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راسة بدایة ا يف ٕامتام هذه ا ي وفق ل ا  حنمد هللا عز و

ٔستاذ الفاضل ٔمسى عبارات الشكر والعرفان ل ٔتقدم ب  كام 

  "بوعاممة زهري " 

رة ىل هذه املذ ٕالرشاف    لتفض 

ي خصن  لقميةا رشاداته السدیدة و توجهياته ا ٕ كرم العنایة و    ا 

سكرة و  ٔساتذيت جبامعيت قسنطینة و  ٔستاذٕاىل لك  ر ا   :ٔخص 

ش عبد الكرمي، خيلف عبد السالم،  ايت ی ض، فر ر، فوزي امعُ محدوش ر
ٔسعید مصطفى ٔجعال،  ال  ن، محمد ملني لع   نورا

ٔعضاء جلنة املناقشة   ٕاىل 
راسة    .و ٕاىل لك من قدم لنا ید العون يف ٕامتام هذه ا

  

  

  



 
 

 

  

  

  

رتاماً    ن الكرميني ٕا ً و تقد ٕاىل الوا   را

ٔخوات شكراً         ً  ٕاىل إالخوة و ا   و عرفا

ٔصدقايئ املقربني و زماليئ يف العمل                ٕاىل 

ٔهدي                         لمك مجیعا و لقارئ هذه العبارات 

            .معيل املتواضع                          
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 :ةـــــــــــــــة الدراســـــــــخط

  مــــــــــــــقدمـــة     

  دراسة لالنظریة ل-المفاهیمیة اتالمقارب :الفصل األول

  ألمنإیتیمولوجیا مفهوم ا :المبحث األول   

  التطورلدراسات األمنیة النشأة و ا :المطلب األول        

  الضبط المفاهیمي لألمن :المطلب الثاني        

  تعدد المستویاتمن بین الخصائص و األ :المطلب الثالث        

  بین الوضعیة وما بعد الوضعیة_ ن المقاربات النظریة لألم :المبحث الثاني   

  .المقاربات الوضعیة لألمن :المطلب األول        

  األمن الموسعو ) Copenhagen( كوبنهاغن مدرسة :المطلب الثاني        

  المقاربات ما بعد الوضعیة لألمن :المطلب الثالث        

  لظاهرة اإلرهاب يیمهااإلطار المف :المبحث الثالث   

  التطورو ظاهرة اإلرهاب النشأة  :المطلب األول        

  عالقته ببعض المصطلحات ذات الصلةإلرهاب و مفهوم ا :المطلب الثاني

  تعدد الوسائل و الدوافعلخصائص و اإلرهاب بین ا :المطلب الثالث

  النظریة المفسرة لظاهرة اإلرهاب المقاربات :المطلب الرابع

  أثر التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائري :الفصل الثاني

        ــةمالیال بروز وتطور األزمة :المبحث األول   

  .المتجدد صراعالأزمة و لطوارق ا :المطلب األول        

  قلیمیة في اندالع األزمة المالیةاإلتأثیر المتغیرات الداخلیة و  :الثاني المطلب        



 
 

  كري في لیبیا على األزمة المالیةانعكاسات التدخل العس :المطلب الثالث        

  الجزائريالوطني مظاهر التهدید اإلرهابي في شمال مالي لألمن  :المبحث الثاني   

  اإلرهابیة المسلحة في شمال مالي الجماعات انطولوجیا :المطلب األول        

  األمني مظاهر التهدید: المطلب الثاني        

  جتماعياإلقتصادي واإل مظاهر التهدید :المطلب الثالث        

  ل األدوارماكت :ل ماليشمااإلرهاب والجریمة في  :المبحث الثالث   

  طرق التهریب عبر منطقة الساحل :المطلب األول        

ستراتیجیه إال :المطلب الثاني           قتصاد الحربمخدرات وإ

  شمــال مالــي وفوضــى تهریـب وتجارة الســالح :المطلب الثالث        

      إستراتیجیات مواجهة التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي :الفصل الثالث

  اإلستراتیجیة الجزائریة :المبحث األول   

  ةالمقاربة األمنیة الجزائری :األول المطلب        

  لیة لمواجهة التهدیدات اإلرهابیةالسیاسة األمنیة الداخ :المطلب الثاني        

  الحل الخیار الدبلوماسي هو: أزمة شمال مالي: المطلب الثالث        

  إلستراتیجیات اإلقلیمیةا :المبحث الثاني   

  (CEMOC) -دول المیدان -لجنة قیادة األركان المشتركة : المطلب األول        

  (CEDEAO) االمجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقی :المطلب الثاني        

  (UA)اإلتحاد اإلفریقي :المطلب الثالث        

  اإلستراتیجیات الدولیة :المبحث الثالث   

  )UE( - فرنسا –اإلتحاد األوروبي: المطلب األول        



 
 

  (USA)الوالیات المتحدة األمریكیة : المطلب الثاني        

  )ONU(األمم المتحدة :المطلب الثالث        
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  ـــةــــــــــــمقدمــــ  

تعتبر منطقة الساحل اإلفریقي بؤرة توتر ومصدر تهدید لألمن نظرا لما تحمله من تناقضات بنیویة       
من فشل للسیاسات التنمویة وغیاب االستغالل الرشید و األمثل لإلمكانیات  ،مرتبطة ببناء الدولة الوطنیة

غیاب العدالة التوزیعیة بین األفراد من جهة وبین المناطق الجغرافیة لهذه الدول من جهة  جانب إلى ،المتاحة
 راعاتمسرح للصفكانت بذلك  ،كل ذلك أدى إلى إنتاج أنظمة عاجزة قوبلت بالرفض من قبل شعوبها ،أخرى

االنقالبات العسكریة و التنظیمات المسلحة التي تبنت العنف المسلح كلغة للتعبیر عن  العصیان المدني وو 
  .واتها إما لرفضها لألوضاع السائدة أو لفرض منطقها وسیادتهاذ

وما  ،صراعات اثنیة بین األقلیات المشكلة لهذه الدول إلىالتنوع الثقافي و العرقي في هذه المنطقة  وقد أذى   
ته اإلثنیات التي وصلت إلى السلطة ضد اإلثنیات بنزاد من حدة هذه الصراعات هو سیاسة اإلقصاء الذي ت

بحقوقها السیاسیة  تهامطالبو  أذى ذلك إلى تبني العنف المسلح من طرف هذه األخیرة ،التي بقیت خارجها
  .ویاتیةواالجتماعیة و اله

 ،على أمن دول منطقة شمال إفریقیا عموما واألمن الجزائري خصوصا ةكبیر  اتفاألزمة المالیة كان لها تأثیر    
فبعد االنقالب العسكري  ،دلیل على ذلك إالبعین أمناس ) تیقنتورین(الهجوم المسلح على القاعدة الغازیة  و

مني للحكومة المالیة جعلها تفقد السیطرة على شمال ، حدث انفالت أ2012سانوغو في  هیا الذي قاده أمادو
األزمة  التي تعتبر ،البالد أمام ضغط الجماعات المسلحة المتمثلة في جماعات الطوارق المطالبة باالستقالل

الجهاد في غرب كحركة التوحید و اإلرهابیة جماعات الو المزمنة في شمال مالي مند االستقالل 
 ي تغلغلذال (AQMI)تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالميو  (AD)أنصار الدینحركة و  (MUJAO)إفریقیا

من طرف الجیش الجزائري من جهة و التضییق الذي  هااإلى شمال مالي نظرا للضربات الموجعة التي تلق
في لیبیا ضد نظام العقید الراحل معمر القذافي من  (NATO)تعرضت له بعد التدخل العسكري لحلف الناثو

خر جماعات تهریب السالح و المخدرات عبر منطقة الساحل و الصحراء اآلجانب ال كما نجد في ،جهة أخرى
وشمال إفریقیا والتحالفات التي أقامتها مع جماعات تنظیم القاعدة وبعض الفصائل الطوارقیة من أجل تأمین 

  .الدعم اللوجستيفي مقابل توفیر األموال والسالح و  ،مسالك التهریب وتوفیر الحمایة لها

هیكل العدید من األنظمة  للتحوالت التي مستالجماعات و انتعش نشاطها نتیجة  تلكوقد اشتد عود    
بعد فتح مخازن السالح من طرف العقید الراحل  دفق المقاتلین و السالح من لیبیاواستفادتها من ت ،العربیة

  .لمقاتلي المعارضةالغربیة واألسلحة التي قدمتها الدول  ،معمر القذافي
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اإلنكشافات األمنیة على طول الحدود بسبب  ،على األمن الجزائري كما ذكرنا آنفا اتكل ذلك كان له تأثیر     
الوطنیة نتیجة لسقوط النظام التونسي من جهة و النظام اللیبي من جهة أخرى و المخاطر المتأتیة عبر الحدود 

أمام أضحت هذه األخیرة تحدي حقیقي  ،ة على شمال ماليالمغرب وسیطرة الجماعات المسلح مع الجار
  .  الجزائريصناع القرار في النطام 

  :ةـــــــــــدود الدراســــــح    
أثر التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي  "والذي یندرج تحت عنوان  ،من خالل الموضوع المراد دراسته   

  ".2014 - 2010و استراتیجیات مواجھتھا على األمن الوطني الجزائري 
  :ارتأینا ضرورة معالجته ضمن إطار زمكاني محدد كالتالي    
  : لزمانيا اإلطار    
 شهدت تحوالت في بنیة العدید من األنظمة وهي الفترة التى )2010/2014(الممتدة ما بینو یشمل الفترة     

خصوصا بعد مباشر على األمن الوطني الجزائري، ما تبعها من انفالتات أمنیة خطیرة كان لها تأثیر العربیة و 
االنقالب العسكري في مالي و العجز الذي تاله في مواجهة الجماعات المسلحة في الشمال من طرف الحكومة 

تنظیم القاعدة التنظیمات اإلرهابیة كو  سیاسیةي تتبنى مطالب تلایة الطوارقالحركات في أساسا المتمثلة و  ،المالیة
 وتحالفها معحركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا و  جماعة أنصار الدینو في بالد المغرب اإلسالمي 

مصدر تمویل و دعم  هار باتبإع ،من أجل تأمین مسالك التهریبالجریمة المنظمة عبر الساحل جماعات 
  .المسلحة ةرهابیالجماعات اإلو  لوجستي للقاعدة و باقي

     :اإلطار المكاني    
 باعتبارها قاعدةاإلرهابیة، ات لتنظیما مختلف ویشمل نطاق اإلقلیم الشمالي لدولة مالي مكان تمركز    

كما تشتمل الدراسة أیضا المجال الجغرافي للحدود الوطنیة للجزائر  ،انطالق لألعمال المسلحة التي تتبناها
ناه من خالل الهجوم المسلح على القاعدة الغازیة الحظ ما ، ذلكماتتنظیال تلكباعتبارها مجال تأثر ونشاط ل

 . الجزائریة الجغرافیةحدود البعین أمیناس داخل ) تیقنتورین(
  :وعـــــة الموضـــــأهمی     
الجزائري من بین أهم  الوطني علي األمن افي شمال مالي وتأثیراته التنظیمات اإلرهابیةإن موضوع       

عنى بمفهوم األمن الموسع نظرا الرتباطه بالدراسات األمنیة الجدیدة التي تُ  ،ع الجدیرة بالدراسةیضاالمو 
والتهدیدات الالتماثلیة التي ال ترتبط بمكان معین وال بزمن محدد وتمس بصفة مباشرة أمن األفراد والجماعات 

  .وتهدد أمن الدول من دون سابق إنذار
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ة في شمال مالي ومدى تأثیرها على تهدیدات اإلرهابیكما أنه ال توجد دراسات كثیرة عالجت موضوع ال    
وتنظیم القاعدة في   ،أزمة الطوارق بسببستقرار دائم إهذه المنطقة التي عانت من ال ،الجزائري الوطني األمن

ضافة إلى جماعات تهریب السالح و باإل ،بالد المغرب اإلسالمي الذي وجد له موطئ قدم في هذه المنطقة
 يالجزائر  الوطني مناألعلى  ریأثت ذلك كان لهكل  ات اإلرهابیة،تنظیممع العدید من الها اتالمخدرات وتحالف

دولة (بقضیة استقالل طوارق شمال مالي  تبط أساسابشكل مباشر كهجوم عین أمناس أو بشكل غیر مباشر مر 
  .وما قد یحدثه من انتقال لعدوى االنفصال لطوارق الجزائر) األزواد

الجزائري من خالل تقدیم  الوطني على األمن تنظیماتكما أن هذه الدراسة تسلیط الضوء على تأثیر هذه ال   
براز جو  ،الفاعلة والمؤثرة تنظیماتدراسة أنطولوجیة ألهم ال األمني (على األمن الجزائري  هاانب تأثیر وإ

  ).الخ...واالقتصادي 

 والجهود اإلقلیمیة ،-المقاربة التعاونیة  -من طرف الجزائر  ةمواجهلباإلضافة إلى اإلستراتیجیات المتبعة ل   
ة األمریكیة الوالیات المتحد ،-فرنسا - األوربياإلتحاد  ،اإلتحاد اإلفریقي ،جماعة اإلیكواس( من خالل  والدولیة

  ).-مكافحة اإلرهاب  -

و بالتالي إعطاء دراسة متكاملة حول هذا الموضوع حتى تكون إضافة علمیة یمكن أن یستفید منها الطلبة     
  .الباحثین في هذا المجال

  :ةـــــــــة الدراســــــــإشكالی     

 اإلرهابیة ماتتنظیال تزاید لتأثیرفي ظل األزمة األخیرة التي مست شمال مالي وما نتج عنها من       
والفشل المزدوج للحكومة المالیة في التعامل مع األزمة من خالل عدم تمكنها من تسویة الصراع  ،المسلحة

تنظیم القاعدة في بالد المغرب تأمین حدودها ضد تغلغل  قدرتها علىوعدم  ،المزمن مع الطوارق من جهة
 يبهر الجریمة المنظمة ومجماعات  التى أقامها معتحالفات الو  ،رىمن جهة أخ اإلسالمي إلى شمال البالد

  .السالح والمخدرات

في ظل التحوالت التي  ،الجزائري الوطني بشكل مباشر أو غیر مباشر على األمن اتكل ذلك كان له تأثیر    
أمنیة خطیرة على طول الحدود  تانكشافاها من لحقوما  ،منطقة الساحل اإلفریقيو تشهدها البیئة اإلقلیمیة 

في  امهخداستإلمات من شحنات كبیرة ومتطورة منه تنظیالوطنیة واالنتشار الواسع للسالح واستفادة هذه ال
  .نشاطها المسلح
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  :كالتالي دراسةو على هذا األساس تكون إشكالیة ال  

خصوصا في ظل المطالب  ائري؟كیف تؤثر الجماعات اإلرهابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجز       
قلیمیا ودولیا وهل نجح ،نفصالیة للطوارقالسیاسیة اإل  مواجهة هذا في ت اإلستراتیجیات المتبعة وطنیا وإ

  التحدي؟

  : على اإلشكالیة الرئیسیة ةباجاإل بمثابة نهاع ةباجاإل تكونفرعیة أسئلة درج تحت هذه اإلشكالیة وتن     

كیف أثرت على األمن و  المتمركزة في شمال مالي؟ اإلنفصالیة والحركاتات اإلرهابیة متنظیال ما هي - 1
 الوطني الجزائري؟ 

 شى مع التحوالت األمنیة الراهنة؟تغییرها بما یتما تمما هي مرتكزات العقیدة األمنیة الجزائریة؟ وهل  - 2
الجهود اإلقلیمیة  أفلحتل هو  التي اتبعتها الجزائر لمواجهة تهدید هذه الجماعات؟ ةما هي اإلستراتیجی - 3

  ؟تسویة أزمة شمال ماليمواجهتها، وبالتالي في  والدولیة 

   :ةـــــــــــات الدراســـــفرضی 

فإن ذلك یعود  ،تتبنى العنف المسلح ت المسلحة في شمال ماليماتنظیإذا كانت ال: الفرضیة األولى -    
 .من جهة أخرى )اإلسالماوي(التطرف الدینيو مساواة من جهة الالّ و أساسا إلى سیاسات اإلقصاء 

متد إلى مستویات إبل  ،مني فحسبتأثیر هذه الجماعات لم یكن على المستوى األ: الفرضیة الثانیة -    
 .أخرىجوانب و 

ة بمراجعة بعض بَ الَ طَ فإنها مُ  ،إذا أرادت الجزائر أن تواجه هذا التحدي بفعالیة: الفرضیة الثالثة -        
  .التقلیدیة الموجهة لعقیدتها األمنیة و تبني مقاربة أمنیة إقلیمیةالمبادئ 

  : ةـــــــــــة المنهجیة للدراســـــاربـــالمق     

و استراتیجیات أثر التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائري "لدراسة موضوع   

  :منهجیة مركبة یتطلب استخدام مقاربة. "2014 - 2010مواجھتھا 

لصراع الطوارق مع الحكومة أهم المراحل التاریخیة تتبع یمكننا  من خالل هذا المنهج :المنهج التاریخي     
في القاعدة كتنظیم ( شمالالفي منطقة  اإلرهابیة تماتنظیال تمركزأدت إلى  واألسباب والعوامل التيالمالیة 
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دولة مالي بالفشل  سمإ طارتبإ بعد ،)أنصار الدین تنظیمو  التوحیدحركة الجهاد و و  بالد المغرب اإلسالمي
عدة  سقوطو العربي ت اإلقلیمیة التي مست العالم حوالالتمع  تزامن يذالالعسكري  نقالباإلو  األمنيالسیاسي و 

         .تماتنظیال تلكمنه  ستفادتإعنه من دعم لوجستي  رتبالنظام اللیبي وما تك أنظمة

 اهذ نستخدم ،(Outputs)والمخرجات  )(Inputsعلى المدخالت  رب قائمتمق وهو  :النسقيقترب مال  -
تهدید المرتبطة أساسا بظاهرة  ،اإلقلیمیة ةي من البیئجزائر الالسیاسي  للنظام رب من أجل تتبع مدخالتتالمق

استراتیجیات و  سیاساتمن جهة وما تطرحه من مخرجات في شكل  في شمال مالي جماعات المسلحةال
قلیموطنیة و  -Feed( من جهة ثانیة، ومن ثمة حدوث عملیة استرجاع عكسيلمواجه هذا التحدي  دولیةیة و إ
back( اإلستراتیجیات تلك تعكس نتائج. 

  :ةـــــــــع الدراســــدواف        
و أثر التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائري  "یعود سبب اختیار موضوع        

  :للعدید من المبررات یمكن تلخیصها في "2014 - 2010استراتیجیات مواجھتھا 

 .أسباب علمیة موضوعیة -          

  .  أسباب ذاتیة -          

  :ةــــة موضوعیــــأسباب علمی     

 خالل توضیح قضیة الطوارق الضوء على موضوع في غایة األهمیة منتتمثل في محاولة تسلیط       
المسلحة المتمركزة في شمال على تنظیمات اإلرهابیة محاولة فهم مدى تأثیر الو  وصراعهم مع الحكومة المالیة،

  .خلفه من ضرر اقتصادي كبیریوما  الحیویةالمنشآت إستهداف  الجزائري خصوصا بعد الوطني األمن

 تنظیماتالبلد الرائد في مكافحة هذه ال بإعتبارها مع محاولة توضیح كیفیة تعامل الجزائر مع هذا التهدید   
معضلة الطوارق وفق مقاربة ل ولحلإیجاد باإلضافة إلى دور الدبلوماسیة الجزائریة في  ،خالل العشریة السوداء

 المالیة اتالحكومالصراع بین الطوارق و  أطوارخالل اقات سالم تفما مكنها من التوصل إل ،تعاونیة تنمویة
  .المتعاقبة

لتحوالت األمنیة الجدیدة و لمدى مالئمتها إلى العقیدة األمنیة الجزائریة و كما هو ضروري بما كان التطرق    
  .أصبح تأثیرها عابر للحدود بعدماالمسلحة اإلرهابیة مات تنظینجاعتها في مواجهة تهدید ال
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  :ةـــــأسباب ذاتی     

والتنظیمات  المتعلقة بالجماعات المسلحة والقضایاوتتمثل في میوالت الباحث إلى الدراسات األمنیة      
ترتكز  التيمحاولة معرفة األسباب والمنطلقات  وتأثیراتها على أمن األفراد والمجتمعات و الدول و اإلرهابیة،

  .في نشاطها المسلح تنظیماتعلیها هذه ال

الوطني نتماء الوطني للباحث و اهتمامه بالقضایا السیاسیة واألمنیة التي تمس باألمن إلأخرى ا ومن جهة    
في ظل التحوالت األمنیة التي تشهدها الساحة اإلقلیمیة وهي منطقة شمال  ،الجزائري المجتمعالجزائري و 

ومنطقة الساحل اإلفریقي والتحوالت القسریة التي تشهدها األنظمة في العدید من الدول ) أزمة مالي(إفریقیا
  .باإلضافة إلى التهدیدات التقلیدیة المتأتیة من المغرب). الخ...،تونس ،لیبیا(العربیة 

  :ةــــــــــات الدراســــبیأد    

اإلطالع لمختلف المراجع باللغة العربیة واللغات األجنبیة لم نجد دراسات أكادیمیة و بعد عملیة المسح     
 الجزائري في شمال مالي على األمن الوطنيأثر التهدیدات اإلرهابیة  "بالصیاغة التي تم اقتراحها 

  :د إسهامات تناولت المتغیرات المختارة في الدراسةو وجمع  "2014 - 2010استراتیجیات مواجھتھا و

، "أوربا والحلف األطلسي -البعد المتوسطي لألمن الجزائري الجزائر"):عبد النور بن عنتر(مؤلف  -
محددات األمن الوطني الجزائري وأهم  ، تناول فیه2005یة بالجزائر سنة صدر عن المكتبة العصر 

كما تناول بالتحلیل تهدیدات اإلرهاب في ظل ارتباطها بالوضع األمني ، التحدیات والتهدیدات التي تواجهه
التهدید (في الساحل، كما كان التركیز من طرف المؤلف على مفهوم التهدیدات األمنیة بصیغتها الصلبة 

 ).التقلیدي
 سنة "الجزائري القومي لألمن الجیوسیاسیة الدوائر" :تحت عنوان ماجستیر مذكرة ،)حمزة حسام( -

 لدراسة والنظري مفاهیمي كإطار فصول، األول جاء ثالثة الدراسة تناولت هذه باتنة، جامعةب 2011
 لألمن واإلفریقیة المغاربیة الدائرتان تطرق فیه الى الثاني أما الجزائري، القومي لألمن الجیوسیاسیة الدوائر
 باإلضافة إلى البعد الجزائري القومي لألمن المتوسطیة الدائرة لیشمل في األخیر دراسة الجزائري، القومي
 .األطلسیة الجزائریة وأخیرا العالقات األوروبیة الجزائریة للعالقات األمني

اإلستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات " :تحت عنوان) بوحنیة قوي(دراسة مقدمة من طرف األستاذ  -
قال عن موقع الجزیرة ، ن2012جوان  03:، نشرت یوم"األمنیة في منطقة الساحل اإلفریقي

http://studies.aljazeera.net الساحل منطقة تجاه الجزائریة األمنیة المقاربة الى فیها تطرق حیث 
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 فى كل من وسقوط النظم السیاسیة مالي في خصوصا بعد االنقالب اإلقلیمیة التحوالت ظل في اإلفریقي
 ).لیبیا في التدخل( المنطقة في NATO الناتو دور وتزاید وتونس لیبیا
التحوالت األمنیة الجدیدة وتأثیرها على األمن ": تحت عنون، )دعاس عمیور صالح( مداخلة لألستاذ -

، المنعقد "واقع وآفاق: الجزائر واألمن في المتوسط": في الملتقى الدولي، "التحدي واالستجابة: الجزائري
، والتي تناول فیها أهم المتغیرات التي أثرت على التحول في مفهوم 2008قسنطینة أفریل في جامعة 

األمن، ومحددات البیئة األمنیة في الجزائر وكذلك المقاربة الجزائریة في التعامل مع التحدیات والتهدیدات 
 .األمنیة الجدیدة

مجلة الوحدة  ،فة لمنطقة الساحل اإلفریقيالربیع العربي والیقظة العنی :، بعنوان)لمدینياتوفیق (دراسة  -
التي شهدنها منطقة شمال مالي تطرق فیها إلى التحوالت الدراماتیكیة . 2012، یولیو128اإلسالمیة، العدد

، كما تطرق إلى تداعیات الثورة اللیبیة على )إقلیمي( جدید" لجهاد إسالمي"بحیث أصبت نقطة انطالق 
دیدة في منطقة الساحل والصحراء ودورها باإلضافة إلى الخریطة الجیوبولیتیكیة الجبلدان الساحل اإلفریقي، 

عالن الطوارق و  الطوارق والدولة المالیة الجدید بین –عودة تفجر الصراع القدیمفي إسقاط النظام المالي، و  إ
  .عن قیام دولة أزواد

طوارق المالیین، وما نتج عنه  ال   امانقسالتحالف الذي حدث مع الجهادیین و وفي األخیر تطرق إلى      
. تهدید للبلدان المجاورة من  

 L`architecture sécuritaire internationale à:تحت عنوان) Anne-Lori(لـ دراسة -

l`épreuve de la crise malienne   حیث ركز على ، )بدكار(مركز الدراسات األمنیة صادرة عن
في حل األزمة المالیة، كما ركز على البطء و ) إیكواس(اإلفریقي و مجموعة  دور األمم المتحدة و اإلتحاد

ه المنظمات اتجاه األزمة في مالي، وتأكیده على ضرورة التنسیق األمني ذمیز دور ه الذينقص الفعالیة 
  .بین دول الساحل على رأسها دول المیدان

  :ةــــــــــة الدراســــــــــــخط        

تم  ونظرا لألهمیة البالغة لهذا الموضوع معالجة إشكالیة الدراسة وفحص الفروض المقترحة من أجل     
  :فصول أساسیة على النحو التالي ثالث من على تقسیم بحثي االعتماد
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األمن من إیتیمولوجیا مفهوم ز على اإلطار النظري للدراسة بحیث نتطرق إلى یركحاولنا الت الفصل األولفي   
 هالمفهوم اللغوي و االصطالحي مع تحوالت مفهومه وتوسع مجاالته، باإلضافة إلى خصائصخالل تحدید 

  .التحلیل و آلیات تحقیقه هومستویات

للدراسات األمنیة من خالل التطرق إلى المقاربات النظریة التقلیدیة  تطوريكما نتطرق إلى اإلطار ال   
نتطرق إلى النظریة البنائیة التي تعتبر كجسر هوة بین  ثم) النقدیة(، ثم المقاربات التكوینیة )الكالسیكیة(

االتجاهات التفسیریة و النظریات التكوینیة، و في األخیر نتطرق إلى مدرسة كوبنهاغن من خالل األمن 
  .الشامل و األمننة و المركب األمني عند باري بوزان

هرة اإلرهاب، وعالقة مصطلح اإلرهاب لتشمل الدراسة في هذا الفصل اإلطار المفهوماتي والتطوري لظا   
إضافة إلى خصائصه ودوافعه والوسائل المختلفة التي یستخدمها، ببعض المفاهیم والمصطلحات ذات الصلة، 
  .ثم المقاربات النظریة المفسرة لظاهرة اإلرهاب

 الوطني الجزائريأثر التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي على األمن فیتضمن دراسة  الفصل الثانيأما    
، من خالل التطرق إلى ودور المتغیرات الداخلیة واإلقلیمیة في اندالعها ةمالیتطورات األزمة التطرق إلىبال

سیاسیة دخلت في خط الصراع تتبنى مطالب األزمة المزمنة للطوارق بصفتهم أهم و أكبر جماعة مسلحة 
الن استقالل دولة أزواد خالل األزمة األخیرة بعد المسلح ضد الحكومات المتعاقبة في مالي، وصوال إلى إع

  .االنقالب العسكري

تنظیم القاعدة  على رأسها المسلحة المتمركزة في شمال مالياإلرهابیة مات تنظیلكما نتطرق إلى أنطولوجیا ا    
وة والقتال، تحت اسم الجماعة السلفیة للدع سالمي، من خالل تتبع مراحل تطوره مند تشكلهفي بالد المغرب اإل

األهداف التي تسعى إلى تحقیقها من خالل الخطاب اإلسالماوي و التطرف و مع التطرق إلى أبرز قادتها 
الدیني، ومحاولة معرفة أسباب تمركزها في شمال مالي و أبرز التحالفات التي أقامتها مع بعض الفصائل 

 ،)تیقنتورین(تعرضت له القاعدة الغازیة الطوارقیة في هذه المنطقة، كما نركز على الهجوم المسلح الذي 
  . وحركة أنصار الدین الجهاد في غرب إفریقیاة التوحید و جماعباإلضافة إلى 

الجانب األمني و العسكري من خالل تسلل هذه الجماعات  كما نحاول توضیح تأثیر هذه التهدیدات على   
الجیش الجزائري، إلى جانب ارتفاع میزانیة و  الحدودحرس  إلى داخل التراب الوطني و تنفیذ أعمال مسلحة ضد

سقوط أنظمة كل من التسلح وزیادة نفقات تأمین الحدود بعد اإلنكشافات األمنیة التي تعرضت لها الجزائر بعد 
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دخل الجزائر لت ،و أزمة شمال مالي، باإلضافة إلى التهدید التقلیدي المتأتي من الجار المغرب نس ولیبیاتو 
وي لمختلف القطاعات في جزائري في حرب الیقظة و االستنزاف، مما یؤثر بالتأكید على المسار التنمالجیش الو 

  .بالتالي التأثیر على الرفاه االجتماعيالجزائر و 

من الجانب االقتصادي سنحاول توضیح تأثیر هذه الجماعات على االقتصاد الجزائري من خالل الهجوم   
و انعكاساته على عائدات االقتصاد الوطني، كما نتطرق إلى الجانب )  ینتیقنتور (على القاعدة الغازیة 

السیاحي الذي تأثر بفعل عملیات اختطاف األجانب من السیاح وعمال الشركات األجنبیة العاملة في حقل 
  . المحروقات و القطاعات األخرى، وهي كلها أعمال أثرت على االقتصاد الجزائري

ح و المخدرات و خریطة جماعات تهریب السال نمالجریمة المنظمة، رق إلى وفي األخیر سیتم التط    
 التحالفات التي عقدتها مع القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي و بعض الفصائل الطوارقیة، من خاللتحركاتها و 

عات السالح من طرف جمابل هذه األخیرة، وضمان التمویل و المصالح من توفیر الحمایة من قو  األدوار كاملت
  .التهریب

نحاول التطرق إلى اإلستراتیجیات المتبعة لمواجهة تهدید هذه الجماعات، من واألخیر  ثالثالفصل الفي    
خالل التركیز على الدور الفعال للجزائر في وقف العنف أثناء حلقات الصراع المسلح المزمن بین الطوارق 

كز أساسا على تاإلستراتیجیة الجزائریة المزدوجة و التي تر والحكومات المالیة المتعاقبة، مع التركیز على 
المقاربات و المداخل التنمویة و التعاونیة لحل األزمة في شمال مالي، وذلك عن طریق محاولة إیجاد حلول 

الطوارق و إعادة إدماجهم في الحیاة السیاسیة ومختلف القطاعات الحكومیة في مالي، مع  مشكلةسلمیة دائمة ل
سیاسات و برامج تنمویة لمنطقة الشمال التي یتمركز فیها مختلف الفصائل الطوارقیة، مع توضیح دورها  إقامة

  .بعد التدخل الفرنسيو في األزمة الخیرة و الحلول التي اقترحتها الدبلوماسیة الجزائریة قبل 

 جهة خطر الجماعاتباإلضافة الى إستراتیجیة الجزائر القائمة على أهمیة العامل العسكري في موا    
اإلرهاب العابر للحدود عن طریق سیاسات أمنیة مشتركة لدول المنطقة، وهو ما أفرز و اإلرهابیة المسلحة 

لمواجهة التهدیدات األمنیة المختلفة، باإلضافة ) ألركان المشتركةلجنة ا(تامنراست و ما نتج عنه من اجتماع
ة لتجریم دفع الفدیة للجماعات المسلحة التي تقوم باختطاف إلى الجهود المبذولة من أجل إصدار قوانین دولی

  .األجانب
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دور لجنة األركان المشتركة كآلیة لمواجهة  تطرق إلىنركز أیضا على دور الجهود اإلقلیمیة من خالل الو    
دور اإلتحاد اإلفریقي  ، باإلضافة إلىالتهدیدات األمنیة المختلفة على رأسها الجماعات اإلرهابیة المسلحة

  .شمال ماليإیجاد حل لألزمة في في  )ECOWAS(مجموعة إیكواسو 

كما نتطرق أیضا إلى الدور الفرنسي ألتدخلي مند استقالل دول المنطقة، ومحاولتها إیجاد حل لألزمة    
ت التدخل، وما تركیزها على التدخل العسكري، إلى جانب التركیز على أسباب وخلفیاة في شمال مالي و األخیر 

  .و دول المنطقة ماليهي انعكاساته على 

هو دور مرتبط أساسا بعقیدتها األمنیة ر األمریكي في األزمة المالیة، و وفى األخیر سیتم التطرق إلى الدو    
الداعمة للجزائر في مجال مكافحة اإلرهاب خاصة تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، إلى جانب 

ة أساسا بتدعیم مشاریع الساحل اإلفریقي، وهي مرتبطقدمها لدول منطقة شمال إفریقیا و تي تالمساعدات ال
  .تطویر اقتصادیات هذه البلدان وفق ما یتماشى ومصالحها الخاصةالتنمیة وتحسین نوعیة الحكم و 

ها مجلس األمن لنصل في األخیر إلى دور منظمة األمم المتحدة في األزمة المالیة وأهم القرارات التي إتخد  
  .إلعادة السلم واألمن لشمال مالي، بصفتها منظمة أسست للحفاظ على األمن والسلم الدولیین



 

 

  
  :الفصل األول

  اإلطار النظري للدراسة 

النظریة لدراسة  –المقاربة المفاهیمیة 
  األمن الوطني الجزائري
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  : ألمنا إیتیمولوجیا مفهوم: المبحث األول

  : ورالنشأة والتطّ  راسات األمنیةالدّ : األول المطلب

العصور واألزمنة، الهاجس األكبر لكل من رجال  على مرّ ) Security(ل موضوع األمن لقد شكَّ 
) Stat(د أن بقاء الدولة وا بشكل مؤكّ الدولة و العسكریین و صناع القرار واألكادیمیین، حیث أقرُّ 

ن له عالقة بدوالیب األسمى لكل مستمراریتها هي الهدف األساسي و اِ وسالمتها من كل التهدیدات و 
سیادتها، فبالرغم من الجهود من دولتهم وسالمة ترابها و الجماعات هو من أفأمن األفراد و  ،لقرارصناعة ا

المبذولة من طرف األكادیمیین ورجال السلطة وصناع القرار من أجل وضع تعریف دقیق لألمن، ال یزال 
  .بسا وغیر مضبوط، سواء داخل الدوائر األكادیمیة أو خارجهاهذا المصطلح یكتنفه الغموض وال یزال ملت

كتخصص في حقل العالقات ) Security studies(منیة وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات األ
 ندالعاِ بعد  تحدیداأي خمسینات القرن العشرین، بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة  الدولیة هو ولید فترة ما

مختلف األفكار  الغربي، أما مصطلح األمن فقد تم تداوله فيالباردة بین المعسكرین الشرقي و  الحرب
دبیات السیاسیة عبر مختلف الحقب التاریخیة، فمنذ القرن الثاني عشر إلى غایة أواخر القرن العشرین األو 
العسكریة لتعظیم قوتها  ول تسعى جاهدةفمعظم الدّ . وثیقا بالجانب العسكري ارتباطامن مفهوم األ رتبطاِ 

أو تفویض لوجودها من من محاوالت إلخضاع خارجي  بقائها من كل التهدیدات المقصودةلضمان أمنها و 
هو مفهوم یعكس مدى سیطرة النظریة ، و 1طرف دولة أخرى أو تنظیما إرهابیا أو جماعات مسلحة أخرى

ا بدراسات كل من هانس مرغنتو أساًس  رتبطتاِ و  ،الواقعیة على حقل العالقات الدولیة في تلك الفترة
)H.Morgentheau ( كنیث ولتز و)k.waltaz ( جون میرشاهایمر و)J.Mearsheimer ( أما  ،غیرهمو

ا على مفهوم الدفاع بدایة تسعینات القرن العشرین لم یعد مفهوم األمن مقتصرً في منتصف الثمانینات و 
)Défense(  بل ، الدفاع عن السیادة الوطنیةالخارجي وحمایة الحدود و أراضي الدولة ضد الغزو على

بذلك أخد اإلدراك والفاعلین و الت على مستوى القیم و هي تحو مفهوم األمن لیشمل جوانب أخرى و  تشعب
  : من شكلین أساسیینمفهوم األ

 ).أمن الدولة(لألمن  )Traditionnel Security(یشمل المفهوم التقلیدي و  :من صلبأ -

                                                             
مركز األهرام للدراسات ، مجلة السیاسة الدولیة، " تصاعد األمن غیر التقلیدي في المنطقة العربیة...رهان الثروات"ملك عوني،   1

  . 3، ص2011أكتوبر ، 186عدد  القاهرة،السیاسیة واإلستراتیجیة، 
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أمن الناس ) Non traditionnel Security(یشمل المفهوم غیر التقلیدي و  :)ناعم(أمن مرن  -
 .في حاضرهم و مستقبلهم

إلى القول   )1983( "المجتمع، الدولة، الخوف"في كتابه ) Barry Buzan(وقد ذهب باري بوزان 
ألنه من  ،اإلنسانیةا على أمن الدول فقط بل یجب أن یتعداها إلى أمن المجتمعات األمن لیس حكرً بأن 

  .منالعسكریة كوسیلة لتحقیق األالتركیز على القدرات ركیز على الدولة كوحدة للتحلیل و غیر المعقول الت
، االقتصاديالعسكري، السیاسي،  نساني، تضم الجانبلألمن اإلوقام بذلك تقدیم دراسة تشمل عدة جوانب 

  .الجانب البیئيو  االجتماعي
م  1994لعام ) UNDP(نساني من خالل تقریر التنمیة البشریة من اإلأن ظهور مفهوم األكما 

كرامة البشریة وكرامة اإلنسان، على صون  ایركز أساًس الذي نمائي، اإلالصادر عن برنامج األمم المتحدة 
شادة السیاسیة، حتیاجاتهاِ تلبیة و  ، االجتماعیةالمساواة و  المادیة والمعنویة، من خالل التنمیة اإلقتصادیة والرّ
  .وجوانبه المتعددة 1الخوف بأشكاله المختلفة  نعدامواِ 

  : وتطورها بثالث مراحل رئیسیة نشأتهافي  األمنیةوقد مرت الدراسات 
 : العصر الذهبي  -1

ا لتركیز وتطور حقل الدراسات األمنیة نظرً كبیر في نشأة  تأثیركان للحرب العالمیة الثانیة 
التركیز على الوسائل و  للدراسةأمنها كوحدة الدولة و العسكریین على والسیاسیین و  األكادیمیینمختلف 

على التهدیدات العسكریة التي  اأساًس من كان یركز ع األو وموض ستقرارها،عسكریة لضمان أمنها واِ ال
منیة أقرب منه للدراسات بهذا كان مفهوم الدراسات األو  دولة أخرىتتعرض لها دولة ما من طرف 

 ممنیة هبحیث كان معظم الذین یشتغلون في حقل الدراسات األ ،)Etudes Stratégique(اإلستراتیجیة 
من تابعة بصفة جال األبحث في مال كزایعملون داخل مر  أكادیمیینسكریون تابعین لوزارات الدفاع و ع

  ).فریدمان(، أو إحدى المؤسسات الرسمیة األخرى التابعة للدولة 2مباشرة لحكومات الدول

فیها  اشتدكانت مرحلة  ،)Second World War(كما أن فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
بعد ظهور التقنیة  ،یات الجزئیة كنظریة الردع النوويالصراع بین المعسكرین وظهور العدید من النظر 

التدمیر "سیاسة و  ،األولىة الضربة التهدید المتبادل بین الطرفین في إطار سیاسبروز سیاسات النوویة و 
                                                             

، )جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة :الریاض(، الطبعة األولى، "مفاهیم أمنیة"محمود شاكر سعید وخالد بن عبد العزیز الحرفیش،   1
   .11، ص 2010

2 Paul D.williams.Security studies: an introduction, (new York and Canada: routtedge, 2008), p03 



لدراسة لالنظریة  –هیمیة المفا اتــــ المقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظري للدراسة ــــــاإلطار الن: الفصل األول  
 

15 
 

تركیزها و  2، وهي كلها منطلقات ترتكز علیها النظریة الواقعیة في تحلیلها للسیاسة الدولیة1"المتبادل األكید
غیرها من و ) Self Help(العون الذاتي و ) Intérêt(المصلحة و ) Power(على مصطلحات القوة 

  .المرحلةاد هذه من روّ ) J.herz(جون هیرز و ) A.Wolfers(یعتبر أرنولد ولفرز و  ،المرتكزات

 :مرحلة التراجع  -2

بدأت الدراسات األمنیة بالتراجع في أواسط ستینات القرن العشرین، ففي هذه الفترة أصبح التفكیر 
ظهور زدادت حدة الصراع و او  ،بین المعسكرینشتداد التنافس الدولیة بعد ااسة یالواقعي مسیطرا على الس

بروز الدراسات السلوكیة وسیاسات التهدید المتبادل و  "الردع النووي"من النظریات الجزئیة كنظریة  العدید
  .من طرف صناع القرار المتخذةالقصوى للقرارات العقالنیة  األهمیةالتي تعطي 

نظریة ركیز على مقاربات الردع النووي و منیة، فالتلى تراجع الدراسات األكل تلك المعطیات أدت إ
كادیمي في التوقعات بشأن ما یؤول إلیه نحصار الجانب األاأدى إلى إهمال الجوانب األخرى، و المباریات 

 انصرففي الوالیات المتحدة األمریكیة  أخرىمن جهة و  ،من التقنیة النوویة هذا من جهةالوضع في ز 
العمل الحكومي  إلىة من الدراسات األكادیمی(Stratégistes)  العدید من دارسي اإلستراتیجیا

بعلب "فیما یعرف  انخراطهمو ) Koufmann(كوفمان و  )Wohlstetter(الدبلوماسي أمثال وولستر و 
  Think-Tanks(3" (التفكیر

أدى بهم و  أكادیمییناألمن طالب و ه تأثیر على دارسي الوالیات المتحدة في فیثنام كان لهزیمة  نأكما 
في قدرة و  ،الردع النووي على الحفاظ على األمنذلك إلى التشكیك في مدى قدرة إثبات فرضیات نظریة 

 األمنیةفي مجال الدراسات یادي في مجال الحفاظ على أمنها و الوالیات المتحدة على لعب دور ر 
  4 .األكادیمیة

                                                             
جامعة باتنة، قسم ( ،)غیر منشور( ریماجستالبحث مقدم لنیل درجة ، "الدوائر الجیوسیاسیة لألمن القومي الجزائري"حسام حمزة،   1

  23، ص2011، )العلوم السیاسیة
مركز الخلیج  :دبي(، )الخلیج لألبحاثمركز : جمةتر  (، "المفاهیم األساسیة في العالقات الدولیة"مارتن غریفتش وتیري أوكالهان  2

   78، ص 2008، )لألبحاث
3 Barbara Delcourt, «théorie de la sécurité», (Bruxelles: institut d’études européennes  ) , 2006, p.p.7.8. 
4 : Ibid., p.8. 
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من جانب آخر في تلك الفترة بدأ ظهور ما یعرف بالمقاربات التعاونیة خاصة في المجاالت 
المقاربات التكاملیة  یمثل كإتحادبدایة بروزه و  األوروبي االقتصاديمع ظهور التكتل  االقتصادیة

)intégration( ال البحث في مج استمرواالذین  األمریكیینالباحثین  أما، في نظریات العالقات الدولیة
مي للوالیات المتحدة األمریكیة من القو دراساتهم على األمنیة فقد ركزوا كادیمي في الدراسات األاأل

 .ستراتیجیةلف المسائل المتعلقة بالدراسات اإلمختومواضیع التسلح و 

  : نبعاثاإل مرحلة  -3

كبیر  األمنیة انخراطلفیثنام، عرفت الدراسات بعد نهایة حرب اي أواسط سبعینات القرن العشرین و ف
لدعم البحث العلمي في ) Fondation Ford(نشاط مهم، بحیث ظهرت مؤسسات مثل مؤسسة فورد و 

العدید من  ازدهارإلى  باإلضافة) National Security(هذا المجال، كما ظهرت مجلة األمن الوطني 
) Interdépendance(متبادل ال االعتمادنظریات و  اللیبرالیةنظریات العالقات الدولیة كالمؤسساتیة 

دراسات األمنیة في هذه المرحلة قد ظهرت تطورات جدیدة ساعدت على عودة ال، و 1غیرها من النظریات و 
  : من بین هذه التطورات نجدو 

 المعلومات كقضیة ووترقایت األرشیف و  هناك إمكانیة للوصول إلى أصبحت)Watergate (
ي دراسات ذات أهمیة فمن تقدیم  األكادیمیینلوثائق السریة ألسباب الهزیمة في فیثنام، ما مكن او 

التي تمكنهم من إبراز النقائص مجال البحوث المتعلقة باألمن وتطویر العدید من المقاربات و 
 2عانت منها الدراسات السابقة في هذا المجال

  التشكیك في إلى البحث في أسباب الهزیمة و  مییناألكادیسعي العدید من نهایة حرب الفیثنام و
  .أ على حمایة أمنها.م.قدرة الو

  وصول رونالد ریغن)Ronald Reagan (النظرة التدخلیة عكس جیمي كارتر صاحب  )
Jemy Karter ( 

  التوازن اإلستراتیجي بین القوى العظمى)Superpuissance ( مكانیة وعودة لغة التهدید و نشوب إ
السریع لفرق التدخل  االنتشارالتركیز على بعض المصطلحات كالحرب المفاجئة، و حرب نوویة 

 .غیرها من المصطلحاتو 
                                                             

1  Jean barrea, théories des relation internationales de l’idéalisme à la grande stratégie, (Belgique: Erasme, 
2002), p 185.  
2 Barbara Delcourt, op.cit, p 8. 
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  بدایة ثمانینات القرن العشرین، صادف ذلك قیام الحرب مع إیران وأزمة مع نهایة السبعینات و
 .نیكاراغوا باإلضافة إلى التدخل السوفیاتي في أفغانستان

 في  اسات األمنیة من طرف الباحثین األكادیمیینفي مجال الدر  أصبحت هناك إمكانیة النشر
 Journal of(، نشریة )Survical(مجلة و ) Adelphi Papers(العدید من المجالت مثل مجلة 

Stratégique Studies (و)International Organisation (1  
  الكبیر الذي قدمته مؤسسة فورد الدعم المالي)La Fondation Ford ( أجل تطویر مركز من

 ) Cornell(كورنال و ) Stanford(سثانفورد ، )Harvard(في جامعة هرفرد البحث الجامعي 
  ما بعد الوضعیة في منتصف الثمانینات ظهر ما یعرف بالمقاربات و)Post Positivisme 

Approche  ( هي تختلف عن المقاربات التقلیدیة عن طریق تصدیها للتهدیدات األمنیة الجدیدة و 

المجتمع،  Barry Buzan (1991(في الطبعة الثانیة لكتاب باري بوزان بعد نهایة الحرب الباردة و 
منیة حدیثة في مجال التفكیر في الدراسات األأعطى نظرة ) People, States, Fear(الخوف الدولة و 

بل  العسكریة فقط یبقى مرتبطا بالقوةمن بحیث لم تساع مفهوم األابعد ظهور العدید من التحدیات و  وذلك
المستوى العسكري هناك المستوى السیاسي، المستوى  جانب إلىف ،لألمنأعطى بوزان خمسة مستویات 

  . أخیرا المستوى البیئيو  االجتماعي، المستوى االقتصادي

القات منیة بعد الحرب الباردة ألنها لم تبقى مرتبطة أساسا بنظریات العو قد اتسعت رقعة الدراسات األ
میین، یغلب علیها طابع الذاتیة األكادیالدولیة ألن هذه األخیرة وكما یرى العدید من المنظرین و 

غالب موضوعیة ألن معظم نظریات العالقات الدولیة هي نتاج دراسات لكتاب غربیین تعكس في الالالّ و 
ریة هي دائما النظ"بقوله ) Cox(هو ما ذهب إلیه روبیرث كوكس توجهات ومصالح الحكومات الغربیة و 

 Theory is Always For Someone And Fore Some( "من أجل هدف معینلشخص ما و 
Purpose(2.  

