـاد 
األوروبي للحقوق األساسية إلـى حـد كبيـر، مـع إحجـام المجلـس األوروبـي خصوصـا عـن محاسـبة الـدول 

  .2األعضاء على االنتهاكات
كما أعلن جورج باباندريو استقالته  2011لي استقالته سنة فقد أعلن سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء اإليطا �

مــن رئاســة الحكومــة اليونانيــة بســبب األزمــة الماليــة واالقتصــادية التــي تعصــف ببلــديهما وعلــى رأســها أزمــة 
الــديون الســيادية، وبعــدما صــادق برلمــان بلــديهما علــى إجــراءات تقشــفية وعلــى وضــع بلــديهما تحــت رقابــة 

 3.والمفوضية األوروبية لتنفيذ تلك اإلجراءات ضمن ما سمي بخطة اإلنقاذ األوروبية صندوق النقد الدولي

                              
 . 67، ص 2012، مارس 11، العدد "الغرب، قراءات افريقية إلى إفريقيا الشرعية من غير الهجرة ظاهرة في قراءة"إسماعيل،  أحمد 1
 16:49الساعة  12/04/2014:تاريخ دخول الموقع  http://www.hrw.org/ar/world: ، متحصل عليهلالتحاد االوروبي: 2013تقرير العالمي 2
3
 .المرجع السابق احمين شفير، 
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وبجانب أزمتي هذين البلدين اللتين تفاعالتا ثم صاحبتها أزمـات مشـابهة قـد حصـلت فـي أيرلنـدا والبرتغـال 
ط حكومـة سـقو  إلـىوهذا ما حصل مع إيطاليـا مـؤخرا، وقـد أدى  وٕاسبانيا وهي مستمرة منذ أكثر من سنتين

 1.  برلسكوني
تعمـالن علـى حـل مشـاكل  *فرنسـا وألمـاني:  اتباع سياسات وطنية و اقليمية لحل االزمة إلىاتجاه الدول  �

، ففرنســا وألمانيــا تعتبــران ذاتيهمــا رأســين كبيــرين وقائــدين لالتحــاد ** منطقــة اليــورو، ولكــن رغــم خالفهمــا
فهنــاك تنــافس ســيادي خفــي بينهمــا فــإن فرنســا عرضــت تأســيس حكومــة اقتصــادية كعــالج لتلــك . األوروبــي
  . األزمات

   العربي الربيع :الرابع بالمطل

حــدوث  إلــىممــا ادى   شــهدت المنطقــة العربيــة منعطــف ســـياسي خطـــير بــات يعـــرف بــالربيع العـــربي
 نحـاول دراسـة فـي و الدوليـة البيئـة علـى العربـي الربيـع تـأثير تحليـل المفكرين حاولف2.تغيرات داخليا و خارجيا

 و  مصر و ليبيا تونس الدولة من مجموعة في متسلسل بشكل حدثت التي التحوالت هده تعريف على التركيز
 الـراهن العربـي التحول فموضوع المنطقة تعرفها كانت التي التحديات من لمجموعة منطقية  نتيجة كانت التى

 منطقـة علـى افريقيـا شـمال منطقـة فـي السياسـية التحـوالت تـاثير  علـى الضوء نحاولتسليط لكن طويل موضوع
  . االوروبية الدول  على و االفريقي الساحل

   يع العربيتعريف الرب :الفرع االول

التــي  او التحــول السياســيي او الحــراك العربــي شــكلت أحــداث مــا اصــطلح علــى تســميته الربيــع العربــي
 التونسـية بـالثورة متـأثرة 2011و بدايـة  2010التي اندلعت اواخـر  مثلت الحركات االحتجاجية سلمية ضخمة

 3تــونس فــي علــي بــن العابــدين زيــن بحكــم اطاحــت والتــي نفســه، البــوعزيزي محمــد راقتــإح جــراء انــدلعت التــي

                              
 .المرجع نفسه 1
 االتحادية ألمانيا جمهورية ألمانيا*

 نسمة مليون 82.2 :السكان تعداد

 سنة 80.4 : المتوقع العمر متوسط

  ألف لكل 4.2 :الخامسة دون األطفال وفيات معدل
  الخالف بينهما حول اتخاد القرارات فاالتحاد عوما يعاني تحديات بين دول االتحاد **

  .جامعة فالدلفيا كلية األداب والفنون، التغيير،ثقافة  –مؤتمر فالدلفيا السابع عشر ،الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسيريـم محمـد مـوسى،  2
3 Clement M. Henry ،Robert Springborg ،" A Tunisian Solution for Egypt’s Military egypt  ،" foiegn affairs 

F E B R U A R Y (  2 1 ,  2 0 1 1 ) ، p133. 
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ثورات العربية، أو الربيع العربي هي حركة  * ليبيا في القذافي معمر العقيد و مصر في مبارك حسني ومحمد
، بـدأت 2011ومطلـع  2010احتجاجية سـلمية ضـخمة انطلقـت فـي بعـض البلـدان العربيـة خـالل أواخـر عـام 

ية واالقتصادية المتدنية وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، الثورات في تونس احتجاجًا على األوضاع المعيش
مدينـة جـدة  إلىيناير عندما غادر زين العابدين بن علي البالد  14فاندلعت بذلك الثورة التونسية، وانتهت في 

 في السعودية، واستلم من بعده السلطة محمد الغنوشي الوزير األول السابق، وبعدها بتسـعة أيـام، انـدلعت ثـورة
فبرايــر التــالي أعلــن محمـد حســني مبــارك تنحيــه  11ينـاير الثــورة المصــرية تليهـا بأيــام الثــورة اليمنيــة، وفـي  25

فبراير اندلعت الثورة الليبيـة، التـي  17وفي . عن السلطة، ثم ُسجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين خالل الثورة
ثــوار مــن الســيطرة علــى العاصــمة فــي عــام ثــورة مســلحة، وبعــد صــراع طويــل تمكــن ال إلــىُســرعان مــا تحولــت 

الــبالد المجلــس  أكتــوبر خــالل معركــة ســرت، وبعــدها تســّلم الســلطة فــي 20، قتــل معمــر القــذافي فــي 2011
  .الوطني االنتقالي

  اسباب حدوث الربيع العربي: الفرع الثاني 

واالقتصــــــادية تعتبــــــر ثــــــورات الربيــــــع العربــــــي حصــــــيلة لمجموعــــــة مــــــن العوامــــــل الداخليــــــة السياســــــية 
وبالتالي شكلت هـذه الثـورات العربيـة الداعيـة للتغييـر السياسـي زعزعـة  ،بجانب العوامل الخارجية ،واالجتماعية

لـذلك كـان لثـورات الربيـع العربـي  ،العربيـة لبنية الدولـة فـي العـالم العربـي ممـا سـاعد فـي سـقوط بعـض األنظمـة
 العربيةدور فاعل في إحداث التغيير السياسي في المنطقة 

وقد أسهمت عدة عوامل في اندالع االحتجاجات في الشوارع العربية وسنحاول باختصار أن نلقـي الضـوء 
  :المحركة للثورة أو الربيع العربي هي الداخلية على أهم هذه الدوافع

العمريـة وتعاني هذه الفئـة  ،الواعية  تشهد المنطقة العربية ما يعرف بالطفرة الشبابية :الطفرة الشبابية  �
، جعلتها في مقدمة الفئـات المطالبـة بـالتغيير والمحركـة 1مظاهر إقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي

وتعـــد البطالـــة مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي يعانيهـــا الشـــباب فـــي العـــالم العربـــي خصوصـــا فـــي أوســـاط . لـــه
وسوء ظروف الشباب المتعلم الحاصل على تعليم عالي، يعاني الشباب أيضا تدني مستويات األجور 

 أالعمل،وقــد اثــر كــل ذلــك بالســلب علــى الظــروف االجتماعيــة للشــباب فــي الــوطن العربــي، لــذلك لجـــ

                                                                                              
 الجنوب ،ومنالسودان ،ومن الجنوب الشرقيمصر يحدها من الشرق للبحر األبيض المتوسط على الساحل الجنوبي شمال أفريقيا تقع في دولة ليبيا *

 .تونسومن الشمال الغربي  الجزائر ، ومن الغربوالنيجر تشاد
 11، ص ) 2011افريل (،184، العدد 46،السياسة الدولية،مجلد " محركات التغير في العالم العربي"دينا شحاتا و مريم وحيد، 1
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شــبكات التواصــل االجتمــاعي للتواصــل مــع بعضــهم الــبعض وللتعبيــر عــن عــدم رضــائهم  إلــىالشــباب 
 عن األوضاع القائمة وكذلك لتنظيم فعاليات احتجاجية نجحت في كسـر حـاجز الخـوف الـذي فرضـته

 النظم العربية على شعوبها لعقود طويلة
بــالرغم مــن الثــروات البشــرية والماديــة الهائلــة التــي تتمتــع بهــا دول  :التهمــيش االقتصــادي واالجتمــاعي �

المنطقــــة، فــــان الــــنظم العربيــــة أخفقــــت فــــي تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة والعدالــــة االجتماعيــــة، وغيــــاب 
وة بــين الطبقــات والمنــاطق فــي الدولــة الواحــدة فــي اتســاع ، كمــا أن الفجــمثــل ليبيــا الخــدمات والمرافــق

وقــد أدى تفــاقم المشــاكل االقتصــادية واالجتماعيــة وتفشــي الفســاد بشــكل واســع، وتبنــي العديــد . مســتمر
مــن الــدول العربيــة لسياســات التحريــر االقتصــادي واقتصــاد الســوق فــي الســنوات األخيــرة تراجــع الــدور 

 .تباطؤ معدالت النمو االقتصادي إلىلعربية بشكل ملحوظ مما أدى االقتصادي واالجتماعي للدول ا
تشـترك غالبيـة الـدول العربيـة بـالجمود السياسـي وعـدم ممارسـة الديمقراطيـة :  غياب الحريات السياسية �

  .1أي الحكم للرئيس فقط مثل ليبيا وأهم معانيها تبادل السلطة والتعددية السياسية ،الحقيقية

احداث الربيع العربي هـي احـدات تتـداخل فيهـا اسـباب داخليـة و التـي دعمتهـا االطـراف و يمكن القول ان 
  .الخارجية على حسب مصالحها

  :عوامل خارجية التي تتمثل في الف

 .التدخل االجنبي في شؤون الدول •
 .احداث نار الفتنة بين القوى المكون لهده الدول •

  على التحوالت الدولية مظاهر تأثير احداث الربيع العربي:: الفرع الثالث

 تقـوده الذي العالمي االقتصادي النظام عمل لقواعد جسيًما تحدًيا -ذاته بالمعنى تمثل العربية الثورات
االهتمـــام بالمنطقـــة بعـــد هـــده االحـــداث  الـــدول الغربيـــة إعـــادة إلـــى باالضـــافة.أساســـي بشـــكل المتحـــدة الواليـــات

 أبعادهــــا أمــــا.اوالتــــدخل العســــكري فــــي العديــــد مــــن المنــــاطقامــــا تعزيــــز الصــــفقات العســــكرية  الســــاحل و دلــــك
 عربيـة ثـورة مـن التزايـد، فـي آخذ وبشكل الكبرى، القوة بين التنافس حدة انعكاس نلمح أن فيمكن ،اإلستراتيجية

                              
 . 45، ص )2010التوزيع،الفرات للنشر و :بيروت(،القذافي ليبياومسؤولية ، مأساةالمقريف يوسف محمد 1
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 وسياســـتها بأدوارهـــا، يتعلـــق فيمـــا جديـــدة صـــينية توجهـــات عـــن كشـــفت العربـــي الربيـــع أحـــداث إن 1أخـــرى إلـــى
 للصــين رابححــة ورقــة شــكلت الثــورات فهــذه تقــدمها؛ فــرص مــن يمكــن مــا انتهــاز محاولــة نعــ تنبــئ الخارجيــة

 2.توازًنا أكثر بشكل صعودها هيكلة إلعادة

ن ألوروباان الربيع العربي هو أعظم تحول مجاور كما   العوامل لفهم محاولةً  ،3بعد سقوط جدار برلي
 القرن تسعينيات مطلع في الباردة الحرب نهاية منذ أنه ٕالىنشير  العربية؛ للثورات األوروبية لالستجابة المحركة

 إعادة مرحلة يختبر يزال ما الذي الحالي العالمي النظام في األوروبي الصعود عالمات تعددت العشرين
 في آخذ سياسي وكيان عالمية، اقتصادية كقوة أوروبا فظهرت والعشرين، الحادي القرن بداية منذ دجدي تشكل

 على عملت أوروبا فإن مماثل، عسكري صعود يواكبه لم االقتصادي الصعود هذا أن فرغم مو،والن التشكل
 النموذج من قوتها مصادر من جاذبيتها مستمدة الكبرى، القوى أهم من كواحدة السياسية مكانتها تأكيد
 االتحاد أن إلى .طرحها في انفردت التي المعيارية القوة لفكرة المقنع وترويجها تجسده، الذي التعددي التكاملي

 الحالة مستثنًيا فعاالً  تأثيًرا العربية الثورات حاالت من انتقالية مرحلة أية في التأثير واقعيا يمكنه ال األوروبي
 تشابك على بناءً  هامة نتيجة االتحاد، دول مع التجارية عالقاتها وكثافة اقتصادها لحجم نظًرا وذلك التونسية،
 للعالقات المتراكمة الخبرة في أو العربية، المنطقة داخل أو األوروبي الداخل في ءسوا العوامل من عدد

 واحدة، ككتلة أوروبا على العربية للثورات السلبية التداعيات مبدئيا لتظهر مستوياتها بتعدد العربية-األوروبية
د كفاعل وٕاحراجها عن كاشفة كانت العربية راتالثو  أن إلى مشيًرا القريب؛ الخارجي محيطها إطار في موح 

خصوصا ان أوروبا  أخرى كبرى قوى مقابل التأثير على النسبية قدرتها وتراجع األوروبية القوة عناصر تأزم
 4.ان الربيع العربي ادخل االتحاد االروبي في صراعات مع اعضائه اي القديمة أصبحت أكثر شيخوخة

 مثـل خطـرت التـي فـي دول السـاحل االفريقـي تنامي فى المجتمعات اإلسالمية إلىالربيع العربي دت االحدات أ
الوضـع فـي ليبيـا بـات يمثـل تهديـدا لألوروبيـين بسـبب خصوصا عنـد تطـور  الدول االوروبيةمصالح على كبيرا

                              
  . 47المقريف، المرجع السابق، ص يوسف محمد:1
 مجلة ،"إستراتيجية تحوالت" ملحق:، نقال عن"اثر التحوالت الربيع العربي على التحوالت في هيكل النظام الدولي" مركز االنماء للبحوث و الدراسات، 2

  ). 2012 أكتوبر( ،190 العدد الدولية، السياسة
3 "STRATEGIE DE UNION EUROPIENE" : WWW , EUROP,EUROPA ,EU. 12/O4/2013  12:34 

 . 4، ص)  2012مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة(، تقرير،أوروبا وصعود إلسالميين للحكم في ظل الحوار العربي المتوسطيعبد النور بن عنتر،  4
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فضال عن احتمال وجود نقص حـاد فـي إمـدادات الغـاز والبتـرول لـبعض دول  ،1وجود تنظيمات سلفية جهادية
كمــا دعــت البعثــة . حقــول تصــدير البتــرول والغــازيطرة مليشــيات مســلحة علـى االتحـاد أبرزهــا إيطاليــا بســبب ســ

و اسـتقرار المـواطنين معربـة عـن  أمـنالوقـف الفـوري لكـل أشـكال العنـف وضـمان  إلـىاألممية للـدعم فـي ليبيـا 
لحقــوق اإلنســان عــن إدانتهــا  قلقهــا مــن تــداعيات الوضــع علــى المنطقــة فيحــين أعربــت مفوضــية األمــم المتحــدة

باإلفراج الفوري عـنهم دون تـأخير أو تسـليمهم للقضـاء "العتقال الميليشيات المسلحة للعديد من األفراد مطالبة 
ضبط النفس والدخول في حوار سلمي لتجنب تصـاعد " إلىكما دعت جميع األطراف في ليبيا " للتحقيق معهم

  ." العنف

 غيـر للهجـرة فبالنسـبة .ربـيغال العـالم ٕالـىو  مـن الهجـرة لمسـارات قويـة ضـربة العربـي الربيـع جـهايو 
 الشـرعيين غيـر المهـاجرين تـدفق مـن الحد لسياسات قوية ضربة العربي الربيع وجه فقد ،2أوروبا إلى الشرعية

 يحصـالن النظامـان كـان إذ .علـي بـن العابـدين وزيـن القذافي معمر كنظامي ألوروبا حليفة أنظمة سقوط بعد
 المهـاجرين من كبيرة أعداد تدفقت سقوطهما وبمجرد الهجرة، هذه الحد من مقابل في أوروبية مساعدات على
وفـي أشـد الحـاالت الصـراع المسـلح  عدم االستقرار السياسـي نتيجهوهدا  .3المتوسطية األوروبية السواحل على

حــاالت مــن الطــوارئ اإلنســانية واالجتماعيــة فيمــا يتعلــق بتشــرد  إلــىوالقمــع السياســي المــرتبط بعمليــات التغييــر 
السكان وطلب اللجوء، وقد ذكرت وكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة أن سبب األزمة اإلنسانية الخطيرة فـي 

هو انتقال حوالي نصـف مليـون شـخص مـن منـاطق الصـراع، وهـي ليسـت أزمـات إنسـانية ملحـة وشـديدة مالي 
ُأثـــرت هـــذه األحـــداث أيضـــًا اقتصـــاديًا واجتماعيـــًا فـــي ظـــروف العمـــل والمعيشـــة لجـــزء كبيـــر مـــن فحســـب وٕانمـــا 

السكان، وقد كان الكثير من هؤالء الناس يعيشون في أوضاع معرضة لتدهور اقتصادي شديد في سياق أزمة 
اســي والركــود اقتصــادية وماليــة عالميــة متوســعة، كمــا أن عــدم االســتقرار الــذي جــاء مــع عمليــات التغيــر السي

ضـغط كبيـر علـى تـدفق  إلـىوقـد أدى كـل ذلـك   .قد انعكس سلبًا في التوظيـف 2011االقتصادي خالل عام 
البحـر المتوسـط نحـو دول االتحـاد األوروبـي مـع وصـول  وغـرب الهجرة في المنطقة ضـمن دول جنـوب وشـرق

خـالل بضـعة أيـام مـن  شخص 5000سواحل المبيدوسا بحوالي  إلىجماعي للمهاجرين ومعظمهم من تونس 
 إلـىنمـط رحـالت القـوارب الوافـدة  2011لقد حولت األحـداث فـي شـمال أفريقيـا فـي  ،2011شباط/شهر فبراير

                              
1
 Andrea Dessì,  " Africa and the Mediterranean Evolving Security Dynamics after the Arab Uprisings", 

Mediterranean Paper Series, (February 2014), p 7. 
 .12ص  ، ) 2012مركز الجزيرة للدراسات]: د،م،ن([ ،الربيع العربي و انتهاء حقبة ما بعد االستعمار ،دباشي حميد 2
  .5. المرجع نفسه، ص 3
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وتشـير اســتجابة االتحــاد . درجـة كبيــرة مــن حيـث بواعــث الوافــدين، لكـن بأعــداد أقــل ممـا هــو متوقــع إلــىأوروبـا 
أرض الواقـــع بـــدًال مـــن االكتفـــاء بتقـــديم  إلـــى أمنلتضـــأن هنـــاك حاجـــة متزايـــدة لترجمـــة التـــزام ا إلـــىاألوروبـــي 

 .المساعدات المحدودة

خــالل العقــود الماضــية، حملـــت القــوارب القادمــة مـــن شــمال أفريقيــا آالفــًا مـــن مــواطني شــمال أفريقيـــة 
الشواطئ األوروبية، بمن فـيهم طـالبو اللجـوء الفـارون مـن االضـطهاد أو الضـرر الخطيـر، وكـذلك  إلىوغيرهم 
واختلفــت أعــداد الــرحالت الســنوية الواصــلة لتلــك . ص المتنقلــين بصــورة غيــر منتظمــة ألســباب أخــرىاألشــخا

أمـــا فــــي . شـــخص 39000بــــ  2008، لكنهـــا بلغـــت ذروتهـــا فــــي 2008و 2000الشـــواطئ مـــا بـــين عــــامي 
ــــ  إلـــى، فقـــد بلـــغ إجمـــالي الـــرحالت القادمـــة مـــن شـــمال أفريقيـــا 2011  59000االتحـــاد األوروبـــي مـــا يقـــدر ب

مـن األشـخاص المهـاجرين مـن هنـاك، % 5شـخص فـاّر مـن ليبيـا، أي اقـل مـن  28000وضـم ذلـك . خصش
وتضــمنت . مــن مصــر 1500تونســي، أغلــب ال طالــب بالحمايــة وال احتاجهــا، وحــوالي  28000جانــب  إلــى

العــاج  ليبيــا الصــوماليين واإلرتــريين والنيجيــريين والغــانيين والمــاليين ومــواطني ســاحل إلــىجنســيات مــن وصــلوا 
وبالمقارنة، استضافت تونس ومصر، فـي ذروة التـدفقات، مـا يزيـد علـى نصـف مليـون . ودول جنوب الصحراء

شخص على أراضيهما، وسمحت بتقديم المأوى والمساعدة اإلنسانية لألشخاص المنتظرين اإلخالء أو الحلول 
  .األخرى

التي تدعو لتحكم أكثر بالحدود بالتعاون مع وقد شكلت هذه التحركات أحيانًا توترًا في الدول المضيفة 
، كما أن الصراع الليبي قد شرد أكثر من نصف مليون شخص سـافر )FRONTEX( وكالة الحدود الخارجية

هــذه الــدول  إلــىوهنــاك أشــخاص يتجهــون  ،الجزائــر والنيجــر وتشــاد، إلــىمصــر وتــونس باإلضــافة  إلــىأكثــرهم 
أزمــة إنســانية فــي المغــرب ممــا يتطلــب تــدخل الــدول  إلــىأدى ذلــك  المجــاورة أكثــر ممــا يمكــن أن تســتوعب وقــد

 . 1األخرى وخاصة االتحاد األوروبي

اعتبر وزيـر نتج عن الثورة الليبية وتـداعياتها علـى دول المنطقـة بزيـادة االعمـال االرهابيـة و االجراميـة
تــدهورًا شــامًال منــذ انــدالع ي فــي منطقــة الســاحل األفريقــي شــهد منــخارجيــة النيجــر محمــد بــازوم أن الوضــع األ

إن الوضـع فـي المنطقـة ”األزمة الليبية، وقـال فـي افتتـاح نـدوة فـي الجزائـر حـول اإلرهـاب فـي منطقـة السـاحل 

وأن  ،شــهد تــدهورًا شــامًال منــذ اجتمــاع قيــادات أركــان دول الجزائــر ومــالي وموريتانيــا والنيجــر فــي بامــاكو

                              
   16:50الساعة  12/082014تاريخ دخول الموقع   /eu rww.eesc.europa.eu:تقرير" الهجرة االورومتوسطية" 1
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علـى  بقاء الوضع “مخزن بارود حقيقي بسبب انتشار السالح والمتفجرات إلىاألزمة الليبية حولت المنطقة 
ما هو عليه فإن ليبيا تتجه ألن تكـون حاضـنة لإلرهـاب فـي المنطقـة و هـو مـا سـيؤترعلى دول الجـوار خاصـة 

يــة وسياسـية منهــا دول الســاحل أمنتــوترات  وأنهـا تتقاســم جـزءا كبيــرا مــن حـدودها مــع دول تعـيش هــي األخــرى
   1 .قياالفري

ـــىالعنـــف اإلرهـــابي مـــن الســـاحل "األســـلحة سيضـــاعف مـــن احتمـــال امتـــداد تشـــار نف الـــدول  بعـــض إل
حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة المــالي  وهــو مــا يثيــر قلــق العديــد مــن األطــراف األفريقيــة والدوليــة" اإلفريقيــة األخــرى

منطقــة الســاحل هــي بســبب الوضــع فــي ليبيــا و لــن  يــة فــيمنالمشــاكل األ"وهــابي ولــد ســيدي محمــد مــؤخرا أن 
ـــا أمـــننســـتطيع حـــل مشـــاكل الحـــدود و التهريـــب والهجـــرة دون ضـــمان إســـتقرار و  فـــي  مـــنمصـــالح األف." ليبي

كيلـوجرام مـن  500انتشـار السـالح منـذ انـدالع األزمـة الليبيـة حيـث ضـبطت فـي األشـهر الماضـية  نيجرعرفت
  . قنابلمتفجر السامتكس المستخدم في صناعة ال

   

                              
1  " Threats to peace and asecurety in west africa and the sahararegion "february 2012: WWW SECURITY 
COUNCIL REPORT , RG 12/05/2014 16:40  
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  بالنسبة لالتحاد االوروبي للساحل االفريقي لمنطقة االهمية الجيوستراتيجية:المبحث الثاني 

مركـز جـدب الهتمـام الفـاعلين الـدوليين االمـر الـدي يـدفعنا  إلـىتحولت اليوم منطقة الساحل االف ريقي 
هـل يعـود هـدا لطبيعـة  .للساؤل عن اسباب هدا االهتمام المتصـاعد بافريقيـا و بمنطقـة السـاحل بصـورة خاصـة

التهديــدات الجديــدة التــي تطرحهــا المنطقــة علــى النظــام الــدولي ؟ ام انــه يعــود اساســا العتبــارات جيواقتصــادية 
يعة التنافس الدولي اليوم ؟ ام لكالهما معا؟ ما طبيعة المؤشرات االتي تجعل الفضاء الجيوسياسي مرتبطة بطب

اي مــدى تشــكل  إلــىاالقليميــة و الدوليــة و يــة للقــوى منلمنطقــة الســاحل االفريقــي يــدخل ضــمن االهتمامــات األ
  مخاطر منطقة الساحل االفريقي تهديدا لهده القوى؟

 الجغرافي و االجتماعي لدول الساحل االفريقيالواقع : المطلب االول

قبـــل التطـــرق للواقـــع الجغرافـــي البـــاس ان نعـــرف الســـاحل االفريقـــي قـــدمت العديـــد مـــن التعـــاريف لـــدول 
  :الساحل من بينها

او جنــب مــن اليــابس المتصــلة  ،شــاطئ الصــحراء ،ريــف الشــاطئ، تعنــي الشــاطئ:تعــرف دول الســاحل لغويــا
  .تيجة لتشبيه الصحراءناما شبه الساحل االفريقي فقد جاءت ك 1لبحر بمعنى شاطئامباشرة ب

  لدول الساحل االفريقيلجغرافي لواقع اا :الفرع االول

البحـر األحمـر  إلـىيطلق على ذلك الحيز الجغرافـي وسـط إفريقيـا و الـذي يمتـد مـن المحـيط األطلسـي    
يغلــــب عليهــــا الطــــابع  أي دول الســــاحل تميــــز المنطقــــة الوســــطية الواقعــــة بــــين الصــــحراء و إفريقيــــا االســــتوائية

موريتانيـا، ويطلـق بدقـة علـى بلـدان ثالثـة محوريـة هـي  إلىأي يغطي القوس الممتد من السودان  .2الصحراوي
تتأثر بأزمات دول الجوار فيتأزم حالها؛ لذلك سميت  ية متوالية أوأمنوالتي تشهد أزمات *مالي والنيجر وتشاد 

 السودان،: شاملة بالتالي 3ويشكل المنطقة الفاصلة بين شمال إفريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء بقوس األزمات

                              
1 Mehdi Taje, "Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain",college de defence de l’OTAN,NDC occasionel 

paper19,decembre 2006, p 6 
 .12.ص,2008جانفي 06، 14466، العددجريدة الشعب،"التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي",أمحند برقوق 2
االسماك المشهورة الموجودة في بحيرة تشاد للمزيد انظر موسى يوسف عيسى يرجع البعض المؤرجون اصل تسمية تشاد نسبة لبعض *

 . 192، ص )2004اكتوبر (، 1القراءات االفريقية، العدد  ،"جمهورية تشاد"ادريس،
3 Abdcelem Ikhlef, Le Sahel défaillant : Arce de tous les risques ?, (Algérie : Geostartégie Horizon, 

2010), p.4. 

 سنة 55.4 :المتوقع العمر متوسط     نسمة مليون 17 :السكان تعداد *

  بالمئة 28.7 :البالغين لدى والكتابة بالقراءة اإللمام معدل     ألف لكل 166.4 :الخامسة دون األطفال وفيات معدل
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وكثيـــــرا مـــــا يـــــتم لحســـــابات جيوٕاقتصـــــادية توســـــيعها لتشـــــمل  موريتانيـــــا، و الســـــنغال،، مـــــالي النيجـــــر، التشـــــاد،
 البحـر بـين يفصـل حـدودي خـط السـاحل يعتبـراألخضـر  يجيريـا بـل و حتـى حـزر الـرأسن ،*بوركينافاسـو

اي اجمـاال لمـا سـبق ، 1أوروبـا إلـى إفريقيا للمهاجرين من مرور طريق تحت الصحراء كذلك إفريقيا و المتوسط
 **والسـنغالدول الساحل هي بوركينا فاسو والرأس األخضر وغامبيا وغينيـا بيسـاو ومـالي وموريتانيـا والنيجـر 

مليــون نســمة،و إذا ضــُم لــه كــل مــن بوركينافاســو و نيجيريــا و جــزر الــرأس 196.2081يســكنها  وتشــاد نشــر
 :مليون نسمة إذن فمساحة اإلقلـيم تعـادل  27.151500ويقطنها, 2كلم1202001األخضر تصبح مساحتة 

يبـين لنـا ان إقلـيم السـاحل مـن خـالل مسـاحته .، و هو أكبر األقاليم فـي القـارة2من مساحة القارة% 31.04

 bridge: كمـا يقـال عنـه(اإلفريقي أكبر األقاليم اإلفريقية و أكثرها اتساعا حيـث يعتبـر بمثابـة جسـر 

not a barrier  (الطرق تشكلاالستراتيجي التي  وقعهم باالضافة .ربط غرب وجنوب إفريقيا بشمالها 

ويكتسـي   .والنيجـر وموريتانيـا ومـالي وليبيـا وتشـادوالجزائر بوركينافاسـو عبـر تمـر التـي التاريخيـة التجاريـة
ويمثل شريط واضح من ,اإلفريقي أهمية كبيرة، فيمتاز بموقعه الهام، فهو يربط شمال إفريقيا ووسطها  الساحل

   .المحيط األطلسي ويسيطر على الطرق التجارية في القارة إلىالبحر األحمر 

فـان فـي هـده الـدول جموعـة مـن انهـار  االنهـار فـي منطقـة السـاحل االفريقـيكما ان موقعها جعلها تتمتع باهم 

فهـو ثالـث أنهـار إفريقيـا طـوال بعـد  رابع انهار العـالم مـن حيـث الطـول المصنف اهمها نهر النيجر المصنف
و من حيث المياه  مليون كلم مربع 2كلم وتزيد مساحته عن  4160النيل و الكونغو إذ يبلغ طوله نحو 

و كـــذا نهـــر , التـــي هـــي صـــالحة للمالحـــة فـــي مـــا بـــين كوروســـا وبمـــاكو فـــي فصـــل المطـــر رة فيـــهالمتـــوف
كدلك نهر السـنغال المصـنف سادسـا  السنغال السادس من حيث الطول و الخامس من حيث المساحة، و

ر الكثيــر مــن االنهــار االخــر الــي توجــد فــي نهــر كافــالي و نهــر بنــدامي و نهــ إلــىبــين انهــار العــالم باالضــافة 
   .في مالي المواجدان  باغوي و باؤلي

  

                              
1 Mehdi Taje, « Les enjeux sécuritaires dans le Sahel africain : Grille d’analyse », Paris : Centre français. 

de recherche sur le renseignement, Juin, 2010, p.1. 

بحرية  تقع السنغال في أقصى السواحل الغربية ألفريقيا على المحيط األطلسي، وتشكل نقطة التقاء بين أوروبا وأفريقيا واألمريكتين ومفترق طرق** 
بيساو ومن  -كيلومترًا مربعًا، ويحدها من الشمال موريتانيا ومن الشرق مالي ومن الجنوب غينيا وغينيا  196 722وتبلغ مساحتها حوالي . وجوية كبرى

كيلومترًا مربعًا فهي شبه جزيرة  550أما العاصمة داكار البالغة مساحتها . كيلومتر 500الغرب غامبيا والمحيط األطلسي على مدى ساحل يفوق طوله 
 .تقع في أقصى غرب البلد

 .2007عتبة الثقافة،:اإلسكندرية. 4ط. موسوعة المعرفة. سامح عثمان أحمد, محمد صالح ديقص 2
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  لدول الساحل االفريقي الواقع االجتماعي :الفرع الثاني

فـي تعـدد نسـج الساحل االفريقي على خليط من االثنيـات و االعـراق والقبائـل و هـدا مـا  تحتوي منطقة
 االفريقـي مـثال فـي مـاليالديانات المتعبة و كدلك في اللغات و اللهجات و هدا التعدد نقيسه فـي دول السـاحل 

 1.)الدوغم ،السنغهاي ،السركولي ،السنجو، المانك ،ميغا(عرق  23نجد ما يقرب

 التعدد العرقي في مالي  4شكل رقم 

 
cademyafricageography.wikispaces.com/Mali's, Mali's Demographicssource:   

وتشاد  .بالمئة 30بالمئة الهوسا و الفالني  18بالمئة و االيبو  20يوروبا اما نيجريا فتشكل جماعة ال
ثالثـــة انتمـــاءات عربـــي امـــازيغي البربـــر زينخـــي حيـــث ينتشـــر االمـــازيغ و العـــرب فـــي الجهـــة  إلـــىو موريتانيـــا 

امـا النيجـر دا عشـرات مـن 2الشمالية لمنطقة الساحل االفريقي اما الفئات االخرى فتتمركز في الجهـة الجنوبيـة 
في المائة مـن  90أن أربعة مجموعات رئيسية حساب م  2013أظهر إحصاء عام  الجماعات العرقية، ولكن

)المائــةب 9.3(، والطــوارق )المائــة ب 21(  Songhais ،)55.4(والهوســا : الســكان
امــا فــي الســنغال يصــل ، 3

). فــي المائــة 15(والســيرير ) فــي المائــة 24(والبــوالر /  43(مجموعــة أبرزهــا الولــوف  20حــوالي  إلــىعــددها 
أمــا المجموعــات األخــرى فتضــم ســكانًا يعيشــون فــي منــاطق جنــوب الســنغال، وخاصــة فــي منطقــة كازامــانس 

                              
1 ANDREW LEBOVICH  ،" Northern Mali: the Politics of Ethnicity and Locality" ,think africa press، December 

17, 2014 http://thinkafricapress.com/mali/politics-et in 12/10/2014 at 07:40 
 . 15ص ،)  2002المختار،  عمر جامعة :طرابلس( إفريقيا في الجماهيرية دور قيلة، أبو صالح أبو عمران 2

3 "Niger: Another Weak Link inthe Sahel?"  ،Africa Report ،N°208  ،( 19 September 2013)، p .  1  
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انـدينغ والبامبـارا ومجموعة ديوال اإلثنية هـي أكبـر المجموعـات التـي تعـيش فـي تلـك المنطقـة؛ أمـا الم. الطبيعية
وهنـــاك . س القريبـــة مـــن مـــالي وغينيـــاأمنفيمــثالن مجمـــوعتين صـــغيرتين تعيشـــان فـــي المنـــاطق المحيطــة بالكـــاز 

مجموعات إثنية أخرى تعيش في مناطق الجنـوب الشـرقي الجبليـة، كمجموعـة الباسـاري التـي تعـيش فـي سـفوح 
  .1دجالون –جبل فوتا 

قــي تحمــل تعقــد فــي تركيبــة العرقيــة او مــا يســمى بفسيفســاء يمكــن ان نقــول ان منطقــة الســاحل االفري
الحضر كما انـه البـد مـن التلـويح  إلىالتي تحتوي على كل انماط او مظاهر حياة من البدو و الرحل  ،ثنيةالا

السـتعمار االوروبـي بحيـث ان توزيعهـا ل هـا خضـعتوزيعالن لنقطة مهمة ان هده التركيبات االجتماعيـة معقـدة 
فينتشـر سـكان النيجـر  و انما خضع هدا التوزيع لمصالح الدول الغربية، ،يعة التركيبة اجتماعيةلم يخضع لطب

ويعــيش نحــو ثالثــة أربــاع الســكان فــي الحــي . نســمة بشــكل غيــر متســاو فــي جميــع أنحــاء الــبالد  مليــون 17
عكــس، وبعــض علــى ال. فــي المائــة مــن األراضــي الصــالحة للزراعــة 12يقــع كــل الــبالد  الجنــوبي، حيــث عمليــا

و دليــل اخـر علـى هـدا التقسـيم االتــوارق  أغلبيــة السـكان مـن الريـف والفالحـين 4أجـزاء فـي الشـمال تكـاد تكـون 
  .المقسمة بين العديد من الدول

  الساحل الفريقي منطقة في  المعدنية و الطاقوية المكانياتاواقع  :المطلب الثاني

   ثروة المعدنية للساحل االفريقي  :الفرع االول

المـــاس و النحـــاس والكوبالـــت التـــي  :تتمتـــع الســـاحل االفريقـــي بثـــروات طبيعيـــة و معدنيـــة هائلـــة مثـــل
تستخدم في الصناعات الثقيلة و الضخمة و هناك مخزون هائـل مـن الـذهب والحديـد والزنـك والرخـام والتـي لـم 

مليـون طـن  100: قـدر بواحتياط خامات الحديد فـي موريتانيـا ي تستفد منه بعض الدول حتى اآلن مثل تشاد

 تتـوفر فـالنيجر مليون طن من النحـاس عـالي الجـودة 27.3وجود النحاس ويقدر االحتياطي ب  إلىإضافة 
 الخـام، واليورانيـوم الـذهب األلمنيـوم، القصـدير، الزنـك، الرصـاص، كالحديـد، منجميـة مـوارد عـدة علـى
 مناطق ثالث في معتبرة بكميات يتواجد إذ الصادرات قائمة في األولى األخير المرتبة هذا يحتل حيث
 الصناعات من فيها التعدين صناعة فتعتبر مالي أما .ألف 280 ب منه االحتياطي ويقدر النيجر من

اسـتمرار  إلـى األلماس،إضـافة و والنحـاس والفوسـفات الـذهب اسـتخراج علـى االعتمـاد يـتم و ،األساسـية

                              
  . 4، ص 2011فبراير ، وثيقة أساسية تشكل جزءًا من تقارير الدول األطراف، األمم المتحدة 1
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تسـتمر فـي انتـاج  كمـا سـنويا طـن مليـون 100 ب إنتاجهـا يقـدر الـذي النحـاس مويتانيـا انتـاج الحديـد
بهـدا  حيـث تمثـل موريتانيـا الجـودة العـالي النحـاس مـن طـن مليون 27.3 ب احتياطه النحاس حيث قدر

  .االحتياط مخزونا هاما من الحديد المهم لصناعة الصلب في أوروبا

المصـالح الفرنسـية واألوروبيـة و المتمثلـة فـي إن استقرار منطقة الساحل والصحراء بصفة عامة يعني اسـتقرار 
و اهم معدن موجود في المنطقة اليورانيوم و يقـدر احتيـاطي اليورانيـوم فـي النيجـر  مصادر الطاقة و اليورانيوم

وبخاصــة مصــدر تنــافس النيجــر كانــت و ال تــزال مــثال  .ألــف طــن تســتغله شــركة سوســيل الفرنســية 280ب 
تحتـل النيجـر المرتبـة الرابعـة عالميـا فـي إنتـاج اليورانيـوم  ، بحيـث1ت اليورانيـوم، لالحتياطيـا ت األجنبيـةالشركا
 اليورانيوم باالضافة لشمالمن احتياجات االتحاد  %12من اإلنتاج العالمي وتغطي ما نسبته  %8.7بنسبة 

  .اليورانيوم من طن 1000 حوالي سنويا تنتج فهي ,التشادي

  الساحل االفريقيموارد الطاقة في : الفرع الثاني 

 خصوصـا ،تتوفر دول الساحل على موارد اقتصادية ذات صفة إستراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعـي
، موريتانيــا، التشـاد(أن بـاطن الســاحل  إلــىكمـا تشــير الدارسـات فـي المنطقـة األهــم فـى إنتــاج الـنفط فــى إفريقيا،

 فـي أساسـا لموريتانيـا البتروليـة اإلمكانيـات هـذه تتمركـز وكمـا البتـرول مـن *النيجـر تتمتـع دالتـا كمـا) النيجـر
 أعلنـت كمـا 2.برميـل مليـون 300 بحـوالي مقـدر البتـرول مـن ،حتيـاطي"قوربين" ،"ثيفات" ،"تيوف" ،"شنقويتي"

 برميـل 75000 ل إنتاجيـة بقـدرة بموريتانيـا، "شـنقويتي" فـي بتروليـة لحقـول اكتشـافها عـن 2001 الشـركة فـي
"Woodside" " حيث تضم نيجيريا المنتج األول للنفط فى إفريقيا وهى عضو فى منظمة  وودسايد" األسترالية

مليــون  27 إلــىمليــار برميــل، وبحجــم إنتــاج يــومى يصــل  36ويبلــغ احتياطهــا  ، )أوبــك(الــدول المنتجــة للــنفط 
فـــي  2010م ماليـــين برميـــل بحلـــول عـــا 4ســـقف  إلـــىبرميـــل، وهنـــاك جهـــود متواصـــلة لرفـــع القـــدرة اإلنتاجيـــة 
  .السودان والتشاد اللتُان تتمتعان باحتياطي نفطي هائل

 يقدر ما أي للنفط؛ العالمي المخزون من % 10 حوالي 2008 سنة إحصائيات حسب اإلفريقية القارة وتضم
 دول ثـالث فـي وتحديـدا اإلفريقـي السـاحل منطقة في % 60 بنسبة معظمه ويتواجد برميل مليار 125.6 ب

                              
1
 "Niger : un autre maillon faible dans le Sahel ? "   ،op cit  ،  p5. 