إلى الدراسات األمنیة بعد التأكد من أن شبح الحروب  األكادیمیینباإلضافة إلى توجه العدید من 
وعدم  التهدیدات غیر دوالتیةظهور العدید من و ، )1991(ال یزال ممكنا خاصة مع حرب الخلیج الثانیة 

  . السالم الدیمقراطي وغیرهاأفكار األمن الجماعي و  انتشارقدرة الدول على مجابهتها و 

                                                             
1 Ibid., p.9 
2 Paul D. williams, o p, cit, p5. 
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  تعریف األمن: المطلب الثاني   

  : منالطرح التقلیدي لمفهوم األ       

شتى األصعدة فبعد سقوط جدار برلین  علىتحوالت كبرى بعد نهایة الحرب الباردة شهد العالم 
الدراسات األمنیة، بحیث لم تعد الدولة من و زوال الثنائیة القطبیة، حصلت تحوالت كبیرة في مفهوم األو 

رجعیة لألمن وفقا للمنظور التقلیدي القائم على ملم تبقى الوحدة العل الوحید في العالقات الدولیة و الفا
المتمثل في اإلتحاد ) الخطر(العدو التقلیدي  فباختفاء، التهدیدات العسكریةلة لنفسها من حمایة الدو 

میزتها األساسیة ) الخ...، بیئیة اجتماعیة، اقتصادیة(السوفیاتي ظهرت تهدیدات جدیدة متعددة المصادر 
فراد األفقط بل تمس أیضا بأمن الجماعات و أنها تهدیدات هالمیة دینامیكیة، غامضة ال تمس بأمن الدولة 

   .)Trans Frontières(في شتى الدول كونها تهدیدات عابرة للحدود 

كل هذه التحوالت فتحت نقاشات مختلفة حول الطرق المالئمة لمواجهة هذه التهدیدات، وقد تم 
من أیمكنها أن تحافظ على أمنها و  األمني بین الدول، ألن الدولة بمفردها التكوین شبكات متعددة للتعاون 

  .منیة الجدیدةنظرا للخصائص التي تتمیز بها التهدیدات األ مواطنیها

من خالل المفاهیم التقلیدیة التي أعطیت له ثم  األمنلذلك سوف نحاول التطرق إلى مفهوم 
أو األمن الموسع و مختلف النقاشات التي دارت  التحوالت التي طرأت علیه بظهور مفهوم األمن اإلنساني

  .في هذا المجال

  : ولوجیا مصطلح األمنإیتم     

  و تطور هذا المصطلح  نشأةلى مصطلح األمن تعني العودة إ) Etymologie(یمولوجیا یتإ   

من كمعنى األ، و )Term(األمن كمصطلح  :من یمكن التمییز بین جزئیننى األجل تحدید معأمن    
)Concept( التشابك في بالغموض و اتیجیة في الغرب یتمیز اإلستر علماء األمن و  باعتراف، فاألمن و

یحظى بقبول علمائه  لألمنعریف موحد تعلى  االتفاقالمفاهیم، حتى أصبح من الصعوبة عندهم 
  .المهتمین بدراستهو 

شدة أن مصطلح األمن یتسم بالغموض و  بقوله) D.kaufman(ذهب إلیه دانیل كوفمن  هو ماو 
قعه، وقد عرفه من الناحیة التقلیدیة المجتمع و مو خر حسب ثقافة في المعنى من مجتمع آل االختالف
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 Protection From External(المحافظة علیه من أي عدوان خارجي من و حمایة األ"على أنه 
Threats (  1 "من الوطني الهیكل التحلیلياأل"ذلك في كتابه.  

بحیث كانت تحمل تناقضا  ستخدامواالنجد أنها التینیة األصل ) Security(بالعودة إلى كلمة أمن 
كلمة ، و )Sans) (بدون(تعني ) Sine(، فكلمة )Sine+Cura(جوهریا من خالل الجمع بین جزئي 

)Cura ( تعني و)یعنیه الیوم أو  هو عكس ماتعني غیاب العنایة و  أنهابالنظر للمعنى نجد وبهذا و  2)عنایة
  ."الذي تستلزمه الحیاة السعیدةغیاب القلق : "بقوله هو) Cicéron(كما ذهب إلیه شیشرون 

  أما في القاموس اإلنكلیزي أوكسفورد)Oxford (منفیعطي معنیین لمفهوم األ : 

الحمایة من التهدیدات ومن الخوف فراد في مأمن كتوفر بیئة آمنة و وهي الشروط التي تجعل األ :ولاأل 
  .منمن هذه التهدیدات باإلضافة إلى دیمومة األ

یعتبر كوسیلة لتوفیر بیئة آمنة والحفاظ على القوة والمكانة وتحقیق الحمایة لألفراد وهو أن األمن  :الثاني
  . غیرهاوالممتلكات و 

  وفي القاموس الفرنسي لروس)Larousse ( فیشیر إلى أن األمن یعني الثقة)Confiance ( غیاب
من یتعلق أساسا بسالمة األو ) Sureté( أمان، )Absence D’inquiétude( االضطرابالقلق و 
 .وممتلكاتهم األفراد

  الناتج من  االرتیاحفاإلیمان هو الطمأنینة و " إیمان"جاءت مرادفة لكلمة " منأ"في القرآن الكریم كلمة
ُ مَ عَ طْ الذي َأ" ... وجل  ونجد قوله عز. الوثوق بهاإلیمان والتصدیق باهللا تعالى و  ُ نَ مَ آَ  وع وَ ُج  م مْن ه م ه

ُ لَ دّ بَ لیُ وَ " ، وقوله تعالى  3"فوْ من َخ   مْ لَ وا وَ نُ مَ آَ  الذیَن : " ، وقوله جل جالله4" نامْ َأ فهمْ وْ د َخ ْع بَ  مْن  مْ ه
ُ انَ وا إیمَ بُس لْ یُ  ُ لَ  لئكَ م أوْ لْ م بظُ ه ْ م مُ هُ ن و مْ األَ  مْ ه  5"وندُ تَ ه
 بذلك هو لسالم و او  الطمأنینةمن من الفعل أمن یؤمن فهو آمن بمعنى األ: في القاموس العربي

 .عكس الخوف أي الطمأنینة من الخوف
                                                             

  15، ص)للعلوم األمنیةجامعة نایف العربیة : الریاض(، الطبعة األولى، "األمن غیر التقلیدي"محمد جمال مظلوم،   1
2 Thierry Balzac,  « Qu’est-ce que la sécurité national»?, revue internationale et stratégique, n°= 52, hiver 
2003-2004, p35. 

  .04القرآن الكریم، سورة قریش، اآلیة   3
  .55القرآن الكریم، سورة النور، اآلیة    4
  .82الكریم، سورة األنعام، اآلیة  القرآن  5
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نتمآتهم بمتغیر الآلأمن اِ توجهاتهم و  باختالفالمختصین منذ القدیم و  مفهوم األمن لدى الدارسین رتبطاِ وقد 
من أدون الحدیث عن الآل) Security(الحدیث عن األمن أي مهددات األمن، بحیث ال یمكن 

)Insecurity(1 لمقولة األشیاء تعرف بأضدادها.  

زالة اللبس یة توضیح مفهومه و فالحدیث عن األمن ال بد من اإلجابة على العدید من األسئلة الجوهریة بغ إ
  2 :منالذي یكتنفه بدءا 

هو الموضوع المرجعي  بمعنى ما) Qui ou quoi doit être sécurisé(من، ماذا نؤمن؟  -
 ) .? Quel est l’objet référent de la sécurité(لألمن؟ 

 ) ? Quelle est la nature de la menace(هي طبیعة التهدید  ما -
 ) ? Qui doit assurer la sécurité(من الذي یضمن األمن؟  -
 ) ? Comment assurer –t- on la sécurité(كیف نضمن األمن؟  -

هي الموضوع المرجعي ) L’état(الدولة  أنمن المختصین ودارسي العالقات الدولیة یرون فالكثیر 
خیرة لیشمل المجتمعات ، ثم طرأ تحول في السنوات األ)L’objet référent de la sécurité( لألمن

  .الجماعات المستضعفةواألفراد و 

ثم من یضمن  العسكریة لدولة ما ضد دولة أخرىالتهدیدات فتشمل باألساس التهدیدات طبیعة  أما
همیة للمؤسسات كما تولي األ ألمنها الداخليي الضامن الوحید ن الدولة هألتقلیدیة تقول باألمن؟ فالرؤیة ا

  .من الدوليالدولیة في ضمان األ

للدولة، فهي كفیلة التقلیدیة تركز على الوسائل العسكریة  قوفي موضوع كیفیة ضمان األمن فالطر 
نظرة ال تعكس رأي أصحاب األطر المنادیة الخاضعین لسلطتها، هي بالتأكید من األفراد أبضمان أمنها و 

، فالوسائل العسكریة ال تكفي للحمایة ضد بعض أصناف أخرىمن إلى مجاالت بتوسیع موضوع األ
  .بعد الحرب الباردة التي عرفها عالم ما 3التهدید 

                                                             
1 Michel Dillon, «politics of Security», (London: Routtedge, 1996), p 121  
2 Alex Macleod, isabelle Masson et David Morin«identité national: sécurité et la théorie des relations 
internationales», revue d’études internationales, vol 35, n°=01, 2004, p.p.10-11. 
3  Ibid., p.11 
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یغیب عنها القلق الذي  التي حالةالالسابع عشر معنى القرنین السادس و لقد أخد مفهوم األمن خالل 
  .أنه حالة من الثقة المفرطة، كما دل على Cicéron (1(تستلزمه الحیاة السعیدة كما عبر عنه شیشرون 

شكل اإلحساس أو الشعور وهي  یأخذهو مالحظ في إسهامات فالسفة ذلك العصر أن األمن  ما
 تفاقیةاِ منذ األخیر من القرن السابع عشر و صف دة، لكن في النلمثالیة المجرّ ا إلى كلها مفاهیم أقرب منها

م المشكلة للدولة بالمفهوم الحالي، أصبحت الدولة 1648سنة ) Wast phalia treaty(واست فالیا 
یل في الوحدة المرجعیة للتحل عتبرتاُ ساسي في النظام الدولي، و األلفاعل ا) L’état national(الوطنیة 

بحیث وجب تسخیر أصبح موضوع األمن الهاجس األكبر للدول بذلك و  ،تفاعالتها مع الدول األخرى
ل بیئة دولیة تسودها بقائها في ظتیجیة من أجل الحفاظ على أمنها و القدرات اإلسترااإلمكانیات والموارد و 

  .لغة المصالح

أن الحروب والنزاعات بین الدول  عتبارهباِ ) Thomas hobbes(ذهب إلیه توماس هوبز  وهو ما
... ن تجنبه، على أساس أن اإلنسان یعیش حالة الفطرة التي تضعه في حالة قتال مع الكلیمك ال شيء

  .2جل القوةیصبح مجاال تتصارع فیه الدول من أ... وبهذا فإن النظام العالمي

) La révolution Française(وفي النصف الثاني من القرن الثمن عشر ساهمت الثورة الفرنسیة 
أن لألفراد الحق في العیش في بیئة آمنة  عتبارهاباِ المؤسسة لحقوق الفرد والمواطن ) 1799-1789(

مختلف الوسائل  باستخدام، هذه األخیرة ملزمة بالدفاع عن مواطنیها فأمن األفراد یكون من أمن الدولة
ل األوروبیة من قد أخد معنى الدفاع ضد الخطر الخارجي، ما أدى بالدو العسكریة، وبهذا یكون مفهوم األ

  . یسمى بوزارات الحرب في هذه الفترة إلى تشكیل ما

أ مصطلح األمن القومي .م.م ظهر في الو1947وبعد نهایة الحرب العالمیة وبالتحدید سنة 
)National Security ( ًنفس الوقت ا في ویضم مختلف الجوانب المؤثرة في األمن القومي األمریكي معبر

  .3خارجهاو  األمریكیةداخل الوالیات المتحدة  االجتماعیةو  االقتصادیةعن المصالح السیاسیة و 

                                                             
1  Thierry Balzac, op.cit, p19. 

  24، ص)2011جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، : الریاض(، الطبعة األولى ،"األمن و التنمیة"، محسن بن العجمي بن عیسى  2
3  Theiry balzacq, op.cit, p21 
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أن الدولة "أین أكد  1943سنة ) Watter lippman( يقبل هذا التاریخ الصحفي األمریك ستخدمهاِ وقد 
تحتاج للتضحیة بمصالحها المشروعة لتجنب الحرب وقدرتها في حالة التحدي على  تكون آمنة عندما ال

  1."المصالح بشن الحرب على الغیرحمایة هذه 

تعتبر الوسیلة الوحیدة لیبمان ربط بین قوة الدولة وأمنها الوطني فالقوة العسكریة  أنبذلك نرى و 
  .المشكلة للنظام الدولي) الدول(خرى ا للتهدیدات الخارجیة المتأتیة من الوحدات األلحفظ أمن الدول نظرً 

ا لهذا المصطلح في مقال كتبه سنة وأعطى مفهومً  )Arnold wolfres(ثم جاء أرنولد ولفرز 
األمن بمعنى موضوعي یعني غیاب : "قال بأن) National Security(الوطني في مجلة األمن  1952

  2"التهدیدات ضد القیم المركزیة، وبالمعنى الذاتي یعني غیاب الخوف من أن تكون هذه القیم محل هجوم

الدولة ز لم یقع في فخ تحدید الوحدة المرجعیة لألمن هي من خالل هذا التعریف نرى بأن وولفر 
هي القیم المركزیة لألمن هل هي  ، كما أنه لم یحدد ما)األفراد، المجتمع(أم الوحدات المشكلة للدولة 

  .وغیرها من القیم المشكلة للدولةمتعلقة بسیادة الدولة أو ببقاء كیانها أم هي الهویة الوطنیة 

من معقد فهو یرى بأن مفهوم األ  )Barry buzan(نجد تعریف باري بوزان في الجانب اآلخر 
، وینبغي لتعریفه 3في هذا المجالارسین والباحثین ا وصعب التعریف، ویعتبر نقطة خالف بین الدَّ جد 

ا نتهاًء ا باألبعاد المختلفة له، واِ اإلحاطة بثالثة أمور على األقل بدءا بالسیاق السیاسي للمفهوم، مرورً 
في حالة األمن یكون النقاش دائرا على السعي "فه بقوله ، وقد عرَّ 4الذي یرتبط به واالختالفبالغموض 

للتحرر من التهدید أما إذا كان هذا النقاش في إطار النظام الدولي، فإن األمن یتعلق بقدرة الدول 
باري بوزان قد ركز على وهنا نالحظ أن . 5"والمجتمعات على صون هویتها المستقلة وتماسكها العملي

ا دخل عنصرً ألخارجیة التي قد تمس بأمنها كما تتصدى للتهدیدات ا لألمن أساسیةالدولة كوحدة مرجعیة 

                                                             
عین للدراسات والبحوث العلمیة و  :مصر(، الطبعة األولى، "تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت و األمن القومي" ،صالح سالم  1

  13، ص2003، )االجتماعیة
2  Dario batistella, théories des relation international, 2éme édition,  (Paris: presses des sciences po, 2006), 
p.461. 
3  Ibid., p 

المجلة العربیة للعلوم  ،"دراسة نظریة في المفاهیم و األطر: مستویاته وصیغه وتهدیداته: األمنمفهوم "سلیمان عبد اهللا الحربي   4
   .10ص  ،2008 ،19العراق، عدد  مركز دراسات الوحدة العربیة، ،السیاسیة

 ،عولمة السیاسة العالمیة، بلیس و ستیف سمیث مؤلفانجون : ، فياألمن الدولي في حقبة مابعد الحرب الباردةجون بلیس،   5
  .414، ص 2004 ،)مركز الخلیج لألبحاث :دبي (،)ترجمة مركز الخلیج لألبحاث ( الطبعة األولى،
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من المجتمعات بصفة أن أمن األفراد هو السبب الذي تأسست من أجله الدولة، ویمكن لألفراد أآخر وهو 
  .دولتهم مع الدول األخرىدین بالتفاعالت التي تدخل فیها أن یكونوا مهدَّ 

ُ ) Michael Dillon(أما مایكل دالیون  یعني فقط  ف األمن على أنه مفهوم مزدوج، إذ العرَّ فی
نتشاره، وبما أن األمن أوجد الخوف، اِ ا وسیلة للحد من نطاق ر من الخطر، لكن یعني أیًض وسیلة للتحرّ 

، وهنا نرى أن دالیون  Insecurity(1( یتضمن في الوقت ذاته األمن و الالأمنفاألمن مفهوم غامض 
ز على التهدیدات والوسائل التي تمكننا من التقلیل من هذه التهدیدات، وبذلك تكون هذه الوسائل ركَّ 

  .للتحرر) Instrument(یفسر قوله وسیلة  موضوع لألمن، وهو ما

على أنه تصرف یسعى ) Henri Kissinger(فه وزیر الخارجیة األمریكي هنري كسنجر ویعرّ 
و البقاء، فالدولة أأن هذا التعریف یربط بین األمن و المجتمع عن طریقه إلى حفظ حقه في البقاء، ونجد 

تخاذظ على البقاء بإمكان الدولة ومن أجل الحفااألمة آمنة بحفاظها على بقائها،  أي تصرفات تراها  اِ
  .مناسبة لذلك

  : مجاالتهالتحول من مفهوم األمن وتوسیع      

البیئة الدولیة لما بعد الحرب الباردة مدى عجز المقتربات التقلیدیة نت التحوالت التي شهدتها لقد بیَّ      
ضد عمق وخطورة مصادر التهدیدات بتحقیق أمن األفراد لألمن، حیث لم یعد منطلق أمن الدول كفیال 

  :وفقا لمسارین أساسیینوقد ظهر مفهوم األمن اإلنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة ، دیدةالج

  .هو بروز المفهوم على المستوى األكادیمي من خالل الدراسات األكادیمیة :المسار األول

اإلقلیمیة لمفهوم ة و هو المسار الرسمي من خالل تبني بعض الدول والمنظمات الدولی :المسار الثاني
م، إلى جانب الطرح الذي 1994لعام  البشریةاألمن اإلنساني على غرار الطرح الذي قدمه تقریر التنمیة 

       المتمثل في  2005تبنته بعض الدول من بینها كندا والیابان، كما نجد طرح اإلتحاد األوروبي عام 
  .2"اإلستراتیجیة األوروبیة لتحقیق األمن اإلنساني" 

                                                             
المكتبة العصریة للطباعة  :الجزائر( ،"األطلسي والحلف أوروبا-الجزائر...البعد المتوسطي لألمن الجزائري" ،عبد النور بن عنتر  1

  . 14، ص2005، )والنشر والتوزیع
جامعة نایف  :الریاض(،الطبعة األولى ،"الدوليالمفهوم والتطبیق في الواقع العربي و : اإلنسانياألمن "خدیجة عرفة محمد أمین   2

  . 4، ص )2009العربیة للعلوم األمنیة، 
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ویلر و  )Booth(والقادة السیاسیین نجد كل من  األكادیمیینومن بین التعریفات التي وضعها 
)Wheeler ( متنعوا عن حرمان اِ ات تحقیق األمن المستقر إال إذا ال یمكن لألفراد والمجموع"أنه بقولهما

  1."اآلخرین منه، ویتحقق ذلك إذا نظر إلى األمن على أنه عملیة تحرر

خالل هذا التعریف أن األفراد والمجتمعات هم محور تحقیق األمن، فلم تعد الدولة ونالحظ من 
  .وحدها الوحدة المرجعیة لتحقیق األمن، وبهذا بدأ االتجاه إلى أنسنة األمن

 ال"د أنه فقد أكَّ ) Robert macnamara(أما وزیر الدفاع األمریكي السابق روبرت ماكنمارا 
مر الذي ال یمكن تحقیقه ستقرار الداخلي، األإلمنت حدا أدنى من اإال إذا ض یمكن للدولة أن یتحقق أمنها
، ومن خالل هذا التعریف نرى بأن مفهوم األمن بدأ یتحول من األمن 2"إال بتحقیق حد أدنى للتنمیة

  .العسكري إلى الجوانب األخرى التي لها عالقة بأمن وتطور األفراد والمجتمعات

 Individual security(رؤیته حول األمن الفردي ) W.E.Blatz(طرح بالتز  1966وفي عام 
Theory ( بعض التأمالت: األمن اإلنساني"في كتابه) "Humain Security : Some reflections (
األمن مفهوم شامل یضم العالقات اإلجتماعیة كافة التي تربط الجماعات والمجتمعات وتمثل "یرى بأن 

وقد أكد على أن " ا أو بدیال عن الشعور الذاتي بغیاب األمن خالل قبول أنماط معینة من السلطةتعویًض 
ا هو ، أما التعریف األكثر وضوًح 3ال تعني بالضرورة األفراد اآلمنین أو تحقیق أمن األفرادالدولة اآلمنة 

 ورة متزایدة بشأناآلن علیك أن تقلق وبص" حیث یقول ) Thomas fredman(تعریف توماس فریدمان 
التهدیدات فشبكات اإلتصال التي أفرزتها العولمة في أغلب المجاالت االقتصادیة، المالیة، االجتماعیة، 

  .4"التهدیدات التي تواجهها مالثقافیة تزید من ضعف الدولة أما

األمن یرى أن مفهوم ) Botros Ghali(وبالنسبة لألمین العام األسبق لألمم المتحدة بطرس غال 
ووحدتها سیادتها ارجي وال یمس فقط سالمة الدولة و ال یقتصر على التحرر من التهدید العسكري الخ

                                                             
  . 414جون بلیس، مرجع سابق، ص   1
  . 17، ص )1992دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر ( ،"قلیمیة ونظام األمن الجماعياإلالمنظمات "بوزنادة معمر   2
  .21خدیجة عرفة محمد أمین، مرجع سابق ، ص   3
، )2002العبیكان،  :القاهرة(، )محمد الشریف الطرح: جمةتر (، "الحكم في عالم یتجه نحو العولمة"جزیف ناي و جون دونایو،   4

  .126ص 
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نما االقتصادي واالجتماعي ألن األمن متعلق باالستقرار یمتد لیشمل االستقرار السیاسي و  اإلقلیمیة وإ
  1"هو مرتبط بالعدوان الخارجي الداخلي بقدر ما

هو حمایة األفراد من األمن اإلنساني "بقوله   )L.axworthy(الكندي فه وزیر الخارجیة ویعرَّ 
التهدیدات المصاحبة وغیر المصاحبة بعنف، فهو یتعلق بوضع یتمیز بعدم إمكانیة تحقیق الحقوق 

، وهو بذلك یركز إلى جانب التهدیدات المرتبطة 2"األساسیة لألفراد والمرتبطة بأمنهم وبالتالي حیاتهم
  .وغیرها... التهدیدات التي ال ترتبط بالعنف كالفقر، األمراض والبیئة بالعنف على 

التهدیدات األمنیة الناتجة عنها لها تأثیر في  ختالفواِ تجدر اإلشارة إلى أن التحوالت الدولیة و 
، ففي سنوات السبعینات ساد الحدیث عن األمن الطاقوي لألمنعملیة تحدید الوحدة المرجعیة 

)Energitic Security (كذلك هو الحال بظهور منظومة حقوق 3أثناء أزمة النفط في تلك الفترة ،
  .اإلنسان العالمیة ودورها في صیاغة مفهوم األمن اإلنساني

من خالل التعاریف التي تطرقنا إلیها یتبین لنا أن األمن اإلنساني كحقل أكادیمي لم یكن ولید فترة 
العشرین خاصة سبعینات القرن دراسات كما رأینا خالل ستینات و  بعد الحرب الباردة، فقد وردت عدة ما

المواطن، لكن تبني هذه الدراسات في الواقع كان بعد نهایة تفاقیات الناظمة لحقوق اإلنسان و مع ظهور اإل
  .الیابانیةوالمقاربتین الكندیة و ) UNDP(من خالل مقاربة األمم المتحدة الحرب الباردة 

  :الخصائص وتعدد المستویات األمن بین: 3المطلب 

 : خصائص األمن -1

عطائه الخصائص، هذه یتمیز األمن بمجموعة من الصفات و  األخیرة تساعد في فهمه وتوضیحه وإ
  : من هذه الخصائص نجدنظرة أكثر وضوحا و 

تعتبر الدولة وحدة ضمن مجموعة من الوحدات المشكلة للنظام الدولي، فالدولة  :الخاصة النسبیة     
أن البیئة اإلقلیمیة والدولیة عرضة للتغیر، لذلك البد على  عتبارباِ ، ستمرارباِ تسعى للحفاظ على أمنها 

القیم المركزیة  ختالففباِ أمنها على جمیع المستویات، الدولة أن تتكیف مع هذه التحوالت حتى تضمن 
                                                             

  .16، مرجع سابق، ص ربوزنادة معم  1
2  Charlers phillipe david, « la guerre et la pix », (Paris: presse de science po, 2000), p 95.  
3 Jean jaque roche et charles phillipe david, theories de la sécurité, (Paris: montchrestin, 2002), p 14. 
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 باختالففهو یختلف  1،دولة ما لیس هو أمن الدولة األخرىالتي تسعى كل دولة لحمایتها نجد أن أمن 
تلك القیم والمبادئ، لذلك نجد أن الدولة تحقق أمنها في المجاالت المختلفة بدرجات متفاوتة، ما یجعل 

 .نسبیا یصعب تحقیقه على جمیع المستویات أمرااألمن 

لمواجهة جمیع الحاالت  تتخذاإلجراءات التي : المقصود بالدینامیة في هذا السیاق :الخاصیة الدینامیة    
في معظم الحاالت غیر مرغوب فیها، والمفترض أن األمن السلبیة المحتملة، قد تكون داخلیة أو خارجیة 

 .2یتسم بالتغیر والتكیف اإلیجابي مع مختلف الحاالت فهو لیس مفهوما جامدا

عتبرت الدولة الوحدة المرجعیة لألمن أین مفهوم األمن یتغیر حسب التطورات و التحوالت الدولیة فقد اُ    
عتبر الجانب العسكري الوسیلة كان اإلتحاد السوفیاتي العدو المحدد لعالقات الصراع شرق غرب، واُ 

بعد سقوط المعسكر الشرقي ونهایة الحرب الباردة والتحوالت الدولیة التي تبعتها  أما. األمنالكفیلة لضمان 
العالم من مفهوم الخطر إلى مفهوم التهدید، ولم تبقى الوسائل العسكریة الضامن الوحید ألمن  لاانتق

، منلألالدولة، فقد توسع مفهوم األمن إلى مجاالت الحیاة األخرى كما أصبح الفرد الوحدة المرجعیة 
  .نتیجة للتحوالت اإلقلیمیة والدولیة المحیطة بالدولةوبذلك یكون األمن في حركة مستمرة 

الدولة من خالل سعیها لتحقیق أمنها فإنها تهدف من وراء ذلك إلى  أنمعناه  :الخاصیة اإلنعكاسیة   
یة المتبعة من قبل محاولة الحفاظ على قیمها المركزیة ومصالحها المختلفة، فالسیاسات األمنو الدفاع 

قیادة الوالیات المتحدة  عتباراِ ، ویمكن 3للدفاع عن قیم و مبادئ معینة  نعكاساِ هي إال  الدولة ما
الدولة من  ، وبذلك فأمنالسوق قتصاداِ و للقیم الرأسمالیة  انعكاسهو إال  األمریكیة للمعسكر الرأسمالي ما

  .مصالحها الحیویةأمن قیمها ومبادئها و 

  

 

                                                             
بحث مقدم لنیل درجة "  األمن في حدود البحر األبیض المتوسط في ظل التحوالت الدولیة الجدیدة"خیرالدین العایب،   1
  .  27، ص 1995، )قسم العلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر(، )غیر منشور(ریماجستال

، )2003المكتب العربي للمعارف،  :القاهرة ( ،"اإلستراتیجیةالمدخل إلى العلوم السیاسیة واالقتصادیة و "آخرون، أحمد الرشیدي و   2
  . 14ص 

  .  11، ص مرجعال نفس  3
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 : األمن مستویات -2

ز إن دراسة تطور مفهوم األمن یتطلب التركیز على مستویاته، أي الوحدة المرجعیة التي یجب أن نرك
التحلیل أم نركز على على أمن الفرد كمستوى للدراسة و  ، هل یجب أن نركزعلیها في دراستنا لهذا المفهوم

  .أمن الدولة أم األمن اإلقلیمي أو التركیز على األمن الدولي ككل

ذلك  ،مستوى تحلیلين كل فترة زمنیة مر بها هذا المفهوم إال وكان لها أب نقول أنفي الحقیقة یمكن 
في تطویر هذا ظروف الدولیة السائدة في كل فترة، إلى جانب المحاوالت األكادیمیة التي ساهمت حسب ال

 .لها تأثیر كبیر في الواقع العملين اكعلمیة  أسسالحقل من الدراسات وفق 

، یمكن أن نحصرها في األمن الفردي، األمن الوطني، األمن لألمن مستویات وبذلك یمكن أن نحدد أربعة
  .اإلقلیمي، األمن الدولي

 ): Individual Security(األمن الفردي  -1

الدولة والسیاسات المختلفة أن وجود  عتبارباِ الوحدة المرجعیة في كل السیاسات ) الفرد(یعتبر اإلنسان 
سالمته لتحقیق الهدف صیانة كرامته والحفاظ على أمنه و تتبناها كلها تصب في خدمة الفرد و التي 

ق الفرد والمواطن بعد قرون من و األسمى وهو بقائه، وتعتبر الثورة الفرنسیة نقطة تحول في مجال حق
  .عشقاء لمختلف طبقات المجتمعنه من بؤس و نتج  ماو الطغیان الملكي في أوروبا و  ادستبداالِ 

، 1945الصادر بمدینة سان فرانسیسكو  ثانیة وفي میثاق األمم المتحدةبعد نهایة الحرب العالمیة ال
حترام على اِ ورد ضرورة التشجیع  ،)2(، الفقرة )76(نظام الوصایا الدولي المادة الفصل الثاني عشر في 

في األمور كفالة المساواة في المعاملة ) د(في الفقرة یات األساسیة للجمیع بال تمییز و الحر نسان و إلحقوق ا
  1.قتصادیة والتجاریةاإلجتماعیة و اإل

لكل شخص الحق في قر بأن یُ ) 23(في المادة  1948عام ل اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنا أمّ 
  2الحق في التعلیمالحق في مستوى معیشة كافي والحق في العنایة الطبیة و العمل، كما أن لكل شخص 

                                                             
  . 77حمد جمال مظلوم، مرجع سابق، ص م  1
، الطبعة األولى ،)جورجیت الحداد: جمةتر (، مقتطفاتص و نصو : اإلنسانالحمایة الدولیة لحقوق "ول تافیرنیه، بباثریس روالن و   2
   .17، ص 1996، )منشورات عویدات :بیروت (
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 1966لسنة باإلضافة إلى العهدین المكملین لحقوق اإلنسان ، )25(و)  23(المادتین  من خالل 
تفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز اإلو جتماعیة اإلقتصادیة والثقافیة و للحقوق اإل المتضمنین

  .اإلنسانيالعرقي وهي كلها تصب في إطار األمن 

 United(الصادر عن األمم المتحدة  1994لعام ) UNDP(ز تقریر التنمیة البشریة وقد ركَّ 
Nations ( إلنسان وتلبیة كرامة ایرتكز على صون الكرامة البشریة و على األمن اإلنساني كمفهوم

ال یمكن و  ،السعادةاالستقرار و عور الفرد باألمن و ش بذلك فاألمن الفردي هوو  ،1المعنویةحاجیاته المادیة و 
فإن إحساس األفراد باألمن  ، ومع ذلكاآلخرین ن األفرادع بمعزل عن كل فردللدولة أن تكون مسئولة 

  .2حساسا اجتماعیا عاما بأمنهم الوطني مستقبلهم یكون إصوص على حاضرهم و بالخ

  ): National Security(األمن الوطني  -2

األولى كانت مع تأسیس  جذورهستخدم مصطلح األمن الوطني بعد الحرب العالمیة الثانیة، لكن اُ  لقد
 )N.machiavelli(، ویعتبر میكیافلي 1648الدولة بالمفهوم الحدیث من خالل معاهدة واست فالیا 

تركز على أمنها ومصلحتها و ولة تهدف من خالل سیاساتها إلى ضمان في كتابه األمیر، أن الدّ  1527
كتسبها من عمله خالل الخبرة التي اِ ستمد أفكاره من قوتها من أجل تحقیق ذلك، فهو یعتبر واقعي اِ 

الشریرة من خالل تصوره للطبیعة البشریة  ( T.hobbes)بعده نجد هوبز و  ،في إمارة فلورنساكدبلوماسي 
سبب سعي كل منها إلى تحقیق ب، یرى بأن الدول تعیش فوضى )Leviathan(في كتابه اللیفیاثون 

إلى تحقیق  عن سعي الدول، لذلك وجب على الدولة الحفاظ على أمنها ضد الفوضى الناتجة 3مصالحها 
  .تهاتجاهها نحو تعظیم قو اِ مصالحها و 

كنیث (و) H.Morgenthau(سیطرة الفكر الواقعي مع هانس مورغنتو وبعد الحرب العالمیة الثانیة و 
حدة تم التركیز على الدولة كو ) Jhon Mearcheimer(جون میرشهایمر و ) Kenneth Waltz(وولتز 

، والوسیلة قوتها من أجل الحفاظ على أمنها وسالمتهاللتحلیل في العالقات الدولیة، فالدولة البد أن تعظم 
نتیجة سعي كل الدول وراء مصالحها، العسكریة هي األداة الوحیدة لضمان ذلك في عالم تسوده الفوضى 

  .فأمن األفراد هو من أمن دولتهم
                                                             

   .11خالد عبد العزیز الحرفیش، مرجع سابق، ص محمود شاكر سعید و   1
  .10 -9ص  ن العایب، مرجع سابق، صخیرالدی  2
   .19، ص )1997، اإلسكندریةجامعة  :مصر(، "سیاسات القانون الدولي"ممدوح محمود مصطفى منصور،   3
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على أن الدولة تكون آمنة عندما ال تضطر للتضحیة بمصالحها ) W.Lippman(ولتر لیبمان  ویؤكد
كما أن أمن الدولة  یجب أن یكون  المشروعة لتجنبها الحرب، وتكون قادرة على حمایة تلك المصالح

  .ومة الهجوم المسلح و التغلب علیهمساویا للقوة العسكریة إضافة إلى إمكانیة مقا

من هو مصلحة المصالح القومیة إلى أن األ) Fredich Hartman(فریدیریك هارتمان كما یخلص 
  .الحیویة للدولة 

مین أطار التي تهدده داخلیا وخارجیا وتالمجتمع ضد األخطني یقصد به تأمین كیان الدولة و فاألمن الو 
التي تعبر عن الرضا الغایات ف و اجتماعیا لتحقیق األهداهیئة الظروف المناسبة إقتصادیا و تمصالحه و 

  .1العام في المجتمع

 ): Regional Security(األمن اإلقلیمي  -3

یقصد به مجموعة التفاعالت نظم الفرعیة ضمن النظام الدولي و الیرتبط خصوصا بالنظم اإلقلیمیة و 
ا شغلها مجموعة من الدول، تجمع بینها مجموعة من المصالح سواًء تالتي تتم في رقعة جغرافیة محدودة 

، وقد ظهرت أهمیة هذا المستوى من األمن أثناء الحرب ذه المصالح منسجمة أو غیر منسجمةكانت ه
الصلب األوروبیة ، وهناك قتصادیة على غرار جماعة الحدید و ا وثیقا بالمداخل االرتباطً الباردة، وارتبط اِ 

یم واحد تسعى للدخول في من اإلقلیمي عبارة عن سیاسة لمجموعة من الدول تنتمي إلى إقلألمن یرى أن ا
، ویفترض لقیام النظم اإلقلیمیة 2تعاون عسكري لمنع أي قوة أجنبیة من التدخل في هذا اإلقلیمو تنظیم 

  : توفر مجموعة من الشروط نذكر منها

 الجوار الجغرافي -
 مركزیة  إقلیمیةوجود دولة  -
 وجود هویة مشتركة  -
 وجود إجماع قومي على األهداف العلیا  المشتركة  -

                                                             
  . 16، ص عبد العزیز الحرفیش، مرجع سابقن خالد بمحمود شاكر سعید و   1
، )2003، واالجتماعیة اإلنسانیةالبحوث عین للدراسات و  :مصر ( ،واحتماالت المستقبل: العراق ماذا جرى، محمد صالح سالم  2

  140ص 
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 1وجود تفاعالت سیاسیة كثیفة  -

بصفة مباشرة بأمن الدولة و بمناطق أمن الدولة هذه األخیرة تعرف على أنها  اإلقلیميیرتبط األمن و 
مني و یمكن تحدید األبصفة مباشرة على مصالح الدولة واستقرارها السیاسي و  تلك المناطق التي قد تؤثر

  : لةثالث معاییر أساسیة مرتبطة بمناطق أمن الدو 

ن تفاعالت بینیة نتیجة المصالح ینتج عنه م ماو ) geopolitique( :المعیار الجیوبولتیكي -
 2طراف اإلقلیمیة، قد ینتج عنها عالقات إیجابیة أو سلبیة بین األاألهداف المتضاربةو 

عالقات ها من ینجر عن ماالسیاسیة التي تتبناها الدولة و  بالعقیدةویرتبط أساسا  :المعیار السیاسي -
 .األفكار السائدة في إقلیم معینترابطیة مع القیم و 

قدرتها على حل ولة خصوصا من الناحیة السیاسیة والدبلوماسیة، و ویقصد به قوة الد :معیار القوة -
 .النزاعات اإلقلیمیة بالطرق السلمیة المرضیة

رك تتجه إلى التعاون شتوبذلك یمكن القول بأن األمن اإلقلیمي عبارة عن سیاسات دول ذات إقلیم م
ى األجنبیة في إطار من التكامل القو هذا اإلقلیم ضد القوى المعتدیة و من لاألمني لتوفیر األالعسكري و 

  .التنسیق على مستویات مختلفةو 

 ): International Security(األمن الدولي  -4

 ُ یؤدي إلى ضرورة  المنظمات الدولیة المختلفة ماو الشعوب بر األمن الدولي مسئولیة الدول و عتی
على حل النزاعات الدولیة سلمیا اإلنتقال من المستوى الصراعي إلى المستوى التعاوني من خالل التركیز 

األفراد كجزء یرتبط عضویا بأمن الدول األخرى نسان الدولیة، ألن أمن الدولة و تزام بمنظومة حقوق اإللاإلو 
  ".الكل"

 La saint" (بالحلف المقدس"العدوان بدءا الحروب و  ضع أسالیب لردعوقد حاول المجتمع الدولي و 
Alliance(  األوربيلیتطور الحقا إلى الوفاق  1815في أعقاب مؤتمر فیینا عام )Le Concert 

European ( فیما بعد عصبة األمم بعد الحرب  لتأتي ،األوربیةاألمن في القارة بهدف إحالل السلم و
                                                             

  .12خرالدین العایب، مرجع سابق، ص   1
بحث مقدم لنیل ، "الناتو إلى الهویة األمنیة األوروبیة المشتركةاالتحاد األوروبي من استراتیجیات الدفاع في إطار "رداف طارق،   2

   .24، ص 2005، )قسم العلوم السیاسیة ،جامعة قسنطینة(، )غیر منشور(ریماجستالدرجة 
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سنة ) O.N.U(، لتحل محلها األمم المتحدة قیام حرب عالمیة ثانیةتت فشلها بالعالمیة األولى التي أثب
   .عصبة األمم انهیارمع  انهارالجماعي لیحل محل النظام الذي  لألمنبحیث بلورت نظاما جدیدا  1945

الذي یبني أسسه المعرفیة على الدولة  ،دیمي ظهر ما یعرف بالفكر الواقعياوعلى الصعید األك
  .كوسیلة فعالة للحفاظ على األمن الدولي القوى مفهوم میزان عتبراُ كوحدة تحلیل في النظام الدولي، كما 

و نیقوال میكیافلي ) Thucydide(وقد برزت األفكار األولى للفكر الواقعي مع كل من تسدیدس 
)Machiavel ( ثوماس هوبز و)T.Hobbes ( دوارد هالث كار و في كتابه أزمة ) E.Halt Car(إ

  ).1939-1919(العشرین عاما 

ُ و  ستیفن والت و ) K.Waltz(و كنیث ولتز ) H.Morgenthau(عتبر كل من هانس مورغنتو ی
)S.Walt(  أن األمن الدولي  عتباراِ أخرى إلى  اتجاهاتالحدیث كما ذهبت آباء اإلتجاه الواقعي التقلیدي و

كل من المقاربة اللیبیرالیة ونظریة التكامل  اهاالتجیمثل هذا خالل قنوات التعاون بین الدول و  یتحقق من
  .السالم الدیمقراطيتأسیسهم لمفهوم األمن الجماعي و  االندماج من خاللو 

عتبرت أن مفهوم سبل تحقیقه اِ جدیدة في دراسة األمن الدولي و  تتجاهااِ كما ظهرت بعد الحرب الباردة 
، فالفكرة األساسیة للدراسات النقدیة اللغة والخطاب تاستخدامانحن من خالل هو نتاج ما نصنعه األمن 

یتم  ، فنمط التفكیر المتبع في تفكیرنا"تصنعه الدول الفوضى هي ما"و" العالم ما نصنعه نحن"ألمن هي ل
فاهیم وفق سیاقات تاریخیة، لینتقل مفهوم األمن الدولي بعد ذلك من أمن بواسطته بناء العدید من الم

الدولیة مع حور السیاسات األمنیة الداخلیة و عتبار أن الفرد ماِ األفراد واألمن المجتمعي و الدول إلى أمن 
  .مدرسة كوبنهاغن لألمن الموسع
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  : بعد الوضعیة من الوضعیة إلى ما –المقاربات النظریة لألمن : الثاني المبحث

إن دراسة مفهوم األمن یتوجب علینا تحدید اإلطار الذي تتم فیه الدراسة فالسؤال الذي یجب 
  هل هناك نظریة لدراسة مفهوم األمن؟: طرحه هو

  : لقد دارت نقاشات عدیدة حول هذا الموضوع و یمكن تمییز رأیین بارزین

دراسة مفهوم األمن ال یخرج من إطار دراسة  أنكثر بروزا خالل الحرب الباردة ومضمونه الرأي األول األ
 نظریة العالقات الدولیة شأنه شأن دراسة السیاسة الخارجیة، تحلیل النزاعات الدولیة فهي مواضیع تندرج

  . ضمن العالقات الدولیة

مفاهیم  استخداممنیة خصوصا بعد أما الرأي الثاني هو الرأي الذي یقر بوجود حقل نظري للدراسات األ
من كحقل صغیر مصطلحات و أدوات منهجیة خاصة للتفكیر في األمن، أصبح هناك نظریة خاصة باألو 

  .أوسع هو نظریة العالقات الدولیة ضمن حقل

 لألمنبالرأي الذي یقر بأن هناك إجماع على وجود حقل تنظیري  األخذالسابقین سنحاول وبخالف الرأیین 
   .دون الخوض في النقاشات المختلفة

  المقاربات الوضعیة لألمن  :األول المطلب

  المقاربة الواقعیة لألمن)Realisem :( 

سیادة الصراع محتدما بین المعسكرینن و  لقد سیطر الفكر الواقعي خالل الحرب الباردة أین كان
) Hobbes(إلى كتابات كل من هوبز ور الفكر الواقعي ذة على العالقات الدولیة، وتعود جالثنائیة القطبی

في كتابه  1ر العالقات بین الدول على أنها عالقات تصارعیة نتیجة للطبیعة البشریة الشریرةالذي صوّ 
)Leviathan(،  وفي كتابات نیقوال میكیافلي)N.Machiavel ( من خالل كتابه األمیر)Le Prince  (

ا لما تتمیز به الطبیعة البشریة عتبر أن سلطة األمیر البد أن تكون محكمة خالیة من األخالق نظرً أین اِ 
  .من لكل األفرادتمس سالمة األشخاص، لذلك یتوجب علیه ضمان األمن تصرفات عدوانیة 

                                                             
1  Charles R. beitz,  political theory and international relations,  (new jersey: princeton university  press, 
1999), p 27.  
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 ُ فهو ) Traditional Realisem(أب الواقعیة التقلیدیة ) H.Morgenthau(ر هانس مورغینتاو عتبوی
فمن خالل  ،منفصل عن الدولةاألفراد جزء  عتباراِ ال یمكن لة هي الوحدة المرجعیة للتحلیل و یرى بأن الدو 

یعتبر من ، ألن البقاء شرط ضروري و الدول على تعظیم قوتها العسكریة لتحقیق األمن تعملالسعي 
، كما أن النظام الدولي یصبح فوضوي نتیجة التنافس بین الوحدات السیاسات العلیا لدى صناع القرار

یولد  ، هذه األخیرة تقابله بزیادة قدراتها العسكریة ما)ب(یعتبر تهدید للدولة ) أ(المشكلة له، فتسلح الدولة 
  .أمن بین الدول هاجس الال

إلى جانب جون  ) Neorealism(أب الواقعیة الجدیدة ) K.Waltz(كما یعتبر كنیت ولتز 
ا ولتز یؤكد عكس مورغینتا بان النظام الدولي ذو طبیعة فوضویة نظرً  ،)Mearsheimer(میرشهایمر 

ن الوحدات المشكلة للنظام بی 1لغیاب سلطة دولیة ذات سیادة فالفوضى هي السبب في قیام الحرب
  . الدولي

أنه من الخطأ القول بأن كل الدول تجعل القیم ) A.Wolfres(أرنولد ولفرز ومن جهة أخرى یرى 
ن كانت غالبا في أن  هي محقةو  ،یة الدول وفي معظم األحیان مهتمةألخرى تابعة لتعظیم أمنها، حتى وإ

  .تقبل بأن تقدم تضحیات في سبیل تقویتهتهتم بغیاب محتمل لألمن و 

العون و  الدوالتیة، البقاء: یل هيعلى ثالث عناصر أساسیة في التحلوبذلك نجد أن االتجاه الواقعي یركز 
  .2الذاتي

 .الدولة هي الوحدة المرجعیة للتحلیل فأمن األفراد هو من أمن دولتهم): Statism(الدوالتیة  -
یعتبر أمن الدولة الشرط األساسي لبقائها فإذا لم تستطع الدولة تحقیق أمنها  ):Survival(البقاء  -

 .ال یمكنها الحفاظ على بقائها
معناه أن الوحدات المشكلة للنظام الدولي ذاتیة العون، بحیث من ) Selfhelp(العون الذاتي  -

 - Défensif(الهجومیة ویة قدراتها العسكریة الدفاعیة و الضروري أن تعمل كل دولة على تق

                                                             
1  Cynthia weber, international relations theory an critical, introduction, third édition, (London and New 
York: routledge, 2010), P15.  

 ،)الخلیج لألبحاثمركز : جمةتر  ( ،عولمة السیاسة العالمیة :، في جون بلیس و ستیف سمیث، مؤلفان"الواقعیة"، ثیموثي دن  2
  . 239، ص )2004 دبي،( ،الطبعة
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Offensif ( بنفسها، بمعزل عن الدول األخرى، ألنه من غیر المعقول دولة تساعد دولة أخرى في
 .بقائهاعدو وتهدید مستقبلي ألمنها و  مشروع لعسكریة هي في األصل تعتبرتقویة قدراتها ا

بحیث ال أفضل وسیلة عند الواقعیین لتفادي الحروب ) Balance Of Power(ویعتبر میزان القوة 
القدرات العسكریة، ألن األصل في العالقات الدولیة و  1یمكن لدولة ما تهدید دولة أخرى موازیة لها في القوة

تعتبره دوال أخرى  ، وهو ما2هو الخطر الدائم لقیام الحرب ألن معظم الدول تسعى لتعظیم قدراتها العسكریة
یطلق علیه جون  بقائها، وهو ماالعسكریة خوفا من تهدید أمنها و  تقابل ذلك بزیادة قدراتهاا ألمنها و تهدیدً 

  . )Le Dilemme De Securité(معضلة األمن ) Jhon Herz(هیرز 

  ): Security Dilemma(المعضلة األمنیة     

 – Offensive(الهجومي ائرة بین شقي الواقعیة الدفاعي و یعتبر المأزق األمني من بین النقاشات الد    
Defensive Réalism( األمریكي جون هیرز  السیاسةیعتبر عالم ، و)John Herz ( أول من صاغ

 ) Idealis Internationalism And Security  Delimma(كتابه  3في 1950هذا المفهوم سنة 
المعظلة أن )  Herbert Butterfiled(عتبرها هاربرت باترفیلد ، كما اِ )A.Wolfers(ره أرنولد وولفز طوَّ و 

  .  1954سنة ) History Humain Relation(األمنیة هي حالة من الخوف الهوبري من خالل مؤلفه 

عن بنیة الالیقین المتولد هي تلك الحالة من الخوف الناتج  مضمون معضلة األمن عند الواقعیینو 
، هذا األخیر وليأن الدولة وحدة من بین الوحدات المشكلة للنظام الد عتباراِ ، فبن حالة الفوضى الدولیةع

قدراتها ضابطة، تسعى كل دولة إلى تعظیم تمیزه حالة من الفوضى الناتجة عن غیاب سلطة مركزیة 
الدول ال  )Dario Batistella(من ثمة أمنها، كما یقول األستاذ داریو باتیستال العسكریة لضمان بقائها و 

  4.ا، القوة إال إذا ضمنت بقائه، المنفعةاالستقرارى تحقیق أهداف أخرى مثل تسعى إل

بزیادة قدراتها العسكریة لضمان أمنها في بیئة فوضویة یفهم هذا ) أ(فمن خالل تصرف الدولة 
نفس التصرف بتطویر قدراتها  فتتخذیهدد أمنها بأنه تصرف عدواني ) ب(القرار من طرف الدولة 

                                                             
1  Amélie blom et Frédéric charillon, « Théories et concepts des relations internationale » ; (Paris:  hachette 
livre, 2001), p15. 
2  Ibid., p13. 
3 Jean-Jacques roche, « théories des relations internationales », 5eme édition, (Paris: monchrestien, 2004), 
p62.  
4 Dario batistella, op.cit, p465. 
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ألن الدولة  ،رد الفعلفي حلقة الفعل و و بالتالي الدخول ) أ(العسكریة، وهو الفعل الذي یؤكد شكوك الدولة 
ضدها، وبهذا معظم  یتخذال یوجد هناك ضامن على أن ذلك التصرف دفاعي فقط أم هجومي قد ) ب(

  ).لالأمنالالأمن، القوة، ا(الدول ترى الدول األخرى مشروع عدو لها بذلك تدخل في حلقة 

  : مدرسة كوبنهاغن ومفهوم األمن الموسع:  الثانيالمطلب 

 ُ اد مدرسة كوبنهاغن من روَّ ) Ole Waever(أولي ویفر و ) B.Buzan(عتبر باري بوزان ی
)L’école De Copenhague ( هذه األخیرة ملحقة بمعهد كوبنهاغن عن أبحاث السالم بحیث كانت
)COPRI( )Copenhagen Peace Research Institute(،1  ویعود الفضل لرواد هذه المدرسة

على رأسهم باري بوزان في صیاغة و تطویر مفهوم األمن الموسع، وفتح مجاالت جدیدة للبحث في 
خاص من وقد سعت مدرسة كوبنهاغن إلى تأسیس مسار  ،منیة منذ ثمانینات القرن العشرینالدراسات األ

كما ال یشمل  ،التقلیدیة اإلستراتیجیةفي مجال الدراسات ن موضوع األمن ال ینحصر أأجل التأكید ب
على فكرة أن  زالمجال العسكري فقط فهو أبعد من أن یكون مجرد عالقات تفاعلیة بین الدول، فبوزان ركّ 

التركیز على االعتبارات ال یقتصر على الترتیبات العسكریة فقط بل البد من ) الدول(بقاء الدولة 
  .2المجتمعیةاالقتصادیة، البیئیة و السیاسیة، 

فماكس  تجاذبعتبار أن مدرسة كوبنهاغن من خالل نظریات العالقات الدولیة أنها محل ویمكن اِ 
ویلیامز و ) Huysmans(یرى بأنها ذات أعمال موضوعیة واقعیة، أما هویسمانز ) Mcsweeney(ویني 

)Williams (3فیعتبرانها خلیط من الواقعیة و البنائیة.  