 الشمال من نيجيريا أجزاء الكاميرون من الشرق،وباقي وجمهورية الجنوب، من األطلنطي ويحدها المحيط نيجيريا، شرق جنوب في النيجر دلتا تقع* 
 ،"ينتهي ال صراع ..النيجر دلتا في والسياسة النفط"قنصوه،  صبحيواليات للمزيد انظر  تسع وتضم ،2 كم ألف 70 نحو مساحتها والغرب، وتبلغ

 25، ص 2012، مارس 11اقراءات افريقية، العدد 
  . 97،ص)  2010سبتمبر( ، 06العدد  إفريقية، قراءات مجلة،"تعريفية لمحة ...اإلستراتيجي إفريقيا قارة موقع " النهدي، مقرم أحمد 2
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 مـن % 35 يمثـل حيـث النفطـي اإلفريقيـة احتـواء للمخـزون الدول أكثر األخيرة اهمها نيجيرهذه منتجة رئيسية
 واقعـا أصـبحت هامـة، نفطيـة مؤشـرات اكتشـاف دلـك إلـىالـنفط ضـف  مـن اإلفريقيـة القـارة احتيـاطي إجمـالي
 أمـا ،1اليـوم فـي برميـل ألـف 250000 إلـى تصـل أن يمكـن إنتـاج احتياطـا قـدرة تقـدر التـي تشـاد فـي ملموسـا

 البتـرول مـن برميل مليار 5 إلى 3 من وجود أيضا ويفترض.اليوم في برميل ألف 200 حوالي فتصدر حاليا
  برميل 300000 إلى 250000 من تصل أن يمكن إنتاج قدرة مع

 هـذا تحديـد يمكـن.جـدا مهـم طـاقوي كمصـدر و غينيـا خلـيج مجـال أو إفريقـي الغـرب مجـالو يمكـن اعتبـار 
 CEDEAO/ ECOWAS.هـذا يضـم فـي المتمثلـة أفريقيـا لغرب إقليمية الدون المنظمة نطاق ضمن المجال

 ,ليبيريـا و سـييراليون و غينيـا ,العـاج سـاحل ,السـنغال من كل المجال إفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة
 علـى الجغرافـي المجـال هـذا يحتـوي .بوركينافاسـو و الكـاميرون و الغـابون و نيجيريـا ,والبنـين التوغـو و غانـا

مـن  اإلفريقيـة القـارة مخـزون ربـع علـى الغينـي الخلـيج يحـوي ,(غـاز و بتـرول) المحروقـات مـن معتبـرة كميـات
 الكـاميرون ,الغـابون ,االسـتوائية غينيا ,أنغوال 2,نيجيريا قبل من رئيسي بشكل تنتج برميل و مليار24ب وذلك

 .2005 غينيا خليج في للنفط المنتجة الديمقراطية الكونغو و

  انتاج النفط في افريقيا: 3جدول رقم 

  2030  2005  الدول
  4.422.000  2.719.000  نيجيريا

  724.000  313.000  غينيا االستوائية
  3.288.000  1.098.000  انغوال

  327.000  285.000  جمورية الكونغو
  269.000  303.000  الغابون

  16.242.000  9.936.000  كل افريقيا

  source http://www.bmlv3gv.at/pdf-pool/publikationen/sorting-out-the-mess-external-interest- 

 12/02/2014 12:43 

                              
قسنطينة، كلية الحقوق و  جامعة منتوي(الدولية،  العالقات في ماجستير رسالة ،"الجزائر نموذج :الخارجية السياسة في األمني البعد "عاللي، حكيمة 1

 . 120ص ).  2011 -2010 الدولية، والعالقات السياسية العلوم العلوم السياسية، قسم
2
Théophile Mirabeau NChare Nom, Initiatives diplomatiques et occupation de l’espace africain : le cas Golf de 

Guinée (2001-2008) Une approche des usages géostratégiques de la diplomatie, Yaoundé: Université de 

Yaoundé2, DEA Sciences Politiques,2009 http://www.memoireonline.com/09 13/04/2014 15:38  
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سـتحتل نيجيريـا المرتبـة االولـى  2030من خالل هدا الجدول يتبين لنا ان انتاج النفط في افريقيـا فـي 
سـوف يعـرف تزايـد  انتـاج الـنفط فـي افريقيـا بشـكل عـامفي انتـاج الـنفط تليهـا انغـوال و غينيـا االسـتوائية كمـا ان 

  .2030 2005مابين 

 الــــنفط و الغــــاز مشــــاريع مــــن المنــــاطق المهمــــة التــــي تطبــــق عليهــــا منطقــــة الســــاحل منطقــــةو تعتبــــر 
نيجريـــا  ،ع خـــط أنبـــوب الغـــاز العـــابر للصـــحراء والـــذي يـــربط النيجـــرير امشـــو كمثـــال عـــن هـــده ال ســـتراتيجيةاال

ينطلـق مـن واري ، مليـار متـر مكعـب 30 إلـىسـنوية تصـل  كلم بإمكانيـات 4128على مسافة والجزائر ويمتد 
وبـدأت  ،حاسـي الرمـل بـالجزائر مـرورا بـالنيجر، ويسـمح ألوروبـا التـزود بالغـاز الطبيعـي إلـىفي نيجريا ويصل 

  .12009 جويلية 3أعماله بعد االتفاق الذي أبرم بين الدول الثالث في 

 

 في منطقة الساحل االفريقي ةيمناأل التحديات:المطلب الثالث 

مفــاهيم  إلــىالــذي تجــاوز المفهــوم الكالســيكي  مــنيــة بــالتحول فــي مفهــوم األمنارتبطــت التهديــدات األ
هذا التوسع هو ميزة التهديدات في منظمة الساحل التي لم .اخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي وقيمي ونفسي

تواجـــه دول الســـاحل   أشـــكال أخـــرى أيضـــا اي إلـــىي وٕانمـــا توســـعت منـــيعـــد ميكانزمهـــا األساســـي الهـــاجس األ
 حيث تحدث عنها العديد من االطارات والمسـؤولين 2االفريقي تحديات داخلية و خارجية على الصدى العالمي

التحديات التي تواجهها منطقـة السـاحل ال تعـرف : "قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،من جانبهف

وبالعمل معا، وباالسـتثمار . فدائرة األزمات يمكن كسرها. حدودا، وكذا ينبغي أن تكون الحلول التي نطرحها

والقدرة على التكيف والتعافي وٕاتاحة الفرص للنساء والشـباب، يمكننـا  منفي تحسين نظم الحكم الرشيد واأل

وتظــل . ســتدامةعــرف تنميــة ممنــاطق ت إلــىأن نســاعد منطقــة الســاحل علــى التحــول مــن األوضــاع الهشــة 

تنحية المشـاكل التـي تشـعل  إلىمكافحة نيران الحرب في منطقة الساحل قضية مهمة، إال أننا نحتاج أيضا 

فمـن خـالل هـدا يحـاول بـان كـي مـون وصـف التحـديات التـي تواجههـا ، " ارعـدم االسـتقر إلىالصراع وتؤدي 
اي ليست محصورة في منطقة الساحل االفريقـي فقـط لـدا البـد مـن  3منطقة الساحل االفريقي انها عابرة للحدود

                              
  .مرجع سابق شمسة بوشنافة،  1

2
 Wolfram lachar  ،" actually existing security the political economy of the saharan threat  ،security dialogue vol. 

39 ، no.4 ،(August 2008 )p 30  
 :علية ، متحصل2013، 64، العدد 17السنة، "الواقع والتحديات،مجلة دراسات شرق اوسطية.. منطقة الساحل اإلفريقي"مصطفى بخوش،  3

http://www.mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=415  11:51الساعة  11/12/2014:تاريخ الدخول 
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و اعطـــاء النســـاء  مـــنالتعـــاون المشـــترك مـــن اجـــل تخطيهـــا و دلـــك يكـــون باصـــالح نظـــام الحكـــم و تحقيـــق األ
والشباب فرص كما انه يمكن مساعدة بتحقيق التنمية المستدامة و كدلك القضـاء علـى االطـراف و الجماعـات 

  .نطقة الساحلالي تهدد استقرار م

حـول الفوضـى  «Atlantic Monthly» ي الدوريـة األمريكيـة المشـهورةفـ  )روبـرت جاكسـون(مـا كتبـه 
: فقـد وصـف أفريقيـا بأنهـا ،فـي أفريقيـا وهـي نتـاج زيارتـه لمنـاطق الصـراعات الملتهبـة فـي غـرب أفريقيـا القادمة

الدولــة، وتعـاني مـن انتشــار األوبئـة والجريمــة، تطـرح نموذجـًا للفوضــى العارمـة؛ حيـث تشــهد انهيـارًا لمؤسسـات 
تعاني منطقة الساحل : "أما رئيس مجموعة البنك األفريقي للتنمية دونالد كابيروكا فقال .1وانهيار حكم القانون

حـدة هـذه  وقـد تفاقمـت. ن تحديات قديمة، وقابليـة التـأثر بـالتغيرات، المناخيـة وموجـات الجفـاف المتكـررةم

ويجـب علينـا حاليـا أن نعمـل معـا علـى بنـاء القـدرة علـى . مـنقت الـراهن نتيجـة النعـدام األالتحديات في الو 

ولـذلك، . التكيف والتعافي، وٕاتاحة الفرص للجميع من خالل تـوفير الوظـائف للشـباب علـى وجـه الخصـوص

ــة التحتيــة، والتكامــل اإلقليمــي، وســندعم القطــاع الخــاص فــي وســيقوم الحــل . فسنســتثمر فــي مرافــق البني

وهــذا مــا سيرســي األســاس . المنطقــة علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل للجميــع، والتجــارة واالســتثمار

  ".  الالزم لتحقيق االستقرار واالستدامة الدائمين

مــن خــالل هــده التصــريحات يتبــين لنــا ان منطقــة الســاحل االفريقــي تواجــه تحــديات محتلفــة تتمثــل فــي 
  .تماثليةتحديات تماثلية و تحديات الال

  التحديات التماثلية :الفرع االول

  :تعقد تركيبة المجتمع  �

جعـــل مـــن عجلـــة   و قبليـــا و عرقيـــا* ثنيـــا مفككـــة طبيعـــة المجتمعـــات فـــي المنطقـــة الســـاحل االفريقـــي
أنــتج أزمــات  مــا هــذا، االنــدماج االجتمــاعي عمليــة جــد صــعبة خاصــة مــع غيــاب ثقافــة سياســية وطنيــة موحــدة

فمـــثال ، 2دات طـــابع اثنـــي عرقـــيفهـــي فـــي الغالـــب صـــراعات معقـــدة يصـــعب الـــتحكم فيهـــا  و خارجيـــة داخليـــة

                              
اكتوبر (القراءات االفريقية،العدد االول، ، "األسباب واألنماط وآفاق المستقبل:الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا" ، حمدي عبد الرحمن حسن 1

  .44، ص)2004
 وراإلثنية هي ظاهرة تاريخية تعبر عن هوية اجتماعية تستند إلى ممارسات ثقافية معينة ومعتقدات متفردة واالعتقاد بأصل وتاريخ مشترك وشع*

والعرقية تختلف عن اإلثنية في أنها قائمة على األصل الساللي أو العرقي .باالنتماء إلى جماعة تؤكد هوية أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع اآلخرين
  المشترك، فهي تعبر عن شعب أو قبيلة بغض النظر عن الثقافة والمعتقدات

2 "Ethnic groups in Africa ،"  www . soylor .org .30/04/2014 23:40 
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ألـف  500ألف نسمة تليهـا مـالي ب  80
يتواجـد و يطلـق علـى المنطقـة التـي  جزائـر

  
مركز الجزيرة :الدوحة ،  الساحل األفريقي

 فـــي منطقــة الســاحل االفريقــي فمــثال هـــده 
ي خمســة دول كمــا هــو موضــح فــي هــده 

بنــاءا الحـدود اعتمـد فـي تحديــد و رسـم ي 
ل السـاحل لـدا عتبـر دولـة السـاحل ه دول 

عــــام  Thomas Packenhamصــدره
هدا .تقسيم الحدوددي لعبه االستعمار في 

ذي كــان ســببا للعديــد مــن النزاعــات والــ .

 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز :العربية المتحدة.

2 Samuel Benshimo، "Rebellion touareg au

http://sahelintelligence.com/immigration/35

اسات او أيديولوجية من أجل تغيير بعض السي
ويشتمل هذا الصراع على أعمال عنف مسلح منظم 

 .ل قاعدة عسكرية محددة لها
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800فتوجد النسبة الكبيرة من التوارڤ في النيجر ب  
ة الجزائـألف وفي المرتبة األخير  35 وبوركينافاسو ب 

  .1االزواد 

  ضح التوارق في منطقة الساحل االفريقي

ية في السمنقوي، إستراتيجية الجزائر تجاه التطورات األ
  .4ص، 

ل هــدا الشــكل يتبـــين لنــا الطبيعــة المعقــدة للمجتمــع فـــي
نــا منــاطق المنــاطق الت ــي توجــد فيهــا التــوارق و هــي 
ارجـاع هــدا التقسـيم حسـب اعتقـادي لالســتعمار الـدي 

دون مراعـاة لخصوصـيات دول ال للمسـتعمر يةجسـتراتي
Artificial  الــــذي أصــد و هــدا مــا نجــده فــــي الكتــــاب

دي الدي يبرزالدور ال "لتكالب االستعماري على أفريقيا
.2 بســبب التعــدد العرقــي مثــل نيجــر يش اضــطرابات

               
.اإلمارات(،اإلفريقي الجوار ودول العربي القومي األمن ،بغدادي إبراهيم

 59 . 
 au Mali et au Niger" ، 03.07.2012 16 :45 

35-rebellion-touareg-au-mali-et-au-niger 
ل الصراع الداخلي في المجتمع، تقوم به جماعة أو جماعات على أسس إثنية او أ

ويشت. الحكم أو الحصول على الحكم الذاتي لمنطقة معينة أو االنفصال عن الدولة
ع األطراف المشاركة، ويتم تنفيذ عمليات العنف انطالقًا من مناطق معينة تمثل قا

التحو:الفصل الثاني 

 

 

 

المفككة  *الطوارق
ألف وب 70وليبيا ب 

فيها الطوارق اسم االز

توضح: 1رقم خريطة 

بوحنيه قوي :المصدر
، 2012، للدراسات

مــن خــالل هــ
الخريطــة توضــح لنــا م
الخريطـة و يمكـن ارجـ
عن المصالح االسـترات

states  مصــطنعة
التكال "م بعنـوان1991

مــا دفــع الــدول تعــيش 

                   
إبراه السالم عبد جواد، جي 1

،ص 1999 اإلستراتيجية،

باعتبارها شكًال من أشكال ال  *
ظام الحالحكومية أو اإلطاحة بن

واسع النطاق من جانب جميع ا
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السياســـــية و االقتصـــــادية و حتـــــى جـــــاالت 
هــده كمــا ان  2بمــالي والنيجــر، الطــوارق 

المساعدات الخارجية الغذائية ك تقف امام 
كمـا ان هـده االنقسـامات  3 .ها دول فاشلة

أصـــبحت  بحيـــث ى فـــى الصـــراع فـــى تشـــاد
المتصـارعة علـى الحكـم، وتـوتر العالقـات 
 ئج هــدا التعـدد االثنــي و العرقــي هــو تزايــد

  
source:Clionadh Raleigh, Caitriona 

‘Ungoverned Space’nternational Jo

http://www.stabilityjournal.org/artic

1 Merise jalali,"Tuareg migration a critical

12/10/2013 14:50 
  65 ..، ص) 2004، العليا

3 Paul Williams, Thinking about security 

 : rican.cu.edu.eg/Publications%20C  
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التـــــي اثـــــرت علـــــى دول الســـــاحل فـــــي كـــــل المجـــــاال.*
 وأزمــات الصــومال و تشــاد زمــةاالســبيل المثــال  ى

و تعرقل التنمية وكدلك تق مام اإلصالحات االقتصادية
 من إضعاف دول هذه المنطقة التي هي في أصلها د

كمـــا يـــرجح أنـــه عامـــل أساســـى فـــ لـــى مصـــادر الثـــروة
رد الـنفط هـدفًا أساسـيًا للقبائـل التشـادية والجماعـات المت

التــي كــان مـن اهــم نتــائج  4.ة وغيــر العربيـة فــى تشــاد
  .ن

  ضح العنف ضد المدنيين في الساحل االفريقي

 Dowd،Governance and Conflict in the Sah

 Journal of Security and Development (5 July 2

ticle/vie13/09/201412:20 

               
al compoment of crisis in the sahel" ، www .migratio

العل الدراسات أكاديمية :ليبيا( نعمة،  هاشم كاظم :تر ،إفريقيا في لسياسة
 in Africa, (the royal institute of international affairs 20

: ،متحصل عليه"ط والعالقات العربية األفريقية،تقرير االتراتيجي االفريقي
  12:30:الساعة  06/2013

التحو:الفصل الثاني 

 

 

 

*الحـــــروب األهليـــــةو 
علــى ،1االجتماعيــة

الصراعات تقف أمام ا
و المالية مما يزيد من
عززهـــا الصـــراع علـــى 
السيطرة على موارد الـ
بـين القبائــل العربيــة و
العنف ضد المدنيين

يوضح : 5رقم  شكل

ahel’s 

 2013). 

  

                   
atio policy .org. 

والسي الحكم توردوف، وليم 2
 2007).p123. 

لنفط وال"، صباح أحمد فرج 4

05/6تاريخ دخول الموقع 
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ممارســـات العنـــف ضـــد المـــدنيين فـــي  الشـــكل يوضـــح لنـــا مـــدى تـــأثير تلـــك الصــراعات مـــن خـــاللهــذا 
ة نتيجـة للممـارات التـي يقـوم مـحيث تكون نيجيريـا فـي المقد قي و بيرز هدا الشكل نسب متفاوتةاالفريالساحل 

تــاريخ االزمــة فــي مــالي  2012و بدايــة  2011مــالي حصوصــا فــي نهايــة  بهــا بوكــوحرام ضــد المــدنيي تليهــا
 .قل في نيجر و تشادكبير ما نتج عنه تدخل عسكري تليها موريتاني و درجة ا عرفت مالي هده الفترة صراع

بحيـث  الهويـة الوطنيـةقـد تواجـه ان الهويـة العرقيـة هـو  هدا التعقد االثني العرقـي كما ان من اهم اثار
اختلـــف البـــاحثون فـــي تقـــدير أهميـــة الرابطـــة األساســـية للجماعـــة العرقيـــة؛  و، عـــارض توجهاتهـــا و تصـــوراتهات

ٍن رابطة الوعي باألصل المشترك والوعاء اإلقليمي، رابطة اللغة والثقافة، ويضيف بعض ثا إلىفبعضهم يشير 
ذلــك خصــائص التكــوين النفسـي، لكــن مــا هــي أبـرز خصــائص الرابطــة العرقيــة؟  إلـىوقـد يضــيف بعــض ثالــٍث 

  :أربع خصائص أساسية إلىيمكن في هذا السياق اإلشارة 

   .أن الرابطة العرقية تتميز عما عداها من روابط اجتماعية في كونها وراثية وليست مكتسبة :أولها

تتميــز بمشــاركة أفرادهـا فــي جملــة مــن القــيم والمعتقــدات، وعـادة مــا يــتم التعبيــر عــن ذلــك بشــكل : اثانيــ
 ،المجتمع ككلمؤسسي؛ فالجماعات العرقية تمتلك مؤسسات جماعية توازي بشكل أو بآخر تلك الموجودة في 

  .يعني ذلك ولو بشكل غير مباشر أن المؤسسات ذات الطابع العرقي تشكل تهديدًا لسلطة الدولة الوطنية

متغيـــرات  إلـــىوقـــد يعـــزى ذلـــك  ،للرابطـــة العرقيـــة فـــي وجـــود تمـــايزات داخـــل الجماعـــات العرقيـــة :ثالثـــا
راعات داخليـة تزيـد مـن تعقيـد السياسـات صـ إلىالعشيرة والجماعات العمرية واالنتماء اإلقليمي؛ وهو ما يؤدي 

اي فــإن العرقيــة فــي أفريقيــا تتميــز بأنهــا يمكــن أن تــتالءم مــع المواقــف، والســياقات  .الوطنيــة للدولــة األفريقيــة
 1.رعية متعددةا تنطوي عليه من والءات المتنوعة والمعقدة بحكم م

 غايـة الوقـت الـراهن ضـعف الدولـة إلـىتعـاني بعـض دول السـاحل منـذ االسـتقالل   : أزمة بناء الدولـة �
و ضـعف   2المؤسسـاتي لشـؤونها السياسـية مـن خـالل هشاشـة الحكـمتسيير من سوء فهي دول تعاني 

 .*في اطار الدول الفاشلةتسييرها لشؤونها االقتصادية بل و حتى االجتماعية لدا صنفت 

                              
  . 82،قراءات افريقية، العدد الثاني، ص  سياسات التنافس الدولي في افريقياحمدي عبد الرحمان حسن،  1
جيتاشو زيروا، األساليب التعاونية لحل الصراعات في أفريقيا، ورقة عمل، جامعة أديس أبابا، معهد الدراسات الخاص &جيبرهيوت مولوجيتا  2

  .م2013فبراير  5،بقضايا األمن والسلم
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فحســب  تزايــد عــدد الســكانفــي ظــل  فــي دول الســاحل االفريقــي هنــاك ارتفــاع الفقــر:ارتفــاع نســب الفقــر �
ونسـبة الفقـر بالسـودان تمثــل , م1مإحصـائيات األمـم المتحـدة فـإن النيجـر تعـد ثـاني أفقــر دولـة فـي العـال

 إلــىوهــذا يرجــع %.40موريطانيــا  ،%64مــالي ،%63النيجــر ، %80وفــي التشــاد أكثــر مــن ،40%
الناتج عـن قلـة األمطـار و التصـحر و هـذا األخيـر نـاتج عـن  التالية و هي الجفاف الطبيعية االسباب

هكتــار فــي الســنة بينمــا ال يتجــاوز التشــجير  300.000قطــع الغابــات حيــث أن نســبة التعريــة بلغــت 
هكتار من األشجار المغروسة ال تعـيش  10000حيث انه من بين  ،هكتار في السنة 10000نسبة 
إلـي  2002/2004ي عـامي فـف غـزو الجـراد باالضـافة اما الباقي فيختفي لنقص الصـيانة 200سوى 

 خاصــة فــي التشــجير التــأزم الوضــع حيــث قضــى هــو األخيــر علــى مــا تبقــى مــن المحاصــيل الزراعيــة
  .اضافة أراضي قاحلة جدا

الفقر هو ضعف األداء االقتصادي أي االعتماد على آليات قديمة في اإلنتاج الزراعي  وكذلك من أسباب
أي زراعــة بدائيــة محرومــة مــن البنــي  قــرون 4لــم تتطــور منــذ تقليديــة تعتمــد علــى آليــات  حيــث انــه فــي النيجــر

إنتــاج الحبــوب فــي منطقــة الســاحل  بحيــث كــان ســببا رئيســيا فــي انخفــاض 2.التحتيــة و التجهيــزات الضــرورية 
 إنتــــاج الحبــــوب بشــــكل حــــادمــــع انخفــــاض و ، 2010/2011الزراعيــــة  ٪ مــــن حملــــة9وغــــرب أفريقيــــا بنســــبة 

آخــر خمــس  ، ولكــن أيضــا مقارنــة بالمتوســط2010/2011انخفضــت لــيس فقــط فيمــا يتعلــق محصــول العــام 
٪ 40و  2010/2011مقارنــة  ٪56بانخفـاض (غامبيـا  فـي وكانـت هـذه االنخفاضـات إنتـاج خاصـة. سـنوات
، وموريتانيـــــا )٪14/ ٪ 31(النيجـــــر  ، و)٪21/ ٪ 36(والســـــنغال ) ٪22/ ٪ 49(وتشـــــاد ) 2006-2010

ــــا فاســــو ) 10٪/  34٪( ــــزال الوضــــع الرعــــويال). ٪5/ ٪ 20(وبوركين ــــة بالمخــــاطر أيضــــا بســــبب   ي محفوف
و كـذلك اعتمـاد أكثـر المـزارعين علـى  3الصـراع فـي مـالي ويين انخفاض إنتاج صعوبات المياه وتنقل المهاجر 

                                                                                              
م بـــالـــخـــطـــورة وتــــمــــوج بـــنـــزاعـــات شــرســة مــن جــانــب الـفـصـائـل تتـــســـم الــــــــدول الـــفـــاشـــلـــة بـــالـــتـــوتـــر والــــصــــراعــــات الــعــمــيــقــة، كـــمـــا تــتــســ ـــ*

وقــد الـمـسـلـحـة الــتــي تــقــف الــمــعــارضــة وراءهـــــا غــالــبــا تواجه . ــــدول الــفــاشــلــة تـــحـــارب قـــــوات الــحــكــومــة الـــتـــمـــرداتفـفـي أغلب الــ. الــمــتــصــارعــة
درجـــة العنف لــلــدولــة الــفــاشــلــة، بـــل ما بــحــد ذاتـــهـــا ال تــقــدم  لـكـن. السلطات الرسمية في أي دولـة فاشلة، حاالت مــن الـعـصـيـان والــتــمــرد الـمـدنـيـيـن

ذلك هو العنف وهدفه األساسي تحقيق مطالب . تــعــريــفــا يقدم التعريف هو طابع استمرارية ذلك العنف وتوجيهه ضد النظام القائم، بحيث يكون غرضه 
ويتمظهر فشل الدولة القومية في المرحلة التي يصل فيها العنف إلى درجة . قالل مثال الذي تعرف به الدولة الفاشلةسياسية وجغرافية كالمطالبة باالست

 المركزية وكل المرافق التابعة له.خطيرة من الصراعات العسكرية الداخلية ويتدهور مستوى المعيشة وتضعف الدولة 
 . 125، ص )2005سبتمبر (، 2الفريقية، العدد،القراءات ا"الفقر في افريقيا"هالة جمال ثابت، 1
 .25.، ص) 2006اإلسكندرية دار الفكر الجامعي، ( ، الجريمة المنظمة العبر الوطنيةنسرين عبد الحميد،  2

3
 Union Economique Et Monetaire Ouest Africaine ،Reunion De Haut Niveau Sur La Crise Alimentaire Et 

Nutritionnelle Des Etats Membres De La Cedeao Et Du Cilss Note D’orientation – Juin 2012 . 
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الموجهـة للخـارج المحاصيل المرهونة بنزول اإلمطار الموسـمية و كـذلك االعتمـاد علـى المحاصـيل التصـديرية 
كذلك مـن أسـباب الفقـر الزيـادة السـكانية المرتفعـة حيـث تأكـدت . على حساب المحاصيل الزراعية االستهالكية

أن الزيادة السكانية الطبيعية تفوق دائما الزيادة الممكنة لإلنتاج الغذائي و هـو مـا  تنبأت مالتوس التي وضعها
بالمائة بينما تزيد الكثافـة  1.5 إلىنتاج فيها غي حاالت المطر التي يزيد اإل االفريقي يحدث في دول الساحل

فالزيـادة و .و بالتالي عجز اإلنتاج الزراعي في مالحقـة الزيـادة السـكانية السـريعة 1.سنويا 2.7السكانية بنسبة 
 أســوئ مــن موســم الجــوع و كانــت النيجــر اســتمرار حالــة الفقــر فــي هــده المنطقــة حيــث عانــت موريتانيــا النيجــر

و التي مازالت تعـاني مـن فقـر مـدقع بحيـث يمـوت مـأت اآلالف مـن األطفـال سـنويا بسـبب اللجـوء وسـوء  حالة
ألــف طفــل  150النيجــر يمــوت  فــي مــن ســوء التغذيــة الحــاد 5مليــون طفــل دون ســن أل  3.2التغذيــة يعــاني 

فـي  التغديـةمليـون شـخص مـن سـوء  11,3من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني نسبة % 61جوعا و 
مليــون شــخص يعــانون اآلثــار المباشــرة فــي تســع  18.4 إلــىارتفعــت النســبة  2011امــا فــي ســنة  2004ســنة 

 .االفريقي دول الساحل

مــالي المرتبــة تحتــل . الغــدائي مــنالــة انعــدام األبالمئــة ح90 وبالمئــة  70ففــي مــالي تعــاني نســبة مــا بــين 
و هـدا حسـب مـؤتمر البشـرية الـذي صـدرته األمـم المتحـدة حسب قائمة الدول األكثر فقـرا  177من بين  174
   2.الغدائي منفازدادت معانات دول الساحل االفريقي في انعدام األ 2012اما سنة  2004لعام 

الغالبـة لكـل دول الشـريط أي انعـدام  المجاعـة التـي هـي السـمة إلىنتيجة الستمرار حاالت الفقر أدى دلك 
فمنــذ فتــرة طويلــة أكــد الفالســفة و المحــامون االجتمــاعيون هــو أن الفقــر يلعــب دورا  و المــائي ، الغــذائي مــناأل

سـرعة انتقـال األمـراض الخطيـرة والمعديـة :ممارسة اإلجرام انتشار االمراض الخطيرة إلىمهما في تدهور الفرد 
  .2006و الكوليرا و السحايا و المالريا حيث تمثل في سنة  3مثل االيدز و السيدا

، حالــة وفــاة 2054و  2005حالــة فــي ســنة  75000حالــة ســحايا، المــال ريــا  4.103، الــة كــوليراح 1.018
النيجـــر  مـــالي فـــي بوركينـــا فاســـو 2006و اســـتمر فـــي  2005وانتشـــار مـــرض الكـــوليرا الـــذي بـــدا فـــي أكتـــوبر 

                              
1 Opinions divergentes sur la gravité de la crise alimentaire au Sahelhttp://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-

de-base/Ge  20 /12/2014 23:07 
2
 Crise alimentaire dans le Sahel Cinq étapes pour rompre le cycle de la faim en 2012 

 http://www.oxfam.org/21/12/2014 10:42  
  . 126، العدد الثاني ،ص  قراءات افريقية، "اوضاع الصومال في القرن االفريقي" انور قاسم الجعفري، 3
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بب بسـ 1مليـون طفـل 1,4 بنسـبة ، حيـث يمـوت أطفـال قبـل مـن سـن الخامسـةمـوتي  700موريتانيـا أكثـر مـن 
، حيث قدم توصيفًا 2008وبدايات عام  2007هى األزمة التى زادت حدتها فى عام األمراض وسوء التغذية 

  .2لألزمة

  م 2013لسنة  في دول الساحل االفريقي 5معدالت وفيات االطفال تحت سن  : 4 مجدول رق

 

   

  

  

  

  

  

   2013تقرير التنمية البشرية صادر عن االمم المتحدة  :المصدر 

 

من خالل تحليلنا لها الجدول تبين لنا ان دول السـاحل االفريقـي سـجلت و التـزال تسـجل ارقـام خطيـرة 
 إلـىو يمكـن ارجـاع دلـك حسـب تقـديري  اقـل قيمـة فـي السـنغال إلىفي وفيات االطفال من اعلى قيمة في ماليـ

الفقـر المجاعـة و كـدلك  إلـىمجموعة من االسـباب بـدايتها فـي الحـروب االهليـة التـي تشـهدها المنطقـة اضـافة 
 منطقــة الســاحل االفريقــي :االقتصــاد الهــش مثــل الســيدا الكــوليرا و المالريــا،  الفتاكــة ضبســبب انتشــار االمــرا

                              
  . 2، ص )  2013االمارات، اصدارات وزارة التنمية، (ون الدولي، ازمة الساحل االفريقي وزارة التنمية و التعا 1
 :فرج عبد الفتاح،زمة ارتفاع األسعار للسلع الغذائية، وٕامكانات القارة لمواجهة األزمة، تقرير االستراتيجي االفريقي متحصل عليه 2

http://african.cu.edu.eg  16/01/2014تاريخ دخول الموقع  

 75 السنغال

 98 غامبيا

 111 موريتانيا

 136 كاميرون

 143 نيجيريا

 143 نيجر

 173 تشاد

 176 بوركينافاسو

 178 مالي
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اقتصــادية ذاتيــة، بحيــث أن كــل هــذه الــدول مــن  عــن ســوء التنميــة الداخليــةالنــاتج  1تعــاني مــن اقتصــاد مفكــك
سـوء أو ضـعف نسـبة التبـادل  إلـىإضـافة   تشاد هي دول ضعيفة النمو عالية االستدانة والتبعيـة إلىموريتانيا 

 المسـاعدات الخارجيـة واسـوء مـن ذلـك هـو سـوء االسـتخدام لهـذه المسـاعدات إلـىاللجـوء  إلىالداخلي مما أدى 
تبني النهج  اي اقامة اصالحات سياسيةالمتمثلة في  الخارجية و التي هي في حد ذاتها مرفقة بشروط سياسية

ممــا ادى بالعديــد مــن دول الســاحل الخــوض فــي هــده   الــديمقراطي الــدي يقابلــه بالضــرورة اصــالح اقتصــادي
االقتصـادية و كانـت النتيجـة االصالحات االقتصادية اي اندماج ضمن النظام الراسمالي واصالح المؤسسـات 

ه ذحيث تتراوح نسب مستوي الدخل الفردي بالنسبة للدخل العالمي في ه هي التبعية و تراجع مستويات التنمية
  : المنطقة كالتالي 

% 0.04التشاد،الســــودان  النيجــــر،، بالنســــبة لمــــالي% 0.01بالنســــبة لصــــومال الــــي % 0.004مـــن    
دول الســاحل مــن الــدول األقــل نمــوا فــي العــالم حســب تقريــر األمــم المتحــدة  لــذا صــنفت 2 %0.003موريتانيــا 

خاصة النيجر من األقل نموا من حيث الدخل الفردي المقدر بأقل من دوالر واحد في اليوم وبمعـدل ) 2006(
وفــي , مــن ســكان التشــاد يعيشــون تحــت مســتوى دوالر واحــد فــي اليــوم% 80ونجــد أن . دوالر فــي الســنة136
وارتفاع أعباء الـدين الخـارجى، وتـدنى وتـدهور أسـعار المـواد األوليـة التـى %. 32وفي موريطانيا, %60مالي 

كمـا ان ضـعف و سـوء ، 3أفريقـي السـاحل تصدرها الساحل االفريقي، وتدنى مستوى االستثمارات الخارجيـة فـى
ة أو المصـــلحة القبليـــة الغـــاز الـــذي يســـتغل لصـــالح النفقـــات العســـكري ،تســيير المـــوارد الباطنيـــة خاصـــة البتـــرول

  4. اإلحباط و العنف و المطالبة بالحقوق االقتصادية و السياسية إلى بدوره والذي يؤدي

 

 

  

  

                              
 .3،ص ) 2012مركز الجزيرة للدراسات،  :الدوحة(،، االستراتيجية الجزائرية تجاه التطورات األمنية في الساحل االفريقيبوحنية قوي 1
  .13، ص)2008جانفي ( الجزائر، العدد األول، ، جريدة الشعب، "الساحل اإلفريقي بين التهديدات الداخلية و الحسابات الخارجية"امحند برقوق ،  2
: التقرير االستراتيجي االفريقي، متحصل عليه"الواقع واآلفاق: التنمية البشرية األفريقية"مصطفى عبد اهللا خشيم، 3

http://african.cu.edu.eg/Publications%20Center/AR  10:22:الساعة  12/08/2013تاريخ الدخول  
  .52،المرجع نفسه،ص "المعضالت األمنية في الساحل اإلفريقي و تداعياتها على األمن الوطني الجزائري"امحند برقوق ، 4
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  دولة افريقية 186من بين  2012مؤشر التنمية البشرية : 5جدول

 150 الكاميرون

 153 نيجيريا

 154 السنغال

 155 موريتانيا

 163 غامبيا

 182 مالي

 183 بوركينافاسو

 184 تشاد

 186 نيجر

  2013تقرير التنمية البشرية صادر عن االمم المتحدة :المصدر 

  

مـــن خـــالل هـــدا الجـــدول يتضـــح لنـــا ان دول الســـاحل االفريقـــي تحتـــل المراتـــب االخيـــرة مـــن حيـــث التنميـــة 
ان و هدا دليـل علـى  186 إلى 150بحيث تحتل المراتب االخيرة مابين و دولة افريقية 186البشرية من بين 
دولـة فـي العـالم بـل إن النيجـر تعتبـر أفقـر  15النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا في قائمة أفقـر : أربع دول، هي

دولــة فــي العــال؛ حيــث يقــع ثالثــة أربــاع ســكان دول المجموعــة فــي خانــة الفقــراء، وتتــراوح نســبة الســكان التــي 
ده الـدول هـي دول متخلفـة دول فـي طـور النمـو لـدا وصـفت ان هـ % 54 إلـى 43تعيش تحت خط الفقر بين 

  1.بالدول فاشلة

  

                              
1
 .53، ص ،المرجع نفسه"تداعياتها على األمن الوطني الجزائريالمعضالت األمنية في الساحل اإلفريقي و "امحند برقوق ، 
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 :الساحل حزام مناطق من العديد في سكاني نزوح �

فبالنسـبة . حدوث أضرار كبيـرة فـي دول الملجـأ ودول المنشـأ إلىفإن مشكلة الالجئين تؤدى في األغلب  
هروب القوى العاملة المدربة وتوقف عجلة اإلنتاج وهجرة العقول  إلىلدول المنشأ، تؤدى مشكلة الالجئين 

 والتـي وفى دولـة الملجـأ، فـإن الـدول األفريقيـة عمومـا تتسـم بضـعف قـدراتها االقتصـادية. خارج البالد إلى
 علـى للحصـول حدة التنـافس من وزادت ،1ةالحادة التغذية وسوء الغذاء أزمات من باألساس متضررة هي

 أثنـاء بهـم الخاصـة الماشـية باصـطحاب قطعـان الالجئـين مـن العديـد قـام حيـث .األساسـية الخـدمات
 وممـا ،والميـاه المراعـي مثـل أراضـي النـادرة الطبيعيـة المـوارد علـى إضـافياً  ضـغطاً  يضـع ممـا تـنقالتهم،

وتمثل تكلفة استضافة الالجئين عبئا هائال على كاهل الـدول  ،ةالمنطق في للخطر الحيوانات حياة ُيعّرض
المضـيفة، حيـث يشـكل الالجئـون ضـغطا كبيـرا علـى الخـدمات االجتماعيـة والمـوارد االقتصـادية فـي الــدول 

تهديــد التجــانس  إلــىومــن حيــث النتــائج االجتماعيــة لمشــكلة الالجئــين، تــؤدى مشــكلة الالجئــين . المضــيفة
الــدول المضــيفة، وتقــويض العديــد مــن القــيم المجتمعيــة المحليــة مــن خــالل تغييــر  االجتمــاعي الــداخلي فــي

 الناتجـة السـكاني النـزوح حركـات تسـببتأي  التركيب األثنى والثقافي والديني واللغوي في الـدول المضـيفة
 مزيـد وضـع في  ) ونيجيريا مالي في الخصوص وعلى وجه( المنطقة أجزاء بعض في مناأل انعدام عن
و نجدها بشكل كبير في مالي و نيجر حيث يقر وجود اكثـر مـن  المضيفة المجتمعات على الضغوط من

 .2نارح طوارق من ليبيا نحو مالي 200,000نارح داخليا في مالي كما توجد اكثر من  350,000

  :فقدان الساحل االفريقي لجيش منظم  �

علـى  3لحمايـة دول السـاحل االفريقـي متمرسـةإن بلـدان السـاحل اإلفريقـي التـي تضـم ال تمتلـك قـوات عسـكرية 
. خــوض الحــرب ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة، مثــل الجــيش الجزائــري الــذي يمتلــك خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال

غير  مناأل أصبحت أنظمتها أن أغلب دول الساحل هي عبارة عن دول صحراوية شاسعة المساحةخصوصا 
و بالتـالي فهـي منـاطق سـهلة االختـراق مـن قبـل  4ةأمنـاي انهـا منـاطق غيـر  قادرة علـى ضـبط ومراقبـة الحـدود

  .جماعات تهريب المخدرات و التجارة بالسلع و األسلحة

                              
 . 34،ص  2001، يناير 143، السياس الدولية، العدد "الحروب األهلية ومشكلة الالجئين في أفريقيا" أحمد إبراهيم محمود، 1
  .1وزارة التنمية و التعاون الدولي ،المرجع السابق، ص   2

3
 Khadija Mohsen,  " Security and insecurity in the MediterraneanSeminar on Security and Defence in the 

Mediterrane", p. 54: wwwcido. Org. 12/06/2014 12:30  
4 Clionadh Raleigh," Caitriona Dowd،Governance and Conflict in the Sahel’s ‘Ungoverned 

Space "، ’nternational Journal of Security and Development 5 July 2013. 

http://www.stabilityjournal.org/article/vie13/09/201412:20 



 ة األمنية االوروبية في الساحل االفريقي

  

2010(  

  
،متحصـل 2014فبرايـر  4،قـراءات افريقيـة،"قيـا

   12:13الساعة  11/12/2014:لموقع 

فــي النيجــر تليهــا بوركينافاســو % 85ســبة 
علـى طاقـات غيـر واعيـة غيـر متعلمـة وي 

بـن  فمالـك واالقتصـادية، نميـة االجتماعيـة
الحضـارة  انهيـار فـي سـبباً  يكـون قـد مـا
 علينا إن أنفسنا، في ةأمنك القضية إن ،

 سكن؛ وٕاذا والتاريخ، تحّرك المجتمع سان
 أفكار من فيه ما بمقدار بل أشياء، من

فهـا حسـبما البشـرية التنميـة كانـت ذا يعر 
 الجـنس وقـدرات أفـراد ومعـارف مهـارات
 ارتفعـت فكلمـا والتعليمـي، التربـوي النظـام
 البشـرية، التنميـة مسـتوى تارتفعـ سـمات؛

  .ليه دول الساحل االفريقي

منطلقات االستراتيجية اتحوالت الدولية الراهنة و اهم 
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10-2009(درات العسكرية لدول الساحل اإلفريقي 

دور الالعـب الفاعـل فـي إفريقيـا إلـىلجزائـر واالنتقـال " ، نية

http://www.qiraatafrican.com/v دخول المو تاريخ

: 

تصــل إلــي نســبة ل االفريقــي الســاحل الميــة فــي منطقــة
االفريي فهـي حتـوي  ما ساهم في تخلف دول الساحل

التنميـة لدينامكيـة فعـالً  عنصـراً  بوصـفه المـتعّلم الفـرد ة
كمـا للحضـارة، المؤسـس العنصـر الفـرد المـتعلم هـو 
،وال إمكانات أدوات قضية ليست إذن القضية :قال 

اإلنسان تحّرك فإذا ،اإلنسان وهو األول االجتماعي هاز
من يملك ما بكمية مجتمع غنى ال يقاس":وقال  اريخ

وٕاذا .1"الحضـارة وتقـدم األفكـار لتنميـة الخصـبة ة
مهـا تنميـة عمليـة هـي المتحـدة لألمـم دي االجتمـاعي

النظـ هـو هـذه الخصـائص لتحقيـق المالئم الطبيعي ضن
والسـما الخصـائص هـذه أفـراده إكسـاب فـينجاحـات  ق

و هدا ما افتقرت اليه  األمام إلى واالجتماعية تصادية

               
  . 12.، ص )2012ابريل (، 12العدد، راءات افريقية

التحو:الفصل الثاني 

 

 

 

القدرات:  6جدول رقم

قوي بوحنية :المصدر

view/?q=15/:عليه

 

:انتشاراالمية �

الميـة انســبارتفــاع 
هدا ما  %77بنسبة 

أهميـة و هنـا تظهـر
 أن رأى مـثال نبـي

قال حيث ،وانحطاطها
أوًال الجهاز ندرس أن

والتاريخ المجتمع سكن
التربـةفـي  والتعلـيم

االقتصـادي ا المجلـس
الحضن فإن البشري؛

التعليم وحقـق نوعية
االقتصا الحركية ودفع

 

                   
، قراءا" التعليم و التنمية" 1
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 :طبيعة النخبة السياسية �

والصحراء بكونها في معظمهـا أنظمـة عسـكرية أو يصـعب فيهـا  االفريقي تتسم نظم دول منطقة الساحل
طبيعـة النخبـة العسـكرية الحاكمـة يرجـع لو  1نتيجـة لكثـرة االنقالبـات مـدنيمـا هـو العسكري و ما هو التمييز بين 
وكــذلك أثــر النخبــة العســكرية فــي . التوســع والحــروب لتبريــر هيمنتهــا علــى الســلطة السياســية إلــىالتــي تســعى 

جانــب غيــاب مؤسســات  إلــىتوجيــه السياســة الخارجيــة نحــو التركيــز علــى األداة العســكرية كأســلوب لتنفيــذها، 
لسياسة الخارجية، األمر الذي يزكي شخصنة السياسة الخارجيـة لهـذه الـدول، وبالتـالي طغيـان طبيعـة تخطيط ا

 دول مصـالح غالباً  يمثلون كانوا الزعماء أن كما .إدراكات النخبة الحاكمة على السلوك الخارجي لهذه الوحدات

 الـبالد، وتنميـة االسـتقرار علـى بالحفـاظ الشـعبية المعارضـة وقمـع الواحـد نظـام الحـزب مبـررين بلـدانهم فـي أجنبية

 مـن للعديـد الحديثـة الدولـة تتعـرض أن إلـى أدى هـذا وكـل ،2مراكـزهم لتثبيـت الدوليـة علـى الرشـوة معتمـدين
  )واالقتصادية السياسية(األزمات

 :مظاهر الفساد السياسي �

و هــي ســمة معظــم دول إفريقيــا التــي يشــكل الســاحل جــزءا منهــا،و تتمثــل فــي إســاءة اســتخدام الســلطة و 
استغالل الوظائف العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة مادية ومعنوية، سواء كانت شخصية أو لفئة معينة، 

م الدسـتورية المخولـة خـروج الحكـام عـن حـدود صـالحياته إلـىو ذلك بمخالفـة القـانون أو التحايـل عليـه،و أدى 
 .لهم و استبدادهم و طغيانهم فكان بمثابة الدافع المحوري للعديد من الحركات اإلرهابية

  التحديات الالتماثلية في منطقة الساحل اإلفريقي :الفرع الثاني

  :كتالي  التي تهدد المنطقةتحديات ال
 :انتشاراالرهاب  �

أّدى تمـدد تنظـيم فـ  3لتداخل العديد مـن العوامـل نتيجةإلرهاب فى منطقة الساحل االفريقي تفاقم ظاهرة ا
أن  إلــىأن كــل التقــارير تشــير  إلــىالســيما  القاعــدة فــي بــالد المغــرب اإلســالمي فــي منطقــة جنــوب الصــحراء

لقاعـدة فـي بـالد ا"ال تتمركز في مكان معين، وخالل السنوات القليلة الماضية ضاعف تنظيم "القاعدة"عناصر 
التي تحولت  ،منها دول الساحل االفريقي من عملياته العسكرية في هذه الصحارى الشاسعة"المغرب اإلسالمي

                              
 . 20،ص ) 2014سبتمبر  22مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة(تنسيق في ظل التعقيدات، .. ،تجمع الساحل الخماسيلحسين الشيخ العلوي 1
 . 70حافظ النويني، المرجع السابق، ص  2
 .34، ص.)2006,األمنيةجامعة نايف للعلوم :الرياض(.،األنساق اإلجتماعية ودورها في مكافحة اإلرهاب والتطرف, عبد اهللا عبد العزيز اليوسف 3
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بسـبب تزايـد التيـارات االرهابيـة و يرجع الكثير مـن المحللـن الغـربيين تنـامي . مناطق خطيرة جدًا من العالم إلى
مــن خــالل  مــن احــتالل الشــمال المــالي لســنة ونصــف، المــدارس اإلســالمية خصوصــا بعــد تمكــن اإلســالميين

نشــاط شــبكات التجنيــد علــى امتــداد مــدن دول الســاحل االفريقــي حيــث يتواجــد وســطاء التجنيــد الــدن ينشــطون 
ويعملون في قرابة أربعة آالف مدرسة ومعهد قرآني ومؤسسات دينية ذات طابع خيري ودعوي، وتشكل مجـاال 

تنظيمات الجهادية، وتتركز هذه المادارس والمعاهد أساًسـا فـي مـدن نواكشـوط خصبا لوسطاء التجنيد لصالح ال
ونواذيبو وروصو ومنطقة الحوضين في موريتانيا، ومدن كيدال ومنكا وتمبكتو وتاوديني وغـاو وليـري ومـوبتي 

اغـادوجو في مالي، وفي نيامي وزندر وأغاديز وأرليت في النيجر، وفي نجامينا وأبشا وفايـا فـي التشـاد، وفـي و 
وفــي هــذا الصــدد قــدر التقريــر عــدد المـــدارس .1وبوبــو ديوالســو ودوري وهفويــا وتوغــان ونونــا فــي بوركينافاســـو

القرآنية التـي يـتم افتتاحهـا فـي المنطقـة بمدرسـة كـل أسـبوع فـي حـين أن مئـات هـذه المـدارس أصـبحت موجـودة 
ر لسـكان المنطقـة، حيـث يتوقـع أن يبلـغ تعـداد موريتانيـا والنيجـر، وممـا يفـاقم الوضـع التزايـد المسـتم بالفعل في

  .مليون نسمة 50ما يقرب من  2020سكان مالي والنيجر بحلول 

ـــىإضـــافة  ـــذافي والخـــوف مـــن اســـتيالء  إل ـــى أســـلحة ترســـانته العســـكرية  *االرهـــاب ســـقوط نظـــام الق عل
التي تعتبر ) شاد ونيجيريامالي والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو وت(في ليبيا ودول الساحل اإلفريقي  الضخمة،

القاعــدة '': الــوزير محمــد بــازوم قــائالهــي العــدّو المشــترك لهــا بــل و تهــدد دول اخــرى حيــث قــال " القاعــدة"أن 
المغاربية ليست آفة في الساحل فقط، بل أوسع من ذلـك، ومـن شـأنها المـس بمصـالح اسـتراتيجية فرنسـية مـثال 

الواسعة لمنطقـة الصـحراء و اصبحت الفضاءات  ."اليورانيوم في بلدنافي البحث عن باعتبارها الشريك األكبر 
خصوصـا  "القاعـدة فـي بـالد المغـرب اإلسـالمي"الكبرى وساحل غربي إفريقيا، المناطق المفضلة لنشاط تنظيم 

قـال بحيـث أكد وزير الخارجية المالي وهـابي ولـد سـيدي محمـد  ،2ان االرهاب هو تحدي يتخطى حدود الدولة 
لقاعـــدة فـــي بـــالد المغـــرب اإلســـالمي تتركـــز مـــن منطقـــة ادرار فـــي مـــالي لكنهـــا تنشـــط فـــي النيجـــر وتنفـــذ إن ا”

 في شبكاتها عبر التوسع خالل فتكًا من األكثر قدراتها اإلسالمي المغرب في القاعدة وُتغذي ،"عمليات مذهلة
كمـا أن هـده الجماعـات .3مـالي إلـى اآلونـة األخيـرة فـي موريتانيـا ضـد الجهـادي التركيـز تحـّول فقـد. الصـحراء

                              
  . 21لحسين الشيخ العلوي،المرجع السابق ،ص  1

 -و.كتيبة الموقعون بالدماء -.كتيبة الملتمون - حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا- القاعدة في المغرب االسالمي-:الجماعات االرهابية * 
  .اتحرير االزوادالحركة الوطنية -جماعة أنصار الدين - الجماعات االزوادية المسلحة

 . 51،ص ) 2005عمان، د د ن، (، قضايا دوليةمحمد عوض الهزايمية،  2
3Jean-Pierre Filiu  ، "Could Al-QaedaTurn African inthe Sahel? " ،Carnegie PAPERS Number 112،(June 
2010)، P 4.  
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 بـأقوال االستشـهادات فـي تنظـيم القاعـدة إلـى لجماعة بوكو حـرام الروحي يظهراالنتماءتعرف ترابط فيما بينها 
 بعـض فـي تنظـيم القاعـدة مـع حـرام بوكـو حركـة عالقـة مـؤخراً  واتضـحت .الحركـة، زعـيم منهـا القاعـدة رمـوز

 بعـد BBCبإذاعـة  الهوسـاوية النشـرة فـي - الحركـة باسـم الرسـمي موسى تنكو الناطق بّينه ما وهذا المواقف،
 و حسـبما تنقلـه.آخـر تفسـير البيـان لهـذا يكون وقد القاعدة، تنظيم إلى حركتهم انضمام أكد حيث قائدها مقتل

 أميـر تنظـيم قبـل اسـتدعاؤها مـن تـمّ  قـد الحركـة هـذه فـإن علـى اإلنترنـت؛ مواقعهـا فـي االنبـاء وكـاالت بعـض
 مـن وكـان القاعـدة، مظلـة فـي لالنضـمام ) الـودود مصـعب عبـد أبـي( الجزائري اإلسالمي المغرب في القاعدة

 المصـادر بعـض ولكـن ،نيجيريـا نفـوذه لتشـمل منطقـة بتوسـيع يحلـم أنـه :لهـم بهـا صـّرح التـي ضمن أطروحته
 تشـاد، فـي والثـوار فـي الجزائـر، الجهاديـة السـلفية خـالل مـن التنظـيم مـع وطيـدة علـى عالقـة الحركـة أن تؤكـد

 إلـى دعوتـه طيلـة يوسف أبي وبين بينهم االتفاقات تّمت وقد تشاد، جمهورية تجاور برنو والية أن وخصوصاً 
 .1الحركة مبادئ

الجماعات ''وأوضح مدير المركز اإلفريقي للدراسة والبحث حول اإلرهاب بوبكر باوسو ديارا من جهته أن 
'' أمـناإلرهابية الناشطة في شمال إفريقيا مهيكلة بشكل جيد و تعتمد طرقا عنيفة من خالل خلق جو مـن الـال 

 .''ة تراجع و اعتصاممنطق إلىاوية هذه الجماعات حولت المنطقة الساحلية الصحر ''مضيفا أن 

 :الهجرة الغير شرعية  �

عـدت تسـميات الهجـرة الغيـر شـرعية او الغيـر قانونيـة او السـرية فحسـب  الهجرة الغير شـرعية اطلقت علي
سـمي بالمهـاجرين بـدون وثـائق امـا المـؤتمر الـدولي للهجـرة فـي  1994سـنة  المؤتمر الـدولي للسـكان و التنميـة

والهجـرة عامـة ال تعـرف اتجاهـا جغرافيـا معينـا و إن كانـت فـي السـنوات  2ونيـة مي بـالهجرة الغيـر قانسبانكوك 
قـانون واضـح هـو  إلـىنحـو الشـمال ومـن الشـرق نحـو الغـرب، لكنهـا تخضـع أساسـا  األخيـرة تتجـه مـن الجنـوب

الغيـر يمكـن ان نقـول ان الهجـرة  3األمـاكن الغنيـة واألكثـر أمانـا إلـىالفقر وعـدم االسـتقرار  االنتقال من مناطق
 فــي افريقيــا بشــكل عــام و دول الســاحل االفريقــي بشــكل خــاص كــان عبورهــا بشــكل غيــر قــانوني عبــر شــرعية

اتجاهات غيـر المشـروعة متعـددة سـواء عبـر إقلـيم البحـر المتوسـط أو غـرب أفريقيـا، أو القـرن األفريقـى وشـرق 
حيـــث اصـــبح الســـاحل 4االوروبيـــة الهجـــرة تنشـــط بالســـاحل االفريقـــي نحـــو الـــدولو .أفريقيـــا أو الجنـــوب األفريقـــى

                              
  . 23.، ص )2012ابريل ( ،مجلة القراءات االفريقية، العدد الثاني عشر، "جماعة بكوحرام نشاتها و مبادؤها واعمالها في نيجيريا"مرتضى،  أحمد 1
 . 98المفكر، العدد السابع، ص  ، مجلةالشرعية غير الهجرة ماهيةمشري،  بن الحليم عبد 2
 . 275، ص 2والقانون، العدد الرابع،جانفي ،دفاتر السياسة الهجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليةمحمد رضا التميمي، 3

4 Ali Bensaad  ،"La grande migration africaine à travers le Sahara ،" Volume  99،  Numéro  99 
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النيجـر بلـد التـي يجتازهـا تـدفقات فمثالا اوروبا عبـر دول المغـرب العربـي إلىكمساحة عبور للوصول االفريقي 
حيـث مائـة ألـف شـخص يمـر سـنويا  .1الهجرة بشكل كبير نحو شمال أفريقيا والبلدان الساحلية، تم نحو اوروبـا

فـــي  300،000 والمغـــرب للهجـــرة نحـــو اوروبـــا هنـــاك مـــا يقـــدر بنحـــو حـــوالي مليـــون ونصـــف فـــي ليبيـــا، إلـــى
جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى تـــدخل  120،000و  65،000ووفقـــا لتقـــديرات مختلفـــة بـــين . 2موريتانيـــا، والجزائـــر

سـاحل االفريقـي الاي هنـاك عشـرات اآلالف مـن  3)موريتانيـا والمغـرب وتـونس والجزائـر وليبيـا(المغرب العربـي 
محمـود  و هـدا االرتفـاع فـي الهجـرة الغيـر شـرعية يرجعـه، الذين يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط سـنويا

و ستسـتمر الهجـرة .دول السـاحل االفريـق التـي تعـرف تراجـع كبيـر فـي 4ابو العينـين و بواقـع التنميـة فـي افريقيـا
  .5ية سياسية و اجتماعية في المنطقةأمنهناك تحديات او فجوة اقتطادية  مفي تزايد مدا

  :الجريمة المنظمة �

و تعرفهـا هيئـة االمـم  6ان منطقة الساحل االفريقي تعرف تحدي الجريمـة المنظمـة بكـل أنواعهـا و أشـكالها
بانهــا مجموعــة مكونــة مــن ثالثــة اشــخاص ام اكثــر و تعمــل هتــه المجموعــة "المتحــدة حســب اتفاقيــة بــالرم 

عــدد مــن المخالفــات طبقــا لالتفاقيــة الحاضــرة و دلــك مــن اجــل ان يحصــل علــى لتركيــز علــى هــدف ارتكــاب 

 ."مكاسب مالية مباشرة
ن الخارجــة عــ ل االجرميــة الغيــر شــرعيةاي ان الجريمــة المنظمــة مــن خــالل هــدا التعريــف هــي كــل االعمــا

ذا تهريـب السـجائر تهريب األسلحة و ك إلىالتجارة باألعضاء البشرية  إلىالقانون و تتمثل في غسيل األموال 
خاصة في منطقة ديكال المالية التي تعتبر أهم منطقة أو الحلقة األساسية لتهريـب السـجائر، كمـا تعـرف دول 
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3 Hein de Haas  ، "Migrations Transsahariennes vers l'Afrique du Nord et l'UE: Origines Historiques et 
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 إلىالساحل تنامي ظاهرة خطيرة أال و هي تجارة المخدرات التي تعرف نموا سريعا خاصة بعد تحول المنطقة 
 :من خالل الطرق التالية 1يين و الكراكالكوكا ،مكان عبور للمخدرات الصلبة مثل الهيروين

 .أوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل اإلفريقي و عبر المغرب العربي إلىمن أمريكا الالتينية 
المغـرب عبـر  إلـىمالي مـرورًا بـالنيجر، ومنهـا  إلىغانا ومنها  إلىتتعلق بتهريب المخدرات من كولومبيا  

وهي شبكة معقدة تؤكد وجود صالت وثيقة بين المهربين وٕامكانية  .جزر الكاناري فإسبانيا إلىالصحراء ومنها 
إذ أنــه حســب إحصــائيات  .أوروبــا إلــىعبــور أشــكال مختلفــة مــن الجريمــة المنظمــة مــن دول الســاحل اإلفريقــي 

وكشف مكتب ماليين دوالر  10كلغ من الكوكايين بقيمة  49تم حجز  2007قدمها مكتب األمم المتحدة سنة 
من التجارة العالمية للكوكايين تمر عبر منطقة السـاحل % 15األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 

أطنـان  4كمـا تـم حجـز  ، و"األفقـر عالميـاً "والصحراء، ما يهـدد اقتصـاديات دول يصـنفها االقتصـاديون ضـمن 
كلـغ مــن الكوكـايين علــى  75ا كمــا تـم حجــز مـن المخـدرات الموجهــة نحـو شــرق أوربـا عــن طريـق شــمال إفريقيـ

 إلـــىكلـــم  500مليـــون دوالر بـــالقرب مـــن منطقـــة تنزاوتـــي  45الحـــدود الجزائريـــة الماليـــة قـــدرت قيمتهـــا بحـــوالي 
أن  إلـى 2009أشـار تقريـر صـادر عـن األمـم المتحـدة فـي العـام  موريتانيا.الجنوب الغربي من مدينة تمنراست
االن رودييــه مــدير  ونقلــت الوكالــة عــن. طنــا 250نحــو  إلــىالطريــق تصــل  كميــة الكوكــايين التــي عبــرت هــذا

بالمائة من الكوكـايين الـذي يـدخل أوروبـا يمـر  10األبحاث في المركز الفرنسي لألبحاث والمعلومات قوله إن 
 18 ب أفريقيـا غـرب عبـر ُنقلـت التـي الكوكايين كمية قدرت 2012 عام فيان ويضيف رودييه  عبر إفريقيا

التطورات  إلىباالضافة  .2الساحل منطقة عبر مرّ  قد منها جزًءا أن ويزعم دوالر، بليون 1,25قيمتها تبلغ طنا
عطلـت طـرق مـرور الكوكـايين، إال أن , جرت في كل من تونس وليبيـا، ومـن ثـم النـزاع فـي مـالي االخيرة التي

و يمكـن ان نرجـع  خـالل طرقـات أخـرىقـدرة علـى اسـتباق األمـور ومتابعـة أعمـالهم مـن  اكثر يبدون"المهربين 
كـدا غيـر قـادرة علـى  و ،غير قادرة على مراقبة حدودهابعتبارها دول الساحل االفريقي لدول تعقد هده الظاهرة 

ســهولة العمــل اإلجرامــي المــنظم و ســهولة االتصــال بــين المنظمــات  إلــىيــة ألراضــيها ممــا يــؤدي مناإلدارة األ
  .مة بمجتلف انواعهاو الجري. اإلجرامية الغير وطنية

 :انتشار االسلحة •

بشــكل رهيــب حيــث  *بمختلــف انواعهــا الخفيفــة و الثقيلــة تعــرف منطقــة الســاحل االفريقــي تســرب االســلحة
ما يغذي الشبكات اإلجرامية والعاملة في التهريب والجماعات موجودة في المنطقة ألف كالشينكوف  80 نسبة

                              
  .4، ص) 2012الكارينغي سبتمبر، اوراق الشرق االوسط(الجريمة المنظمة والصراع في منطقة الساحل االفريقي، بالفرام االخر،  1
 . 3، ص) 2013االم المتحدة،جوان :،نيويورك( ،الساحل منطقة في الحالة عن العام األمين تقريراألمن،  مجلس 2
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خـالل ثـالث سـنوات األخيـرة عـن الحـدود المغربيـة الجزائريـة والحـدود تمخضـت  تهريب االسلحة كمـا .المتشددة
المغربيــة الموريتانيــة جملــة مــن األنشــطة غيــر الشــرعية، وأخطارهــا تهريــب واالتجــار بالســالح وخاصــة الســالح 

لكن بعـد بعـد سياسـة كان تهريب هذه األسلحة شبه منعدم  2003غاية  إلىالفردي والذخيرة الخفيفة المهربة، ف
، و تعتبر ظاهرة تهريب األسلحة الفرديـة والـذخيرة الخفيفـة والتجـارة حراك السياسي في المنطقة عرف تصاعدال

  .ن أي نشاط تهريبي آخر عبر العالمغير الشرعية بخصوصها من االنشطة االكثر روجا وربحا م
سنويا، تسـبب  مليون سالح خفيف يروج عبر العالم 800و حسب اإلحصائيات الدولية، هناك ما يناهز  

مليـار  16كمـا أن هنـاك . ألف في نطاق حروب ومنازعات مسلحة 31في مقتل نصف مليون شخص، منهم 
 و حيــث أصــبح الســاحل.ســالح خفيــف يصــنع علــى رأس كــل دقيقــة فــي العــالم 15ذخيــرة خفيفــة تنــتج ســنويا و

مكــن نقلهــا بيســر كبيــر وال وهــي أســلحة ســهلة التخــزين وي ثــاني أكبــر ســوق عــالمي لالتجــار باألســلحة االفريقــي
يتطلـــب اســـتعمالها واســـتخدامها درايـــة خاصـــة، وبالتـــالي تشـــكل آليـــة للتقتيـــل ومصـــدرا للقلـــق الكبيرخاصـــة فـــي 

  . السنوات االخيرة

د ا�ط��ل  •��:  

بعضـهم كـان عمــره ثمـاني سـنوات،في صــفوف قواتهـا قبــل  ،واصـلت حركـة الشــباب التجنيـد القسـري لــألوالد
كما جندت فتيات ليطبخن وينظفن لقوات . جبهة القتال إلىوقد أرسل كثيرون منهم . وأثناء العمليات العسكرية

ففــــي صــــومال أكــــدت الحكومــــة االتحاديــــة  .أو أجبــــرتهن علــــى الــــزواج مــــن عناصــــر فـــي الحركــــة ،»الشـــباب«
مجنــدا قــوات الحكومــة االتحاديــة  46غيــر أن مــا ال يقــل عــن . م الجنــود األطفــالاالنتقاليــة مجــددا فــي اســتخدا

وقـد احتجـزت الحكومـة االتحاديـة . 1سنة اختيروا لتلقي التدريب العسكري في الخارج 18االنتقالية أعماره دون 
الفعـال فـي  تـوفر لهـم فـرص االنـدماج ولـم ،سـيئةاالنتقالية مقاتلين سابقين من األطفال مع بـالغين فـي ظـروف 

بـه التجـارة بالبشـر  ُيقصـد) Human trafficking(اإلتجـار بالبشـر  إلـىباالضافة . المجتمع بعد إطالق سراحهم
مثــل العمــل كعبيــد فــي الزراعــة أو المجــاالت (يشــمل ذلــك االســتغالل الجنســي أو العمــل القســري  .الســتغاللهم

واإلتجـار بالبشـر غالًبـا مـا ُيشـار إليـه كشـكل جديـد  .ُيعد ذلك جريمة وانتهاًكا خطيـًرا لحقـوق اإلنسـان ).األخرى
مــن بيــنهم بشــر نتمــون  حايا كــل ســنة فــي االتحــاد األوروبــيللعبوديــة يــؤثر علــى عــدة مئــات اآلالف مــن الضــ

يختلـف اإلتجـار بالبشـر عــن أشـكال الهجـرة غيـر النظاميـة األخــرى .مـن بيــنهم أطفـال لمنطقـة السـاحل االفريقـي
   .الدولة الوجهة لهم إلىألن ضحايا اإلتجار بالبشر يتم استغاللهم عندما يصلوا 

                              
 . 212. ،ص)  2012منظمة العفو الدولية، :لندن(، حالة حقوق االنسان في العالممنظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية،  1
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 :إلىالتماثلية و يرحع اسباب التحديات التماثلية و ا
يمكــــن ان نقــــول ان اســــباب التــــي جعلــــت مــــن الســــاحل االفريقــــي يعــــيش تحــــديات خطيــــرة هــــي كثيــــرة 

و نرجـع اهمهـا الـي االرث االسـتعماري الـدي يعتبـر مـن اهـم االسـباب التـي ، واالصـعب انهـا معقـدة و متداخلـة
ون مراعاة للتركيبة االجتماعية د ،الساحل االفريقي يتخبط في ازمات نتيجة لتقسيم االصطناعي للحدود تجعل

حيـث عمـل علـى تحريـك اسـباب للسكان حيث لم تحترم خصوصيات هذه الدول وال سّيما القبليـة منهـا واإلثنيـة 
على المسـتويين الـداخلي و الخـارجي و دفـع المنازعـات الناتجـة عـن الخالفـات حـول  1الصراع االثني و القبلي

غيــاب كمــا ان ، دة الصــراعات بــين الــدول حديثــة العهــد باالســتقاللالحــدود السياســية كمــا عملــت علــى ابقــاء حــ
دول الســاحل االفريقــي تصــنف ضــمن الــدول الفاشــلة هــو عــدم صــالح أساســها منــذ بدايــة اي و ضــعفها  لدولــةا

هـده  بقائمـاال 2نشأتها، فإذا أخذنا دولة ما بعد االستعمار في أفريقيا فهي مجرد نسخة مشـوهة للدولـة األوروبيـة
 إلــىالتــي تعنــي االنتقــال مــن الطــور التقليــدي المباشــر  3 ديث باالليــات الجديــدةحــاالســتعمار الفــي اطار الــدول 

بقاء هده الدول فـي تبعيـة مسـتمرة للـدول الا الطور الغير المباشر و االكثر تنوعا و تعقيدا في ادواته و اساليبه
للــدول االفريقيــة بشــكل عــام و دول  4ات الطبيعيــةالتــي عملــت و ال تــزال تعمــل علــى نهــب الثــرو  االســتعمارية

عمومــا و دول الســاحل  وذاك مــا يفســر هشاشــة وفشــل أغلــب الــدول األفريقيــة ،الســاحل االفريقــي بشــكل خــاص
االفريقي بشكل خاص مما جعلها تعاني مـن تحـديات اصـبحت اليـوم ال تهـدد السـاحل االفريقـي بـل كـل االقلـيم 

     .الوروبيالساحلي و حتي مغاربي و حتى ا

                              
 . 76،ص ) 1985مؤسسة االبحاث المصرية، :بيروت(، 2، ط االستراتيجية و السياسة الدوليةاسماعيل صبري مقلد،  1
 ، 71.، المستقبل العربي،صازمة الدولة مابعد االستعمار في افريقيا حالة الدولة الفاشلة ماليحافظ النويني،2
 . 157، ص ) 1989عالم المعرفة، : الكويت ( ، الدوليةالعالم المعاصر و الصراعات عبد الخالق عبد اهللا،  3
 . 165، ص )2009مؤسسة شباب الجامعة،: االسكندرية ( ، افريقيا و االطماع الغربيةمحمود السيد،   4
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  ية االوروبية في الساحل منمنطلقات االستراتيجية األ: المبحث الثالث

بفعـــل التحـــوالت الدوليـــة الراهنـــة و بفعـــل المكانـــة االســـتراتيجية لـــدول الســـاحل االفريقـــي بالنســـبة للـــدول 
توجهها منطلقات المحددة في  ة االوروبية في الساحل االفريقي تعتمد علىيمناالستراتيجية األاالوروبية جعلت 

  .يةمنالتنافسي كاساس الستراتيجيتها األي و الطاقوي و مني لدا اتخدت المنطلق التاريخي و األمناأل

  

  يمنو األ منطلق تاريخيال:المطلب االول

تتنبـــى الـــدول االوروبيـــة اســـتراتيجية االمنـــة  مـــن االولويـــة التاريخيـــة باعتبـــار منطقـــة الســـاحل االفريقـــي امتـــداد 
طبيعــي لالســتعمار االوروبــي بشــكل عــام  هــدا مــن جهــة و مــن منطلــق امنــي بعتبــار منطقــة الســاحل االفريقــي 

  .لعالمي ال بد من مواجهتها النها تهدد االمن اتعاني من تحديات عابرة للحدود 

  الفرع االول المنطلق التاريخي

المنطلـق هـدا على غرار اية دولة اخـرى بحيـث ان  ية للدول االوروبيةمنتعود االولوية االستراتيجية األ
  .امتداد تاريخي اصيل للدول االوروبيةيركز على دول الساحل االفريقي العتبارها 

حيث ان هده الدول ال تزال تحمل مخلفات هدا  االوروبيةتمثل االرث التاريخي للدول  وروبيةالمستعمرات افال 
التـي عملـت و مـا زالـت تعمـل علـى االمتداد التي قد نمثلها في االمتداد اللغوي و الثقـافي و االمتـداد الحـدودي 

ساعدت السياسة االستعمارية على تغذية التناقضات اإلثنية من خالل  إشاعة الفوضى و التفرقة بين الفصائل
ْق تسـْد، أو مـن خـالل تفضـيل جماعـات إثنيـة معينـة علـى غيرهـا، وٕاعطائهـا نصـيبًا أكبـر فـي الحكـم سياسـة  فـر
مــن  ،و عــن طريــق تقســيم األقــاليم بطريقــة تعســفية دون مراعــاة الجانــب االتثربولــوجي للمجموعــات 1.والســلطة

بشــكل  الســاحل االفريقــي اجــل تســهيل عمليــة اســتغالل الثــروات الطبيعيــة للــدول االفريقيــة بشــكل عــام و لــدول
حيـــث قـــال مايكـــل كليـــر فـــي كتابـــه حـــروب مصـــادر الثـــروة ان افريقيـــا ســـتكون هـــي الهـــدف و ســـتكون  ،خــاص

  .مسرحا للحروب القادمة بين القوى المتصارعة  
   

                              
اوت (، 2376العدد، ، الحوار المتمد"أثر العوامل الداخلية والخارجية فى عدم االستقرار السياسي في أفريقيا" عزو محمد عبد القادر ناجي، 1

2008.(www.alhewar.com    12:40الساعة  12/07/2014تاريخ دخول الموقع  
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  يمنالمنطلق األ :الفرع الثاني

يــة العتبــار مناســتراتيجيتها األي فــي منــيــة االوروبيــة علــى المنطلــق األمنلقــد اعتمــدت االســتراتيجية األ
حيـث وصـف منسـق مكافحـة  ،داخليـة و خارجيـة منطقة الساحل االفريقي هي منطقة تحفل بالتهديـدات خطيـرة

اإلرهاب باالتحاد األوروبي جيل دوكيرشوف التحديات التي تواجه دول الساحل األفريقي وخاصة في موريتانيا 
  » خليطا خطيرا من التهديدات«تواجه قال كيرشوف إن هذه الدولفومالي والنيجر، 

فمــن خــالل قولــه هــدا حــاول كيرشــوف ان يصــف التحــديات فــي منطقــة الســاحل االفريقــي بانهــا تهديــدات     
 . اخلة مع بعضهادمت

حيـــث م  2001ســبتمبر 11بعــد أحــداث ال إالّ التقــدير األوروبــي للتهديــدات الجديــدة لــم يتبلـــور بشــكل فّعــف
من اإلرهـاب وانتشـار  التهديدات التي تواجه االتحاد األوروبي في كلّ  *"مناألوروبية لألاإلستراتيجية "صت لخّ 

و هـــده التحـــديات 1المنظمـــة و الهجـــرة غيـــر الشـــرعية،والصـــراعات اإلقليمّيـــة والجريمـــة  أســـلحة الـــدمار الشـــامل
حسـب وثيقـة  لمحـددمتضمنة في الساحل االفريقي لدا تعتبر الدول االوروبية منطقة الساحل مصدر لتحديات ا

  :ية االوروبية في اآلتيمناالستراتيجة األ

الجيـل  إلـىيمثل اإلرهاب الدولي نمطا من أنماط اإلرهاب الجديد الـذي ينتمـي  االرهاب الدولي:البند االول
الثالث في تطور الظـاهرة اإلرهابيـة، و التـي كانـت فـي البدايـة مـع مـا عرفتـه أوروبـا أواخـر القـرن التاسـع عشـر 

كل موجــات عنــف ذات طــابع قــومي متطــرف، ثــم مــا اجتــاح أوروبــا وأمريكــا الالتينيــة والمنطقــة العربيــة فــي شــ
بدرجات متفاوتة خـالل السـبعينيات والثمانينيـات الماضـية كـنمط ثـاني فـي تطـور الظـاهرة االرهابيـة، أمـا الـنمط 

االبــيض المتوســط مرتعـــا  وتعتبــر منطقــة البحـــر 2.الثالــث فقــد ظهرمــع مطلـــع التســعينيات مــن القـــرن الماضــي
حيـث كانـت هـذه المنطقـة مـن أولـى المنـاطق تضـررا بـه طيلـة عشـرية  ؛"باالرهـاب الـدولي " خصبا لمـا يعـرف 

نقلة نوعية في نمط اإلرهاب الدولي، خاصة من  م 2001كاملة، وقد شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر
واآلثـار التدميريـة الناجمـة عنهــا،  ،يـات اإلرهابيـةحيـث داللتهـا علـى االتجـاه التصـاعدي فـي مجــال وحجـم العمل

نظرا لمـا تشـكله  ،كما تكمن الخطورة في هذا التهديد في اتصاله بشبكات إلكترونية و عمله على إحداث عنف
بمـا فيهـا دول السـاحل و ال يختلـف االمـر هنـا بـين الضـفة الشـمالية و الجنوبيـة ، من ثقل اقتصـادي و سياسـي

                              
1 Adam D.ROTFELD, "¨L'Union a-t-elle besoin de PESD? ", Politique Etrangère, n2, 2004, pp364,366. 

، ص )2002جانفي(، 147، السياسة الدولية، العدد"الساحة الدوليةالشكل الرئيسي للصراع المسلح في : اإلرهاب الجديد"، أحمد إبراهيم محمود 2
44،45. 
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فقــد أعلــن رئــيس الــوزراء البريطــاني ديفــد كــاميرون أمــام مجلــس بحيــث  .التعــرض للتهديــدمــن حيــث االفريقــي 
تنظــيم القاعــدة فــي بــالد المغــرب اإلســالمي والجماعــات المواليــة لــه يمثــل خطــرًا وتهديــدًا مباشــرًا "العمـوم أن 

فنشـاط ، ي المنطقـة بمعنى ان نشاط التنظيمات االرهابية سيهدد مصالح البريطانية ف ".المملكة المتحدة منأل
عـــدم اســـتقرار المنـــاطق المجـــاورة وخاصـــة إفريقيـــا  إلـــىالجماعـــات اإلرهابيـــة فـــي منطقـــة الســـاحل ســـوف يـــؤدي 

وقد شـكلت أزمـة مـالي والنيجـر وتنـامي نشـاط القاعـدة تحـديات صـريحة للمصـالح األوروبيـة المتمثلـة  .*الغربية
  :أساسا في
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ا يتبــين مــدى تــاثير الجماعــات االرهابيــة النشــطة فــي الســاحل االفريقــي علــى الــدول االوروبيــة التــي ذو مــن هــ
  .تعرف توسع لتنظيم القاعدة و للجماعات اخرى

 إلـىتشـكل أسـلحة الـدمار الشـامل خطـرا أكبـر مـن سـابقتها بـالنظر  أسلحة الدمار الشـامل:البند الثاني
امتداد مجال تأثيرها المكاني  ٕالىحجم الخسائر التي يمكن أن تحدثها على الصعيد البشري والمادي والبيئي، و 

ي والزماني وقد احتلت بذلك قّمـة األجنـدة العالميـة المتعلقـة بقضـايا التسـلح وضـبط التسـلح علـى المسـتوى الـدول
واالقليمــي منــذ مطلــع النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، و ممــا زاد مــن خطــورة هــذه االســلحة اســتفادتها مــن 
ـــة علميـــة وعمليـــة مّســـت عديـــد  مخرجـــات الثـــورة التكنولوجيـــة منـــذ التســـعينات الماضـــّية محـــدثا تطـــورات انقالبّي

 2.الجوانب المتعلقة بامتالك واستخدام ونشر السالح النووي

أيضــــا مــــن خطــــورة هــــذا التهديــــد هــــو إمكانيــــة حصــــول التنظيمــــات اإلرهابيــــة علــــى هــــذه األســــلحة و مــــا يزيــــد 
ما تشكله الدول التي توصف بالمارقة على النظام الدولي والمالكة  إلىواستخدامها بصورة عشوائية، باالضافة 

  .الفريقيو هدا ما تشهده منطقة الساحل ا .و استقرار المنطقة أمنلهذه االسلحة من خطورة على 

و اسـتقرار  أمـنلـم تعـد الـدول األكثـر تقـدما هـي الفاعـل الوحيـد فـي تهديـد  الدول الفاشلة: الثالثالبند 
المنطقة كما كان خاصـة فـي فتـرة الحـرب البـاردة، بـل أصـبحت الـدول أكثـر ضـعفا و تخلفـا و التـي تعـاني مـن 

؛ حيـث يمكـن رصـد كثيـرة مـن العـالم  اطقاالضطرابات في مختلف الميادين عامال فعاال في تهديد استقرار من

                              
ل، سيراليون، توجو، دول غرب أفريقيا الرأس األخضر، بوركينا فاسو، بنين، غامبيا، غانا، غينيا بيساو،ليبيريا، النيجر، نيجيريا، مالي، موريتانيا، السنغا *

  . كوت ديفوار
 .10ص. 2001يوليو . 145العدد .السياسة الدولية ". ة في إفريقيا جنوب الصحراءالسياسة الفرنسي" . إجالل رأفت 1
 .233، 232، ص ص )2005جويلية(، 161، السياسة الدولية، العدد" األسلحة النووية وعالم القرن الحادي العشرين"محمود عبد السالم،  2
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أهـــم األزمـــات التـــي تعـــاني منهـــا هـــذه الـــدول فـــي مجموعـــة مـــن األمـــراض منهـــا الهجـــرة الجماعيـــة األمـــراض 
المستعصــــية و الجــــرائم المنظمــــة و خاصــــة الحــــروب االنفصــــالية و االثنيــــة هــــذه األخيــــرة التــــي تــــدفع بــــآالف 

ا األمــر الــذي يزيــد مــن ال اســتقرار تلــك أمنــالهجــرة نحــو منــاطق أكثــر  إلــىالمشــردين و المهــاجرين و الالجئــين 
  .المناطق

على الرغم مـن أن الهجـرة تلعـب دورا كبيـرا فـي تالقـي مجموعـات  الهجر ة غير الشرعية :البند الرابع
ففــي منطقــة المتوســط تفاقمــت مشــكلة الهجــرة خاصــة فــي شــمال إفريقيــا و دول  ،بشــرية متنوعــة الثقافــات، إالّ 

استقبال المزيـد مـن المهـاجرين غيـر المـؤهلين، خاصـة لمـا  أوروبا غير الراغبة في إلىلساحل األفريقي الفقير ا
أصــبح مــن الضــروري  داخــل أوروبــا، ومــن هنــا مــنفــي منطقــة المتوســط، و األ مــنتشــكله مــن خطــورة علــى األ

 .1نهإعادة النظر في هذا الخطر و محاولة إيجاد آليات جديدة تكون كفيلة للحد م

تــزداد خطــورة هــذه اآلفــة  ،وتشـكل المخــدرات وتجارتهــا احــد اكبــر المخــاطر علـى المجتمعــات االوروبيــة
مــع الهجــرة غيــر الشــرعية فالشــباب فــي الضــفة الجنوبيــة ســئم بــؤس الجنــوب مبهــور بالضــفة الشــمالية وألنهــم ال 

شـرعية بمســاعدة شــبكات تقــوم يتمكنـون مــن الوصــول إليهـا بطــرق شــرعية فــإنهم يعبـرون المتوســط بطــرق غيــر 
ألفـراد مجتمعـات ودول  أمـنوبذلك يظهر أن الهجرة تمثـل احـد مظـاهر الال. بتنظيم رحالتهم مقابل مبالغ مالية

وعليه سعى االتحاد األوربي لمواجهتها بتبني سياسات وتشريعات تتسم بتزايد النزعة التقيدية لشروط . المتوسط
  .النزعة القمعية الهجرة وكذلك

تعتبر الهجرة تحديا وفرصة في آن واحـد أمـام العالقـات االوروبيـة و افريقيـة نتيجـة التصـال مســألة إذ 
لـذا أتصـور أن الشـيء الـذي يحـدد أكثـر  الهجرة وتشابكها مع قضايا أخرى مثل البطالة واالستقرار السياسي،

، وهـو الشـيء مـن الجنـوبالرهان االفريقي هو الخوف األوربي مـن مسـتقبل يكـون مطبـوع بـالهجرة الكثيفـة 
إذا كـان الخطـر بالنسـبة ألوربـا :" بقولـه،"Alfons Ribera " الفانسـو ريبيـرا الـذي يشـرحه الباحـث األسـباني

ازدادت بفعــــل االزمــــة  بســــبب الظــــروف االقتصــــادية التــــي) التطــــرف، المخــــدرات، الهجــــرة(يـــأتي مــــن الجنــــوب 
انتهجنـــا سياســـة فاعلـــة لـــدفع التنميـــة، فـــإن الخطـــر االقتصـــادية التـــي يعـــاني منهـــا دول جنـــوب المتوســـط، وٕاذا 

خــوان أنطونيــو  " و هــو مــا يــذهب إليــه الخبيــر اإلســباني 20"ســيتقلص بشــكل يتناســب والنمــو فــي هــذه المنطقــة

حيث يصف النمو السكاني في شمال إفريقيا بالقضية الخطيـرة التـي يجـب أن تعـد لهـا أوربـا العـدة "  ساكولوجا

                              
 17/12/2014:تاريخ دخول الموقع  .eu consillium . eurapaاالستراتيجية االمنية االوروبية متحصل عليه  :اوروبا امنة في عالم افضل  1

   16:31الساعة 
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إذا لــم نســاعد بلــدان شــمال إفريقيــا علــى مواجهــة  :"رجيــة الفرنســي الــذي يقــول فيــهويستشــهد بقــول وزيــر الخا

، ثـم يضـيف ال يمكـن بحـال مـن األحـوال مسـاعدة بلـدان 1"االنفجار السكاني فإن شمال إفريقيا سيحل ببيوتنـا
، وهنـا نشـير "نامية هكذا كرما وحسن أخالق ولكن يجب على اإلتحاد األوربي أن يتحرك للدفاع عن مصالحه

شــمال المتوســط، وال يمكــن تصــور  إلــىأن اإلجــراءات البوليســية لــن تحــول دون تــدفق المهــاجرين مــن الجنــوب 
ألقــل الحــد منــه دون مـــا تنميــة اقتصــادية فــي جنـــوب المتوســط، فهنــاك إذا حاجـــة وقــف هــذا التــدفق أو علـــى ا

يتضــمن  مــنمفهــوم شــامل لأل إلــىالمشــترك والوصــول  مــنلمواجهــة مشــكالت دول جنــوب المتوســط لتحقيــق األ
" ، حيـث قـال 1974 سـنة هواري بومـدين التصريح الشهير للرئيس الراحـل إلىالتنمية االقتصادية، وهنا نشير 

ســـتطيع أ ي قنبلـــة نوويـــة أن توقـــف زحـــف المالييـــر مـــن البشـــر مـــن الجـــزء الجنـــوبي الفقيـــر للعـــالم نحـــو لـــن ت
   . الشمال

 ية القادمة من الساحل االفريقيمنفمن هده الوثيقة ان اولوية الدول االوروبية في مواجهة التحديات األ   
بحيــث صــنفت اوروبــا دول الســاحل مــن بــين الــدول االفريقيــة التــي تمثــل تهديــد للمصــالح االوروبيــة ان بــروز 

الهجــرة الغيــر شــرعية االهــاب  تهديــدات اصــطلح عليهــا بالتهديــدات العــابرة للحــدود او التهديــدات العبــر وطنيــة
دلـك التطـورات  إلـىضف   الخ.. .طيرالفتاكة السيدا و االوبة الخ و منبع لمختلف االمراضالجريمة المنظمة 

نحو دول الساحل التهديدات التي توجهها  إلىو هدا يرجع الدولية الراهنة اثرت في مستجدات الدول االوروبية 
اوروبـــا النهـــا تهديـــدات عـــابرة و تهـــدد اســـتمرار و بقـــاء الـــدول االوروبيـــة كمـــا ان هـــده الـــدول هـــي مـــن الـــدول 

خطـر الضـغط الـديمغرافي وهـو خطـر يـرتبط بمجموعـة مـن  إلـىالـدي يـؤدي المصنفة فـي اطـار الـدول الفاشـلة 
األبعــاد، كــالهوة الكبيــرة بــين ضــفتي المتوســط مــن حيــث اإلمكانــات االقتصــادية واالجتماعيــة، ومشــاكل الهجــرة 

  . 2غير المراقبة وارتباطها بقنوات تجارة األسلحة والمخدرات
   

                              
 :وانعكاساته علي الترتيبات األمنية في المتوسط، مدونة العلوم السياسية، متحصل عليه التحول في مفهوم األمنمصطفى بخوش،  1

http://omarpolitic.blogspot.com/  23:00الساعة  12/08/2014:تاريخ دخول الموقع 
  .123،ص) 2006دار الفجر،: القاهرة(، ، حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردةمصطفى بخوش 2
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  و التنافس المنطلق الطاقوي: الثانيالمطلب 

ان التطــور الــدولي فــي القــرن الواحــد و العشــرين الــدي عــرف تطــور المعــامالت الدوليــة هــدا مــا دفــع 
العديد من الـدول الكبـرى تتنـافس علـى المنـاطق االسـتراتيجية و تسـعى لتـامين الطاقـة العتبارهـا مصـدر االمـن 

راتيجية طاقويـة و تنافسـية فـي الحيوي للدول بشكل عام ، لـدا حاولـت االسـتراتيجية االمنيـة االوروبيـة تبنـي اسـت
  .منطقة الساحل االفريقي 

  الفرع االول المنطلق الطاقوي

ــنفط اإلفريقــى،  ــنفط اإلفريقــى قــد يمثــل عجلــة التنميــة االقتصــادية فــى القــارة، خاصــة أن ال يحتــل إن ال
برميل وفقا لتقديرات مليار  80احتياطات القارة من النفط الخام تبلغ فخريطة الطاقة العالمية، مكان معتبرا في 

مــــن االحتيــــاطى العــــالمى الخــــام وتتركــــز هــــذه % 8مــــؤتمر األمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة، أى مــــا نســــبته 
  .، وغينيا االستوائية%)70نحو (حتياطيات فى نيجيريا اال

 في التنمية تنفيذ برامج أجل من مهمة هي اإلفريقي الساحل دول عليها تتوفر التي الطاقة مصادر نإ
 السـاحل فـي الدولـة أجهزة يطغى على الذي اإلداري والفساد واالقتصادي السياسي الفشل أن غير ،الدول هذه

اصبح النفط هو  الكبرى للدول بالنسبة أهمية أكبر ذات الطاقوية المواد هذه فتصبح ،ذلك دون يحول اإلفريقي
متعـدد االسـتعمال و التوظيـف وفـي تحليـل توجهات االسـتراتيجية و اصـبح الـنفط لل مصدرو  المحرك االساسي 

لدراسة قام بها مركز الباريسي ان المصدر الطاقوي كان سببا في العديد من الصراعات الدولية لـدا يتبنـى هـدا 
و هـدا مـا نلمسـه مـن خـالل  1 مـن يسـيطر عليـه يـتحكم فـي العـالم:المركز النظري الجيوبوليتيكية التـي تقـول 

 فـي تـرى التـي أصـبحت األمريكيـة المتحـدة والواليـات فرنسـا الصـين، منهـا خاصـة تنـافس القـوي الكبـرى عليـه
 الـدول تلـك فأصـبحت بعـد لـم تسـتغل خـام مـواد مـن بـه لمـا تتمتـع إسـتراتيجية منطقـة اإلفريقـي السـاحل منطقـة
 يـةمنلـدا اعتمـدت االسـتراتيجية األ .الطـاقوي مسـتقبلها وتـأمين منهـا األكبـر النصـيب أخـذ أجـل مـن تتسـابق

 .بمصـادر الطاقـة الهائلـة تتميـز منطقـة السـاحل اإلفريقـيعلـى منطلـق الطاقـة ف االفريقـي االوروبية في الساحل
صناعات الدول الكبرى وهنا يكمن التنافس حول مـن  إلىبمعنى أن هذه الدول بها الموارد الطبيعية التي تنقل 

رات الخارجيــة ســواء تلــك التــي يكــون مصـــدرها وتتميــز دول الســاحل بقابليتهــا الالمحــدودة للتــأثي .يســتفيد أكثــر
او يكون مصدرها تواجد الشركات المتعـددة الجنسـيات الناشـطة فـي المجـال  ،دويالتي كما هو الحال مع فرنسا

                              
 .22،ص 2009، جانفي 8مركز الشعب للدراسات االستراتيجية،العدد:، العالم االستراتيجي "المنطق التنمويالنفط ركيزة لبناء "لويس مارتينز،  1
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كل هذا جلب ، 1مثل الشركات االوروبية ورانيومياالكتشافات النفطية و الغازية ووجود الو  ،والمنجمي الطاقوي
يــة االوروبيــة تركــز علــى الطاقــة االفريقيــة من، فاالســتراتيجية األلمنطقــةل خصوصــا االوروبــي االهتمــام الخــارجي

  . ها الطاقويأمنو هدا لتحقيق  بشكل خاص االفريقي بشكل عام و على الطاقة الموجودة بمنطقة الساحل
بالمئـة   70األوروبي تستهلك ما ينـاهز  االتحاد علما ان دولفي ان للدول األوروبية مصالح متنوعة 

 بـان االتحـاد االوربـي دول وتنطلـق 2020 العـام بحلـول  للغـاز اسـتهالكها بالمئـة مـن 40و  الـنفط أمـن مـن
 5نحـو، االوربـي االتحـاد الطاقـة ويسـتهلك أمـن تعزيـز فـي يسـاهم ان للطاقـة يمكـن اوربيـة موحـدة سـوق انشـاء
 ان .%) 24والغـاز ( 44%الـنفط يشـكل الهيـدروكربونات مـن ثلثـي االسـتهالك و يـاتي .مـن الـنفط مليـار

 نصف تستورد حيث الفقيرة نفطيا المناطق من جدا، فالدول األوروبية هي محدودة القارة األوروبية احتياطيات
ممـا دفـع للمزيـد  مـن ، كبيـرة احتياطيـات تمتلـك التـي الدولـة الوحيـدة هـي النـرويج احتياجـا النفطيـة، باسـتثناء

النفطيــة فــي المنطقــة مثــال المشــاريع فــي  حجــم  تزايــد و دليــل دلــكل االفريقــي التركيــز علــى الــنفط فــي الســاح
لكونهـا كانـت مـن  نيجيريـا نفـط مـن انهـا األولـى باالسـتفادة تـرى فبريطانيـا .النيجيـري يـة فـيالنفطالحقـول 

 شل شركة كون عن ، فضال*الكومنولث رابطة في عضوا نيجيريا مستعمراتها لفترة طويلة ضف إلى دلك ان
 بعـض وتـذكر .)الـنفط النيجيـري آبـار( النيجـر دلتـا فـي منطقـة وجـودا الشـركات اقـدم مـن البريطانيـة العالميـة

 ابوجـا لبريطانيـا سـمحت هنـا ومـن .الـنفط النيجيـري بالمئـة مـن10علـى  تعتمـد المصادر بريطانية ان بريطانيا
فـي اطـار التنـافس بـين القـوى الكبـرى البلـدين، و  بـين أمنـي تعـاون مـن خـالل المنطقـة تـامين فـي بـدور بالقيـام

تســارع فرنســا فــي اطــار االتحــاد األوروبــي إلــى ضــمان مصــالحها و حمايــة المصــالح المتواجــدة فــي المنطقــة 
والتـي تقـوم بعمليـات تنقيـب فـي  )Repsol(واالسـبانية  )RWEوWinter Shall (اضـافة للشـركات ألمانيـة

  ،2الساحل اإلفريقي 
بحكـم عالقاتهـا كدولـة اسـتعمارية، كمـا عملـت علـى تقويـة عالقاتهـا  ليبيـا، إيطاليا بـدورها حاضـرة فـي 

و باســتثناء هــذه المصــالح الحيويــة  ENIفــي مــالي مــن خــالل عمــل شــركاتها فــي قطــاع الطاقــة ومنهــا شــركة 
لمواجهــة كبريــات الشــركات الدوليــة فــي المنطقــة ،حيــث نجــد الشــركات االمريكيــة واالســترالية الهنديــة وشــركات 

                              
 .24المرجع السابق ،ص / لويس مارتين  1
التهديـدات :حـول،مداخلـة فـي ملتقـى دولـي "حـل استراتيجية االتحاد األوروبي لألمن و التنميـة فـي منطقـة السـا "شمسة بوشنافة، 2

،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة ،كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ،قســم العلـــوم المغاربيــة فــي ضــوء التطــورات الراهنــةاألمنيــة 
 Conference-Maghreb-ouargla.dz/.../Le-manifest.univ-:متحصل عليـه 2013نوفمبر  28و  27السياسية ،

Fevr-internationale  12:23:الساعة  17/07/2014تاريخ الدخول  
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فـي اسـتغالل البتـرول فـي موريتانيــا ) kugpec(ا الجنوبيـة تسـتثمر فـي اليورانيـوم بـالنيجر ،قطــر بتروليـوم كوريـ
 النفطـي الخـزين الدارة هيئـة حكوميـة بتاسـيس االوربـي االتحـاد دول الـنفط قامـت أمـن تعزيـز اجـل ومـن

 وفـي .السـوق المحليـة ءادا تحسـين فـي سيسـهم االمـر الـذي يومـا ( 40 ) عـن ال تقـل فتـرة االحتيـاطي تتـولى
 مـن مشـتركة اسـتراتيجية تبنـي المسـتقبل علـى فـي قـادرا سـيكون االوربـي فـان االتحـاد نفطيـة ازمـة نشـوب حال
ستمرار هذه األهداف فإن االتحاد األوروبي يعتمـد علـى االتحـاد اإلفريقـي والمجموعـة االقتصـادية لـدول ا 1اجل

غرب إفريقيا و هنـا يمكـن ان نقـول ان االتحـاد األوروبـي اعتمـد علـى دول االيكـواس و علـى االتحـاد اإلفريقـي 
ت االقتصادية االخرى مع التركيز لضمان أمنها الطاقوي اي لضمان المشاريع النفطية باالضافة الي التسهيال

البراغماتية وااللتزام السياسـي مـع المرونـة والحاجـة إلـى التعـاون مـع التنسـيق بـين الالعبـين اآلخـرين كالجامعـة 
العربية واتحاد المغرب العربي إضافة إلي التعاون الثنائي والمتعـدد مـع الشـركاء الـذين لهـم مصـالح فـي اإلقلـيم 

  . اليات المتحدة، وكندا واليابانكاألمم المتحدة، والو 

  منطلق التنافسي  :الفرع الثاني

يــة االوروبيــة هــي اســتراتيجية تتبنــى المنطلــق التنافســي فقــد شــهدت منطقــة الســاحل مناالســتراتيجية األ
فــي ف ةدخــول اطــراف جديــدة فــي المنطقــ إلــىاالفريقــي تنــافس كبيــر بــين مجموعــة مــن الــدول الكبــرى باالضــافة 