منیة األ المعضلةالواقعیین، فالبرغم من تأییده لهم في فرضیة  انتقادمن وینطلق بوزان في دراسته 
حة لدولة دون أنه أكد على أن هذه الفرضیة یمكن أن تكون صال دورها في تحریك سلوك الدول، إالَّ و 

بالفوضى الناضجة سماه  في النظام الدولي، لذلك ركز على ما الدولةمكانة أخرى نتیجة لمركز وقوة و 
)Anarché Natur ( المتبادل ربطت  عتماداإلومضمونها أن الواقع الدولي یرتبط بشبكة عالمیة من

                                                             
1  Salim chena, « l’école de Copenhague en relations internationales et et la nation de sécurité sociétal : une 
théorie à la manière d’Huntington »,  revue asylon, institutionnalisation de la scénophobie, n°=04, mai 2008, 
p5 
2  Ibid. 
3  Alex macleod, «les études de sécurité: du constructivisme dominant au constructivisme critique», 
cultures & conflits, n°=54, été 2004, p13. 
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الروابط بینها في وري دراسة التفاعالت بین الدول و ، لذلك رأى أنه من الضر ولمن الدأبصفة كبیرة بین 
  .من خاصة الواقعة منها ضمن إقلیم معین مجال األ

عتبار الدولة هي الوحدة المركزیة للتحلیل مع التركیز بوزان بعض مسلمات الواقعیة كاِ ستخدم وقد اِ 
األفراد هو السبب ، ألن أمن )La Sécurité Societaleاألمن المجتمعي ( اإلنسانیةعلى الجماعات 
  .ولجله الدّ أالذي تأسست من 

لتشمل الجوانب السیاسیة ) قطاعات األمن(من وكما ساهمت مدرسة كوبنهاغن في توسیع مجاالت األ
ساهمت في توسیع مستویات التحلیل لتشمل النظام الدولي،  ،االجتماعیةالعسكریة، االقتصادیة، البیئیة و 

  .أخیرا األفرادالوحدات الفرعیة تحت الدوالتیة و ، الدولة، اإلقلیمیةالنظم 

  : قطاعات األمن  _1      

كمنهجیة ظهرت من خالل ) L’analyse Par Secteurs(عتبر التحلیل عبر القطاعات ی
سنة ) Richard Little(وریتشارد لیثل ) Charles Jones(تشارلز جونز و ) B.Buzan(مؤلف بوزان 

النظام الدولي إلى قطاعات مختلفة مع التركیز تهدف إلى تقسیم  فمنهجیة التحلیل عبر القطاع ،1993
  1.لطبیعة التهدیدات داخل كل قطاعن الوطني و إعطاء أكثر توضیح لألمعلى نشاط كل قطاع من أجل 

  : یلي ویمكن تحدید قطاعات األمن حسب مدرسة كوبنهاغن كما

  ): Secteur Politique(القطاع السیاسي  _أ     

، )Etat -الدول(الدولة  :تشملو  السیاسيداخل القطاع یمكن تحدید ثالثة مرجعیات أمنیة 
باإلضافة إلى الحركات عبر الوطنیة  ،)Régismes Internationaux(األنظمة الفرعیة الدولیة 

)Mouvements Transnationaux (من لیس عسكري ، وهنا موضوع األ)Non-Militaires ( وهو
- Groupes(باألفكار التي قد تملیها دول أخرى أو تهدید جماعات وطنیة متطرفة  متعلق

Nationalistes ( أو بعض الحركات االجتماعیة)Mouvements Socieux( كما یمكن أن تكون ،
فعال التي تمس األت السیاسیة، و سلطات الوحداخاصة المؤسسات الدولیة كشرعیة و  تهدیدات خارجیة

                                                             
1  Thiery  balzacq, op.cit, p10. 
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یحصل نتیجة المساس  ، وعموما التهدید السیاسي الذيسیادة الدول وقوانینها ومؤسساتها وقیمهاب
  .1النیل من نظام الدولةباالستقرار و 

  ): secteur militaires(القطاع العسكري  _ب     

الهجومي، فالمستوى فاعي و یشمل القطاع العسكري القدرات العسكریة للدولة على المستویین الد
، أما ي القدرة على الدفاع عن الدولة والحفاظ على قیمها ومبادئها وباألساس بقائهاالدفاعي یكمن ف

، فالتهدیدات التي قد تضر ببقائها عتداءاتاإلختلف المستوى الهجومي فیكمن في قدرتها على ردع م
نشطة العسكریة الموجهة ضد التراب الوطني للدولة، كما نجد أیضا في بعض العسكریة ناجمة عن األ

الظواهر موضوع ثنیة، وقد تكون بعض القیم و من هو وحدات فرعیة كاألقلیات اإلألالحاالت أن موضوع ا
  .مثال و الجماعات الوطنیة المتطرفة) Terrorisme(اإلرهاب  للسیاسة األمنیة للدولة كظاهرة

  ): Secteur Economique(القطاع اإلقتصادي _ جـ       

في موضوعا لألمن التي یمكن أن تكون الوحدات المرجعیة  أنیرى أصحاب مدرسة كوبنهاغن 
االقتصادیة لها تأثیر كبیر  مختلفة أكثر منها في القطاعات األخرى، فالقدراتالجانب االقتصادي متعددة و 

األسواق العالمیة  عتباراِ ، لذلك یمكن 2في إبراز دور الدولة وفي تأثیرها على عالقاتها مع الدول األخرى
  .منیةموضوعا للسیاسة األ) Principes(ومبادئ ) Regles(قواعد و ) Normes(ینتج عنها من قیم  وما

 ُ ا لألمن في القطاع االقتصادي من خالل موضوًع ) Individus(مكن أن یكون أن یكون األفراد كما ی
خصوصا في زمن العولمة  )مأوىاللغداء، الماء، الملبس، ا(االحتیاجات األساسیة للحیاة 

)Globalisation ( مساواة بین الالدت فوارق كبیرة و السوق التي ولَّ  قتصاداِ ترتب عنها من سیاسات  ماو
السالح ادي العالمي من تجارة المخدرات و التي شهدها النظام االقتص، باإلضافة إلى المخاطر الشعوب
  .هي كلها تمس بالجانب االقتصادي في حیاة األفراد. وغیرها

تحقیق مستویات مقبولة الحفاظ على الموارد المالیة واألسواق الضروریة و  شملوبذلك فاألمن االقتصادي ی
  .3من الرفاه

                                                             
  .32بن العجمي بن عیسى، مرجع سابق، ص  محسن  1

2  Thiery  balzacq, op.cit, p09. 
  .32محسن بن العجمي بن عیسى، مرجع سابق، ص   3
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  ): Secteur Environnemental(القطاع البیئي   _د    

، األول وهو لألمنز أصحاب مدرسة كوبنهاغن على موضوعین مرجعیین في القطاع البیئي ركَّ 
یحتویه من أخطار طبیعیة كالزالزل والبراكین،  ماو ) كوكب األرض، المحیط الحیوي(ا المتعلق بالبیئة نفسه

تخلفه من نتائج سلبیة من  مااإلنسانیة ذاتها و تعلق بالحضارة األفراد، وأما الثاني فیوتأثیراتها على حیاة 
 ماالعقالني للموارد الطبیعیة و الناجمة عن االستغالل المخلفات كیمیاویة مضرة بالبیئة إلى جانب النتائج 
، فاألمن البیئي ) La Structure De La Planète(یخلفه من اضطرابات على بنیة كوكب األرض 

  .یط كأساس تتوقف علیه كل األنشطة اإلنسانیةعموما یتعلق بالمحافظة على المح

  ): Secteur Sociétal(القطاع المجتمعي  _ه     

والهویة ) Collectivitésالجماعات (المجتمعي تركز مدرسة كوبنهاغن على المجتمع في القطاع 
)Identité ( كمرجعیات أمنیة، فالتهدیدات یمكن أن تمس األقلیات)الحضارات، ، األمم، )قبائل، عشائر

في ظل شروط مقبولة  استمرار"األدیان واألجناس المختلفة، لذلك یعرف بوزان األمن المجتمعي على أنه 
، تقلیدیة للغة والثقافة، وكذا الهویة والممارسات الوطنیة والدینیة لمجتمع من المجتمعات ر، أنماطللتطو 

من المجتمعي هو األالوطنیة والمعتقدات الدینیة، و هدید الذي یمس بالهویة فالتهدید المجتمعي هو ذلك الت
التقالید في إطار شروط دین و التها في اللغة والثقافة و اخصوصی أنماطقدرة المجتمعات على إعادة إنتاج 

  .1مقبولة لتطویرها

 من خالل القطاعاتعبر من مفهوم األ نوضح كیف وسعت مدرسة كوبنهاغن ومما سبق یمكن أن   
 : التالي مخططال

     

  

  

  

                                                             
  .32- 31نفس المرجع، ص ص  1
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  غناألمن الموسع لدى مدرسة كوبنها: 01رقم  المخطط 

                                 Elargir                   توسیع                            

، )2011جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،  :الریاض(الطبعة األولى،  ،"األمن و التنمیة" ،محسن بن العجمي بن عیسى: المصدر
  ).بتصرف( 39ص 

  ): Sécuritisation(األمننة  _2    

تعتبر األمننة من اإلسهامات التي قدمتها مدرسة كوبنهاغن من خالل أحد روادها أولي ویفر 
)Ole Waever(،  مضمون األمننة یختلف عن الطرح التقلیدي لألمن وقد أعتبر ویفر أن األمن هو و

عن عملیة ألن األمننة ال تختلف في مضمونها ) Acte De Langage(عبارة عن فعل خطابي 
، بحیث تهدف إلى إضفاء الطابع األمني على رهان ما، هذا الرهان لموضع ما Politisation(1(التسییس 

وسیلة لتوجیه الرأي العام بجعله ) Speech(الرهان ال یكتسي الطابع األمني في الواقع، و یعتبر الخطاب 
لدى الجمهور ویمكن أن نمیز بین  Intersubjective(2( تدتانيموضوع أمني، وبذلك یتم بناء فهم 

كتأمین الجیش (فاألول یعني توفیر األمن لوحدة ما  ،)Sécuritisation(و) Sécurisation(مصطلحین 
المنظمة، الهجرة  األمني على رهان ما كالجریمةأما الثاني فیعني كما ذكرنا آنفا إضفاء الطابع ) للحدود

                                                             
1  Barbara delcourt, op.cit, p59. 
2 Matt mcdonald, «securitization and the construction of security», European journal of international 
relations, vol 14, n°=04, 2008, p566. 
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وحدة مرجعیة من الوحدات المرجعیة لألمن، یهدف في أمن دد كتهدید یه عتبارهواِ وغیرها، غیر الشرعیة 
  .الغالب إلى شرعنة الوسائل المستخدمة لمواجهة هذا التهدید

غماتي الممارس من قبل نخبة ما، والقائم على وبمعنى آخر األمننة هي ذلك البناء اللغوي البرا
 هویة أو دولة ،فرد، جماعةوي لمرجعیة أمنیة ما ستدالل بوجود تهدید یمس بالبقاء المادي أو المعناإل

المرجعیة محل التهدید من المخاطر  ،الغایة منها تأمین الكیان ستثنائیةاِ بهدف شرعنة اللجوء إلى ترتیبات 
  .1التي قد تهدده

  ): Barry Buzan(مركب األمن اإلقلیمي عند _3      

من إسهامات مدرسة ) Regional Security Complex(فكرة مركب األمن اإلقلیمي عتبر تُ 
إلقلیمي للتحلیل جاء في وایفر، فالتركیز على المحیط اغن من خالل دراسات كل من بوزان و كوبنها

نتقاد للواقعیین من خالل نقطتین أساسیتین، األولى تتجلى في سیطرة هذا األخیر على فترة اِ األساس ك
أن الفوضى الدولیة تشكل معضلة أمنیة  عتبارواِ في التحلیل،  الحرب الباردة وتركیزه على المستوى الدولي

قعیین بین مییز الوالألمن أما النقطة الثانیة هي عدم ت اإلقلیمیةعتبره بوزان إغفال للجوانب للدول، وهو ما اِ 
كلها فواعل دولیة متساویة، فهو یرى بأن الدول العظمى یمكن  عتبارهااِ الدول من خالل حجمها ومكانتها و 

ین یؤكد أن الدول مجاالتها الحیویة، في حشبكة مصالحها و  تساعالِ ا ر على المستوى العالمي نظرً أن تتأثَّ 
مجالها ا لضعف شبكة مصالحها و الدول الهامشیة تتأثر في وسطها اإلقلیمي فحسب نظرً متوسطة الحجم و 

ة التأثیر األمریكیة بدولة مالي مثال من خالل عملیث ال یمكن مقارنة الوالیات المتحدة الحیوي، بحی
  .التأثرو 

نه في إقلیم معین التزاید في درجة أ معناهو ) Complex Security(ومن هنا برز مفهوم األمن المعقد 
أمن الدولة منیة متبادلة بمعنى تأثر أثیرات ألدول قد یؤدي إلى أن یكون هناك تاإلعتماد المتبادل بین ا
من ذلك نجد األزمة المالیة التي حدثت في جنوب من هنا بمدلوله الشامل، و األبأمن الدول األخرى، و 

  .2نتقالها من دولة إلى أخرى نتیجة اإلعتماد المتبادل بین دول المنطقةاِ و  1997شرق آسیا سنة 

                                                             
  .35حسام حمزة، مرجع سابق، ص   1
  .18خدیة عرفة محمد أمین، مرجع سابق، ص  2
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فالشعور بالخوف  ،العدو بین الدول/عتبارات الصدیقاِ قلیمي حسب بوزان یرتكز على من اإلفاأل
ل من الدولة غیر مستقل على أمن الدوّ ألتأكید على أن بالتهدید بین دول اإلقلیم یؤدي إلى ا اإلحساسو 

ا لعملیة نظرً  1س لقیام مركب أمني إقلیمياألخرى المجاورة لها فالشعور الجماعي بوجود تهدید معین یؤّس 
وبذلك یمكن القول بأن مركب األمن  أمني متبادل عتماداِ نتج عنه من  مان الدول، و ر بیالتأثّ التأثیر و 

ما على أمن ، لدرجة ال یمكن فیها فصل أمن دولة األمنیة اهتماماتهااإلقلیمي مجموعة من الدول ترتبط 
   .خرىباقي دول المجموعة األ

  : المقاربات ما بعد الوضعیة لألمن: الثالثالمطلب 

من خالل مقاربات كل من  1994 مطلع لألمن) Etude Critique( النقدیة راساتظهرت الدّ 
المشروع باإلضافة إلى ) michael williams(میكال ویلیامز و ) Leith Krouse(الكندیین لیث كروس 

 Richard(وین جونز  دریتشار و ) Ken Booth(لألمن لكل من كن یوث ) Emantipation(اإلتفاقي 
Wyn Jones(2روبرت كوكس ا في أعمال ت أیًض تجلّ  ، كما)Robert Cox ( من خالل مدرسة

عتبر تُ  دراسات مقاربة خاصة لمفهوم األمنوقد طورت هذه ال ،)L’ecole De Francfort(فرانكفورت 
  .وأبعد مما تضمنه نظریات العالقات الدولیة االجتماعیةأقرب منها إلى الفلسفة السیاسیة أو إلى الفلسفة 

نعتاق لألفراد اِ ك عتبارهباِ جدیدة لألمن وقد ركز غالبیتهم بإرادة جادة للعمل من أجل وضع نظریة 
)Emancipation Des Individus ( عن  وابتعادهمضد التهدیدات التي تمس حیاتهم، بقائهم ورفاهیتهم

  .اإلكراه بمختلف أنواعه

) Constructivisme(النظریة البنائیة  وتضم الدراسات النقدیة لألمن على وجه الخصوص كل من     
على تسمیته بالبنائیة النقدیة  اصطلح ما وهو )Théorie Critique(النظریة النقدیة و 
)Constructivisme Critique(3 بعد الوضعیة  ضمن المنهجیة ما)Post Positivisme ( في

  .نظریات العالقات الدولیة

                                                             
1 Barbara delcourt, op.cit, p39. 
2 Alex macleod, «les études de sécurité-du constructivisme dominant au constructivisme critique », cultures 
& conflits, n°=54, été 2004), p09 
3  Ibid., p08. 
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حیث أن هذا األخیر  ،ى بان العالم الدولي هو من صنعناالمنهجیة الوضعیة في العالقات الدولیة تر 
تبناه، ومن أجل نتنا من خالل اللغة والخطاب الذي والمجال الذي یتحرك فیه هو من صنع أفكارنا و نظریا

لو فكرنا بأن األفراد عدائیون بالفطرة فهذا سیدفعنا إلى تبني موقف یكون : "تبسیط ذلك نقدم المثال التالي
، لذلك فالعالم لیس بمعزل عن أفكارنا بل هو  1"أننا نظرنا إلیهم على أنهم مسالمون بطبیعتهممختلف لو 

الخطاب وقوة إیصال المعلومة لتوجیه الرأي العام في اللغة و  استعماالتنتاج هذه الخیرة من خالل 
  .القضایا المصیریة التي تمس أمن و بقاء المجتمع

 : المقاربة البنائیة لألمن -1

المقاربات و ) Positivisme(بین المقاربات الوضعیة ) Bridge-Gap(عتبر البنائیة كجسر رابط تُ   
فیقیة بین المقاربات سالفة الذكر، من خالل محاوالتها التو ) Post-Positivisme(بعد الوضعیة  ما
 ُ أب البنائیة إلى جانب كل من نیكوالس أونوف ) Alexander Wendt(عتبر ألكسندر وندت وی
)Nicholas-Onuf(  ُ  World of" (عالم من صنعنا"عد أول من أطلق مصطلح البنائیة في كتابه الذي ی

our Making(2 وترى البنائیة أن الدول هي الفواعل في النظام الدولي إلى جانب فواعل أخرى ،
  : ، وقد ركزت في تحلیلها على3كالمنظمات الدولیة والفواعل غیر الوطنیة والحركات االجتماعیة

 .الدول هي الوحدات األساسیة للتحلیل -
 .)Inter-Subjective( تدتانيى األساسیة مركبة بشكل البن -
یقول و ال توجد بصورة منعزلة عن النظام هویات الدول ومصالحها تتشكل بفعل البنى االجتماعیة و  -

 Anarchy Is What States Make Of(أن الفوضى هي ماتصنعه الدول ) wendt(وندت 
It(4  قد أكد الفرضیة الواقعیة حول الفوضى لكن فند أن تكون هذه األخیرة كمعطى بذلك یكون

 .مسبق بل هي نتاج ما تصنعه الدول من خالل خطابات اللغة

                                                             
ترجمة مركز  (،"عولمة السیاسة العالمیة: "، في جون بلیس وستیف سمیث، مؤلفانمقاربات جدیدة للنظریة الدولیة"ستیف سمیث،   1

  .353، ص )2004: دبي (، الطبعة األولى، )الخلیج لألبحاث
دار : الجزائر(الطبعة األولى،  ،"التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیة"عبد الناصر جندلي،   2

  . 323، ص )2007الخلدونیة، 
  .نفس المرجع  3

4  Cynthia weber, op.cit, p 62.  
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فاألمن عند البنائیة یبنى من خالل اللغة و الخطاب عن طریق بناء التهدید، أي ان التهدیدات التي 
نا و خطاباتنا، فاألمن هو لیس واقعا موضوعیا كما في الطرح الواقعي قد تمس بامننا تبنى من خالل أفكار 

  .یصنع بطریقة لغویة خطابیة اجتماعيبل هو بناء 

 : لألمنالمقاربة النقدیة  -2
التي تسمى في بعض الطروحات بالغرامشیة ) Critical Theory( لألمنعتبر النظریة النقدیة تُ 
نبثقت عن مدرسة فرانكفورت الماركسي، وقد اِ كتطویر للفكر ) Néo-Gramscisme(الجدیدة 

)Frankfurt School(تجاه العدید من المفكرین أمثال ماكس هوركهایمر ، ویتبنى هذا اإل)Max 
Horkheimer ( هربرث ماركیز ،)Harbert Marcuse( مارك هوفمان ،)Mark Hoffmann (

في بدایات هذا األخیر یعتبر أب النقدیة اإلجتماعیة، وقد ظهرت  Robert Cox(، 1(روبرث كوكس و 
في أفكارها من النقد الذي وجهته للمقاربات التقلیدیة في تعاطیها  انطلقت، حیث سبعینات القرن العشرین

النظریة هي دوما " لي وطرق معالجتها لفكرة األمن فقد ركز روبرث كوكس من خالل مقولتهمع الواقع الدوّ 
 Theory Is Always For Someone And For Some"(جل هدف معینأما، ومن لشخص 

Purpose(2  ِعلى العدید من الفرضیات كالدولة، الفوضى عتمدتعلى أن النظریات التقلیدیة التي ا، 
تداتنیة، فهي عبارة عن  جتماعیةاِ طار عالقات إهي كلها بناءات تاریخیة تبنى في المصلحة الوطنیة 

اللغة و المصالح فمعظم الخطابات والنظریات و التوجهات هي نتاج منطلقات و  الستخداماتمحصلة 
 .رؤى و مصالح أصحابها بصفتهم جزء من البنى االجتماعیة التي ینتمون إلیها

یمكن حصر مفهوم األمن في  فالخطاب النقدي األمني یركز أساسا على البنى االجتماعیة، بحیث ال
المادیة العسكریة ألنها تعتبر فرضیة ولیدة المرحلة الوستفالیة تفاعلت وفق مسارات  الدولة وفي قدراتها

طار روتیني أصبح إنظام القائم على أمن الدولة وفق ال أظهرت ،تاریخیة للسلوكات االجتماعیة المهیمنة
 ُ   .نظر إلیه على أنه نظام طبیعي ی

األمن اإلنساني مفهوم على مل تشیوالمجتمعات و ى أمن األفراد تبنى خطاب أمني قائم علبوبذلك ف
  .باعتباره كانعتاق لألفراد یؤسس لمفهوم مغایر للطرح التقلیدي

                                                             
  .  314 -313عبد الناصر حبدلي، مرجع سابق، ص ص   1

2 Tara mccormack, « critique, security and power: the political limits to emancipation approaches » 1ed , 
(USA and Canada:  routledge, 2010), p44. 
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من خالل ) Post –Modernism- Theory(بعد الحداثة  ونجد في نفس السیاق نظریة ما
تشمل ثالوث ) Intertextuality(، فعقیدة التناص التقلیدیة لالتجاهاتطار نقدها إإسهاماتها في 

، حیث تعتبر الواقع الدولي عبارة عن نص یتشكل من خالل خطابات اللغة، هذه )المؤلف،النص، القارئ(
دراك العالم االجتماعي، فمن هذه الزاویة یعتقدون أن إفي فهم و  األساسيخیرة یجب إعطاؤها الدور األ
اللغة في مسار النهائي  استعماالتل بل الواقع في حد ذاته یبنى و یصاغ من خال ،ال تعكس الواقع ةاللغ

اج للحوارات تن ،یتضح لنا مفهوم جدید من الحقائق ، وبهذا ومن خالل الدور المركزي للغة1من التفسیر
النقاشات الجماعیة، فالكیفیة التي كونت بها الثقافة الدبلوماسیة قوة الدبلوماسیة قد دعمت بممارسات و 

  .خطابیة لغویة

) التهدید ،األمن(المصطلحات ناء المفاهیم و یفیة بقد تبنت كنجد أن المقاربات النقدیة لألمن  وبذلك
التقلیدیة التي تنطلق من طرح السؤال  االتجاهاتعكس ) ?Comment(من طرح السؤال كیف؟  انطالقا
  .في تفسیرها للواقع الدولي) ?Pourquoi(لماذا؟ 

فإلى جانب تركیزها على كیفیة بناء التهدیدات األمنیة من خالل خطابات اللغة ركزت أیضا على 
البنى االجتماعیة إلى جانب الدولة و تركیزها من خالل إدخال األفراد و  لألمنتوسیع الوحدات المرجعیة 
  ) .Emancipation(على مفهوم األمن كإنعتاق 

اإلنعتاق عنده یعني السعادة أب هذا المفهوم و ) Max Horkheimer(ویعتبر ماكس هوركهایمر 
بوث  نكما عرفه كا ،اإلستغاللحالة إجتماعیة یغیب عنها الظلم و لجمیع األفراد، والسعادة هنا تعني 

)Ken Booth ( ّتاروا إخالمعنویة التي تعوقهم عن فعل ما األفراد من اإلكراهات المادیة و  ه تحریرعلى أن
 )Emancipation Is The Freeing Of People From Thoseفعله في غیاب هذه اإلكراهات 

Physical And Humain Constraints Which Stop Them Carrying Out What They 
Would Freely Choose To Do(.  

  

  

                                                             
1  Renate kenter, « the art of the possible, the scenario method and the third debate in international relation 
theory, (master thesis in –IR university of Amsterdam), 1998, p10. 
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  : التحول إلى مفهوم األمن اإلنساني _3      

خالل القرن الثامن عشر، أین ركز ) Sécurité Humaine( اإلنسانيیعود تاریخ مفهوم األمن 
األفراد حمایة بتركیزه على األمن و ) Adam Smith(على حریة وحقوق األشخاص، كما نجد آدم سمیث 

بالنسبة لكوندورسي  أماسالمة ممتلكاتهم، من االعتداءات العنیفة والمفاجئة التي تهدد سالمتهم و 
)Condorcet ( األشخاص البد أن یكون مبدأ أساسي لعقد إجتماعي، وتدعمت هذه األفكار فإن أمن

  . 19871للتنمیة المستدامة سنة ) Rapport Brundtland(بتقریر برتلند 

من خالل محاولته تأسیس ) John Galtung(جهة أخرى نجد إسهامات كل من جون غالتونغ من 
لیسثر براون  لمیة وغیرهم من المفكرین أمثالوالعدالة العانظام عالمي قائم على االحتیاجات اإلنسانیة 

)Lester Brown ( و ریتشارد ألمن)Richard Ullman ( نیكوال أنوف : بعض البنائیین أمثالو
)Nicholas Onuf ( و مارثا فینومور)Martha Finnemore(2 وغیرهم.  

) UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ستعمال لمفهوم األمن االنساني من خالل اِ ل نبثق أوّ وقد اِ  
لكرامة البشریة وكرامة اإلنسان وتلبیة أین ركز على صون ا 1994لتنمیة البشریة لسنة لفي تقریر 

األبعاد اإلنسانیة  المعنویة، ضمن إطار التنمیة بمفهومها الشامل الذي تتداخل فیهحتیاجاته المادیة و اِ 
  3 االقتصادیةوالثقافیة واالجتماعیة و 

 Lioyd(وعلى المستوى الدبلوماسي نجد المقاربة الكندیة عن طریق وزیر خارجیتها اللوید أكسوارتي 
Axworthy ( بالتنسیق مع مجموعة لیسواین)Lysoen  ( ویشمل األمن ، 2000و 1996بین عامي

  . الحروبو  جماعات أثناء النزاعات المسلحةالیومیة لألفراد وال االحتیاجاتعلى وجه الخصوص  اإلنساني

یاجات الفردیة، والصراع ضد حتعتباره كضمان لالاِ من اإلنساني باألالمقاربة الیابانیة فتركز على  أما
العمل على تؤثر سلبا على رفاهیة األفراد و  زمات المالیة التي قد، األمراض، التهمیش، الوقایة من األالفقر

  .مستوى معیشة األفراد و تحقیق رفاهیتهم، لتحسین 4االقتصادیةرفع التحدي من أجل التنمیة 

                                                             
  .67- 66محسن بن العجمي بن عیسى، مرجع سابق، ص ص   1

2  Barbara delcourt, op.cit, p72. 
  .11محمود شاكر سعید وخالد بن عبد العزیز الحرفیش، مرجع سابق، ص  3

4  Barbara delcourt, op.cit.p77. 
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شي ید رئیس الوزراء األسبق كیوزي أوبلى عهإوتعود بدایة الطرح الیاباني لمفهوم األمن اإلنساني 
)Keizo Obuchi ( 1997صابت دول جنوب شرق آسیا سنة بعد األزمة المالیة التي أ 1998سنة ،

، فإن نیالعشر في القرن الحادي و اء البشري على أنه في ظل األخطار التي تواجه البق أكدبحیث 
إلى قرن یجعل من اإلنسان محور  هناكحاجة لتبني مقاربة جدیدة یتحول معها القرن الحادي والعشرین

التمكین من بلوغ و  ا على حمایة األفراد، یقوم أساًس Human Centered Century(1(اإلهتمام 
مجتمعات آمنة یمكن لألفراد فیها ممارسة خیاراتهم الفردیة االحتیاجات الضروریة المستقبلیة، مع خلق 

   .حتیاجاتهم المستقبلیةدون التأثیر على اِ 

تمویل أنشطته و ) ONU(مم المتحدة باأل اإلنسانيوقد عمدت الیابان إلى إنشاء صندوق األمن 
القوة لحل  ستخدامكذا اِ حظر الحرب و ) 09(باإلضافة إلى تبني دستور الیابان في مادته التاسعة 

  2.النزاعات

یشمل الجانب  اإلنساني لألمنالمتحدة بسبعة أبعاد مختلفة  لألمموقد جاء تقریر التنمیة البشریة 
  .البیئي، الفردي ، الجماعي والسیاسيائي، الصحي، ذاالقتصادي، الغ

الدولي ري من مسؤولیات القانون وخالل العشریة األخیرة من القرن العشرین أصبح األمن البش
ُ  المجتمع الدولي، حیث برز ماو  قرار و   ،)Protecting humanthe(عرف بمفهوم الحمایة البشریة ی  مبدأإ

قلیات حمایة األمن أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان و  )Humanitarian Intervention( اإلنسانيالتدخل 
یقاف الجرائم و  المتضررة  على غرار روندا، كامبودیا، وتقدیم ید المساعدة للدول ،المرتكبة ضد اإلنسانیةإ

  .غیرها من الكوارث التي قد تمس بسالمة األفراد و المجتمعاتمن الكوارث الطبیعیة و 

  

  

  

  

                                                             
  . 120-119 خدیجة عرفة محمد األمین، مرجع سابق، ص ص  1
  .نفس المرجع  2
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  :لظاهرة اإلرهاب اإلطار المفهوماتي والتطوري: المبحث الثالث

  :ظاهرة اإلرهاب النشأة والتطور: المطلب األول      

حیزا كبیرا من التفكیر لدى المفكرین والسیاسیین ) Terrorisme(شغلت كلمة اإلرهاب  لقد  
 عتبرت مادة دسمة لدى وسائل اإلعالم، خصوصا بعد أحداث الحادي عشر منستراتجیین، كما اِ واالِ 

ته فووزارة الدفاع األمریكیة بواشنطن وما خلالتي أصابت برجي التجارة العالمیة بنیویورك  2001سبتمبر
 جتماعیةاِ من آثار مادیة ونفسیة على األفراد والجماعات والمؤسسات، فالظاهرة اإلرهابیة كظاهرة إنسانیة 

إلى الثورة الفرنسیة والتحوالت  روما القدیمة إلى فرقة الحشاشینمن  انطالقاقدیمة قدم التاریخ البشري، 
خالل الحربین العالمیتین  لحقها رن العشرین وماالعالمیة التي تبعتها، وصوال إلى الثورة البلشفیة خالل الق

في جمهوریات القوقاز إلى جانب التحوالت التي صاحبت تفكك اإلتحاد السوفیاتي  والثانیة، األولى
ات القرن العشرین، وصوال إلى یعینمن الجمهوریات التي تشكلت خالل تسالشیشان والبسنة وغیرها و 

  . مریكیةفي الوالیات المتحدة األ 2001أحداث 

 : اإلرهاب في القدیم -1

نف إنسانیة بین هابیل یعتبر العنف من أبرز الثوابت في الحیاة البشریة، فقد بدأت أول عملیة ع
 تأخذت ظاهرة العنف یمات المختلفة للحیاة البشریة أخذآدم علیه السالم، ومع ظهور التنظ وقابیل إبناء

وسیلة في ید  إعتبرطالما وتطور تلك التنظیمات، و  ختالفالِ وتطورت تبعا  ختلفتاِ ا وصورً  أشكاالً 
 ستردادإل اءفالحهم، كما إعتبر أیضا وسیلة في ید الضعصحفاظ على الوضع القائم وتطویره لاألقویاء لل

  1.حقوقهم وحمایة وجودهم

 Jules(غتیاالت التي مست السیاسیین أمثال جولیس سیزار وقد شهدت روما القدیمة العدید من االِ 
Cesar( الملك الشاب شیلدریك  غتیالاِ للمیالد  675كما شهدت سنة  ،داخل مجلس الشیوخ الروماني
الحسن (، وقد ظهرت في القرن الثاني عشر مجموعة تدعى الحشاشین التي أسسها )ChildéricII(الثاني 

األشخاص الذین من القبیلة اإلسماعیلیة النزاریة، كانت تضم في صفوفها في إیران وسوریا ) بن الصباح

                                                             
جامعة العلوم التطبیقیة،  :عمان( ،الطبعة األولى ،"تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى: قضایا دولیة"یمة، امحمد عوض الهز   1

  .45، ص )2005
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على  عتمدتاِ وقد  ،Assassins(1(كلمة  نبثقتاِ ن الحشاشی سمهاإیتعاطون مخدرات الحشیش ومن خالل 
موجة هدف بث الرعب في قلوب الناس، كما ظهرت د الخصوم والسیاسیین والحاكمین بالقتل والتصفیة ض

نفاري هنري السادس   غتیالواِ ملك فرنسا،  غتیالكاِ غتیاالت أحدثت ضجة كبیرة في تلك الفترة، من اإل
)Navarre Henri IV ( 16102سنة.  

تاریخ اإلرهاب من العصور القدیمة (ن وأرنولد یلبن في كتابهما ایان جیرارد نشالیویرى المؤلفان الفرنس
ومان أن الفعل اإلرهابي كعمل إجرامي جماعي، كان أول من قام به هم الیهود ضد سلطة الرّ ) إلى القاعدة

ا نظرً ) خنجرینالمُ (طلق علیها الرومان إسم ، وقد َأ)عاءرَ الوُ (أو ) األتقیاء(من خالل جماعة تسمى 
خارجین  ن یعتبرونهم كفاراً لدتهم ممَّ الخناجر لتصفیة ممثلي السلطة الرومانیة، وتصفیة أبناء جِ  الستعمالهم

  .3عن الشریعة التوراتیة

صاحبه من حروب دینیة في ألمانیا وهي حرب الثالثین عاما التي  ا في القرن السابع عشر، وماأمَّ 
سنة  "واستفالیا"تفاقیة هذه الحرب باِ  نتهتواِ شهدت إبادات جماعیة للعائالت والطوائف الدینیة المختلفة 

1648 .  

كظاهرة سیاسیة في عهد الثورة ) Terrorisme(وفي القرن الثامن عشر ظهر مصطلح اإلرهاب 
، وقد هیمن 4فیها الیعاقبة على السلطة وأطاحوا بأنصار العهد الملكي استولىالفترة التي  الفرنسیة، وهي

على لجنة األمن العام، وأعلن عن سیادة حكم اإلرهاب في فرنسا وقاد حملة إعدام شملت كل  دوبسبیر
عرف ، وبهذا ظهر ما )1794-1792(أنحاء فرنسا ما بین  ُ بالعنف  رتبطاِ بإرهاب الدولة ألول مرة حیث  ی

  .السیاسي

اإلرهاب كوسیلة  ستخدمتاِ وبحلول القرن التاسع عشر ظهرت في أوروبا حركات ومنظمات سیاسیة، 
كالحركة الفوضویة والعدمیة، وهي حركات یجمع بینها أساس فكري واحد وهو أهدافها السیاسیة، لبلوغ 

                                                             
) 1994مؤسسة الوحدة للنشر والطباعة، : الجزائر( الطبعة األولى،  ،"االغتیاالت السیاسیة حقائق وأسرار"مصطفى بن السعید،   1

  .08ص 
2 Alexandra Callis et Amaury Giraud, « histoir(s) du terrorisme », disponible sur : 
http://www.franceculture.fr/sites/default/files/2013/07/25/ 4673456/fichiers/Histoire(s)%20du%20terrorisme.pdf 

نهیار اإلمبراطوریة األمریكیة: اإلرهاب العولمي"هارون فرغلي،   3   . 30، ص )2006دار الوافي للطباعة والنشر، (، "وإ
  . نفس المرجع  4
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 دكما شهدت هذه الفترة العدی. 1وتمجید حریة الفرد واالقتصادیةرفض السلطة وتهدیم المؤسسات السیاسیة 
م  1800في ) Bonaparte(غتیاالت ومحاوالت التصفیة ضد السیاسیین، كمحاولة قتل بونابرت من اإل
مالحظ  هو ماو  . 2 1858في  الثالثوبونابرت  1835في ) Louis Philippe(لویس فلیب والملك 

ان الثورة الفرنسیة، إلى أسلوب للمعارضة في ید خالل هذه الحقبة هو تحول اإلرهاب من أسلوب حكم إبّ 
دت عملیة افضة للخضوع إلرادتها ونفوذها وبذلك تجّس الجماعات المعارضة للسلطة ومؤسساتها، الرَّ 

ر مع لكن ذلك تغیّ  ،)ات واألفرادالجماع(غیر الرسمي  إلى اإلرهاب) ولةالدّ (من اإلرهاب الرسمي  نتقالاإل
سیطرة البالشفة على الحكم، وبذلك تسجیل عودة ا مع الثورة البلشفیة و خصوًص  ،العشرینبدایات القرن 

  .السلطة واألفراد والجماعاتتحول اإلرهاب كأسلوب متبادل بین ، لیسمي في ید السلطةاإلرهاب الرّ 

ف العن برعتُ أُ اإلرهاب بمختلف أشكاله، أین  مافیه ورَس وقد شهد القرن العشرین حربین عالمیتین مُ 
واسطتها أبشع المجازر في تاریخ اإلنسانیة من خالل األعمال التي مارستها رتكبت بالوسیلة الوحیدة التي ُأ

مریكیة من خالل كل من النازیة والفاشیة في أوروبا واإلبادة الجماعیة التي قامت بها الوالیات المتحدة األ
  .یزال أثرها إلى یومنا الحاضر فته من مجازر الخلّ  للسالح النووي ضد الیابان وما استعمالهاِ 

 : ةالتحرری الحركات -2

لعالم خاصة المغرب العربي، بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت العدید من الحركات التحرریة في ا
 22: مرة في فلسطین بتاریخري أول اإلرهاب التحرّ  ستخدمأُ العنف كوسیلة للمقاومة، وقد  ستخدمحیث أُ 

أین كانت فلسطین تحت ) King david(م من خالل عملیة تفجیر فندق كینغ دافید 1946جویلیة 
  .ضد الشعب الجزائري 1945ماي  08وسبقتها مجازر . 3البریطاني في تلك الحقبة االنتداب

الثورة الجزائریة شهدت موجة من العنف السیاسي مع إعالن قیام جبهة التحریر الوطني  ندالعوباِ 
)FLN ( عالنها نقل الثورة إلى فرنسا 1954عام ا على للتفجیرات في األماكن العمومیة رد  ستخدامهاواِ ، وإ

كیل منظمة تشكما عمدت فرنسا إلى . الجیش الفرنسي في حق الشعب الجزائري رتكبهااِ المجازر التي 
وقیامها بالعدید من ) O.A.S) (L’organisation De L’armée Secrète(سم إرهابیة سریة عرفت باِ 

  .1962والتفجیرات ضد المدنیین الجزائریین سنة  غتیاالتاإل

                                                             
  .52محمد عوض الهزایمة، مرجع سابق، ص   1

2  Alexandra callis et amaury Giroud, OP.cit, p 03.  
3  ibid, p06. 



لدراسة لالنظریة  –هیمیة المفا اتــــ المقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظري للدراسة ــــــاإلطار الن: الفصل األول  
 

50 
 

إسرائیل لمجازر إرهابیة في حق  رتكابواِ كما برز في هذه المرحلة الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي، 
إلى مجازر صبرا  باإلضافة 1956ي، كمجزرة دیر یاسین ومجزرة كفر قاسم سنة الشعب الفلسطین

  .1986وشاتیال سنة 

أبشع الجرائم، وظهور العدید من  الرتكابالصهیونیة اإلرهاب كوسیلة و سیاسة وعقیدة  ستخدمتاِ وقد 
  .ب الفلسطینيالمنظمات اإلرهابیة الصهیونیة على غرار جماعة أرغون والهافانا وغیرها لترویع الشع

من  ستشهادیةاِ سائل لتحریر فلسطین من تفجیرات وعملیات جمیع الو  مستخدااِ ى الفلسطینیون كما تبنَّ 
  .دت للدفاع عن الشعب الفلسطینيفتح وحماس وباقي الحركات األخرى التي تجنَّ  خالل حركتي

في فترة السبعینات العدید من األعمال اإلرهابیة كالجیش اإلرلندي في إرلندا  أوروباوقد شهدت 
فرانكو من  ي خلیفة للجنرالمِّ غتیال من ُس ر في ألمانیا اإلتحادیة، وعملیة اِ الشمالیة ومنظمة الجیش األحم

األلویة باإلضافة إلى حركة ) Basque(إقلیم الباسك  ستقاللباِ بة المطالِ   )ETA(طرف حركة إیتا 
. Aldo Moro(1(رئیس الوزراء اإلیطالي ألدومورو  غتالتاِ التي ) Les Brigades Rouges(الحمراء 

أین شهد ) Apartheid(جنوب إفریقیا ظاهرة التمییز العنصري من خالل نظام األبارتاید كما شهدت 
مریكیة ضد متحدة األالسود عملیات عنف وتصفیة من قبل البیض، وهي نفس الظاهرة شهدتها الوالیات ال

السود، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه حدث خلط بین مفهوم اإلرهاب وحق تقریر المصیر للشعوب 
المستعمرة، وهو خلط قامت به المدارس الفكریة وأجهزة اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئیة في أوروبا 

  2.وأمریكا وعملت على تثبیته وتعمیقه في فكر اآلخرین

 :اإلسالماوي) التطرف(اإلرهاب  -3

ا العدید في نهایة الثمانینات من القرن العشرین شهدت العدید من الدول زعزعة مدنیة، شهدت خالله
أین ظهر . لعقائدیة خصوصا في إفریقیا والمناطق الغربیة من العالم اإلسالميمن الصراعات العرقیة وا

یة و یعورة اإلیرانیة من خالل عقیدتها الشالتطرف اإلسالماوي في عهد الثنموذج من العنف قائم على 
ضد أمریكا ثم حركة ستخدمه حزب اهللا اِ  كما االنتحاريرف بالنموذج ُع وقد عرف ربطها بمفهوم الشهادة، 

                                                             
الدار العربیة للعلوم : لبنان(،الطبعة األولى، )أكرم حمدان ونرهت طبي: ترجمة( ،"العولمة والدیمقراطیة واإلرهاب"إیریك هوبز باوم،   1

  . 110، ص )2009ناشرون، 
  .52محمد عوض الهزایمة، مرجع سابق، ص   2
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ُ ، كما تبنَّ 1993حماس في فلسطین سنة  سنة خالل اه المتشددین اإلسالماویین في كشمیر والشیشان والب
  .1سنوات التسعینات

 1992 انتخاباتدخلت الجزائر خالل تلك الفترة دوامة من العنف اإلسالماوي من خالل إلغاء  وقد
و تبني الجماعة السلفیة المسلحة ) Front Islamique Du Salut( لإلنقاذبعد فوز الجبهة اإلسالمیة 

)Groupe Islamique Armé ( ة متجهة من ر طائ ختطافباِ للعنف كوسیلة ضد النظام، كما قامت
لتتطور هذه الجماعة فیما بعد الخاطفین  غتیالاِ بتحریر الرهائن و  نتهتإ، 1994فرنسا إلى الجزائر سنة 

وقد بدأت  ،)Al-Qaïda au Maghreb Islamique(إلى القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
 Khaled(كالعملیة التي نفذها خالد خلخال  نتشاراإلفي ) Groupes djihadistes(الجماعات الجهادیة 

kelkal ( في فرنسا ضد محطة القدیس میشال)Saint Michel ( 1995جویلیة  25في.  

سها السعودي أسامة بن التي أسَّ ) Al-Qaïda(یعرف بتنظیم القاعدة  وعلى المستوى العالمي ظهر ما
هذا التنظیم  )Aymen al zaouahiri(والمصري أیمن الظواهري  ،)Oussama ben Laden(الدن 

ستهداف قواعدها العسكریة رقم واحد، من خالل اِ ) Ennemi(بر الوالیات المتحدة األمریكیة العدو عتَ یَ 
فریقیا من خالل الهجوم على سفاراتها في كل من كینیا وتنزانیا  ومصالحها الحیویة في شبه جزیرة العرب وإ

   2.والعدید من الدول العربیة واإلسالمیة الصومالو  بعد تدخالتها المتكررة في لبنان 1998سنة 

 World Trade(ضد مركز التجارة العالمیة  2001مات الحادي عشر من سبتمبرواألبرز هو هج
Center( التي أعلنت القاعدة ،)Al-Qaïda ( ُطالبة بسحب أمریكا للقاعدة العسكریة مسئولیتها علیها م

ضحیة، وتبعها العدید من  3000فت هذه الهجمات أزید من خلّ  ، وقد3الموجودة على األراضي السعودیة
ضحیة في  45ف المغربیة، الذي خلَّ  )Casablanca(الدار البیضاء  عتداءكاِ التفجیرات ضد المدنیین، 
بواسطة القنابل في محطات  2005سنة ) Madrid(مدرید  اتعتداءوإ ، 2004الحادي عشر من مارس 
  .جریح 1800ضحیة و 191القطار أین خلف أزید من 

ا بغزو بدًء ) La Guerre Au Terrorisme(وقد أعلنت اإلدارة األمریكیة الحرب ضد اإلرهاب 
  .2003ن، ثم التدخل في العراق سنة أفغانستان ضد طالبا

                                                             
  .111إیریك هوبز باوم، مرجع سابق، ص   1

2 David c. rapoport, « terreur moderne : Les quatre vagues », (traduction par Jean-marc Flukiger), juillet 
2005, disponible sur : http://www.terrorisme.net/pdf/2005-rapport.pdf. 
3 Ibid, p 22. 
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وفي إفریقیا ظهرت العدید من الحركات اإلسالمیة المتطرفة كالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
)Al-Qaïda au Maghreb islamique (ضد  االختطافاتأین نفذت العدید من  ،في منطقة الساحل

 Les(في نیجیریا وحركة الشباب المجاهدین ) Bokoharam(األجانب، كما نجد جماعة بوكوحرام 
Milices al Chabbab(1.  