وتقــوم بحملــة أكبــر ضــد اســتثمارات الــدول  تهــتم أكثــر )الــدول االوروبيــة( األخيــرة بــدأت الــدول الغربيــةالســنوات 
اليابــان والهنــد بحكــم شــروطهم فــي التعامــل االقتصــادي األســهل واألقــل تكلفــة  ،اآلســيوية المتزايــدة مثــل الصــين

مـع األزمـة الماليـة التـي تعيشـها الـدول  أمنتنـافس تـز هـدا .واألكثر مالئمة للبرامج التنموية االقتصادية اإلفريقيـة
وطبعــا أن المنظومـة الغربيــة ال تصــلح نفسـها مــن الـداخل لحــل األزمــات االقتصـادية بحكــم أن طبيعــة . الغربيـة

النظام الرأسمالي بحد ذاته القائم على االسـتغالل وتحقيـق أكبـر نسـبة مـن الـربح خاصـة فـي ظـل العولمـة التـي 
الحـــل هـــو . الشـــركات متعـــددة الجنســـيات وأصـــحاب النفـــوذ االقتصـــادي والمـــالي أصـــبحت فيهـــا الدولـــة ســـجينة

و فـي هـدا الصـدد نتحـدث عـن اهـم تنـافس اوروبيــة  .2 و تنـافس عـن المنـاطق الغنـي بـالثروات تصـدير األزمـة
  .مع الواليات المتحدة االمريكية و الصين في منطقة الساحل االفريقي

  

                              
  .  12,  43:العدد , " مجلة العلوم السياسيةالتنافس الدولي ضمان أمن النفط، ", سعد حقي توفيق  1

2    Luis Simon . Op- cit .p 
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  حل االفريقي التنافس االوروبي االمريكي عل السا

من وجهتهــا فنجــد أنهــا كانــت تتجــه تغييــر  الواليــات المتحــدةدفعــت  ،التطــورات و المســتجدات الدوليــةان 
منــاطق أخــرى مــن  إلــىشــرقا الحتــواء الــديمقراطيات التــي كانــت تابعــة فيمــا مضــى لإلتحــاد الســوفياتي، التفــت 

العمـل علـى وضـع اليـد و السـيطرة علـى الـدول  إلـىحيث أن الهدف الرئيسي للسياسـة األمريكيـة تحـول  ،العالم
إعـادة هيكلـة  إلىفالمتغيرات الدولية الجديدة أدت بالواليات المتحدة األمريكية  1.التي تشق طريقها نحو التنمية

ـــد األخيـــر مـــن القـــرن  شـــهدت السياســـة  20و توجيـــه سياســـتها و ترتيـــب أولوياتهـــا و أهـــدافها فمـــع مطلـــع العق
ة اإلفريقيــة انعطافــا كبيــرا وبصــورة واضــحة زيــادة االهتمــام بهــذه المنطقــة مــن جهــة والعمــل األمريكيــة تجــاه القــار 

 ،2في اعالنها الحرب علـى االرهـاب 2001سبتمبر  11بعد على إضعاف التواجد األوربي فيها من جهة أخر 
الخاصــة قامــت  حيــث نالحــظ أن الدبلوماســية األمريكيــة خــالل فتــرة الحــرب البــاردة نظــرا لجملــة مــن االعتبــارات

و هـذا مـا كـان يعبـر . على اعتبار كامل القـارة اإلفريقيـة شـماال وجنوبـا جـزءا مـن مسـؤوليات الحلفـاء األوربيـين
األوربيــة و التــي ظهــرت بوضــوح وبصــورة خاصــة  –عــن نــوع مــن التماســك و التوافــق فــي العالقــات األمريكيــة 

نوع من التنافس على منـاطق النفـوذ  إلىحول تدريجيا لكن هذا ما بدأ يت .خالل السنوات األولى للحرب الباردة
التـــي ســاعدت فـــي تحـــول  ومراكــز القـــوة و ذلــك كنتيجـــة للمســتجدات و المتغيـــرات الدوليــة و األوضـــاع الراهنــة

تنافس اقتصادي وسياسي و على الرغم من أن هذه الدول مازالت  إلىالتنافس من شكله التقليدي األيديولوجي 
لتنافس عن طريق الحرب، إال أنه من الواضح أنها أعدت نفسها لتحقيق األهداف بوسائل قادرة على مواجهة ا

تحقيق األهداف و خاصة االقتصادية  إلىفمسعى الواليات المتحدة األمريكية . المنظومة الجغرافية االقتصادية
كماله لبنائـه الـداخلي يتطلـب تنافسـا حـادا مـع دول االتحـاد األوربـي الـذي دفـع اسـتاالفريقـي في منطقة السـاحل 

التوجـــه نحـــو الخـــارج ليحقـــق إســـتراتيجية سياســـة خارجيـــة جديـــدة تســـاعده علـــى التـــأقلم مـــع وتيـــرة  إلـــىدفـــع بـــه 
 .3تحقيـق مصـالح توسـعية إلـىالمتغيرات والمستجدات الدولية خاصة تلك المتعلقة بـالفكر االنـدماجي الهـادف 

إنمـا نـاتج عـن األهميـة الجيوسـتراتيجية  يأت من فراغ و لم) الفرنسي خاصة(األوربي  –إن الخالف األمريكي 
  .لهذه المنطقة

  .أغادير في المغرب إلىالطريق الموريتاني  و يمر من سانت لويس في السنغال  :أوال 

                              
  .79،ص) 2000دار الشروق، :القاهرة(عمرو زهير، :تر.  أمريكا طليعة االنحطاطروجي جارودي،  1
 . 115،ص ) 2009دار العلوم للناشرين،  :بيروت (اكرم حمدان ونزهت طيب، : ،ترالعولمة و الديمقراطية و العولمةايريك هوبزباوم، 2
 .301المرجع نفسه، ص 3
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رنســا فكــرت فــي إنشــاء ف إلــىإضــافة .غردايــة فــي الجزائــر إلــىطريــق األهجــار مــن أجــاديس فــي النيجــر  :ثانيــا
مـن حركـة التجـارة  3/4: السـنغال فحسـب وٕانمـا لكـل إفريقيـا الغربيـة و هـي تقـوم اآلن بــالستغالل ميناء داكار 
   .يمكن أن يكون بديل عن قناة السويس) السنغال(طريق الرجاء الصالح  الخارجية فيها

 توسيع نشاطها في القارة اإلفريقية في مواجهة النفوذ العسكري الفرنسـي، وفـي هـذا إلىتسعى الواليات المتحدة 
م فكــرة إنشــاء قــوة إفريقيــة لحفــظ الســالم، قوامهــا عشــرة آالف جنــدي، تشــارك فيهــا 1996اإلطــار طرحــت عــام 

بعض الدول اإلفريقية المهّمة، غير أن الفكرة قوبلت بالرفض مـن االتحـاد األوروبـي، وعلـى رأسـه فرنسـا، ومـن 
ذه اآلليـــة العســـكرية علـــى القـــارة منظمـــة الوحـــدة اإلفريقيـــة، ولـــم تســـتطع الواليـــات المتحـــدة حتـــى اآلن فـــرض هـــ

دعــم المؤسســات  إلــىالــذي يهــدف  «RECAMP» وفــي المقابــل أنشــأت فرنســا البرنــامج العســكري, اإلفريقيــة
  .ية اإلقليمية في إفريقيامناأل

 :االفريقيفاهم نشاطات الواليات المتحدة االمريكية في الساحل 

  :جهاز األفريكوم وطواقم عمله في إفريقيا

إنشاء اآلفريكـوم مـن شـأنه أن يسـمح بتعـاون أفضـل فـي مختلـف المجـاالت مـع الـدول اإلفريقيـة، حيـث 
تمثل هذه القيادة مختبرا أمريكيا جديدا للتخابر وجمع المعلومات عن منطقة الساحل، معتمدة على خصوصـية 

ـــاغون ووز  ـــين البنت ارة الخارجيـــة األرض لوضـــع بصـــمة خاصـــة لحـــل األزمـــات فـــي المنطقـــة، ولكـــن الصـــراع ب
وهكـذا . تقلص تلك الطموحات الكبيرة منذ البداية إلىوخصوصا الفرق الصارخ بين ٍامكانيات المؤسستين أدى 

فــي  40شـخص فقـط مــن بيـنهم  2000بقيـت قيـادة اآلفريكــوم محـدودة فـي ســتيتغارد مثـل األوروكـوم، إذ تضــم 
  1.المائة من المدنيين

مســتقلة، فقــد قامــت بانجــاز   (AFRICOM) جديــدة إلفريقيــاأصــبحت القيــادة العســكرية األمريكيــة ال
السـواحل فـي خلـيج غينيـا، كمـا رتبـت أيضـا  مـنبرنامج لمكافحة اإلرهاب في غرب إفريقيـا و بوضـع برنـامج أل

إلقامة قواعد عسكرية في البلدان اإلفريقية التي لديها إنتاج كبير من البترول أو تتوفر علـى احتياطـات نفطيـة 
و هــي تتفــاوض حاليــا إلنشــاء مواقــع عمليــات متقدمــة فــي كــل مــن الســنغال ومــالي وموريتانيــا و غانــا  .هامــة

الغابون و ناميبيا على الحدود مع آنغوال من أجل تحسين مهابط الطائرات و تخزين الوقود و إيجاد تفاهمـات و 

                              
1
 .90، المرجع السابق، ص روجي جارودي 
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و تهــدف كــل هــذه . مــر ذلــكمــع الحكومــات المحليــة تســمح باالنتشــار الســريع للقــوات العســكرية إذا اقتضــى األ
ضــمان الســيطرة األمريكيــة و األوروبيــة علــى الطريــق الغربــي للــنفط و كــذا علــى المواقــع الجديــدة  إلــىالجهــود 

الكـونغرس األميركـي  و كـان .والحيوية الحتياطيات النفط و المعادن النفيسة المكتشفة مـؤخرا فـي تلـك المنطقـة
" Saharan -the Transبـادرة مكافحـة اإلرهـاب عبـر الصـحراءم"قد وافق من قبل على تقديم دعم مـالي لــ 

Counterterrorism Initiative(TSCTI)  علـى مـدى سـت سـنوات لـدعم البلـدان  مليـون دوالر 500بمبلـغ
و هذه البلدان هي الجزائر و تشاد و مـالي . المعنية بمكافحة اإلرهاب ضد التهديدات المزعومة لتنظيم القاعدة

مليـون لمـالي و تشـاد و موريتانيـا  6,5بحيـث حصصـت . نيجر و السنغال و نيجيريا والمغـربو موريتانيا و ال
دعـم قـدرات هـذه الـدول فـي مجـال مكافحـة تهريـب األسـلحة واالتجـار  إلـىو يهدف البرنامج المـذكور  1و نيجر

  .بالمخدرات، فضال عن مكافحة اإلرهاب

إفريقيا موزعين على مختلف الوظائف والمهمات شخص في  5000وتستخدم الواليات المتحدة حوالي 
قاعـدة األساسـية للطـائرات للباإلضـافة  ،.التي يضطلع بها جهاز اآلفريكوم من خالل العمليات المقام بها حاليا

وتضم القارة اإلفريقية ) القاعدة الجديدة في سيشلس وأخرى سوف تقام الحقا في النيجر(بدون طيار في العالم 
رة موجـــودة بمختلـــف الـــدول اإلفريقيـــة وخصوصـــا فـــي المنطقـــة مـــا بـــين خلـــيج غينيـــا والقـــرن عـــدة قواعـــد صـــغي

  .اإلفريقي

  :األمريكي" ترانس صحرا"أو " بان ساحل"برنامج 

المكثـف " بـان سـاحل"حيـث تـم إطـالق برنـامج  2002وقد أصبح الساحل اإلفريقي مستهدفا منذ العـام 
مــالي (فــي أربــع دول هــي  2ادة القــدرة علــى محاربــة اإلرهــابعلــى الحــدود وزيــ مــنتعزيــز األ إلــىالــذي يهــدف 

وستتوسـع الـدول المشـاركة  2005منـذ " تـرانس صـحرا"هذا البرنامج أصبح يعـرف بــ) واتشاد والنيجر وموريتانيا
فــي البرنــامج لينضــم إليهــا كــل مــن الجزائــر وبوركينافاســو والمغــرب ونيجيريــا والســنغال وتــونس، وبــذلك ترتفــع 

جنـاح عسـكري يعمـل تحـت مظلـة " تـرانس صـحرا"ولبرنـامج . مليـون دوالر 100ما يناهز  إلىرنامج ميزانية الب
مكافحـة المنظمـات اإلرهابيـة العاملـة فـي المغـرب اإلفريقـي  إلـىوالهادفـة " انديرينغ فريـدوم"العملية التي تعرف بـ

  .وفي الساحل

                              
1

 " Islamist terrorism in the sahel: fact or fiction ?" ، africa report، n°92، 31 march 2005،p1 . 
2
 Théophile Mirabeau, Initiatives diplomatiques et occupation de l'espace africain. le cas du golfe de guinée (2001-

2008, niversité de Yaoundé II - : Droit et Sciences Politiques > Relations Internationales DEA sciences 

politiques 2009 ،http://www.memoireonline.com/r 12/12/2014 17:56 
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رية مـن خـالل البرنـامج األمريكـي العـالمي ويتم التعاون بين أمريكا والدول اإلفريقية في النواحي العسـك
للتكوين والتـدريب العسـكري، وهـو البرنـامج الـذي يعمـل علـى تكـوين الجيـوش المعنيـة فـي األكاديميـات الحربيـة 
األمريكيــة، حيــث يالحــظ ارتفــاع أعــداد المكــونين مــن خــالل البرنــامج خــالل الســنوات األخيــرة فــي ظــل ارتفــاع 

مليــون دوالر ســنة  20.6وهــي الميزانيــة التــي كانــت تبلــغ حــوالي ، الصــحراء الميزانيــة المخصصــة لــدول جنــوب
  .2012مليون دوالر خالل عام  33أكثر من  إلىلتصل  2008

فقــد دعــا إرشــاد الــدفاع االســتراتيجي .كــدلك التطــور العســكري عــزز مــن تواجــد االمريكــي فــي المنطقــة
إنه . يةمنمقاربات مبتكرة، ذات كلفة منخفضة، وبصمة صغيرة لتحقيق األهداف األ إلى 2012االميركي لعام 

ية األميركية تجاه وسائل حرب غير تقليدية، بما في ذلك قوات العمليات منيوضح وجود تحول في السياسة األ
لـى التهديـدات الخاصة والتكنولوجيات الجديـدة مثـل الطـائرات بـدون طيـار و قـدرات الفضـاء اإللكترونـي، ردًا ع

  .العالمية الناشئة

  : الحلف األطلسي لمهام جديدة الواليات المتحدة استخدامكدلك 

إذا كان الحلف األطلسي قد أنشأ بهدف إدارة الصراع العسكري مع الكتلة الشيوعية وحمايـة المنظومـة 
مهـام جديـدة تتمثـل فـي  إلـى 1الرأسمالية من الزحف الشيوعي، فإنه بإنهيار الشيوعية قد تغيرت مهامـه التقليديـة

ــــدولي مــــن خــــالل ــــدول  التحــــديات العــــابرة للحــــدود مكافحــــة اســــتقرار النظــــام ال المســــماة " الوطنيــــة"ومعاقبتــــه ال
  .فنحد ان هدا الحلف و ضف هده المهام في دول الساحل االفريقي2".بالمارقة"

ي كبـديل البتـرول األفريقـاكثـر بمصـادر تهـتم حبـث اصـبحت الواليـات المتحـدة  اما الجانب االقتصادي
 حيـث النيجيـري، للـنفط مسـتورد أكبـر حيـث تعـد الواليـات المتحـدة االمريكيـة.عـن بتـرول ف الشـرق األوسـط

ب الترتيـ فـي نيجيريـا تـأتي كمـا الخـام، الـنفط مـن نيجيريـا إنتـاج مـن % 50 و 40 % بـين مـا وحـدها تسـتورد
 إلـى فيـذهب الخام النفط من نيجيريا إنتاج باقي أما المتحدة، الواليات إلى الخام للنفط مصدر كأكبر الخامس
و بهـده االحصـائيات تـوفر .3وغيـره إفريقيـا، وجنـوب البرازيـل إلـى باإلضـافة يوية،واآلسـ األوروبيـة الـدول بعـض

                              
1
 Christoph Bluth ،Germany and the Future of European Security  ( ، Britain، MACMILLAN PRESS LTD ،

2000 ) ،p106 . 
حول الجزائر و األمن  ::،مداخلة في ملتقي الدولي،مداخلة في ملتقي الدولي""مكانة الواليات المتحدة األمريكية في األبعاد األمنية الجديدة للمتوسطمكانة الواليات المتحدة األمريكية في األبعاد األمنية الجديدة للمتوسط" محمد األمين لعجال أعجال، 2

  . آفاقفي المتوسط واقع و 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية ص. ، ، جامعة قسنطينة2008أفريل /29/30

  . 28قنصوه، المرجع السابق،ص  صبحي 3
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وتتوقـع بعـض المصـادر أن تزيـد . أفريقيا جنوب الصحراء ُخْمس واردات للواليات المتحدة االمريكيـة مـن الـنفط
  .م2015بحلول عام % 25واردات أمريكا من نفط غرب أفريقا بنسبة 

الساحة العالمية العبا أساسيا لن تغير  إلىالصين  *"للصين"ظهرت نظرية الصعود السلمي  :الصين
ه واسـتقراره كمـا يحصـل فـي العـادة عنـد بـروز قـوى دوليـة جديـدة أو عـودة أمنـمن هيكل النظام الدولي أو تهـدد 

  .بل تعمل على تطويرة  .1قوى قديمة

طـــار الصــعود الصـــيني كقـــوة فــي التفـــاعالت الدوليـــة عــزز دلـــك اقامـــة عالقــات مـــع عـــدة دول او فــي 
تعتمـد الصـين اقامة عالقـة مـع الـدول االفريقيـة بحيـث هدا الطموح و الصعود ولعل اهم هده العالقات  لتحقيق
 : مستويين علىبشكل عام و الساحل االفريقي بشكل خاص  األفريقية اتها مع االقارةقفي عال

 والحصـول القـارة دول غالبيـة مـن االقتـراب محـاوالت فـى وتمثـل الرسـمية العالقـات :األولالمسـتوى 
 الخارجيـة السياسـة ألدوات الصـين اسـتخدام المرحلـة تلـك شـهدت وقـد،  الدوليـة المحافـل فـى دعمهـا علـى

 .الفنية المساعدات برامج فى المتمثلة التكنولوجية و العلمية و واالقتصادية منها الدبلوماسية

 الجوانـب فـى ممثلـة رمزيـة ألدوات الصـين تبنـى شـهد فقـد رسـمى غيـرالعالقـات  :الثـانىالمسـتوى 
 إلى األمر وصل بل ،المعارضة الحركات من عدد لدعم األول المقام فى الثورية ولوجيةيااليد وكذلك الدعائية

 .2الثورات من لعدد عسكرىالالمادى و  دعمال تقديم

 للعالقـات الجديـدة الصـينية الرؤيـة معلنـا "زيمين جيانج " األسبق الرئيس عهد فى الكبير التحول جاء
بشـكل عـام و دول  األفريقيـة الـدول مـع واالسـتثمار للتجـارة أولويـة عطـىبحيـث اصـبحت ت األفريقيـة القـارة مـع

 بـدأت والـذي األفريقـي، الصـيني التعـاون منتـدى يمثـل ،االسـتثماراتخـالل  كـدلك مـن .السـاحل بشـكل خـاص
المنفعـة بـين الصـين وٕافريقيـا  تطـور التعـاون المتبـادل األفارقـة وشـركائها الصـين بـين 2000 عـام فـي فعالياتـه

نـادرة إلجـراء حـوار جمـاعي وأصـبح آليـة فعالـة  بسرعة فـي مختلـف المجـاالت، وأتـاح المنتـدى للجـانبين فرصـة

                                                                                              
أن تسـتفيد الصـين مـن السـالم العـالمي لتعزيـز التنميـة فـي الـبالد، فـي مقابـل أن تسـاعد هـي علـى تحصـين السـالم :يعتمد الصعود السلمي على ما يلي *

 العالمي من خالل ما تحققه من تنمية، االعتماد على قدرات الصين الذاتية فقط وعلى الجهد الكبير والمستقل المبذول من قبلها،
فــي سياســة االنفتــاح والقواعــد الفاعلــة للتجــارة الدوليــة والتبــادل التجــاري كضــمان لتحقيــق هــذا الهدف،األخــذ بعــين االعتبــار أن تحقيــق هــذا  االســتمرار
أثنــاء السـعي لتحقيـق هــذا الهـدف،لن يـتم الوقــوف بطريـق أي دولـة أو تعــريض أي .سـنين عديـدة.سـيتطلب أجيـاال متعــددة و" الصـعود الســلمي"المفهـوم 

 أخرى للخطر كما لن ينجز على حساب أي أمة دولة
  2، ص ) 2011مركز الجزية للدراسات، :الدوحة ( ،في سياسة الصين الخارجية" مفهوم الصعود السلمي "،علي حسين باكير 1

2 George T. Yu، China, Africa, and Globalization: The “China Alternative”، (The Central Asia-Caucasus 

Institut ،2009   p9 
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 الـذي االقتصـادي، التعـاون خـالل مـنالسـاحل االفريقـي ا للبلـدان دوليـة مساعدات الصين وتقدم للتعاون بينهم
 فـي الرئيسيين الفاعلين أحد وهو الصيني، والتصدير االستيراد بنك أعلن وقد 1.المشروعات إنشاء على يركز
 للصـادرات ائتمانـات و قـروض هيئـة علـى دوالر مليـار 12 صـرف أنـه الـبالد، فـي اإلنمـائي التعـاون مجـال

 مشـروعاً  259 أنشـأ قـد كـان والتصدير االستيراد بنك بأن .م 2006 و م1995 عامي بين الفترة في ألفريقيا
 السـدود التحتيـة البنيـة مجـال فـي منهـا المائـة فـي 80 وكانـت ،2006 سـبتمبر بحلـول أفريقيـاً  بلـداً  39 فـي

يســتفيد منهــا كــل ن الصــين و دول  ضــخمة مشــاريعوهــي  .والمنــاجم النفطيــة والمنشــآت الحديديــة والســكك
  .االفريقية منها دول الساحل االفريقي

 تكـون أن ويقـدر السـابقة األرقـام إلى االعتمادات من وغيرها المنح أضاف فقد م 2008 جاكوبي أما
 في  األفريقية للبلدان المساعدات دموتُق،ردوال مليار 19 نحو بلغت قد ألفريقيا الصين من المالية المساعدات

 األخيـرة الفتـرة فـي الصـين بـدأت كمـا .سـرةمي وقـروض فوائـد بـدون وقـروض عينيـة هبات الغالب في منح شكل
 تقـديم يفضـلون الصـينيين المسـؤولين أن ويقـال .الـديون عـبء تخفيـف علـىالساحل االفريقـي  البلدان مساعدة

 المسـاعدات بإيصـال المرتبطـة المعـامالت تكـاليف أمنكثيـر  يقلـل ذلـك ألن عينيـة هبـات شـكل في المساعدات
 البلدان من عدداً  بأن م 2009 سنة االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة وتفيد .فعاليتها من ويزيد

 والتصـدير االسـتيراد بنـك مـن ميسـرة قروضـاً  بالفعـل تلقـت قـدمن بينهـا دول السـاحل االفريقـي  الهشة األفريقية
   .الصيني

من خالل هده االستراتيجية التي تتبعها الصـين المتمثلـة فـي سياسـة التعاونيـة و الميسـرة مراعيـة بـدلك 
ها تروف الدول التي تتعامل معها بحيث ان هده الدول هـي دول ضـعيفة اقتصـاديا لـدا الصـين فـي اسـتراتيجيظ

ـــد االســـتراتيجية لهـــدا الجانـــب و التـــي ال نجـــدهخصوصـــيات دول الســـاحل االفريقـــي تراعـــي  ـــب عن ا فـــي االغل
  .االوروبية

متخطيـة الواليـات المتحـدة وفرنسـا  اكبر منـافسأصبحت الصـين اليـوم الشـريك التجـاري األول ألفريقيـا،
لقـد عرفـت العالقـات .2012مليار دوالر في األشهر األولى من العـام  163,9وبريطانيا، بأرقام تجارية بلغت 
فــاع خصوصــا فــي الســنوات القليلــة الماضــية مقارنــة بعالقــات االوروبيــة االفريقيــة الجاريـة الصــينية االفريقيــة ارت

                              
، المجلة االفريقية للعلوم "صــراع القوى العظمى حول الموارد في إفريقيا أنموذج التنافس األمـريكي ـ الصيني على السودان"ياسر أبو حسن،  1

 . 5819:، الساعة 11/11/2014زيارة الموقع  / http://www.bchaib.net:السياسية،متحصل عليه



 منطلقات االستراتيجية األمنية االوروبية في الساحل االفريقيالتحوالت الدولية الراهنة و اهم :الفصل الثاني 

 

  124     

 

هدا التراجع اخاف الدول االوروبية فقد و صلت الصادرات االصـينية االفريقيـة  2014 إلىم  2000من سنة 
كمـا . ويعمل في أفريقيا مليـون صـيني انتقلـوا إليهـا خـالل العقـد الماضـي 1بالمئة و  75نسبة  2005في سنة 

أن الصين قدمت قروضًا  إلىأن ثلث االستيراد الصيني من النفط اليوم يأتي من أفريقيا، وتجدر اإلشارة أيضًا 
، 800والي ويقـدر عـدد الشـركات الصـينية العاملـة فـي أفريقيـا بحـ.ميسرة وسخية لدول افريقية عّدة أبرزها غينيا

أفريقيـــا بفائـــدتها  إلـــىوتتميـــز قـــروض الصـــين  .يعمـــل معظمهـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة والبنـــى التحتيـــة والمصـــارف
  .المخفضة أو شبه المعدومة وغير المشروطة مقارنة بالشروط الغربية األكثر تشدداً 

 لقطـن،فـي المئـة مـن حاجـة الصـين ل 20وفي مجال الزراعـة، تـؤمن بوركينـا فاسـو ومـالي وبنـين نحـو 
المــواد االســتهالكية واأللبســة واإللكترونيــات وغيرهــا حــوالي  دول الســاحل االفريقــي مــن الصــين امــا و تســتورد

في كتابه الصادر في وصف المستشار لدى البنك الدولي هاري برودمان  2012مليار دوالر في العام  30,9
وأفريقيــا ) تحديــدًا الهنــد والصــين(ن آســيا ، التبــادل التجــاري بــي»طريــق الحريــر األفريقــي«بعنــوان  2007العــام 

جــزءًا مــن منحــى عــالمي باتجــاه تجــارة تكبــر بســرعة بــين الجنــوب والجنــوب  ، معتبــرًا إيــاه»النــاطح للســحاب«بـــ
 .وداخل العالم النامي

و هده العالقات الصينية االفريقية بشكل عام و دول السـاحل االفريقـي بشـكل خـاص تـدخل فـي اطـار 
فنشـاط ، مع الدول الكبرى مـن اجـل اسـتثمار و االسـتفادة مـن خيـرات الـدول السـاحل االفريقـيالتنافس الصيني 

الصين المتزايد في أفريقيا واندفاعها نحو دول القارة في أوائل سنوات القرن الواحد والعشرين، أثار انتباه العديد 
الصــحفيين والدراســات السياســية مــن الجهــات والقــوى الدوليــة، وقــد انعكــس ذلــك مــن خــالل تركيــز األكــاديميين و 

 2Adventure sمغـامرة السياسـة الخارجيـة الجديـدة للصـين "ومراكز األبحاث على ما اصطلح على تسـميته 
New Foreign Policy of China" وعلى سعي الصـين المتزايـد للبحـث واالسـتحواذ علـى مصـادر الطاقـة ،

دبلوماســية فــي خدمــة السياســة واألهــداف السياســية جعــل ال إلــىكانــت الصــين تســعى أيضــا . 3والســلع األساســية
وفــي هــذا اإلطــار فقــد كانــت مســائل مثــل الســيادة ووحــدة األراضــي الصــينية واالعتــراف الــدولي . الخاصــة بهــا

  .تحظى بأولوية لدى بكين في عالقتها مع الدول ومن بينها الدول األفريقية

                              
 . 89، ص 11،مجلة المفكر، العدد "تجادب المصالح االوروبية االمريكية في منطقة المغرب العربي" عبد الوهاب بن خليف،  1
  . 17، ص 43مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد ،"رؤية مستقبلية لتحوالت القطبية الدولية"حيدر علي حسين،  2

3 George T. Yu ،op cit ،p6 . 
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روسـيا مـثال منافسـة شـركة غـاز بـروم الروسـية  و تركيـا كإسـرائيلبـروز دور دول اخـرى  إلىباالضافة 
اتفـاق مـع النيجـر مـن 2011فـي سـنة  وجدت نفـوذا لهـا فـي المنطقـة مـن خـالل الجزائـر ونيجريـا حيـث امضـت

  .1أجل البحث واستغالل اليورانيوم

جعــل الــدول االوروبيــة تتبنــى منطلــق تنافســي فــي الســاحل العتبــار المنطــق هــي امتــداد  هــذا مــا ،فــي المنطقــة 
  .اوروبي ال غير

 2001ســبتمبر  11يمكــن القــول فيمــا ســبق ان التحــوالت الدوليــة الراهنــة بدايــة مــن العولمــة و احــداث 
فيمــا بينهــا و احــدثت تغيــرات فــي  تفاعلــتو احــداث الربيــع العربــي كلهــا احــداث  2008واالزمــة الماليــة لســنة 

و يمكــن فهــم صــعود االهتمــام ، الــدولحــدود يــة تتخطــى أمنيــة للــدول نتيجــة لبــروز تهديــدات مناســتراتيجيات األ
مـن  عبـور العديـد مـن مـن االخطـار و التهديـداتصـدر و كـون هـده المنطقـة كم بمنطقة الساحل االفريقـي كـدلك

و هو ما دفع الدول الفاعلة في النظام الدولي لالهتمام بالبحث  جهة و مصدر للموارد الحيوية من جهة اخرى
فــي التــي هــي محــور دراســتنا  الــدول االوروبيــةاســاس عــن حلــول جدريــة لمثــل هــده التطــورات و التــي مثلتهــا 

  .ي الطاقوي التاريخي و التنافسيمنالمنطلق األ

                              
1 - Bérangère Rappent ."Les Etats sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux. Le L'union européenne en 

particulier "." :  http://www.grip.org .p2-3 12/06/2014 20:50  
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، من المحددات الرئيسية المؤثرة على العالقات بين القوى الكبرى والدول الصغرىتعد التحوالت الدولية الراهنة 

لتحـــوالت ل فبعــد ان تطرقنــا ،علــى طبيعـــة هــده التحــوالتحريــة الحركــة التــي تتمتـــع بهــا الــدول تتوقــف  أنمــا ك

 نحاول في هدا الفصل ان التيي فريقاإل الساحل ة فيبيورو ية األمناأل اإلستراتيجية منطلقات والدولية الراهنة 

يـة مناأل اإلسـتراتيجيةفـي  الراهنة مـع المتغيـرات المتحكمـةالدولية  ربط بين المتغيرات التي تتمثل في التحوالتن

يــة مناأل اإلســتراتيجيةعلــى الحــديث بالتحليــل عــن تــأثير التحــوالت مــن خــالل ي، فريقــاإلالســاحل  ة فــيبيــورو األ

وبمـا ي فريقـاإلو التنمية الموجهة نحو السـاحل  منمبادرته لأل من خالل دراسة بيورو ي االتحاد األة ابيورو األ

ة خصوصــا فــي منطقــة الســاحل بيــورو يــة األمناأل ســتراتيجيةلإلان فرنســا مــن اكبــر الــدول الفاعلــة و الموجهــة 

فبعـد تعرفنـا  ي فريقـاإلفي السـاحل  ية الفرنسيةمناأللدا حاولنا في المبحث الثاني التطرق لالسراتيجية ي فريقاإل

ية نحـاول فـي هـدا الفصـل ابـراز منبينها القضايا األ نالتحوالت الدولية على العديد من القضايا م إفرازات على

 ةبيــورو يــة األمناأل واســتراتيجيات و المبــادرات أســاليبالعــابر للحــدود و بــين  يمنــاأل العالقــة بــين هــدا التحــدي

بفعــل التحــوالت الدوليــة فقــد ي فريقــاإلة فــي الســاحل بيــورو يــة األمناأل اإلســتراتيجيةف، المقدمــة فــي هــدا المجــال

يـة منة لصـد التحـديات األبيـورو األ اإلجـراءات أهـمو التنمية التي حاولنا تحليلها في  منمبادة األ اعتمدت على

لــدول  بــيورو تحــاد األالمــالي التــي تقدمــه دول اال مــن خــالل الــدعمي فريقــاإلالقادمــة مــن الجنــوب اي الســاحل 

وراء التهديـــدات  األســـبابو التنميـــة المنطقـــة بالقضـــاء علـــى  مـــنو هـــدا يـــدخل فـــي اطـــار األي فريقـــاإلالســـاحل 

تشــاد (دعــم المبــادرات الوطنيــة إلــىيـة مــن خــالل القضــاء علــى الفقــر و المجاعــة و كــدا البطالــة باإلضــافة مناأل

يـــة الفرنســـية ادت بفعـــل مناأل اإلســـتراتيجية و امـــا .المبـــادرات االقليميـــة كـــذلكو  )،النيجر،بوركينافاســـو،نيجيريا

 إلـىو علـى االزمـة الماليـة و احـداث الربيـع العربـي  2001سبتمبر  11تأثير افرازات العولمة و تأثير احداث 

، التطـورات لمواجهة تلكي فريقاإلالساحل  تزايد مصالح الفرنسية و تزايدت االليات التي تعتمد عليها فرنسا في

 األسـلوب إلـىالدبلوماسـي  األسـلوبيـة الفرنسـية مـن مناأل اإلسـتراتيجيةان نتحـدث عـن التحـول فـي  كما حاولنا

أمـا المبحـث  .العسكري مـن خـالل التـدخل فـي ليبيـا تحـت رايـة الحلـف االطلسـي و التـدخل العسـكري فـي مـالي

ة فــي بيــورو يــة األمناأل اإلســتراتيجيةفــي ظــل تــأثير ي فريقــاإلفقــد تحــدثنا فيــه عــن مســتقبل دول الســاحل  الثالــث

  .ي فريقاإلالساحل 
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إستراتيجية االتحاد األوروبي لألمن و  علىالراهنة  الدولية التحوالت انعكاسات :األولالمبحث 

 ي فريقاإلالساحل التنمية في  

التهديـدات العـابرة للحـدود بـرزت الحاجـة لـدى دول الشـمال  وأمـامالدولية الراهنة من جهة التطورات  أمام

 1يــة تتــواءم مــع طبيعــة التحــوالت الدوليــة الجديــدةمناأل إســتراتيجيتهايــة جديــدة فــي أمنضــرورة وجــود مفــاهيم  إلــى

تطــوير هــدا المفهــوم مــع دول الجنــوب بشــكل عــام ودول الســاحل  إلــى بــيورو دول االتحــاد األاعتمــدت حيــث 

مــن تكــون علــى هــده السياســة  و التعــرفجديــدة  ةيــأمنباعتمــاد سياســة  بــيورو بشــكل خــاص فــدول االتحــاد األ

تشـمل دول السـاحل  أيي فريقـاإلفـي منطقـة السـاحل  *بـيورو التحـاد األلو التنمية  منخالل تحليل لمبادرة األ

، حيــث بــرز القلــق األوربــي مــن بــيورو خــالل الرئاســة الفرنســية لالتحــاد األ م 2008منــذ ســنة بــدأت ي فريقــاإل

ة التـي تمـت فـي كـل بيـورو ية في منطقـة السـاحل وبعـد العديـد مـن المشـاورات والبعثـات األمنتفاقم األوضاع األ

، اســع لنشــاط القاعــدةوبعــد مــا تعقــدت األوضــاع علــى اثــر االنتشــار الو . مــن مــالي، النيجــر، موريتانيــا والجزائــر

برسـالة ) السـويد وهولنـدا، البرتغـال، ايطاليـا، فرنسا، ألمانيا، الـدانمارك، اسـبانيا(تقدمت ثمانية دول أوربية وهي 

 20112ة نوهـي الجهـود التـي كللـت فـي سـ، المفوضية األوربية مطالبة إياهـا بتنفيـذ التزاماتهـا فـي المنطقـة إلى

  .ودخولها حيز التنفيد الساحلمن أجل  اإلستراتيجيةبتبني 

  

  2011ي فريقو التنمية في الساحل اإل منمرتكزات استراتيجيه األوروبية لأل:  األولالمطلب 

 األهـداف التفاعـل هـذا يجسـد و، واسـع نطـاق علـى والتنميـة مـناأل بـين بالتفاعـل االعتـراف تـم وقـد

 تحقيق في المساهمة الدولية السياسة مجال في ( European Union EU) *بيورو األ لالتحاد األساسية

 تحقيـق إلـى المؤديـة الفعالـة والتعدديـة القـانون وسـيادة اإلنسـان وحقـوق الديمقراطيـة وتعزيـز واالسـتقرار السـالم

                                  
 . 58، ص ) 2001مركز دراسات الوحدة العربية ،:بيروت (سياسات دول االتحاد االوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، على الحاج،  1
، تأسس بناء على اتفاقية 2013يوليو  1دولة و أخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في  28االتحاد األوروبي هو جمعية دولية للدول األوروبية يضم  *

ئ من أهم مباد .م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي 1992الموقعة عام  Maastrichtمعروفة باسم معاهدة ماسترخت 
لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات الممنوحة من . االتحاد األوروبي نقل صالحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية األوروبية

اد األوربي نشاطات لالتح.كل دولة على حدا لذا ال يمكن اعتبار هذا االتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم
األعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة  28دولة من أصل ال 18عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامة 

د ،م،ن، مركز ( الدولية،أوكاالهان،مفاهيم اساسية في العلوم السياسية و العالقات  غريفيثس تيري مارتنللمزيد انظر الى . وسياسة صيد بحري موحدة
  . 30،ص )  2008الخليج للدراسات، 

2 Danial fiott hans hoebete ,The sahel crisis where do european and african persepective meet,INSTITUTE 
FOR EUROPEAN STUDIES, n 213، (MARCH 2013),www.ies .be    12/05/2014 21:30  
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 .تحـدياً  تشـكل تـزال ال، هادفـة أعمـال اتخـاذ ثـم ومـن ،1بـيورو األ لالتحـاد التنفيذيـة والبـرامج والخطط األهداف

 قضـايا لمواجهـة والمبـادرات واألدوات السياسـات مـن واسـع طيـف إنشـاء فـي مسـتمر بـيورو األ االتحـاد فـإن

 لالتحـاد البلجيكيـة والرئاسـة م2001 عـام منـذ 2)ي فريقـاإلالسـاحل ( ايـإفريق فـي سـيما وال ،مـنواأل التنميـة

 انشـغلت حـين فـي، أولوياتهـا لمسـ ىعلـ الهشـة الـدول وضـعت أنهـا حتـى الهشاشـة بموضـوع تهـتم بـيورو األ

 .أبعد زمن منذ الموضوع هذا في بالبحث بيورو األ االتحاد سياسات في المتخصصة ستقلةمال البحثية المعاهد

 الـدول تصـنيف 2003 لعـام بـيورو األ مـناأل إسـتراتيجية أعـادت سـبتمبر من عشر الحادي بعد ما عالم وفي

 اعتمـده لـذيم ا 2005 لعـام التنميـة بشـأن بـيورو األ اإلجمـاع ذلـك بعـد وجـاء.يـةأمن قضـية أنهـا علـى الهشـة

علـى خمسـة تحـديات خمسـة مـن بينهـا هشاشـة  ليتفق المفوضيةكل من  بيورو األ والبرلمان بيورو األ لسلمجا

   .بيورو ية لالتحاد األمناأل اإلستراتيجيةفي  أولويةلموضوع التنمية  أصبحمن دلك الوقت  الدولة

  ما يلي  معالجةلدا حاولت ي فريقاإلهده المبادرة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل  تأتي كما

هــو محــور بقــاء  الــذي مــناأل التركيز علــىفــوالتنميــة فــي الســاحل ال يمكــن فصــل بعضــهما عــن بعض، مــنأن األ

مساعدة تلك  اإلستراتيجيةتحاول من خالل هده  ةبيورو فدول األ، الدول و التنمية هي محور استمرار هده الدول

و علـى الغيـر شـرعية  على الهجرةو  على الجريمة المنظمةو  اإلرهابالقضاء على  أي منالبلدان في تحقيق األ

 .البـد مـن تحقيـق التنميـة مـناالستقرار و االستمرار لأللضمان  أخرىو من جهة  ات التي تعرفها المنطقةالنزاع
بمعنــى ال يمكــن ، نســبة الفقــر القضــاء علــى ازمــة الغــداء مــن وتخفيــف، مــن خــالل تحقيــق نمــو فــي اقتصــادياتها3

هـده ان  اكم، ية المشتركةمنعلى الدول األكثر تأثرا بالتحديات األ و ال العكس لدا ركزت أمنتحقيق تنمية دون 

لدا حاولنا ان نحلل  4ي فريقاإلو دول الساحل  بيورو لطرفين اي الطرف األ منمن اجل تحقيق األ اإلستراتيجية

 .و على مرتكزات التنمية منت األابالتركيز على مرتكز  اإلستراتيجيةهده 

  يفريقو التنمية في الساحل اإل منلألية في مبادرة االوروبية منالمرتكزات األ :األولرع الف

يـــة مناألللـــتمكن مـــن إيجـــاد حلـــول داخليـــة للتـــوترات السياســـية واالجتماعيـــة والعرقيـــة و تجـــاوز التحـــديات 

  :التركيز على و التنمية منة لألبيورو األ اإلستراتيجيةالعابرة للحدود حاولت 

                                  
1 Bérangère Rouppert، La Stratégie de l’UE pour le développementet la sécurité au Sahel 2011-2013 :Des 

efforts continus à pérenniser، (Bruxelles: Note d’Analyse du GRIP  ،17 avril 2014) ،P1 
 119االتحاد االوروبي ،المرجع السابق ،ص2
 ، المرجع السابق" ية االوروبيةمنتقرير االستراتيجية األ:ة في عالم افضل أمناوروبا " 3

4
 Myrto,"The eu strategy for the sahel : a new turn in eu external action ?", (january 2013) ,P 1 . 
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وتعزيــز حكـم القــانون وتطبيــق القـانون فــي القطاعــات ي فريقـاإلللــدول الســاحل  يـةمناأل تقويـة القــدرات •

 متخصص، لوب التي تحارب التهديدات وتتعامل مع اإلرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة وأس

  1ومنع العنف األصولي والراديكالية محاربة •

دعم القرارات الدولية والجهات الشرعية غير الحكومية في رسم وٕانشاء استراتيجيات وأنشـطة تهـدف   •

  .التحديات الخطيرة محاربة هذه إلى

ي مـن منـيـة وتطـوير التعـاون األمنأن كل دول اإلقليم ستستفيد من بنـاء قـدرات معتبـرة فـي الرؤيـة األ •

  .2غير دلك إلىالعسكرية  .تدريب الجيوش الصفقاتخالل 

  

  يفريقو التنمية في الساحل اإل منلأل األوروبيةية في مبادرة و مرتكزات التنمال :ثاني الفرع ال

  :يلي من خالل ما المساهمة في التنمية االقتصادية

 ةخلق فرص اقتصادي المساهمة في االقتصاد العام و •

غيل للمجموعـــات المهمشـــة اجتماعيـــا واقتصـــاديا و تقـــديم رؤيـــة حـــول التشـــتقـــديم الخـــدمات األساســـية  •

 .اجتماعيا

  مة الغداءز القضاء على ا •

  التنمية االجتماعية �

  :تتجلى التنمية االجتماعية من خالل مايلي

 ي فريقاإلبين شعوب دول الساحل  أمنتعزيز ثقافة التعاون و التض •

 .القضاء على االمية  •

 .االجتماعيةتقديم الخدمات  •

  

 :تنمية السياسيةال �

  :تتجلى التنمية السياسية فيما يلي

 تشجيع ودعم الحوار السياسي الداخلي  •

 السياسية واالجتماعية والعرقية، تمكن من إيجاد حلول داخلية للتوتراتتل سسات الدولةؤ اصالح م •

                                  
1
 Daniel Fiott, Hans Hoebeke, ،" THE CRESIS WHERE DO EUROPEANE AND AFRICAN PERPRESTIVE 

MEETS" , POLITY DRIEF, N 2  (match 2013)،p  25  
2

 " security council in presidential statement on sahel" ، www .un .org 12/ 04/2014 20: 40 
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المؤسسات عادة إنشاء أو  وتشجيع النزاهة والمحاسبة المحلية لألداء،وتطوير قدراتترسيخ حكم الراشد  •

  .خصوصا في الشمال المالي والنيجري، تقوية حضور إدارات الدولة

مـن قبـل الـدول الشـركاء لمواجهـة  إسـتراتيجية تطـوير رؤيـة مشـتركة و: المستوى السياسي والدبلوماسي  •

علــى أعلــى  يــة العــابرة للحــدود والتعامــل مــع التحــديات التنمويــة عبــر إقامــة حــوار دائــممنالتهديــدات األ

ـــك دول المغـــرب العربـــي  و المســـتويات ـــين بمـــا فـــي ذل ـــة الشـــركاء المعني والمنظمـــات اإلقليميـــة 1مخاطب

  .والتنمية في الساحل منوالمجتمع الدولي بشكل أكبر لتعزيز الحوار حول األ

 بـــيورو هـــي تطبيـــق او محاولـــة تطبيـــق االتحـــاد األ ةبيـــورو يـــة األمناأل اإلســـتراتيجيةقـــول ان نيمكـــن ان 

ال يتحقــق بالبعــد العســكرى فقــط  مــنالن األ،و التنميــة  مــنهــي مركبــة بــين األ يــة الحديثــةمنالمقاربــة األ

بمــدى  اإلســتراتيجيةنجــاح هــده  بــيورو حيــث يــربط االتحــاد األ وقــوة الدولــة ليســت فــي الجانــب العســكري

في  ةبيورو ية األمنألا  اإلستراتيجيةمعا لدا يبادر الي دهني تساؤل هل نجحت  و التنمية مناأل تطبيق

  .هدا الطرح؟ و هدا ما سوف نجيب عنه في ة التحوالت الدولية الراهن تأثيرفي ظل  توجهها هدا

 

  ي فريقاإلة لدول الساحل بيورو األ  المساعدات المالية :المطلب الثاني 

  لمنطقـة السـاحل فـي سـنة إنسـانيةكمسـاعدات  أورومليـون  337ة مبلـغ بيـورو خصصت المفوضـية األ

مليــون  2000للتنميــة بقيمــة  بــيورو جانــب مشــاريع التنميــة الممولــة مــن قبــل الصــندوق األ إلــىهــذا م،  2012

مبلــــغ  بــــيورو كمــــا اقــــر االتحــــاد األ.موجهــــة لكــــل مــــن بوركينافاســــو ،مــــالي، النيجــــر، موريتانيــــا و التشــــاد أورو

مليـون   13غ موريتانيـا بمبلـ:يـة و هـي إفريق من الصندوق االضـافي تـوزع علـى سـت دول أورومليون 164,5

،التشـاد ب  أورومليـون  42,5،النيجـر ب أورومليـون  15،مـالي ب أورومليون  17،بوركينافاسو بمبلغ  أورو

  .أورومليون  5و السنغال ب أورومليون  35

مليــار  1.5تــم تخصــيص أكثــر مــن ، وحــده) 2013-2007( للتنميــة بــيورو فــي إطــار الصــندوق األ

الثالثــة موريتانيـا والنيجــر ومـالي بشــكل رئيسـي لـدعم الحكــم الرشـيد وســيادة القـانون والعدالــة  دوالر لهـذه البلـدان

 .و التنمية االقتصادية و البنى التحتية وعملية الالمركزية والزراعة والتنمية الريفية والقطاعات االجتماعية

   

                                  
1 Security and developement in the sahara international peace institute, op.cit. 
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  1ي فريقاإلة لدول الساحل بيورو المالية األ اإلسهامات 7: جدول رقم 

  صندوق التنمية األوربي  

  10الصندوق 

االتحاد األوربي  إستراتيجية

  من أجل الساحل

  أورومليون  50  أورومليون  533  مالي
  أورومليون  8.4  أورومليون  156  موريتانيا
  أورومليون  91.6  أورومليون  458  النيجر

  .شمسة بوشنافة، ،مرجع سابق: المصدر

وقد انطلقت العديد من المبـادرات علـى المسـتوى اإلقليمـي ومنهـا برنـامج محاربـة اإلرهـاب فـي السـاحل 

) 2014-2012خــالل الفتــرة  أورومليــون  6.7(والــذي يمــول علــى المســتوى البعيــد مــن قبــل جهــاز االســتقرار 

دعــم القــدرات المحليــة وتحســين التعــاون اإلقليمــي فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة المنظمــة،  إلــىويهــدف 

 .يا الغربيةفريقبرنامج نظام معلومات الشرطة إل أورومليون  2.2كما يمول جهاز االستقرار أيضا وبمبلغ 

(Le système d’information de la police d’Afrique de l’ouest.)  