 ستخدم كوسیلة لترهیب وترویعاإلرهاب ظاهرة أوروبیة النشأة، حیث اُ  نَّ أسبق نخلص ب من خالل ما
ر في المخابر السیاسیة األمریكیة، لتحقیق أهدافها ومصالحها التي وِّ الناس، كما أن اإلرهاب كمصطلح، طُ 

  .تتماشى وهیمنتها العالمیة

  :تعریف اإلرهاب وعالقته ببعض المصطلحات ذات الصلة: المطلب الثاني

 :تعریف اإلرهاب -1

ول الوطنیة اإلجرامیة التي تعدت آثارها الدمن الظواهر ذات الطبیعة ) Terrorisme(یعتبر اإلرهاب 
لتكتسب طابع العالمیة، مهددة بذلك أمن الدول والشعوب ومصالحها، لغرض تحقیق أهداف مسطرة من 

  .قبل األطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة

حول ظاهرة اإلرهاب، إال أن المجتمع الدولي لم الدولیة  تفاقیاتاإلرغم وجود عدد كبیر من الفب
فاألكید أن مفهوم اإلرهاب  ن یصبح تعریف مرجعي لهذه الظاهرة،توصل إلى وضع تعریف دقیق یرقى ألی

ُ ال یعاني من أزمة شح في التَّ  قة عدم الدِّ به من ا لما یتمیز عاني من أزمة تعدد في التعریف، نظرً عاریف بل ی
  .وغلبة لغة المصالح في أحیان أخرى

مفهوم اإلرهاب خاصة على مستوى التصور والفهم، ألن هناك  لذا یجب توخي الحذر في التعاطي مع
  .بشأن ماهیته تفاقاِ یوجد بینهم  ذاته، كما ال سیاسیین على أن اإلرهاب مشكلة بحدِّ بین الخبراء وال فاقتِّ اِ 

فأقدم ففي القوامیس العربیة القدیمة تكاد تخلو الكلمة من مفهومها اإلصطالحي المقصود والدقیق، 
ا  لمفهوم اإلرهاب الكلمة وتواردها على لسان العرب، كما أننا ال نجد أثرً  الشتقاقاتقت تطرّ القوامیس 
قت لإلرهاب بصفته كلمة مفردة تعني اإلزعاج الحدیثة التي تطرَّ في بعض القوامیس  استثناًء اِ كمنهج، 

                                                             
1 Jérome calavzène, «le terrorisme depuis 1945», disponible sur:  
http://www.prepa-isp.fr/wp-content/annales/5-commissaire/histoire/2012 .pdf 



لدراسة لالنظریة  –هیمیة المفا اتــــ المقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظري للدراسة ــــــاإلطار الن: الفصل األول  
 

53 
 

فته فعرَّ ) Terrorist(، كما تعرضت لمفهوم اإلرهابي 1"إذا وقع اإلرهاب هاباإلویقشعر "واإلخافة كقولهم 
  .بمن یلجأ إلى اإلرهاب إلقامة سلطته

إرهاب باللغة العربیة في الفترة األخیرة، فكلمة  إالَّ  واإلرهاب بمفهومه اإلصطالحي لم یكن متداوالً 
باللغة اإلنجلیزیة، وهي كلها مشتقة من الكلمة ) Terrorism(باللغة الفرنسیة و ) Terrorisme(تقابلها 

َ َز فْ َأوَ  َب َه رْ وَأ َب َع رْ التي تعني َأ) Terrere(الالتینیة  -Terrorism(كلمة  أنفق علیه هو تَّ والمُ . ع
terrorisme ( ّدخلت األكادیمیة أبالتحدید، وقد  1794أثناء الثورة الفرنسیة سنة  ستعمالاإلز دخلت حی

نسق اإلرهاب الذي نظام أو (قصد بها وی 1929في ملحقها الصادر عام ) Terrorisme(الفرنسیة كلمة 
  .)2ساد في فرنسا خالل الثورة

هَّ  ُ وفي القاموس العربي فإن كلمة اإلرهاب مشتقة من الفعل رَ ومعناه َخاَف  ابً َه ا ورَ بً ْه ، رُ ةً بَ ْه ، رَ ُب ّه رَ َب، ی
ُ أي َأ ه َهبَ فًا وَخائًفا ویقول َأرْ ُ َع زَ فْ ه و َأافَ َخ َخوْ   .ه

للعنف ألجل أغراض  ستخداماِ إلى أن اإلرهاب هو یشیر  )Larousse(وفي القاموس الفرنسي لروس 
  .سیاسیة، وهو أسلوب تستخدمه الحكومات والجماعات المختلفة

هََّب، أي تخویف شخص ما ) Oxford(أما في القاموس اإلنجلیزي  فیشیر إلى أن اإلرهاب من الفعل رَ
  .قتل الناس ألغراض سیاسیة) Terrorism(العنف، كما تعني كلمة  باستعمال

هبة وفي ا وَن بِ " ... مرادفة للعدید من المعاني كقوله تعالى لقرآن الكریم وردت كلمة الرّ ُ هب َعُدوَّ اهللا  هِ تُرْ
َكمْ  َعُدوَّ ْ عَ وا بِ أوفُ : "... ، وتعني هنا إخافة أو تخویف، كما نجد أیضا في قوله تعالى3..."وَ ْ عَ بِ  وِف م أُ كُ دِ ه ي دِ ه

ُ َه رْ فَ  اَي یَّ وإِ  ُ نَّ إِ : " قال أیضا، كما 4..."وْن ب ُ انُ م كَ ه ، ونالحظ في 5"رهبابا وَ غَ ا رَ نَ نَ عوُ یدْ ات وَ رَ یْ ي الَخ فِ  وَن ُع ارِ َس وا ی
هبة یعني الخوف والتقرّ  ب من اهللا، كما دل في مرة واحدة على إخافة وترهیب القرآن الكریم أن مصطلح الرّ

  .العدو
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ا للتفسیرات المختلفة لإلرهاب یواجه خالفات عمیقة نظرً  صطالحياإلوتجدر اإلشارة إلى أن التعریف 
فق علیه أن مصطلح اإلرهاب أوجدته الدول والمتَّ  ،جتماعیةواإلالمفاهیم الفلسفیة والسیاسیة  ختالفباِ 

  .لوصف المقاومین والحركات التحرریة ستعماریةاإلة خاصة في الحقبة بقوّ  ستعملتهواِ الغربیة 

ُ تقائیةناِ بطریقة  ستخدماُ وقد  كلما "  بقوله) J.derrida(ده الفیلسوف الفرنسي جاك دریدا ؤكّ ، وهو ما ی
 باعتبارهمفقد أمكن اإلشادة بإرهابیین ...لما أصبح عرضة للتطویع اإلنتهازيا كَّ زداد المفهوم غموًض اِ 

مكافحین من أجل الحریة، في سیاق المقاومة ضد اإلحتالل السوفیاتي في أفغانستان على سبیل المثال، 
فق علیه لمصطلح اإلرهاب تَّ لذلك ال نجد تعریف مُ  ،1"إرهابیین في سیاق آخر عتبارهمباِ بهم  وجرى التندید
 ُ ُ عرّ فهناك من ی معیار موضوعي مركزا على  عرفه وفقفه ضمن معیار الوسائل المستخدمة، وهناك من ی

  .رتكبوا األعمال اإلرهابیةالغایة والهدف الذي یسعى إلیه مُ 

  2"عمل یقوم على تخویف الناس بمساهمة أعمال العنف"على أنه ) Lemkin(فه الفقیه لیمكن وقد عرّ 

بقصد عمل إجرامي مصحوب بالرعب أو العنف "ف اإلرهاب على أنه فیعرّ ) Sottil(ا الفقیه سوتیل أمَّ 
  .3"تحقیق هدف معین

العمدي والمنظم لوسائل من اإلستخدام "على أنه ) G.Lafassir(ویعرفه الفقیه الفرنسي جورج الفاسیر 
  .4"شأنها إثارة الرعب بقصد تحقیق بعض األهداف

مجموع األعمال التي من طبیعتها أن تثیر "على أنه ) Givanovitch(فه الفقیه جیفانوفیتش كما عرَّ 
  .5"ما اإلحساس بتهدید أیا كان، وتتمخض عن اإلحساس بالخوف بأي صورة لدى شخص

أما على الصعید العربي فنجد العدید من التعاریف حول مصطلح اإلرهاب كالتعریف الذي وضعه 
غیر المشروع للعنف بواسطة فرد  ستخداماإلهو "أن اإلرهاب  عتبراِ ، حیث )Nabil Hilmi(نبیل حلمي 

ا بشریة أو یهدد ض للخطر أرواًح ا یعرّ ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعبً أو مجموعة أو دولة 
                                                             

  .23هارون فرغلي، مرجع سابق، ص   1
  .02، ص )1988دار النهضة العربیة، : القاهرة( ،"اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام"نبیل أحمد حلمي،   2
، القانون الدولي العام والفقه اإلسالميجوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في : اإلرهاب الّدولي"منتصر سعید حمودة،   3
  . 41، ص 2006، )دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة(
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  1"موضوع ما اتجاهحریات أساسیة ویكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغیر سلوكها 

دولتیا تحفزها بواعث عقائدیة وتتوخى أحداث عنف محرم  إستراتیجیة"شریف بسیوني بأنه  هفویعرّ 
عنف مرعب داخل شریحة خاصة من مجتمع معین لتحقیق الوصول إلى السلطة أو القیام بدعایة لمطلب 

أو نیابة عن دولة من یعملون من أجل أنفسهم أو مصلحة بغض النظر عما إذا كان مقترفوا العنف 
  .2"الدول

عنف منظم ومتصل بقصد حالة من التهدید العام "اإلرهاب  ویرى األستاذ أحمد جالل عزالدین أن
  3."الموجه لدولة أو لجماعة سیاسیة، والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقیق أهداف سیاسیة

اع القرار والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة خصوصا بعد عاریف من طرف المفكرین و صنّ دت التَّ وقد تعدَّ 
  .ف اإلسالميهذا المفهوم بالتطرُّ  رتبطاِ أین  2001أحداث سبتمبر 

كل فعل من "م على أنه  1998العربیة لمكافحة اإلرهاب الصادرة بالقاهرة عام  تفاقیةاإلفته وقد عرَّ 
ا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، أفعال العنف أو التهدید أیا كانت بواعثه أو أغراضه، یقع تنفیذً 

عهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق أو ترویویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس 
أو تعریض علیها  ستیالءاإلأو  حتاللهااِ الخاصة، أو  أوالضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة 

  .4"أحد الموارد الوطنیة للخطر

العدوان الذي یمارسة " م مصطلح اإلرهاب على أنه 2002ویحدد المجمع الفقهي اإلسالمي سنة 
 واألذىعلى اإلنسان دینه وماله بغیر حق ویشمل صنوف التخویف  غیاً دول بَ  أوأفراد أو جماعات 

خافة السبیل  والتهدید والقتل بغیر حق، وما فعال وقطع الطریق، وكل فعل من أیتصل بصور الخرابة وإ
بین الناس أو العنف أو التهدید، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى إلقاء الرعب 

و من صنوف إلحاق الضرر . أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم أو أموالهم للخطر بإیذائهمترویعهم 

                                                             
  .27.28نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص ص،   1
  .22، ص )2008للنشر والتوزیع، دار أسامة : األردن(، الطبعة األولى، " اإلرهاب الدولي"علي یوسف الشكري،   2
بحث مقدم لنیل  ،"آلیات مكافحة اإلرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع االممارسات الدولیة اإلنفرادیة"لونیسي علي،   3

   .24، ص )2012جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (، )غیر منشور(درجة دكتوراه 
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الطبیعیة  أولموارد الوطنیة بالبیئة أو بأحد المرافق و األمالك العامة أو الخاصة أو تعریض ألحد ا
  .1"للخطر، فكل هذا من صور الفساد في األرض

ف اإلرهاب بأنه  للقوة أو العنف، أو التهدید أو الترویع،  ستخداماِ كل "أما التشریع المصري فقد عرّ
هدف اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة ا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بیلجأ إلیه الجاني تنفیذً 

المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إیذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم أو 
موال العامة أو إلحاق الضرر بالبیئة أو باإلتصاالت أو المواصالت أو باأل وأحریاتهم وأمنهم للخطر، 

العبادة أو دور  أو أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو منع تیالء علیهاأو اإلس حتاللهااِ الخاصة أو 
  .2"أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین واللوائح معاهد العلم ألعمالها

عاریف من خالل مؤسساتها األمنیة ووزارتها وقد أوردت الوالیات المتحدة األمریكیة العدید من التَّ 
  .2001ادر في أكتوبر الخارجیة من خالل تقریرها الص

رتكب ضد غیر المقاتلین وعادة بنیة التأثیر العنف المتعمد ذو الدوافع السیاسیة والذي یُ "اإلرهاب هو 
واإلرهاب الدولي هو اإلرهاب الذي یشترك فیه مواطنوا أكثر من دولة واحدة أو یتم على ... على الجمهور

  .3"أرض أكثر من دولة

 ُ اإلستخدام غیر المشروع للقوة أو العنف من قبل "بأنه ) F.B.I(الفدرالي فه مكتب التحقیقات عرِّ وی
، أو تتجاوز أنشطتهم الحدود القومیة، ضد أشخاص أجنبیةمجموعة من األفراد، لهم صلة ما بدولة 

أو أي جزء منها، لتعزیز أهداف سیاسیة أو وممتلكات لترویع أو إكراه حكومة ما والسكان المدنیین 
  .4"إجتماعیة

التهدید الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو "في  )CIA(وحصرته وكالة اإلستخبارات المركزیة
  ".جماعات
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یمكن ضبط مفهوم اإلرهاب ألن مختلف  نرى بأنه ال صطالحیةوبهذا ومن خالل المفاهیم اإل
ما  شخص إلى آخر و من هیئة إلى أخرى هذه األخیرة تختلف من ،عاریف تخضع للعدید من العواملالتَّ 

ّسر وضع تعریف  عَ ُ   .شامل لظاهرة اإلرهاب، وهي میزة من ممیزات دراسة الظواهر اإلنسانیةی

العنف غیر الشرعي أو  استخدامكلمة اإلرهاب تعني : "تعریف إجرائي لإلرهابمما سبق یمكن تحدید 
خطف ا في ذلك على أسالیب متنوعة كمن طرف رد أو جماعة أو دولة، معتمدً  ستخدامهباِ التهدید 

  .بهدف بث رسالة تحمل أهدافا إلى جهة ما وغیرها الرهائن أو التفجیرات أو اِالغتیاالت حتجازواِ الطائرات 

 :اإلرهاب والعنف -2

خویف، فالعنف رویع و التَّ والتَّ  )Violance(بالعنف  ارتبطتبالعودة إلى التعاریف السابقة نرى أنها 
فهناك من  أن هناك خلط بین العنف واإلرهاب وهنا تجدر اإلشارة إلى عتبر آلیة لتحقیق العمل اإلرهابي،ی

وغیرها  ختطافاالِ أو  أو اإلعتداء جرائم بارتكابللعنف، فلغة العنف كالتهدید یرى بأن اإلرهاب مرادف 
الدول، هذه األخیرة تحتكر العنف كما یمكن أن تستخدمها  تستعمل من طرف األفراد والجماعاتیمكن أن 
عالء القانون والنظام، فالعنف یُّ  من أجل ألن في  عد أحد مظاهر اإلرهابضبط األفراد والمجتمعات وإ
فهو یرقى إلى أن سیة، فإذا كان العنف ذو طابع سیاسي لمطالب السیایرتبط اإلرهاب بالدوافع وا الغالب ما

، وبهذا یكون یمة مادیةأما إذا لم یكن مقرون بدوافع سیاسیة فهو على األرجح یكون جر  یكون عمل إرهابي
  .والعنف مظهر من مظاهره مفهوم اإلرهاب أشمل

 : اإلرهاب والجریمة السیاسیة -3

الفقهاء والمفكرین في تحدید ما إن كانت مطابقة  ختلفاِ عتبر الجریمة السیاسیة من بین المفاهیم التي تُ 
ألن الجرائم التي ال  الدافع السیاسيسیاسیة بال شك هو رتكاب جریمة فالدوافع الِ  لعمل اإلرهابي أم ال،ل

سیاسي یهدف إلى المساس بالنظام تقترن بالدوافع السیاسیة هي جرائم مادیة، فكل جریمة ترتكب بدافع 
ات یات و سبعینیهذه الظاهرة خالل ستین نتشرتاِ ، وقد 1 یعتبر جریمة سیاسیة للدولة واالجتماعيالسیاسي 

والرئیس األمریكي جون كینیدي، أندیرا غاندي رئیسة  الملك فیصل في السعودیة غتیالكاِ القرن العشرین 
في  ارتكبتأنور السادات في مصر وغیرها من الجرائم التي و  ، وألوف بالما رئیس وزراء السویدوزراء الهند

  .حق السیاسیین
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فموضوع العنف قد كما أن الجریمة السیاسیة ال تهدف إلى المساس بالدولة والنظام السیاسي فحسب، 
  ا داخل السلطة أو خارجها من جانب المعارضة یكون أشخاص سیاسیین سواًء 

قانون العقوبات الذي  العدید من الدول ضمن الجرائم اإلرهابیة كالتشریع الجزائري في عتبرتهااِ وقد 
المؤسسات وسیرها  ستقرارواِ كل األفعال التي تمس أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسالمة الترابیة  اعتبر

  .العادي، ضمن األفعال اإلرهابیة التخریبیة

الجریمة السیاسیة بأنها الجریمة التي یكون الغرض منها سیاسیا،  عتبراِ ع المصري فقد أما المشرّ 
   1.)55(قانون العقوبات في المادة  ى علیه، وذلك من خاللعتدَ عن طبیعة الحق المُ  بغض النظر

اإلرهاب والجریمة السیاسیة، هو أن األعمال اإلرهابیة في غالب األحیان تصیب ونقاط اإلختالف بین 
ي یكون لدیه معرفة عتدِ اسیة فالمُ أشخاص لیس لهم عالقة أو معرفة بمنفذي تلك العملیات أما الجریمة السیَّ 

  .جیدة على الشخص المراد اإلعتداء علیه

جریمة السیاسیة تتم في سریة من حیث التخطیط كما أن اإلرهاب یسعى إلى الدعایة ألفعاله بینما ال
  .والتنفیذ

م متصل لتحقیق أهداف، فالجریمة السیاسیة لیس بالضرورة تتبنى إذا كان اإلرهاب هو عنف منظَّ 
لتقاء بین األعمال إال أنه یوجد اِ  2،العنف، وحتى ولو تبنت العنف فهو لیس بالضرورة متصال ومنظما

ة في بعض النقاط كدوافع العمل اإلجرامي باألعمال اإلرهابیة، فالجریمة اإلرهابیة والجریمة السیاسی
ن كال الفعلین یعتبران غیر السیاسیة شأنها شأن العمل اإلرهابي غالبا ما یكون الدافع سیاسیا، لذلك نجد أ

  .3ن للقانونمشروعین ومخالفی

  

  

                                                             
، "دراسة مقارنة -رهاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة للقانون الجنائي الدولي والداخليجرائم اإل "مدحت رمضان،   1
   .87، ص )1995دار النهضة العربیة، : القاهرة(

   23، ص )1996ولي، بمكتبة مد: القاهرة(، الطبعة األولى، "اإلرهاب السیاسي"عبد الناصر حریز،   2
  .199، ص )2004جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، : الریاض(، "موقف اإلسالم من اإلرهاب"محمد بن عبد اهللا العمیري،   3



لدراسة لالنظریة  –هیمیة المفا اتــــ المقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظري للدراسة ــــــاإلطار الن: الفصل األول  
 

59 
 

 : اإلرهاب والجریمة المنظمة -4

نتشرت بكثرة في المجتمعات المختلفة عبر دول العالم، الجریمة المنظمة من بین المظاهر التي اِ  عتبرتُ 
رعاب  بحیث تمتلك نفوذ وسلطة وأموال، ما یجعلها قادرة على فرض منطقها من خالل تخویف وإ

  المواطنین

 دة ماتضم عدد من األشخاص عا فالجریمة المنظمة هي جریمة تمارس من خالل جماعات متعددة
 ضمن إطار تنظیمي دقیق یقوم على تقسیم األدوار، یغلب علیها طابع السریة وغالبا ما یكونوا محترفین

یتعدى نشاطها العدید من الدول، كما تملك عناصر و  صفیة الجسدیة للمخالفین لقواعدهایلجأ قادتها إلى الت
أشخاص خطیرین من خالل الوالء  الرشاوي، یقودها ستخداماِ لها في السلطة الرسمیة للدول عن طریق 

 بویترتّ  لها هو السعي لتحقیق أرباح طائلةالمطلق من طرف أعضاء الجماعة والهدف األساسي ألعما
  .1قاء بطشهاتِّ اد المجتمع التعایش معها من أجل اِ عنها جرائم متعددة في المجتمعات، وتفرض على أفر 

ب حیث السعي إلى إدخال الخوف والرُّع اإلرهابیة منتختلف على الجریمة  فالجریمة المنظمة ال
ً  هبة في نفوس المواطنینوالرَّ  رهب ا إلى السلطات، فالمنظمات اإلرهابیة تُ كما یمكن أن یكون موجه

المواطنین سعیا منها إلى إثارة الرأي العام ضد سلطات الدولة ومحاولة إظهار عجزها عن حمایة 
كما أن المنظمات اإلرهابیة  2لطة ورموز النظام السیاسي القائمالمواطنین، كما تستهدف رجال الس

والتنظیم، وأسالیب التخفي والتمویه والتزویر خصوصا وعصابات الجریمة المنظمة یتبعان نهج السریة 
  .وثائق الهویة

أن هناك تعاون متبادل بین الجماعات اإلرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة، هذه األخیرة تحصل  كما
 سلحة في إطار تبادل المصالحعلى خدمة الجماعات اإلرهابیة، كتأمین مرور شحنات المخدرات واأل

  3.بینهما

                                                             
، ص )2006جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، : الریاض (، الطبعة األولى، "اإلرهاب والقرصنة البحریة"محمد فتحي عید،   1

258.   
  .407، ص )2004دار المطبوعات الجامعیة، : القاهرة(، "القانوني للجریمةاإلرهاب والبنیان "عطا اهللا إمام حسانین،   2
بحث مقدم ، "المواجهة التشریعیة لجرائم اإلرهاب في التشریع المصري والقانون المقارن"أحمد عبد العظیم مصطفى المصري،   3

  .166، ص )2002جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، (، )غیر منشور(لنیل درجة دكتوراه
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وهي الحاجة إلى یة، كما أن الجریمة المنظمة تقدم حلول للمشاكل التي تواجه الجماعات اإلرهاب 
  1.ل مقابل الحصول على الحمایة المسلحةاو السالح واألم

بین اإلرهاب والجریمة المنظمة فیمكن تمییز بعض النقاط، فالهدف من الفعل  ختالفاإلا من حیث أمَّ 
ختلف بین الجماعات اإلرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة فاألولى تهدف إلى تحقیق أفكار یاإلجرامي 

صحیحة، أما الثانیة فالهدف الوحید واألساسي هو  بأنهاومعتقدات حتى و إن كانت خاطئة غیر أنها ترى 
  .بغض النظر عن المصادر التي تكسب منها األموالالسعي إلى تحقیق الكسب المادي 

ً وكما ذكر  ا یبقى تحدید مفهوم الجریمة المنظمة شأنه شأن تحدید مفهوم اإلرهاب، فهو یغلب نا آنف
 ختالفواإلعلیها تعدد التعاریف وغیاب تعریف دقیق موحد متفق علیه، مما یصعب ضبط نقاط التشابه 

  .بین اإلرهاب والجریمة المنظمة

 : رهاب والتطرفاإل  -5

 ُ رتبطت بمفهوم اإلرهاب، وقد شمل التطرف الجوانب الدینیة ي اِ ف من بین الظواهر التعتبر التطرّ ی
على الخصوص في مختلف المجتمعات، أین قامت حروب عقائدیة طاحنة، فالتطرف الدیني لیس ولید 

بالعنف اإلسالماوي، فقد عرفت ألمانیا حرب دینیة  ارتبطالذي  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
بین الكنائس المسیحیة دمویة صراعات ظهرت أین  الثالثین عاما،بین مختلف مقاطعاتها سمیت بحرب 

  .شملت البروتستاتیة والكاثولیكیة واألنكلیكانیة وغیرها

التطرف على الجانب الدیني فقط، بل ظهر في المجال السیاسي من خالل األحزاب ولم یقتصر 
منها األحزاب اإلسالماویة في اریة المتشددة، الیساریة المتشددة، التي تتمیز بطابعها العنیف وأفكارها الیس

  .العالم العربي على وجه الخصوص

أسباب فكریة، نفسیة، سیاسیة أو  ف، فقد یكون مرجعهوتتشابك العدید من األسباب في إنتاج التطرّ 
ُ جتماعیة، اِ  وتربویة، وهناك من یؤكد على تشابك هذه الظروف  اقتصادیةمكن أن یكون هناك دوافع كما ی
  : ، ویمكن أن نورد بعض األسباب كالتالي1اا كبیرً ا یعطي الظاهرة تعقیدً مَّ م

                                                             
  .407مرجع سابق، ص  ،عطا اهللا إمام حسانین  1
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 إلى الغلو البعد عن الفهم الصحیح والتطبیق الفعلي للدین اإلسالمي في شؤون الحیاة مما یؤدي -
 .والتطرف

له األحزاب ذات الطابع اإلسالمي في الكثیر من  تتعرضاإلحباط السیاسي والتهمیش الذي  -
ُ  البلدان العربیة وحرمانها من الحیاة السیاسیة، ما ه إلى التنظیمات السریة المناهضة د التوّج ولِّ ی

 .وتبني مبدأ اإلرهاب، وهو ما شاهدناه في أمثلة حیة
همال النصوص لو في الفكر والفهم المتجاوز للدین والشریعة والتركیز على العمومیاالغُ  - ت وإ

 ُ  .عتبر أحد شعارات فرقة الخوارجالتفصیلیة، وهذا ی
 .نقص أو تقصیر أهل العلم في القیام بواجب النصح واإلرشاد والتوجیه -
هرة، فیتم تبني التخریب والقتل والتدمیر قص لدى بعض األشخاص وحب الظهور والشُ قدة النُّ ُع  -

 .أعمال بطولیة عتبارهاواِ 
شعور بخیبة األمل بعدم نیل الحقوق داخل المجتمع في الكثیر من البلدان اإلحباط النفسي وال -

 .2العربیة
ُشعر الشخص بالمسئولیة  -  .اآلخرین اتجاهتفكك المجتمع وعدم ترابطه ال ی
جریمة والمخدرات لإلرهاب وال وامتهانالسیئة وما یتولد عنها من بطالة  االقتصادیةالعوامل  -

 .عتداءات والسرقة وغیرهاواال
 . 3غیاب التربیة الحسنة المؤدیة إلى توجیه األفراد لألخالق القیمة الحسنة -

ب الدیني غالبا ما یؤدي إلى لذلك نجد أن هناك عالقة وطیدة بین اإلرهاب والتطرف، فالتعصُّ 
ن ال یعني اإلرهاب وال یمكن القول بأن الشخص المتدین هو اإلرهاب وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التدیُّ 

  .بأفعال القتل والترویع والترهیب للمواطنین اقترن، فالتدین ال یعتبر إرهابًا إال إذا إرهابي

ا فقط بل هناك حیز كبیر إلى أن التطرف اإلسالماوي لیس ولید األسباب التي ذكرناها آنفً  ونشیر
معتقدات الغربیة وما تنتهجه من إثارة لمشاعر المسلمین من تدنیس لإلسالم والسخریة من الللمجتمعات 

                                                                                                                                                                                              
ف"صالح بن غانم السدالن،   1 ، ) ن.س.ب(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، : الریاض( ،"أسباب اإلرهاب والعنف والتطرّ

  .05.  04 ص ص
   .17.18صالح بن غانم السدالن، مرجع سابق، ص ص،   2
  . 20نفس المرجع، ص   3
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المسلمین ومضایقتهم  كل من هو مسلم عبارة عن شخص إرهابي، وتشدید الرقابة على واعتباراإلسالمیة 
  .الغربیة في الدول

تجاه المجتمعات سباب التي هزت مشاعر المسلمین وتبنیهم نظرة تطرفیة اِ كل ذلك كان من بین األ
 واحتجاز واالغتیاالتكان في العدید من األحیان بلغة التفجیرات د أسلوب عنیف كرد فعل، ولَّ  الغربیة، ما

 201مدرید وأوكالهوما وأشهرها أحداث الحادي عشر من سبتمبر  واعتداءاتللرهائن، كتفجیرات الیابان 
  .التي أسست لمرحلة جدیدة سمیت بمرحلة الحرب على اإلرهاب

 : اإلرهاب والكفاح المسلح -6

 ُ في النصف الثاني  استقاللهاعتبر الكفاح المسلح من بین الوسائل التي تبنتها دول العالم الثالث لنیل ی
ل األعمال التحرریة بقبول وتأیید العدید من الدول الغربیة في تلك الفترة، من القرن العشرین، وقد حظت ُج 

 األمم المتحدة،میثاق انون الدولي و كالق والمؤسسات الدولیة مبدأ حق تقریر المصیركما تضمنت القوانین 
والعهدین المكملین للحقوق السیاسیة  1948كما برز ذلك في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

  .1966لسنة  واالجتماعیةواإلقتصادیة 

فالدفاع عن النفس والمقاومة عمل شرعي لیس له عالقة باألعمال اإلرهابیة وتعتبر المقاومة المسلحة 
والمبادئ ت للقتال تقوم بها عناصر خارج الجیش النظامي من أجل الدفاع عن المصالح الوطنیة كعملیا

، وتعتبر الحركات التحرریة الوطنیة كمنظمات ذات طابع وطني 1القومیة ضد القوى الخارجیة المعتدیة
ح تحت السیطرة غالبا ما تتشكل من جزئین، الجزء السیاسي والجزء العسكري، وتقوم في البلدان التي تكد

  .واإلستعمار األجنبي وتتبنى العمل المسلح من أجل تقریر مصیرها

وبهذا نرى بأن الكفاح المسلح مرتبط أساسا بمبدأ حق تقریر المصیر السیاسي وهو حق تتمتع به كل     
  .الدول دون إستثناء

فاألول یحظى بالقبول والتعاون میزة تفرقه عن األعمال اإلرهابیة، لدیه فالطابع الشعبوي للكفاح المسلح 
  .الشعبي بینما اإلرهاب یرفضه مختلف شرائح المجتمع

                                                             
دار الكتاب العربي : الجزائر( ،"دراسة قانونیة ناقدة: اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي"تامر إبراهیم الجهماني،   1

  .93 ، ص)ن.س.ب(، )للطباعة والنشر
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في المجتمع،  واالستقرارالعمل على ترسیخ األمن و  االستعماركما أن الكفاح المسلح یسعى إلى إزالة 
ن كما یسعى إلى تطبیق أفكار وقناعات حتى و  واالستقرارأما اإلرهاب فمقصده سلبي موجه ضد األمن  إ

  .كانت خاطئة

ا للقانون الدولي، المسلح لتقریر المصیر من الحقوق المشروعة وفقالقوة في الكفاح  ستخداماِ جوء إلى اللُّ 
ن كان الغرض عكس األعمال اإل من هذه األعمال هو رهابیة التي تكون غالبا ضد األبریاء العزل حتى وإ

  1.فهي غیر مشروعة وفق القواعد الدولیة المقاومة،

حق الشعوب واألمم في تقریر مصیرها  حتراماِ زت على وبذلك نجد أن الجمعیة العامة لألمم المتحدة ركَّ 
حقوق اإلنسان والمواطن  حتراماِ حق یجب أن یمارس بحریة دون ضغط خارجي، مع  عتبارهباِ ، واستقاللها

بكافة ) Colonialism( ستعمارواإل) Racism(والحریات األساسیة والعمل على إنهاء التمییز العنصري 
  .أشكاله ومظاهره

  :اإلرهاب بین الخصائص وتعدد الدوافع والوسائل: المطلب الثالث

 : خصائص اإلرهاب -1

الوطني والدولي وهي خصائص  اهرة اإلرهاب بالعدید من الخصائص على الصعید المحليسم ظتتَّ     
  :تمیزها عن الظواهر اإلنسانیة األخرى

  ُ2إلى األفراد والمؤسسات والمصالح التابعة لدولة ماوجه بالخصوص اإلرهاب یكون م. 
  َّي لیست بسیطة كما یعتقدهدة ومركبة یصعب ضبطها وفهمها ومعالجتها، فاإلرهاب ظاهرة معق. 
  عمال إرهابیًا یراه البعض اآلخر عمال الظاهرة اإلرهابیة، ظاهرة غیر توافقیة، فما یراه البعض

 .ة قیمیة معیاریةمشروعا، بذلك فهي ظاهر 
  مستقلون في الغالب، كما یمكن أن یكونوا العمل اإلرهابي هو نتاج عمل أفراد أو جماعات

 .جهة ما أو دولة ما مدعومون من طرف
 اإلرهاب مقصده تحقیق أهداف وغایات، كما یخلق حالة من القلق والخوف ویقوض الناس أمنهم. 

                                                             
  . 108نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص   1
   .50محمد عوض الهزایمة، مرجع سابق، ص   2
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 لدولة، وربما اإلقلیمیة والدولیةمتعددة تتعدى الحدود الوطنیة ل العمل اإلرهابي له عواقب. 
  تتمیز الظاهرة اإلرهابیة بطابع المفاجئة، بحیث ال یمكن التكهن بزمن ومكان حدوثها، عكس

 .الجریمة واألعمال اإلجرامیة التي یغلب علیها طابع التنظیم
  ّمن أهداف الظاهرة اإلرهابیة، مابین األهداف المعنویة والدعائیة كما یمكن أن تكون مادیة  دتتعد

 ).كالحصول على الفدیة(أجل تحقیق مكاسب 
  األعمال اإلرهابیة یمكن أن تكون كرد فعل على مظالم تعرض لها أفراد أو جماعات، وهي حالة

 .وسیاسیة اجتماعیةة ینتفي فیها وجود اإلرهاب، خصوصا إذا كانت هناك عدال
 الفعل اإلرهابي قد ینتج عن أفراد فقدوا األمل وعانوا من اإلحباط نتیجة الظروف المحیطة بهم. 
 كما  هي تشمل األسلحة الخفیفةالتمایز والتنوع في األسلحة المستخدمة في العملیات اإلرهابیة، ف

 .الطائرات والسفن واختطافالرهائن  واحتجازتشمل المتفجرات 
  في األرواح والممتلكات، باإلضافة إلى التهجیر والتشرید ظاهرة اإلرهاب تخلف خسائر كبیرة

 .للسكان
  عُّومْ بینیاألقویاء فهي عبارة عن سالح، كما  یتخذهاالضعفاء، كما  خذهایتّ اإلرهاب وسیلة ه نَ

 ".اإلرهاب سالح األقویاء كما هو سالح الضعفاء"في مقالته  تشومسكي
  هابیة تختلف من حیث البعد السیاسي ومن حیث الجوهر مع ظواهر التطرف والعنف الظاهرة اإلر

والممتلكات الخاصة والتدمیر والتخریب ضد األفراد  االعتداءاتواإلجرام، وتتشابه معهم من حیث 
 .والعمومیة

 فالضحایا قد یكونوا من النساء  یز بین الضحایا في تنفیذ أهدافها،األعمال اإلرهابیة ال تم
 .طفال، كما قد یكونوا عسكریین أو زعماء سیاسیینواأل

  اإلرهاب موضوع سجالي بین العلماء والمفكرین من حیث الطبیعة، هل هو ذو طبیعة سیاسیة أم
 .أم ظاهرة نفسیة، أما علماء القانون فقد سعوا إلى جعله عمل إجرامي اجتماعیة

  دقیق في وسائل بب التطور التكنولوجي والتحكم البس جلیة،بطریقة  تفحلتاسالظاهرة اإلرهابیة
 .، ما جعلها أكثر تنظیما وسرعةاالتصال

یف رنة، مطاوعة، قابلة للتكمن خالل الخصائص التي ذكرناها، نرى بأن الظاهرة اإلرهابیة، ظاهرة م
من الناحیة األكادیمیة،  حسب الظروف المحیطة، وهي خاصیة صّعبت من وضع تعریف محدد ودقیق لها
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علیها في الواقع، رغم الجهود المبذولة من طرف الدول مواجهتها والقضاء كما كانت هناك صعوبة في 
  .والمؤسسات الدولیة

 : دوافع اإلرهاب -2

 ُ ن لكل ظاهرة من ف الدول والمجتمعات، وبالتسلیم بأدت تأثیراتها إلى مختلمتَّ رهاب ظاهرة اِ عتبر اإلی
مكانها في خریطة السیاسة الدولیة دون دوافع  تأخذالظواهر دوافع ومسببات، فإن ظاهرة اإلرهاب ال 

 Court(عملت على تكوینها، فهي بالطبع لم تأتي من فراغ مطلق، وهنا نستحضر مقولة كورت فالدهایم 
Valdhaim ( ة تفشي ظاهرة اإلرهاب التي تهز ول الكبرى القسط األكبر من مسئولیأن للدّ  أعتبرالذي
األعمال اإلرهابیة بالعدید من األسباب والدوافع أهمها الدوافع السیاسیة، الدوافع  رتبطتاِ العالم، وقد 
  .باإلضافة إلى الدوافع اإلعالمیة والدینیة واالجتماعیة االقتصادیة

 :الدوافع السیاسیة  -  أ

 ُ عتبر اإلحباط السیاسي من بین العوامل المؤدیة لإلرهاب والعنف، فسیاسة اإلقصاء التي تنتهجها ی
للقمع ضد مختلف التیارات واألحزاب المعارضة یولد ردود أفعال  واستخدامهاالعدید من الدول العربیة 

  .مناهضة غاضبة تتبنى العنف المسلح واإلرهاب

السیاسي لیس حكرا على الدول العربیة، فهو موجود حتى في الدول الغربیة ضد التیارات  واإلقصاء
نف واألعمال اإلرهابیة واألشخاص الذین یدینون باإلسالم فمعظم أعمال العاإلسالمیة والجمعیات الدینیة 

  .سیاسیةدوافع ب تكون

السیاسیة التي تمس أعضاء النظام  االغتیاالترموز النظام من خالل  ستهدافاِ كما یمكن لإلرهاب 
یعتبر  أخرىمن جهة  ،واألماكن العمومیة، كما تمس المؤسسات الرسمیة للدولة ستبداداإلالقائم على 

إهمال الرعیة والتقصیر في شؤون المجتمع وعدم القدرة على توفیر حاجات األفراد من تحقیق العیش 
نقص والحاجة وتتولد بذلك المشاعر الناقمة على السلطة ، دافع یولد اإلحساس بال1الكریم والصحة والعمل
  .العنف واإلرهاب باستخدامیعبر عنه  والنظام الحاكم وهو ما

  : و ما تبعها من 2001الحادي عشر من سبتمبر  اعتداءاتكما أن السیاسة األمریكیة المتبعة بعد 
                                                             

  .8-7صالح بن غانم السدالن، مرجع سابق، ص ص   1
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 .هاالتدخالت في الشؤون الداخلیة للدول خصوصا العربیة واإلسالمیة من -
 السیاسي للدول وتهدید سیادتها وسالمتها اإلقلیمیة االستقالل النتهاك واستخدامهاسیاسة القوة  -

د موجة من األعمال اإلرهابیة ضد الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائها كل ذلك  كل  واستهدافوّل
ق التي تتواجد بها، خصوصا بعد ما قامت أمریكا بوضع قائمة سوداء للدول المناط في مختلفمصالحها 

سالمیة ما أثار مشاعر المسلمین عمة لإلرهاب ومصدرة اد اعتبرتهاالتي  له، في معظمها دول عربیة وإ
  .وولد ردود أفعال عنیفة من قبل المتشددین اإلسالمیین

 : الدوافع اإلجتماعیة واإلقتصادیة  - ب

اإلقتصادیة واإلجتماعیة المؤدیة لإلرهاب، فضعف مؤشرات التنمیة تجتمع العدید من الدوافع 
د شعور باإلحباط المعیشیة لدى أفراد المجتمع ویولَّ  یؤدي إلى تدهور الظروف اإلقتصادیة داخل الدولة

 االجتماعیةافع فالدو . أنهم السبب في تلك الظروف ااعتقادً  من النظام ومن رموزه االنتقامورغبة في 
 االجتماعیةوغیاب العدالة  االجتماعیةاألسري الناتج عن نقص التنشئة  لإلرهاب غالبا ما تعود إلى التفكك

  .تدفع إلى تبني أعمال إرهابیة من قبل أفراد المجتمعوالتوزیعیة، فهي كلها أسباب 

عدد العاطلین عن العمل في المجتمع، یفتح األبواب على مصرعیها  زدیادواِ البطالة  نتشاراِ  أنكما 
فالبطالة من أقوى العوامل المساهمة في . والسرقة واالعتداءاترات اإلرهاب والجریمة والمخدّ  متهانالِ 

األسعار، كلها عوامل تؤثر في إنشاء روح التذمر تفشي ظاهرة اإلرهاب، حیث ضیق المعیشة وغالء 
  .السابقة لألوضاعاإلرهابیة متنفسا وبدیال  واألعمالغالبا ما تكون الجماعات  1السخطوتولد حالة من 

  2:وهناك أسباب أخرى لها تأثیر مباشر في تبني اإلرهاب وأعمال العنف واإلرهاب الدولي منها

 دول العالم الثالث نصف في حق شعوب النظام اإلقتصادي الدولي الجائر وغیر المُ  استمرار
 .العربیة واإلسالمیة منهاخاصة 

  رة(اإلستغالل األجنبي لموارد البالد  .وما نتج عنه من تخلف وضعف في التنمیة) المستعمَ
 رقلة التنمیة اإلقتصادیة في البلدان المستقلة، ما أبقاها تحت وطئة الفقرع. 

                                                             
  . 19.20صالح بن غانم السدالن، مرجع سابق، ص ص،   1
كلیة العلوم : الجزائر(، مجلة الصراط، "اإلرهاب بین الحضارة العربیة المعاصرة والعربیة اإلسالمیة"محمد عوض الهزایمة،   2

   .207، ص 2002سبتمبر ، 06، العدد )اإلسالمیة
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  حقوق اإلنسان والحریات  وانتهاكالظلم اإلجتماعي، اإلستغالل السیاسي، الضعف اإلقتصادي
 .األساسیة

خارجیا المؤدیة لإلرهاب  أووبهذا نرى بأن األوضاع اإلجتماعیة واإلقتصادیة من أهم الدوافع داخلیا 
  .والعنف

  : الدوافع اإلعالمیة - ج    

إلى طرح قضیة ما أمام الرأي العام العالمي والمنظمات العالمیة، نظرا لما  تهدف العملیات اإلرهابیة
بتلك األعمال تجاهال لقضیتها، فتتبنى العنف للفت اإلنتباه، لما یتعرضون إلیه  تعتبره الجماعات التي تقوم

  . 1من مظالم، محاولة منهم كسب التعاطف والتأیید الدولي لمناصرة قضیتهم

عتبر  میة الكبیرة للعملیات اإلرهابیةا لألهمیة اإلعال، ونظرً "وأنشر قضیتك دوكإرهب ع"فمن منطلق  یَ
األولى العمل اإلرهابي الذي  أساسیتین،الكثیر من المحللین أن الجماعات اإلرهابیة تركز على نقطتین 

هبة في صفوف األفراد والمجتمعات،  تحدثها تلك عالمیة التي اإل والثانیة هي الضحیةیثیر الرعب والرّ
لكسب التأیید من أجل الضغط على دولة  ،2العملیات، بهدف إثارة القضیة أمام الرأي العام والتعریف بها

  .عنه االمتناعما أو جهة دولیة للقیام بعمل ما أو 

خلقت في العدید من  أنهاوقد نجحت وسائل اإلتصال الحدیثة في التعریف بالعدید من القضایا، كما 
تعاطف مع من یقومون بها، وینتج بذلك ضغط على الدولة والرأي العام الداخلي أو األحیان موجه 

عطائها حیز أكبر    .أو قبول التفاوض مع أطرافها تهاللحلحالخارجي لإلهتمام بتلك القضایا وإ

مع الحركة وكسبت العدید من القضایا تأییدا عالمیا على غرار القضیة الفلسطینیة في كفاحها 
من خالل إیصال رسالتها إلى الرأي العام  الستقاللهاحرریة كما كسبت العدید من الحركات الت ،الصهیونیة

ومفاوضات ، كاألمم المتحدة، وأشهرها القضیة الجزائریة أثناء الثورة التحریریة العالمي والمؤسسات العالمیة
الحادي  اعتداءاتل من كسب زخم إعالمي كبیر من خال  )Al Qaida(القاعدة  استطاعت، كما إیفیان

                                                             
  . 15یل أحمد حلمي، مرجع سابق، صنب  1
  .151، ص )1986دار الحریة للصحافة والطباعة  والنشر، : القاهرة(، "اإلرهاب والعنف السیاسي"أحمد جالل عزالدینن    2



لدراسة لالنظریة  –هیمیة المفا اتــــ المقاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظري للدراسة ــــــاإلطار الن: الفصل األول  
 

68 
 

ظهارها للعالم رفضها للتدخل في شؤون اإلسالم والمسلمین 2001عشر من سبتمبر   نتهاكاتهاواِ ، وإ
  .المتكررة لسیادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلیة

  : الدوافع الدینیة -د

 ُ ظمة انالخلفیة ال، بحیث یعتبر القاعدة والشعوب األفرادأساسي في حیاة  مبدأالدیني  ملعتبر العای
مین اإلجتماعیة، ظمة لعالقات المسلمنرسالة سماویة  فاإلسالم باعتباره ألفراد ببعضهم البعض،لعالقات ا

  .عالقات األفراد بخالقهمفهي أیضا توضح بدقة 

هو مالحظ، فإن الفهم الخاطئ بأصول الدین اإلسالمي والغلو في تطبیق  من جهة أخرى وما   
  .الشریعة اإلسالمیة، ولد التطرف والتشدد المسببین لإلرهاب في وسط الشباب المسلموتفسیر قواعد 

نهیارالمرتبطة بالعقیدة اإلسالمیة، بعد وقد ظهرت األعمال اإلرهابیة       في بدایة  اإلتحاد السوفیاتي اِ
ُ شتراكتسعینات القرن العشرین، ودخول الدویالت المستقلة على الكتلة اإل والهرسك وكوسوفو سنة یة، كالب

  .في صراع من أجل اإلنفصال

مریكیة بعد سقوط وقد تزامن ذلك مع سیاسة البحث عن عدو جدید من طرف الوالیات المتحدة األ
، حیث بدأ الغرب ینظر إلى اإلسالم بإعتباره العدو الجدید، وبذلك أصبح المسلمین المعسكر اإلشتراكي

  ).O.N.U(من قبل  األمم المتحدة بات هدفا إلرهاب العالم الغربي، وهدفا للعقو 

هو  ما المسلمین األلبان كما یدعي الغرب، في كوسوفو لحمایة) NATO(ویعتبر تدخل حلف الناتو 
. 1إّال إرهاب ضد المسلمین واإلسالم، فالهدف من التدخل هو القضاء على آخر معاقل المعسكر الشیوعي

قامة مناطق آمنة بدعوى حمایة أقلیات األكراد والشیعة،  والتدخل األمریكي البریطاني في العراق وإ
  .2نظام مستبد باعتباره) نظام صدام حسین(واإلدعاء بعدها بإسقاط النظام الحاكم 

                                                             
، )غیر منشور(بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه  ،"إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام"، سامي جاد عبد الرحمان واصل  1
  . 130ص  )جامعة عین الشمس: القاهرة(

   .131نفس المرجع، ص   2
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الدین اإلسالمي  تتخذفالجماعات المتشددة التي  لفت الرأي العامتعتمد الجماعات اإلرهابیة الدین لو 
ن كان  دریعة توحي للمواطنین بأن هجماتها وأعمالها العدائیة موجهة لألطراف الكافرة وألماكن الكفر، وإ

  .ذلك في صفوف األبریاء

دت فكرة لدى الغرب تربط بین اإلسالم واإلرهاب وتعتبر أن اإلسالم دین عنف یحرض على لذلك تولّ 
  . األعمال اإلرهابیة

  : رهابإل وسائل ا  _3   

ثبات اإلرهاب وسائل وأسالیب عدیدة تستخدمها  خذیتَّ  الجماعات اإلرهابیة الفاعلة لتحقیق أهدافها وإ
  :نفسها، ومن هذه الوسائل نجد

 : السیاسیة االتغتیَّ اإل -

 ُ ا لسهولة عتبر أسلوب اإلغتیاالت والتصفیة الجسدیة من األسالیب التقلیدیة للجماعات اإلرهابیة، نظرً ی
العنف والتصفیة یعتبر أسلوب من أسالیب  ستخدامفاِ ، 1الهدف وصعوبة تحدید الجهة الفاعلةالوصول إلى 

  .في سراییفو 1914ملك النمسا عام  كاغتیالالعمل والصراع السیاسي ضد الخصوم 

لشخصیة وتتوقف هذه ا ،بهدف التأثیر على الرأي العام داخل الدولة إلى هذا األسلوب ویتم اللجوء
  .حسب الغرض من العملیة اإلرهابیة یینبالنسبة لإلرهاب

  : السیاسیة من خالل ثالث نقاط اإلغتیاالتویمكن تمییز   

 كون الشخص المستهدف من الشخصیات السیاسیةأن ی. 
 أن یكون الدافع للقتل سیاسي محض. 
 عالمي ملحوظ  .أن یكون لحادثة التصفیة تأثیر سیاسي وإ