، البنــين(مــد علــى خلــق قاعــدة تبــادل المعلومــات بــين أجهــزة الشــرطة بــين الــدول الخمــسوهــو نظــام يعت

كمـا مـنح أيضـا الصـندوق . يا وأنتربولإفريقوالمجموعة االقتصادية لدول غرب ) النيجر، موريتانيا، مالي، غانا

ة االقتصـادية للمجموعـ مـنواأل الـدفاع لمشروع 2017و  2012ما بين  أورومليون  41األوربي للتنمية مبلغ 

يــا الغربيــة بغــرض دعــم قــدرات المؤسســات، أمــا برنــامج مكافحــة تجــارة المخــدرات والجريمــة فــي هــذه إفريقلــدول 

مــن قبــل الصــندوق األوربــي  أورومليــون  19.7 بغــالف مــالي إضــافي قــدر المجموعــة االقتصــادية فقــد تــدعم

 يـة والدفاعيـة المشـتركةمنفي إطار السياسة األ ةهذه المبالغ المالية، تم أيضا طرح بعث إلىوباإلضافة  .للتنمية

  20112في ديسمبر Mission PSDC SAHEL بعثة سميت

 النطاق واسعة مبادرة وهي، التجارة أجل من للمعونة الرئيسيين الموفرين أحد هو بيورو األ االتحاد إن

، بالتجارة تتعلق تحتية بنى إنشاء وكذلك، تجارية سياسات ووضع التجارة لتعزيز المساعدات تقديم على تشجع

 نظـراً  الهشـة بالبلـدان صـلة ذات فإنهـا، الهشـة البلـدان إلـى تحديـداً  موجهـة المبـادرة هـذه تكـن لـم لو فحتى لذلك

                                  
1 " The European Union and the Sahe", European UnionREPORTreliefweb: www.int/report/mali/  in 23/02/ 
2014 at 12:50 

 .شمسة بوشناقة، المرجع السابق 2
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 ةبيورو األ  اإلستراتيجية بيورو األ االتحاد مجلس اعتمد م 2007  عام وفي .البلدان لهذه الهيكلية للخصائص

 اسـتخدام مـني، فريقـاإلالسـاحل  البلـدان تمكـين هـي  اإلسـتراتيجية هـذه وأهـداف .التجـارة، أجـل مـن للمعونـة

 أهـدافها وتحقيـق الفقـر مـن والحـد والتنميـة العمـل وفـرص النمـو لتعزيـز فعاليـة أكثـر بشـكل التجـارة

 مليار 2 إلى بالتجارة المتعلقة للمساعدات صصلمخا التمويل زيادة على  اإلستراتيجية هذه وتشتمل."التنموية

 االتحـاد قـدرة وزيـادة، الفقـراء مصـالح علـى التركيـز زيـادة تعتـزم أنهـا كمـا 2010 عـام بحلـول سـنوياً  يـورو

 ، المعونة فعالية لمبادئ وفقاً  األعضاء والدول بيورو األ

منهـا دول السـاحل  النامية البلدان مساعدة وهي التجارة أجل من المعونة وراء العلة معرفة بمكان األهمية ومن

 ضـعف يفرضـها التـي والقيـود الحـدودوراء  مـا" قضـايا معالجـة ألن العالميـة بالسـوق االتصـال علـىي فريقـاإل

  .األجل طويلة أهداف هي التحية البنية

مـن أجـل ي فريقـاإليحـاول جاهـدا الضـغط علـى دول السـاحل  بـيورو و في هدا المجال فإن االتحاد األ

يـا صـعوبات جمـة بسـبب أن هـذه إفريقوتواجـه المفاوضـات مـع . التوقيع علـى اتفاقيـات شـراكة اقتصـادية جديـدة

االتفاقــات ال تتماشـــي مـــع توجهـــات منظمـــة التجـــارة العالميـــة مــن جهـــة، فضـــال عـــن عـــدم مراعاتهـــا لألولويـــات 

عمومــا و دول الســاحل  يــةفريقاإلســوق  هــده المعونــة المقدمــة فــي مجــال التجــاري البقــاءو  يــةفريقاإلالتنمويــة 

المعونـات ليسـت مقدمـة بالتسـاوي لكــل  هو دليـل دلـك ان هـد، ةبيـورو خصوصـا سـوق اسـتهالكية للمنتوجـات األ

بــل هــي خاضــعة لشــرط االنتقــاء اي ان هــده المعونــات تقــدم للــدول التــي تتجــاوب مــع ي فريقــاإل دول الســاحل

لمعالجــة أزمــة غذائيــة  بــيورو يــة االخيــرة اتجــه االتحــاد األمناألو مــن خــالل تطــور التحــديات .ةبيــورو شــروط األ

 مـن خـالل تحسـين القـدرة علـى التكيـف علـى المـدى الطويـل فـي المنطقـة ي فريقـاإل خطيرة فـي منطقـة السـاحل

زيـادة مـن خـالل  منلتنفيذ البرامج مـن خـالل ربـط التنميـة بـاأل بيورو هذا يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لالتحاد األ

 يتطلـبالسنغال وغامبيا وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسـو والنيجـر وتشـاد ونيجيريـا :منطقة الساحل لمساعداته 

 فـي  بـيورو األ لالتحـاد "األخضـر االقتصـاد" تطـوير بتـوفر االسـتراتيجيات شـاملة مسـتدامة والتنميـة التطـوير

المنظمــات تمويــل و لحــل ازمــة الغــداء زادت  1.القضــاء علــى ازمــة الغــداء مــن اجــلي فريقــمنطقــة الســاحل اإل

مليـون  337ليصبح اإلجمالي استجابة ألزمة الغذاء السـاحل دوالر مليون  40أيضا بمقدار  بيورو االتحاد األ

 مـنات المـا بعـد وضـعية فـي األبـة في هدا االطـار تحـاول تطبيـق المقار بيورو ية األمناأل اإلستراتيجيةان  دوالر

                                  
لكسمبورغ ( ،الحالية و المستقبل معايا مواجهة التحديات فريقاالشراكة االستراتيجية بين االتحاد االوروبي و الدول اإلمجموعة خبراء ، 1
 66 65،ص ص )2011ددن،:
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تـدخل فـي اطـار االنسـاني اي  مـنفهـي تـدخل فـي اطـار األ، القضاء مثال علـى ازمـة الغـداءن خالل محاولة م

  الفرد  أمن

في  إجراءات أوروبية في مكافحة الهجرة الغير شرعية و الجريمة المنظمة و اإلرهاب :المطلب الثالث

  يفريقالساحل اإل

اإلرهــاب التــي تحتــوي  ضــد أصــدر رؤســاء دول االتحــاد خطــة عمــل م 2001ســبتمبر  11 أحــداثفبعــد 

التركيز على خمس  إلى بيورو وهي تدعو االتحاد األ بيورو االتحاد األ على مخطط واسع لمكافحة اإلرهاب في

 قضايا 

 تعاون الشرطة وتطوير الصكوك القانونية الدولية تعزيز •

  إنهاء تمويل اإلرهاب  •

  الجوي منتعزيز األ •

   بيورو تنسيق العمل عالمي لالتحاد األ  •

  1 بيورو التعاون داخل االتحاد األ لتعزيز •

 بشـأن مكافحـة اإلرهـاب، واعتمـاد اعتماد قـرار ات تشمل أهم المبادرات في هذا المجاليوأن مشاريع اتفاق

ة إطــار بيــورو اقترحـت المفوضــية األ م 2001 ســبتمبر 19ففــي ، مـذكرة اعتقــال المشــترك، وزيـادة دور الشــرطة

العقوبــات الجنائيــة لإلرهــاب فــي جميــع أنحــاء فــي  التنفيــذ دخلــت حيــزوالتــي ، 2قــرار بشــأن مكافحــة اإلرهــاب

واألفـراد الـذين يشـتبه فـي  قائمة مجموعـات بيورو اعتمد االتحاد األ، مع هذا اإلطار أمنبالتز  بيورو االتحاد األ

اآلن اتهامات جنائية مماثلة في جميع  بيورو ستواجه قائمة اإلرهاب في االتحاد األ.تورطهم في أنشطة إرهابية

  .3بيورو االتحاد األ أنحاء

 فـي المدنيـة البعثـة تأسـيس عـن بـيورو األ االتحـاد أعلـن السـياق، هـذا فـي المبذولـة الجهـود والسـتكمال

 والـدفاع مـناأل سياسـة إطـار ضـمن وذلك  PESDC.اإلرهاب محاربة بمهمة البعثة هذه تمكين وتم، الساحل

 الغذائية واألزمة الغذائي بالنقص المتعلقة المشاكل مواجهة جانب إلى المنظمة، والجريمةEUCAP المشتركة

                                  
 .، المرجع السابق" ية االوروبيةمنتقرير االستراتيجية األ:ة في عالم افضل أمناوروبا " 1

2 "IMPLEMENTING THE UN GLOBAL COUNTER-TERRORISM STRATEGY IN NORTH 

AFRICA "، BACKGROUND PAPER،24-25 (MAY 2010 )،p 4. 
3
 Nora Bensahel ،Cooperation With Europe, Nato, And The European Union(،RAND ،2003  ، ) P 120 . 
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 بـيورو األ االتحـاد أعضـاء دول بـين التصـورات فـي التبـاين حقيقـة أمـام.المنطقـة دول معظـم تهـدد التـي

  .الخارجي والسياسة والدفاع مناأل قضايا بخصوص

؛ م2013 أن القادة اتفقوا على إنشاء إطار تنفيذي في النصـف األول مـن العـام إلى بيورو وأشار المسؤول األ

حيث إنه بعد إنشاء آلية المراقبـة البنكيـة سـوف يكـون هنـاك إمكانيـة إلنشـاء آليـة إلعـادة رسـملة البنـوك، وسـوف 

ســوف تقــدم آليــة واحــدة للقــرار مــع الصــالحيات الالزمــة وتــوفير الضــمانات المطلوبــة، و  إلــىتكــون هنــاك حاجــة 

بتقـديم المسـاعدة لـدول  بـيورو تعهـد االتحـاد األ.،2013ة مقترحات حول هذا الصدد في عام بيورو المفوضية األ

وأوردت صــحيفة لومونــد بيانــا أصــدرته ممثلــة .الســاحل والصــحراء فــي حربهــا ضــد اإلرهــاب وعمليــات االختطــاف

قالـت فيـه إن المجموعـة المكونـة مـن  2012 ديسـمبر 2للسياسة الخارجية كاثرين أشـتون يـوم  بيورو االتحاد األ

 انطـالق ومـع.عضوا ستدرس طرق مساعدة موريتانيا ومالي والنيجـر لتعزيـز قـدرتها علـى مواجهـة اإلرهـاب 27

 تحمـل مـا ضـمن إليهـا تحمـل أن يمكـن التـي الهجـرة حيـال بـاأورو  هـواجس ؛زادت اإلرهـاب علـى الغربية الحرب

مـن  القـادمين أمـام الفـرص تضـييق يكفـلبما ، الهجرة قوانين تشديد نحو ةبيورو األ لةالرح إرهابية،وبدأت عناصر

 الهجرة أو الشرعية غير الهجرة انطالق إلى أدت الشرعية الهجرة على ةبيورو األ التضييق سياسة لكن و.ياإفريق

لهـم  يجـدوا لـم ؛ الهجـرة غيـر رخـآ أفقـاً  أمـامهم يـرون ال الـذيني فريقـاإل السـاحل دول نمـ فالمهـاجرون، السـّرية

 فرديـة محـاوالت مجـرد راألمـ يعـد ولـم، رعيةشـال غيـر الهجـرة وكـالء عبـر والتسـلل التهريـب سـلوكسـبيال سـوى 

 شبكات حول ومهيكلة منّظمة بكاتش إلى األمر تطور بل، المهاجرون أولئك أو، المهاجر هذا بها يقوم معزولة

 القانونية اإلجراءات األمر تجاوز ؛ باأورو  في وبالمقابل.فيه التحكم يصعب للحدود عابراً  إجراماً  تغدي متداخلة

 تخدميسو ، عظيمة أمواالً  عليها ينفق، ةبيورو األ دوللا من تحالفها يخوض التي الحربيةشبه العمليات ي ما إلى

 فـي أمريكـا سياسـةيشـبه  وبشـكل .سـواحله باتجـاه تحـرك أي لرصـدكر مب إنذار وأجهزة، حدودال حرس من فيالق

 بأزمـةاليوم متخوف بشكل مفرط من االنفجـار الـديمغرافي المصـحوب  بيورو فاالتحاد األ.1االرهاب  على حربها

وخطورة هذا االنفجار تكمن فـي اسـتمرار الهجـرة السـرية نحـو مجتمعاتـه بشـكل , اقتصادية في مجتمعات جنوب 

وفــي وقتنــا  .يهــددون تماســك وانــدماج المجتمعــات الغربيــة نيصــبح فيــه المهــاجرين عبــارة عــن الجئــين اقتصــاديي

، هــذه التهديــدات إنّ  االرتفــاع إلــىشــمال البحــر األبــيض المتوســط  إلــىيميــل طلــب الهجــرة مــن جنــوب ، الحــالي

ب خلـق ز من التعايش والتصادم؛ فـإذا كـان األول قـد تطلّـالتفاعل معها في حيّ  بيورو استوجبت على االتحاد األ

أو تفعيـل ( التصادم استدعى إيجاد آلّيـة عسـكرية ية ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي، فإنّ أمنميكانيزمات 

                                  
 . 82أحمد إسماعيل، المرجع السابق،ص  1
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ا فــي مواطنهــا عبــر الفعــل ورد الفعــل أو وقائّيــا عــن طريــق احتوائهــا قبــل التهديــدات إّمــلمواجهــة هــذه ) الموجــودة

بشـكل عـام و دول السـاحل بشـكل  يـةفريقاإلي لـدول يكتقـديم دعـم لوجسـتة بيـورو لدا عملـت االتحاديـة األ.1وقوعها

  :النحو التاليلزيادة فعالية قدرتها على مراقبة الشواطئ ودعم قدرات الحراسة والمراقبة على خاص 

، بلـدانهم إلـىإنشاء مراكز لتجميع المهاجرين غير الشـرعيين، حيـث يحتجـزون فيهـا حتـى يـتم تـرحيلهم  �

ة بـاقتراح بيـورو وقد تعرضت هذه المراكز النتقادات العديد مـن المنظمـات اإلنسـانية، حاولـت الـدول األ

 .الفكرة لم تلق قبوًال من هذه الدوللكن ي فريقاإلدول الشمال  إلىمن ألمانيا نقل هذه المعسكرات 

أن مــن عشــرة آالف  إلــىالترحيــل، وهــو يعنــي إرجــاع ع المهــاجر مــن حيــث أتــى وتشــير اإلحصــائيات  �

إحصـاءات منظمـات  إلـىبـا وذلـك اسـتنادًا أورو  إلىثالثين ألف لقوا حتفهم أثناء محاوالتهم العبور  إلى

 .غير حكومية

عبـــر إبـــرام ي فريقـــاإلسياســـة تعـــاون مـــع دول الشـــمال  بـــيورو ي حيـــث أرســـى االتحـــاد األمنـــاالتفـــاق األ �

اتفاقيات ثنائية من أجل المكافحة وذلك عبر الدعم اللوجستي وتنظيم الدوريات المشتركة ولكنهـا تظـل 

 .محدودة ولم تقدم الحل المناسب من أجل وقف تيار الهجرة

تعزيــز  إلــىة المتعاونــة سلســلة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف بيــورو لقــد نفــذت الــدول األ: تشــديد الحراســة �

2وتــأمين الحراســة والحمايــة لحــدودها عبــر إقامــة المراكــز االلكترونيــة للمراقبــة
�����ر�م 
��ن ا�����ود    .


��� زال ا�
�����رون ، 2012ا�
 ���رك �����ول �������  ����وروا�
�ذو���� ����و ������س �ظ���م ا�����وء ا�

� ا��,ول +�* ا���وء وظ�روف ا���)��ل وا�����ز ���'�، �
�� وط���و ا���وء �%��ون 
ن $�وات $
� ذ�ك ا�ط-�ل$.  

التعامــل مــع ضــغوط المهــاجرين التــي تقــدم  إســتراتيجية بــيورو اعتمــد االتحــاد األ  2014وفــي أبريــل

بما في ذلك تعزيز قدرة البلدان خارج االتحاد في التحكم في حدودها ، بالتفصيل مجموعة واسعة من الخطوات

دول  إلـىهذه البلدان علـى تـوفير الحمايـة لالجئـين أو الحمايـة اإلنسـانية لألفـراد الـذين قـد يسـعون للسـفر  وقدرة

   .بيورو االتحاد األ

علـى اقتـراح يسـمح للـدول األعضـاء بـالعودة لفـرض إجـراءات  بـيورو وافق وزراء الداخليـة بـدول االتحـاد األ    

ودول  بــيورو دولــة مــن االتحــاد األ  الرقابــة والســيطرة علــى الحــدود داخــل منطقــة الشــنغن منطقــة تنقــل حــر بــين

                                  
2 Nicole GNESOTTO, " European defense: a proposal for a white paper", p-p18-23 www.iss –eu.org. 
23/04/2013 

الساعة  12/06/2014تاريخ دخول الموقع  .../www.eesc.europa.eu:، متحصل عليهوالتعاون في المنطقة األورومتوسطيةتقرير عن الهجرة  2
20:34   
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كانــت هنــاك مخــاوف . بــيورو أخــرى ـ فــي حــال أخفقــت إحــدى الــدول فــي حمايــة الحــدود الخارجيــة لالتحــاد األ

وٕايطاليـا، توظـف التصـنيف العرقـي إلجـراء عمليـات ، وهولنـدا، وألمانيـا، بمـا فيهـا فرنسـا ،مسـتمرة مـن أن الـدول

 بــيورو يــة الــوارد ذكرهــا تبنــى االتحــاد األمنالمعالجــات األ إلــىإضــافة . 1تفتــيش انتقائيــة عنــد الحــدود الداخليــة

بــا حيــث يــتم أخــذ أورو الــذي ســيراقب تحركــات األجانــب فــي  بــيورو بنــك المعلومــات األ: إجــراءات أخــرى أهمهــا

  :وركز المجلس على ثالث ركائز .بياناتهم بما فيها بصمات األصابع والعين لسهولة التتبع فيما بعد

  .تقوية حوكمة شنغن) 1

  .ي فريقاإلدول الساحل  ن بينهامالشراكة الجيدة مع دول جنوب ) 2 

الهجـرة غيـر الشـرعية وضـمان الـتحكم سياسة اللجوء، وقد تم التركيز على مراجعـة حوكمـة شـنغن لمعالجـة ) 3

  .بيورو الفعال بالحدود الخارجية لجميع الدول األعضاء وبناء الثقة بفعالية إدارة الهجرة من قبل االتحاد األ

و ازدادت هـده  هـو جـد صـارم خصوصـا فـي قضـية الهجـرة الغيـر شـرعية بيورو نالحظ ان االتحاد األ

منهـا  و هـدا لعـدة اعتبـارات و بعـد االزمـة الماليـة 2001تمبر سب 11السياسة البوليسية خصوصا بعد احداث 

 .صدر و نبع للتهديدات االخرة اي بالهجرة يكون هناك ارهاب و يكون هناك االجرام بمختلف انواعهمانه هو 

التـي  5+5متوسـطية و كـدلك علـى مسـتوى المبـادرة ورو و تناقش هده القضايا حتـى علـى مسـتوى العالقـات األ

 .2تناقش قضايا دول االعطاء في مثل هده المبادرات والشركاتمن العادة 

 التفاعـل مـن لمزيـد مرشح بيورو األ االتحاد موقف فإن، مالي في الفرنسي العسكري التدخل ظل ففي

 االتحـاد تعبئـة علـى فرنسـا قـدرة الحسـبان فـي ناعوضـ إذا خصوصـا .األرض تحـدث علـى التـي التطـورات مـع

 الفرنسي الجانب سيمكن الذي وهو ؛ بيورو األ االتحاد مسيرة لفرنسا في التاريخية للمساهمة بالنظر بيورو األ

 نجحـت فقـد، يـةفريقاإل السـاحة داخـل الدوليـة وبالضـبط تـدخالتها مجـال فـي بـاأورو  سياسـة علـى التـأثير مـن

 وفـي ياإفريق في التنمية في مجال بيورو األ االتحاد جهود لدعم ومواقفها تصوراتها من عدد تمرير في باريس

 األزمات وٕادارة مناأل مجال في ياإفريق في اإلقليمية المنظمات مع جهوده تنسيق بشأن األعضاء الدول إقناع

  .ي فريقاإل واالتحاد ياإفريق لغرب االقتصادية كالجماعة

 الجنـوب دول مـع الجغرافـي القـرب فعامـل، مـالي داخـل الوضـع بتطـورات معنيـا أضـحى بـيورو األ التحـادا

 سـيكون ذلـك ألن، للوضـع ومراقبتـه التواجـد مـن نـوع األخيـر هـذا علـى سـيحتم ،)...إيطاليا،البرتغـال، إسـبانيا(

                                  
 االتحاد األوروبي، المرجع السابق 1

2 Mohamed Saïb Musette ET AUTRE، les migrations et ledéveloppement au Maghreb Central، (Genève,: 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL ،2006  )  ،P15  
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 باأورو  استقرار تهدد والتي سياسيا المضطرب الفضاء هذا من القادمة يةمناأل المخاطر من للحد ضمانا أكثر

 المتوسط األبيض البحر تعبر التي السرية الهجرة موجات تدفق رأسها وعلى

حلـــف شـــمال : علـــى كـــل مـــن  مـــنيســـتند فـــي مجـــاالت األ بـــيورو االتحـــاد األ اإلجـــراءاتو مـــن اجـــل كـــل هـــده 

  .1با الغربية أورو اتحاد ، باأورو والتعاون في  منمنظمة األ، األطلسي

ة لمكافحــة اإلرهــاب والهجــرة و الجريمــة المنظمــة هــو أن االتحــاد مســتمر فــي بيــورو األ اإلســتراتيجيةوملخــص 

األمميــة لمحاربــة اإلرهــاب واالتجــار  اإلســتراتيجيةالعــالمي وتطــوير  مــنالمســاهمة عبــر خطتــه الداخليــة فــي األ

يـا وهـو أوليـة بالنسـبة إفريقبا عبر غـرب أورو  إلىبالمخدرات والكوكايين الذي ينتج في أمريكا الالتينية ويصدر 

والتطور المشابه في تبـادل المعلومـات بـين الـدول لالتحاد األوربي الذي أطلق مبادرات مهمة في هذا الميدان، 

تجنبا لتداخل اإلجراءات والبـرامج فـي اإلقلـيم الـذي )كالواليات المتحدة(األعضاء في االتحاد والشركاء الدوليين 

ونشـــاطاتهم وتتبــادل المعلومـــات  فـــي بنــاء قــدراتهم بــيورو تنســق الــدول واالتحـــاد األ .يمكــن أن يطبــع اإلقلـــيم

اإلقليم عبر المركز البحري للتحليالت والعمليـات لمكافحـة المخـدرات، والبرنـامجين األوربيـين فـي  العمالتية في

وظــائف المجلــس أجــاز خطــة العمــل الموجهــة الموجــه لتحســين التعــاون ومحاربــة  إضــافة، غانــا الســنغال و

األوربــي االتفاقيــة وقــد وقــع االتحــاد . يــاإفريقغــرب  إلــىالجريمــة المنظمــة خصوصــا تجــارة المخــدرات الموجهــة 

تلــف هــده خمــن خــالل عرضـنا لمو  .الدوليـة لمحاربــة االتجـار بالمخــدرات واعتــراض طـرق الكوكــايين والهـروين

لمكافحـة التحـديات العـابرة  بـيورو المشروعات المطروحـة مـن قبـل اإلتحـاد األ با اوأورو االجراءات التي تتبعها 

فمــثًال مشــروع إنشــاء معســكرات الحتجــاز طــالبي اللجــوء والمهــاجرين غيــر ، يمنــللحــدود تركــز علــى الجانــب األ

وغير ذلـك مـن بـرامج الـدعم المـالي والتقنـي لحكومـات دول . يةإفريقالنظاميين على شواطئ خمس دول شمال 

، وكذلك للحـد مـن العبـور بشـكل غيـر نظـامى، جنوب المتوسط التي تتركز على حراسة الحدود البحرية والبرية

لـــك المشـــروعات علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا إال أنهـــا ال يمكـــن أن تكـــون الوجـــه الوحيـــد للتعـــاون بـــين دول مثـــل ت

انتهاكـات لحقــوق  إلـىفضـًال عــن أن تلـك البـرامج قـد تقــود ، وبـين حكومــات جنـوب المتوسـط بـيورو اإلتحـاد األ

حقـــوق طـــالبي اللجـــوء  اإلنســـان مثـــل تلـــك التـــي وردت مـــؤخرًا فـــي تقريـــر لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة بشـــأن انتهـــاك

  .باأورو غير النظاميين المحتجزين في والمهاجرين 

   

                                  
 . 141 ،ص 46دراسات دولية ،العدد ، "األدوار الجديدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة"حسين حافظ،  1
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  يفريقاإللدول الساحل  اإلقليميةلمبادرات الوطنية و ل األوروبية األمنيةاإلستراتيجية  تشجيع : الرابعالمطلب 

فـي ي فريقـاإل شـرعت بلـدان منطقـة الــساحلحيث  اإلقليميةة بالمبادرات الوطنية و بيورو رحبت الدول األ

 مـنالتــصدي للتحــديات المزمنــة المتعلقــة بالحوكمـــة واأل إلىإجـراء مجموعـة مـن اإلصـالحات الوطنيــة الراميــة 

فـي  اإلصـالحاتهـده  وتـدخل .مع أن حجم هذه التحديات يتفاوت مـن بلــد آلخــر، اإلنسانية والتنميــة والــشؤون

 .باإلصالحاتة لدول التي تقوم بيورو طرف الدول األمن  االمتيازات الممنوحة إطار

 

  يفريقلدول الساحل اإل لمبادرات الوطنيةلاإلستراتيجية األمنية األوروبية  تشجيع : : األولالفرع 

  النيجر:اوال

ـــى نطـــاق واســـع باســـم  2011ة النيجيريــة اطلقــت نيجــر بيــورو ففــي اطــار العالقــة األ المبــادرة المعروفـــة عل

”3N“ ،”أطلقـــت  2012و فــي عــام 1 الغــذائي والتغذيــة منالمتعلقــة بــاأل“ أبنـــاء النيجـــر يطعمـــون أبنـــاء النيجــر

وطنيـة  إسـتراتيجيةووضـع “ تنمية وتأمين منـاطق الـساحل الــصحراوية فـي النيجــر إستراتيجية”حكومـة النيجر 

و $��� اط���ر �ط��ور  ،الــداخلي والــرد علــى األزمــة فــي منطقــة الســاحل مــنلمكافحــة اإلرهــاب لمعالجــة انعــدام األ


2 ا�ر'�س �� ر ��1% 
د��� ����0د ا�/ا.و� ���
 ��ورو�ع $� CSDP  ���4ل ا��ر'�س  ا�����ر ا�����ل $�

ن �
ل ا����د ا�"ا����ري أ�/�  �

�� ا����م �� �و$�رھ� �#"�!دة ��� ا���واء  
�وروأن ھ��ك ا����ر 

"�د ا�'%�دي �� ���ا��%د
2

�ظ�را �)ر���� 
�ن ، �����ب +د��دة �)�ق ا����ر 
ن �طور ا.و/�ع و ھدا �ر�7. 

 إ����را�����$��� ظ��ل و .���د$ق أ+��داد =����رة 
��ن ا��0'���ن ا������ر�����ث ��)��ت  ا�
����طق ا�
�/��ررة 
��ن ا����زاع


7 ا����ر �م � ر ��1% 
د���  ��وروا��%�ون ا�CSDP *ن ���ث �)�در  إ��
ا����ر و
ن ا�
�و74 ان ���
ر +�

 ��%ز��ز. $�� ا����� ا�و��* دو.ر 8700000
�زا��� ����? ���و � ا����ل ا����ر EUCAP. 2012,�ف +�م 


ن4درة 4وات ا� �

ن 0Bل ا��در�ب وا��و��A و�)د�م  $� ا����ر �
وا��� ��د�دات ا@رھ�ب وا��ر�
� ا�
�ظ

� ا�
�=�ررة +��* ا�
�واط��ن ا�ھ�
��ت  ����د 
�ن. ا�
 ورة
�3ن ���وروا�)�+�دة $�� ا�
�Cرب ا@��0
��/�م . 

EUCAP ا������ل ا������ر ����

���ون 
وظ-��� دو����� $��� ا�)��درة ا�� ������C ا�=�B ، �و
%ظ
���م 
��ن ا�)/���ء ا�
��د�

�وروو�Bراء ا� رط� �زءا . ���زأ /
ن و$د ا.���د ا��.  

ة بحيــث تمثــل نيجــر منبــع بيــورو عبــر علــى سياســات االنتقــاء األو يمكــن القــول ان هــدا المبلــغ الموجــه لنيجــر ي

  .ةبيورو للدول األ) دالتا نيجر(نفطي 

                                  
 . 6،ص) 2013االمم المتحدة،:نيويورك( ،الحالة في منطقة الساحل، منمجلس األ 1

2 Oladiran Bello ،Quick Fix orQuicksand? Implementing the EU Sahel Strateg  ، (SPAIN:FRIDE، 
،(SPAIN:FRIDE، ، )2012 P6 
3
 Oladiran Bello، ibid ،P6  
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  بوركينا فاسو:ثانيا 

أساســا حــول قضــايا تقــوم  والــدول األعضــاء فيــه بــيورو لبوركينافاســو مــع االتحــاد األ التعــاون الثنــائي

مــن خــالل  نشــاط بوركينــا فاســوبيعتــرف  بــيورو األ االتحــاد اإلســتراتيجية التنميــة مثــل توليــد الطاقــة والكهربــاء و

ة بيـــورو ان المســـاعدات األ، ة فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب فـــي المنطقـــةاســـهامها و دورهـــا فـــي وضـــع الخطـــوط األماميـــ

فـــإن بعـــض التقـــديرات تضـــع اآلن عـــدد الالجئـــين ، ومـــع ذلـــك خـــرىلبوركينـــا فاســـو هـــي قليلـــة مقارنـــة بالـــدول اال

مخيمـات الالجئـين  إلـىمسـاعدات  بـيورو فـوزع االتحـاد األ .دوالر 000،62 بحواليالماليين في بوركينا بوركينا 

الـذين يعـانون أيضـا مـن  -بين الالجئـين والسـكان المحليـين  خلق توتراتالتي كانت سبب في  في بوركينا فاسو

 نقص في الغذاء ولكن ال يتلقون أي مساعدات

 نيجيريا:ثالثا

الـــنهج الضـــيق لالتحـــاد  ومـــع ذلـــك .فـــي أبوجـــا بـــيورو واالتحـــاد األعقـــد حـــوار نيجيريـــا  2012مـــارس 

لمعالجـة عـدم مجهـودات عديـدة  إلـىتحتـاج  استخدام مساعدات التنمية لتحسين الحكم في نيجيريا قد بيورو األ

بــين  اإلســتراتيجيةحيــث يوجــد خطــط للشــراكة  و مواجهــة االرهــاب المســاواة والمظــالم االقتصــادية فــي الشــمال

فـي المجــال تفعيـل هـذه الخطــط  بــيورو حيـث حــرص الطـرف األ خــط االنابيـبمثـل  بــيورو واالتحـاد األنيجيريـا 

واالسـتجابات اإلقليميـة لبوكـو حـرام  ةألزمـة ماليـو في ظـل ا 1في منطقة الساحل منحيوي لكال الشريكين واألال

والجزائــر العاصــمة  يبــورو تعــاون أوثــق مــع االتحــاد األ دلعقــ 2011فــي نــوفمبر نضــمت نيجيريــا  ،فــي نيجيريــا

حـد  إلـىالساحل وتحسن  ستراتيجيةمن شأنه أن يعطي دفعة قوية إل، الجماعة إلى يرافقه دعم أكثر قوة، أبوجا

  .التعاون اإلقليمي كبير

التـي تواجـه تحـديات ي فريقاإله من مبادرات وطنية هي كلها مبادرات تشمل دول الساحل او من خالل ما طرحن

 ةبيورو اخرى حسب مصالح الدول األ إلىة مع هده الدول قد يختلف من دولة بيورو دول األلكن تفاعل  مشتركة

  .في تلك الناطق

   

                                  
 33ية ،ص إفريق،قراءات " يا و الحرب على االرهابإفريق" محمد عاشور مهدي، 1
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  )اإلقليميةالجزائر و منظمات (للمبادرات اإلقليمية  األوروبية األمنيةتشجيع اإلستراتيجية  :الفرع الثاني 

   يفريقواالتحاد اإل  كالجزائر و االكواس اإلقليميةنتحدث على المبادرات  

   دعم المبادرة الجزائرية : أوال

ظــل التطــورات الدوليــة الراهنــة  فــيي فريقــاإلحــول الســاحل  بــيورو األالتواصــل الجزائــر مــع االتحــاد  إن

يرجـع للعديـد مـن بـالجزائر  بـيورو ة و هدا االهتمام األقة السابلن الطرفين عكس السنوات القليييعرف تجاوب ب

   المعطيات

  المتوســط األبـيض البحــر بــا سـوىأورو ال يفصـلها عـن  وي فريقــاإلمــع دول السـاحل  التقـارب الجغرافـي

  :وتقول الباحثة إيلين البسيون من جهة

إن معظم الناس يفكرون في البحر المتوسط ككتلـة مـن المـاء تفصـل بـين مسـاحات األرض الواسـعة لكـل " 

مع ذلـك فـإن البحـر ، دول ذات هويات ومصالح مختلفة تماماوأنه بحر تحيطه ، وآسيا، ياإفريق، باأورو من 

كوحــدة ، وقــد جــاء الوقــت ألن نبــدأ التفكيــر فــي البحــر المتوســط كمنطقــة لهــا وضــع خــاص، يوجــد بالقــدرة

ولــديها الحــوافز إليجــاد حلــول ، جغرافيــة تــربط الــدول باهتمامــات مشــتركة لهــا ميــزات التنــافس علــى المــوارد

  1."تزداد اتساعهامشتركة لمشكالتها التي 

 الحـل بتفضـيل المعروف موقفها على حافظت قد يفريقاإل الساحل لدول المجاور البلد بصفتها الجزائر إن

 معتمدتا التفاوض مبدأ على المبنية الديمقراطية الحلول دائماً  تبنت قد الجزائر ،إن طقةنللم السلمي الدبلوماسي

  :على

 صفة بأي الدول شؤون في التدخل عدم �

 االستعمار عن الموروثة خاصة بالحدود المساس عدم �

  2 الجوار حسن مبدأ على اعتماد �

 تأثيرهـا ومـدى هـذا األخيـر فـي يـةمناأل التهديـدات بطبيعـة أساسا يرتبطي فريقاإل الساحل في الجزائري الدور ان

  .المــد اإلرهــابيمنهــا لجزائر تواجــه تحــديات كبيــرة علــى حــدودها الجنوبيــة فــا للجزائــر الجنوبيــة الحــدود علــى

 الجزائريـة الجهودفـ األمريكيـة لألهـداف تحـديا تشـكل مكافحتهـا علـى اإلقلـيم مـع دول جاهـدة الجزائـر تحـاول

المبـادرات الجزائريـة لمنطقـة السـاحل و مـن اهـم .يفريقـاإل السـاحل فـي يـةمناأل التهديـدات مـن للحـد واإلقليميـة

                                  
  .97. ، ص) 1994أكتوبر (، 118العدد ، السياسة الدولية، "البحر المتوسط والشرق األوسط أمن" السيد ياسين،  1
دخول الموقع  تاريخ www.academia.ed:،متحصل عليه"ي بين صراعات القديمة و التحديات الحديدةفريقمنطقة الساحل اإل"مبروك كاهي،  2
  23:00:الساعة  12/07/2014:
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تتضـمن كـل مـن الجزائـر  2010افريـل  21راسـت نالعملياتيـة المشـتركة فـي تم األركانلجنة  إنشاء هيي فريقاإل

مـن مهامهـا القيـام بعمليـات بحـث و  األعضـاءتتداول عن رئاستها دول  و موريتانيا اي دول الميدان مالي نيجر

لجزائر و كشفت وزارة الدفاع في الجزائر عن وجود مطارات جاهزة في جنوب ا اإلرهابيةتحديد تواجد الجماعات 

تضـــمن طلعـــات عســـكرية للعديـــد مـــن المروحيـــات المخصصـــة لالســـتطالع و المنـــاورة و القتـــال ،وضـــعت تحـــت 

 السـلمي الحـل مفضـلة مـالي شـمال فـي الفرقاء بين الوسيط الدور عملت الجزائر ان كما . األركانتصرف لجنة 

  1 .المنطقة في مناأل و مالسال تحقيق اجل نم اإلرهاب مكافحة في إستراتيجيتها سياق في وهذا الدبلوماسي

و أصبحت التجربة الجزائرية مفتاح الحل بمنطقة السـاحل و الصـحراء الغارقـة فـي أتـون الحـرب و الفوضـى و 

كــان تــاريخ ي فريقــاإلفــي الســاحل  األخيــرو فــي اطــار مواجهــة التحــديات  2.النشــاط المتزايــد للتنظيمــات اإلرهــاب

يــا الشــمالية وبلــدان الســاحل بــالجزائر بمشــاركة فريقالنــدوة الجهويــة إلهــو موعــد لعقــد  2012ســبتمبر  13و  12

 بيورو وهي ندوة نظمتها الجزائر بالتعاون مع االتحاد األ .تونس وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وبوركينافاسو

دمــة مــن ليبيــا واألمــم المتحــدة وكــان الهــدف مــن هــذا اللقــاء مواجهــة تزايــد النشــاط اإلرهــابي وانتشــار األســلحة القا

 بـــدور قيامهـــا خـــالل مـــن وهــذا. 3وظهــور مجموعـــات إرهابيـــة جديـــدة التابعــة لشـــبكة القاعـــدة بـــالمغرب اإلســـالمي

 األخـــوي والـــدعم التعـــاون علـــى المبنـــي الموقـــف وهـــو يفريقـــاإل الســـاحل فـــي الوضـــع ومعالجـــة حـــل فـــي الوســـيط

 المشــكل تحــل أن يمكنهــا والتــي القــوة عالقــات علــى المعتمــدة واالســتثنائية المحضــة العســكرية للحلــول والــرافض

  .مستقبال األزمات جذور على تقضي أن دون مؤقتا

 جعــل قــد إرهــابي لهجــوم 2013 جــانفي 17 فــي بتڤنتــورين البترولــي موقعهــا تعــرض ورغــم الجزائــر إن

ــدفاع لــوزارة بيــان خــالل مــن بالمنطقــة األوضــاع وتهدئــة ســلمي حــل عــن البحــث إلــى تســارع الجزائــر  دعــت ال

 و االرهـاب لمكافحـة المسـبق العمـل و المتبادلـة المسـاعدة و التعـاون تعزيـز إلـى يفريقاإل الساحل دول الجزائر

و ما تبعه من اثار على دول ، فالتحوالت االخيرة في المنطقة بعد سقوط نظام معمر القدافي المنظمة الجريمة

 بــأن الحــرب فــي ليبيــا وســيطرة اإلســالميين علــى إقلــيم أزواد“ روفــس“ح معهــد الجــوار منهــا الجزائــر حيــث صــر 

كلفـــا الجزائـــر أكثــــر مـــن مليـــاري دوالر ا و كنفقـــات ، أعقبـــه التـــدخل الفرنســـي فـــي مـــاليمـــا المنطقـــة خصوصـــا 

 إلـى. وٕانشـاء قواعـد دائمـة لهـا فـي الحـدود الجنوبيـة والشـرقية، يـة كبيـرةأمنمباشرة صرفت لنقـل قـوات عسـكرية و 

                                  
حاج الخضر باتنة، كلية جامعة  (،مذكرة ماجستير علوم السياسية يةفريقي و الصحراء اإلفريقالجزائري في منطقة الساحل اإلي منالبعد األظريف شاكر، 1

  .101.،ص ) 2010 2008الحقوق، قسم العلوم السياسية 
 تاريخ دخول الموقع HOURRIA.COM-WWW.EL: متحصل عليه ،"إستراتيجية الجزائر تجاه التطورات األمنية في الساحل اإلفريقي"بوحنية قوي ، 2
   15:20الساعة  11:09/2014:

 .4، ص 2012مركز الجزيرة للدراسات ،نوفمبر:اإلرهاب،تقرير،الدوحة  ومكافحة الحرب منع :منطقة الساحل في المعقد والوضع زبير،الجزائر يحيى 3
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وقــال مستشــار الــرئيس الجزائــري للشــؤون  واجهــة األحــداث إلــىرفــع نفقــات التســلح وأعــادت الجــيش الجزائــري 

هـا لكنهــا تــدعم أمنإن بــالده مـن حقهــا اتخـاذ كــل التــدابير التـي تحفــظ " رزاق بـارةيـة ومكافحـة اإلرهــاب مناأل

و  "تعاون في إطـار المجموعـة الدوليـةمبنية على ال إستراتيجيةواالستقرار في ليبيا وفق  منجهود عودة األ

ان الجماعات المسلحة تتطور وتجمع أسلحة وتستعد ربما للعب دور في عـدم االسـتقرار فـي المنطقـة " قـال

فـي إقليمهـا  مـنومن حق الجزائر أن تأخذ مجموعـة مـن التـدابير االحتياطيـة التـي تسـمح بالحفـاظ علـى األ

مـن بـين هـده التـدابير  1."في ليبيـا الشـقيقة منوفي المنطقة مع دعم كل الجهود التي ستأتي باالستقرار واأل

  .االهتمام بالجانب العسكري

األمــين العــام للــوزارة اللــواء عــن طريــق ممثلهــا يــة أعلنــت وزارة الــدفاع منفــي إطــار تعزيــز شــراكاتها األ

بغيمـاريش بالبرتغـال فـي االجتمـاع التاسـع لـوزراء الـدفاع للـدول األعضـاء فـي المبـادرة محمد زناخري قد شارك 

واالستقرار والسـلم فـي حـوض غـرب  منالذي ُتّوج باإلمضاء على بيان مشترك يدعو لتعزيز األ" دفاع *5+5"

لـة التعـاون فـي الذي ُخصص لتقيـيم حا"أن هذا االجتماع  إلىالبحر األبيض المتوسط، ولفتت الوزارة في بيان 

وقـد ، 2014والمصـادقة علـى مخطـط العمـل لسـنة ، من خالل النشاطات المجسـدة" دفاع 5+5"إطار المبادرة 

مكافحـة اإلرهـاب فـي السـاحل  إسـتراتيجيةلّمح بيان لوزارة الدفاع الفرنسية ألن هذا االجتماع فـتح النقـاش حـول 

إن : د خمســـة هـــذا المحــور، وقـــال بيـــان الفرنســـيينومـــن غيـــر العــادة أن يتباحـــث تجمـــع الخمســـة زائــي، فريقــاإل

دفـــاع لمواجهـــة التحـــديات فـــي  5+5اللقـــاء ســـيعرف عـــرض اســـتراتيجيات التعـــاون فـــي إطـــار مجموعـــة "

 .2"الساحل

علـــى هـــامش االجتمـــاع التاســـع فـــي ، ذكـــر بيـــان وزارة الـــدفاع الفرنســـية أن مـــن بـــين اللقـــاءات الثنائيـــة

الـوزير الفرنسـي المكلـف بقـدماء و لقاء بـين األمـين العـام لـوزارة الـدفاع الـوطني اللـواء محمـد زنـاخري ، البرتغال

أصــبحت المبــادرة األكثــر فعاليــة للتعــاون متعــدد األطــراف مــن " 5+5إن مبــادرة الــدفاع : المحــاربين، وأضــاف

 مــنيعــة ال تتجــزأ مــن األالــدفاع فــي غــرب البحــر األبــيض المتوســط، وٕان كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتهــا لــه طب

تـرتبط  إستراتيجيةمن جهة أخرى تبنت الجزائر مواقف أكثر ".متوسطيةورو الجماعي واالستقرار في المنطقة األ

                                  
 .www:متحصل عليه  ،" الساحل اإلفريقي الى مزيد من التعاون لمكافحة االرهاب و الجريمة المنظمةالجزائر تدعو دول " 1

ar.algerie360.com  20:40الساعة  12/06/2014تاريخ دخول الموقع  
 :عليهمتحصل  ،2014فبراير  4ية،إفريقيا ،قراءات إفريقالجزائر واالنتقال إلى دور الالعب الفاعل في  بوحنية قوي، 2

http://www.qiraatafrican.com/  22:30الساعة  06/05/2014:تاريخ دخول الموقع   
إسبانيا وفرنسا وٕايطاليا ومالطا والبرتغال، وخمس دول من جنوب غرب : هي مبادرة تجمع بين خمسة بلدان من شمال غرب البحر األبيض المتوسط*

  الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس: ر المتوسطالبح
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السيد إسماعيل شرقي، أنـه ي، فريقاإلباالتحاد  منيا؛ إذ أكد مفوض السلم واألٕافريقفي منطقة الساحل و  منباأل

ية قادرة على التدخل بسرعة إفريقالتفكير في تشكيل قوة عسكرية  يةريقفاإليجري حالًيا على مستوى المفوضية 

  .للتصدي لالعتداءات اإلرهابية واسعة النطاق التي قد ُترتكب ببعض بلدان القارة

ليس في مختلف المبادرات المشتركة و دليل دلك اهتمام مبادرة ي فريقاإلاتساع دائرة االنشغال بقضايا الساحل 

  .يفريقاإلبقضية الساحل  5+5

، 2013 ؛ فقــد شــهدت األشــهر األولــى مــن ســنة"البريطــاني–الجزائــري"ي منــأمــا فــي محــور التعــاون األ

بــدليل ، االقتصــادية جانــب دعــم العالقــات السياســية و إلــىًيــا واســتخباراتًيا أكبــر بــين لنــدن والجزائــر، أمنتقارًبــا 

 إلـىداروش لثاني مرة من قبل دافيد كامرون خالل أقل من ثالثـة أشـهر زيارة برمجة زيارة ثالثة وزراء وُيعتبر 

الجزائر مؤشًرا واضًحا لعزم لندن توثيق عالقتها مع ما تعتبره أهم دولة محورية في المنطقة في مجال مكافحة 

ا لــدعم التعــاون العســكري أيًضــا مــن خــالل تزويــد الجزائــر بمعــدات اإلرهــاب، خاصــة وأن لنــدن أبــدت اســتعدادً 

عسكرية في سياق برامج عصرنة الجيش الجزائري، كما تتقـاطع مواقـف الطـرفين فيمـا يتعلـق بـالرفض المبـدئي 

  .لدفع الفدية

، تعتزم بريطانيا إعطاء دفع قوي لمحاربة اإلرهاب وتبـادل المعلومـات علـى مسـتوى مصـالح االسـتعالم

صة بعد حادثة االعتداء على مركب الغاز بتينتورين في عين أنماس في بداية العام الماضي، التي سجلت خا

مكلفــة " ســتيرلينغ"فيهــا بريطانيــا خســائر لــدى الطــاقم التــابع لبــريتيش بتروليــوم، الــذي كانــت الشــركة البريطانيــة 

 شركة أوليف المتخصصة فـي تـأمين المواقـعهذه األخيرة قامت بإبرام اتفاق شراكة مع ال، بحماية مواقع عمالها

  .واألشخاص اإلستراتيجية

التقـارير التقييميـة ة فتطابقـت بيـورو الجزائـر لـم يكـن لفائـدة دول السـاحل فقـط بـل كانـت لـه فائـدة للـدول األ رفـدو 

األمريكية والبريطانية وأخرى لدول جنوب أوربا استنادا على التقـارير اإلعالميـة للصـحف الجزائريـة فـي تصـنيف 

يــا والمغـرب العربـي فــي مكافحـة اإلرهـاب وتهريــب األسـلحة والمخـدرات ومكافحــة إفريقالجزائـر كـأقوى دول شـمال 

 .1م االقتصاديةالجريمة العابرة للحدود في مقدمتها الجرائ

  
  
  

                                  
، "تقارير بريطانية وأمريكية وأوروبية تقييمية تكشف الجزائر أنجح دول المنطقة في مكافحة اإلرهاب وتهريب األسلحة والمخدرات"سامر رياض، 1

 19:30الساعة  29/07/2014تاريخ دخول الموقع   http://www.echoroukonline.com/ar:متحصل عليه. 2009جريدة الشروق ديسمبر 
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  اإلقليميةالمنظمات :ثانيا
  :كواس يمنظمة اال /ا 

في مختلف المشـاريع االقتصـادية المختلفـة سـواء فـي مـا يتعلـق  الشراكة بين الطرفين إستراتيجيةتعتمد    
  .بيورو او فيما يتعلق في الجانب الطاقوي بالنسبة لالتحاد األي فريقاإلبالجانب التنموي للساحل 

بــا فــي أورو تعتمــد عليهــا  آليــة أهــمو  بــيورو ان نقــول ان االيكــواس هــو احــد اهــم شــركاء االتحــاد األو يمكــن 
  .بمختلف جوانبهاية و منتطبيق استراتيجيتها األ

 ي فريقاإلاالتحاد / ب

ي  فريقـاإل االتحـاد مـع مـنواأل السـالم حـول وشـراكة حـوار تطوير بالفعل بيورو األ االتحاد استطاع وقد
AU )   (المبكـر واإلنذار الوساطة يشمل والذي، مناأل و للسالمي فريقاإل للهيكل الرئيسي المؤيد دور يلعب 

 اإلسـتراتيجية وتـوفر ."اإلقليميـة اآلليـات"وي فريقـاإل االتحـاد مسـتوى بـين ويـربط - السـالم حفـظ وبعثـات
 ي فريقـاإلدول السـاحل  بالهشاشة المرتبطة القضايا لمعالجة فرصاً  عملها خطة المشتركة ةبيورو األ-يةفريقاإل

 كـان فقد، العملية الممارسة في أما التحتية والبنية اإلقليمي والتكامل والتجارة اإلنسان وحقوق الحكم إدارة مثل
 تمويلهـا كيفيـة تحديـد مثـل مشـاكل مـن تنفيـذها ويعـاني، القطـري المسـتوى علـى اآلن حتـى محـدود أثـر لهـا

   .الحقيقية المضافة قيمتها حول واالختالف
تبــدو  إســتراتيجيةيكــن ان نقــول انهــا ي فريقــاإلة فــي الســاحل بيــورو يــة األمناأل ســتراتيجيةمــن خــالل عرضــنا لإل

الجانـــب العســـكري مـــن خـــالل تـــدريب  مـــن خـــالل تركيزهـــا علـــى يـــة الجديـــدةمنالمقاربـــة األ1ظاهريـــا انهـــا تتبنـــى 
الحوارات و االجتمـاعي تهـتم بـالتنمية و السياسـي  من خالل المشاريع والجيوش حراسة الحدود و االقتصادي 

ة يرجــع للعامــل المصــلحة بيــورو يــة األمناأل اإلســتراتيجيةعكــس دلــك تمامــا فمحــرك لكــن باطنيــا  االهتمــام بــالفرد
 تنفيذ في فجوة من يعاني بيورو األ االتحادو يمكن ان نقول ان  .غير دلك إلىن خالل سياسة االنتقاء مفقط 

 لمعالجـة البـرامج ووثـائق االسـتراتيجيات مـن مجموعـة وجـود مـن الـرغم وعلـى .الهشـة البيئـات فـي السياسـات
 هـذه لترجمـة العمـل مـن الكثيـر أمامـه بـيورو األ االتحـاد أن إال، السـالم بنـاء ودعـم الصـراعات ومنع الهشاشة

 تحديـد إلـى بحاجـة بـيورو األ االتحاد يزال ال، الهشاشة حاالت مع التعامل عند.عملية ممارسة إلى التوجهات
 فـي تهديـد بأنـه الدولـة فشـل وصـف مـن الـرغم فعلـى. يفريقـاإليـة فـي السـاحل مناسـتراتيجيته األ أولويـات

فـي السـاحل  فـي الرئيسـية ةبيـورو األ اإلسـتراتيجية المصـالح فـإن، 2003 لعـام بـيورو األ مـناأل إسـتراتيجية
 فـي الهشـة الـدول بشـأن مخاوفهـا عـن، ةبيـورو األ الـدول بعـض أعربـت وقـد .واضـحة غيـر تـزال الي فريقـاإل

االتجـار و  األسـلحةانتشـار و  دراتلمخـا فـي واالتجـار اإلرهـاب مثل مهمة تهديدات تشكل ألنهاي فريقاإلالساحل 
 األمـربـي، ورو األ االتحـاد فـي األعضـاء الـدول جميـع بـين مشـتركة تكـون ال قـد اوفلمخـا هـذه ولكـن .البشـرب

 تحـددها التـي باسـتثناءي، فريقـاإلية نحو الساحل منفي استراتيجيتها األ واضحة أولويات غياب إلى أدى الذي

                                  
 3المرجع نفسه ،  ص 1
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 البلـدان فـي نيالمسـؤول يلقـي األحيـان مـن كثيـر فـي.للشـراكة كوتونـو اتفاقيـة أو القارات مستوى على الشراكات
العالقـات المبنيـة علـى  تُـذَكر مـا ودائمـاً  .سياسـاته لتنـاقض بـيورو األ االتحـاد علـى اللـومي فريقـاإلالسـاحل 

 مـن المعونـة برنـامج مثل، الجديدة التعويضية اآلليات من الرغم وعلى .التنمية أمام عقبة أنها علىالمصلحة 
لـن معالجـة هـده المنـاطق ي فريقـاإلفـي السـاحل  ملوسـة ية لم تحقـق نتـائحمناأل اإلستراتيجيةهده ف، التجارة أجل

ة فشلت النها دخلت حيز بيورو ية األمناأل اإلستراتيجيةو ال يمكننا القول كدلك بان  يتطلب تبني مقاربة شاملة
 اإلسـتراتيجيةكمـا ان  .سـنوات 10 إلـىسـنوات  5و ان اهدافها و نتائجها محددة ما بـين  2011التطبيق سنة 

 تحديد ة حولبيورو األ البلدان بين الخالف :منها والعراقيل العقبات من عددتكتنفها  زالت ماة بيورو ية األمناأل
تبـاين  جانـب إلـى الشـرق نحـو ألمـاني توجـه هنالـك الجنـوب نحـو فرنسـا توجـه مقابـل ففـي، الجغرافيـة األولويات
 دائم مقعد على لحصولها مستقبلي كرهان يافريقإل تنظر التي ألمانيا وبين بينها السياسية والمصالح األولويات

 الـدنمارك،( اإلسـكندنافية و الشـمالية الـدول لتوجهـات فرنسـا معارضـة ثـم .الـدولي مـنمجلـس األ فـي داخـل
  1.ةيفريقاإل بالحقائق العارفة الغير )السويد

ة بيـورو أن فرنسـا تتقـدم الـدول األ، تحـدي دفـع الفديـة كشـف تقريـر أمريكـييعاني مـن  بيورو كما ان االتحاد األ
مباشـرة، عبـر دفـع فديـة مقابـل إطـالق سـراح بصورة غير ي فريقاإلالتي تمول التنظيمات اإلرهابية في الساحل 

و أوضــح أن تنظــيم القاعــدة بأجنحتــه المختلفــة، .رهــائن مــن مواطنيهــا تحتجــزهم تنظيمــات تابعــة لتنظــيم القاعــدة
ة مقابــل اإلفــراج عــن رهائنهــا، بلغــت حســب تقــدير بيــأورو مــوارد تقــدمها دول  إلــى 2008أصــبح يخضــع منــذ 

و تضــــــيف م  2014و م  2008مليــــــون دوالر بــــــين  125 ان نســــــبةاألمريكيــــــة،" نيويــــــورك تــــــايمز"صــــــحيفة 
مكنته من ، اختطاف الرهائن لتجميع ثروات هائلة إستراتيجيةأن تنظيم القاعدة استفاد من ، الصحيفة األمريكية

مــثال فــي  منــاطقاألمــر الــذي أصــبح يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى ، انتــداب وتــدريب و تســليح مجموعاتــه المقاتلــة
ة التي دفعت أمواال للحركات اإلرهابية مقابـل اإلفـراج عـن رهائنهـا، فرنسـا، بيورو ضمن البلدان األومن . 2مالي

أن فرنسا تمثل الممـول األساسـي للحركـات الجهاديـة فـي  ٕالىألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، و النمسا، و أشار التقرير 
ى والتصريحات الرسمية النافية لدفع فدية يا الوسطٕافريقيا بالرغم من الحرب التي تشنها ضدهم في مالي و إفريق

 ،وٕان عبرت الخارجية الفرنسية مرارا عن عـدم دفعهـا أي مبلـغ للحركـات اإلرهابيـة .مقابل إطالق سراح الرهائن
 يقول التقرير الـذي كشـف عـن دفـع فرنسـا فإنها اعترفت بالمفاوضات مع المختطفين واحتفظت بسرية محتواها

و إن ذلـك حصـل عـن طريـق ، م 2014و  2008دوالر للتنظيمات اإلرهابية بـين مليون  67ما يفوق وحدها 
التـــي تتـــولى تســـليمها للجهـــة  يـــةفريقاإلكبريـــات الشـــركات الفرنســـية فـــي صـــورة هبـــات يـــتم تقـــديمها للحكومـــات 

    .المفاوضة مع اإلرهابيين

                                  
. ، ص38، مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية ،العدد، " 2011ورة التطورات السياسية في ليبيا على اثر الث"عبد العظيم جبر حافظ،  1

102 .  
، تاريخ دخول / www.eremnews.comhttp//::، تتحصل عليه"دول أوروبية تغذي اإلرهاب أبرزها فرنسا: تقرير أمريكي "انس الصبري،  2 

 16:55:الساعة  11/12/2014:الموقع 
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�( ا�,ر�"�( �� �ا� ا+"�را��'�(ا���و�ت ا�دو��( ا�راھ�( !#)  انعكاسات : الثانيالمبحث 

  ��ر��ا�"��ل ا+
العهـد االسـتعماري الـذي تعرضـت لـه القـارة مـن طـرف  إلـىي فريقـاإليرجع الدور الفرنسـي فـي السـاحل 

يـا مـن إفريقوذلك باحتالل عدد مـن دول ، يةفريقاإلفرّكزت فرنسا نشاطها االستعماري في القارة ، ةبيورو القوى األ

موريتانيـا، والسـنغال، وغينيـا، ومـالي، والنيجـر، وتشـاد،  إلىتونس، الجزائر، المغرب، باإلضافة : بينها دول مثل

،و يمكــن )فولتــا العليــا(، وبوركينــا فاســو )داهــومي(وبنــين ، ، والجــابون، والكونغــو)ســاحل العــاج(وكــوت ديفــوار 

وكانت هـذه المسـتعمرات ، ل من بين المستعمرات فرنسيةكانت دول الساح القول ان من بين هده الدول المذكورة

، بحيــث كــان لهــدا االســـتعمار الفرنســي نصــيب عميــق فـــي بعــض هــذه المســـتعمرات، تمثــل أهميــة كبيــرة لفرنســـا

  .1ياإفريقخصوصًا في دول شمال غرب 

يــة الفرنســية مناأل اإلســتراتيجيةالمعتمــدة عليهــا  فهــدا البعــد االســتعماري التــاريخي هنــاك تزايــد للمصــالح و االليــات
 .بفعل تأثير التحوالت الدولية الجديدة التي نحاول التركيز عليهاي فريقاإلفي الساحل 

  

 ية الفرنسية في السـاحلمناأل اإلستراتيجيةتزايد مصالح على التحوالت الدولية الراهنة  انعكاسات:المطلب األول

  االفريقي

   ةقتصاديالاالمصالح  : األولالفرع 

ية الفرنسية في شقها مناأل اإلستراتيجيةو ي فريقاإلتزايدت حجم المصالح الفرنسية في منطقة الساحل 

 يـــةفريقاإلالتـــي تملكهـــا القـــارة  اإلســـتراتيجيةالـــذي ادى لتزايـــد االهتمـــام بـــالموارد الطبيعيــة ، االقتصــادي

لتنميــة الصـــناعات الثقيلـــة الفرنســـية والســـيطرة علـــى  ، بشـــكل خـــاصي فريقـــاإلبشــكل عـــام و الســـاحل 

وعلــى ســبيل المثــال  التنــافس الــدولي فــي ظــل تزايــد يــةفريقاإلفــي بعــض الــدول  اإلســتراتيجيةالمواقــع 

أرض صـيد خاصـة بهـم، ألـم يقـل الـرئيس " chasse gardée" يـا بمثابـةإفريقتعتبر النخـب الفرنسـية 

يــا لــن يكــون لهــا تــاريخ فــي القــرن إفريقإن فرنســا بــدون "الفرنســي الراحــل فرنســوا ميتــران صــراحة 

، ولعــل ذلــك يفســر لنــا ســر حماســة الــرئيس هوالنــد ودعوتــه بإقامــة تحــالف قــاري "الحــادي والعشــرين

يا، والذي يعبر في أحد جوانبه عن الخوف من تصاعد النفوذ اآلسيوي، ٕافريقبا و أورو ثنائي يجمع بين 

يـــا إفريقأهــم مســتعمرات فرنســا فــي ي فريقــاإللــدا تعتبــر دول الســـاحل  .يــاإفريقوال ســيما الصــيني، فــي 

  :من خالل ما يلي.الفرنسيةية مناأل  اإلستراتيجيةفي األولويات تسعي لحماية مصالحها 

                                  
 . 61،ص ) 2010 مارس(عشر، الحادي ية،العددفريق،القراءات اإل"ومستقبله وحاضره تاريخه..ياإفريق في الفرنسي الدور"مانيال، دي بول يوناس 1
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 فـي األجنبيـة أهـم االسـتثمارات مـن الفرنسـية االسـتثمارات حيـث تعتبـر:تحقيق المكاسـب االسـتثماريية �

حيث تأكد االحصاءات بان فرنسـا هـي اكبـر مسـتثمر و  ديفوار كوت( الفرانكفونية، مثل الدول بعض

 160شـركة فـي الـبالد منهـا  800التقـديرات ان لفرنسـا  كـوت ديفـوار و تشـير إلـىثاني اكبر مصـدر 

  .1شركة تمثل مجموعات اقتصادية فرنسية كبيرة

 .منبع للمواد الزراعيةي فريقاإلتعتبر دول الساحل : المواد الغذائية  �

 ةبيورو اسواق الخارجية للمنتوجات األي فريقاإلتتمثل دول الساحل  �

منبــع لمــوارد الوقــود والطاقــة لتنميــة الصــناعات الفرنســية خصوصــا ان ي فريقــاإلتعتبــر دول الســاحل   �

 للمـواد األول المسـتورد هـي ،حيـث تأكـد االحصـاءات ان فرنسـا فرنسـا تعـاني مـن نقـص المـواد داخـل اراضـيها

حيث تسـتفيد شـركة ، تمثل المصالح الحيوية بالنسبة للفرنسيينالدول الفرانكفونية   للسلع األول الخام والمصّدر

 70يقــارب التــي تعتمــد بــدورها علــى مــا ، فرنســا أريفــا مــن ثلــث اليورانيــوم مــن النيجــر فــي تمويــل الكهربــاء فــي

 مواصالت إنشاء شبكة على ناحية أخرى من فرنسا وتعمل، 2بالمائة من الطاقة الكهربائية باالستخدام النووي

 .مع فرنسا، يةفريقاإل للقارة المختلفة بين األجزاء تربط واسعة

مـن خـالل تجليـات العولمـة  العديـد مـن المعطيـات الدوليـة إلـىو يمكن ان نقول تزايد هدا االهتمام يرجع  

ة و فرنســا بشــكل بيــورو لتزايــد المصــالح االقتصــادية لــد الــدول األ يــؤديبمــا تفرضــه مــن االنفتــاح االقتصــادي 

لتزايـــد التنـــافس نحـــو  أدتالتـــي  الماليـــة 2001 ســـبتمبر 11 أحـــداث كـــذلكو  خـــاص نحـــو تـــرويج المنتوجـــات

 .التي هي في تزايد ليومنا هدا مناطق غنية بالثروات 

  ةسياسيال المصالح :الفرع الثاني 

ي فريقــاإلالمصــالح السياســية و الدبلوماســية المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى اســتقرار األنظمــة فــي الســاحل 

و ، بمـا يسـمح لهـا باالحتفـاظ علـى مكانتهـاي، فريقاإلواالستفادة من العالقات القوية بين فرنسا والدول الساحل 

فرانكفـوني  سياسـي تجمع بإنشاء ؛ سياسية حركة إلى ثقافي تجمع مجرد الفرانكفونية من مصلحة فرنسا تحويل

 سياسـي تيـار إنشـاء يعنـي مـا وهـو، السـاحة الدوليـة فـي بـه يؤخـذ سياسـي صـوت لـهي، فريقـاإلالسـاحل  فـي

                                  
الساعة   16/06/2013تاريخ دخول الموقع  org  , ahram www ,: تقرير متحصل عليه," يفريقفرنسا و مكافحة االرهاب في الساحل اإل " 1
:12:13   
  http://www.djazairess.com/elbilad/23247:،متحصل عليه "ي؟فريقنهاية أم بداية المصالح الفرنسية في الساحل اإل"، مصطفى صايج· 2

   23:40:الساعة  12/06/2014
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الهيمنـة  مـن الحـدّ  إلـى الهادفـة الـدول تحـت مظلتـه جميـع تجتمـع، األمريكـي – األنجلوسكسـوني مناهض للتيار

  .األمريكية
 

  ةثقافيال المصالح: ثالثالفرع ال

،وهــدا مــن داخــل  يــةفريقاإلدول الســاحل  نشــر الفراكفونيــة فــي مختلــف تهــدف مــن خــالل الثقافــة فرنســا

تــدخل فــي اطــار التنــافس لمواجهــة النفــود االنجلوساكســوني فــي  لكذاكتســاب انتمــاء ثقــافي فــي هــده الــدول و كــ

منــاطق الن هــدف و مصــلحة فرنســا هــو التوســع لــدول اخــرى غيــر الفرانكفونيــة  يــةفريقاإلالســاحل و كــل دول 

من خالل سياسة االنفتاح على األفـاق الجديـدة تتفـق ، العربية و اإلسبانية، البرتغالية، أخرى ناطقة باالنجليزية

  .خاصة مع تنامي قوة المنظمات اإلقليمية و تجاوزها لالنقسامات اللغوية، و ورغبات األفارقة

 

  ي فريقاإلفي الساحل  ية الفرنسيةمناأل اإلستراتيجية آلياتالتحوالت الدولية على  انعكاسات :الثاني المطلب

تتـواءم ي فريقاإلجديدة في الساحل ية أمن إستراتيجيةحاولت فرنسا رسم  بسبب التحوالت الدولية الراهنة

بدايـة مـن التغيـرات التـي لحقـت ، يفرنسـي منـالتوجـه األفـالتطورات الدوليـة اثـرت فـي ، مع المعطيات المستجدة

االمريكيــة بوضــعية القــوة  والتــي نــتج عنهــا انفــراد الواليــات المتحــدة، بالنظــام الــدولي مــع نهايــة الحــرب البــاردة

بشكل عام  يةفريقاإلوما يتبع ذلك من تمدد للنفوذ األمريكي في القارة ، العظمى في ظل النظام العالمي الجديد

يـا كلهـا اثـرت فـي إفريقالعامل األمريكي تواجد اليابان والصـين فـي  إلىوُيضاف ، بشكل خاصو دول الساحل 

م التـي اعطـت الشـرعية اكثـر  2001سـبتمبر  11احـداث  إلـىباإلضـافة ، مكانة فرنسا التقليدية في هذه القـارة

كمــا ان احــداث ، الماليــةاالزمــة كــدلك و ي فريقــاإلمــن اجــل مكافحــة االرهــاب فــي الســاحل 1للتــدخل االمريكــي 

كلهــا احــداث اثــرت فــي . 2يفريقــاإلالربيــع العربــي خصوصــا الثــورة فــي ليبيــا و افرازاتهــا علــى منطقــة الســاحل 

 منطقـــةفـــي  نلمســـه مـــن خـــالل تفعيـــل االليـــات الفرنســـية ي فريقـــاإليـــة الفرنســـية فـــي الســـاحل مناأل اإلســـتراتيجية

  .يفريقالساحل اإل

                                  
 10ابراهيم نافع،المرجع السابق،ص  1
 . 14دباشي ،المرجع السابق ،ص  حميد 2
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  االقتصادية والعسكريةاآللية : األولالفرع 

  االقتصادية  اآللية

ي مــن جهــة و فريقــتعتمــد فرنســا فــي سياســتها االقتصــادية مــن تحقيــق مكاســب اقتصــادية فــي الســاحل اإل

 :لمواجهة المنافسات الخارجية الكبرى تفعيل ما يلي

 .ي فريقبناء شراكات تجارية مع دول الساحل اإل �

 .ي فريقالموجودة في الساحل اإلرنسية الفرنسية فدعم اكبر الشركات ال �

 اإلســتراتيجيةو فــي هــدا الصــدد ركــز تقريــر لجنــة الشــؤون  1ي فريقــتقــديم مســاعدات لــدول الســاحل اإل �

عـن ربـط » القـومي مـنالكتـاب األبـيض للـدفاع و األ« 2013لوزارة الـدفاع التـي أصـدرت فـي أفريـل 

تقديم مساعدات لتنمية المنطقة في مختلـف ي من خالل فريقاإل االقتصاداألوروبي وتنمية  منبين األ

 .المجاالت

 .دعم برامج التنمية مع التركيز على الدول التي لها بنية اقتصادية معقولة �

 رّحبـت يـا بشـكل عـام و دول السـاحل بشـكل خـاص وقـدإفريق فـي االسـتثمارات الفرنسـية حجـم زيـادة �

 المنظمـات هـذه ووسـطها وأهـم يـاإفريق غـرب دول وضـّمت تّشـكلت التـي بالمنظمـات اإلقليميـة فرنسـا

منظمــة تعتمــد عليهــا فرنســا فــي مشــاريع  أهــميــا التــي تعتبــر إفريق لــدول غــرب االقتصــادية الجماعــة

 .االقتصادية

إذا كانـــت سياســـة التعـــاون  يـــا،إفريقاعتمـــاد علـــى منظمـــات االقتصـــادية اإلقليميـــة فـــي وســـط وغـــرب  �

، بحيـــث تتعـــاون مـــع 2مصـــلحة فرنســـا االقتصـــاديةيـــة تخـــدم فريقاالقتصـــادي بـــين فرنســـا والـــدول اإل

يــا الوســطي إفريقواالتحــاد الجمركــي لــدول ) ECOWAS(يــا إفريقاالقتصــادية لــدول غــرب  الجماعــة

)UDEAC( ويفيـــد إنشــــاء تلــــك المنظمــــات الوجــــود الفرنســــي فـــي القــــارة فمــــن ناحيــــة، تشــــترك هــــذه ،

وبالتـــالي تســـاعد فرنســـا علـــي تخفيـــف  المنظمـــات اإلقليميـــة مـــع فرنســـا فـــي تحمـــل المســـئولية الماليـــة،

أعبائهـا الماليــة تجــاه هـذه الــدول، ومــن ناحيــة أخـري، وبحكــم عضــوية هــذه الـدول فــي منظمــة الفرنــك 

الفرنســي، تســتمر فرنســا فــي التــأثير المباشــر علــي اقتصــاد هــذه الــدول، وبــذلك تكــون فرنســا حققــت 

                                  
 :متحصل عليه 2013،جوان 9761 ،جريدة الشعب ،العدد"ية من ساركوزي إلى هوالندفريقالسياسة الفرنسية في القارة اإل" 1

http://www.alarab.co.uk/  21:40الساعة  10/10/2014:تاريخ الدخول للموقع 
 . شمسة بوشنافة، المرجع السابق 2
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دية فـــي القـــارة بشـــكل عـــام و دول هـــدفها فـــي تقليـــل النفقـــات دون االنتقـــاص مـــن مصـــالحها االقتصـــا

توثيــق الــروابط االقتصــادية بــين الــدول األعضــاء  أخــرىي بشــكل خــاص و مــن جهــة فريقــالســاحل اإل

فيها، مما يحميهـا ويحمـي المصـالح الفرنسـية معهـا مـن محـاوالت التسـلل الخارجيـة وهـي تواجـه اآلن 

 .يةفريقإلتحديا صعبا إزاء الهجمة األمريكية االقتصادية في كل القارة ا

ي، أنشــأت فرنســا، لتــدعيم عالقاتهــا االقتصــادية والتجاريــة فريقــشــبكة مواصــالت كثيفــة بــين فرنســا والســاحل اإل

، يـةفريقاإلمواصـالت واسـعة تـربط بـين الجـزاء المختلفـة للقـارة  إطـاري شـبكة فـي فريقـوالعسكرية مع الساحل اإل

خط طيران يربط بين الشرق والجنوب، وخط طيران يربط بين : وفرنسا وتنقسم هذه الشبكة إلي خطين رئيسيين

الشمال والغرب، ويتفرع هذان الخطان إلي خطوط فرعية عديدة تـربط بـين الغالبيـة العظمـي لـدول القـارة، وتعـد 

  .1ياإفريق هذه الشبكة بمثابة البنية التحتية األساسية للسياسة الفرنسية في

يــا خمــس قواعــد وذلــك بســبب إفريقفــي  لقــد تمثلــت السياســة العســكرية الفرنســية فــي القواعــد العســكرية

  .ارتفاع التكلفة والتطور التكنولوجي في الوسائل العسكرية

  القواعد العسكرية

 :تتركز القوات الفرنسية فيما يلي

القـدرة القتاليـة العاليـة فـي وُيعـول عليهـا فـي ذات  (COS) حيـث سـتتواجد القـوات الخاصـة :بوركينـا فاسـو •

  2.جانب القوات التشادية إلىوقد لعبت دوًرا كبيًرا ، المهام الصعبة

ســيكون للقــوات الفرنســية المتواجــدة فــي العاصــمة نجامينــا دور مــزدوج ؛ إذ ســُيعهد إليهــا بــدعم قــوة  :تشــاد •

كما سيكون بإمكانها التدخل في الشمال التشادي المهدد من طرف مجموعات ، ياإفريقفي وسط " سانجاريس"

وطـائرات  جنـدًيا 950وسـتحتفظ فرنسـا فـي نجامينـا بقـوة تُقـدر بحـوالي . القاعدة المتمركزة في الجنوب الليبـي

وجود خفيف في قاعدة فـي االرجـو المحاذيـة لشـريط أوزو  إلى، إضافة 2000 وميراج" رافال"مقاتلة من نوع 

 .الغني بالمعادن والمحاذي للحدود الليبية

؛ إذ تتخذ منها طائرتا  سيوكل للقوة المتواجدة في نيامي عاصمة النيجر مهمة لوجستية واستخباراتية :النيجر •

 لمتحدة بدون طيار اللتين اشترتهما فرنسا مؤخًرا من الواليات ا-" ربــيــــر"

                                  
 . 62مانيال،المرجع السابق ،ص  دي بول يوناس 1

2 Jean Dominique Merchet ،""La France réorganise son dispositif militaire au Sahel autour de quatre bases،" 

http://www.tamoudre.org/la2014/04/12   22:20  



���ا�����ت ا��و��� ا��اھ�� ا�����ت   :ا�	�� ا����� � $%�()�� ا�ورو&�� %$ ا�#�"� ا !�ا ���ا����� ا

 

152 
 

وال ُيسـتبعد أن تقـيم فرنسـا نقطـة متقدمـة  .قاعدة لمراقبة المنطقـة وتحركـات جماعـات القاعـدة فيهـا -األميركية

التـــي تشـــق الحـــدود " آييـــر"لمراقبـــة جبـــال آدرار و" تســـاليت"فـــي أقصـــى الشـــمال النيجيـــري علـــى غـــرار قاعـــدة 

  1.ليبيا إلىالنيجرية وصوًال -الجزائرية-المالية

جندي في مدن كاو للتدخل في الشمال  800ستُبقي فرنسا على ألف جندي من ضمنهم حوالي حيث  :مالي •
 .عناصر القاعدة ومالحقة

 . جنديا 450لها اكثر من  :كوديفوار •

  ا يليمفتركيز القواعد العسكرية الفرنسية هو حسب 
 .في المنطقةي فريقاإلالتي تحتلها دول الساحل  اإلستراتيجيةاالهمية  �

 .على الثروات الطبيعيةي فريقاإلحسب احتوائها دول الساحل  �

 .ي فريقاإلحسب درجة التهديد الدي تمثله دول الساحل   �

وٕاضافة لهذا التواجد فقد تم استحداث وحدة مراقبة وٕاسناد بقاعدة تساليت القريبة من الحدود الجزائرية ستلعب 
هــذا الجــزء المهــم  إلــىوتعيــد الحضــور العســكري الفرنســي ، دوًرا مهًمــا فــي مجــال االســتعالمات فــي المنطقــة

وُينتظـر أن يـتم توقيـع اتفـاق . والحساس بين شمال وجنـوب الصـحراء الـذي غابـت عنـه منـذ اسـتقالل الجزائـر
فـي هــذا الخصــوص مــع الســلطات الماليــة التــي مــا زالــت تؤجــل ذلــك نظــًرا لحساســية هــذا الوضــع تجــاه بعــض 

 دول الجوار
في تصـريح للصـحفيين عقـب لقائـه بـالرئيس الموريتـاني محمـد ولـد عبـد العزيـز بنواكشـوط، وأضاف لودريان   •

، "بمـالي" فرنسا بدأت بالفعل تنظيم تواجدها العسكري في أربع مدن إستراتجية بمنطقة الساحل هي غاو "أن 
 ، 2"ببوركينا فاسو"، و واغادوغو"بالنيجر"، انيامي"بتشاد"و نجامينا 

ذه المنـاطق المـدكورة باعتبارهـا اخطـر المنـاطق التـي تعـرف تمركـز للتيـارات االرهابيـة فـي فهذا التركيز فـي هـ
يــا لتحقيــق هــدف فرنســا فــي توســيع إفريقو انهــا قلــب  تشــكل تهديــد مباشــر او غيــر مباشــر للمصــالح الفرنســية

  .ياإفريقدائرة مستعمراتها نحو مناطق اخرى في 
الفرنســي الــذي  العســكري للتواجــد وتــدعيم األعبــاءمــن اجــل الســاحل هــي غطــاء لتقاســم المصــالح و فالشــراكة 

و ) جنـــدي  2900(،جيبـــوتي)جنـــدي 800(،الغـــابون)جنـــدي 1150( يتمركـــز فـــي الســـنغال بقاعـــدة عســـكرية 
  ).جندي 1200( التشاد التي بها قاعدة للعمليات الخارجية

                                  
 :تقرير الجزيرة ،متحصل عليه، " ي بالساحل والصحراء بعد سنة من التدخل الفرنسي بماليمنالوضع األ"، محمد عبد اهللا ولد آّدا 1

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/02/201422385727  19:45:الساعة   12/06/2013تاريخ موقع   
 :،جريدة الشعب، متحصل عليه "ي لمواجهة االسالميينفريققررنا إعادة تنظيم تواجدنا العسكري في منطقة الساحل اإل: فرنسا" 2

http://www.elshaab.org  13:23:الساعة  09/12/2013تاريخ دخول الموقع  
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، الــذي (RECAMP) "يــاإفريقســالم فــي 

ة، يـفريقاإلبهدف تـدريب ودعـم البلـدان ، ة

 قواعـــدها فـــي تخـــزين اســتغالل إلـــىفرنســـا 

فــــي ة علــــى التواجــــد العســــكري الفرنســــي 

طرت فرنســا لتطــوير سياســتها فــي التعــاون 

ويتم توزيع األدوار على ، السريعة للتدخل 

لمزيــد مــن الفاعليــة والتعــاون ي فريقــاإلحل 

علـى 2ي فريقـاإلمنتشرة في منطقـة السـاحل 

ية تضم جنود فرنسيين في مدينة جاو في 

مركز في ميناء أبيدجان في ساحل العاج 

  
  .، مرجع السابق  الساحل 

  .116. ،ص

  http://www.roayahnews.com:تحصـل عليـه" ي
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تعزيــز القــدرات مــن أجــل حفــظ الســال"برنــامج  مشــروع 

ةبيورو وانضمت إليه العديد من الدول األ م، 1997

، و تســـعى فرنس.فـــي القــارة مـــنعلـــى تــولي مســـؤولية األ

و هــــو مــــا يعنــــي اضــــفاء الشــــرعية ع ة لهــــذا المشــــروع

اضــطرت ل النظــام العــالمي الجديــد و التحــوالت العربيــة

فاعتمدت خطة حديثة تقوم على فكرة إنشاء قوة للت، يا

  .يةفريقاإلحسب خطورة األزمة 

قــررت فرنســا إعــادة توزيــع قواتهــا فــي دول الســاحل  2

ثر في صراعها القائم مع المجموعات الجهادية المنتش

اع الفرنسي جان إيف لورديان، فهناك قواعد أساسية ت

لنيجر ونجامينا في تشاد أما القاعدة اللوجيسيتية تتمرك

  .ة في أوجادوجو في بوركينا فاسو

   ياإفريقهمة العسكرية الفرنسية الجديدة في 

تفكيك الجماعات المسلحة داخل الس إلىتهدف » برخان«رنسية 

                
،) 2012منظمة العفو الدولية، :تقرير ( ،حالة حقوق االنسان في العالم

يفريقـتهـدف إلـى تفكيـك الجماعـات المسـلحة داخـل السـاحل اإل» برخـان

   20:50:الساعة  09/2014

ا�����  :ا�	�� ا�����

 

 

جانــب مشــ إلــىهــذا 

97أطلقته فرنسا عام 

كــي تكـــون قـــادرة علـــى

المعــــدات العســــكرية له

ظــل الن وفــي1.يــاإفريق

ياإفريقالعسكري مع 

القواعد العسكرية حس

2014وفــي مطلــع 

وضمان فاعلية أكثر ف

حد قول وزير الدفاع ا

مالي ونيامي في النيج

وتتمركز قوة خاصة ف

المهمة: 2رقم خريطة

العملية الفرنسي :المصدر

                      
حالة منظمة العفو الدولية، 1 

برخـ«العمليـة الفرنسـية "  2

13/09تاريخ دخول الموقع 
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بعد  ية خصوصامنمن اجل مواجهة التحديات األي فريقاإلو هذا التركيز العسكري في منطقة الساحل 

إن بــالده قــررت "الســلفية و فــي هــدا الصــدد قــال وزيــر الــدفاع الفرنســي جــان ايــف لودريــان، الجماعــات  بــزوز

بمـا يمكنهـا مـن التصـدي للجماعـات اإلسـالمية ي فريقـاإلإعادة تنظيم تواجدها العسكري في منطقة الساحل 

الـدفاع التـي  لـوزارة اإلسـتراتيجيةعـن تقريـر لجنـة الشـؤون  و فـي نفـس السـياق."التي تهدد جميع دول الساحل 

لإلسالم الراديكالي للتصدي  الدي يدعو» القومي منالكتاب األبيض للدفاع و األ« 2013أصدرت في أفريل 

وتساهم فرنسا في عـدة عمليـات لحفـظ السـالم مثـل ايبيرفـي فـي  .ي فريقاإلفي منطقة الساحل والقرن واإلرهاب 

   .1"سانغاري " يا الوسطى ٕافريق، و "سيرفال" فضال عن تدخلها في مالي تشاد وليكورن في كوت ديفوار 

 تدريب الجيوش :ثانيا

ية اإلقليمية ؛ من خالل تدريب الجنود األفارقة عامة و منأصبحت فرنسا ترّكز في دعم المؤسسات األ

ان مضـاعفة التواجـد  .2خاصة على حفظ السالم ومواجهـة الكـوارث الناتجـة عـن الحـروبي فريقاإلدول الساحل 

فــي شــكل مســاعدات عســكرية و تــدريب للجيــوش و قواعــد مراقبــة و معلومــات فــي اطــار  الفرنســي فــي المنطقــة

، )هجـــرة غيـــر شـــرعية ،ارهـــاب ،جريمـــة المنظمـــة(يـــة منفـــي مواجهـــة التحـــديات األي فريقـــاإلتمكـــين دول الســـاحل 

-G8 "Groupe d’action antiمجموعـة التـابع ل" فريق مكافحـة اإلرهـاب"آلية تسـمى  2003أنشئت سنة 

terroriste "و يجــري هــذه اآلليــة سلســلة اجتماعــات تشــاورية مكثفــة . أثنــاء الرئاســة الفرنســية لتلــك المجموعــة

ية في المنطقـة منتشارك فيها مجموعات من الخبراء التابعين لفريق مكافحة اإلرهاب من أجل تقييم األوضاع األ

نفذها الجيش الموريتـاني ضـد القاعـدة داخـل األراضـي الماليـة فـي السـنوات األخيـرة و خاصة بعد العمليات التي 

 .3كذلك بعد االنفصال الحاصل في الشمال المالي و سيطرة القاعدة و متمردي الطوارق على إقليم آزاواد

فـي تجديد معاهدات الدفاع مـع مجموعـة مـن الشـركاء األفارقـة يعطـي فرنسـا مسـؤوليات خاصـة  ويعتبـر أن

  .مسائل المساعدة العسكرية

  :ندكر اهم هد االتفاقيات ي فريقاإلفي اطار االتفاقيات المشتركة بين فرنسا و دول الساحل 

   (Assistance Militaire Opérationnelle A.M.O: تفاقية المساعدة العسكرية �

   .يةفريقاإل المحلية العسكرية القوات إعداد تنظيم و تكوين في الفعال في اإلسهام فلهده االتفاقية اهمية

                                  
 .، مرجع السابق  "المسلحة داخل الساحلتهدف إلى تفكيك الجماعات » برخان«العملية الفرنسية " 1

2 Général Babacar GAYE  ،" Sécurité et défense en Afrique subsaharienne : quel partenariat avecl’Europe ? " , 

Revue internationale et stratégique, n° 49,2003 ,p18. 
،تاريخ دخول الوقع  w www. rimnow.com:،متحصل عليه "حرب نابليون في مالي، مالي"محمد السالك ولد إبراهيم،  3
  13:12الساعة 15/04/2014:
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 (Assistance Militaire Opérationnelle),التقنية العسكرية فالمساعدة

A.M.Oالعالقـات الدوليـة مـع تكييفهـا و التقليديـة العسـكرية للعمليـات مكملـة عمـل طريقـة اليـوم أصـبحت 

 إنشـاء إلـى تسـعى كمـا، الحيويـةمصـالحها  و هـاأمنب اإلضرار دون الشراكة تعزيز لفرنسا تسمح فهي .الجديدة

 يمكن.االتفاقيات من النوع هذا من المستفيدة للدول يةفريقاإلالمسلحة  القوات على الفرنسي للجيش كبير تأثير

 يةفريقاإل الجيوش بدعم التزام فرنسا خالل من البشرية و المالية السياسية تكاليفها من تحد أن الفرنسية للقوات

   .عالي تدريب و تكوين ذات التأطير طريق عن

 ة،أمن بيئة في و االستقرار و السلم زمن في تعمل التي لألولى خالفا العملياتية العسكرية المساعدة �

 الدولـة كانـت مـا إذا هـذا و معاديـة شـبه أو معاديـة و ةأمنـ غيـر المسـاعدة العملياتيـة فـي بيئـة بيئـة تعمـل

 أجنبيـة محاولـة قـوى لنفـوذ انتشـار هنـاك بـأن فرنسـا تشـعر أيـن و الكاملـة السـيادية تلبي وظائفهـا ال المدعومة

 .القائم السياسي بالنظام لإلطاحة تمرد أو انقالب

جانـــب حمايـــة المصـــالح  إلـــىالـــوطني الفرنســـي  مـــنفمـــن خـــالل هـــده االتفاقـــات يتبـــين لنـــا ان كالهمـــا يخـــدم األ

مـــن بينهـــا دول الســـاحل  يـــةفريقاإلالحيويـــة لفرنســـا فاالتفاقيـــة االولـــى هـــي دعـــم تقنـــي بتـــدريب الجيـــوش الـــدول 

مــن جهــة و الــتحكم فــي المجــال  للخضــوع لضــغوطات الفرنســية لكــن بالمقابــل تــأثر علــى هــده الــدولي فريقــاإل

إال يكون  اما االتفاقية الثانية فهي تخضع لمصالح الفرنسية بالدرجة االولى الن التدخل ال. ي لهده الدولمناأل

  .فرنسافي المناطق التى تهدد مصالح 

  و الثقافية السياسية االلية ا���و�ت ا�دو��( ا�راھ�( ����ر : الثانيالفرع 

و حتــى ي فريقــاإلتعتمــد فرنســا علــى االليــة السياســية فــي طاولــة المفاوضــات بينــه و بــين دول الســاحل 

ضــغط مــن  وســيلةكمــا انهــا ي فريقــاإلبــا و لـدول الســاحل ورو بينـه و بــين الــدول المغاربيــة العتبارهــا المجــاور أل

 Political(خــــالل المســــاعدات الفرنســـــية مشــــروطة باإلصــــالحات السياســـــية اي المشــــروطية السياســـــية 

Conditionality (1. االلية السياسية تعتمد على ما يلي:  

وفــق مبــادئ الديمقراطيــة لكــن السياســة التــي عرفــت بهــا  يــةفريقاإلتأييــد إقامــة أنظمــة جديــدة فــي الــدول  )1

هـــدفا أساســـيا  يـــةفريقاإلالحفـــاظ علـــي اســـتقرار األنظمـــة  تأييـــد و فرنســـا فـــي الســـابق كانـــت تعمـــل علـــى

بشكل عام و الساحل بشكل خاص فهذا االستقرار يقلل من احتمال اندالع  للسياسة الفرنسية في القارة

والقبائـل المختلفـة، لـذلك فهـي تفضـل مسـاندة الـنظم القائمـة القويـة رغـم  الحروب األهليـة بـين العرقيـات

                                  
 . 17إجالل رأفت ، المرجع السابق ، ص   1



���ا�����ت ا��و��� ا��اھ�� ا�����ت   :ا�	�� ا����� � $%�()�� ا�ورو&�� %$ ا�#�"� ا !�ا ���ا����� ا

 

156 
 

سلبياتها، عن تشجيع نظم جديدة ال تعرف بعد مدي قـدراتها علـي السـيطرة علـي شـعوبها، ويـؤدي هـذا 

  .االستقرار إلي ازدهار االستثمارات الفرنسية في القارة

  دعم عالقتها مع الحكومات المدنية  )2

لتكـون , واعيـة مـن الشـباب و تـدريبهم و تثقـيفهم سياسـيا و حزبيـا إعداد كـوادر سياسـية )3

  .نخبة حاكمة لصالح فرنسا مستقبال

، ةيـفريقاإلوية بين فرنسا والـدول تتيح العالقات المتعددة الق علي المستوى الدبلوماسي، )4

ممــا يســـمح لهـــا ، يــة واســـعة لفرنســا فـــي منظمـــة األمــم المتحـــدةإفريقمســاندة دبلوماســـية 

  كدولة كبري دائمة العضوية فيه منباالحتفاظ بمكانتها في مجلس األ

  الثقافية اآللية

المجـال الـذي تنفـرد فيـه فرنسـا وتتميـز بـه عـن ي فريقـاإلالسـاحل  الثقافية لفرنسـا فـي اآللية أوُتَعد السياسة 

جانب تمّسكها بمناطق نفوذها  إلىفهي ، بسبب خبرتها الواسعة والتاريخية في هذا المجال، باقي الدول الغربية