فیصل،  لكالم كاغتیالوقد شهد القرن الماضي العدید من اإلغتیاالت التي مست القادة السیاسیین 
  .نور السادات، أندیرا غاندي، محمد بوضیاف، رفیق الحریري وغیرهمجون كینیدي، ألوف بالمة، أ
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 : إحتجاز الرهائن -

طرف ثالث لیس له عالقة مباشرة  احتجازعمل یتم من خالله تعتبر عملیة الحجز واإلختطاف 
فرض شروط سیاسیة أو عسكریة أو مالیة، بالنزاع، ویكون بطریقة قسریة یهدف من خاللها الحاجزین 

  .1وغیر العسكریین وال یحملون السالحومفهوم الرهائن هنا هم األشخاص غیر المقاتلین 

وكمثال على  ،لیة الهروبوقد تحدث هذه الجرائم في عملیات السطو المسلح من أجل تسهیل عم
 600حوالي  احتجازهمالرهائن نجد العملیة التي قام بها بعض المقاتلین الشیشان عند  احتجازعملیة 

  .بتدخل الشرطة الروسیة نتهىلی شخص في المسرح

 : خطف الطائرات -

ویقصد به قیام شخص أو عدة أشخاص على ظهر إحدى الطائرات باإلستیالء على الطائرة في حالة 
رادة من طرف الخاطفین، وذلك بقصد عقد صفقة أو القوة وتحویل مسارها إلى الوجهة المُ  باستخدامطیران 

  .مقابل اإلفراج عن المختطفین والطائرةالحصول على تنازالت 

) Otages(عدد كبیر من الرهائن  احتجازإلى هذه العملیة بهدف ) Terroristes(ویلجأ اإلرهابیون
ومن أبرز الطائرة بوسائل عادیة،  اختطافباإلضافة إلى سهولة  من ركاب الطائرة في دفعة واحدة

إلى الجزائر من طرف أربعة الطائرة الفرنسیة المتجهة  ختطافاِ العملیات في خطف الطائرات نجد عملیة 
هجمات بواسطتها في  تنفیذالعشریة السوداء، باإلضافة إلى الطائرات التي حول مسارها وتم أشخاص أیام 

  .2001الوالیات المتحدة األمریكیة في الحدي عشر من سبتمبر 

 : األعمال التخریبیة والعملیات التفجیریة -

عملیات التخریب والتدمیر للمباني والمنشآت العامة من الصور المألوفة للجماعات اإلرهابیة،  عتبرتُ 
ثارة الفزع والرعب لدى  كما تستهدف أیضا السفارات والقنصلیات، ویهدف ذلك إلى زعزعة كیان الدولة وإ

  .قضیة ما اتجاهمواطنیها من أجل الضغط علیها لتغییر موقفها 
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وسائل اإلرهاب  الستخدامالعصابات والحروب التحرریة، حیث یعتبران مثال ویضاف إلى ذلك حروب 
، وهي في الغالب )Voitures Piéger(المختلفة من تخریب وتفجیر بواسطة القنابل والسیارات المفخخة 

ْستعمَ تكون رد  ةا على العدوان الذي تتبناه الدول المُ   .1رَ

أسلحة كیمیائیة  استخدامكما یمكن أن تلجأ الجماعات اإلرهابیة إلى وسائل غیر تقلیدیة، كإمكانیة 
)Armes Chimique ( بیولوجیة أو أسلحة)Armes Biologique ( نوویة أوأسلحة)Armes 

Nucléaire ( في مختلف عملیاتها اإلرهابیة بهدف إحداث أضرار بالغة للضغط من أجل تحقیق
  .سماع صوتهاإ الحها و مص

  : المقاربات النظریة المفسرة لظاهرة اإلرهاب: المطلب الرابع    

تضاربت واختلفت آراء الفقهاء والمنظرین حول تفسیر ظاهرة اإلرهاب، ویرجع ذلك أساسا إلى اختالف 
 استخالصاالطالع والتدقیق یمكن  دبالرغم من ذلك وبع المعتمد علیها في عملیة التفسیر، المعاییر

معیارین أساسیین ارتكزت علیهما العدید من الدراسات األكادیمیة، هما المعیار المادي الذي یقوم على 
طبیعة العمل اإلرهابي كأساس لتفسیر اإلرهاب، والمعیار الموضوعي الذي یقوم على الغایة من العمل 

  .اإلرهابي لتفسیر ظاهرة اإلرهاب

 : المعیار المادي_ أ

على الوسائل المستخدمة في العملیات اإلرهابیة لتفسیر ظاهرة اإلرهاب،  االتجاهرّكز أصحاب هذا 
  .إلى جانب الرعب والفزع المصاحب لها، دون التركیز على األهداف والغایات الكامنة من وراء ذلك

عب  استخدامفي تحقیق هدف سیاسي أو تغییر وضع ما یتطلب فالرغبة  وسائل فّعالة بغرض إثارة الرّ
وسوتیل ) Lemkin(منهم لیمكن  االتجاهولفت اإلنتباه، ویوجد العدید من المفكرین الذین یمثلون هذا 

)Sottil ( ومحمد سرحان)Mohamed Sarhan ( الذي یرى أن فكرة اإلرهاب ترتكز على استعمال القوة
  .ئل العنیفةمختلف الوسا استخدامغیر المشروعة، والقوة تعني 
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جاه هو تركیزهم على الوسائل المستخدمة في العملیة اإلرهابیة وما وما یعاب على أصحاب هذا اإلتِّ 
یصاحبها من رعب وخوف، وهو عبارة عن توصیف للجریمة اإلرهابیة أكثر منه تفسیر للظاهرة اإلرهابیة 

  .والسلوك اإلرهابي في شكله العام

 : المعیار الموضوعي_ بـ 

هابیة، في تفسیر على الغایة والهدف الذي یسعى إلیه مرتكبوا األعمال اإلر هذا اإلتجاه  أصحابیركز 
  .فالوسائل هنا غیر مهمة بقدر أهمیة النتائج المحققة واآلثار التي تخلفها تلك األعمال السلوك اإلرهابي،

ونجد العدید من  األخرى،ون دائما على رأس األهداف واألهداف هنا مختلفة، لكن الهدف السیاسي یك
ریك دافید ) Vigina(المفكرین في هذا اإلتجاه أمثال فیجینا  حیث ركزوا على الدوافع  )Eric david(وإ

  .المختلفة كالدوافع العقائدیة واإلدیولوجیة التي تندرج كلها تحت السعي إلى تحقیق الهدف السیاسي

ب كما أسلفنا الذكر، ورغم تشعب جذور ومسببات فبالرغم من تعدد األسباب المؤدیة إلى ظاهرة اإلرها
مقاربة األسباب المتعددة، : فإنه یمكن تصنیف أربعة مقاربات مفسرة للظاهرة اإلرهابیة هي. اإلرهاب

  .، المقاربة التنظیمیة والمقاربة النفسیة)البنیویة(المقاربة السیاسیة 

 : مقاربة األسباب المتعددة -1

على العوامل النفسیة، اإلقتصادیة، ) Multi-Causal Approach(دة ترتكز مقاربة األسباب المتعد
  .،الدینیة والعوامل اإلجتماعیة، حیث تعتبر أن السلوك اإلرهابي هو محصلة لتظافر هذه العوامل السیاسیة

لذلك ال یمكن فهم السلوك اإلرهابي إّال باإللمام بمختلف جوانبه، ألن الظواهر السیاسیة ال یمكن 
لي مثًال البد  من اإللمام بالجوانب فهمها بمعزل على الجوانب األخرى، فمن أجل فهم ظاهرة اإلرهاب الدوّ

 Paul(كل من باول ویلكینسون ویمثل هذا اإلتجاه . الدینیة والعرقیة واإلدیولوجیة واإلجتماعیة وغیرها
Wilkinson ( وأالن كریجر)Alan Kruger ( وجیتكا مالوكوفا)Maleckova( حیث اعتبروا أن العنف ،

دیولوجیة من بین األسباب المؤدیة لظاهرة اإلرهاب   1السیاسي وما یحویه من صراعات إثنیة ودینیة وإ

                                                             
1Institute for transnational terrorism, security & the rule of law, « Concepts of terrorism: analysis of the rise, 
decline, trends and risk », Institute for  transnational terrorism, security & the rule of law, european union,N°= 
05, December, 2008, p 13. 
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 ):البنیویة(المقاربة السیاسیة  -2

من رؤیة أن ) Political or -structural- opproach(- البنیویة- یة تنطلق المقاربة السیاس
سلوك جماعي یمكن أن یكون نتاج عوامل محلیة كالجامعات والتجمعات الوطنیة المشكلة من اإلرهاب 

ك المشاعر نحو السلوك اإلرهابي، كما یمكن أن یكون نتاج عمل جماعات  أفراد یتبنون فكر متشدد یحرّ
لي، ویتبنى هذه الرؤیة كل من هیدسن ر وطنیة من عب   ).Ross(وروز ) Hudsan(خالل اإلرهاب الدوّ

الفوارق  انتشارعلى العامل البنیوي من خالل ) Ted robert gurr(وقد ركز تید روبرت غیر 
تجاه السلوك أسباب مباشرة للدفع بإ واعتبارهازدیاد الفقر والضغط اإلجتماعي والالمساواة، ااإلجتماعیة و 

  .اإلرهابي

اع  1أیضا في دراساته على مفهوم المنع الممنهج) Gurr(كما رّكز  المتبع من قبل السیاسیین وصنّ
ل مختلف ، وفكرة المنع الممنهج تشملطة في العدید من الّدولالقرار الذین یشرفون على دوالیب الس

نع الممنهج من بین مسببات والمنع اإلجتماعي، فسیاسة الم االقتصاديالجوانب كالمنع السیاسي والمنع 
  .النزوع إلى السلوك اإلرهابي

 : المقاربة التنظیمیة -3

   ُ مصطلح المقاربة العقالنیة ) Organizational Approach(طلق على المقاربة التنظیمیة ی
)Rational ( مجموعة من  تتخذهوتنطلق في تحلیلها وتفسیرها للسلوك اإلرهابي على أنه فعل جماعي

ألن القناعات السیاسیة واألهداف المشتركة بین أفراد الجماعة تفرض  لیس سلوكا فردیا فراد، فهواأل
واألهداف یؤكد األعمال الدقیقة التي نفذتها العدید من الجماعات اإلرهابیة  التخطیط والتنظیم، وهو ما

موا في هذه ومن بین الكتاب الذین ساه ها في العدید من األماكن الحساسة،اإلستراتیجیة التي أصابت
  ).Martha  Crenshaw(المقاربة نجد 

  

  

  
                                                             

1 Ibid, pp 13-14. 
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 : المقاربة النفسیة -4

بعین اإلعتبار دافعیة اإلنجاز لدى األفراد، ) Psychologicl Approach(المقاربة النفسیة تأخد 
لذلك ركزت على دراسة سلوك األفراد واألسالیب التي یتبعونها ومعلوماتهم الشخصیة وسیرهم الذاتیة، وقد 

  .Bruce Hoffman(1(وبروس هوفمان ) Marc Sageman(في أفكار كل من مارك ساجمان برزت 

قام خاللها بدراسة ) Robert Pape(كما ظهرت دراسة أخرى في هذه المقاربة لروبارث بابي 
حالة  188من أجل فهم أسبابه ودوافعه، حیث درس أكثر من ) العملیات اإلنتحاریة(اإلنتحار اإلرهابي 

ن اإلرهاب اإلنتحاري العصري هو نتاج أسباب ومعتقدات ودوافع دینیة، ألنه لم یستطع وخلص إلى أ
  .التشبع الروحي اتیة موّحدة للمنتحرین فالدافع تتمثل فيإیجاد سیرة ذ

هذه المقاربة، خلصوا إلى أن العمل على إیجاد حلول راسة والبحوث التي قام بها أصحاب وكنتیجة للدّ 
لسیاسیة یمكن أن یكون أرضیة خصبة لإلبتعاد عن السلوك اإلرهابي، مادام هذا للظروف اإلجتماعیة وا

  .األخیر وسیلة للتعبیر عن األفكار واإلحتیاجات اإلنسانیة

  

                                                             
1 Ibid, p 14. 
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  :المالیة األزمة بروز وتطور: المبحث األول

حلقة جدیدة من حلقات الصراع المرضي، الدائر رحاه في القسم لقد شكلت األزمة المالیة األخیرة 
ة  الشمالي للبالد، فمنذ اِستقالل دولة مالي عانت على غرار العدید من الّدول اإلفریقیة من أزمات عرقیّ
كانت في غالب األحیان أكثر دمویة بین األطراف المتصارعة المتمثلة في حكومة باماكو والمتمردین 

  *.الطوارق

الطابع الخصوصي لحیاة البدو الطوارق في شمال البالد، وما یمیزها من عادات بالرغم من ف
وتقالید ضاربة في عمق التاریخ، عانت هذه المنطقة من التهمیش الممنهج من قبل الحكومات المتعاقبة 

صحیة، مع في باماكو، بحیث لم یحظى سكانها بالتنمیة في مختلف جوانبها اإلقتصادیة واإلجتماعیة وال
ضا والتفكیر في  ،غیاب مختلف الهیاكل القاعدیة ومتطلبات الحیاة الضروریة د الشعور بعدم الرّ كل ذلك وّل

قامة دولة أزواد في الشمال، وهو المطلب الذي لم یحظى بالقبول خاصة من  اإلنفصال عن الجنوب وإ
ن المتمردین الطوارق والحكومات طرف الجزائر، الجار الذي كان له الفضل في إیجاد إتفاقیات سالم بی

  .المتعاقبة في مالي خالل األطوار المختلفة من الصراع

  :الصراع المتجددأزمة و الطوارق : المطلب األول  

 1.241.000 إفریقیا حیث تبلغ مساحتها حواليتحتل مالي موقع إستراتیجي في شمال غرب 
ملیون نسمة، في تنوع أنثروبولوجي شدید، ویعتبر نهر النیجر  14.5 ویبلغ عدد سكانها حوالي 2كلم

حیث یفصل هذا النهر بین جنوب مالي الذي یضم العاصمة  ع الدائرالخاصیة الجیوبولیتیكیة في الصرا
ون ملی 1ویقطنه حوالي  2كلم 822  000 حیث تبلغ مساحته ،**باماكو والشمال الذي یعرف بإقلیم أزواد

ونالت مالي إستقاللها عن فرنسا سنة  ،1من مجموع سكان دولة مالي الطوارق والعرب نسمة من قبائل
1960.  

                                                             

العربیة، كما تشیر مراجع أخرى إلى أن كلمة تشیر العدید من المراجع أن كلمة طوارق مشتقة من كلمة توارك أي التاركون باللغة  *
طوارق من أصل كلمة توارق نسبة إلى مدینة تارقة التي تعني في لغة الطوارق الساقیة في منطقة فزان جنوب لیبیا، وھي المنطقة التي 

  .منھا ، كما یطلقون على أنفسھم إسم الرجال الزرق أو الرجال الملثمون ونینحدر
كلمة أزواد بلغة الطوارق أقرب إلى كلمة أزكاغ أو أزقاغ بلغة األمازیغ في الجزائر، والتي تعني اللون األحمر وھي صفة تمیز  **

  .لون أراضي إقلیم الشمال المالي التي یتمركز علیھا مختلف قبائل الطوارق
ورقة مقدمة في الملتقى الدولي ، "منیة في منطقة الساحلالمساعي الجزائریةإلحتواء الفوضى األ: المسألة الطوارقیة"بقدي فاطمة،   1

  ).2013جامعة قالمة، قسم العلوم السیاسیة، : الجزائر(، "المقاربة األمنیة الجزائریة في الساحل اإلفریقي" :األول حول
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التي تسیطر على ) Manding(وتضم دولة مالي العدید من اإلثنیات والقبائل، أكبرها إثنیة الماندینغ 
، كما "السنونكیین"و" المالنكي"و "البامبارا"مقالید الحكم منذ اإلستقالل وتضم تحتها العدید من القبائل مثل 

وغیرها من اإلثنیات  1"المینیوناكا"و " البوبو"و" الونینكیین"و  "السونغاي"قبائل  نجد إلى جانب الماندینغ
د سیطرة الماندینغ لدى الطوارق  ،المختلفة بعد التهمیش الممنهج  الشعور بعدم اإلنتماء إلى الجنوبوقد وّل

  .إندالع صراع طویل المدى إلى ة على الحكم، ما أدىمن قبل الحكومات المتعاقب

  :تطورات مسار األزمة -1

تعود قصة الطوارق في شمال إفریقیا إلى الحقبة اإلستعماریة، فالحدود الجغرافیة التي وضعتها 
التنوع العرقي والتجانس بین السكان، فالمعیار األساسي التي  يلم تراع 1895فرنسا لمستعمراتها سنة 

ه في التقسیم هو معیار الثروات الطبیعیة التي تمتلكها كل مستعمرة من المستعمرات الثماني في إتبعت
بوركینافاسو  یا النیجرلیب ا وجد الطوارق أنفسهم مقسمون بین خمسة دول هي الجزائرغرب إفریقیا، وبهذ

 1916أهماها كانت سنة  إستقاللهم لذلك قاموا بعدة ثوراتعلى طالما أراد الطوارق الحصول ، و ومالي
وهي ثورة جاءت ردا على فرنسا التي خلفت وعدها بإعطائهم منطقة خاصة بهم لیحكموها تسمى منطقة 

  ).Azawad(أزواد 

لم یتوقف نضال الطوارق من أجل الحكم الذاتي  1960وبعد نیل دولة مالي إستقاللها سنة 
ستقالل دولة أزواد، حیث عرفت ثورتهم بإسم  ، لكن أجهضت محاولتهم منذ البدایة من )A Fellaga(وإ

الذي كان یتمیز بعنصریته الشدیدة إتجاه قبائل الشمال، حیث لم ) M.Kaita(طرف حكومة مودیبو كایتا 
عویة لبدو الصحراء الشمالیة، فسنت حكومته سیاسات وقوانین إلعاد ة تنظیم یكن متعاطفًا مع الثقافة الرّ

ا اِعتبروه تهدید لحیاتهم وممتلكاتهم، فكان الرد بهجمات صغیرة على وهو م األراضي التابعة للطوارق
قابلها الجیش المالي المجهز باألسلحة السوفیاتیة بضربات حاسمة وتم وضع مناطق  الحكومیةالقوات 

لى جانب ذلك وبسبب موجات الجفاف التي ضربت  ،1964الشمال تحت إدارة عسكریة نهایة سنة  وإ
سبعینات وبدایة الثمانینات فر العدید من الطوارق إلى دول مجاورة مثل لیبیا والجزائر المنطقة مع نهایة ال

  .وموریتانیا

                                                             
 10، لألبحاث ودراسة السیاساتموقع المركز العربي ، "أزمة مالي والتدخل الخارجي" ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات  1

  .http://www.dohainstitute.org                                                              :متوفر في.  2013فبرایر 
  



دات اإلرھابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائريیدــــــــــ أثر التھ: الفصل الثاني  
 

78 
 

ماكو، وتحت وطأة القهر واإلستعباد من السلطة السیاسیة في با بعد ثالثة عقود من التمرد األول
اإلتفاقیات المبرمة  عدم إلتزام الحكومات بتنفیذ بسببة من تلك السیاسات بقیت مجتمعات الطوارق متذمر 

عتبارهم كقطاع طرق و إرهابیین كل ذلك دفع  ،وكذا إستمرار عزل الطوارق في صحراء الشمال المالي وإ
خالل فصیلتین مسلحتین هما الجبهة الشعبیة لتحریر أزواد من  1990بالطوارق للتمرد مرة ثانیة سنة 

، الذي تحول بعد ذلك من ثوري یساري إلى شیخ سلفي )Iyad Agh Ghali(تحت إمرأة إیاد آغ غالي 
والجبهة العربیة  1قیة حالیاً ط الشعبیة الطوار استطرفا في األو یقود حركة أنصار الدین حیث یعتبر أكثر 

من غیر الطوارق في الحدود الجنوبیة من مناطق  اإلسالمیة لألزواد، وقد بدأ التمرد بالهجوم على المالیین
  .ى إلى اإلشتباكات بین الطوارق والجیش الماليالطوارق، ما أد

ق حسن الجوار الوساطة الدیبلوماسیة لحل مشكلة األزواد منذ لالجزائر من منط توقد خاض
 2، حیث قادت دبلوماسیة نشطة بین الطوارق وحكومتي مالي والنیجر محتضنة العدید من اللقاءات1991

اللقاء األخیر باإلعالن الرسمي عن إنتهاء النزاع في ، وتوج 1994إلى غایة جانفي  1991منذ دیسمبر 
  .19963مارس  26شمال مالي في 

ا التمرد الثالث فكان سنة  عندما شنت فصائل الطوارق هجوما مباغتا على ثكنة  2006أمّ
من ، حیث إستولوا على األسلحة مطالبین بالحكم الذاتي، والمزید )Kidal(عسكریة في منطقة كیدال 

الذي ) Amadou Toumani Toure(لتنمویة والمساعدات من الرئیس أمادو توماني توري المشاریع ا
وقد كان للجزائر ككل مرة الدور الفّعال في وقف . 2002جاء إلى السلطة في اإلنتخابات الرئاسیة لسنة 

ل مایو من أج 23تحالف "تحت إسم  2006اإلقتتال والتوقیع على اتفاق السالم بالجزائر في جویلیة 
، وقد تعهدت لیبیا بإیواء الرافضین لهذا االتفاق، وقامت بدمجهم في نسیجها العسكري من بین 4"التغییر

الذي أصبح فیما بعد أبرز القادة في فصائل ) Mohmed Agh Nadjim(هؤالء العقید محمد آغ ناجم 

                                                             
  . 2012أغسطس  JCS( ،29(مركز الجزیرة للدراسات ، "آفاق الوضع األمني والسیاسي في شمال مالي"عبد اهللا ممادو باه،  1 
یونیو  JCS( ،3(مركز الجزیرة للدراسات، "اإلستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات األمنیة في منطقة الساحل اإلفریقيبوحنیة قوي،  2 

  .05، ص 2012
  نفس المرجع  3
  نفس المرجع  4
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إبراهیم آغ باهنغا  سلحة اللیبیة إلى شمال مالي إلى حلیفهالقدافي، كما كان له الدور في نقل األ
)Ibrahim Agh Bahangha (1.  

  خریطة توضح مناطق إنتشار الطوارق: )01(رقم  خریطة      

  

  

  

  

  

  

  .2012یونیو  JSC( ،03(مركز الجزیرة للدراسات ، "اإلستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات األمنیة في منطقة الساحل"بوحنیة قوي،  :المصدر

عالن  2012تمرد  -2   :دولة أزوادوإ

في السابع عشر من ) Aguelhoc(وأغلهوك ) Ménaka(إنطلقت شرارة الحرب من مدن میناكا 
بشن عملیات عسكریة خاطفة ضد ) MNLA(، حیث قامت الحركة الوطنیة لتحریر  أزواد 2012جانفي 

ي شمال مالي، معاقل وثكنات الجیش المالي، وكان ذلك بمساندة الحركات اإلرهابیة الجهادیة المتمركزة ف
مثل تومبوكتو وغاو وكیدال، وأحكمت وفي وقت قصیر سیطرت الحركة على كبریات مدن الشمال 

على الحدود ) Leriy(یري لعلى حدود النیجر حتى ) Manaka(قبضتها على مناطق الشمال من مناكا 
  .2الموریتانیة على شریط ممتد آلالف الكیلومترات

إلى اإلنتظار طویل األمد للتنمیة والمشاریع الحیویة لمناطق  وتعود أسباب إنتفاضة الطوارق
باإلضافة إلى عودة وحدات كاملة من مقاتلي . الشمال، التي تعتبر وعود أطلقتها حكومات مالي المتعاقبة

                                                             
  . 04ابق، ص سعبد اهللا ممادو باه، مرجع   1
  .04نفس المرجع، ص   2
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، )M Kadafi(الطوارق مدججة بالعتاد والسالح، كانت تقاتل ضمن كتائب العقید الراحل معمر القدافي 
  .1ن تقویة مواقفهم اإلنفصالیة إتجاه الحكومة المركزیةكل ذلك زاد م

وبسبب الهزائم التي تلقاها الجیش المالي أمام الهجوم الكاسح للحركات المسلحة تم اإلطاحة بالرئیس 
نخبة  ، في إنقالب عسكري قامت به مجموعة عسكریة من)A T Touré(أمادو توماني توري المالي 

معتبرین أن  ،2012مارس  22في ) Amadou Haya Sanogo(سنوغو هیا  الجیش یترأسهم أمادو
خیبة األمل التي تعرض لها الجیش المالي ما هي إال إنعكاس للسیاسات المتماطلة للرئیس توماني توري، 

  .متهمین إیاه بالتخادل في تزوید الجیش بأحدث المعدات لمواجهة إرهاب الطوارق

حركات اإلنفصالیة المسلحة المدعومة بالحركات الجهادیة في وفي غمرة اإلنتصارات التي حققتها ال
 في السادس) Azawad(عن إستقالل دولة أزواد ) MNLA(زواد ال أعلنت الحركة الوطنیة لتحریر أالشم

عضوًا تحت رئاسة  28عاصمة لها، مع تشكیل مجلس إنتقالي یضم ) Gao(، متخدة غاو 20122أفریل 
الضابط ) A.Nadjim(المنتمي لقبیلة اإلیفوقاس، وتنصیب آغ ناجم  )B.A.charif(بالل آغ الشریف 

وقد وجدت الحركة نفسها في عزلة، حیث لم تعترف بها أي دولة . السابق في كتائب القدافي كوزیر للدفاع
  .للعدید من اإلعتبارات اإلقلیمیة والدولیة ،3في العالم

  : أنطولوجیا الجماعات اإلنفصالیة المسلحة -3

ماعات المسلحة في صفوف الصراع في شمال مالي إلى ظهور العدید من الحركات والجأدى 
حیث لم یكن الصراع ضد الحكومات المالیة المتعاقبة السبب الوحید لظهور تلك الحركات، بل . الطوارق

ر ى إلى ظهو بینها، أذحدوث إنشقاقات و أن الصراع والتناحر بین مختلف الجماعات المتقاتلة في الشمال 
حركات وجماعات تتبنى إدیولوجیات مختلفة منها ذات الطابع العلماني الرادیكالي ومنها ذات الطابع 
األصولي ومنها من تبنت الطابع الجهادي وعقدت تحالفات مع الجماعات اإلرهابیة المسلحة المتمركزة في 

  ).AQMI(إلسالمي شمال مالي بعد التمرد األخیر، على رأسها تنظیم القاعدة في بالد المغرب ا

                                                             
  .07بقدي فاطمة، مرجع سابق، ص   1

2 Luis simon et autres, «une stratégie cohérente de l’UE pour le sahel», parlement européen (PE), mai 2012, 
p20.  

  .04عبد اهللا ممادو باه، مرجع سابق، ص   3
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نفصالیة المسلحة في شمال مالي، التي نحاول التطرق إلى أهم الجماعات اإلومن خالل ذلك سوف    
مطالب سیاسیة تنمویة مشروعة نتیجة لسیاسات الالعدل والالمساواة التي إنتهجتها حكومات مالي تبنى ت

  .ضد شعب الطوارق وأراضي أزواد في الشمال

 : الحركة الشعبیة لتحریر أزواد -1

األول الذي یمثل اإلطار التاریخي بشقیه السیاسي  بیة لتحریر أزواد التنظیم الرئیسيتعتبر الحركة الشع
 IYAD(ویعتبر إیاد آغ غالي  1990الحكومة في باماكو، تأسست سنة والعسكري لنضال الطوارق ضد 

Agh Ghali ( التنظیم، وهو شخصیة وطنیة تحظى باإلحترام الواسع الزعیم الروحي والمؤثر لهذا
ینحدر من مدینة كیدال وهو حكومات دول المنطقة داقیة الكبیرة لدى مجتمع الطوارق وكذلك والمص

)kidal( ،  وقد تبنى الفكر السلفي الجهادي بعدما عمل كممثل دیبلوماسي لدولة مالي في السعودیة، حیث
كان أحد ضباط كتائب القدافي حركة أنصار الدین أحد أدرع القاعدة في  بعدماشكل بعد عودته من لیبیا 

  .بالد المغرب اإلسالمي

نقسامات داخلیة، ما أدى إلى ظهور حركات جدیدة     وقد شهدت الحركة الشعبیة لتحریر أزواد شروخ وإ
  : منفصلة عنها

 الجبهة الشعبیة لتحریر أزواد: 

لم یشارك في إبرام ) Ghissi Agh Mohamed(سي آغ محمد یقود الجبهة الشعبیة لتحریر أزواد غی
أي إتفاقیة مع الحكومة المالیة، لذلك یحظى بإحترام كبیر وسط مجتمع الطوارق، وقد إشتهر بعدائه 

التي یعتبرها مجموعة قلة من ذوي األصول العربیة، ویعتبرهم ) FAI(ومهاجمته للجبهة العربیة اإلسالمیة 
  .یم أزواد ولم یكونوا یومًا من السكان األصلیین لإلقلیممهاجرین إستوطنوا إقل

 الجیش الثوري لتحریر أزواد : 

فصیل مسلح، حمل السالح في وجه الحكومة المركزیة ) ARLA(یعتبر الجیش الثوري لتحریر أزواد 
المملكة ابق في وهو دیبلوماسي س) Abderahman Ghala(قود هذا التنظیم عبد الرحمان قالالمالیة، وی

 .له عالقات واسعة بالجالیة الطوارقیة في العالم العربيو  العربیة السعودیة
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 الجبهة العربیة اإلسالمیة لتحریر أزواد : 

تعتبر حركة سیاسیة، أسسها الطوارق العرب المقیمین في شمال مالي، بهدف الحفاظ على الهویة 
 Ahmed Ould Sidi(د سیدي محمد تحت قیادة أحمد ول 1989العربیة اإلسالمیة، تأسست سنة 

Mohamed ( وان المنحذر من مدینة أر)Arouan ( ،اً یتمیز بتوجهه اإلسالمي تأثر كما في شمال مالي 
  .ات القرن العشرینیبفكر اإلخوان المسلمین أیام دراسته في األزهر في ستین

ة في معاهدات السالم وتعتبر الجبهة العربیة اإلسالمیة لتحریر األزواد من بین الفصائل المشارك
المبرمة مع الحكومة المالیة تحت إسم الحركة العربیة لألزواد، وتملك عالقات قویة مع قبائل العرب في 

وهي اآلن  ن نشطائها في مخیمات البولیساریو،منطقة أزواد وقبائل الصحراء الغربیة حیث یقیم العدید م
  .)MNLA(تنشط ضمن الحركة الوطنیة لتحریر أزواد 

 : الحركة الوطنیة لتحریر أزواد -2

 Le Mouvement National Pour La Liberation De(تأسست الحركة الوطنیة لتحریر أزواد 
L’azawad ( وقد أعلن عن بیان التأسیس اثناء المؤتمر الذي إنعقد في 2010في الفاتح من نوفمبر ،

ومستقلین لیس لهم أي توجه إدیولوجي،  *تیینتوماسالعلمانیین و اللیبیرالیین و امدینة تومبوكتو، وتتشكل من 
وتضم في  "السونغاي"و" النالفو "و" العرب"كان اإلقلیم بمن فیهم سفالحركة تعتبر نفسها إطار یمثل كل 

السواد األعظم من  إال أن قلد بعضهم مناصب قیادیة فیهاصفوفها عناصر مختلفة من قبائل الطوارق، ت
لیهم أسندت القیادة العسكریة"األیدینان" ینتمون إلى قبائل مقاتلي الحركة التي توالها الضابط السابق  ، وإ

  .M.A.Nadjim(1(في میلیشیا القدافي محمد آغ ناجم 

منصب المین العام ) B.A.Charif(یشغل بالل آغ الشریف حیث وقد شكلت الحركة مكتب تنفیذي 
منصب رئیس المكتب السیاسي وبكاي آغ حامد  )M.A.Ghali(ویشغل محمود آغ غالي 

)B.A.Hamed (قائد لألركان العسكریة، نا الذكر، فقد عین محمد آغ ناجم كمسؤول لإلعالم، وكما أسلف
ممن كان لها صراع طویل مع الحكومات المالیة أو  لحركة العدید من الفصائل المسلحةوقد إنضم إلى ا

                                                             
  .القومیة تضم أشخاص یتبنون توجه وطني قوميكلمة توماست باللغة الطارقیة تعني القومیة، فالحركة *
 :متوفر في، للدراسات الجزیرة وقعم، "هل أزفت ساعة المیالد؟...إمارة أزواد السلفیة"محمود محمد أبو المعالي،   1
-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/3/28/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9

                                                                                                    %D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF 
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والفصیل  لتحریر أزواد  على غرار الحركة العربیة اإلسالمیة  خیرة،التي تشكلت أثناء األزمة األالفصائل 
مایو لطوارق مالي  23تحالف "المعروف بــ) A.bahangha(العسكري المسلح لحركة آغ باهانغا 

، ویذكر أن آغ باهانغا لقي مصرعه في حادث سیر أثناء عملیة نقل األسلحة من لیبیا إلى مالي "والنیجر
  2011.1في أوت 

وقد تدعمت الحركة بالفصائل العائدة من لیبیا بعد سقوط القدافي، لتعلن هجومها على الجیش المالي 
  . 2012جانفي  17في 

 ):الحركة العربیة لألزواد(الجبهة الوطنیة لتحریر أزواد  -3

) Le Front De Liberation National De L’azwad(تشكلت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد 
، بحیث تعتبر حركة معارضة إلستقالل )Tombouctou(في مدینة تومبوكتو  2012أفریل في الفاتح 

قامة الشریعة، وتعمل على إحالل السلم وعودة األنشطة اإلقتصادیة إلى المنطقة، یتشكل تعدادها  أزواد وإ
أحد القادة ) H.Ghoulam(مركبة، تحت قیادة العقید حسین غالم  800مقاتل و  500من حوالي 

  .ارین من الجیش الماليالف

على جزء كبیر من مدینة تومبكتو، قبل أن  2012وقد سیطرت الحركة في أواخر شهر أفریل 
شهدت  وبعد عدة أشهر من تشكیلها عدة وأنصار الدین،لقانسحب أمام ضغط الحركات الجهادیة من ات

الحركة العربیة لألزواد الجبهة الوطنیة لتحریر أزواد إنقسامات داخلیة، حیث تم تغییر إسمها إلى 
)Mouvement Arabe De L’azwad ( تحت قیادة محمد ولد سیدي محمد 2012في أواخر ،
)M.O.S.Mohamed (ركان العسكریة كأمین عام للحركة، كما تم تشكیل مجلس تنفیذي وتعیین قائد لأل

الحركة وقد شهدت  الحركة إنقسام داخلي أدى إلى ظهور حركة أخرى تحت إسم  العقید حسین غالم،
  ).MAA(العربیة األزوادیة المنشقة 

 : الحركة العربیة األزوادیة -4

سیدي  خرجت هذه الحركة كما أسلفنا  من رحم الحركة العربیة لألزواد، بعد عملیة إنشقاق قادها
وترفض هذه الحركة التعامل ) Ber(الرئیس السابق لمقاطعة بار )  S.I.O.Sidatti(إبراهیم ولد سیداتي 

                                                             
  .04عبد اهللا ممادو باه، مرجع سابق، ص   1
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بالمتاجرة بحقوق الشعب  مع حكومة باماكو، متهمة بذلك الحركة العربیة لألزواد جناح ولد سیدي محمد
ویعتبر محمد المولود رمضان وحسین غالم من أبرز قادتها، وقد خاضت  األزوادي والعمالة لحكومة مالي

  .حكومة مالي والحركة الوطنیة لتحریر أزوادمعارك طاحنة ضد 

 : المجلس األعلى لتوحید أزواد -5

من بین ) Haut Conseil Pour L’unite De L’azwad(یعتبر المجلس األعلى لتوحید أزواد 
أبرز ) Alghabass Agh Intalla(الفصائل المسلحة النشطة في شمال مالي، یقوده القابس آغ أنثاال 

، یتمركز هذا الفصیل في مدینة كیدال 2014الذي توفي في دیسمبر  )Ifoghas(قبائل اإلیفوقاس 
)Kidal(  عن حركة أنصار الدین الجهادیة  یننشقمأغلب عناصره یعتبر ، و 2013وقد تأسس في ماي

التي یقودها إیاد آغ غالي ویتبنى المجلس القومیة الطوارقیة األزوادیة، كما ینادي بإسالم معتدل ویطالب 
  .مصیر شعب أزواد باإلستقالل عن مالي بتقریر

  : تأثیر المتغیرات الداخلیة واإلقلیمیة في إندالع األزمة المالیة: المطلب الثاني

عموما  التي تعاني منها دول العالم الثالثتعتبر األزمة المالیة واحدة من بین العدید من األزمات 
المتغیرات أدت في مجملها إلى إنفجار الوضع قد إجتمعت العدید من والدول اإلفریقیة خصوصا، و 

یقابله ضعف في اآلداء السیاسي  تقوم على تنوع أنثروبولوجي كبیر الداخلي لدولة مالي، هذه األخیرة
للحكومات المالیة المتعاقبة، مع إنتشار الفساد وغیاب التنمیة وبروز الصدامات و الصراعات اإلثنیة 

  .إلى جانب ضعف اآلداء الدیمقراطي السیاسیةیة على السطح في الحیاة والطائف

ثنیاته،  غیاب العدالة  في ظلكل ذلك ولد إحتجاجات داخل المجتمع المالي بمختلف طوائفه وإ
ضف إلى ذلك دور  ،التوزیعیة بین شرائح المجتمع من جهة و بین المناطق الجغرافیة من جهة أخرى

في لیبیا ) NATO(تدخل عسكري لحلف الناثو الالعربي و بثورات الربیع  سميالمتغیرات اإلقلیمیة بعد ما 
من فوضى إنتشار السالح، كل ذلك كان له تأثیر في إندالع وتأجیج األزمة في شمال  نتج عنهوما 
 .مالي
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 : المتغیرات الداخلیة -1

كیان ینشأ في الغالب نتیجة عوامل داخلیة وتطور طبیعي لصراع المصالح بین قوى دولة تعتبر ال
المجتمع في العالم العربي، لكن الدولة في إفریقیا تشهد إختالالت جوهریة تعود باألساس إلى الطریقة التي 

  .ظهرت بها

  :إشكالیة بناء الدولة في إفریقیا _أ    

لقد ظهرت الدولة الحدیثة في إفریقیا كنسخة مشوهة للدولة الحدیثة في أوروبا، حیث عمد 
تجربته ومفهومه للدولة نقال سطحیا وقاصرا، من خالل تكوین نخب سیاسیة المستعمر األوروبي إلى نقل 

محلیة تتبنى سیاسته وفقا لمصالحه الخاصة، دون المراعاة في ذلك للخصوصیات المحلیة والتركیبة 
  .1ة اإلثنیة والثقافیة والدینیة والقبلیة المعقدة للقارة اإلفریقیةالبشری

الحاكمة، حیث تسیطر نخب معینة على الحكم في معظم الدول  ویظهر ذلك في نوعیة الحكم والنخب
نتشار الفساد المرتبط بالحكم، فاإل تجاهها نحو شخصنة السلطة وعدم الفصل بین الحاكم والدولة وإ ریقیة، وإ

وسیطرة نظام الحزب الواحد على الحیاة السیاسیة، كل ذلك أدى إلى ظهور العدید من األزمات السیاسیة 
  .في إفریقیا واإلقتصادیة

وقد حاولت العدید من األطر النظریة تفسیر ظاهرة إخفاق الدولة في إفریقیا، نجد منها نظریة فرنسوا 
حیث حاول فهم أسلوب الحكم في إفریقیا وسلوك " سیاسة ملء البطون"في كتابه ) F.Bayar(بایار 

لوحید واألمثل للمشاركة في إقتسام وقد بین أن الوصول إلى السلطة هو السبیل ا ،األفراد والجماعات فیها
  .2الكعكة، بسبب طغیان الفساد وتفشیه في الدول اإلفریقیة

جمعت وقد كما أن التنوع األنثروبولوجي ولد تجمعات سكانیة إفریقیة غیر متجانسة عرقیا وثقافیا، 
لعدید من االعدید من اإلثنیات بطریقة قسریة من طرف المستعمر األوروبي في دولة واحدة، وقسمت 

ن اإلستعمار الحفاظ على الحدود ة بعد إعالن الدول المستقلة عصاخ ة دولعداإلثنیات الكبیرة بین 

                                                             
، 422العدد  ،دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مركز المستقبل العربي، "أزمة الدولة ما بعد اإلستعمار في إفریقیا"الحافظ النویني،   1

  .60، ص 2013
  .61نفس المرجع، ص  2
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وهو ما نراه الیوم من محاوالت لإلنفصال المسلح لإلثنیات التي ضمت قسریا  ،1عن المستعمرالموروثة 
في دولة واحدة، أو اإلثنیات التي قسمت على العدید من الدول ومحاوالتها إلعادة لم شملها مع أجزائها 

  .المتفرقة

یة، مع إنخفاض كل ذلك ولد عدم اإلستقرار والنزاعات المسلحة واإلنقالبات العسكریة في القارة اإلفریق
مؤشرات التنمیة وغیاب العدالة التوزیعیة و المساواة اإلجتماعیة، جعل العدید من الدول اإلفریقیة تقبع 
تحت دائرة الفشل والعجز، حیث أصبحت فضاء مفتوح لظهور مختلف الصراعات والتهدیدات األمنیة 

  .المختلفة

  : نموذج الدولة الفاشلة: مالي _بـ     

مارس العدید من الوظائف هذه األخیرة تعتبر ضروریة إلستمرارها قائم بذاته ی لدولة كیانتعتبر ا     
وبقائها، وبفقدان الدولة لهذه الوظائف وعجزها عن ممارستها أو القیام بها تدخل في مرحلة الفشل 

األمن ضاء و الصحة القوالفوضى التي تعرضها لألزمات المختلفة، فالدولة ال بد أن تقوم بوظائف التعلیم 
وسائل التكنولولجیا الحدیثة وغیرها من  والرفاه وتوفیر البنیة التحتیة األساسیة كالطرق والمواصالت و

  2.إحتیاجات األفراد والمجتمع

تسود لذلك ألمن والطمأنینة، للفاشلة ال تستطیع القیام بتلك الوظائف التي تعتبر ضروریة لكن الدولة ا
والعسكریة، وتصبح الدولة عاجزة على فرض األمن في مختلف مقاطعاتها الفوضى والتمردات المدنیة 

  .الجغرافیة وتفقد السیطرة على بعض األقالیم أو معظمها كما حدث في مالي

أما المؤشر األساسي للفشل هو مؤشر الشرعیة فالدولة الفاشلة تكون فاقدة للشرعیة وتقابل بالرفض من 
غیر شرعي وتقل نسبة الوالء للدولة وبالتالي تدخل في مرحلة فراغ  قبل شرائح المجتمع، ویصبح التمثیل

نعدام تام للسلطة داخل البالد   .دستوري وإ

     

 
                                                             

1 Bakary sambe et autres, « crise malienne: origines, développements et répercussions, dans la sous-région », 
disponible sur: http://www.kas .de/wf/doc/kas_33096-1522-3-30.pdf?121213171402 

  . 64الحافظ النویني، مرجع سابق، ص   2
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  : مؤشرات الفشل في مالي ° 

إذا حاولنا قیاس هذه المؤشرات في الواقع المالي، فسنجد أن القلیل منها ما هو إیجابي والباقي فهي    
  .سلبیة بإمتیاز

  : المؤشرات السیاسیة -    

تشهد الحیاة السیاسیة في مالي صراعات وتناحرات على السلطة، فهي كغیرها من الدول اإلفریقیة      
أین تعتبر اإلنقالبات العسكریة إحدى وسائل التحكیم المشروعة لفض النزاع بین شریكین في الحكم مما 

یمكن أن تعصف بمستقبل البالد، وهذا هو ینتج عنه إضطرابات أمنیة ال تخدم مصلحة الطرفین، كما 
الذي فتح الباب على  2012حال دولة مالي، بعد اإلنقالب على الرئیس أمادو توماني توري في مارس 

  .1مصرعیه لظهور حركات التمرد المسلحة

عتبر الطوارق من أهم المشاكل السیاسیة التي ساهمت في تطور األزمة خصوصا بعد إنشاء كما ی
التي إعتبرت أن الحكومة المالیة هي حكومة الجنوب فقط نظرا ) MNLA(الوطنیة لتحریر أزواد الحركة 

لما یتعرض له الشمال من سیاسات التهمیش الممنهج، وبذلك فقدان الحكومة لشرعیتها لدى سكان الشمال 
  .كیدال وغاوو تومبوكتو  كل من من الطوارق وفقدانها السیطرة على هذه المنطقة في

ن غیاب الدولة ساهم في تفعیل دور اإلرهابیین لكسب السكان من خالل التكفل بمشاكلهم الیومیة كما أ
  .2الفقر وصعوبة المعیشةمستغلین في ذلك حالة 

فإن مالي  أهم المعاییر لتقییم فشل أي دولة، فما هو معروف وكما أسلفنا وتعتبر الصراعات اإلثنیة من
وآخرها سنة  2006ثم تمرد  1991ات ثم جاء بعدها تمرد یلستینعرفت أول تمرد للطوارق في سنوات ا

2012.  

    

 

                                                             
جامعة : بسكرة(، مجلة المفكر، "البعد اإلستراتیجي للحرب في مالي وتداعیاتها على بلدان المغرب العربي: الساحل"بوازدیة جمال،   1

  . 538، ص 2013، 09، العدد )محمد خیضر
  . 540نفس المرجع، ص   2
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  : المؤشرات اإلجتماعیة واإلقتصادیة  -    

قتصادي إلى حالة تشیر كل المؤشرات الكمیة والنوعیة لدولة مالي في المجالین اإلجتماعي واإل
كما یشهد  والمستشفیات والعیادات الطبیةرس تردي قطاع الطرقات والنقص الواضح للمداالفشل، نظرا ل

 افة إلى إرتفاع معدل وفیات الرضعباإلض نخفاض في الناتج المحلي اإلجمالياإلقتصاد المالي نقص وإ 
وكمحاولة منها إلصالح هذا القطاع أطلقت حكومة  أوغیر الئق إن وجد،كذلك بالنسبة للسكن فهو منعدم 

عشرون (مشروع لبناء وحدات للسكن اإلقتصادي  سالمي للتنمیةشراكة مع البنك اإلبال 2010مالي سنة 
ذا كان هذا حال   یزال ینقصها بنیة تحتیة مالئمة،التي ال في العاصمة باماكو) ف وحدة سكنیةأل وإ

  .1العاصمة فما بالك بحال باقي المناطق والمحافظات

 تفتقر للتنمیة والبنیة ة فاشلة من خالل كل مؤشرات الفشل فهيلذلك یمكن القول أن مالي دول 
حالیا و  والتمردات المسلحة،األساسیة، كما أنها غیر مستقرة سیاسیا، باإلضافة إلى اإلنقالبات العسكریة 

والجریمة لذلك أضحت هذه المناطق أوكارا لإلرهاب  ن السیطرة على مناطقها في الشمالتعاني من فقدا
إضافة إلى عجزها عن حمایة  سالمیة المسلحةتمركز للحركات اإلمن تجارة السالح والمخدرات، و 

  .مواطنیها

وبذلك ینتقل تأثیر الفشل في دولة مالي إلى دول الجوار، حیث تعتبر الدولة الفاشلة جار سوء لباقي 
  2.من تكالیف الفشل تتحمله الدول المجاورة % 80دول الجوار، وتشیر التقدیرات أن 

 : المتغیرات اإلقلیمیة -2

موجة من التغیرات السیاسیة،  2010العربي عموما والمغرب العربي خصوصا مطلع شهد العالم 
حیث عرفت دول هذه المنطقة سقوط العدید من األنظمة التي عمرت طویال، غالبا ما وصفت بالدكتاتوریة 

نقمة على  كان سقوط تلك األنظمة نعمة على شعوبها، فقد كان  واإلستبداد في حق شعوبها، وبقدر ما
هو ) The Arab Spring(المنطقة، كما إعتبرت العدید من الدول أن ما یعرف بالربیع العربي  دول

سبب إنتشار الفوضى في منطقة المغرب العربي، وظهور العدید من األزمات في منطقة الساحل 

                                                             
  . 68الحافظ النویني، مرجع سابق، ص   1
  .69، 68نفس المرجع، ص ص   2
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سقاط كاألزمة المالیة التي تعتبر إنعكاس مباشر لألزمة اللیبیة وما تبعها من تدخل أجنبي إل. اإلفریقي
 .نظام القدافي

  : الربیع العربي وفوضى إسقاط األنظمة _أ

ولم یكن من المتوقع أن تكون هذه  2012س في دیسمبر إنطلقت شرارة اإلحتجاجات الشعبیة في تون     
اإلحتجاجات بدایة النهایة للعدید من األنظمة العربیة اإلستبدادیة، فبعدما تكللت اإلحتجاجات الشعبیة في 
تونس بإسقاط نظام زین العابدین بن علي، دخلت البالد في مرحلة فوضى سیاسیة بعدما ظهرت خالفات 

ظل إستقطاب سیاسیین بین اإلسالمیین وغیر اإلسالمیین على  ،بین رئیس الجمهوریة ورئیس وزرائه في
جدید للبالد خالل  هامش تمدید فترة المجلس التأسیسي المنتخب لمدة عام آخر بعدما تعذر وضع دستور

ما عجل باإلطاحة بالحكومة القائمة وما ترتب  حیث لم تسلم تونس من حوادث العنفب المدة المحددة،
غتیاالت  كإغتیال شكري  1یل الحكومة الجدیدة،عنه من خالفات حول تشك كما شهدت أعمال عنف وإ

هذه الفوضى أدخلت البالد في مرحلة فراغ . 2013بلعید ومحمد البراهمي المعارضین السیاسیین في 
  .مؤسساتي سمح بصعود التیار السلفي وظهور خالیا إرهابیة أصبحت نشطة في ظل الفوضى المنتشرة

ینایر، فبعد  25موجة من اإلحتجاجات والعنف بعدما یعرف بثورة  2011كما شهدت مصر سنة 
نتیجة سوء إدارة هذه المرحلة الحساسة فقد  لمرحلة اإلنتقالیة تقلبات سیاسیةشهدت ا إسقاط النظام المصري

الرئیس  وتم عزل جدیدالتم حل الغرفة األولى للبرلمان بحكم قضائي، كما حدثت خالفات حول الدستور 
أدى إلال ظهور تیارات سلفیة  كل هذه الفوضى السیاسیة والفراغ المؤسساتي بعد عام من إنتخابه،مرسي 

متشددة بعد عزل الرئیس محمد مرسي، وظهور العدید من الجماعات اإلرهابیة التي إستغلت الفوضى 
ات اإلرهابیة وربطها لعالقات مع باقي الجماع رعالسیاسیة في النظام المصري والفوضى الشعبیة في الشا

  .في المغرب العربي ومنطقة الساحل

أما لیبیا فتعتبر ذات طابع مختلف في ظل تجفیف تام قد أصاب جمیع مؤسسات الدولة خالل فترة 
نتشار الفوضى بعدما یعرف بثورة  2حكم العقید ، غربي وما لحقه من تدخل عسكري 2011فبرایر  17وإ

                                                             
المستقبل ، "مخاطر داهمة: مستقبل التغییر في الوطن العربي: 2013 – 2012حال األمة "أحمد یوسف أحمد، نیفین مسعد،   1

  . 15، ص 2013، 414، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، عدد العربي
  . 15نفس المرجع، ص   2
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یا إنتشار واسع للسالح غیر الشرعي والمیلیشیات المقاتلة فإلى جانب غیاب جیش لیبي نظامي عرفت لیب
كما شهدت إغتیاالت سیاسیة عدیدة كإغتیال السفیر األمریكي في لیبیا والعدید من التصفیات التي مست 

  .الشخصیات السیاسیة، وقد كان للفوضى في لیبیا إنعكاسات كبیرة على إندالع األزمة في شمال مالي

وبذلك یمكن القول أن الفوضى المصاحبة لما یعرف بالربیع العربي، كان لها تأثیر كبیر على دول 
وقد أدى ذلك إلى ظهور  ي من أزمة الطوارق منذ اإلستقالل،دولة مالي التي تعان على رأسهاالجوار 

ذه الجماعات من العدید من الجماعات اإلرهابیة وما صاحبها من تهدیدات لدول المنطقة، وقد إستفادت ه
یها الدول التي مستها الفوضى وضعف الرقابة على الحدود نتیجة الظروف التي كانت تتخبط ف

بي أو تعرضها لضغط سیاسي وشع كما حدث في لیبیاكما أن إنهیار مؤسسات الدولة  اإلحتجاجات،
غیر أن  ن أكثر من تهدید أمني،یتضم مصر وتونس فيحدث كما  عرضها للضعف والشلل شبه التام

المسألة األخطر هي أن ما یحدث في بلد ما له تأثیراته المباشرة وغیر المباشرة وتداعیات متنوعة على 
  .1البلدان المجاورة التي هي لیست في وضع مالئم للتعامل مع هذه التحدیات كما ینبغي

  : إنعكاسات التدخل العسكري في لیبیا على األزمة المالیة: المطلب الثالث     

تنادي برحیل عرفت أنظمتها تحوالت هیكلیة، تظاهرات سلمیة لقد شهدت لیبیا كباقي الدول التي 
في ما تسبب  ،قوبلت بقمع عسكري من طرف النظام اللیبي 2011فبرایر  17ر القدافي بتاریخ نظام معم

 حیث إستخدم القدافي مختلف أنواع األسلحة الثقیلة ضد المتظاهرین نشوب نزاع مسلح مع المتظاهرین
ستمر في مطاردتهم حتى مشارف مدینة بنغازي التي إعتبرت آخر  المدنیین لقمعهم في مختلف المدن وإ

مالذ للمتظاهرین، مرتكبا بذلك مجازر في صفوف المدنیین من شعبه، وهي النقطة التي رآى المجتمع 
  .م ضد اإلنسانیة تستوجب التدخلالدولي أنها جرائ

وقد طلب مجلس التعاون الخلیجي عقد إجتماع لمجلس جامعة الدول العربیة للبحث في كیفیة وضع 
عدد تضمن ) 2011مارس  12(حد لجرائم نظام القدافي، وقد أصدر قرار بعد إنعقاده في القاهرة بتاریخ 

حمل مسؤولیاته إزاء تدهور األوضاع في لیبیا دعوة مجلس األمن إلى ت من التدابیر واإلجراءات منها

                                                             
 ،المستقبل العربي، "من إصالح المؤسسات إلى مقاربة جدیدة لألمن: التحدیات األمنیة للربیع العربي"یوسف محمد الصواني،   1

  .25، ص  2013، 416عدد ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت
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تخاذ اإلجراءات الكفیلة بفرض حظر جوي على حركة الطیران العسكري اللیبي  قامة مناطق آمنة وإ فورا، وإ
  .1كإجراءات وقائیة تسمح بتوفیر الحمایة للشعب اللیبي

 : التدخل العسكري في لیبیا -1

لحلف الناتو ) Intervention Militaire(في التدخل العسكري  لقد لعبت فرنسا دور مركزي
)NATO ( األول  نسي نیكوال ساركوزي ثالثة خیاراتفي لیبیا إلسقاط نظام القدافي، وكان أمام الرئیس الفر

شن عملیة  واإلكتفاء بمنطقة حظر جوي أو تدمیر كل اإلمكانات الجویة والبریة التي تهدد المدنیین أهو 
  .2الثوار ألنهم یریدون التحرر بأنفسهم بریة، هذا األخیر رفضه –جویة 

یقضي بإتخاذ كل اإلجراءات ) 1973(قرار تحت رقم  2011مارس  17وقد تبنى مجلس األمن في 
تخاذ التدابیر لإلستجابة  الضروریة لحمایة المدنیین، كما دعا فیه إلى الوقف النهائي ألعمال العنف وإ

عتبر أن  الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في لیبیا ضد للتطلعات المشروعة للشعب اللیبي، وإ
فبرایر  15المدنیین یمكن أن ترقى إلى تصنیف الجرائم ضد اإلنسانیة ثم قام بإحالة الوضع في لیبیا منذ 

  .3على المدعي العام للمحكمة الجنائیة 2011

لى الدول األعضاء، كما تضمن القرار حظر تصدیر األسلحة إلى لیبیا ومنع دخول القدافي وعائلته إ
مارس  19كما تم تجمید أرصدة لیبیا وجمیع الموجودات المالیة األخرى لیبدأ التدخل العسكري في 

كان إلى جانبها من الدول العربیة كل من قطر  غربیةال ، حیث شاركت فیه العدید من الدول2011
  .واإلمارات

 : تأثیر التدخل العسكري في لیبیا على األزمة في مالي -2

بقدر ما ساعد التدخل العسكري في لیبیا على التخلص من نظام القدافي ساعد أیضا على ظهور 
اعات قدیمة من جدید، فمن الناحیة الداخلیة ظهرت نزاعات قبلیة طائفیة بین الشعب اللیبي ال تزال ر ص

خالل وزن شخصیة  المعارك الطاحنة قائمة بینها إلى غایة الیوم، كما یبرز ذلك من الناحیة اإلقلیمیة من

                                                             
، 425، مركز دراسات الوحدة العربیة، عدد المستقبل العربي، "اإلنسانيبعض اإلشكالیات النظریة لمفهوم التدخل "خالد حساني،   1

  .54ص  ،2014
  .03، ص 2013ینایر  27، مركز الجزیرة للدراسات، "معطى جیوبولیتیكي جدید: األزمة اللیبیة"عبد النور بن عنتر،  2
  .54خالد حساني، مرجع سابق، ص   3
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الذي كان یملك الید في تحریك النزاعات في الصحراء بإستخدام األقلیات في اإلقلیم  معمر القدافي
لذلك نجذ أن صراعات قدیمة تطفو على  كات مثلما كان األمر مع الطوارق،ألغراض التهدید واإلس

كل  نیة وقبائل ومناطق مجاورة،اعات إثبعد رحیل القدافي وغیاب الدعم الذي كان یقدمه إلى جم 1السطح
وهو موقف یتعزز بفعل ما  دادا للتمردات والصراعات اإلثنیةذلك یجعل من هذه الجماعات أكثر إستع

نخفاض مستوى المعیشة، باإلضافة  نعدام أبسط  مقومات األمن الغدائي وإ تواجهه هذه اإلثنیات من فقر وإ
  .إلى المخاطر والصعوبات المختلفة التي تواجهها

قات الهائلة بسبب التدف لمباشرة للتدخل العسكري في لیبیاوتعتبر األزمة المالیة من بین اإلنعاكاسات ا
، محملین بمختلف أنواع األسلحة إلى الكتائب المقاتلة للعقید القدافي للطوارق اللذین كانوا ینشطون ضمن

  .لیبیافي  ید عاملةكانوا إلى جانب الطوارق غیر المقاتلین الذین  شمال مالي،

  : عودة المقاتلین الطوارق  _أ    

شمال مالي خصوصا، فنقطة عموما و ) Sahel(إنعكست األزمة اللیبیة سلبا على منطقة الساحل 
نشطون الذین كانوا ی) Combattants Touaregs(التأثیر تحدیدا تمثلت في عودة المقاتلین الطوارق 

وهم أساسا مشكلون من الطوارق الذین فروا من إضطهاد الحكومة المالیة،  ضمن كتائب القدافي المسلحة
متجهین  قة شمال مالي في السنوات الماضیةوالطوارق الذین فروا من موجات الجفاف التي أصابت منط

ض له ر إلى لیبیا القدافي بحثا عن ظروف معیشة أفضل بعد اإلهمال والتهمیش الممنهج الذي تتع
  .منطقةال

مثل مقاتلي جبهة البولیزاریو (ب المقاتلین الطوارق دور هام في قوات األمن والجیش اللیبي وقد لع
Polisario(2 في  النظام اللیبي، والكتائب التي كانت تنشط تحت إمرة أبناء القدافي، لكن بعد سقوط

اآلالف، قهم األصلیة في صحراء الساحل وقدر عددهم بلى مناطعاد المقاتلین الطوارق إ 2011خریف 
حملوا معهم خبراتهم العسكریة ومختلف الوسائل واألسلحة العسكریة  تمركز معظهم في شمال مالي كما

  3التي غنموها من األزمة اللیبیة

                                                             
اني، مرجع سابق، ص   1   .32یوسف محمد الصوّ

2 Luis simon et autres, op.cit, p19. 
3 Ibid, p20 
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كما ) MNLA(شكل هؤالء المقاتلین الحركة الوطنیة لتحریر أزواد  2011خالل شهر أكتوبر 
عالن  إستقالل دولة أزواد عن دولة مالي التي تعاني من فقدان أوردنا سلفا، بهدف تحریر شمال مالي وإ

  .السلطة على هذه المنطقة

اء الصراع اللیبي جزء من قلیل مقارنة مع السكان المالیین  وتعتبر عودة المقاتلین الطوارق إلى مالي جرّ
قد بلغ عدد ، و 2011العائدین من لیبیا، وذلك حسب تقریر المنظمة الدولیة للهجرة الذي نشر نهایة عام 

وا من لیبیا  إلى  82433عادوا إلى النیجر،  95760(شخص إتجاه الدول المجاورة  209030الذین فرّ
وتشیر بعض التقدیرات إلى أن العدد بلغ  )شخص إلى موریتانیا 780لى مالي وإ 11230التشاد، 

جال بالغین یملكون ویعتبر أغلبیة العائدین من لیبیا ر  بب حركات الهجرة غیر المعلن عنهاالضعف بس
  .1مستوى تعلیمي ضعیف، كان لهم دور كبیر في اإلقتصاد اللیبي من خالل ممارستهم لألعمال المختلفة

 :ویمكن تمییز العائدین من لیبیا الذین تمركزوا في شمال مالي كالتالي

كریة، الذین عادوا مدججین باألسلحة واآللیات العس ن في الجیش اللیبي من أصول مالیةالمنخرطی -
 .سنة 35في الجیش اللیبي ألزید من أین عملوا 

 Combattants) (العقید الراحل معمر القدافي تلین المسرحین من الفیلق اإلسالمي للنظامالمقا -
Démobilisés De La Légion Islamique( أین كانوا یتقاضون رواتب وعالوات نظیر ،

 .خدماتهم للنظام اللیبي
ستقر  نوهم المالیی) المهاجرین(السكان المتنقلون  - وا في لیبیا بعد التمردات المتكررة الذین هاجروا وإ

أین عانوا  صابت المنطقة في السنوات الماضیةللطوارق في مالي، وكذلك موجات الجفاف التي أ
أمن والنقص في الغذاء والشروط الضروریة لحفظ كرامة اإلنسان  2.من حالة الّال

رة من المقاتلین الطوارق والنازحین المدنیین بعد التمردات المتكررة وسنوات بعد عودة األعداد الكبی
إلى إشعال فتیل اإلحتجاجات  لمنطقة الشمال ما أذى واجهوا الواقع المتردي ،الجفاف والقحط إلى مالي

  .1960قادت هذه األخیرة إلى التمرد الرابع في تاریخ مالي الحدیث منذ اإلستقالل سنة 

  
                                                             

1 Ibid, p21. 
2  Mamadou Lamine doumbia, « la crise au Mali : Recueil de contributions », société malienne des sciences 
appliquées (SMSA), Décembre 2012, P 81. 
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  : فوضى إنتشار السالح  _بـ     

على كامل منطقة الساحل اإلفریقي من خالل كمیات  ار الصراعإنهیار نظام القدافي ن فتحلقد 
إستفادت كثیرا  األسلحة الهائلة المنتشرة في لیبیا، والتي یرجح أنها وقعت في ید الجماعات اإلرهابیة التي

، الشيء الذي یمكنها من القیام بإعتداءات نوعیة عادة هیكلة وتطویر ترسانتها العسكریةمن هذه الفرصة إل
  .1على المصالح الغربیة وحلفائها في المنطقة

مرحلة "مي دخلت مؤخرا في اإلسال المغرب بالد ویجمع المختصین على أن عناصر تنظیم القاعدة في
ن" متقدمة من التسلیح الرسیع واإلمدادات  المنطقةتشار األسلحة الثقیلة في جراء تداعیات األزمة اللیبیة وإ

 لة لعناصر هذا التنظیم، بحیث لم یكن هذا التنظیم المسلح یتوفر سوى على متفجراتالعسكریة الثقی
التي أنواع عدیدة من الصواریخ،  إلى لیبیا شنیكوف، وأصبح یملك بعد نفاذهوأسلحة خفیفة كرشاشات الكال

السیطرة على مخازن السالح التي كانت في قبضة كان من السهل الحصول علیها كلما تمكن الثوار من 
  .2النظام اللیبي

شخص، كما تشیر ) 90.000(حوالي تسعون ألف  2012وقد بلغ عدد اللیبیین المسلحین في 
قطعة سالح تدور في لیبیا، وقد إنعكست هذه ) ملیون 20(اإلحصائیات وجود حوالي عشرون ملیون 

صاروخ غراد  130الجیش الجزائري في عملیة نوعیة  الحالة على دول الجوار حیث حجزت قوات
)Requettes Grad(باإلضافة إلى اإلشتباكات المتكررة بین الجماعات اإلرهابیة والقوات التونسیة ،.  

 , SA-7(وقد إستفاد عناصر القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي على أسلحة ثقیلة متطورة كصواریخ  
SA-24 Missiles (تستعمل في نظام الدفاع الجوي  المحمولة التي)Air Defense Systems(،  وهو

عن وجود شحنات من  2011سنة ) CIA(التحذیر الذي أطلقته مصلحة اإلستخبارات األمریكیة 

                                                             
تداعیات سقوط نظام القذافي وتهدیدات القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في الجزائر یین "عمراني كربوسة، زروال سهام،    1

: الجزائر(، "المقاربة األمنیة الجزائریة في الساحل اإلفریقي" :ورقة مقدمة في الملتقى الدولي األول حول، "منطقة الساحل اإلفریقي
  .2013، )جامعة قالمة، قسم العلوم السیاسیة

، 06، عدد )CMIS(مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة ، "اللیبیة وتداعیاتها على منطقة المغرب العربي األزمة"أحمد إدریس،  2 
  .2001سبتمبر 
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وجماعة بوكوحرام ) AQMI(إلى تنظیم القاعدة  لدى الطوارق تم تسلیمها) SA-7و SA-24(الصواریخ 
)Bokoharam(1.  

م تنظیم القاعدة لوسائل عسكریة متطورة وتدریبات عسكریة على األسلحة الجدیدة أیضا إستالكما تأكد 
صواریخ و  )kalachnikovs(، وتمثلت الشحنات في أسلحة الكالشینكوف 2012التي تدعمت بها سنة 

) Antichars Milan(میالن  عصواریخ مضادة للدبابات من نو و  )Missiles Sol-Sol(أرض - أرض
 B.M-21(، باإلضافة إلى قنابل )Lance-Roquettes-RBG7 gard(قاذفات الصواریخ  إلى جانب

Grenades ( وشحنات معتبرة من مادة)Semtex (2تي صنفتها األمم المتحدة كمادة شدیدة اإلنفجارال.  

لى جانب الكم الهائل من األسلحة ونقص الرقابة على الحو  من سهل ذلك  دود نتیجة التحوالت اإلقلیمیةإ
عات إلى شمال مالي، حیث تدعمت به الحركة الوطنیة لتحریر أزواد ومختلف الجما هاعملیة تهریب

وحركة الجهاد  لحة كالقاعدة وأنصار الدینات اإلرهابیة المسالطوارقیة المسلحة، كما إستفادت منه التنظیم
ع في إندالع األ تأثیر كبیر على األمن الوطني  زمة المالیة، هذه األخیرة كان لهاوالتوحید كل ذلك سرّ

  .الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  Mathieu Pallerin, «le sahel et la contagion libyenne », politique étrangère, n°= 04, 2012, p83.  
2 Ibid. 
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  : مظاهر التهدید اإلرهابي في شمال مالي لألمن الوطني الجزائري: المبحث الثاني

إستقالل شمال ) MNLA(أشهر من إعالن الحركة الوطنیة لتحریر أزواد  )03(بعد حوالي ثالثة 
عالن قیام دولة أزواد  حركة لغط إعالمي كثیف لحلفاء وأنصار الرافق ذلك ضجة و  )AZAWAD(مالي وإ
ألن القوة  ى أرض الواقع كان المشهد عكس ذلكلكن في المیدان عل لإلنتصارات الوهمیة المحققة،

الكاسحة للحركة الوطنیة لتحریر أزواد إندحرت أمام ضغط الحركات الجهادیة من أنصار الدین وحركة 
قا أنها السید التي أظهرت األحداث الح د المغرب اإلسالميالقاعدة في بالالتوحید والجهاد، حلفاء تنظیم 

قت العدید من الدول كل اإلنتصارات الفعلي في المنطقة، غاضة  المحققة میدانیا كحصیلة للحركة  وقد سوّ
الطرف عن الحقیقة الجوهریة وهي أن مقاتلي القاعدة ومشتقاتها هم من یقومون بالعمل األهم في ساحات 

وهام إنتصاراته دع الخصم الصغیر یتلذذ بأ"القاعدة إستراتیجیة ذكیة في ذلك هي سلكتالمعارك، وقد 
ما تم حیث أخلت لقاعدة وحلفائها مدن  شمال مالي من  ، وذلك1"المزعومة للوقیعة بمن هو أكبر منه

  .تنفیذ عملیاتها ضد دول المنطقةبسطت نفوذها علیها وجعلها قاعدة إنطالق لأتباع الحركة و 

  :أنطولوجیا الجماعات اإلرهابیة في شمال مالي: المطلب األول 

ندحار  بعد الهزیمة الساحقة التي تلقاها الجیش المالي أمام مقاتلي الحركة الوطنیة لتحریر أزواد وإ
هذه األخیرة امام ضغط الجماعات اإلرهابیة، أضحت منطقة شمال مالي أرض خصبة إلنتشار الجماعات 

باإلضافة إلى حركة التوحید والجهاد ) AQMI(ا القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي اإلرهابیة على رأسه
  ).AD(وحركة أنصار الدین ) MUJAO(في غرب إفریقیا 

  :منشأ تنظیم القاعدة -1

تختلف طبیعة منشا تنظیم القاعدة عن تلك الّصور التي عرفناها في سائر الجماعات والتنظیمات 
وال من خالل  ماء مسبق لقائدها إلحدى الجماعاتال من خالل إنت عن غیرها بیة، فالقاعدة لم تتفرعاإلرها

وتكوین تنظیم آخر كما رأینا عند إنفصال بعض  ،إنفصال فصیل أو مجموعة من األعضاء عن جماعة

                                                             
  .05عبد اهللا ممادو باه، مرجع سابق، ص   1
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أعضاء اإلخوان المسلمین وتكوین تنظیم مستقل كتنظیم الجهاد اإلسالمي في مصر، أو كحاالت 
  1.تي جرت في العدید من البلدانالتفرعات والتوالد ال

 oussama ben mohamed aoud(ویعرف قائدها ومؤسسها بأسامة بن محمد عوض بن الدن    
ben laden( عیة في الثراء، وقد أكمل دراسته اإلبتدائیة والثانویة والجام نشأ في ظل أسرة محافظة فاحشة

ي بسبب ما یعتبره غزو الكفار لألراضي اإلسالمیة وتبنى بن الدن الفكر الجهادالمملكة العربیة السعودیة، 
المقدسة وبالد الحرمین، لذلك تبنى مبدأ العداء والمواجهة ضد الدول العظمى بدءًا باإلتحاد السوفیاتي 

قتال المرتدین الممتنعین "كده بقوله ، ذلك ما أ- عربًا ومسلمین-حكام المحلیینسابقا ثم إنتقل إلى مواجهة ال
  .ویقصد هنا الحكام العرب والمسلمین" الكفار األصلیین مقدم على قتال

لیعلم كل مسلم أنه مأمور شخصیا من ربه ...فرض عین وكون جهاد هؤالء الطواغیت"ل أیضا كما قا   
ى منهج تكفیري، حیث إعتبر الغرب كل ذلك جعل بن الدن یتبنویقصد هنا الغرب،  2"سبحانه بقتال هؤالء

عتبر إیبالكفارعلى رأسهم أمریكا  ثیون الغادرون العراق بالكفار البعران كافرة ألنهم رافضة شیعة و ، وإ
وقد  ان كالیمن،والنصارى الذین یریدون حكم المسلمون ویقصد لبنان وغیرها من البلد وأشباههم السوریون

علماء  إستند في ذلك إلى فتاوى العدید من الشیوخ على رأسهم محمد بن صالح العثیمین والعدید من
  .3باكستان وأفغانستان

وقد إنظم إلى تنظیمه مقاتلین جهادیین من مختلف الجنسیات العربیة واإلسالمیة ومختلف التنظیمات 
  ).AQMI(الجهادیة المنتشرة في بقاع العالم على رأسها القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

 ): AQMI(القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي _ أ

في ) Al Qaida Au Maghreb Islamique(القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي  ینتشر تنظیم
مناطق جغرافیة متعددة في المغرب العربي وشمال إلفریقیا، بین الجزائر ومالي موریتانیا والنیجر والتشاد 

في  وصوال إلى نیجیریا والصومال، ویعود أصل هذا التنظیم إلى سنوات التسعینات أیام العشریة السوداء

                                                             
، )2008مكتبة مدبولي، : القاهرة(، الطبعة األولى، "اإلمتداد...الخلفیة الفكریة...النشأة: تنظیم القاعدة"سعید علي عبید الجمحي،   1

  .34ص 
  .41- 40نفس المرجع، ص ص ،   2
  .42نفس المرجع، ص   3
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 Group Islamique(الجزائر، حیث تشكل تنظیم إرهابي یحمل إسم الجماعة اإلسالمیة المسلحة 
Armé (أو ما یعرف إختصارًا بــ) :GIA(1 ثم تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بالجماعة السلفیة للدعوة ،
 وتعرف إختصارا) Le Groupe Salafiste Pour La Prédication Et Le Combat(والقتال 

 .)GSPC(بـ

 Conseil des(ویعتبر مجلس األعیان  هذه الجماعة هیكل تنظیمي خاص بهاوقد شكلت 
Notables ( جد مجلس الشورى یضم األمراء واألعیان المشرفین على النواحي، بعده نسسة للقیادة مؤ

لجنة اإلتصال، ( ویضم األعضاء ورؤساء اللجان المختلفة) Le Conseil Consultatif(تشریعي لا
النواحي األولى والثانیة  نواحي وتتمركز التراب الجزائري إلى تسعة  كما قسمت 2...)اللجنة العسكریة

نة في الغرب الجزائري، في الرابعة والثام لقبائل والناحیتینوالثالثة في الوسط بالجزائر العاصمة ومنطقة ا
حدود المغرب، والمنطقة  نطقة الجنوب الغربي حتىالناحیة الخامسة والسادسة والسابعة في م حین تقع
تشمل ناحیة الجنوب تحت قیادة مختار بلمختار، التي تحولت فیما بعد إلى قاعدة إنطالق للقاعدة التاسعة 

  .3في بالد المغرب اإلسالمي

رسمیا في رسالة متلفزة عن ) Ayman Zawahiri(أعلن أیمن الظواهري  2006سبتمبر  11في 
 ،إلى تنظیم القاعدة األم الذي یترأسه أسامة بن الدن)  GSPC(الجماعة السلفیة للدعوة والقتال إنظمام 

تنظیم القاعدة في  إلى 2007جانفي ي رورة مواصلة الجهاد في الجزائر، لتتحول رسمیا فكما أكد على ض
سم أبو مصعب الملقب بإ) A.e.Droukdal(تحت قیادة عبد المالك دروكدال  4بالد المغرب اإلسالمي

الذي تزعم الجماعة السلفیة للدعوة والقتال منذ ) Abumosaab Abd El-Ouadoud(عبد الودود 
2004.  

  : الهیكل التنظیمي للقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي _بـ   

حافظ تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي على نفس التركیبة الموروثة عن الجماعة السلفیة 
كتیبة مسلحة لتنفیذ  12إمارات تضم في المجموع حوالي  الجزائر إلى أربعة حیث قسم والقتال،للدعوة 

                                                             
1 Pere vilanova et paula de castro, « mali-sahel : de la crise à l’intervention militaire 2013 annuaire rapport de 
l’istitut européen de la méditerranée (IEMED), 2013, p 237. 
2 Mohamed fall ould bah, « économie politique des conflits au nord-mali », rapport sur la paix et la sécurité 
dans l’espce CEDEAO, institut d’études de sécurité (IES), n°=02, Avril 2013, P02. 
3 Ibid. 
4 Simon pierre, « Les relations entre le maghreb et le sahel et les enjeux stratégiques du XXI° siècle », 
(Paris: institut de relations internationales et stratégiques, 2010), P 78. 
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على  هاحفاظالجماعة السلفیة للدعوة والقتال مع  العملیات میدانیا، وهي الكتائب التي كانت تقوم علیها
رشید البلیدي مجلس الشورى بقیادة عبد المالك دروكدال، ومجلس األعیان الذي یترأسه أبو الحسن 

)A.H.R.Elbalaidi(ج السرایا والكتائب في هیكل واحدالقاعدة لدم اإستحدثته ، كما تم وضع هیئة الجند 
  : وتتوزع اإلمارات األربعة على المناطق الجغرافیة كالتالي

  : وتضم ثالث هیئات للجند وهي :إمارة منطقة الوسط°    

وتنشط في ضواحي بومرداس " األرقم"و" الصدیق أبو بكر"و " كتائب الفتح"تضم  :جند األهوال -
 .شرقي العاصمة الجزائر

وتنشط " كتیبة علي بن أبي طالب"و" كتیبة عثمان بن عفان"و" كتیبة النور"تضم  :جند األنصار -
 .بوالیة تیزي وزو شرقي العاصمة الجزائر

 .البویرة وبرج بوعریریجوتنشط بوالیتي " كتیبة الهدى"و" كتیبة الفاروق"تضم  :جند اإلعتصام -

تعاني من و  یات جیجل تبسة سكیكدة وقسنطینةتنشط بها سرایا ضعیفة في وال :إمارة منطقة الشرق°   
 .قلة التجنید وتضییق قوات األمن الجزائریة

هو ینشط تنظیم آخر في هذه المنطقة، حیث  تمیز هذه اإلمارة بضعف التواجد :إمارة منطقة الغرب°    
 ).Salim El Afghani(الدعوة السلفیة بقیادة سلیم األفغاني  تنظیم حماة

، 2007حتى سنة ) Yahya Jawadi(أشرف علیها القیادي یحي جوادي  :إمارة منطقة الصحراء°      
) Jamal Akacha(، ثم حل محله جمال عكاشة )Moussa Abu Daud(ثم خلفه موسى أبو داود 

 : كتائب) 03(، وتضم هذه اإلمارة ثالث 1)Yahya Abu El Humam(الملقب بــ 

الملقب بخالد أبو ) Mokhtar Belmokhtar( - بلعور–یقودها مختار بلمختار  :كتیبة الملثمون -
 ).Khaled Abu Labbas(العباس 

الملقب بعبد الحمید أبو زید ) Ghadir Mohamed(بقیادة غدیر محمد  :كتیبة طارق بن زیاد -
)Abdelhamid Abu Zayd (قبل توقیفه 2003بارة في تیبة أسسها عبد الرزاق الوهي ك. 

 .بقیادة یحي أبو الهمام :كتیبة الفرقان -
                                                             

1 Djallil lounnas, « Al Qaida au maghreb islamique et la crise malienne », sécurité globale, n°= 22, été 2012, 
p 45. 
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الملقب بمالك أبو ) Ahmed Agh Amama(بقیادة الطارقي أحمد آغ أمام  :كتیبة األنصار -
 .وهو القیادي الوحید غیر الجزائري )Malik Abu Abd Elkarim(عبد الكریم 

 2012بعد إنشقاقه في اواخر أكتوبر  - بلعور–ویقودها مختار بلمختار  :كتیبة الموقعون بالدماء -
 . عن كتیبة الملثمون وتعد عملیة عین امناس أول هجوم تقوم به

غیرت في المذهب والبعد وطریقة العمل لتخرج قد وبإعالنها الجهاد في المغرب العربي تكون بذلك 
الجناح المسلح الرابع لتنظیم القاعدة، بعد الجناح األول في بذلك من الطابع الوطني إلى اإلقلیمي لتكون 

إلى منطقة الساحل ویعود تمدد هذا التنظیم  1.أفغانستان والثاني في العراق والجناح الثالث في السعودیة
الجزائریة بمختلف أنواعها، ة التي تلقاها من طرف مصالح األمن والصحراء أساسا إلى الضربات الحاسم

 إرهابیًا من 355إلى أنه تم القضاء على حوالي  2009جویلیة  01اإلحصائیات إلى غایة حیث تشیر 
دف األول من طرف هذا المسته الجزائر تبقىو  ،)Emirs(عشرون أمیرًا  هذا التنظیم من بینهم حوالي

عة ة واسسب مناطق جغرافیمكنتها من كو  ا المسلحفي نشاطه اإلقلیمیةالتحوالت  هاتساعد حیث التنظیم
  2.نفوذها تبسطل في لیبیا ومالي وتشاد

  خریطة توضح مناطق نشاط القاعدة في منطقة الساحل والصحراء): 02(الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

 

              Source: Service européen pour l'action extérieure. Disponible Sur: http://eeas.europa.eu/index_fr.htm 

 

                                                             
1 Mehdi taje, « la réalité de la menace d’AQMI à l’aune des révolutions démocratiques au maghreb», 
Géostratégiques, n°=32, 3=eme trimestre, 2011, p 281. 
2 Luis simon et autres, op.cit, p 17. 
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 ): MUJAO(حركة التوحید والجهاد غرب إفریقیا  -1

 Le Movement Pour L’unicité Et Le(فریقیا تأسست حركة التوحید والجهاد في غرب إ
Jihad En Afrique De L’ouest ( وتعد ثاني الحركات السلفیة بعد أنصار الدین 2011في أكتوبر ،

سیطرتها على أجزاء من منطقة أزواد، وقد شارك مقاتلوا هذه الحركة مع مقاتلي الحركة الوطنیة التي تعلن 
  .ضد قوات الجیش المالي) GAO(لتحریر أزواد من أجل السیطرة على مدینة غاو 

وقد نشبت خالفات حادة بین الحركتین، وجرت بینهما إشتباكات دامیة خلفت العدید من القتلى في 
یم األزوادیة، لتطرد هذه األخیرة خارج مدینة غاو، لتخلوا بذلك لحركة التوحید والجهاد وتنظصفوف الحركة 

  ).بلعور(ن التي یقودها مختار بلمختار القاعدة الممثل بكتیبة الملثمو 

أحد النشطاء العرب سابقًا بتنظیم  )Soultan Ould Badi(ویقود هذه الحركة سلطان ولد بادي 
المعروف بأحمد ) Ahmed Ould Amer(رب اإلسالمي، كما یعد أحمد ولد عامر القاعدة في بالد المغ

والجهاد أمیر كتیبة أسامة بن الدن، كما من أبرز قیادات حركة التوحید ) Ahmed Telemsi(التلمسي 
) Hamada Ould Mohamed Khayri(خیري فتاء في الحركة حمادة ولد محمد یتولى مسؤولیة اإل
، وینتمي 1الناطق بإسم الحركة وهو من الصحراء الغربیة) Adnan Abu Walid(د ویعد عدنان أبو ولی

في إقلیم أزواد، وقد إنشقت هذه ) Lemhar(الغالبیة الساحقة من أعضاء الحركة إلى قبائل عرب لمهار 
الحركة باألصل عن تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، بعد رفض هذه األخیرة تشكیل كتیبة 

التي تضم في عضویتها باألساس ر سریة األنصار التابعة للتنظیم على غرا 2بالمقاتلین العربخاصة 
  .مقاتلین طوارق

عمال  یة المسلحة بإختطافها لثالثةوقد أثبتت حركة التوحید والجهاد وجودها ضمن الجماعات اإلرهاب
یطالي في مخیمات تندوف لالجئین الصحراویی ، 20113أكتوبر  23ن یوم اإلغاثة الدولیة إسبانیین وإ

                                                             
1 Mohamed Fall ould bah, op.cit, p 06. 
2 Père vilanova et paula de castro, op.cit 
3 Djallil lounnas, op.cit, p 48. 



دات اإلرھابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائريیدــــــــــ أثر التھ: الفصل الثاني  
 

102 
 

ختطاف سبعة من  31، باإلضافة إلى قتل 2012دبلوماسیین جزائریین في مدینة غاو في أفریل  وإ
 .Tamkoutat(1(من مركز تسوق في مدینة تامكوتات  د خروجهم الطوارق بینهم نساء وأطفال عن

والجهاد في غرب إفریقیا لتوحید حركة ا 2012دیسمبر 30األمریكیة في  الدولةأعلنت كتابة  وبهذا
قائمة المنظمات اإلرهابیة األجنبیة التي أصبح ینطبق علیها المرسوم الرئاسي األمریكي رقم  ضمن

  .لمسيء على رأسهم حمادة خیري وأحمد التقائمتها السودا، كما أدرجت أسماء قادتها على 13224

ریب المخدرات ة مع شبكات تهوتجدر اإلشارة إلى أن حركة التوحید والجهاد تمتلك عالقات قوی
كما تعتمد على إستراتیجیة اإلختطاف مقابل الفدیة  المنتشرة في منطقة الساحل بهدف ضمان التمویل،

)Rançon (ما نجحت فیه من خالل الحصول على فدیة قدرها  وذلك)15(ملیون أورو ) 15 Millions 
D’euros ( مقابل تحریر رهائن عمال اإلغاثة الدولیة)یطاليإسبان  30، ومطالبتها بفدیة قدرها )یین وإ

 یةلجزائر ل نظرا للعقیدة الم یحص لذياق سراح الدبلوماسیین الجزائریین الشیئ ملیون أورو من اجل إطال
  .الرافضة لدفع الفدیة والساعیة إلى تجریم دفعها

 ):A.D(أنصار الدین  -2

ا حركة ا بأنهوَه ویعتبرها مؤسُس  2011في نوفمبر ) Ansar Dine(تأسست حركة أنصار الدین 
سالمي سلفي الذي یعتبر إ) Iyad Agh Ghali(الطارقي إیاد آغ غالي  شعبیة جهادیة سلفیة، بقیادة

الطوارقیة، قاد التمرد ) Ifoghas" (اإلیفوغاس"من أبناء أسر القیادات القبلیة التاریخیة لقبائل  إستقاللي
میز بفكره القومي الوطني قبل أن یتحول إلى شیخ سلفي تبنى ضد حكومة مالي سنوات التسعینات وكان یت

، وقد عمال قنصًال عامًا لدولة مالي في السعودیة بعد التوقیع على اتفاق السالم بین 2الفكر الجهادي
، لكنه عرف بعالقاته المشبوهة مع اإلسالمیین المتشددین لذلك تم 1992الطوارق والحكومة المالیة سنة 

 Pierre(بیار كماث دیة، وقد لعب إیاد آغ غالي دورًا مهما في عملیة تحریر طرده من السعو 
Camatte ( ورهائن أرلیت)Arlit (3الثالث.  

                                                             
1  Bendjamin roger, « mail : le mujao suspecté d’avoir commis un massacre à tamkoutat », jeune afrique, 
disponible sur: http://www.jeune afrique.com/165682/politique/mali-le-mujao-suspect-d-avoir-commis-un-
massacre-tamkoutat/ 

  .أحمد عمرو، مرجع سابق  2
3  Mohamed fall ould bah, op.cit, p 05. 
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وطنیة لتحریر أزواد وبعد سقوط القدافي في لیبیا وبحكم عالقاته الجیدة مع القائد العسكري للحركة ال
للحركة، لیشغل بذلك ) Le Secretaire General(أراد شغل منصب السكرتیر العام  محمد آغ ناجم

ة إختاروا إبن طاهر العشیر مكانة الشیخ طاهر أنتاال القائد الشعبي لمدینة كیدال، غیر أن مجلس أعیان 
ب مشاركته إلى جانب تنظیم القاعدة الطوارقي كل ذلك وبسب )A.Alghabass(أنتاال وهو الغابس أنتاال 

عن  2012مارس  10ى اإلعالن في شریط فیدیو یوم أدى بإیاد غالي إلالكریم الترقي، الذي یقوده عبد 
عتباره  فصیله شمال مالي وأحد الفواعل العب أساسي في الصراع الدائر الجدید تحت إسم أنصار الدین وإ

  .التي ساهمت في طرد القوات المالیة من مدن الشمال

لقبائل ا بناء قبائل إیفوغاس وبعضوقد إنضم المئات من المقاتلین إلى حركة أنصار الدین من أ
  )Aghelhouk(أخرى، وأعلنت نشاطها المسلح بهجوم عسكري على ثكنة عسكریة في مدینة أغلهوك 

، كما عملت على تطبیق الشریعة )Tessalit(في الشمال ثم قاعدة عسكریة أخرى في مدینة تیسالیت 
  .یة لتسییر البلدات والمدناإلسالمیة في المناطق التي سیطرت علیها وأسست مجالس محل

العمل الحركة من خالل  من أهداف لدینیة اإلسالمیة للشعب األزواديوتعتبر ضرورة إظهار الحالة ا
قامة حكم إسالمي في إقلیم أزواد أغارغار "جبال  في اویتمركز مقاتلیه 1على تطبیق الشریعة وإ

)Agharghar  (المسلح عتبر القواعد الخلفیة لنشاطهالتي ت.  

طني الجزائري من جوانبه المختلفة، فمن الجانب وقد شكلت هذه التنظیمات تهدیدًا حقیقیًا لألمن الو 
ارات لعدید من اإلعتداءات المسلحة من خالل التفجیرات بإستخدام القنابل والسیاألمني تعرضت الجزائر ل

دولة باإلضافة إلى اإلختطافات ة والقواعد الحیویة للمنیعلى المقرات األ المفخخة، واإلعتداءات المباشرة
  .لدبلوماسیین الجزائریینمقابل الفدیة مست ا

قاعدة تیقنتورین إستهداف المنشآت الحیویة ك یة  فكان لها تأثیر مباشر بسببمن الناحیة اإلقتصادو  
ح في إرتفاع میزانیة الدفاع والتسل خسائر بمالیین الدوالرات، باإلضافة إلى عنه من بعین أمناس وما ترتب
انیة القطاعات األخرى على وهو إرتفاع بال شك ینعكس على میز  ،2014و  2010الفترة الممتدة ما بین 

  .قطاع التنمیة والخدماترأسها 

                                                             
  .أحمد عمرو، مرجع سابق  1



دات اإلرھابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائريیدــــــــــ أثر التھ: الفصل الثاني  
 

104 
 

عانت الجزائر من تبعات سیطرة األمن الموسع  مقاربة من الناحیة الصحیة ومن منطلق
نتشار الجریمة في صفوفهم، إلى جانب مشكلة الالجئین  ات اإلرهابیة في شمال مالي، بسببالجماع وإ

التي ) Ebola(نقلهم لألمراض المختلفة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء كالسیدا والمالریا واإلیبوال 
كل ذلك نتطرق إلیه في  وباء حصد آالف األرواح دید من الحاالت في دولة مالي، بإعتبارهسجل منها الع

  .المطلبین التالیین

   مظاهر التهدید األمني: انيلب الثالمط

ین التونسي  لقد إنعكست أحداث الربیع العربي سلبا على األمن الوطني الجزائري، فبسقوط النظام
إنعكس ذلك بشكل مباشر على  وفوضى إنتشار السالح في المنطقة الجنوب الشرقيالشرق و اللیبي من و 

كبیر على األمن الوطني الجزائري، فالفراغ األمني  األزمة في شمال مالي، هذه األخیرة كان لها تأثیر
ل التي مسها الربیع العربي أدى إلى ظهور العدید من الحركات اإلرهابیة في  والمؤسساتي في الدوّ

منطقة الساحل  وفروعه إلى ابیة أخرى كتنظیم القاعدةالمنطقة، كما أدى أیضا إلى تمدد جماعات إره
ضد  ا العداءهنخصوصًا بعد إعال وتمركزها في شمال مالي) بالدماءالملثمون، الموقعون (والصحراء 

افیة مع سبع دول إفریقیة على الجزائر وقواتها األمنیة ومصالحها الحیویة، وهي التي تمتلك حدود جغر 
كلم،  965كلم، تونس  982كلم، لیبیا  1376كلم، مالي  1643المغرب (كلم  6427: مسافة تقدر بـ

واسعة یصعب مراقبتها في  وهي حدود) كلم 42لغربیة كلم، الصحراء ا 463 وریتانیاكلم، م 956النیجر 
جانب  ظمتها جراء العصیان المدني، إلىظل إنعدام المنظومات األمنیة والمؤسساتیة للدول التي سقطت أن

ل و دًا للدتشكل تهدی بذلك أصبحتو  على أمنها ظاحفالال یمكنها  مالي بحیث دولة الفشل الذي تعانیه
الشمال، كتنظیم القاعدة ل الجماعات اإلرهابیة المتمركز ة فیمن قب ةستهدفالجزائر المالمجاورة على رأسها 

  .أنصار الدینفي بالد المغرب اإلسالمي وحركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا وحركة 

 : اإلعتداءات المسلحة ضد قوات األمن والمصالح الحیویة -1

 2007في بالد المغرب اإلسالمي منذ إنضمامه إلى تنظیم القاعدة األم في  لقد تبنى تنظیم القاعدة
 Agression(إستراتیجیة جدیدة في إعتداءاته ضد الجزائر، حیث تبنى إلى جانب اإلعتداءات المسلحة 

Armée ( شكل جدید یقوم على التفجیرات اإلنتحاریة)Attentats Suicides ( والسیارات المفخخة
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)Voiture Piégée ( األكثر دمویة نتیجة  2007ضد قوات األمن و المصالح الحیویة، وقد كانت سنة
  : لعدد األماكن المستهدف والخسائر البشریة والمادیة التي خلفتها اإلعتداءات

 فد إعتداء بسیارات مفخخة ضد قصر الحكومة ومقر األمن الحضري في  2007أفریل  في نُ
وقد أعلنت القاعدة في بالد  1حیة والعشرات من الجرحىض 30الجزائر العاصمة، خلف أكثر من 

 .المغرب اإلسالمي مسؤولیتها عن اإلعتداء
  جری 35ضحایا و أكثر من  10ي خلف نفد تنظیم القاعدة هجوم إنتحار  2007وفي جویلیة ، حًا

 .علن فیما بعد مسؤولیته عن العملیةلی
  لعزیز بوتفلیقة لوالیة باتنة نفدت القاعدة أثناء زیارة میدانیة للرئیس عبد ا 2007سبتمبر  06في

عتداء في بالد المغرب اإلسالمي تفجیر إنتحاري مستهدفة بذلك رئیس الجمهوریة، وقد خلف اإل
 .2"أبو مقداد" ائل اإلعالم أن منفذ العملیة یدعىوذكرت وس ضحیة والعدید من الجرحى 22

  ل بدلس والیة بومرداس وقد خلف تم اإلعتداء على ثكنة حراس السواح 2007سبتمبر  08في
جریح لتعلن القاعدة مسئولیتها عن اإلعتداء فیما  60ضحیة وأكثر من  26اإلعتداء اإلنتحاري 

 .بعد
  ستروي ترونس "إعتداء بواسطة القنابل على حافلة تابعة للشركة الروسیة  2007مارس  04في

 .ضحیة 11بالبویرة، خلف اإلعتداء ) Stroy Transgaz" (غاز
 لتفجیر اإلنتحاري الذي إستهدف مبنى مصالح األمم المتحدة ا)ONU ( 2007دیسمبر  11في ،

 .جزائریًا وثالث رعایا من الدنمارك، الفلبین والسنغال 14خلف مقتل 
  38ضحیة و  43ضد مدرسة الدرك الوطني بیسر والیة بومرداس خلف  2008أوت  19إعتداء 

اإلسالمي مسئولیتها عن العملیة، أین إعتبرتها ردًا على جریح، لتعلن القاعدة في بالد المغرب 
 .تصفیة الجیش الجزائري لعدة قیادات من التنظیم

  بواسطة سیارتین مفخختین بوالیة البویرة، األولى إستخدمت ضد مقر  2008أوت  20تفجیرات
-SNC" (سي الفلین.أن.أس"القطاع العملیاتي العسكري والثانیة ضد حافلة لنقل عمال شركة 

LAVALIN ( جریح 46ضحیة و 12الكندیة، وقد خلف اإلعتداء 

                                                             
1 Jean François daguzan, « sécurité au désert: Les trafics illicites, Le crime organise et les activités 
terroristes », instituto espanol de estudios estratégicos (IEEE), seguridad y defensa en el mediterraneo 
(SEDMED), Octobre 2010, P 02. 
2 ibid, P02. 
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 كي في در  24الذي راح ضحیته  2009جوان  17ة برج بوعریریج یوم إعتداء المنصورة بوالی
  .1الذي أعلن مسئولیته عن العملیة كمین لعناصر تنظیم القاعدة

نت قوات األمن الجزائریة إستراتیجیة تب ئر المادیة والبشریة التي خلفتهاونتیجة لتلك اإلعتداءات والخسا
مواجهة متعددة الجوانب من خالل األعمال العسكریة المیدانیة ومراقبة شبكات اإلتصال وقطع اإلمدادات 

م القضاء على شبكات الدعم واإلسناد، وهو ما أكدته وزارة الخارجیة االمریكیة من خالل تقریرها لعاب
التي ة الجزائریة في محاربة اإلرهاب، لقوات العسكریة واألمنیثة ل، حیث إعترفت بالجهود الحثی2013

قدرات شبكة القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي بشمال الجزائر، كما ذكر التقریر أن مكنت من إضعاف ت
إستقرار  عناصر القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي المتمركزة بالساحل إستغلت بشكل كبیر حالة الّال

  .اإلعتداءات اإلقلیمي لتنفیذ

منیة والعسكریة الجزائریة على تنظیم القاعدة في شمال البالد أدى فالحصار الذي فرضته القوات األ
تخادها شمال ماليإلى تمدد هذ   .منطلق للعملیات اإلرهابیة ضد الجزائر ا األخیر إلى منطقة الساحل وإ

ر من خارج بدایة مرحلة جدیدة من إعتداءات القاعدة ضد الجزائ 2010 ومطلع 2009وتعتبر نهایة 
لمصالح منیة والعسكریة واإستهداف القوات األب )الصحراء(حدود هذه األخیرة، لتمشمل منطقة الجنوب 

التي تعتبر القلب النابض لإلقتصاد الوطني الجزائري، وبذلك نحاول التطرق  الحیویة من منشآت بترولیة
  :ضد الجزائر 2014و  2010عتداءات في الفترة الممتدة ما بین ألهم اإل