جــذور السياســة الثقافيــة الفرنســية تعــود ، كمــا 1ونيةساكســالتقليديــة تحــاول أن تهــيمن ثقافيــًا علــى الــدول األنجلو 

لعهد االستعماري متمثلة في سياسة االستيعاب والفرنسة لمـواطني المسـتعمرات، ونـتج عـن ذلـك أثـر ممتـد فـي ل

علـى عـدة عناصـر  يـةفريقاإلوتعتمد فرنسا فـي عالقاتهـا الثقافيـة بالـدول . يومال إلىعالقات فرنسا بمستعمراتها 

  :أهمها

 . اللغة المشتركة •

 . ياإفريقوالمراكز الثقافية في ، المؤسسات التعليمية الفرنسية •

 .2ةيفريقاإلالقمم الفرانكوفونية التي تنعقد كل عامين في باريس أو في إحدى العواصم  •

البنــاء  أســاسعتبارهــا المشــتركة و هــي اللغــة الفرنســية و تركيزهــا علــى هــدا العامــل التعتمــد علــى اللغــة 

 و على هـدا ركـزت فرنسـا علـى ترسـيخ اللغـة الفرنسـية األشخاصلتواصل بين  أساسالثقافي للدول و انه 

  .هته الدول تابعة ثقافيا لفرنسا إبقاءو هدا من اجل ي فريقاإلفي دول الساحل 

ومنهــا مــا هــو تــابع ، يــةفريقاإلالمــدارس االبتدائيــة والثانويــة الفرنســية فــي الــدول  المؤسســات التعليميــة أمــا

مازالـت العلـوم تـدرس بالفرنسـية ويشـرف  يـةفريقاإللإلرساليات الدينية ومنهـا مـا هـو مـدني وفـي الجامعـات 

                                  
1 David Mbouopda, "La mentalité française à travers la coopération France-Afrique", Revue mondiale des 

francophonies, publié le 17.10.2009 
 . 64ص  ،، مرجع سابق مانيال دي بول يوناس 2
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ه الهيمنــة الفرنســية شــبه عليهــا متخصصــون فرنســيون وتحــاول الثقافــة العربيــة أن تجــد لهــا مكــان رغــم هــذ

من ناحية أخري تحرص فرنسا علي توثيق ، التأثير الفرنسي مثل تشاد والسنغال دات مناطقفي ، الكاملة

 إلــىوٕارســالهم ) تــدريب دبلــوم، دكتــوراه الــخ(الــروابط الطــالب األفارقــة وذلــك بتقــديم المــنح الدراســية إلــيهم 

أيضا علـي إنشـاء المؤسسـات العلميـة المشـتركة مثـل المدن الفرنسية الكبرى وبخاصة باريس كما تحرص 

امـا المراكـز  اتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية واألجهزة المتخصصة كجهاز التعاون الثقافي والتكنولوجي

ـــة ـــق الـــروابط الثقافيـــة والحضـــارية بـــين فرنســـا والشـــعوب ت التقافي لعـــب هـــذه المراكـــز دورا رئيســـيا فـــي توثي

ه المراكز علي عرض الثقافة الفرنسية فقط، بـل تحـرص أيضـا علـي رصـد الثقافـات وال تعتمد هذ يةفريقاإل

المحلية وٕابرازها في شكل مطبوعات أو أفالم تسجيلية أو معارض فنيـة أو أثريـة كمـا تقـوم بترجمـة بعـض 

الميـة األعمال الدينيـة المختـارة مـن اللغـات المحليـة إلـي اللغـة الفرنسـية، فتنقلهـا بـذلك مـن المحليـة إلـي الع

وقــد تنســق هــذه المراكــز الثقافــة مــع المؤسســات التعليميــة لكتابــة بعــض اللغــات المحليــة واســعة االنتشــار 

  .1والثقافة الفرنسية يةفريقاإلتعمق هذه األساليب االرتباط بين الشعوب 

، يـــةفريقاإلتنعقـــد هـــذه القمـــم كـــل ســـنتين فـــي بـــاريس أو فـــي إحـــدى العواصـــم القمـــم الفرانكفونيـــة فهـــي  

 يـةفريقاإلويحضرها رئـيس الجمهوريـة الفرنسـي والرؤسـاء األفارقـة وتبحـث هـذه القمـم فـي الشـئون الفرنسـية 

المشــتركة فــي المجــاالت االقتصـــادية والسياســات الدبلوماســية وقــد اســـتطاعت فرنســا أن تجــذب إلــي هـــذا 

تفاقيـات اقتصـادية لقمـم امـن خـالل هـده ا التنظيم دوال غير فرنكفونية مثل نيجيريا، قد اسـتطاعت أن تعقـد

 .وتجارية

للتوجهـــات االســـالمية و الســـلفية و كعقيـــدة مذهبيـــة  كثقافـــة مناهضـــة كـــذلكو تســـتخدم االليـــة الثقافيـــة 

   .يةمنلمواجهة التهديدات األ
 

  المقاربة العسكرية الفرنسية في مالي : المطلب الثالث

فـي  يةفريقاإلفمنذ استقالل الدول ، فرنساليس جديدًا في سياسة ي فريقاإلساحل الالتدخل العسكري في 

مــرة فــي هــذه الــدول و يمكــن ان نقــول ان فرنســا تتبنــى المقاربــة  50بدايــة الســتينيات فرنســا تــدّخلت أكثــر مــن 

                                  
1
 . 65ص  ،، مرجع سابق مانيال دي بول يوناس 
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وفرنســا فــي الحقيقــة هــي متواجــدة وتتــدخل عســكريا فــي الــدول  .المبنيــة علــى القــوة و المصــلحة مــنالواقعيــة لأل

  :الفرنكوفونية من خالل  يةفريقاإل

 قواعدها العسكرية،  •

 . 1ي فريقاإلااللتزامات العسكرية في عالقاتها الثنائية مع دول الساحل   •

لضــمان مصــالحها الحيويــة كمــا ان فشــل  الســاحل بشــكل عــام و مــالي بشــكل خــاص فــي المنطقــةان التــدخل 

مــن تــداعيات داخليـة وخارجيــة جعلهــا تســتغل االداء الدبلوماسـي الفرنســي خــالل االحـداث التونســية و مــا خلفـه 

  األوضاع في ليبيا إلعادة االعتبار على ثالث مستويات

 داخليا من خالل استخدام التدخل في ليبيا ضمن الحمالت االنتخابية لساركوزي  �

اقليمـــا مـــن خـــالل الحفـــاظ علـــى تواجـــدها التقليـــدي فـــي المغـــرب العربـــي خاصـــة مـــع اشـــتداد المنافســـة  �

 ريكية الصينية األم

 .دوليا لضمان مكانتها ضمن القوى الكبرى  �

  * :مـــــــــــالي التدخل الفرنسي في:الفرع االول

   األزمةوراء  األسباب أهم نذكر أنباس  قبل التطرق لتدخل العسكري ال

تـدفق األسـلحة فـي يـد المقـاتلين  إلـىوهـو مـا أدى ، 2011سقوط نظام معمر القـذافي فـي ليبيـا أواخـر  •

 .الساحل والصحراء إلىعبر الحدود 

وهــــو ي، فريقــــاإلالصــــراع التــــاريخي بــــين جماعــــات البربــــر والطــــوارق وحكومــــات بعــــض دول الســــاحل  •

 .الصراع الذي اتخذ شكل حركات التحرر الوطني في شمال مالي

تبنـي سياسـات تقشـف قاسـية فـي  إلىبا وأدت أورو يرتبط باألزمة المالية واالقتصادية التي عانت منها  •

ين، بيورو المنفذ والمالذ لأل يا الغنية بثرواتها الطبيعية لتصبحإفريقبعض الدول، وهو األمر الذي دفع ب

                                  
1 Roland Marchal et Richard Banegas,” une relecture critique de la politique de la France en Afrique: 1995-

2007, ”Politique Africaine, Numéros spécial (Mars 2007), pp.1-4. 
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وال ســـيما مـــع اشـــتداد حـــدة المنافســـة مـــع بعـــض القـــوى االقتصـــادية الصـــاعدة فـــي النظـــام الـــدولي مثـــل 

 .1الصين والهند وروسيا

  2هو الفئة السيطرة في مالي اإلسالميين إنمالي خصوصا  على اإلسالميينوف من سيطرة خال •

  سيطرة في مالي مالفئات ال :6رقم الشكل

  
SOURCE: : Mali's Demographics ,OP CIT. 

 

فالعســكرية الفرنســية تمتلــك . لــيس بجديــدي فريقــاإلوال يخفــى أن التــدخل العســكري الغربــي فــي الســاحل 

فـي مرحلـة مـا بعـد االسـتقالل ففرنسـا  يـةفريقاإلللعالقات الفرنسية  كرابط القواعد الكبرى في المنطقةسلسلة من 

بعـض الـنظم المواليـة لهـا أو خلـع الـبعض اآلخـر عـن السـلطة  أمـنتستخدم هذه القوات العسكرية للحفاظ علـى 

  .بحجة محاربة اإلرهاب أو من أجل دعم المصالح السياسية واالقتصادية الفرنسية

بالموافقة على التدخل  الماضيديسمبر  20 في )2085( الدولي منفمع صدور قرار مجلس األ 

وكتقليد   ،20123يناير  17منذ المتمردة مند  الشمال فيلمواجهة الجماعات المسلحة مالي  في يالعسكر 

                                  
 ،المرجع السابق" يفريقالغرب و عسكرة الساحل اإل،"حمدي عبد الرحمان  1

2Toby Archer Tihomir Popovic  ، The Trans- Saharan Counter-TerrorismInitiative The US War on Terrorism in 

Northwest Africa، (nternational Affairs 2007 ) ،  p15 . 
3
 Pierre-Paul DIKA، "La situation au Mali : les enjeux africains et globaux "،  

http://www.institutidrp.org/contributionsidrp/M 06/12/2014   12:45 



���ا�����ت ا��و��� ا��اھ�� ا�����ت   :ا�	�� ا����� � $%�()�� ا�ورو&�� %$ ا�#�"� ا !�ا ���ا����� ا

 

160 
 

 اإلقليميةمواجهتها للصراعات الداخلية أو  فيمنذ سنوات بكونها تعتمد بصورة أساسية  يةفريقاإلاتبعته الدول 

 :اإلقليميةعلى قوات المنظمات 

  يفريقاإلاالتحاد   •

 الفرعية  اإلقليميةالمنظمات   •

القـــوات  إلـــىيـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــى هـــذه الحـــاالت فالتفتـــت األنظـــار أمنان كـــان لهـــذه المنظمـــات آليـــات 

أن قـرار حيث ب عسكريةالعملية الي تنفيذ سارعت ففرنسا لكن  صاديةوتحديدا قوات الجماعة االقت يةفريقاإل

وبنــاء علــى طلــب مــن حكومــة  مــنة ومجلــس األبيــورو التــدخل فــي مــالي حظــي بــدعم الكثيــر مــن الــدول األ

 .مسـاندة القـوات الماليـة إلـىيـة لحفـظ السـالم فـي الـبالد إفريقمالي لتنفيذ القـرار األممـي القاضـي بنشـر قـوة 

لكـن مـا لحضـناه هـو تـدخل للقـواة الفرنسـية مـا .األجنبيةال  يةفريقاإلاي القرار االممي قرر بالتدخل للقوات 

 .تفسير دلك؟

عملياتهـا الجويـة بعـد يـوم  فبـدأت ،ي فـي ظـل تحـديات خطيـرة فـي الـبالد مـالحملتها على  بدأت فرنسا •

حيــث تــم قصــف المجموعــات اإلســالمية المســلحة علــى الخــط ، مــنواحــد مــن صــدور قــرار مجلــس األ

الفاصل بين شمال البالد الواقع تحت سيطرة تلك المجموعات وجنوبها الذي بقي بيد السلطة المركزية 

أيام، أعلنت فرنسا أنها بدأت نشر قوات برية معـززة بالـدبابات والمـدرعات فـي  وبعد أربعة. في باماكو

لحـل االزمـة فـي .جنـدي فرنسـي 2500حيث من المقرر نشر ، الرائد بيورو مالي العتبارها الممثل األ

 1.مالي

                                  
1 Danier helly. camilla rocca , "The mali crisis and africa europe relation : european centre for development", n 

52  ،( JUNE 2013.) ،p17 . 
عالميًا من  24وهي تقع في المرتبة . مليون كيلومتر مربع 1.240يا، وتبلغ مساحتها اإلجمالية إفريقجمهورية مالي هي دولة شاسعة، تقع في غرب  *

كما أنها ال تختلف كثيرًا عن مساحة ). مليون كيلومتر 1.219(يا إفريق، وقبل جمهورية جنوب )مليون كيلومتر 1.246(حيث المساحة، بعد أنغوال 
وتتوزع . كيلومترًا، تشترك فيها مع سبع دول 7243وتمتلك جمهورية مالي حدودًا بطول .يون كيلومتر مربعمل 1.267جارتها الشرقية النيجر، البالغة 

كيلومترًا، كوت  821كيلومترًا، النيجر  858كيلومتر، غينيا  1000كيلومترًا، بوركينا فاسو  1376كيلومترًا، الجزائر  2237موريتانيا : على النحو التالي
وُيقدر معدل النمو السكاني فيها . 2010مليون نسمة، وفقًا لمؤشرات العام  15.4ويبلغ تعداد سكان مالي .كيلومتراً  419والسنغال  كيلومتراً  535ديفوار 

وتضم ثروات مالي الطبيعية الكثير من المعادن الثمينة، بينها .%1.09علمًا بأن المعدل العالمي هو . في جارتها النيجر% 3.6، مقارنة ب %2.6ب 
وهناك أيضًا معادن جرى التأكد من وجودها في البالد، عبر مسوحات جيولوجية، ولكن لم تجر لها . هب واليورانيوم والفوسفات والكاولين والجرانيتالذ

بل القاعدة مستق" عبد الجليل زيد المرهون،ومن ضمن تلك المعادن الحديد والنحاس والمنغنيز والبوكسيت للمزيد انظر . عمليات استخراجية حتى اآلن

  ) م2011ديسمبر ( 9، 15873،مجلة الرياض ،العدد "في مالي
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بحيـــث  )حـــرب الوكالـــة(فـــي هـــده الحـــرب األمريكيـــةمصـــادر رســـمية تـــورط الواليـــات المتحـــدة  أكـــدتو 

وبـالرغم مـن احتـدام التنـافس ، 1المادي من خالل تزويدها بالوقود والطائرات بدون طيـار الدعم أعطت

، كما اتضح من خـالل يةفريقاإلعلى الساحة ) وبخاصة فرنسا(ة بيورو بين الواليات المتحدة والقوى األ

سياستهما وردود أفعالهما تجاه أحداث القارة، فإن هناك من المحللين السياسـيين مـن يـتحفظ علـى هـذا 

كمــا هنـاك مــن  .فـي حــرب فرنسـا علــى مـالي األمريكيــة اإلعانـاتالتنـافس بعـدة اعتبــارات و دليـل دلــك 

بعضهم مع بعض بشأن طموحات كـل ة والواليات المتحدة حلفاء لن يتصارع بيورو يعتبر أن القوى األ

إحيـاء الـنمط القـديم فـي السياسـة األمريكيـة الـذي  إلـىكما يشير بعضهم ، يةفريقاإلمنهما على الساحة 

ولكـن فــي إطـار التنسـيق والتعـاون مــع ، يـاإفريقيؤكـد أن تكـون للواليـات المتحـدة سياســتها الخاصـة فـي 

ومع ذلـك فـإن هنـاك عـامًال دوليـًا مهمـًا مـا  .الطويلة ة ذات الميراث االستعماري والخبرةبيورو القوى األ

 بــيورو زال ُيحســب لمصــلحة اســتمرار الــدور الفرنســي فــي القــارة واســتعادته لقوتــه، أال وهــو االتحــاد األ

الذي يمّثل دعامة حقيقية لفرنسا؛ فهي ُتَعد أحد األعضـاء المؤسسـين لهـذه المجموعـة الدوليـة، كمـا أن 

ية مشتركة للدول األعضاء، ولـم يكـن هـذا أمنسياسة خارجية و  إلىالجديدة لالتحاد تدعو  اإلستراتيجية

حيث كانت المصالح الخاصة للدول تقف أحيانًا حـائًال , االتجاه واضحًا قبل تسعينيات القرن الماضي

د، ولكن تغّير الظروف الدوليـة فـي ظـل النظـام العـالمي  بيأورو دون تبّني االتحاد لموقف  الجديـد موح

ة خاصــة بيــورو الــدول األ أهــدافكثيــر مــن اإلصــالحات فــي هــذا المجــال يمكــن اعتبــار احــد  إلــىدفــع 

  .بشكل خاصي فريقاإلبشكل عام و الساحل  ياإفريقفي  األمريكيفرنسا هو مواجهة النفود 

فــي علــى عكــس الحــال ، العمليـة الفرنســية فــي مــالي سيصــاحبها علــى األغلــب وقـوع خســائر بشــرية كبيــرة إن

إذا "وهنا يرى جانب من المحللين أنه . والتي لم تحظ مع ذلك بدعم شعبي، العملية التي سبق ونفذتها في ليبيا

فقـد ، ،نظـًرا للتهديـدات التـي تواجههـا الـبالد"فإن مالي ستكون وصـمة هوالنـد، كانت ليبيا وصمة عار ساركوزي

1ن تشديد المراقبـة فـي المواقـع اية ممنعملت فرنسا على رفع مستوى التدابير االحترازية األ
لحساسـة خصوًصـا  

والمبــــاني ، والمطــــارات، واألنفــــاق، ومحطــــات القطــــارات، وبمــــا يشــــمل أمــــاكن التجمــــع العامــــة، فــــي العاصــــمة

 يةمنالحكومية، واسُتدعيت وحدات من الجيش لمؤازرة القوى األ

                                  
1
 Maya Kandel، "Les Etats-Unis, l’Afrique "،  Fondation Jean-Jaurès، N° 22 ،7 février 2013، p4 . 

 



���ا�����ت ا��و��� ا��اھ�� ا�����ت   :ا�	�� ا����� � $%�()�� ا�ورو&�� %$ ا�#�"� ا !�ا ���ا����� ا

 

162 
 

االشـــتباكات األوليــة التــي خاضـــتها أكــد دبلوماســيون فرنســـيون ودبلوماســيون آخــرون فـــي األمــم المتحــدة أن 

القوات الفرنسية ضد المسلحين في مالي أظهرت أنهم مدربون ومسلحون أفضل مما توقعت فرنسا قبل أن تشرع 

  :سببين إلىاألمر الذي أرجعوه ، في التدخل العسكري

أيـدي صفوف المتمردين بعـدما تـدربوا جيـًدا علـى  إلىانضمام مئات من أفضل عسكريي الجيش المالي  �

الخبــراء األمــريكيين لمحاربــة اإلرهــاب عــدة أعــوام، وذلــك لــرفض جانــب كبيــر مــنهم التــدخل األجنبــي فــي 

  .البالد

  1.للتسلح الجيد الذي حظيت به القوات المقاتلة بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا �

صــعوبات فــي إغــالق وٕاذا كانــت فرنســا تســتطيع أن تقصــف مواقــع المتمــردين فــي شــمال مــالي فإنهــا ســتواجه 

والمفارقـة أن ذلـك بفضـل الحكومـات ، فالمتمردون يمتلكون ما يكفي من المـال لشـراء األسـلحة، قنوات تسليحهم

الغربيــة ذاتهــا التــي دفعــت للجماعــات اإلســالمية ماليــين الــدوالرات مــن الفــديات خــالل األعــوام الماضــية مقابــل 

وعلــى . ن سويســرا وٕاســبانيا والنمســا وفرنســا ودول أخــرىين فــي الصــحراء الكبــرى مــبيــأورو اإلفــراج عــن رهــائن 

الــرغم مــن نفــي الحكومــات الغربيــة فــإن دفــع الفــديات للجماعــات المســلحة ممارســة شــائعة ومربحــة جــدا لتلــك 

  .ياإفريقالجماعات المنتشرة في غرب 

  على مالي بالحر  من فرنسا أهداف:الفرع الثاني 

مّثل التدخل العسكري الفرنسـي فـي مـالي مفاجـأًة للمـراقبين بسـبب السـرعة فـي  األحداثفمن خالل تتبع  

في العاشر من يناير، والذي طالب باالنتشـار السـريع  مناتخاذ القرار بعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس األ

ا كان التـدخل لماد: و في هدا الصدد يراودني السؤال التالي.للقوات العسكرية لوقف تقدم المسلحين اإلسالميين

يـة او اعتبـارات أمنالعسكري الفرنسي في مالي بالتحديد ؟و لما هده السرعة في اتخـاد القـرار؟ اكـان العتبـارات 

  :يمكن القول إن سرعة القرار الفرنسي جاء من اجل هدفين هما  اخرى ؟

  

  : )يأمن معلنالهدف ال •

الجماعــات المســلحة فرضــها علــى األرض جــاء التحــرك الســريع نتيجــة المعطيــات الجديــدة التــي حاولــت 

، وهو ما يعني رغبة فـي السـيطرة بشـكل كامـل علـى كـل أراضـي دولـة "باماكو"بالزحف جنوًبا باتجاه العاصمة 

وحــدد أهــداف ، األمــر الــذي يعطــي قــوة للتنظيمــات المســلحة التــي تنشــط فــي منطقــة الســاحل والصــحراء، مــالي

                                  
1 " Crises AU Sahel"  ، http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 06/12/2014 19:22  
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، والحفــاظ علــى وحــدة أراضــي "بامــاكو"وتــأمين العاصــمة ، لمتمــردينالعمليــة العســكرية هنــاك بوقــف اعتــداءات ا

مؤكـًدا أن بــالده سـتنهي تـدخلها فـي مــالي وستسـحب قواتهـا مــن ، وتحريـر الرهــائن المحتجـزين فيهـا، تلـك الـبالد

هنــاك بمجــرد أن يعــود االســتقرار واألمــان لهــا ويصــبح بهــا نظــام سياســي راســخ، ولكــن واقــع األمــر يؤكــد وجــود 

بـا وفرنسـا تحكمهـا مجموعـات تسـتهدفنا أورو إقامة دولـة إرهابيـة علـى أبـواب "ة مـن بيأورو رنسية و مخاوف ف

، بحسـب مـا صـّرح وزيـر الـدفاع الفرنسـي جـان إيـف لـو "علًنا وعلى رأسها القاعدة في بالد المغرب اإلسـالمي

برد قوي على فرنسا لهجماتهـا علـى مواقـع المقـاتلين 1يا إفريقومع تهديد المجموعات المسلحة في غرب  .دريان

جنـوب الجزائـر، ينتمـون " اسأمنـعـين "عامال أجنبيا من العاملين في حقول  132اإلسالميين، فقد تم احتجاز 

النرويج وفرنسا والواليـات المتحـدة وبريطانيـا ورومانيـا وكولومبيـا وتايالنـد والفلبـين وأيرلنـدا : عشر دول هي إلى

التـدخل عسـكريا ضـد  إلـىجزائري، ليضـطر الجـيش الجزائـري  600ان وألمانيا، وذلك مع احتجاز حوالي والياب

مـن الرهـائن وتحريـر قرابـة  23مسـلًحا و 32مقتـل  إلـىالمسلحين في عمليـة أّدت بحسـب تقـديرات غيـر نهائيـة 

 .مجهوال جزائريا وحوالي مائة أجنبي، فيما ال يزال مصير عدد منهم 573رهينة منهم  650

فقــد كشــفت تلــك العمليــة ، وعلــى الــرغم مــن الحســم العســكري الــذي واجــه بــه الجــيش الجزائــري المختطفــين

حتى من العاملين في الشركات الفرنسـية المنتشـرة ، عن مدى الخسائر البشرية التي يمكن أن تلحق بالفرنسيين

تنظــيم "وضــًعا فــي االعتبــار أن ، العســكريةولــيس فقــط الجنــود المشــاركون فــي العمليــة ، يــاإفريقفــي دول غــرب 

النوويــة " أريفــا"أربعــة مــوظفين مــن مجموعــة  2010يحتجــز منــذ ســبتمبر " القاعــدة فــي بــالد المغــرب اإلســالمي

وُخطـف فرنسـي ، فرنسـيين اعتقلهمـا فـي شـمال مـالي 2011الفرنسية ُخطفوا في النيجر، وَيحتجـز منـذ نـوفمبر 

وقــد هــددت القاعــدة فرنســا والــدول ". التوحيــد والجهــاد"مــن ِقبــل حركــة نــوفمبر فــي غــرب مــالي  20ســابع فــي 

وأينمــا ي فريقــاإلالمتعاونــة معهــا ومــن بينهــا الجزائــر، بتوســيع عمليــات اختطــاف الرهــائن فــي الســاحل  يــةفريقاإل

فــي الصــومال تهديــداتها بإعــدام أحــد الرهــائن " حركــة الشــباب"وجــد الفرنســيون فــي كــل مكــان، وذلــك مــع تنفيــذ 

  .لفرنسيينا

   : الهدف الخفي •

وعلـى الـرغم   :)ي فريقـاإلالسـاحل (التحرك السريع لحماية المصالح الفرنسية فـي تلـك المنطقـة الحيويـة  -

، "فرنسا ليس لديها أي مصالح في مالي، بل هـي ببسـاطة تخـدم السـالم"من أن الرئيس الفرنسي صّرح بـأن 

إال أن خلفيات التدخل الفرنسي ال يمكن اختزالهـا فـي الخطـر اإلرهـابي فقـط، وٕانمـا يقـف وراءهـا أيًضـا مصـالح 

                                  
 .المرهون ، المرجع السابق  عبد الجليل زيد 1
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ــا لليورانيــوم والــنفط والغــاز والــذهب إفريقاقتصــادية، إذ تمثــل مــالي وشــمال غــرب  يــا علــى نحــو عــام مــورًدا مهم

لية فـي شـمال مـالي دون االسـتثمار الواسـع واللؤلؤ والكوبالـت، وتخشـى فرنسـا مـن أن تحـول الجماعـات األصـو 

رغبــة فرنسـا فــي تعزيـز وجودهــا حفاًظـا علــى  إلـىفـي تلــك المنطقـة التــي لـم تســتغل كـامال بعــد، ويكفـي اإلشــارة 

وخصوًصــا فــي  أساًســا مــن منطقــة أزواك النيجريــة المحاذيــة، مصــالحها الواســعة فــي المنطقــة المجــاورة لمــالي

وكشــفت صــحيفة ليبراســيون الفرنســية أهــداف ودوافــع  .ن اليورانيــوم الخــاممــ% 80النيجــر، حيــث تتــزود بنحــو 

وأوضـــحت الصـــحيفة أن الوجـــود الفرنســـى فـــى المنطقـــة إرث . العمليـــة التـــى تشـــنها القـــوات الفرنســـية فـــى مـــالي

أن أهــم تلــك  إلــى، مشــيرة 1يــاإفريقالمصــالح االقتصــادية الكبيــرة فــى غــرب  إلــىالماضــى االســتعماري، إضــافة 

ح االقتصادية يتمثل فى اسـتخراج اليورانيـوم مـن النيجـر، والـذى تـديره شـركة أريفـا الفرنسـية والـذى يـزود المصال

المســتغلة و التــي أبرمــت  للكهربــاء فــى فرنســا» أو دى إف«بــه أكثــر مــن ثلــث محطــات الطاقــة النوويــة لشــركة 

الكنديـة، مـع  (ROCK - JET) "روك جيـت"مـؤخًرا اتفاقيـة اسـتغالل مشـترك لليورانيـوم فـي مـالي مـع شـركة 

أن  وذلــك مــع تأكيــد الــبعض  .العلــم بــأن الشــركات الكنديــة تعتبــر عــادة، ذراًعــا للمصــالح االقتصــادية األميركيــة

، ولــيس ســرا أن فرنســا 2القيمـة االقتصــادية للمســتعمرة الفرنســية السـابقة ليســت األســاس فــي عالقــة فرنسـا بمــالي

ممــا  يــةفريقاإلتــرتبط مــع غالبيــة مســتعمراتها الســابقة باتفاقيــات دفاعيــة ولهــا انتشــار عســكري ملحــوظ فــي القــارة 

دفـع االعتقـاد  إلىيسعى  فرانسوا هوالندحتى وٕان كان الرئيس االشتراكي  ،3"ياإفريقشرطي "يدفعها للعب دور 

بالغـة  إسـتراتيجيةالسابقة، ولكن مـالي تقـع علـى تقاطعـات " ة المستعمرةالقو "بأن بالده ما زالت تتصرف كأنها 

شـمال النيجـر كـان سـيعني تهديـد تمـوين الشـركات  إلىاألهمية بالنسبة لفرنسا، وبرأيه أن تمدد النزاع في مالي 

طاقـة لفرنسـا تـوفير ال أمـنالفرنسية من اليورانيوم الخام الـذي يـتم توجيهـه لتشـغيل المفـاعالت الفرنسـية، وتهديـد 

  .ذاتها

السـاحل  ،السـابقة خاصـة يـةفريقاإلعلى التـرابط مـع المسـتعمرات  و يمكن القول فيما سبق تعمل فرنسا

 4يـــة ضـــرورة رغـــم تنـــاميإفريقفـــي » ديمقراطيـــات صـــورية«وٕان اعتبـــر الكتـــاب األبـــيض اإلبقـــاء علـــى ي فريقـــاإل

المجتمعات المدنية و الصحف و النقابات فإن الخط األحمر بالنسبة لفرنسا يبقى منع أي أفغانستان جديد من 

                                  
 .شمسة بوشناقة ،المرجع السابق  1
2

،متحصل  2013،السياسة الدولية،ابريل  "التداعيات الداخلية واإلقليمية للحرب في مالي: بعد التدخل" ، أميرة محمد عبد الحليم 
 13:36الساعة /12/09/2014تاريخ / tal.ahram.org.eghttp://digi عليه

3
 Danier helly. camilla rocca  ،op cit،p20 . 

   http://www.lemaghreb.tn :2997/دولية-و-عربية-شؤون، "بين شبح منديال و التدخل العسكري: لقمة الفرنسية اإلفريقية"ا 4

 12:45:الساعة   12/08/2014:التاريخ
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 اإلســـتراتيجيةبحيـــث ال تــزال فرنســا تتبــع المقاربــة الواقعيـــة و نلمســها مــن خــالل  .يــةفريقاإلالتمركــز فــي القــارة 

ا من اجل الحّد من مخـاطر انتقـال النـزاع و هد العسكرية في منطقة الساحل و اهم نمودج على دلك هو مالي

ـــة إلـــى ـــاطق نفـــوذ فرنســـي أخـــرى مثـــل تشـــاد والنيجـــر؛ والســـعي إلحـــداث قواعـــد عســـكرية بالمنطق ـــة .من و حماي

وتـأمين شركاتها االستثمارية في منطقة تعتبرها حيويـة بالنسـبة لهـا بعـد تزايـد ..) نفط وغاز ويورانيوم(مصالحها

 "Michel du Peyrat "بييـرات  دي ميشـال الجنرال الصدد قال ن بها و في هدااالعتداء عليها وعلى العاملي

 في هي والتي العالم في مناطق عبر بل با،أورو  في فقط ليس للتهديد تتعرض قد فرنسا مصالح و أمن إن

 األوليـة مـن المـواد امـداداتنا منـاطق تهـدد مباشـرة غيـر إسـتراتيجية فهنـاك .التطـور و النمـو إطـار

  .1حدودنا من مقربة كانت على لو بحجم خطيرة هي يةمناأل التهديدات فهذه.والطاقة

حـّد اعتبـار التـدخل محاولـة مـن الـرئيس الفرنسـي لتصـريف األزمـات  إلـىويضيف إن هناك مـن ذهـب 

ارتفــاع نســبة (واالجتماعيــة) ضــعف التنافســية االقتصــادية تراجــع الصــناعات وارتفــاع اإلنفــاق العــام(االقتصــادية

  .الحقيقية التي يعيشها المجتمع الفرنسي نحو الخارج) البطالة

تعـــاني مـــن مســـتويات ضـــعيفة فـــي مختلـــف  التـــيي ريقـــفاإلبالســـاحل  بـــيورو إن الوجـــود الفرنســـي و األ

اإلنســاني فــي إطــار  مــنمجــاالت التنميــة السياســية و االقتصــادية و االجتماعيــة ،و مــن خــالل تبنــي مفهــوم األ

ـــدخل فرنســـا بـــيورو االتحـــاد األ الســـاحل  دول شـــؤون بشـــكل عـــام فـــي بـــيورو و االتحـــاد األ ككل،ســـمح هـــدا بت

بمــا يخــدم مصــالحها تحــت شــعارات المســاعدات اإلنمائيــة ،فــض النزاعــات ،إقامــة أكاديميــات لتــدريب ي فريقــاإل

و عـدم تركهـا علـى ، فـي حـل مشـاكلهاي فريقـاإلالساحل الضباط على عمليات حفظ السالم ،من أجل مشاركة 

ـــىإضـــافة ، الهـــامش ـــة و حقـــوق إقـــران المســـاعدات االقتصـــادية بمـــدى مراعـــاة األنظمـــة لمعـــايير الديمقر  إل اطي

و إجــراء تعــديالت  تعــديل نمــط حكمهــا إلــىاإلنســان ،بهــدف دفــع الــدول التــي تصــنف فــي خانــة الــدول الفاشــلة 

كـل هـده اآلليـات مـا هـي إال غطـاء لحقيقـة مفادهـا تحقيـق المصـالح ، هيكلية تكون متوافقة و الشـروط العالميـة

فقــط ألنهــا ، أنظمــة تصــنف علــى أنهــا تســلطيةأن فرنســا فــي مواقــف عديــدة تعاملــت مــع  إذالقوميــة الفرنســية ،

  تحقق لها مصالحها ،هده األخيرة صارت مهددة مع تزايد التنافس الدولي على القارة ،خاصة الوجود األمريكي

  ؟ ،ما مصير هده األخيرة  يةفريقاإلفي ظل هدا التجاذب الدولي على القارة 

   

                                  
التاريخ دخول الموقع  issue-http://studies.alarabiya.net/hot: ،متحصل عليه "بين خطورة الوضع وتعّدد المواقف.. أحداث مالي" 1

 .19:50:الساعة  10/05/2014:
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ـــثالمبحـــث  ـــاإلمســـتقبل دول الســـاحل  ســـيناريو: الثال ـــي ظـــل ي فريق ـــة مناأل اإلســـتراتيجيةف ي

  األوروبية

تصـورين  و همـا في ان واحدي فريقاإل يمكننا وضع تصورين أساسيين لمستقبل مالي ومنطقة الساحل

و  ثييتمثـل االول فـي تصـور كـار )  deux conceptions antagonistes(او مدلولين متنازعين  متناقضين

  .الثاني تصور عقالني واقعي

  ي فريقاإلسناريوهات تطور األزمة في الساحل :  األولالمطلب 

  :في منطقة الساحل  األوضاعالتصور الكارثي لتطور 

ة ومستمرة في عدد تشهد أزمات معقدالتي  ي فريقاإلمنطقة الساحل عن  خالل المعطيات المتوفرةمن 

  التي هي في تزايد كبيرو  خارجيةالو  منها داخليةال المترابطة سباباأل من لكثير نتيجة من دولها

ـــاقش هـــدا التصـــور انطالحـــون ـــه مـــن تشـــديد قـــاول ان نن ـــد التحـــديات و مـــا رافق ـــةمناأل اإلســـتراتيجيةا مـــن تزاي  ي

  ي فريقاإلة في الساحل بيورو األ

  ية في المنطقةمنتزايد التحديات األ •

وانخــراط العديـد مــن التيـارات المتشــددة ي فريقـاإلفبعـد ان تصـاعد حجــم التنظيمـات االرهابيــة فـي الســاحل 

ممـا يجعلهـا ، االجانب يزيد من قلق االطراف الخارجيـة  اوتصاعد عدد اختطاف خصوص1تنظيم القاعدة  إلى

هــده االعمــال  عرقلتهــدا مــن ناحيــة و ســ يــة فــي الدولــة او المنطقــة التــي توجــد فيهــا ارهــابأمنتتبــع اجــراءات 

علـــى المراكـــز النفطيـــة فـــي دول الســـاحل  هـــده الجماعـــات الءيالمســـار االقتصـــادي مـــن خـــالل االســـت االرهابيـــة

كما يؤثر على السياحة في تلك البلدان بسبب ربطها بالجانب ،  2خصوصا في ظل التحوالت االخيرة يفريقاإل

 حيـث، لالجئـين النطـاق واسـع نـزوح أحدث مالي في فاألزمة انه يدفع بارتفاع نسبة االجئيين باإلضافة يمناأل

 الضغط زيادة إلىسيؤدي  مما، و المؤشرات تتنبأ بزيادة في المستقبل اورةلمجا بالبلدان الجئ ألف 200 قرابة

ممــا ســيبرز صــراعات عنيفــة  التغذيــةخصوصــا ان هــده المجتمعــات تعــاني ســوء  المضــيفة تمعــاتلمجا علــى

  . البيئة وعلى لفئات االجئةمستقبال بين الحماعات او السكان االصليين و بين و ا

 إلــىالتقــارير االمميــة تبــرز مــدى ارتفــاع الهجــرة مــن دول الســاحل حســب  ي فريقــاإلالســاحل  كمــا ان المنطقــة 
التــي قــد  اإلســتراتيجيةبــا خصوصــا بعــد احــداث الربيــع العربــي ممــا يزيــد مــن تعقــد االزمــة خصوصــا بعــد أورو 

ة تجـــاه تلـــك التوجهـــات و مـــا يزيـــد االمـــر تعقيـــدا و تطـــورا لالزمـــة فـــي منطقـــة الســـاحل بيـــورو تتبعهـــا الـــدول األ

                                  
 . 13ص ، المرجع السابق،" يفريقية في الساحل اإلمنالتهديدات األ"،أمحند برقوق 1
 . 46المقريف ، المرجع السابق ،ص يوسف محمد 2
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ة كسياسـة للضـغط فـي طاولـة المفاوضـات مـع دول السـاحل او مـع بيـورو الـدول األ من خالل اتباعهـاي فريقاإل
  .و على االرهاب الدول المغرب العربي كذلك نفس االجراءات تتبعها ضد ظاهرة الجريمة المنظمة

تعاني من ظاهرة التفكك و صراع ي فريقاإلمن الناحية االجتماعية فالمجتمعات في الدول الساحل  اما
مسـتقبال فصـراعات هـده سـوف تعرفهـا ي فريقـاإلما بين االثنيات والعرقيات مما يـؤثر علـى شـكل دول السـاحل 

كــذلك علــى الجانــب  وي فريقــاإلعلــى توزيــع الثــروة فــي منطقــة الســاحل و فــي كــل المجــالت علــى نظــام الحكــم 
االجتماعي و كدا الثفافي فالعرقيات االسالمية تدعو لثقافة نشر االسـالم بينمـا العرقيـات االخـرى الغيـر عربيـة 

اإلنسـان  حقـوق حمايـة ضـمان علـى القـدرة المنطقـة حكومـات لـدى تتـوافر اللتوجهـات اخـرى كمـا ان  تـدعو
 بحقـوق المتعلقـة التحـديات وتنشـأ .المنطقـة فـي المتكررة لتزايد األزمات جذريا سببا يشكل أمر وهو، األساسية
، عـام بوجـه المسـاءلة وانعـدام، القـانون سـيادة مجـاالت فـي الضـعف المزمنـة أوجـه مـن مجموعـة عـن اإلنسـان

، الضـعيفة الفئـات بعض ضد المتكررة التمييزية والممارسات، الجنسين بين والالمساواة، االجتماعية والتفاوتات
واألصـول  األراضـي علـى الحصـول فـي الرجـال لـدى ممـا أقـل لهـن فـرص تـوافر ذلـك فـي بمـا مثـل النسـاء
 فـي انعـدام المشـاركة عـن فضـال، الريفيـة المنـاطق فـي العمـل فـرص وعلى الزراعية، مات والخد والمستلزمات

  .يفريقاإلو هدا ما سيزيد من الهوة مستقبال في دول الساحل  السياسية الحياة
فـي  البشـرية التنميـة معـدل يقـع إذ ي فريقـاإلمنطقـة السـاحل  فـي.حـادة وٕانسـانية إنمائيـة بزيـادة تحـديات تنبـأ

ممـا يترقـب وجـود الماليـين  الغذائيـة األزمـات تكـرار أدى السـنين، مـر وعلـى .العـالم فـي أدناهـا ضـمن المنطقـة
 الخامسة سن دون االطفال وماليين من .الغذائي مناأل انعدام يعانون من الساحل منطقة في االشخاص من

  1.الحاد التغذية سوء لخطر معرضون و هناك ترقب لماليين من االشخاص التغذية الحادة، سوء خطر
ي فريقاإلمما سيزيد من ازمة الساحل السيدا الكوليرا المالريا  مثل ارتفاع نسبة االمراض الخطيرة إلىباإلضافة 
  .ي فريقاإلتزايد كل التحديات االخرى المذكورة سلفا تزيد من تعقد االزمة في الساحل  إلىباإلضافة 

 ةبيورو ية األ مناأل اإلستراتيجيةبفعل ي فريقاإل تتعقد االزمة في الساحل •

ي فريقــاإلة فــي الســاحل بيــورو يــة األمناأل اإلســتراتيجية بفعــلمســتقبال  ي فريقــاإلتتعقــد االزمــة فــي الســاحل 
ســتعمار غيــر مباشــر للمنطقــة كاة فــي الســاحل يكــون بيــورو األ  تزايــد حجــم القواعــد العســكريةفمــن خــالل 

  .د االزمةقعامل يزيد من تعكيعتبر 
قـد تســاهم ي فريقــاإلالتـي تقــوم علـى تــدريب الجيـوش فــي السـاحل  ةبيــورو يـة األمناأل اإلســتراتيجيةكمـا ان 

و التـي تكـون لهـا كـل الخبـرات ي فريقـاإلمستقبال ببروز تيارات متمردة من صفوف الجيوش في السـاحل 
   .المتطورة في فن الحروب والقتال

                                  
1
 .13ص المرجع السابق، ،" يفريقية في الساحل اإلمنالتهديدات األ"،أمحند برقوق 
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ة سـتزيد مسـتقبال االهتمــام بالطـابع التنافسـي اكثــر بحيـث ستشـهد المنطقــة بيــورو يـة األمناأل اإلسـتراتيجية 
 تهتمســـو ي فريقــاإلدا و هـــدا ســيكون علـــى حســاب الوضـــع فــي الســـاحل مســـتقبال بشــكل كبيـــر جــ أخــرى أطــراف

بحيث ان التدخل ، ة على حساب المصالح في منطقة الساحلبيورو بالمصالح األ ةبيورو ية األمناأل اإلستراتيجية
سـوف يـدخل المنطقـة فـي دوامـة مـن  العسكري الفرنسي في مالي كان كحل وحيد في ظل اشتداد االتنـافس الـدي

خطــر حــدوث كارثــة انســانية واســعة النطــاق مــع تزايــد  إلــىانــه يــؤدي  كمــا 1العنــف شــبيهة بــالعراق و أفغانســتان
المبنيــة علــى  هــذه االســتراتيجياتالالجئــين و تزايــد خطــر انتشــار ظــاهرة خــرق حقــوق االنســان فــي شــمال مــالي 

مـن عـدم االسـتقرار الـذي سـوف يزيـد حاليـا و مسـتقبال مـن اسـتنزاف يـة سـوف تضـاعف مناأل-المقاربة العسـكرية
فخــارج اطــار التنميــة و الحــوار . و منهــا الجزائــر بــاألخص فــي محاربــة االرهــاب يــةفريقاإلللــدول  الخزينــة الماليــة

بــالرغم مــن و  .و المنطقــة المغاربيــة و بحكــم الجــوار الجغرافــي ســوف تظــل مهــددة  الشــامل، فــان منطقــة الســاحل
تهافـــت  ســتكون نقمـــة عليهـــا مســتقبال حيـــث سيتصـــاعدتزخـــر بـــالثروات الطبيعيـــة ي فريقــاإلالســـاحل  أنهــا منطقـــة

   وتكالب القوى الكبرى قصد السيطرة عليها وٕادخالها في زمرة نفوذها
الموجـودة فـي منطقـة  يـة معتبـرة وخطيـرةأمنتحـديات ة اسـتغالل بيـورو يـة األمناأل اإلستراتيجيةستواصل 

هـدا  ةخطير العابر للحدود والمتاجرة غير الشرعية باألسلحة  ةالمنظم ةياإلجرام مثل االرهاب وي فريقاإلالساحل 
  .بكل االساليب المباشرة و الغير مباشرة قةفي منط استخدامه كذريعة لتفعيل التدخلي منالتحدي األ

  ي فريقاإليوضح سيناريو تطور االزمة في الساحل  : 7رقم  شكل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

    إعداد الباحثة: المصدر

                                  
الالساعة 2014/ 12/09:متجصل عليه www. Aljazeera. com:متحصل عليه،" الغرب و عسكرة الساحل اإلفريقي" حمدي عبد الرحمن ، 1

13:30  

  يفريقاإل التحديات األمنية في الساحلتزايد 
  الجريمة المنظمة تزايد الهجرة الغير شرعية،

  اإلرهاب، الصرعات العرقية، الفقر االمراض
 انتشار السالح إلى غيرها من التحديات األمنية

 األخرى

ل األوروبية على الساح اإلستراتيجية األمنيةضغط تزايد ال
  يفريقاإل

  مساعدات ادواته قواعد عسكرية ،

    الضغط في طاولة المفاوضات

  ي معقدة و متازمةفريقمنطقة الساحل اإل

  ي في ظل تاثير اإلستراتيجية األمنية األوروبيةفريقسيناريو تعقد االزمة في الساحل اإل



���ا�����ت ا��و��� ا��اھ�� ا�����ت   :ا�	�� ا����� � $%�()�� ا�ورو&�� %$ ا�#�"� ا !�ا ���ا����� ا

 

169 
 

  في الساحل األزمةتصور عقالني واقعي لحلحلة :  المطلب الثاني

أن كثيرا من المقاربـات لحـل مشـاكل السـاحل والصـحراء تغيـب  إلىيشير العديد من التقارير واألبحاث 

تـوالي حـاالت  إلـىمما يـؤدي ، ي والعسكريمنعنها الشمولية واالندماجية ويطغى عليها التركيز على الجانب األ

على كـل الجوانـب المختلفـة فيكـون  وبالتالي البد من التركيز .1الفشل في المعالجة بفعل تهميش األبعاد األخرى

  : ة من خالل مايليبيورو ية األمناأل اإلستراتيجيةفي ظل ي فريقاإلالساحل  مستقبل حل ازمة

ومــن هنــا فــإن معالجــة الوضــعية :ي فريقــاإليــة فــي منطقــة الســاحل منحــل التحــديات األجهــود دول الســاحل فــي 

فيجــب علـى الــدول الصــاعدة تقويـة قــدراتها لــيس لمواجهــة ، تتطلـب حلــوال مســتدامة وٕاجـراءات متنوعــة ومتكاملــة