  جوان  30على الحدود الجزائریة المالیة یوم " تلوغات"بمنطقة " بتینزاواتین"اإلعتداء الذي وقع
رقة للدرك ، أین نفذت مجموعة إرهابیة إنطلقت من مدینة غاو المالیة إعتداء على ف2010

ختطاف المرشد دركیا م 11ود، حیث لقي الوطني كانت في مهمة حراسة الحد واغي "صرعهم وإ
، كما تم اإلستیالء على سیارتین رباعیتي الدفع تابعة للدرك الوطني، ثم الفرار إلى شمال "دعی

 .مالي
  خلف مقتل عسكریین  2010أكتوبر  30الهجوم على موكب قائد الناحیة العسكریة األولى یوم

 .وجرح ستة آخرین

                                                             
1 Djamel .b et A.Ouelaa, «18 gendarmes et 2 civiles assassinés », le quotidien d’Oran, N°= 4418, Samedi 20 
Juin 2009. 
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  سیارتین مفخختین من نوع اإلعتداء بواسطة)Toyota Station ( على المقر الوالئي للدرك
أبو أنس الصحراوي من الصحراء (، نفذ الهجوم كل من 2012مارس  03الوطني بتامنراست یوم 

 05و  جریح في صفوف الدرك الوطني 23، خلف )الغربیة وأبو جندل األزوادي من شمال مالي
 .1جرحى من المواطنین 03من الحمایة المدنیة و

نعلمكم أننا مصدر التفجیر الذي "وقد تبنت حركة التوحید والجهاد العملیة من خالل شریط جاء فیه 
، وبالنظر إلى منفذي اإلعتداء نالحظ البعد اإلقلیمي في مراحل "وقع في تامنراست جنوب الجزائر
  .توسع القاعدة في منطقة الساحل

  الهجوم اإلنتحاري ضد مقر قیادة الناحیة الرابعة للدرك الوطني بوالیة ورقلة بواسطة سیارة مفخخة
د والجهاد مسئولیتها ، وقد تبنت حركة التوحی2012جوان  29بتاریخ  )Toyota hellux(من نوع 

 .2الذي خلف قتیلین وثالثة جرحى في صفوف الدرك الوطني عن اإلعتداء
 ته القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي من خالل كتیبة الموقعون بالدماء التي الذي نفذ اإلعتداء

، وقد "تیقنتورین"ضد القاعدة الغازیة  2013جانفي  16بتاریخ  -بلعور–یقودها مختار بلمختار 
جزائریة والقضاء على الجنسیة المن  رهینة لتنتهي العملیة بتحریر الرهائن 650تم إحتجاز حوالي 

رهینة من  41من منفذي العملیة والقبض على ثالثة آخرین، باإلضافة إلى إعدام  إرهابیا 29
 .3جنسیات مختلفة من طرف الجماعة الخاطفة

  2013جانفي  29إستهداف أنبوب نقل الغاز من  قاعدة حاسي مسعود إلى شمال البالد بتاریخ ،
 .4نبوب بهدف تفجیرهفي والیة البویرة، وقد إستهدف الهجوم العمال المكلفون بحراسة األ

  قتیل  13، خلف "إیبودرارن"بوالیة تیزي وزو بمنطقة  2014أفریل  19اإلعتداء الذي وقع بتاریخ
جریح، وقد أعلنت القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي مسئولیتها عن العملیة، من خالل  16و

 .5رسالة بعث بها عبد المالك دروكدال

                                                             
1 Yazid alilat, « attendant suicide à Tamanrasset », le Quotidien d’Oran, N°= 5247, Le Dimanche 04 Mars 
2012. 
2 Laurence Aida ammour, « algerias role in the sahelien security crisis », international journal of security et 
development, n°=02, 24 Jaune 2013. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Yazid alilat, « washington encence l’Algérie », le Quotidien d’Oran, N°= 5910, Le samedi 03 Mai 2014. 
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شاسعة صعب من مهام المساحة الذات  جنوبمنطقة الل الصحراویة تضاریسالویجدر اإلشارة إلى أن 
بعد إنهیار المنظومات  ، وذلكقوات األمن والجیش الجزائري في عملیة التضییق على هذه الجماعات

األمنیة لدول الجوار بسبب أحداث الربیع العربي وغیاب أي جهة یمكن التنسیق معها باإلضافة إلى 
كل ذلك كان له تاثیر مباشر على  الساحل على رأسها دولة مالي، یشه دولالهشاشة والفشل الذي تع

  .األمن الوطني الجزائر كما أسلفنا الذكر

 : اإلختطاف مقابل الفدیة -2

باإلضافة إلى إستراتیجیة اإلعتداءات المسلحة ضد قوات األمن والمصالح الحیویة التي إتبعها تنظیم 
ضد الجزائر، إعتمد قادة هذا التنظیم على إستراتیجیة أخرى ) AQMI(القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

التمویل وتعتبر هذه األخیرة إحدى مصادر ) Rançon(تقوم على عملیات اإلختطاف مقابل الفدیة 
وتنظیم مختلف العملیات تجنید المقاتلین وشراء األسلحة  الهامة، حیث تذر أمواال طائلة تستخدم في

  .وباقي دول الساحل اإلفریقياإلرهابیة ضد الجزائر 

وما شجع تنظیم القاعدة على إتباع هذه اإلستراتیجیة هو إستجابة العدید من الدول األوروبیة لمطالب     
سبانیا) Otages(التنظیم في جانب دفع الفدیة مقابل تحریر رهائنها  یطالیا وإ   .على رأسها فرنسا وإ

) 02(عملیة إختطاف واحدة في السنة، بمعدل   2007و  2003بلغت عملیات اإلختطاف ما بین و     
عدد أربعة عملیات إختطاف في  2012ملیون دوالر من أجل إطالق سراح الشخص الواحد، لیبلغ سنة 

دوالر للشخص الواحد، لیصل الرقم في السنوات العشر  یینمال) 08(السنة لترتفع مطالب التنظیم إلى 
  .1غ جناه التنظیم من عملیات اإلختطافملیون دوالر كمبل) 200(األخیرة إلى 

الجزائریة ) Tassili(بمنطقة الطاسیلي  2003روبیا في فیفري سائحًا أ 32وتعتبر عملیة إختطاف     
أول  )Abd Errzak El Para(المدعو عبد الرزاق البارا ) Ammar Saifi(من طرف عمار صایفي 

  .مالیین دوالر) 05(لیتم تحریرهم مقابل فدیة قدرت بـ  ،على األراضي الجزائریة عملیة إختطاف

وقد نفذ التنظیم منذ تحویل إسمه إلى تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي العدید من العملیات    
  :أهمها

                                                             
ال في إدارة األعمال...المغرب اإلسالمي تنظیم القاعدة في بالد "عبد المالك العلوي،   1 :                                                                        متوفر في. موقع هسبریس، "أسرار نموذج فعّ

                                                                                                               .www.m.hespress.com/writers/96664.html     
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  جنوب تونس ونقلهم إلى شمال مالي،  2008فیفري  22عملیة إختطاف سائحین نمساویین في
 .ملیون أورو) 02(ن نفس السنة مقابل فدیة قدرها لیطلق سراحهم في أكتوبر م

 2008دیسمبر  14إلى النیجر یوم  ین العام لألمم المتحدةإختطاف المبعوث الخاص لألم 
 .20091أفریل  21لیطلق سراحه في مالي یوم ) Robert Fowler(الكندي روبارث فولر 

 قرب  2009في جانفي ) نيسویسریان وألماني وبریطا(ن وروبییعملیة إختطاف أربعة سیاح أ
 Edwin(الحدود المالیة النیجیریة، لیعلن تنظیم القاعدة فیما بعد إعدام البریطاني إدوین دویر 

Dyer ( ٕق سراح الرهائن اآلخرین في جوان من نفس السنةطالوا. 
  إختطاف الفرنسي بیار كماث)Pierre Camatte ( بمنطقة میناكا  2009في نوفمبر

)Ménaka ( مالي، بهدف المساومة من أجل تحریر بعض عناصر التنظیم المقبوض شمال
 .علیها، وهم جزائریان وموریتاني وبوركینابي المحتجزین في سجن باماكو عاصمة مالي

  تابعین للمنظمة غیر الحكومیة  2009إسبانیین بنواكشط في نوفمبر إختطاف ثالثة عمال إغاثة
)O.N.G (اریا اإلسبانیة برشلونة أكسیوسولید)Barçelona Acciosolidaria ( لیطلق سراحهم

مالیین ) 08(مقابل فدیة قدرها ثمانیة ) Omar sahraoui(من طرف كتیبة عومار صحراوي 
 .2أورو

  عملیة إختطاف الرعیة الفرنسي میشال جیرمانو)Michel Germaneau ( وسائقه الجزائري في
لسان قائدها عبد المالك دروكدال عن إعدام في شمال النیجر، لتعلن القاعدة على  2010أفریل 

جیرمانو بسبب محاولة الجیش الموریتاني المدعوم بقوات فرنسیة التدخل إلنقاذ الرهینة، لیؤكد 
 .الخبر فیما بعد) Sarkozy(الرئیس الفرنسي ساركوزي 

  (عمال تابعین للشركة أریفا ) 07(إختطاف سبعةAreva ( الفرنسیة بمنطقة أرلیت)Arlit ( في
 .3، وهم خمسة فرنسیین وطوغولي وملغاشي2010سبتمبر 

ْ تُ وقد إْس   عملیات خطف ضد مواطنیها من قبل الجزائر من خالل عملیات اإلختطاف سواءاً  ْت دفَ ه
ت أو إختطافات طالت دبلوماسییها في دول الجوار، كما إستهدفت عملیا تنظیم القاعدة في منطقة القبائل

                                                             
1 Mohamed fall ould bah, OP.CIT, p04. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 



دات اإلرھابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائريیدــــــــــ أثر التھ: الفصل الثاني  
 

110 
 

ن فیْ طَ تَ ْخ ما یشكل أزمات دبلوماسیة مع الدول التي ینتمي إلیها المُ  الجزائر،اإلختطاف األجانب داخل 
  ).الرهائن(

، وهما رئیس البعثة 2005إلى عملیة إختطاف لدبلوماسییها بالعراق في جویلیة  كما تعرضت
، )Azzadine Belkadi(ومساعده عزالدین بلقاضي ) Ali Belaaroussi(الدبلوماسیة علي بلعروسي 

إلعالم في اعلنت القاعدة في بالد الرافدین مسئولیتها عن العملیة، وذلك في بیان قرأه المكلف بوقد أ
 ).Abu Maissara(التنظیم أبو میسرة العراقي 

  یطالیة، في كما تمت عملیة إختطاف ضد األجانب على األراضي الجزائریة، وهم إسبانیین وإ
یة تندوف الجزائریة، مستخدمین في ذلك سیارة بمخیمات الالجئین الصحراویین بوال 2011أكتوبر 

  .رباعیة الدفع وأسلحة ناریة ثم الفرار إلى شمال مالي نقطة اإلنطالق
  ختطاف  كائن مقرها بمدینة غاو في الشمالبمالي الالهجوم على مقر القنصلیة الجزائریة وإ

، وقد أعلنت حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا 2012القنصل العام وستة من معاونیه في أفریل 
)MUJAO ( مسئولیتها عن العملیة مطالبة بفدیة مع إطالق سراح اإلرهابي إسحاق السوفي)Ishak 

Essoufi (صل طاهر تواتي المعتقل من طرف قوات األمن الجزائریة، وقد أعدمت الحركة نائب القن
)Tahar Touati(  فیما توفي القنصل العام بوعالم سایس)Boualam Saisse(   إثر مرض

طالقو  2014إطالق ثالث رهائن في جویلیة مزمن، وقد تم  مراد قساس  الرهائن المتبقین إ
)Mourad Kessas ( و قّدور میلودي)Kaddour Miloudi(  بواسطة2014في سبتمبر ، 

شخصیات طوارقیة زائریة بالتنسیق مع عدة دول و ة قامت بها الدبلوماسیة الجمفاوضات مراطونی
 .بارزة

وتفادیا لتكرار سیناریو الدبلوماسیین في مالي، وبناءا على معلومات إستخباراتیة وردت مصالح األمن    
القنصلیة  الجزائریة عن وجود مخطط إرهابي یستهدف إختطاف الدبلوماسیین الجزائریین العاملین في

نفذت مجموعة من القوات الخاصة المتخصصة في مكافحة اإلرهاب عملیة إجالء یوم  الجزائریة بلیبیا،
التهم، وهي للبعثة الدیلوماسیة وخمسون شخصا من العاملین في القنصلیة وعائ 2014أفریل  16الجمعة 

ات الفدیة كما حدث مع رضوخ لطلبلتفاوض مع اإلرهابیین وعدم الا لتفادیخطوة نفذتها الجزائر 
 .في مالي دبلوماسییها
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في جبال جرجرة ) Hervé Gourdel(طالت عملیات اإلختطاف السائح الفرنسي هارفي غوردیل  كما   
فصیل منشق  وهو) Jend Elkhilafa(جند الخالفة  ، من طرف تنظیم2014قبائل في سبتمبر بمنطقة ال

 ، مسئولیتها عن العملیة*1علن عن تأییده لداعشوالذي أ عن تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
المدعو خالد أبو سلیمان ) Abd Elmalek Gouri(وكان یترأس جند الخالفة عبد المالك قوري 

)Khaled Abu Selaimane( مع  2014، الذي قضت علیه قوات األمن الجزائریة في دیسمبر
 .معاونین له بمدینة یسر والیة بومرداس

ت مقابل الفدیة سالح في ید التنظیما إعتبرت إستراتیجیة اإلعتداءات المسلحة واإلختطافاتوبذلك    
ستقرارها، اإلرهابیة  ستهداف أمنها وإ وجود ل نظراالمسلحة في شمال مالي لتنفیذ عملیاتها ضد الجزائر وإ

  .ختلفةعملیة التعقب من طرف قوات األمن الممن ما صعب  ات شاسعة للتحرك عبر الصحراء،مساح

  :مظاهر التهدید اإلقتصادي واإلجتماعي: المطلب الثالث

، وهي 2010غیر مسبوقة أمام بوابتها الجنوبیة مطلع عام لقد شهدت الجزائر تحدیات أمنیة 
مالي الفترة التي شهدت تنامي إعتداءات القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي من خالل فروعها في شمال 

وما زاد من تأزم الوضع هي التحوالت التي مست الوطن العربي، فبسقوط الساحل اإلفریقي، ومنطقة 
ظهرت حركات إرهابیة جدیدة وتوسع نشاط حركات عریقة في المنطقة باإلضافة  أنظمة العدید من الدول

  .إلى تنامي دور شبكات التهریب واإلجرام

ي، فإنهیار المنظومات من الوطني الجزائر مباشر على األبشكل وقد إنعكس تأثیر هذه التحدیات 
ل الجزائر  ألمنیة في دولة مالي ودول الجوارا نتشار تجارة السالح، حوّ وتطور شبكات الجریمة المنظمة وإ

إلى سوق مفتوحة ومنطقة عبور في نفس الوقت لمختلف األنشطة المحظورة، ونتیجة لتلك التأثیرات تم 
، وهو بال شك له 2014إلى غایة  2010نذ سنة م اع والتسلح والداخلیة بشكل قیاسيرفع میزانیة الدف

نعكاسات مباشرة على باقي القطاعات التي تعتبر ضروریة للمواطنین كقطاع التعلیم  تأثیرات إقتصادیة وإ
  .والسكن والصحة والقطاع الصناعي والفالحي وغیرها من القطاعات األساسیة لإلقتصاد الوطني

                                                             
البغدادي، سیطر على أجزاء واسعة كلمة داعش تعني تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام وهو تنظیم إرهابي یقوده أبو بكر * 

، وتفید التقاریر على أنه تنظیم أوجدته الوالیات المتحدة األمریكیة، كما یعتبره البعض أنه نسخة مطورة )الشام(من العراق وسوریا 
  .لتنیظم القاعدة العالمي
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كما أن إعتداء تیقنتورین كان له إنعكاسات سلبیة على المصدر الوحید للدخل الوطني وهو قطاع 
دت الجزائر خسائر بالمالییر جراء توقف المجمع الغازي عن اإلنتاج،  على  هر وتأثیالمحروقات، حیث تكبّ

  .إلتزامات الجزائر مع شركائها الدولیین

ر سل بًا على قطاع یعتبره العدید من المحللین، قطاع حیوي كما أن عملیات اإلختطاف لألجانب أّث
للدخل الوطني، وهو قطاع السیاحة الصحراویة  بالجنوب بعد موجة اإلختطافات التي قادتها القاعدة ضد 

اح األجانب مقابل الفدیة   .السوّ

بلغ  نذیلالوفي الجانب اإلجتماعي تحملت الجزائر أعباء إضافیة من خالل موجة الالجئین المالیین     
 تنفیذإنخراطهم أو تجنیدهم في صفوف الجماعات اإلرهابیة، بهدف  یؤدي إلىعددهم اآلالف، ما قد 

تهدید األمراض المنتشرة في مختلف الدول  اریة أو عملیات مسلحة ضد الجزائر، إضافة إلىعملیات إنتح
ومرض إیبوال ) AIDS(المعروف بإسم اإلیدز ) HIV(اإلفریقیة كمرض فقدان المناعة المكتسبة 

)IBOLA ( الذي سجلت منه العدید من الحاالت في دولة مالي، وهي أمراض قد ینقلها الالجئین ویمكن
  .أن تهدد األمن الصحي للمواطنین الجزائریین بشكل مباشر

  : رفع میزانیة الدفاع والتسلح -1

اإلرهابیة وتهدید التنظیمات لمتأتیة من منطقة الساحل بصفة عامة لقد أّدت التهدیدات الجدیدة ا     
رار في الجزائر كان على إجراءات من طرف صناع الق إلى اتخاذ ي شمال مالي بصفة خاصةالمتمركزة ف
ملیار دوالر سنة ) 6.5(ما یعادل 1ملیار دینار) 421(یة الدفاع والتسلح، بحیث قفزت منمیزان رأسها رفع

 2011في سنة ، وقد بلغت 2014ر سنة ملیار دوال)12.4(ما یعادل  2ملیار دینار) 955(إلى 2010
، لتبلغ 2013ة ملیار دوالر سن) 10.5(، لتستقر عند2012لیار دوالر سنة م) 9.7(ملیار دوالر و) 7.4(

  . 2014و  2010بین ) %100(الزیادة بذلك نسبة

ي، كقطاع نوقد إنعكست هذه الزیادة سلبًا على باقي القطاعات التي تعتبر أساسیة في الدخل الوط
بلغت ما  حیثتراوح مكانها نسبة ألهمیته ودوره في اإلنتاج خارج المحروقات،  الفالحة الذي بقیت میزانیته

 )3.03(ملیار دینار ما یعادل) 233(و 2011و  2010سنة  ملیار دوالر )1.7(ملیار دینار) 115(بین
                                                             

  .2009دیسمبر  30، 46سنة ، ال78، عدد 2010المتضمن قانون المالیة لسنة  09- 09، قانون رقم الجریدة الرسمیة  1
  .2013دیسمبر  31، 50 ، السنة68، عدد 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  08-13قانون رقم  الجریدة الرسمیة، 2
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لذي خصص له على قطاع التنمیة الصناعیة وترقیة اإلستثمار ا ذلكینطبق ، كما 2014ملیار دوالر سنة 
 2014و  2010ملیار دینار في الفترة الممتدة بین ) 4.4(ملیار دینار و) 02(میزانیة ضئیلة ما بین

لیار دینار سنة م) 387(وزارة الدفاع حیث إنحصرت ما بین وتحتل وزارة الداخلیة المرتبة الثانیة بعد
ملیار دوالر، وبالرغم من إحتالل العدید ) 7.02(أي ما یعادل 2014دینار في  ملیار) 540(و 2010

والتعلیم من القطاعات الحساسة المراتب األولى من حیث المیزانیة كطقاع الصحة وقطاع العمل والتشغیل 
ي العالي والبحث العلمي، إال أنه یوجد فارق كبیر في ظل التخلف الذي تعانیه هذه القطاعات من عجز ف

) %10(ع الشغل أین بلغت البطالة ما بینالسكن وتخلف في المنظومة الصحیة وصناعة األدویة، وقطا
، كما 2011نفس النسبة لسنة  وهي) %0.2(بنسبة إنخفاض 2014في ) %9.8(و  2010في 
كما شهد قطاع الصحة والسكان إنخفاض في ، 2013سنة ) %9.3(و 2012سنة ) %9.5(بلغت

 1ملیار دینار )306(حیث بلغ في األولى 2014و  2013ة له في قانون المالیة لسن المیزانیة المخصصة
ملیار دوالر وهي ) 4.7(ما یعادل ملیار دینار) 365(، أما في الثانیة فقد بلغ)ملیار دوالر 3.9(ما یعادل

  .نسب منخفضة بالمقارنة بمیزانیة الدفاع والداخلیة

وبهدف توضیح اإلختالالت والنسب المتفاوتة في المیزانیة بین مختلف القطاعات في الفترة الممتدة ما    
  : البیاني التالي الجدولنحاول تبسیطها في  2014و  2010بین 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2012دیسمبر  30، 49، السنة 72، عدد 2013المتضمن قانون المالیة لسنة  12-  12، قانون رقمالجریدة الرسمیة  1
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-2010لبعض القطاعات الحساسة ما بین بیاني یوضح المیزانیة السنویة  جدول): 01(رقم الجدول
2014.  

  السنوات
  

  القطاعات الوزاریة

2010  2011  2012  2013  2014  
ملیار 
  دینار

ملیار 
  ردوال

ملیار 
  دینار

ملیار 
  ردوال

ملیار 
  دینار

ملیار 
  ردوال

ملیار 
  دینار

ملیار 
  ردوال

ملیار 
  دینار

ملیار 
  ردوال

  12.4  955  10.5  825  9.7  723  7.4  516  6.5  421  وزارة الدفاع
  7.02  540  7.2  566  8.4  622  6.07  419  5.9  387  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 

  9.05  696  8.05  628  7.3  544  8.2  569  6.02  390  وزارة التربیة الوطنیة 
  3.5  270  3.3  264  3.7  277  3.07  212  2.6  173  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

وزارة العمل والتشغیل والضمان 
  3.5  274  3.5  276  2.5  186  1.1  76  1.08  70  اإلجتماعي

صالح  وزارة الصحة والسكان وإ
  4.7  365  3.9  306  5.4  404  3.2  227  3.01  195  المستشفیات

  3.03  233  2.7  215  3.2  242  1.6  115  1.7  115  وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة
وزارة التنمیة الصناعیة وترقیة 

  0.05  4.4  0.05  4.1  0.05  4.3  0.05  4.1  0.03  02  اإلستثمار

  .)تم اإلعتماد على هذه األرقام من الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة( من إعداد الباحث :المصدر

ملیار دوالر في الفترة  )46.5(ضخامة میزانیة الدفاع التي بلغت من خالل الجدول نرى مدى
، وهي میزانیة تعادل میزانیة بعض الدول اإلفریقیة، لتلیها میزانیة الداخلیة 2014و  2010الممتدة بین 

لنفس الفترة، وبذلك نالحظ الفرق الكبیر بین میزانیات القطاعات األخرى كطقاع ) ملیار دوالر 34.5(بــ
وهي ضعیفة لقطاع من ) ملیار دوالر 11.6(قدرة بــالذي خصصت له في نفس الفترة میزانیة مالشغل 

، إلى جانب قطاع الصحة الذي بلغت میزانیته لنفس )%10(شأنه إمتصاص البطالة التي بلغت أكثر من 
ة األدویة وهي بالتأكید ضعیفة نظرا للعجز المسجل في المستشفیات وصناع) ملیار دوالر 20.2(الفترة 

ملیار  12.2(المیزانیة أضعف نسبة في قطاعي الفالحة والتنمیة الریفیة والصحة الریفیة وغیرها، لتبلغ 
، وهما قطاعین بالغي األهمیة )ملیار دوالر 18.9(وقطاع التنمیة الصناعیة وترقیة اإلستثمار ) دوالر

  .لإلقتصاد الوطني والدخل الوطني خارج قطاع المحروقات

لسنة ) ملیار دینار  3.394(، و 2010سنة ) نار ملیار دی 3.613(وقد سجلت المیزانیة عجزًا بـ    
  ) .ملیار دینار 3.438(حوالي  2014لیبلغ سنة  2011
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سنة ) %2.9(، لتصل إلى 2011سنة ) %5.7(و  2010سنة ) % 3.9(كما بلغت نسبة التضخم 
  : ، ونوضح ذلك من خالل  الشكل البیاني التاليلإلحصاء حسب الدیوان الوطني 2014

  2014-2010یوضح عجز المیزانیة ونسبة التضخم ما بین بیاني  جدول): 02(رقم  الجدول

  2010  2011  2012  2013  2014  
  3.438  3.059  3.570  3.394  3.613   )ملیار دینار ( نسبة عجز المیزانیة

 %2.9 %3.3 %8.9 %5.7 %3.9  نسبة التضخم 
  .)األرقام من موقع المركز الوطني الجزائري لإلحصاءتم اإلعتماد على هذه ( من إعداد الباحث :المصدر        

من خالل ما تقدم یمكن القول أن التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي كان لها تأثیرات سلبیة، 
ما أثر على القطاعات األخرى التي من شأنها تحقق متطلبات  ى ذلك إلى إرتفاع میزانیة الدفاعحیث أد

قطاع العمل والتشغیل وقطاع الصحة وقطاع التنمیة الصناعیة وترقیة  رأسهاعلى األفراد وتحسن حیاتهم 
اإلستثمار وغیرها من القطاعات التي تعود بصفة إیجابیة على المواطنین وتحسین نوعیة حیاتهم الیومیة و 

سبة المستقبلیة، وقد أدى هذا اإلرتفاع في النفقات إلى رفع نسبة عجز المیزانیة، كما أدى إلى إرتفاع ن
  .التضخم إلى مستویات قیاسیة

  : إنعكاسات حادثة تیقنتورین على اإلقتصاد الجزائري -2

بعد الهجوم المسلح الذي قامت به كتیبة قنتورین على اإلقتصاد الجزائري إنعكست سلبًا حادثة تی
وحدة اإلنتاج  كبیرة بالمجمع الغازي بسبب توقفلحقت أضرار  حیث الملثمون بقیادة مختار بلمختار،

الرابعة، فالبرغم من التصریحات األولیة للمسؤولین التي أكدت أن األضرار لم تكن كبیرة، إال أنه بعد 
  .إنتهاء األزمة إتضح حجم الخسائر

 Abd(وقد أوضح الخبیر البترولي والرئیس المدیر العام األسبق لشركة سونطراك عبد المجید عطار 
Elmadjid Attar( إلجمالي للغاز قبل الحادثة بلغ أن الناتج ا)كما أكد ان حادثة )3ملیار م 140 ،

الهجوم على القاعدة الغازیة تیقنتورین كان لها تأثیر سلبي وتداعیات على اإلقتصاد الوطني، وبالتحدید 
موجهة كلها ) 3ملیار م 09(عملیة إنتاج الغاز، حیث تقدر الكمیة التي كان یوفرها هذا المجمع بــ

 SOCIETE(، وقدر الخبیر اإلقتصادي في مؤسسة سوسیتي جنیرال الفرنسیة للتصدیر
GENERALE( تیري بروس ،)THEIRY BROSS (ملیار دوالر 3.9: الخسائر بـ.  
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، أي بعد عام من الحادثة فإن حجم 2014سنة ) 3ملیار م 140(وبإعتبار أن إجمالي اإلنتاج قدر بــ 
، وهي كمیة كبیرة تؤثر على اإلقتصاد 1من الناتج اإلجمالي) %18(ما یمثل  )3ملیار م 25(الخسائر بلغ 

لتزامات الجزائر مع شركائها الدولیینو  الوطني   .إ

تصدر إلى أوروبا مثل ) 3ملیار م 52(منها ) 3ملیار م 85(وتقدر الكمیة الموجهة للتصدیر بــ   
  .إیطالیا، فرنسا، إسبانیا، تركیا والیونان

راكة بین الشركة في قطاع الطاقة والمحروقات، بالش 2006إطار العمل سنة دخل مجمع تیقنتورین و 
 BRITISH(میین بریتیش بترولیوم البریطانیةوعمالقي الطاقة العال) SONATRACH(الوطنیة سونطراك
PETROLEUM (وستات أویل)STATOIL ( عامل من مختلف  700النرویجیة، كما یوظف أكثر من

  .2الجنسیات

العودة إلى النشاط  في المجمع بعد الحادثة ) CPAM(ن الشركة اإلیطالیة سبام وبالرغم من إعال
مباشرة، برزت العدید من المخاوف متعلقة أساسًا باإلحجام أو تقلیص للنشاط من قبل الشركات البترولیة 

  .ق النشاط بشكل طبیعيادثة ما أعاالدولیة في الجزائر بعد الح

من أن الشركات الدولیة ) BARCLAYS BANK(نك باركلیز وما یؤكد ذلك هو ما تطرق إلیه ب
ما ، ذلك 3العاملة في مجال الطاقة في العالم تتحسس بشكل كبیر من األوضاع األمنیة التي تعمل فیها

موقف العدید من الشركات البترولیة الكبرى العاملة في الجزائر، التي أعلنت مباشرة بعد الحادثة یوضح 
وموظفیها من الصحراء الجزائریة كشركة بریتیش بترولیوم وستات أویل وسابسا عن إجالء عمالها 

)CEPSA (األمریكیة.  

واإلیطالي )  SHELL(وتعمل في الجزائر عدة شركات بترولیة عالمیة كالمجمع األنجلوهولندي شل 
والشركات األمریكیة مثل ) GAZPROM(والروسي ) REPSOL(واإلسباني ریبسول ) ENI(إیني 

، وهي الشركات التي تحوز )ANADARKO(وأنا داركو   )CONOCOPHILIPS(وكو فیلیبس كون
                                                             

                    :، متوفر فيموقع جریدة البالد أون الین، "بمالییر الدوالرات خالل سنة بسبب حادثة تیقنتورینخسارة "هدى مبارك،   1
                                                                                                                    www.elbilad.net/articl/detail?id=8953                   

        
 .موقع جریدة البالد أون الین، "ملیار دوالر سنویا 3.9من الغاز بقیمة  3ملیارات م 9موقع تیقنتورین ینتج "جریدة البالد،    2

 www.djzairess.com/elbilad/113397 .                                                                                :لىعمتوفر 
  .نفس المرجع  3
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ستخراج البترول والغاز في مواقع عدة من الصحراء الجزائریة المكشوفة ، التي تعرضهم 1رخص التنقیب وإ
أو تسهل من عملیة إختطافهم من طرف الجماعات اإلرهابیة النشطة في شمال مالي ومنطقة الساحل 

  .ا هددت في العدید من المرات بإستهداف القواعد البترولیة األجنبیةبعدم

  : الّالجئین المالیین أعباء جدیدة تتحملها الجزائر -3

تعتبر الجزائر بلد إقبال من طرف النازحین من الدول اإلفریقیة بسبب األوضاع المختلفة والحاالت 
نقالبات عسكریة  الصراع  نتیجةالمزریة التي یعیشها العدید من الشعوب اإلفریقیة من صراعات إثنیة وإ

ساحل، كل ذلك على السلطة وحاالت المجاعة التي مست منطقة شاسعة من صحراء إفریقیا ومنطقة ال
أدى إلى موجة من النزوح إلى دول الجوار على رأسها الجزائر، وتعتبر مالي الدولة الجار للجزائر من بین 
الدول التي تتوفر فیها الظروف التي ذكرناها، بحیث تعتبر منطقة الشمال بؤرة للصراعات بین الطوارق 

فاف التي ضربت المنطقة إحتدم الصراع والحكومة منذ إستقالل مالي الحدیث، فإلى جانب موجات الج
یعتبره المتتبعون للشأن المالي أنه الحلقة الرابعة  الذيفي حلقة جدیدة من الصراع المزمن،  2012سنة 

  .من الصراع في هذه المنطقة

زوح لسكان منطقة الشمال تقدر العوامل أدت إلى ظهور موجة من النوقد إجتمعت مجموعة من      
د أعباء جدیدة مكلفة للحكومة الجزائریةاألمر الذي  الجزائر، باآلالف بإتجاه ویمكن تلخیص تلك  وّل
  : العوامل كما یلي

  : العامل اإلقتصادي _أ  

 %43.6حیث یعیش  2013ب تقریر البنك العالمي لسنة یعتبر مالي البلد األكثر فقرًا في العالم حس    
ویعتبر سكان هذه المناطق  هذه النسبة في المناطق الریفیةع من السكان المالیین تحت عتبة الفقر، وترتف
وتمس  %9.6، وقد بلغت نسبة البطالة في مالي 2011النسبة العالیة من عدد النازحین في سنة 

 %3.6كما بلغت الزیادة السكانیة سنة،  39و  15من األشخاص المحصورة أعمارهم ما بین  15.4%

                                                             
   نفس المرجع  1
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، قابلها في ذلك نمو إقتصادي في المناطق الریفیة  باألخصضعیف ونقص في التكوین والتعلیم  سنویًا
  .1التي یقطنها البدو الطوارق

لمؤثرات الخارجیة كاألزمة التي حدثت في كودیفوار بعد اإلنتخابات الرئاسیة سنة لان كما ك
مباشرة  هسانعكتفاع سعر البترول في العالم، وإ ، كل ذلك أدى إلى إر 2011، واألزمة اللیبیة في 2010

نعكس بطریقة سلبیة على السكان المحلیین بسبب لیعلى سعر المنتجات الغدائیة في األسواق العالمیة، 
رتفاع أسعارها في حالة وجودها   .2نقص المواد الغذائیة وإ

د حیاة صعبة للسكان أّدت إلى الهجر  الخارجیة نحو دول الجوار ة الداخلیة بین المناطق المالیة و كل ذلك وّل
  .الجزائر منها

  : العامل البیئي _بـ     

تعتبر موجة الجفاف المزمنة التي ضربت منطقة الساحل في السنوات األخیرة بشكل منتظم، السبب      
 2011الذي أدى إلى هجرة السكان الدائمة أو الموسمیة، فموجة الجفاف التي ضربت منطقة الساحل سنة 

 هدت مالي نقص في اإلنتاج الفالحيمنطقة، حیث شالل أدت إلى أزمة حادة في الغذاء لدى معظم دو 
  .بإعتبار أن اإلقتصاد المالي یقوم أساسًا على الفالحة

ناطق الریفیة التي یقطنها البدو الطوارق في شمال فالتغیرات البیئیة عمقت في صعوبة المعیشة في الم    
هجرة السكان في  منلسبب ا 1984و 1973وتعتبر فترات الجفاف التي ضربت مالي سنة  البالد،

خارج دولة  %23 امن السكان منه  %40تج عن هاتین الفترتین هجرة حوالي المناطق المتضررة، وقد ن
د الكثیر منهم  في كتائبه 3مالي ، أغلبهم إستقبلهم القدافي في لیبیا وشغلهم في األعمال المختلفة وجنّ

دهم رتب متقدمة   .وقّل

  : عامل النزاعات واإلختالفات _جـ     

عرفت منطقة الساحل صراعات متعددة أثناء فترة ما بعد اإلستعمار خالل مرحلة الصراع      
اإلیدیولوجي بین القوى العظمى شرق غرب، وقد تعددت هذه الصراعات، من صراعات بین الدول إلى 

                                                             
1 Diana cartier, « la crise Mali sous l’angle de la migration », l’organisation internationale pour les migrations 
(OMI), Juin 2013, P06. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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، عرفت منطقة الشمال صراع 1960سنة الصراعات اإلثنیة بین القبائل والجماعات، فمنذ إستقالل مالي 
بین أصحاب البشرة البیضاء المعروفون بإسم الطوارق وأصحاب البشرة السوداء من قبائل الجنوب الذین 

یستخدمونهم في الرعي وأعمال  یعتبرهم الطوارق كعبید في تاریخ مضى من حیاة الرجال الزرق كانوا
  .مارسها الطوارقالفالحة والتجارة وغیرها من النشاطات التي ی

وقد تركزت السلطة في مالي منذ اإلستقالل في أیادي قبائل الجنوب، حیث إتبعوا سیاسة تقوم على 
دت صراع بین الشمال والجنوب، كاحطقة الشمال بطریقة وحشیة، هذه الإستغالل ثروات من انت لة وّل

ائر ولیبیا، هذه األخیرة بعد إندالع تجاه دول الجوار التي إستقبلتهم كالجز نتیجته هجرة جماعیة للسكان بإ
الفوضى المسلحة فیها عاد معظم الالجئین المالیین المقدر عددهم حسب تقدیر مجلس األمن لألمم 

مالي، أدت إلى تزاید الصراعات بین مربوا المواشي المنتجین والسكان  30.000بــ ) CSNU(المتحدة 
  .البدو في المنطقة بسبب قلة المراعي

عوامل أدت بالسكان المحلیین إلى الهجرة خارج البالد، وقد كانت الجزائر من بین الدول كل تلك ال
 امت الجزائر بغلق حدودها مع ماليالمستهدفة من قبل الالجئین، فبعد إندالع الصراع في شمال مالي ق

ي ف الجئ، لینحصر فآال 10ین من حجیم الحرب على الحدود الجزائریة قرابة فار بلغ عدد ال حیث
  .1وذلك حسب تقریر اللجنة العلیا للهجرة لمنظمة األمم المتحدة 2013أفریل  الجئ في 1500

مدن میناكا وتیسالیت بعد المعارك العنیفة التي جرت بین  الجئین من حجیم الحرب إلىال وینتمي جل
ة المتمركزة في الجیش المالي ومقاتلي الحركة الوطنیة لتحریر أزواد من جهة ومقاتلي الجماعات اإلرهابی

  .هذه المنطقة من جهة أخرى

وقد إنعكست سلبًا موجة اللجوء على الجزائر من خالل عدة جوانب، بحیث إكتسح المالیون الشوارع 
متهنوا حرفة التسول في مختلف المناطق، وتشیر بعض التقاریر إلى أن الظروف التي یعیشها  الجزائریة وإ

الجریمة داخل اطهم في جماعات الجریمة المنظمة و عملیة إنخر الالجئین المالیین یمكن أن تسهل من 
المدن، كما یمكن أن یتم إغرائهم من طرف الجماعات اإلرهابیة وبالتالي تجنیدهم كإرهابیین أو كإنتحاریین 
ینفذ بواسطتهم عملیات إنتحاریة ضد المدنیین الجزائریین أو مصالح األمن والمصالح الحیویة داخل 

  .الجزائر

                                                             
1 Ibid. 
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أن الجزائر تحملت تكالیف إیوائهم واإلعتناء بهم من خالل منظمة الهالل األحمر الجزائري، فمن كما 
الناحیة اإلقتصادیة تؤثر هجرة هؤالء الالجئین على التنظیم المصرفي من خالل خروج األموال خارج 

ء الالجئین بإعتبارهم البالد، كما یؤدي إلى إرتفاع البطالة لدى سكان المناطق الجنوبیة نتیجة مزاحمة هؤال
  .ید عاملة رخیصة

الخطیرة إلى الجزائر كمرض السیدا الذي ینتشر بكثرة  األمراضوسائل لنقل كما یعتبر هؤالء الالجئین 
بإعتبار أن غالبیة  442یا في عدد المصابین بــ ولى وطنفي دولة مالي، وتعتبر والیة تامنراست األ

الة باإلضافة إلى مرض اإلیبوال الذي سجلت أول حالعنصر النسوي من الالجئین یحترفن مهنة  الدعارة، 
یؤدي إلى إنتشار تلك األمراض لدى الجزائریین نتیجة اإلتصاالت  األمر الذي 2014منه في مالي سنة 

  .ةمباشر ال

ستخدام رام عن طریق التزویر واإلحتیال بإجد أن معظم شباب مالي یمارسون اإلجفي الجانب اآلخر ن
السحر والشعودة، حیث سجلت مصالح األمن الجزائریة مئات القضایا المتعلقة بالنصب واإلحتیال من 

ملیار سنتیم  40فضًال على تخصیص السلطات الجزائریة أكثر من  الجزائر،طرف األفارقة المقیمین في 
  .دة الالجئین إلى بلدانهم األصلیةإلعا
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  : ل األدوارتكام شمال مالي في اإلرهاب والجریمة المنظمة: المبحث الثالث

بل تتعداها إلى  للصراعات المسلحة فحسب الساحل والصحراء اإلفریقیة مسرح ال تعتبر منطقة
وما یرتبط بها من تهریب للمخدرات والسالح والبشر  الجریمة المنظمةك ،نشاطات أخرى غیر مشروعة

وغیرها من النشاطات المحظورة عالمیًا، إلى جانب عملیات التهریب للسلع ) الهجرة غیر المشروعة(
  ).الوقود اكالمواد الغذائیة والسلع المختلفة على رأسه(والمنتجات المشروعة 

 يف واإلنفالت األمني لفة نظرًا لحالة الصراعوتعتبر مالي حلقة ضروریة في عملیات التهریب المخت
قد إستغلت شبكات الجریمة المنظمة حالة الفوضى والالأمن وغیاب الشمال المتمثل في قضیة الطوارق، و 

 منفتحة على سلطات الدولة لتوسیع نشاطها اإلجرامي، ما إنعكس سلبا على الجزائر وأمنها بإعتبارها دولة
حدود مباشرة مع مالي والعدید من الدول اإلفریقیة، هذه األخیرة تعاني من  تملكو دول الساحل اإلفریقي 

  .الفشل على جمیع األصعدة

عملیات  ي منطقة الساحل، هيف) Crime Organisée(وما زاد من إنتشار الجریمة المنظمة 
جهة وبین  شمال مالي مننشأت بین جماعات التهریب والتنظیمات اإلرهابیة المتمركزة في التحالف التي 
إتجاه لذلك أصبحت هذه المنطقة ممر للمهربین  یین وعصابات التهریب من جهة أخرى،السكان المحل

  .أروبا والشرق األوسط

وقد ظهرت في البدایة عملیات تهریب السجائر إلى أسواق إفریقیا في ثمانینات القرن الماضي، حیث 
  .عبر النیجر وبوركینافاسو بیةاق الجزائریة والمغربیة واللیزودت هذه المادة األسو 

إلى أن السجائر  ،)UNODC(وأشارت تقدیرات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 
) ملیون دوالر 240(ة ما یعادلمن سوق التبغ اللیبی) %60(رق تمثل حواليالمهربة عبر هذه الط

  1.)ملیون دوالر 228(من السوق الجزائري ما یعادل) %18(و

من أرباح ساسي لجماعات التهریب، نظرًا لما تذره ر المخدرات الصلبة بمختلف أنواعها النشاط األوتعتب
ت اإلرهابیة والقبائل الكبرى بشمال مالي حول هذا یب والتنظیماهر طائلة أدت إلى إلتفاف جماعات الت

                                                             
الشرق  مركز كارینغي لبحوث السالم، "الجریمة المنظمة والصراع في منطقة الساحل والصحراء"مؤسسة كارینغي لبحوث السالم،   1

  .2012، نوفمبر األوسط
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 صمغ الحشیش(النشاط، ومن أبرز أنواع المخدرات المنقولة  عبر منطقة الساحل وشمال مالي نجد 
الكوكایین و  )Cannabis(، أو كما یدعى بالقنب الهندي )Résine De Cannabis( المغربي

)Cocaine(  والهیروین)Heroine (هذا األخیر بأقل نسبة في منطقة الساحل وشمال إفریقیا.  

  : طرق التهریب عبر منطقة الساحل: المطلب األول

ضائع ذات الطابع القانوني عبر منطقة الساحل بعد عملیات التهریب التقلیدیة للسلع والب
مال هذا النوع من والصحراء، نظرا لفروق األسعار بین البلدان وتجنب الضرائب ومراقبة الجمارك، تم إستك

كل أنحاء منطقة  ل بتهریب المخدرات غیر المشروعة، بحیث توسعت عملیات التهریب وتدفقت فيالعم
ومساراتها المختلفة، نظرا لتدفق الكوكایین من أمریكا الجنوبیة إلى  وتقاطعت طرقاتها الساحل اإلفریقي

إلى  )القنب الهندي(مغ الحشیش المغربي ، وتدفق ص2005منطقة الساحل مروا بلیبیا ومصر منذ عام 
ر، ویعود هذا النمو في طقة الصحراء الكبرى وصحراء الجزائلیبیا ومصر وشبه الجزیرة العربیة عبر من

المخدرات إلى إرتفاع الطلب في أروبا والمشرق العربي، وكذلك الرقابة المشددة على هذا النشاط تهریب 
المغربیة والسواحل اإلسبانیة وجزر الكناري والمطارات األوروبیة، األمر الذي –دود الجزائریةعلى طول الح
  .نیة لدول المنطقةمنة، بحكم ضعف السیطرة علیها من قبل القوات األمالساحل ممرات آجعل منطقة 

وقد توسعت تجارة الكوكایین من أمریكا الالتینیة إلى أوروبا والمشرق عبر منطقة الساحل اإلفریقي، فقد 
ما من مادة الكوكایین، أي ) %14(دة المعني بالمخدرات والجریمة أن حواليقدر مكتب األمم المتح

مرت عبر منطقة الساحل قد أروبا الغربیة،  في) ملیار دوالر 1(تبلغ قیمتها سعر الجملة) طنا 20(یعادل
  2008.1اإلفریقي عام 

الكوكایین من  تصل إلیها معظم شحناتوتعتبر دولة غینیا بیساو وطوغو وبنین الدول الساحلیة التي 
بحریة لیعاد شحنها في رحالت جویة بإتجاه أروبا ومنطقة القوقاز أمریكا الجنوبیة عبر رحالت جویة و 

  .ر العاصمةا عبر مطار الجزائونیامي ویمر بعضهیقیة كمطار باماكو عبر مطارات إفر 

، حیث یتم نقل المخدرات القادمة من أمریكا الالتینیة 2010ة الطرق البریة بدایة من یموقد برزت أه
وقد برزت  والجزائر ولیبیا،برا من الدول الساحلیة كغینیا وغینیا بیساو إلى شمال مالي ثم إلى المغرب 

                                                             
  .المرجعنفس   1
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ار في مط األولى ، حیث جرى ضبط شحنتین من الكوكایین2007موریتانیا كبلد أساسي للعبور مند دولة 
في مطار نواكشط في أوت من نفس ) كلغ 830(بــ الثانیةو  )كلغ 360(قدرت بــ 2007نوادیبو في ماي 

 شرةتم إكتشاف هیكل طائرة تحطمت بعد إقالعها مبا) GAO(العام، وفي شمال مالي في مدینة غاو 
طن من الكوكایین تم تهریبها برا إلى المغرب عن طریق شبكة  11إلى  07حیث كانت تحمل حوالي 

سبان ومالیین   .1تضم رعایا مغربیین وفرنسیین وإ

كما أن صمغ الحشیش المغربي یهیمن على تجارته شبكات مختلفة من مغاربة وموریتانیین 
قنب الهندي عبر شمال مالي وجنوب الجزائر ، حیث تمر شحنات ال)الصحراء الغربیة(وصحراویین 

  .وشمال النیجر لتصل إلى لیبیا ومن ثمة إلى منطقة المشرق أو إلى أروبا عبر البلقان

تمبدار منطقة في ) طن 3.6(و 2012 فيمن الحشیش غرب موریتانیا  ویؤكد ذلك عملیة ضبط طنین
)Tembedar (شرق موریتانیا في ماي من نفس العام.  