ي والعسـكري منـعـدم االنغـالق فـي البعـد األ أي 2بل االعتماد على بناء تصور تنموي عقالنـي  التهديدات فقط

السياســـة واالقتصـــادية ، إن المتتبـــع لألوضـــاع الداخليـــة ت مجـــرد إســـناد لـــهوالتوقـــف عـــن اعتبـــار بـــاقي المجـــاال

، حيــث يتــراوح دخــل الفــرد ممــا يرفــع نســبة الفقــر ويخفــض الخــدمات متدنيــةواالجتماعيــة لبلــدان الســاحل يجــدها 

 الصــحية والتعليميــة وهــذا يؤكــد بــأن أولويــة هــذه البلــدان هــي محاربــة هــذه الظــواهر الســلبية وبــذل مجهــود كبيــر

تحاوزهـا ي فريقـاإلدول السـاحل  وهـدا المشـكل سـتحاول الحكومـات لتطويق الفقر والـتحكم فـي تـدهور األوضـاع

 .تشاد مبادرات وطنية في كل من مالي النيجر بدليل بروز

فـإذا جــرى الحــديث عـن الهجــرة الغيــر شـرعية والتهريــب واســتفحال ، ي متغيــرات عديــدةمنـيـتحكم فــي الوضــع األ• 

ففــك ارتبــاط الشــباب بالجماعــات المســلحة  .فــان ذلــك ال يعنــي بالضــرورة اســتفحال، المنظمــةنشــاط العصــابات 

ودعــم ، وخصوصــا لــدى الشــباب، اســتيعاب االتجاهــات السياســية المختلفــة إلــىوالجريمــة المنظمــة يحتــاج إلزامــا 

االنفصــالية التــي تتفجــر كمــا يســتلزم إيجــاد حلــول واقعيــة للنزعــات ، الحــوار السياســي الــداخلي فــي دول المنطقــة

وقد كان التأخر في ذلـك .بسبب سياسات التهميش واإلقصاء وٕايجاد حلول ناجعة للخصوصيات الثقافية والعرقية

واالســتغناء عــن أنشــطة . بالعديــد مــن دول المنطقــة مصــدر تــوترات متواصــلة ال تهــدأ فتــرة إال لتشــتعل مــن جديــد

  افية للمواطنين،التهريب مرتبط بمدى توفر مصادر دخل بديلة ك

أو ( كمــا أن معالجــة تــداخل مصــالح المســؤولين مــع شــبكات التهريــب يقتضــي تطــوير نظــام الحكامــة  

والشــفافية والمســاءلة، وثقافــة سـيادة القــانون والمؤسســات المنتخبــة وتقويـة الوجــود اإلداري للدولــة وبنــاء ) الحوكمـة

ومــن جهــة أخــرى يــرتبط التقليــل مــن الهجــرة الســرية ارتباطــا وثيقــا بإعطــاء دفعــة . القــدرات فــي المجــال القضــائي

                                  
نوفمبر (، 7مركز الشعب للدراسات االستراتيجية ،العدد :،العالم االستراتيجي، الجزائر  "مستقبل الوضع األمني في الساحل اإلفريقي"حسين قادري ، 1

 . 4،ص ) 2008
 . 11، ص 2008،فيفري  192،مركز الشعب للدراسات االستراتيجية،العدد "لفكر االستراتيجي في ظل عولمة التهديداتا"امحند برقوق، 2
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إقنــاع الســكان بالبقــاء فــي منــاطقهم، ممــا يســتلزم تعمــيم للتنميــة المحليــة وتحريــك عجلــة النشــاط االقتصــادي بغيــة 

  . تعليم ذي جودة يمكن شباب المنطقة من اإلسهام الفاعل في تنميتها

فـي مختلـف المقاربـات السـابقة، وهـو يسـتلزم نشـر ثقافـة وسـطية سـلمية توافقيـة، لعامل الديني فهو األكثر غيابـا ا

  .ا وكسب رهانات التقدم والتنميةة لبناء أوطانهأمنتسهم في تحرير الطاقات الك

ذلك فإن ايجابيات هذه المبادرة تكمن في الربط بـين التنميـة المسـتدامة مـن زاويـة اقتصـادية  إلىضف 

تجسيد التنمية السياسية المرتبطة بنيويا بالتنمية الديمقراطية من خالل  إلىجانب ضرورة السعي  إلىواجتماعية 

وتحقيـق ذلـك سـوف ,تعزيز أطرها البنائية كبناء دولة القانون والمؤسسات والحكـم الراشـد واحتـرام حقـوق اإلنسـان 

ة وبالتبعيـة فـي ة لإلنسـان فـي القـار أمنـتأسيس بيئة  إلىثم الوصول  منيساهم ال محال في تحقيق االستقرار واأل

ظــاهرة اإلرهــاب يــة الجديــدة منهــا مكافحــة منو دلــك بالقضــاء علــى كــل التهديــدات األ ي فريقــاإلمنطقــة الســاحل 

مـالي وكـذا ، الجزائـر على غرار1بمنطقة الساحل تتطلب التنسيق والتعاون الجهوي بين مجهودات الدول المعنية 

تفـــادي التـــدخل  إلـــىق العمليـــاتي فـــي الميـــدان باإلضـــافة النيجـــر و موريتانيـــا ،وذلـــك قصـــد خلـــق نـــوع مـــن التوافـــ

   األجنبي الذي يعتبر السبب الرئيسي عدم استقرار الدول

ضـــرورة مســـاعدة مـــالي و النيجـــر و موريتانيـــا ماديـــا لتعزيـــز قـــدراتهم وتمكيـــنهم مـــن التصـــدي لخطـــر  •

  اإلرهاب،

وبعــــض التجمعــــات ، ضــــرورة العمــــل الدبلوماســــي علــــى جمــــع التمــــويالت التــــي وعــــدت بهــــا الــــدول •

،بهــــدف مســــاعدة الــــدول الفقيـــرة فــــي مجابهــــة العمليــــات  بـــيورو االقتصـــادية علــــى غــــرار االتحــــاد األ

 .2اإلرهابية التي تهز استقرار العالم

 يمكن بناء هذا التصور باالعتماد على مقاربة تنموية شاملة ترتكز على تطبيق منطق االعتماد المتبادل

مـن  ي فريقـاإل و التنمية و جعلهمـا متـدخالن بينيـا فـي السـاحل منفي األبين متغيرين أساسيين يتمثالن 

ان مفهـوم التنميـة المسـتدامة  إلـى اإلشـارةوتجـدر ، خالل تفعيل عملي و واقعي لمفهوم التنمية المستدامة

أبعــاد ومقاربــات مرتبطــة بمختلــف مجــاالت الحيــاة اإلنســانية اقتصــاديا واجتماعيــا وسياســيا  ينطــوي علــى

جانبهــا تتــدخل  ٕالــىكمــا يــرتبط أيضــا تحقيــق التنميــة المســتدامة بتــدخل الــدول و ,وٕاعالميــا واتصــاليا  وتقنيــا

ويبــدو أن الســبيل  .فواعــل أخــرى مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المــدني والفــرد بصــفة عامــة

                                  
 .المرجع السابق .،" ياإفريقالجزائر واالنتقال إلى دور الالعب الفاعل في  "،بوحنية قوي 1
 تاريخ الدخول  mwww.djazairess.co: ،متحصل عليه  "بهدف محاربة اإلرهاب بمنطقة الساحل، التعاون الجهوي" محند برقوق، 2

   12/23الساعة  12/10/2014
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وزيـر التعلـيم هو ما عبر عنه عيسى نداي  يةفريقاإلالوحيد للخروج من هذا المأزق الغربي في الصحراء 

بـين  أمنإن علينـا بنـاء عـالم جديـد يقـوم علـى الحريـة والعدالـة والتضـ"والثقافة السابق في مالي بقولـه 

ولتحقيق هذه الغاية ينبغي التخلص من المخططات . عالم يسوده السالم والتقدم االجتماعي. الشعوب

الحاليــة ووقــف األكاذيــب التــي تلــوث أســماعنا ليــل نهــار، وعوضــًا عــن ذلــك نقــوم بتصــميم سياســات 

  . 1"وطنية بعيدًا عن هيمنة الغرب بحيث تصبح غايتها هي اإلنسان قبل البنيان

أن األوضاع السائدة في البلدان الواقعة في منطقة الساحل تختلـف وتتبـاين  إلىوتجدر اإلشارة وقد     •

أخــرى فــإذا كــان الــبعض منهــا مــازال يعــاني أزمــة بنــاء الدولــة وخطــر االنقســامات  إلــىبشــكل كبيــر مــن دولــة 

فـان ثمـة دول تصـنف  ،يعيةضرورية لمواجهة الكوارث الطبوأزمة افتقاد الموارد ال )مثل مالي والنيجر (الداخلية

  .ضمن منطقة الساحل دون آن تعاني مباشرة من هذه األخطار إال أنها قد تتأثر حتما بمخلفات تلك األوضاع

والقـارة ي فريقـاإلوفي سياق الجهود المحليـة واإلقليميـة لمواجهـة هـذه التحـديات التـي تواجههـا منطقـة السـاحل 

مـن  نتيجـة الـدور المحـوري الـذي لعبتـه بعـض الـدول المحوريـة الجزائـر تم إقـرار مبـادرة إقليميـة .أيضا يةفريقاإل

يـــا إفريقوجنـــوب   خـــالل نقـــل تجربتهـــا الناجحـــة فـــي مكافحـــة االرهـــاب و كـــدا الجريمـــة و الهجـــرة الغيـــر شـــرعية

  .والمتمثلة في مبادرة النيباد

و ترتكــز  يــاأمنسياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا و  ومــن أهــداف هــذه المبــادرة الجديــدة تحقيــق تنميــة شــاملة

الفقــر والحرمــان والالمســاواة كمــا أن هــذه  وهــو التنميــة المســتدامة لمواجهــة تحــديات علــى تحقيــق الهــدف األول

وهـو مـا  ي فريقـاإلحاولـت أن تعـالج مشـاكل القـارة و منطقـة السـاحل  يـةفريقاإلالمبادرة النابعـة مـن عمـق القـارة 

  ي فريقاإلو التنمية في الساحل  مناألتحقيق  من شأنه

  في الساحل األزمةة مستقبال بحل بيورو ية األ مناأل اإلستراتيجيةان تساهم  

جنب مع دول الساحل في حل االزمة من خـالل دعمهـا  إلىة تعمال جنبا بيورو ان الدول األ •

 للمبادرات الوطنية و االقليمية 

ي فريقــاإليــة تســاهم فــي تنميــة دول الســاحل منة مــن خــالل اســتراتيجيتها األبيــورو ان دول األ •

عـــن طريـــق االســـتثمارات المقدمـــة لهـــا و كـــذلك المســـاعدات الماليـــة الموجهـــة لحـــل المشـــاكل 

 .التنموية 

                                  
  حمدي عبد الرحمان،عسكرة الساجل، المرجع السابق 1
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مــن خــالل الحصــص التدريبيــة المقدمــة لجيــوش دول  مــنانهــا ستســاهم مســتقبال بتحقيــق األ •

 .ي فريقاإلالساحل 

ـــة هـــو لحـــل ازمـــات و ســـوف يظـــل البـــديل االساســـي ـــة األ المنطق  paix اإليجـــابي مـــنمقارب

positive ،المفكر التي مناو بناء األ Johan Galtung،العـدل  ، و التي تترجم من خالل االنصـاف

و العنــف بكــل اشــكاله و عــدم التنكــر للشــعب فــي ممارســة حقوقــه  و غيــاب ظــاهرة االســتغالل و التنميــة

علـى الجهـد المتعـدد االطـراف بـين كـل الـدول المغاربيـة فـي ايضـا  و هي المقاربة التي تعتمـد. االنسانية

  .1ي فريقاإل–اطار تفعيل اتفاقية اتحاد المغرب العربي و التعاون العربي 

يتميــز بتجــاوز االزمــات و االضــطرابات التــي ي فريقــاإلو يمكــن القــول بــين هــدا و داك يكــون مســتقبل الســاحل 

  .ي فريقاإلكانت تعيشها دول الساحل 

  ي فريقاإلمخطط يوضح سيناريو حل االزمة في منطقة الساحل  : 8م شكل رق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الباحثة إعداد: المصدر 

                                  
  .مرجع سابق شمسة بوشنافة،  1
  
  
  

  :      ي من خاللفريقجهود دول الساحل اإل
تكثيف الجهود الوطنية لحل التحديات 

السياسية الحكم االجتماعية  يةمناأل
  الفقر: اثنية و قبلية اقتصاديا صراعات

 تكثيف المبادرات االقليمة مثل االستفادة
  تجربة الجزائرمن 

  تبني مقاربة شاملة

من  ية األوروبيةمنااليجابي لالستراتيجية األ تأثير

 العسكرية،الحصص المساعدات،القواعد:خالل

 يفريقالتدريبية للجيوش دول الساحل اإل

 والخارجية في منطقة الساحل بفعل الجهود الداخلية األزمةحل 

 ية األوروبيةمنحل االزمة في الساحل في ظل اإلستراتيجية األ
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 اإلستراتيجيةية  ألي دولة كانت يخضع للتطورات الدولية فأمن إستراتيجيةو نستنتج مما سبق  ان اي 

متــأثرة بــالتحوالت الدوليــة التــي مــن اهــم مظاهرهــا يــة االوروبيــة مــن خــالل االتحــاد االوروبــي نالحــظ انهــا مناأل

يــــة الجديــــدة  التــــي تعمــــل علــــى تجاوزهــــا مــــن خــــالل المســــاعدات الماليــــة و كــــذلك مــــن خــــالل منالتحــــديات األ

ي و فريقــي ، و دعمهــا للمبــادرات الوطنيــة لمنطقــة الســاحل اإلفريقــســاحل اإليــة المتبعــة فــي المناالجــراءات األ

  المبادرات االقيمية 

يــة االوروبيــة فــي مناأل اإلســتراتيجيةيــة الفرنســية بعتبارهــا فاعــل اساســي فــي مناأل ســتراتيجيةلك تطرقنــا لإلو كــد

يــة مــن منالســاحل لعــدة اعتبــارات انهــا ارث فرانكفــوني و خلصــنا ان تــأثر التحــوالت الدوليــة فــي اســتراتيجيتها األ

بفعــل تلــك التحــوالت و حاولنــا ان نبــين ان  خــالل تزايــد المصــالح بفعــل تلــك التحــوالت ، و كــذلك تزايــد االليــات

يحكمهـا االوروبيـة بشـكل عـام و المصـالح الفرنسـية بشـكل خـاص مـن خـالل  إسـتراتيجيةهـي  اإلستراتيجيةهده 

 .مقاربة التدخل العسكري الفرنسي في مالي على حساب المصالح التنموية في المنطقة



  

  

  

  

 ةــاتمــــــــالخ
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التحوالت الدولية التي يعرفها النظام الدولي تتجلى مظاهرها في كل المجالت بداية في  أننستنتج 

وقد كان للتحوالت الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية في نهاية  االجتماعية،و  االقتصاديةو  المجاالت السياسية

القرن المنصرم األثر المباشر في إحداث تغييرات بنيوية في السياسة العالمية، وفي ظهور وتغير مضمون 

ا وم منواأل ية ستراتيجاإلالعديد من المفاهيم التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة، ويأتي في مقدمتها مفهوم 

وذلك بفعل ".بشري –مجتمعي " طابع  إلىمن الطابع العسكري التقليدي  انتقالهاية من منشهدته الدراسات األ

األفراد، التي لم تعد محل تهديد من قبل دول بذاتها و  المجتمعاتو  الدول أمنتحول طبيعة وبنية التهديدات ضد 

ها الوطني المرتبط بصيانة الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية، أمنحيث كانت تتبنى سياسات دفاعية لضمان 

الدول والمجتمعات واألفراد أصبح مهددا من قبل نمط جديد من األخطار غير العسكرية ذات الطابع  أمنبل إن 

لمة العو  إفرازاتمن  أولهاالتحوالت الدولية الراهنة نلمسها من خالل العديد من المعطيات  أنكما  .المجتمعي

المعامالت و  كدا المشروطية السياسية في الصفقاتو  بالديمقراطية المناداةفي الجانب السياسي من خالل 

تقوم  أنهااقتصاديا تقوم على اقتصاد السوق الذي يقوم على عدم تدخل الدول في االقتصاد كما  أمااالقتصادية 

العولمة على الدول  آثار إجمالالغربية فيمكن في الجانب الثقافي فهو نشر الثقافة  أماعلى عنصر المنافسة، 

بية مع ورو من خالل هده الفترة تميزت باشتداد المنافسة بالنسبة للدول األ اإلفريقيعلى دول الساحل و  بيةورو األ

كما انه يمنح _ تمثل احد المناطق تمارس عليها تلك المنافسة_ اإلفريقيالقوى الكبرى على دول الساحل 

كذلك دول الساحل و  بيةورو في كل المعامالت االقتصادية الذي اثر على اقتصاديات الدول األللشركات الحرية 

ي حيث أمنللعولمة االتصالية اثر  إنكما . من خالل تحول اقتصادها في يد الشركات االستثمارية  اإلفريقي

  .الخطط القتاليةو  اإلرهابيةالتطور في الوسائل االتصالية في تسهيل العمليات  اإلرهابيةاستغلت الفئات 

 إعطاءم التي كان لها صدى عالمي بشكل كبير فهو تاريخ  2001من سبتمبر  11 أحداثعن  أما

يمكن ان و  اإلرهابقوة للواليات المتحدة إلدارة حروب ضد  أعطى، هدا التاريخ اإلرهابالشرعية للحرب على 

االعتبار لمنطقة  األمريكيةالواليات المتحدة  ةإعادبية من خالل ورو ا الحدث اثر على الدول األذه أننقول 

في  المناطق المستهدفة أهماحد  أصبحتالتي  اإلفريقيعلى دول الساحل  أثرت أنهاكما  اإلفريقيالساحل 

  .اإلرهاب مواجهة

ة المالية زمفاأل اإلفريقيعلى دول الساحل و  بيةورو تأثير على دول األ 2008ة المالية زملأل إنكما 

حتى على مستوى االتحاد بحيث دفعت ببعض الدول إلتباع سياسات تقشفية و  با على مستوى الدولأورو في 

 األوضاعبية تظاهرات تعبيرا عن ورو في بعض الحاالت الستقالة حكومات، كذلك عرفت الشوارع األ أدت

بروز  اإلفريقيالساحل ة في الدول زممظاهر األ أماكذلك ارتفاع البطالة، و  الداخلية من ارتفاع سعر الغداء

تأثير كبير  إفريقياللحراك السياسي في شمال  إنالمجاعة كما و  ات المتتالية في هده الدول نتيجة تزايد الفقرأزم
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با كما أورو تدفقات الهجرة الغير شرعية نحو  األحداثبحيث ازدادت بعد هده  اإلفريقيدول الساحل و  باأورو في 

كذلك انتشار و  من خالل تصاعد حجم التيارات السلفية اإلفريقيعلى دول الساحل  أثرت األحداثهده  إن

  .في المنطقة  األسلحة

بية ورو الدول من بينها الدول األ أولويات تاأجندمجملها تحول في  أحدثته التحوالت المذكورة ذفه

 كنها ازدادت اهتماما بعد العولمةالتي كان انتقالها لالهتمام بالتهديدات العابرة للحدود بعد الحرب الباردة ل

كد الحراك السياسي في الدول العربية منها التي و  2008ة المالية لسنة زماألو  2001سبتمبر  11 أحداثو 

التي حاولنا التركيز عليها من منطلق مجموعة من  اإلفريقيعلى دول الساحل  إفريقياوقعت في شمال 

ية منكذلك التعرف على التحديات األو  غناها بالثروات الطبيعيةي ستراتيجالمعطيات المتمثلة في الموقع اإل

 يةإستراتيجتتبنى  أنبية بشكل عام التي حاولت ورو العابرة للحدود مما يجعله محور اهتمام الدول األ أوالجديدة 

هي امتداد  اإلفريقيمنطقة الساحل  أنالمنطلق لمنطلق التاريخي العتبار  أوالية حددتها في منطلقات أمن

 مني الذي يهدد األمنانطالقها البعد األ ية ستراتيجاإلهده  أن أيي منبية والمنطلق األورو تاريخي للدول األ

بية منطلقها تنافسي مع القوى الكبرى ورو ية األمناأل ية ستراتيجاإلبي، ثانيا المنطلق التنافسي هده ورو األ

تهدف من  يةإستراتيجبية هي ورو ية األمناأل ية ستراتيجاإل نإالصين، والمنطلق الطاقوي و  كالواليات المتحدة

  .خاللها تحقيق مكاسب طاقوية 

 أنبية التي حاولنا ورو ية األمناأل ية ستراتيجاإلتأثير التحوالت الدولية الراهنة على  إبرازوفي محاولتنا 

هو من و  في السياسة العالمية ألساسيابي بصفته فاعل ورو ية لالتحاد األمناأل ية ستراتيجاإلندرسها من خالل 

بية ورو ي، وتعتبر المبادرة األمنالوحدات األكثر تأثرا بهذه التحوالت التي تنعكس على مستوى بناء ترتيبه األ

 اإلرهابو  التهديدات الجديدة من الهجرة الغير شرعية احتواءبي يحاول من خالله أورو إجراء " التنميةو  مناأل

القضاء على هده التهديدات مرتبط  أنبالتنمية بحيث اعتبر  مناهتمام بربط األ أولالجريمة المنظمة لدا و 

التنمية معا، وذلك عبر تبني مجموعة من السياسات وتقديم العديد من المساعدات لدول و  منبالتركيز األ

 نإكما . بي بكل أبعاده الجديدة ورو األ منالتي يرى فيها منطقة جيوبوليتيكية تمس مباشرة باأل اإلفريقيالساحل 

الهجرة الغير شرعية والجريمة المنظمة بكل و  اإلرهابلمواجهة  اإلجراءاتم أهية  حاولت وضع ستراتيجهده اإل

كذلك اهتمت بتدريب و  حدودها من خالل تشديد المراقبة لحدودها، أمنحيث عملت على تحقيق  أشكالها

ية مناأل يتهاإستراتيجفي  أنها في هده الدول كما أمنالجيوش في دول لساحل من اجل الحرس على تحقيق 

الطاقوي إلبرام المزيد من الصفقات  منللطاقة مما جعلها تحرص على تحقيق األ األولويةالتركيز على 

الجزائر  وعلى اإلفريقيلدول الساحل  اإلقليميةو  الوطنيةية بالمبادرات ستراتيجوكذلك اهتمت هده إل المشتركة،

 يةإستراتيجهدا كله يمكن اعتبار  اإلقليميةدور المنظمات  إلىالعتبارها دولة محورية في المنطقة باإلضافة 
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 ية  ستراتيجاإلبي تأثرت بالتحوالت الدولية الراهنة فكل تحول دولي يؤثر في مسار هده ورو ية لالتحاد األمناأل

بية تشجع الهجرة بينما ورو ية األمناأل ية  ستراتيجاإلففي وقت مضى كانت الهجرة ظاهرة طبيعية بحيث كانت 

. القضاء عليها يتهاإستراتيجبية من خالل ورو الهجرة ظاهرة مرضية حاولت الدول األ أصبحتفي الوقت الحالي 

بشكل عام ترجع لوجود ما يسمى انه  اإلفريقية في الساحل زمبي لألورو ما يمكن استنتاجه ان نظرة االتحاد األ

مالي / نيجيريا إلىهناك تأثير من الجنوب نحو الشمال لكن دون التركيز على تأثير جنوب جنوب مثال نيجر 

سياساتها  أولوياتان من و  بيةورو ية األمناأل ية  ستراتيجاإلفاعل في  أهمفرنسا هي  أنو بما . نيجر إلى

ية الفرنسية في ظل تأثير التحوالت مناأل ية  ستراتيجاإلحاولنا التعرف على  اإلفريقي االهتمام بمنطقة الساحل

ية تحركها المصالح نتيجة لكثرة المصالح الفرنسية في منطقة الساحل إستراتيجكانت  الدولية الراهنة بحيث

الشركات النفطية هناك لدا تعمل على تحقيق  أكثرازدادت بفعل التحوالت الراهنة بحيث تحتوي على و  اإلفريقي

 ها من التهديدات العابرةأمنتحقيق  أيبية بشكل عام أورو و  لغرض مصالح فرنسية اإلفريقيفي الساحل  مناأل

تطبيق هده  آلياتلتحقيق دلك عملت فرنسا على مضاعفة و  حتى الثقافيةو  السياسيةو  مكاسبها االقتصاديةو 

 أهمالقواعد العسكرية في  إرساءالعسكرية من خالل  اآلليةلواقع التي هي تتمثل في على ارض ا ية  ستراتيجاإل

السياسية فكانت وسيلة الضغط على الحكومات دول  اآللية أمادول الساحل كذلك تدريب جيوش دول الساحل، 

 األحداث إننقول  أنو يمكن .كذلك المدارسو  الثقافية بترسيخ الفراكفونية من خالل اللغة اآللية أما ،الساحل

مثال هو التدخل في مالي،  أدلو  تطبيق الحلول العسكرية أثناءالمصالح الفرنسية  أولويةمدى  أبرزت األخيرة

العامل العسكري أي أن المقاربة الفرنسية  أساسية الفرنسية مبنية على مناأل ية  ستراتيجاإلكذلك نستنتج أن 

المصلحة التي تورطت فيها عدة دول منها الواليات المتحدة و  ةتعتمد على القو  إليهي المقاربة الواقعية 

  .األمريكية

بية ينطلق من مقاربتين ورو ية األمناأل ية ستراتيجاإلفي ظل  اإلفريقيسيناريو مستقبل الساحل  أما

 تزايد لتأثير السلبيو  اتزمهدا من منطلق تزايد األو  اإلفريقية في الساحل زماستمرار األو  مقاربة التفكك

من خالل  اإلفريقية في الساحل زمعن مقاربة حل األ أما، اإلفريقيبية في الساحل ورو ية األمنية األستراتيجلإل

الدول  هباإلضافة لدور الذي تلعبو  االجتماعية،و  القتصاديةو  سعيها في تكثيف الجهود لحل المشاكل السياسية

ويمكن  اإلفريقيفي الساحل  ةزماألالتي ستعمل مستقبال على التقليل من حدة  يةإستراتيجبية من خالل ورو األ

 .يبقى المستقبل هو مخبر تحقيق احد السيناريوهات األخيرالقول في 



  

  

  

  راجعــــــــــــــمة المــائــــــــــــــــــــق
 

  

   



179 

 

 باللغة العربية/ا 

  القران الكريم:أوال

  الكتب:ثانيا

 ).2004دار الشروق للنشر والتوزيع : األردن (، العالقات الدوليةأبو عامر، عالء،  )1

 ). 2003القاهرة مركز البحوث العربية (، األمن القومي العربي في عالم متغيرايوب، مدحت،  )2

 ) 2005عمان،د د ن، (،قضايا دوليةالهزايمية، محمد عوض،  )3

 ). 2000عالم المعرفة،:الكويت (، المعاصر االقتصادي الدولي النظامالببالوي،حازم،  )4

مركز دراسات الوحدة :بيروت ( سياسات دول االتحاد االوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة،الحاج، على،  )5

 )2001العربية،

دار كنوز : عمان(تربوية،  سياسة استراتيجية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية،: قضايا معاصرةاسحاق،محمد رباح،  )6

 ) .  2009المعرفة 

 ). 2010مكتبة االبتار،] : د،م،ن( [مدخل الى دراسات السالم و النزاعات،ابوالقاسم، قور، )7

 ). 2002دار الرواد، : ليبيا (، السياسة الدولية بين النظرية و الممارسةد عبد اهللا، المصباح، زي  )8

  )2009مؤسسة شباب الجامعة،: االسكندرية ( ،افريقيا و االطماع الغربيةالسيد،محمود،  )9

للطباعة  عربية:بيروت ( العولمة و التكتالت اإلقليمية: التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربيإكرم، عبد الرحيم،  )10

 ). 2002و النشر،، 

 ). 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، :بيروت (، راســـــــات فـي الفكر االستراتيجي والسياسيالزعبي، موسى ا، )11

 ،) 2000دار النفاس، : بيروت ( ،صراع االمم بين العولمة و الديمقراطيةا لسعمراني،اسعد ا،  )12

مركز دراسات الوحدة :بيروت ( تحاد االوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة،سياسات دول اال الحاج على،  )13

 ،) 2001العربية،

  ) 2006دار الفجر، : القاهرة. (حوض البحر األبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردةبخوش، مصطفى،  )14

و نشر مركز الخليج لالبحاث، الطبعة : ترجمة, عولمة الساسة العالمية, بيليس، جون و ستيف، سميث 

 ). 2004مركز الخليج لالبحاث، :االمارات (االولى،

 ) . 2011جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،:الرياض (،االمن و التنمية بن العجمي بن عيسى،محسن، )15

 ) 2005 العصرية، المكتبة الجزائر، (،"الجزائري لألمن المتوسطي البعد"النور، عنتر،عبد بن )16

 ) 2003مكتبة العبيكان،:الرياض (جتكر،  فاضل :تر عالم،ا في اإلنسان سلوك العولمة، ميثاق جاكسون روبرت، )17

دار : الجزائر (،التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينيةجندلي عبد الناصر،  )18

 )2007الخلدونية،

دار قانة للنشر : الجزائر (،التحوالت االستراتيجية في العالقات الدولية مند نهاية الحرب الباردة، ،  )19

 ).  2010والتجليد،

 .)دمن مركز الجزيرة للدراسات(،الربيع العربي و انتهاء حقبة ما بعد االستعماردباشي، حميد، )20



180 

 

 كاظمة الكويت، (الحي، عبد وليد :ترجمة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات وروبرت، دورتي،جيمس بالستغراف )21

 ) والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية والمؤسسة والترجمة للنشر والتوزيع

 ). 2009دار العلوم للناشرين،:بيروت (اكرم حمدان ونزهت طيب، : ترالعولمة و الديمقراطية،هوبزباوم،ايريك، )22

 ،)1995مكتبة مدبولي،: القاهرة(مجدي شرشر،:،ترالصراع االسالم و الغرب افاقهانتنتون، صاموئيل،  )23

: االمارات العربية المتحدة(مركز الخليج لالبحاث، : ،تر قضايا السياسة العالميةوايت،برايان، ليتل،ريتشارد سميث مايكل، )24

 ،) 2003مركز الخليج لالبحاث،

 )2005العامة للكتاب،الهيئة :القاهرة(، العولمة ما لها و ما عليهاحاتم،محمد عبد القادر، )25

 ). 1985دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ( ، النظرية في العالقات الدوليةحتي، يوسف ناصف، )26

 ). 1985دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ( ، النظرية في العالقات الدوليةحتي،يوسف ناصف، )27

 ) .جر دار الف: القاهرة(، امن وٕادارة امن المؤتمرات كزادرة،محمد غالب، )28

 ،) 1991المكبة االكاديمية،: القاهرة (، العالقات السياسية الدوليةاسماعيل صبري،،مقلد )29

  1985مؤسسة االبحاث المصرية، :بيروت(،2،ط االستراتيجية و السياسة الدولية، ______،_____ )30

 ). 2001اإلفريقية، مركز البحوث :القاهرة. (التقرير االستراتيجي اإلفريقي,، مركز البحوث اإلفريقية )31

 ) 2008الدار العربية للعلوم ناشرون،:بيروت  (االستراتيجية في فن علم الحرب،منير، شفيق،  )32

 ) 2006دار الفكر الجامعي،: اإلسكندرية(  المنظمة العبر الوطنية، الجريمةنسرين،عبد الحميد،    )33

 ) .2006مكتب الجامعي الحديث، :درية االسكن( ،العالقات الدولية بين العولمة و االمركة نصر مهنا محمد، )34

 ،) 2002مؤسسة االهرام،: الجزائر ( ،انفجار سبتمبر بين العولمة و االمركةنافع ابراهيم، )35

 :العربية المتحدة.اإلمارات(،اإلفريقي الجوار ودول العربي القومي األمن ،بغدادي إبراهيم السالم عبد جواد، سعد ناجي )36

 ) 1999اإلستراتيجية،  والبحوث للدراسات اإلمارات مركز

 :العربية المتحدة.اإلمارات(،اإلفريقي الجوار ودول العربي القومي األمن ،بغدادي إبراهيم السالم عبد جواد، سعد ناجي )37

 .1999) اإلستراتيجية، والبحوث للدراسات اإلمارات مركز

 ). 1976 القاهرة، جامعة :مصر( ،الخارجي للفضاء القانوني والنظام الدولة أمن المجييد، صادق، عبد  )38

 ).  2002المختار،  عمر جامعة :طرابلس( إفريقيا في الجماهيرية دور قيلة، أبو صالح أبو عمران )39

 .)مركز الدراسات والبحوث : الرياض ( ،، أمن إنسانيعرفة، خديجة )40

جامعة نايف العربية :الرياض(،االمن االنساني المفهوم و التطبيق في العالم العربي و الدوليخديجة،ن، عرفة محمد امي )41

 ) 2009للعلوم االمنية،

جامعة نايف للعلوم :الرياض(.،األنساق اإلجتماعية ودورها في مكافحة اإلرهاب والتطرف, عبد اهللا عبد العزيز، يوسف )42

  .) .2006,األمنية

 . ) 1989عالم المعرفة،: الكويت ( ،العالم المعاصر و الصراعات الدوليةعبد الخالق،عبد اهللا،  )43

جامعة نايف للعلوم :الرياض(.،األنساق اإلجتماعية ودورها في مكافحة اإلرهاب والتطرف, عبد اهللا عبد العزيز ليوسف )44

 .) .2006,األمنية



181 

 

دار القاهرة للنشر واإلعالم، :بيروت (، القارة األوروبية، مقارنة بين الماضي والمستقبل فؤاد، أحمد عبداهللا، تاريخ )45

 )1999القاهرة، 

 ) 1976القاهرة، جامعة القاهرة، ( ،أمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجيق، عبد المجيد، صاد )46

 ). 2000دار الشروق،:القاهرة(عمرو زهير،:تر.  أمريكا طليعة االنحطاطجارودي،روجي،  )47

 ) 2004 العليا، الدراسات أكاديمية :ليبيا(نعمة  هاشم كاظم :تر ،إفريقيا في والسياسة الحكم توردوف، وليم، )48

  دوريات: ثالثا

 )1994أكتوبر ( ،118، السياسة الدولية، العدد"أمن البحر المتوسط والشرق األوسط" السيد، ياسين،  )1

 ) 2012(السياسة الدولية، ، "تأثير التحوالت السياسية في دول االتحاد األوروبين: المتداعية االقتصادات"الفندي،نزيرة،  )2

  2005سبتمبر .، قراءات افريقية، العدد الثاني "ياوضاع الصومال في القرن االفريق"الجعفري، انور قاسم،  )3

، مجلة السياسة الدولية، "تأثير التحوالت السياسية في دول االتحاد األوروبين: االقتصادات المتداعية"الفندي، نزيرة، )4

)2012 ( 

 )2001يناير (، 143، السياس الدولية، العدد "ياالحروب األهلية ومشكلة الالجئين في أفريق" أحمد إبراهيم، محمود، )5

  )م 2011ديسمبر ( 9، 15873،مجلة الرياض،العدد "مستقبل القاعدة في مالي"زيد، المرهون عبد الجليل  )6

،دفاتر السياسة و القانون، "لهجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليةا"التميمي محمد رضا،  )7

 ).2جانفي ( رابع،العدد ال

، 422عدد ، المستقبل العربي، "ازمة الدولة مابعد االستعمار في افريقيا حالة الدولة الفاشلة مالي" النويني حافظ، )8

 )2014أبريل / نيسان(

مجلة الجيش، مديرية اإلعالم ، "يالمعضالت األمنية في الساحل اإلفريقي و تداعياتها على األمن الوطني الجزائر" )9

 )  2008جانفي ( ،534و التوجيه، الجزائر،العدد  واالتصال

 ) 2012ابريل (، قراءات افريقية، العدد الثاني عشر، " التعليم و التنمية"  )10

، المجلة العربية لحقوق االنسان المعهد العربي لحقوق "الترابط بين االمن االنساني وحقوق االنسان " البكزش،الطيب  )11

 )2003جوان ( ،10االنسان، عدد
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 موسوعة:رابعا
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  الدراسات غير منشورة:خامسا
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الجزائر و األمن في : ، الملتقى الدولي "تطور األمن والدراسات األمنية في منظورات العالقات الدولية" حمدوش، رياض، )3
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االتحاد االفريقي،تقرير مجلس السلم و االمن عن انشطة و عن وضع السلم و االمن في افريقيا،مؤتمر االتحاد االفريقي  )8
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  2010/ 2009السياسية،قسم العلوم السياسية، شهادة الدكتوراه جامعة الحاج لخضر باتنة،كلية الحقوق و العلوم
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	ص ا�درا��� 
   



تحاول هده الدراسة التي بين ايدينا معالجة الدور الذي تلعبه التحوالت الدولية الراهنة التى حاولنا   

العولمة في الجانب االقتصادي و السياسي و الثقافي و االتصالي بحيث كانت  ان نحصرها في افرازات

سبتمبر  11تأثيراتها بنسب متفاوتة على الدول األوروبية و على دول الساحل االفريقي، و كذلك احداث 

ا الذي كان تاريخ االعالن الحرب على االرهاب و كان تأثيرها على الدول االوروبية من خالل تزعمه 2001

الواليات المتحدة االمريكية العالم و اضفاء الطابع الشرعي على سلوكاتها اما تأثيره على دول الساحل 

االفريقي بحيث كانت تعتبر من المناطق التي كانت مستهدفة في الحرب على االرهاب، اما االزمة المالية 

اقتصادية وسياسية التي ادت  التي اثرت على الدول االوروبية حيث اصبحت تعاني من مشاكل 2008لسنة 

الستقالة العديد من الحكومات اما بالنسبة لدول الساحل االفريقي فكانت هي االخرى متأثرة بتزايد البطالة و 

تزايد الفقر و المجاعة و فاقم الصراعات البينية و كمنفد للدول االوروبية لحل االزمة المالية، اما الربيع 

الهجرة الغير شرعية نحو اوروبا و تهديد المصالح االوروبية في منطقة الساحل العربي فقد ادى لزيادة نسية 

فكلها تعتبر .االفريقي وانتشار و تصاعد العمليات االرهابية في الساحل و انتشار االسلحة في المنطقة

  . تحوالت اثرت في مسار االستراتيجية االمنية االوروبية في منطقة الساحل االفريقي 

استنا الى ايجاد العالقة الترابطية بين تلك االحداث و بين االستراتيجية االمنية االوروبية في كما سعت در  

الساحل االفريقي التي حاولنا ان نحصرها في تزايد التهديدات االمنية الجديدة الهجرة الغير شرعية و االرهاب، 

وروبية في الساحل االفريقي من خالل صبغة جديدة في االستراتيجية االمنية االالجريمة المنظمة التي اعطت 

االتحاد االوروبي فقد اعتمد على استراتيجية االمن و التنمية من خالل ربطها للتحديات االمنية باألوضاع 

الصعبة في المنطقة لدا تبنت هده االستراتيجية التي تؤمن بفكرة االمن ال يتحقق اال بتنمية شاملة في المنطقة 

كذلك اتباعها إلجراءات مكافحة التهديدات العابرة و اعتمادها على دعم مبادرات من خالل المساعدات و 

و االتحاد االفريقي،  ECOASدول الساحل االفريقي و دعم مبادرة الجزائر و المنظمات االقليمية االيكواس 

الهدف لكن رغم هدا ركزت على الحلول العسكرية تدريب الجيوش و تشديد الحراسة على الحدود و اهملت 

التنموي الحقيقي بل في بعض االحيان تجاوزت مبادئ حقوق االنسان في معامالتها مع المهاجرين الغير 

شرعيين و الالجئيين كما ان مساعداتها للدول الساحل االفريقي كانت مبنية على عنصر االنتقاء اي على 

ل التي تستفيد من اموال كبيرة و هدا حسب مصلحة الدول االوروبية في هته الدول فنجد مثال نيجيريا من الدو 

يرجع ألهميتها االقتصادية اي المجال الحيوي النفط كما ان هده االستراتيجية االوروبية تعاني من تحديات 

على مستوى االتحاد التي اثرت على  توجهاتها االمنية في المنطقة فمثال هي تحاول من جهة مواجهة 

يساهم فيه بطريفة غير مباشرة من خالل دفع الفدية للجماعات االرهاب و من جهة اخر تعتبر هي من 

و بما ان فرنسا هي اكثر الدول المؤثرة و .  االرهابية في الساحل االفريقي من اجل اطالق صراح رهائنها



االستراتيجية الفرنسية التي الموجهة لالستراتيجية االمنية االوروبية في الساحل االفريقي حاولنا الحديث عن 

مل في ظل تاثير التحوالت الدولية للبحث عن المزيد من المصالح و تدعمها باليات متعددة و حاولنا ان تع

نتقرب منها من خالل تركيزها على  البعد العسكرية في الساحل االفريقي فاالستراتيجية االمنية االفرنسية 

  . يحركها منطق القوة و المصلحة ال غير

. وروبية بشكل عام تعاني في تطبيقها لهته االستراتيجية للمقاربة االمنية الشاملة لدا االستراتيجية االمنية اال

فساحل بين االوضاع او التحديات التي يعيشها و بين االستراتيجيات التى يتلقاها من الدول الكبرى وهذا ما 

الي هده االزمات او يقودنا إلى استشراف بمستقبل دول الساحل االفريقي اما قد يكون مستقبل يؤول للمزيد 

مستقبل اخر الذي يؤول الي الحل لالزمة في الساحل االفريقي من خالل اصالحات اقليمية باإلضافة الى 

  اسهامات اوروبية 

و كنتيجة نهائية لهده الدراسة اثبتت قدرة تاثير البيئة الدولية بمختلف مجاالتها على توجهات االمنية   

في منطقة الساحل العتبارها مصدر لتلك التهديدات العابرة للقارات و العتبارها منفد لالزمات التي  االوروبية

  مرت بها الدول االوروبية

   



 

 

 

Résumé: 

  



Nous avons tenté par la présente étude de démontrer le rôle joué par les transformations 

internationales actuelles. Effectivement, nous avons essayé de les cerner suivant les résultats 

afférant à mondialisation à partir du domaine économique, politique, culturel et celui de la 

communication, de sorte que leurs impacts furent disproportionnés entre les pays européens et 

les pays du Sahel africain, ainsi que les événements du 11 Septembre 2001, qui était la date de 

déclaration de la guerre contre le terrorisme, dont l'impact sur les pays européens par la prise des 

États-Unis du leadership mondial dans cette guerre et ce, en donnant une caractéristique légale 

quant à ses agissements. 

Les pays du Sahel africain sont parmi les pays visés par cette guerre contre le terrorisme. 

Quant à la crise financière de 2008 qui a touché les pays européens; ceux-ci ont commencé à 

souffrir de problèmes économiques et politiques, qui ont conduit à la démission de nombreux 

gouvernements. Quant aux pays du Sahel africain, ils furent également influencés et ce, par la 

hausse du chômage, la pauvreté croissante, la famine et l’accroissement des conflits internes, 

comme échappatoire pour les pays européens pour résoudre leur crise financière.  

Le printemps arabe a conduit à une augmentation relative de l'immigration clandestine vers 

l'Europe et la menace des intérêts européens dans la région du Sahel africain, la propagation et 

l'escalade des opérations terroristes dans le Sahel, et la prolifération d’armes dans la région. Tout 

cela est considéré comme étant des transformations qui ont affecté la stratégie sécuritaire 

européenne dans la région du Sahel africain. 

Notre étude a également cherché à démontrer la corrélation qui existe entre ces 

événements et la stratégie sécuritaire européenne au Sahel africain, que nous avons essayé de 

limiter dans la croissance de nouvelles menaces sécuritaires relatives à l'immigration illégale, le 

terrorisme et le crime organisé, qui ont donné un nouveau visage de la sécurité stratégique 

européenne au Sahel africain par l'Union européenne. En effet, celle-ci a adopté la stratégie 

sécuritaire et le développement en reliant les problèmes sécuritaires à la situation difficile dans la 

région. Ainsi, ils ont adopté cette stratégie, qui croit en l'idée que la sécurité ne peut être obtenue 

que par le développement global dans la région grâce aux aides apportées, et en suivant les 

procédures de lutte contre les menaces transitoires, et en dépendant du soutien des initiatives des 

pays du Sahel africain ainsi que de l’aide apportée par l'initiative de l’Algérie et des 

organisations régionales telles que le: (ECOAS) et l'Union africaine. Mais en dépit de cela, il a 

été mis l’accent sur les solutions militaires, comme la formation des armées et en resserrant la 

surveillance au long des frontières. En négligeant l’objectif de développement réel, dans certains 

cas, les principes des droits humains dans les relations avec les immigrants et les réfugiés 

illégaux ont été ignorés. En outre, l'aide apportée aux pays du Sahel africain était basée sur 

l’élément de sélection; soit: suivant l’intérêt des pays européens quant à ces pays. Par exemple, 



le Nigeria, est parmi les pays qui profitent le plus de cet aide apportée et ce, en raison de son 

importance économique en tant que zone vitale produisant du pétrole.  

Cette stratégie européenne doit également faire face à des défis au niveau de l’Union, ce qui a 

affecté ses orientations en matière de sécurité dans la région. Elle essaie, par exemple, d'une part, 

de faire face au terrorisme, et d'autre part, y contribue indirectement par le paiement de rançons 

aux groupes terroristes du Sahel africains pour la libération de ses otages.  

Comme la France est le pays le plus influent et le plus dirigeant de la stratégie sécuritaire 

européenne au Sahel africain, nous tenterons de parler de la stratégie française, qui fonctionne 

sous l'influence des transformations internationales afin de rechercher plus d'intérêts en les 

soutenants avec de multiples mécanismes. Nous avons tenté de la cerner en recherchant pourquoi 

elle met l'accent sur la dimension militaire au Sahel africain. La stratégie sécuritaire française est 

dictée par la logique du pouvoir et de l'intérêt, et rien d’autre. 

Ainsi, la stratégie sécuritaire européenne en général souffre en appliquant cette stratégie 

d’approche sécuritaire globale. Il ya donc une grande différence entre les situations ou les défis 

rencontrés et entre les stratégies qu'ils reçoivent des grandes puissances, ce qui nous conduit à 

prédire que l'avenir des pays du Sahel africain feront face soit à un avenir avec encore plus de 

crises similaires, ou à un autre avenir dans lequel les pays du Sahel africain pourront trouver une 

solution à la crise rencontrée et ce, à travers des réformes régionales avec la contribution des 

pays européens. 

Enfin, et pour conclure la présente étude, la capacité de l'impact de l'environnement 

international dans ses divers domaines a prouvé la présence de tendance sécuritaires européennes 

dans la région du Sahel, en les considérant comme une source de ces menaces intercontinentales 

et comme échappatoire des crises par lesquelles passent ces pays européens 

 