الطرق والمعابر المستعملة في التهریب عبر منطقة الساحل بإتجاه أوروبا والمشرق مرورًا بدول وتتنوع 
حد المسالك لتهریب الممنوعات من مخدرات ئر والمغرب ولیبیا، بحیث یستخدم أشمال إفریقیا كالجزا

لك األخرى وأسلحة وتهریب للبشر، فإذا حدث ضغط وتضییق على أحد المسالك، یتم اإلنتقال إلى المسا
البرغم من تعدد المسالك یمكن تحدید الطرق ي ردة فعل من طرف تلك الجماعات، و بدون إحداث أ

  .الرئیسیة الحدیثة من خالل نوعیة كل منتوج من المخدرات

  ):le cannabis –الحشیش(القنب الهندي   _1  

من بین أهم المنتجات ) Haschisch(یعتبر مخدر القنب الهندي أو ما یعرف بالحشیش المغربي 
من المحجوزات في السنوات ) %90(القارة اإلفریقیة، حیث كانت ما نسبتهتم إنتاجها في یالممنوعة التي 

تم وقد  یا، مصر، كینیا، مالوي وتانزانیاالمغرب، نیجیریا، جنوب إفریق یرة في سبع دول إفریقیة هياألخ
هذه  اربإعتب في الجزائر في نفس السنة) طن 23(و 2010في المغرب سنة ) طن 118(تبلغ حجز كمیة

                                                             
  .نفس المرجع  1
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باإلضافة إلى  في نیجیریا) طن 175(تم حجز األخیرة نقطة عبور وسوق إستهالك لمادة الحشیش، كما
  .1إكتشاف هكتارات من المزارع المخصصة إلنتاج مادة الحشیش في كل من المغرب ونیجیریا

، حیث 2من اإلنتاج العالمي) % 21(الحشیش بنسبة ول عالمیا في إنتاج مادةویعتبر المغرب البلد األ
تنقل هذه المادة مباشرة إلى إسبانیا عبر شبكات التهریب أو بطریقة غیر مباشرة تكون عبر الجزائر ثم إلى 

ونظرا لإلنفالت األمني في شمال  2010إسبانیا وفرنسا أو إلى المشرق عبر لیبیا ومصر، وبدایة من 
موریتانیا، إستحدثت شبكات التهریب طرق جدیدة وحالة الفشل الذي تشهده مالي بسبب صراع الطوارق 
نطالق في مختلف مدینة تومبوكتو نقطة إریتانیا ثم شمال مالي أین تعتبر نحو الجنوب بإتجاه شمال مو 

اإلتجاهات نحو الشمال بإتجاه جنوب الجزائر، وهي خطوة قامت بها شبكات التهریب لتفادي الحدود 
أو إلى المشرق  البلقان و أوروبان الجزائر والمغرب، أو إلى لیبیا عبر شمال النیجر ومنه إلى المغلقة بی

یالت من مرورا بمصر والسودان عبر التشاد من خالل شریط منطقة الساحل، وتجد هذه العصابات تسه
كما تحظى  من الطوارق في شمال مالي والنیجر،) Tekna(والتقنة) Barabich(قبائل المنطقة كالبرابیش

بالتغطیة من طرف الجماعات اإلرهابیة المتواجدة في شمال مالي على رأسها تنظیم القاعدة في بالد 
  .المغرب اإلسالمي

ینطلق من و  )La Route De L’espoir(یوجد مسلك یعرف لدى عصابات التهریب بطریق األمل و 
ى النیجر وجنوب باماكو في مالي ثم إلل موریتانیا ثم إلى جنوبها، لیمر عبر العصمة المغرب إلى شما
من إیقاف شحنة  2011سبتمبر ري في ، وقد تمكن الجیش النیج3روبا والمشرقتجاه أالجزائر ولیبیا بإ

من القنب الهندي باإلضافة إلى كمیة من األسلحة من بینها رشاشات كالشنیكوف ) كلغ 3289(وزنها
)Calachnicov-AK47-(  4.بإتجاه أوروباكانت متجهة نحو الشمال  

  ):La cocaine(الكوكایین   _2  

تجاه أروبا، فالمسلك األول یمر الثة التي یمر عبرها الكوكایین بإتعتبر إفریقیا من بین المسالك الث
سبانیا، أما المسلك الثاني  إنطالقا من أمریكا الالتینیة) Caraibes(عبر الكراییب  وصوال إلى البرتغال وإ

                                                             
1 José maria blanco navarro et luis de la corte lbanez, « le trafic de drogue en afrique sub-saharienne : son 
role dans le trafic de drogue international et les influences internes », institut espagnol d’études stratégiques 
(IEEE) et institut militaire de documentation de l’évaluation et prospective (IMDEP), Décembre 2012, pp.07-08. 
2  Luis simon et autres, OP.CIT, p18. 
3 Ibid, p18. 
4 Jose maria blanco navarro et luis de la corte nbanez, op.cit, p08. 
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ومن ثمة إلى ) Iles Canaries(مرورا بجزر الكناري ) Le Cap Vert(األخضر فیمر عبر الرأس 
  .1أوروبا عبر إسبانیا والبرتغال

وذلك عبر إفریقیا حسب مكتب األمم  یعتبر من أحدث الطرق لتهریب الكوكایین أما المسلك الثالث
با تأتي التي تصل إلى أرو من الكمیة ) %13(المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة، حیث قدرت ما نسبته

  2.سنویا) طن 100إلى  80(عبر هذا الممر أي ما یعادل 

من أهم الدول المنتجة ) Bolivie(وبولیفیا ) Pérou(والبیرو ) Colombie(وتعتبر كل من كولومبیا 
قیا، نحو إفری بواسطتها یتم نقل المخدراتلهذه المادة، كما تمثل الرحالت الجویة والبحریة الوسائل التي 

السنغال و  أسها غینیا بیساو وغینیا كونكاريلتستقبله أحد الدول اإلفریقیة في منطقة الساحل على ر 
 1529(األخضر هذه األخیرة تم حجز حواليإلى غانا وبنین أو الرأس  وموریتانیا وخلیج غینیا وصوالً 

  .2011من الكوكایین خالل عملیة واحدة سنة ) كلغ

عبور أساسیة لشحنات الكوكایین بإتجاه أروبا أو المشرق عبر الجزائر ویعتبر شمال مالي نقطة 
قادمة من كولومبیا كانت محملة ) 727(والمغرب ولیبیا، وما یؤكد ذلك هو العثور على هیكل طائرة بوینغ 

– BEECHRAFT)مالیة، كما تم إكتشاف قارب متطوربشحنة من الكوكایین في مدینة تومبكتو الش
BE-300- (فنزویال یحمل شحنة من الكوكایین نقلت برا إلى تومبوكتو شمال مالي في جانفي  قدم من

هي الطرق اآلمنة  ، وما ساعد في تنامي عملیات التهریب عبر مسلك إفریقیا عبر شمال مالي،2010
ت مات اإلرهابیة وقبائل الطوارق لجماعات التهریب مقابل الموال، وبذلك أصبحوالحمایة التي توفرها التنظی

ما یعكس  ذلك ،هذه المادة المخدرة على رأسها الجزائرلدول شمال إفریقیا نقاط عبور وأسواق إستهالك 
  .شحنات الكوكایین داخل التراب الوطني الجزائريلعملیات الحجز المتعددة 

خالل ) الحشیش المغربي(هذا وقد تمكنت مصالح األمن الجزائریة من حجز أطنان من القنب الهندي 
وبلغت  لوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان، وذلك حسب المركز ا2014و  2010الممتدة بین  الفترة

سنة ) طن 157(، ثم إلى)طن 5.5(إلى 2011لترتفع سنة ) طن 4.3( 2010الكمیة المحجوزة سنة 
دق بذلك ناقوس الخطر، حیث إعتبر لی 2013سنة ) طن 211(مستوى لها ، لتصل إلى أعلى2012

احثین أن الجزائر أصبحت منطقة عبور لتجار المخدرات ومافیا الجریمة المنظمة، لتنخفض العدید من الب
                                                             

1 Ibid, p09. 
2 Luis simon et autres, op.cit, p18. 
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، بسبب اإلجراءات المتخدة من طرف األسالك األمنیة المشتركة )طن 182(إلى  2014تلك النسبة سنة 
  .خاصة على الحدود الجنوبیة

ت كل من والیتي تلمسان ووهران سجل حیثللجزائر مع المغرب المرتبة األولى وتحتل الحدود الغربیة 
الوالیات  لتأتيفي والیة وهران، ) طن 2.8(في والیة تلمسان و ) طن 26.3(أعلى نسبة بــ  2013سنة 

ت نسبة إرتفع، وقد )طن 5.8(واألغواط ) طن 20(و ورقلة ) طن 07(الجنوبیة كوالیة بشار بنسبة 
وتامنراست وتندوف ومنطقة برج باجي المختار  ي معظم الوالیات الجنوبیة كإلیزيالمخدرات المحجوزة ف

  .تینزاواتین بعد الفوضى المنتشرة في شمال ماليمنطقة و 

أما بالنسبة لمادة الكوكایین، فهي لم تكن معروفة وال منتشرة في الجزائر، ویرجح ان أكبر شحنة 
 شمال ماليالتي تحطمت طائرة كولومبیة المن خالل  2009وصلت إلى منطقة الساحل كانت سنة 

تم إحراق الطائرة بعد اإلستیالء على لییرجح أنها وقعت في ید تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، و 
  .إحترقت بفعل السقوط بأنهاالشحنة إلیهام سلطات البالد 

 وما یؤكد إرتباط تنظیم القاعدة بمافیا تهریب المخدرات هو العملیة النوعیة التي قامت بها قوات الجیش
رهابیین ببلدیة بني صمیل والیة تلمسان ومداهمة إحدى أین تمكنت من القضاء على إ ،الوطنيوالدرك 

عملیات بذلك كد من الكوكایین، وتتأ) كیلوغرام 02(لى تم العثور عخابئ التي كانوا یستخدمونها، لیالم
  .اإلفریقي والساحل التحالف بین شبكات تهریب المخدرات والجماعات اإلرهابیة في منطقة شمال مالي

حسب المركز الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان بــ  2010وقد قدرت كمیة الكوكایین المحجوزة سنة 
ریین كانوا م ضبطها في أمعاء خمس أفارقة نیج، وهي كمیة ت2011سنة ) كلغ 07(لتقفز إلى ) كلغ 2(

حسب  2014سنة ) كلغ 1.2(میة قادمین من البرازیل مرورا بإسبانیا ثم الجزائر، كما تم حجز ك
  .إحصائیات المركز

وبالنظر إلى الكمیات المحجوزة من الكوكایین، تعتبر كمیة ضئیلة بالنسبة للقنب الهندي المقدرة 
باألطنان، والسبب في ذلك یرجع إلى الحدود المشتركة للجزائر مع المغرب أول منتج على المستوى 

وعملیات المصادرة لهذه المادة  الجنوبیة، فیأتي أساسًا من دول أمریكاالكوكایین  أماالعالمي لهذه المادة، 
مرورا بالجزائر ولیبیا هو دلیل على وجود طرق حدیثة لتهریبها عبر إفریقیا الغربیة ومنطقة الساحل 

  .تجاه أروباوالمغرب بإ
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  خریطة توضح مسالك تهریب الكوكایین عبر منطقة الساحل ): 03(الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  .UNODC( ،2013(تقریر مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة  :المصدر                      

ستراتیجیة إقتصاد الحرب: المطلب الثاني   : المخدرات وإ

الجریمة المنظمة العابرة للحدود  عصابات لم تكن منطقة الساحل والصحراء محوریة بالنسبة إلى
الظروف التي تعاني منها دول منطقة  الشغل للسكان نتیجةالوطنیة، لكن غیاب األنشطة التي توفر 

یمة المنظمة والتهریب عبر الوطني الساحل والهشاشة التي تمیزها، جعل األنشطة البدیلة في مجال الجر 
یسیة برزت بشكل ملحوظ في السنوات الخیرة، تتمثل في على ثالث مهمات رئ األكثر إقباال، وینطبق ذلك

  .تهریب صمغ الحشیش المغربي وتهریب الكوكایین وعملیات اإلختطاف مقابل الفدیة

ات اإلرهابیة بعد التضییق الذي شهدته مهربین عبر منطقة الساحل مع التنظیموقد تشابكت مصالح ال
بإبرام إتفاقات مع جماعات التهریب من أجل توفیر هذه األخیرة في مجال مصادر التمویل، لذلك قامت 

ات اإلرهابیة كمرجعیة لضمان مصادر التمویل، ل، وهي إستراتیجیة إتخدتها التنظیمالحمایة مقابل األموا
 2001سنة ) A.B.Tartussi(وتعتبر الفتوى التي وضعها السلفي السوري أبو بصیر الطرطوسي 

اللصوصیة  المعحیث تجیز هذه الفتوى إستخدام األیة الجهادیة، مات اإلرهابالمرجعیة الفكریة للتنظی
)Actes Banditisme ( كالتهریب واإلبتزاز والسطو والدفع اإلجباري لألموال من طرف مهربي المخدرات
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) Fonds Publics(والسجائر والبشر، كمصادر تمویل للجهاد، كما تجیز السطو على المالك العمومیة 
  .1نظمة كافرةبإعتبارها أمالك أل

المتمثلة في ب اإلسالمي من أجل تمویل نشاطها المغر عدة في بالد فبعد اإلستراتیجیة التي إتبعتها القا
إلى  بذلك عملیات إختطاف في السنة لتصل المطالب أربعمتوسطها  والتي بلغاإلختطاف مقابل الفدیة، 

إتبعت إستراتیجیة أخرى ال تقل  ،2012 ق سراح الرهینة الواحدة سنةمالیین دوالر كفدیة مقابل إطال 8
المخدرات واألسلحة بالتحالف مع ب ن حیث التمویل، وهي إستراتیجیة اإلتجارأهمیة عن سابقتها م

  .2الجریمة المنظمة في شمال مالي ومنطقة الساحل عصابات

عقد إجتماع  ویشیر مركز إفریقیا للدراسات اإلستراتیجیة أن تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
الكولومبیة  )CARTEL CALI(مع منظمة كارتل كالي  2010مطلع " بإجتماع التنظیم المشترك"سمي 

جزیرة تقع قبالة شواطئ دولة غینیا بیساو،  في ، وكان هذا اإلجتماعفي التجارة الدولیة للمخدرات ةنشطال
الكوكایین والنقل عبر المحیط األطلسي  "كارتل كالي"منظمة وفر بموجبها المنظمتان صفقة ت ْت مَ رَ بْ أین َأ
مساعدة على معرفة الطرق الصحراویة الو  بتوفیر الحمایة تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالميلیقوم 

  .3حقوق للعبورأألموال كمقابل دفع  البحر األبیض المتوسط إلى الشمال نحو لتهریب المخدرات

تعود لسنة لقاعدة بالمنظمات الدولیة لتهریب المخدرات ویرى العدید من المحللین أن عالقة تنظیم ا
یكتسب  هشراكات مع عصابات دولیة من كولومبیا وبولیفیا األمر الذي جعل، من خالل إنشائه 2000

دارة األعمال   .درایة واسعة في مجال غسیل األموال وإ

ید أبو زید من بین القادة ویشیر مجلس العالقات الخارجیة األمریكیة إلى أن مختار بلمختار وعبد الحم
 Mister" (میستر مارلبورو"المتورطین في اإلتجار بالمخدرات، حیث یطلق على مختار بلمختار إسم 

Marlboro ( بسبب عمله في تهریب السجائر، وهو النشاط الذي أثار إستیاء عبد المالك دروكدال حیث
بتشكیل فصیل جدید تحت إسم الموقعون بالدم ، لیقوم هذا األخیر 2012قام بعزل مختار بلمختار سنة 

  .الذي قاد الهجوم على منشاة تیقنتورین للغاز جنوب الجزائر

                                                             
1 Mohamed fall ould bah, OP.CIT,  

 .عبد المالك العلوي، نفس المرجع  2
  .نفس المرجع  3
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 100األكثر إدرارًا لألموال حیث توفر أكثر من ) Droits De Passage(وتعتبر حقوق العبور 
بر المناطق التي عكما توفر الجماعات الجهادیة الحمایة لقوافل المهربین  1ملیون أورو سنویا للتنظیم

قوم دولة مالي في العدید من الجوانب یهیمن على اإلقتصاد المحلي للق بذلك تحالف تسیطر علیها، لیخ
  .أساسا على السجائر والمخدرات والوقود

ستغل تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي الوفرة في الموارد المالیة التي یمتلكها لیقدم اإلعانات  وإ
قاللسكان المح ماء من مطاردة مة عالقات جیدة معهم، بإعتبارهم ملجأ لإلحتلیین بهدف كسب ودهم وإ

ولم تقتصر التحالفات بین المهربین  حل على رأسها الجزائر،مصالح األمن والجیش لدول منطقة السا
 مات اإلرهابیة في شمال مالي فحسب بل تتعداها إلى تحالفات أخرى بین السكان المحلیین منتنظیوال

  .اإلرهابیة وبین المسؤولین المالیین الفاسدین من جهة أخرى التنظیماتقبائل الطوارق و 

  :لعبة تحالف القاعدة مع السكان المحلیین ومظاهر توطؤ الدولة  _1    

حیث أصبحت المنافسات حول  2006إلى شمال مالي قبل تمرد بدأت الجریمة المنظمة تتغلغل      
إرتفاع  ذىالسیطرة على طرق التهریب أكثر وضوحا في دینامیكیات الصراع الدائر في هذه المنطقة، فقد أ

األرباح التي تم تحقیقها بفضل تهریب المخدرات وفرض رسوم العبور على المهربین من طرف قبائل 
 القبائل مع إلى صراع دامي العربیة وقبائل أمغاد الطوارق الموالیة لحكومة مالي كالبرابیش وقبائل لمهر

 ،وطمعا في اإلنخراط في مثل هذه النشاطات قامت أعمال عنف بقیادة قبائل اإلیفوغاس والعدنان، األخرى
الحكومة المالیة والقبائل المتحالفة معها في الشمال بالتركیز على إدارة  امتهبذلك إلى التمرد وإ  أدت

  .درات على حساب مصالح الشمال المتخلفاألعمال وتجارة المخ

حمایة قبائل البرابیش یب المخدرات عبر المسالك الوعرة تحت وبذلك شهد شمال مالي إنتعاش لتهر 
هجمات بشكل متكرر على قوافل تهریب المخدرات  ثتدحولمهر وأمغاد بمباركة السلطات المالیة، كما 

ن في الحكومة المالیة بشكل مباشر لفض المسؤولیفي كل مرة  لیتدخل ،من طرف اإلیفوغاس والعدنان
اإلشتباكات وهم في الغالب لهم صلة بشحنات الكوكایین والقنب الهندي التي تعبر األراضي المالیة، وقد 

على بعدما إستولت مجموعة مسلحة من قبائل اإلیفوغاس والكونتا  2010وصلت التوترات ذروتها سنة 

                                                             
1 Mohamed fall ould bah, OP.Cit. 
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مغاد، حیث رد أفراد هذه األخیرة للحكومة المالیة من قبائل لمهر وأكان ینقلها موالین  شحنة من الكوكایین
  .1بإختطاف زعیم عرب الكونتا في منطقة غاو

لة واضحة تدین تورط مسؤولین في الحكومة المالیة وتواطئهم إال أن الواقع دوبالرغم من عدم وجود أ
الناجحین تشیر العدید من التقاریر أن الوسطاء  یثبت عكس ذلك من خالل األحداث التي وقعت، حیث

في عملیات اإلختطاف یتقاسمون أموال الفدیة مع السیاسیین ممن یوفرون لهم الحمایة من قادة مالي 
ذین كانت لوحتى قادة دولة بوركینافاسو، وقد الحظ دبلوماسیین أمریكیین السیولة الكبیرة لبعض الوسطاء ال

المختطفین الغربیین، خالل اإلنتخابات المحلیة لبلدیة تاركنت أین كانوا إلفراج على في الهم صلة 
  .2طائلة لشراء أصوات الناخبین أموالن یممستخدمرشحین لرآسة المجالس 

وتجاوز التواطؤ بین المسؤولین األمنیین والسكان المحلیین إلى التواطؤ مع عناصر تنظیم القاعدة في     
 Limana(لمقدم لمانه ولد بو لبالد المغرب اإلسالمي، حیث تشیر التقاریر إلى أن سبب تصفیة التنیظم 

Ould Bou ( عرف على المقدم  أساسًا بفشل صفقة أسلحة مع تنظیم القاعدة، وقد مرتبطا 2009سنة
  .3تزویده قیادات القاعدة بالمعلومات نظرًا إلرتباطه القبلي بعدة عناصر التنظیم

دولة مالي بسبب إحتجاج على جاءت ك 2010كما أن زیارة وزیر الدفاع الموریتاني إلى مالي أواخر 
كانت موجهة ضد  سرا بالتنسیق مع الجیش المالي ْت ظمَ معلومات عن الحملة العسكریة التي نُ ل هاتسریب

، وهو ما أثبته وزیر الدفاع بوجود تسریب معلومات لقادة التنظیم حیث كانت البالدشمال  معاقل القاعدة
ا ستراتیجیة التمویل التي إتبعتهإل ش الموریتاني خسائر فادحة خاللها، وقدالنتائج عكسیة تكبد الجی
الجزائر في هذا  األمن الوطني الجزائري، لذلك سعت على تأثیر سلبي مالي التنظیمات اإلرهابیة شمال

، بإعتبراها سیولة هامات ومحاولة تجفیف كل المنابعتنظیالصدد إلى محاربة كافة مصادر تمویل تلك ال
  .لجزائرت اإلرهابیة ضد المصالح الحیویة لمن تجنید المقاتلین وشراء األسلحة وتنفیذ العملیا نهمتمكن

ما أن التواطؤ بین السكان المحلیین والجماعات اإلرهابیة شمال مالي والحكومة المالیة من شانه أن ك
یصعب عملیة مطاردة تلك الجماعات، كما یصعب من عملیة التنسیق والتعاون األمنیین بین الجزائر 

                                                             
  .مرجع سابق مؤسسة كارینغي لبحوث السالم،  1
  .نفس المرجع  2
  .نفس المرجع  3
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یاب أي جهة أمنیة بین العوائق التي تعاني منها الجزائر هي غ من هألن ،ومالي والجزائر ودول الساحل
نعدام الثقة إن وجدت بسبب العمالة وتقاطع المصالح الذي یؤدي إلى تسریب  یمكن التنسیق معها، وإ

  .المعلومات اإلستخباراتیة

  :شمــال مالــي وفوضــى تهریـب وتجارة الســالح: المطلب الثالث     

منطقة الساحل،  وتعتبر األزمة اللیبیة  تعتبر تجارة األسلحة من بین األنشطة التي تلقى رواجا في      
ویرى الكثیر من المتتبعین أن  ،ه الظاهرةالظروف التي تساعد على انتشار هذ وأزمة شمال مالي من بین

رثي على المنطقة نظرا لفوضى السالح المنتشر في أیادي الثوار اللیبیین، ااألزمة اللیبیة انعكست بشكل ك
وداء المنتشرة في ، لتعید بیعه في األسواق السمنه الح على كمیات كبیرةهیمنت مافیا االتجار بالس وقد

مات اإلرهابیة على رأسها القاعدة في بالد ینظتأو إعادة بیعه في إطار صفقات تسلح مع ال الدول المجاورة
  . المغرب اإلسالمي

لمشتركة مع لیبیا، الجزائر نظرا للحدود ا في مقدمتهادول الجوار  أمن وقد انعكس هدا سلبا على    
لك كانت التهدیدات مزدوجة على األمن لذ ،شمال ماليو  جعلها منطقة عبور إلى دول الساحل الشیئ الذي

ه إلى شمال مالي، كما تعتبر هدف لهذالوطني الجزائري فهي تعتبر منطقة عبور لتجار السالح من لیبیا 
لذلك سارعت  ،زواد شمال ماليأات اإلرهابیة المنتشرة في منطقة األسلحة عند وصولها إلى أیادي الجماع

الجزائر إلى رفض التدخل العسكري في لیبیا وعملت على تغلیب الحل السلمي لالزمة، ألنها أكثر درایة 
بمخاطر انتشار السالح في منطقة صحراویة شاسعة تمتد على أالف الكیلومترات المربعة، ما یسهل 

  .ة بسهولة وبدون تكالیفالحصول على األسلح

كانت معظم  أینوتنتشر في إفریقیا مختلف أنواع األسلحة الروسیة الخفیفة، نظرا للعامل التاریخي     
 كوفنیالدول اإلفریقیة تحت القبة الشیوعیة، لذلك نجد العدید من األنواع على رأسها أسلحة الكالش

)Kalashnikov(  والرشاشات )PK-FM(  باإلضافة إلى األسلحة الجدیدة التي دخلت أسواق التهریب
الصینیة  )80Norinco Type ( 80ونوریكو طراز ) 56Norinco Type( 56رشاشات نورینكو طرازك

وهي أسلحة خفیفة لالستعمال ویمكن نقلها بسهولة، لذلك تهیمن بشكل كبیر على السوق السوداء لتجارة 
  .السالح في إفریقیا
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ضخمة من األسلحة الكمیات الإلى  2012جانفي  18تقریر األمم المتحدة الذي نشر في  وأشار    
ثم تهریبها إلى شمال مالي، أین وقع اغلبها في أیادي الجماعات اإلرهابیة المسلحة  التى الثقیلة والخفیفة

، )Mitrailleuses(، الرشاشات )Lance-Grenades(في منطقة الساحل من بینها قاذفات القنابل 
، الذخیرة )Fusils Automatiques(، بنادق أوتوماتیكیة )Anti-Aerinne( أسلحة مضادة للطائرات

)Munitions(قنابل ،)Grenades(متفجرات ،)Explosifs( باإلضافة إلى األسلحة الخفیفة المضادة ،
وتشیر اإلحصائیات إلى وجود حوالي  ،1للطائرات التي یمكن حملها فوق السیارات والعربات الخفیفة

ثمانمائة ألف إلى ملیون قطعة سالح في المنطقة، منها ثمانون ألف كالشنیكوف، هذا األخیر یبلغ سعره 
  2)200€(في أسواق الساحل حوالي 

وتسلك جماعات التهریب العدید من المسالك للوصول إلى مالي وباقي دول الساحل مرورا بالجزائر     
نیجر ثم شمال إلیزي ثم برج باجي مختار وعین قزام وصوال إلى شمال مالي،أو عبر شمال العبر حدود 

لعناصر القاعدة في شمال  لیصل إلى تنظیم القاعدة، لیعاد إدخاله إلى الجزائر في شكل إمدادمالي 
ستخدام مناس التي تشیر مختلف التقاریر إلى ااعتداءات ضد الجزائر كحادثة عین أأو لتنفیذ  الجزائر

  .أسلحة متطورة في االعتداء

  ومنطقة الساحل عبر الجزائر حسالتجارة الو  تهریب خریطة توضح مسالك):  04(لخریطة رقم ا 

  

  

  

  

  

  

 ،2013. (UNODC)  تقریر مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة :المصدر  
                                                             

1 Yassine Boukhedouni, les effets de la crise en liby sur le trafic d'armes legeres et lourdes dans laregion du 
maghreb – sahel, Equipe De Recherche Sur Le Terrorisme Et L'anti – Terrorisme (ERTA), 2012. 
2 ibid. 
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أعلن الجیش الوطني الجزائري الحرب على المهربین في الجنوب، حیث أحبط العدید من العملیات  وقد
  :التي كانت بصدد إدخال شحنات من السالح إلى داخل األراضي الجزائریة منها

بوالیة الیزي قادمة  2011نوفمبر 09یوم  )4×4( عملیة حجز أكثر من عشر سیارات رباعیة الدفع
 )RPG-7(وقاذفة الصواریخ  )Kalashnikov(مالي، كانت محملة ببنادق رشاشة  من لیبیا باتجاه

 .باإلضافة إلى كمیة ضخمة من الذخیرة. المضادة للمدرعات

شخص ینشطون في تهریب السالح  214في نفس السنة تمكنت قوات الجیش من توقیف أكثر من
 .والمخدرات على الحدود الجنوبیة

 ریة كانتالجیش الجزائري على الحدود النیجمن طرف  2012توقیف قافلة لتهریب السالح في جانفي 
 )PM-RK(بندقیة رشاشة  38، محملة بأسلحة حربیة منها )4×4( أربعة سیارات دفع رباعي تضم

 .وكمیة كبیرة من الذخیرة )RPG-7(وقاذفتي صواریخ 

إرهابیین كانوا بصدد دخول التراب الجزائري عبر كما تمكنت قوات الجیش من القضاء على عشرة 
كوف وقاذفة ینبندقیة رشاشة كالش 12تم استرجاع لی ،2014اواتین الجنوبیة في ماي منراست بتینز احدود ت
لتحدید الوضعیة وهواتف خلویة ثریا وجهاز  )GPS(وسبعة بنادق صید وجهاز )RPG-7( صواریخ
وقد أحبطت  من الذخیرة وثالث سیارات رباعیة الدفع، مختلفةباإلضافة إلى كمیات  )GP-58( إطالق

قوات الجیش مند اندالع األزمة المالیة العدید من المحاوالت لتهریب األسلحة  وتسلل اإلرهابیین عبر 
ة جدیدة من اجل توسیع المراقبة الشيء الذي أدى إلى استحداث قطاعات عملیاتی الحدود الجنوبیة،

كطرق  جریمة المنظمةال عصابات تخذهاالمسالك الصحراویة الوعرة التي ت عبر كل التحركاتلرصد وال
  .للتهریب عبر مختلف دول الساحل



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  :الثالثالفصل 

إستراتیجیات مواجهة التهدیدات  
  في شمال مالي اإلرهابیة
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قلیمیا ودولیًا لمواجهة  نحاول أن نتطرق في هذا الفصل إلى اإلستراتیجیات المتبعة وطنیا وإ
ن الداخلیة المتبعة لتأمی نعمل على توضیح السیاساتالتهدیدات اإلرهابیة المتأتیة من شمال مالي، حیث 

إلى إبرام صفقات للتسلح لتأمین الحدود وحمایة  ،ى المناطق الجنوبیةالحدود، بدءًا برفع تعداد الجیش ف
إستصدار قرار  الجهود الدولیة التي تبدلها الجزائر من أجلسیاسة الخارجیة المتمثلة في الوطن، ثم ال

الجهود الداعیة للحل السلمي لألزمة المالیة ودور  لرهائن، ثملتحریر ا أممي یجریم دفع الفدیة لإلرهابیین
  .اللجنة اإلستراتیجیة الجزائریة المالیة

للتنسیق والتعاون  یادة األركان المشتركة كآلیةدور لجنة ق بعدها إلى الجهود اإلقلیمیة من خالل نتطرقل
 في ومنظمة إیكواس) UA(األمني بین دول الساحل الخمس على رأسهم الجزائر، ثم دور اإلتحاد اإلفریقي 

، "أمادو سانوغو"ألزمة المالیة من خالل إعادة الحكم المدني بعد التمرد الذي قاده محاولة إیجاد حل ل
  .السلم إلى شمال ماليإلعادة ) MINOSMA(ثم ) AFISMA(وتشكیل بعثة األفیسما 

 ًا في الدوروأخیرًا نحاول التطرق إلى اإلستراتیجیات الدولیة بدایة باإلتحاد األوروبي المتمثل أساس
أصبحت مصالحها مهددة بعد  ة ومصالحها الحیویة، حیثالفرنسي بحكم عالقاتها بمستعمراتها القدیم

ختطاف العدید من )  Arlit(لیورانیوم بأرلیت هجوم تنظیم القاعدة على إحدى شركاتها العاملة بمناجم ا وإ
  .رعایاها في مالي

مجال الوالتعاون األمریكي اإلفریقي في  من جهة حربها على اإلرهابرتبط بثم الدور األمریكي الم
  .باإلضافة إلى مصالحها الحیویة وصراع النفوذ مع باقي القوى الكبرى ياألمن

ة المالیة، من خالل القرارات التي إتخدها مجلس األمن بشأن لنصل إلى دور األمم المتحدة في األزم
رغام الطراف المتصارعة على التوجه إلى طاولة الحوار، وتأكیده على إحترام  التدخل العسكري الفرنسي، وإ

  .اإلتفاقیات المبرمة من خالل وساطة العدید من الدول والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة
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  :اإلستراتیجیة الجزائریة: المبحث األول  

مراحل متعاقبة من  رهعبابإ سیاسة الخارجیة للجزائرلعب العامل التاریخي دور مهم في صیاغة ال
إلى  1505جعلها محل أطماع الدول الكبرى، ومنذ  جنبیین، فالموقع الذي تتربع علیهالغزو واإلحتالل األ

ضت ا 1830غایة  ثورة نوفمبر بما تحویه  حملة عسكریة، لتكون 100أكثر من  لسواحل الجزائریة إلىتعرّ
  .و سیاستها الخارجیة) Doctrine Sécuritaire(األمنیة الجزائریة  من أفكار أحد أهم روافد العقیدة

أثناء الثورة التحریریة سعت الجزائر إلى توظیف مصطلح الشرعیة الثوریة من أجل تزعم حركات 
ریین على غرار عد نیل اإلستقالل كانت قناعة القادة السیاسیین الجزائالتحرر في إفریقیا والعالم عمومًا، وب

حدیثا، قناعة قائمة على تقدیس السیادة الوطنیة وحمایة الوطن والدفاع عن  اللهاإستق الدول التى نالت
تخدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول كلغة في جمیع عالقاتها  حدوده الجغرافیة، وإ

الحدود التي تؤمن بها الجزائر كقضیة  الرمال مع الجار المغرب بسبب أزمة حرب یة، وقد عرفتالدبلوماس
  .ال نقاش فیها من خالل الحفاظ على الحدود الموروثة عن المستعمر

كما أن التوجه اإلدیولوجي للجزائر أثناء الحرب الباردة كا له دور أساسي في صیاغة السیاسة 
مة عقیدتها األمنیة، فاإلشتراكیة ومبادئها المضادة لإلستعمار واإلستغالل كانت الخارجیة الجزائریة ومن ث

  1989.1، 1976، 1964الوطنیة لسنوات ما أكدته المواثیق  الجزائریة، وذلك ذا قیمة بالنسبة للعقیدة

دولیًا راكي ومع نهایة الثمانینات وما صاحبها من تحوّالت عالمیة وداخلیة من إنهیار للمعسكر اإلشت
، كان له والعصیان المدني یرة التحوالت العقیدة األمنیة لمسا مبادئ تأثیر في إعادة صیاغة اداخلیًا

  .ظهور العنف المسلح المرتبط بظاهرة اإلرهاب والجماعات اإلرهابیة المذكورة، بعد

                                                             
   عقیدةكلمة (doctrine) من الكلمةالالتینیة)doctrina(  وتعني تعالیم النظریة العلمیة والفلسفة المتعلقة بفن الحرب والجوانب

هي مجموعة القواعد والمبادئ والنظم العقائدیة المنظمة والمرتبطة، التي توجه  (doctrine sécuritaire) العقیدة األمنیةالمرتبطة بها، و
لمحلي والدولي وهي غالبا تحدد نظرة القادة لبیئتهم األمنیة وكیفیة وقراراتها على المستوى ا) غیر تعاوني/تعاوني(سلوك الدولة األمني 

    .لتحقیق األهداف اإلستراتیجیة للدولة...) العسكریة، اإلقتصادیة، السیاسیة(إستخدامهم للقوة

كلیة الحقوق : جامعة بسكرة( ،فكرممجلة ال، "تحوالت العقیدة األمنیة الجزائریة في ظل تنامي تهدیدات العولمة " صالح زیاني،    1
  . 291، ص 2012، 05عدد  ،)والعلوم السیاسیة
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یمانا بأولویة العمل الدبلوماسي على العمل العسكري سعت الجزائر جاهدة لسن قوانین  عادة اللحمة إلوإ
وصوًال إلى المصالحة الوطنیة حتى تستعید  ثم الوئام المدني بین الفرقاء في الداخل بدءًا بقانون الرحمة

  .ما أفلحت فیه إلى حد بعیدمنذ تسعینات القرن العشرین، وذلك  األمن المفقود

عدید من ت مست الفي نهایة العشریة األولى من القرن الحادي والعشرین، شهد العالم العربي تحوالّ 
هي كلها تحوالت حدثت في البیئة اإلقلیمیة للجزائر، ما شكل تحدي كبیر للسیاسة و ، ةالعربی األنظمة

على طول الحدود الشرقیة والجنوبیة جعلت  األمنیة نكشافاتاإل ائریة وعقیدتها األمنیة، نتیجةالخارجیة الجز 
عادة صیاغة األولویاأمنها أمام تحدیات حقیقیة یتوجب إتخاد إجراءات ع ت األمنیة لمواجهة تلك اجلة وإ

  .التهدیدات

  : المقاربة األمنیة الجزائریة: المطلب األول     

، سیاستها الخارجیة تستمد العقیدة األمنیة الجزائریة توجهها العام من المبادئ الثابتة التي تقوم علیها      
والمبادئ والمعتقدات التي تشكل نظاما فكریًا لمسألة األمن في حیثت تعتبر العقیدة األمنیة تلك األفكار 

  .الدولة

  :مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة -1

فالسیاسة الخارجیة الجزائریة تقوم على مجموعة من المبادئ نّص علیها الدستور في الفصل السابع      
اإلتحاد (ومنظمة الوحدة اإلفریقیة  من الباب األول، وهي مبادئ أغلبها تضمنتها مواثیق األمم المتحدة

حترام سیادة تضمنت عالقات حیث وجامعة الدول العربیة وحركة عدم اإلنحیاز،  )اإلفریقي حسن الجوار وإ
  .الدول

  في الشؤون الداخلیة للدولعدم التدخل: 

هو مبدأ نص علیه میثاق األمم المتحدة في المادة الثانیة، كما نصت علیه مواثیق المنظمات اإلقلیمیة 
كجامعة الدول العربیة، فمن منطلق أن الدول تؤثر وتتأثر بما یدور حولها یفرض على الدول المجاورة 

قد یؤدي إلى إتساع نطاق  ن ذلكإلالتقید بمبدأ عدم التدخل في الدول التي تعاني من ازمات في الداخل 
  .النزاع ونتائجه السلبیة
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 بین الدول وعدم اللجوء إلى القوة الحل السلمي للنزاعات : 

الحل السلمي وهو مبدأ تبنته السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ اإلستقالل، حیث یقوم على أساس  
عبر وساطة  وأ التفاوض المباشرمنها في إقلیم معین في إطار بین الدول خصوصا المتجاورة لنزاعات ل

إحتواء العدید من النزاعات، فالجزائر تسعى نجحت دبلوماسیتها في  وقدالمنظمات اإلقلیمیة والدولیة، 
حلول للنزاعات اإلفریقیة في اإلطار اإلفریقي من أجل إقصاء القوى الخارجیة ومنعها من جاهدة إلیجاد 

  .عة وتجنیب إلحاق الضرر بهاالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول المتناز 

 مبدأ التعاون مع دول الجوار: 

على دفع التعاون الثنائي واإلقلیمي قصد تدعیم وتطویر عالقات الجوار بین  ایقوم هذا المبدأ أساس    
مع كل الدول المجاورة بإستثناء  والتعاون إتفاقیات إخاء وحسن الجوارالدول، وبذلك قامت الجزائر بتوقیع 

  .المغرب

 دعم حق تقریر مصیر الشعوب المستعمرة : 

 تجربتها أثناء الثورة التحریریة  یعتبر مبدأ ثابت في السیاسة الخارجیة الجزائریة، وهو مستمد من    
مم األ هاة اإلستعمار كالصحراء الغربیة التي صنفتالدول التي مازالت تقبع تحت وطئ تمارسه اآلن معو 

  .كقضیة إستعمار المتحدة

  : منیة الجزائریةاأل العقیدة -2

طبیعة العقیدة األمنیة الجزائریة منذ لقد تعددت وتنوعت المرتكزات والعوامل التي ساهمت في تحدید      
كما أدت إلى اإلعتماد  ت والمخاطر دور كبیر في تحدید هذه العقیدةشكل التهدیدا اإلستقالل، وقد كان

الت البیئة الداخلیة والدولیة خالل العقود المتتالیة منذ على مفهوم األمن بشقیه الصلب واللین، في ظل تحو 
  .اإلستقالل إلى غایة وقتنا الحاضر

  : وبهدف توضیح أهم المرتكزات التي تقوم علیها العقیدة األمنیة الجزائریة، نحاول إجمالها في النقاط التالیة

 إحترام سیادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة كمبدا أساسي. 
 الحل السلمي للنزاعات الدولیة واإلقلیمیة بالطرق المباشرة وغیر المباشرة بین األطراف المتنازعة. 
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  وفض النزاعات واإلستقرار للحفاظ على السلم) الصلب، اللین(التركیز على مفهوم األمن بشقیه. 

عتبر الجزائر من بین ینطلق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من العامل التاریخي حیث ت     
الدول التي كافحت من أجل نیل إستقاللها، فبعد نهایة الثورة إتبع القادة السیاسیین سیاسة اإلعتماد على 

سیادة الدولة ألنها كما عملوا على تقدیس  الحدیثة ورسم سیاستها المستقبلیةالنفس في بناء دولة الجزائر 
لذلك إتخدته مبدأ یصون ویدافع عن سیادة الدول خاصة في إن أخدت لن تسترجع إّال بالقوة والتضحیة، 

العسكري، وهو ین السیاسي و التدخل في شؤونها سواءًا على الصعیدوعدم  ساحة اإلقلیمیة التي تتواجد بهاال
ما یفسر عدم إبرامها ألي معاهدات أو إتفاقیات دفاعیة مع القوى األجنبیة ألنها ال تتناسب مع الخطاب 

جهات السیاسیة اإلستقاللیة للبالد، ووفق هذا التصور رفضت منح التسهیالت  العسكریة الرسمي والتو 
    .1أو قبول وجود قواعد عسكریة أجنبیة على أراضیها جنبیةللقوى األ

عملیة المفاوضات المباشرة بین أطراف النزاع بهدف تفادي أو إیقاف األعمال  بقوة وتدعم الجزائر    
العسكریة العدائیة، كما تدعم مبدأ الوساطة والنوایا الحسنة في النزاعات التي یتعذر إقامة مفاوضات 

  .مباشرة بین أطرافها

زمة اإلیرانیة ألزمات كاألكان للدبلوماسیة الجزائریة دور الوساطة في العدید من النزاعات وا كما     
ستطاعت إنهاء النزاع األمریكیة بسبب حادثة الرهائن، كما لعبت دور مهم في النزاع ال عراقي اإلیراني وإ

 اإلفریقیة فضًال عن إحتكامها للقوانین والمواثیق الدولیة واإلقلیمیة كمنظمة الوحدة اإلثیوبي اإلریثیري
سالمي واألمم المتحدة، وبعد التحوالت الجدیدة عملت جاهدة إلوحركة عدم اإلنحیاز ومنظمة المؤتمر ا

إلبراز دور اإلتحاد اإلفریقي في صیانة وحفظ امن إفریقیا وفض النزاعات القائمة فیها من مبدأ إفریقیا 
  .لإلفریقیین

وجدت الجزائر نفسها  التي مست البیئة اإلقلیمیة المصاحبة للتحوالتالتهدیدات الجدیدة  وبعد ظهور
 مجبرة على لعب مرة أخرى ساحل أزماتي تقبع معظم دوله تحت وطئة الفقر والنزاعات، لتجد نفسهاأمام 

المالیة ومشكلة الطوارق،  إیجاد حل سلمي لألزمةت جاهدة من أجل دورها ومكانتها الریادیة، حیث سع
هي حالة الفوضى ت جهود حثیثة لجمع الفرقاء اللیبیین من مبدأ حسن الجوار إلیجاد حل ینكما بدل

واإلنقسام الذي تعاني منه دولة لیبیا، وهي الحالة التي كانت تحذر منها الجزائر قبل التدخل العسكري 

                                                             
  .120عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص   1
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الذي أنهى حكم العقید القدافي، ورفضها رفضًا قاطعًا أي عمل عسكري نظرًا لدرایتها بأمور المنطقة 
  .وطبیعة الحلول التي یجب إتخادها

تقلیدي بحیث ال تركز على المفهوم ال ریة على مفهوم األمن الشاملاألمنیة الجزائتقوم المقاربة  كما    
في إطار مفهوم األمن اللین بجوانبه اإلجتماعیة واإلقتصادیة والبیئیة ة تنمویة الصلب، بل تتبنى مقارب

  .وغیرها من الجوانب التي تؤثر في أمن الدول والجماعات

صلب لدى صناع القرار الجزائري إلى فترة حرب التحریر أین ویعود التركیز على مقاربة األمن ال
خاض جیش التحریر الوطني حرب شرسة طویلة المدى لنیل اإلستقالل، وبعد إنضمام الجزائر إلى 
مجموع الدول المستقلة ظهرت العدید من المخاطر التي بإمكانها تهدید األمن الوطني ورقعته الجغرافیة، 

ار المغرب صفحة جدیدة من التهدید التقلیدي ال یمكن تجاهله، حیث أصبح لترسم حرب الرمال مع الج
  .عامل موجه للعقیدة األمنیة في شقها العسكري

بر المغرب تهدید ال بد من تطویر الترسانة العسكریة لمواجهة أي خطر نابع من الحدود تُ وقد إْع 
مع المغرب، وبالرغم من الحظر الذي  الغربیة، ذلك ما یفسر تمركز أغلبیة القوات المسلحة على الحدود

فرض على الجزائر في مجال التسلح أثناء العشریة السوداء، إال أنه بعد رفع ذلك الحظر واصلت سیاسة 
ه مجال اإلحترافیة، وتبقى الجزائر تحتل مرتبة ضمن الدول لوتطویر قدرات الجیش الشعبي ودخلو التسلح 

  .1العالم بهدف تعزیز قدراتها العشرة األوائل األكثر شراء لألسلحة في

ومع بروز التهدیدات الجدیدة المتاتیة من الساحل اإلفریقي، حتم على الجزائر مواصلة سیاسة التسلح 
النوعیة لمواجهة تلك التهدیدات على رأسها مكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة، حیث ركزت على ضرورة 

واإلستطالع، إلختراق الجماعات اإلرهابیة والعصابات إمتالك آلیات وأجهزة للرصد لتأمین الحدود 
بطال مفعولها وتهدیداتها ألمن الوطن وحدوده، األ حللین على أنه مر الذي یراه العدید من المالمنظمة وإ

مكانیات الدولة في ظل األزمات التي عصفت بأسعار نعكاساته نوع من اإلستنزاف لقدرات وإ  االبترول وإ
  .یة في الداخلعلى السیاسات التنمو 

                                                             
 :، متوفر في"الجزائر بین توجه إستراتیجي وعقیدة امنیة"بورعة علي جهاد،   1

                                iew=article&id=123http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&v   
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أن رؤیتها على تمریر  ندرج في إطار األمن الشامل فقد حاولت الجزائرالتي تأما المقاربة التنمویة 
ثروات التي تعرضت لها أثناء المشاكل التي تعاني منها إفریقیا هي نتاج لسیاسات اإلستعمار ونهب ال

كدت في العدید من المرات أن محاولة القضاء على ظاهرة اإلرهاب والجریمة الحقبة اإلستعماریة، كما أ
فریقیا ال یكون بالترسانة العسكریة، بل المنظمة  ل البنیوي معالجة الخل عن طریقفي منطقة الساحل وإ

  .اإلفریقیة الذي تعانیه معظم األنظمة

  : فالدولة في إفریقیا تعاني من عدة معظالت أهمها    

 في حد ذاتهااء الدولة صعوبة بن 
  والهویاتیةوتنامي الصراعات اإلثنیة 
  هشاشة البنى اإلقتصادیة 
 ضعف اآلداء السیاسي وكثرة اإلنقالبات العسكریة 
 مراض الفتاكةإنتشار جمیع أشكال الجریمة المنظمة واأل. 

 والتحالفات بینها في المنطقة، وبذلك اإلرهاب والجریمة المنظمة بیئة خصبة لتنامي وجدكل ذلك أ    
لرئیس یعد ا، و )NEPAD(عملت الجزائر على إقامة سیاسات تنمویة كالشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا 

فریقیا على العموم بوتفلیقة أحد أبرز زعمائها   .وهي مبادرة جادة إلیجاد حلول لمشاكل الساحل وإ

للدول  الدولیة واإلقلیمیة الموجهةالتي تبنتها المنظمات  كما كانت الجزائر طرفا في البرامج التنمویة
ها دول الجوار، كما تحافظ على تقدیم مساعدات سنویة للعدید من الدول اإلفریقیة على على مناإلفریقیة 

رأسها مالي و النیجر من أجل إقامة مشاریع تنمویة في المناطق التي یتواجد بها الطوارق، ومنعهم بذلك 
  ).AQMI(مع تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي من التقارب 

بالعاصمة  49التنمیة في الساحل عقب دورته الـمبادرة الجزائر حول لویمثل تبني اإلتحاد اإلفریقي 
  .1اإلثیوبیة أدیس أبابا، بمثابة تأكید على نجاعتها ورؤیتها اإلستشرافیة في التعاطي مع قضایا المنطقة

                                                             
 :متوفر في، "اإلستراتیجیة األمنیة للجزائر تعزز المقاربة التنمویة، موقع جریدة المساء"خ، . ملیكة  1
 massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8 %D8%A7%D8%B1 /%D8% -ttp://www.elh

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D-A7%D9%84%D9%8 8  D8%A7%D8%B 1%D 8%A8 %D8%A9      
                                                                                                          9%85%D9%88 % D 9% 8A%D8%A9.html    
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ا دورًا كبیرًا في صیاغة وتوجیه العقیدة المنیة الجزائریة، فالموقع اإلستراتیجي الذي لعبت الجغرافیو      
تحتله جعلها ذات بعد إستراتیجي مهم، فهي تعتبر بوابة المتوسط إلى إفریقیا، كما تعتبر من أكبر دول 

أوروبا األكثر تطورًا عتبارها الحد الفاصل بین ها تأثیرا في المنطقة، إلى جانب إالمغرب العربي وأكثر 
فریقیا بخصوصیاتها ومشاكلها   .وإ

جعلها زعیمة حركات  )Géopolitique(فالدور الریادي الذي یتماشى مع موقعها الجیوبولیتیكي    
عد إنتهاء الحرب الباردة عقیدتها األمنیة، وبالحرب الباردة وهو عامل موجه لالتحرر في العالم أثناء 

ودخولها دوامة العنف المسلح وبروز ظاهرة اإلرهاب  المستوى العالميوظهور تحوالت جدیدة على 
بل جعلها  جغرافي كعامل إستراتیجي مهم فحسبوالجریمة المنظمة وتجارة المخدرات، لم یكن موقعها ال

تقتصر على الفواعل أمام إنكشافات أمنیة خطیرة وتهدیدات غیر معلومة الزمان والمكان، حیث ال 
  .عداها إلى األشخاص والجماعات اإلرهابیة والعصابات المنظمةبل تت الدوالتیة

ة بمحاربة اإلرهاب والجریمة تتعلقالمقضایا العلى رأسها  كل ذلك كان عامال في توجیه هذه العقیدة    
، أي اإلنتقال من البعد الخارجي كمحدد لهذه العقیدة إلى البعد الداخلي الذي أثر بشكل واضح في المنظمة
، مع الحفاظ على مكانتها وریادتها كقوة إقلیمیة، فهو مسعى ال یتغیر بتغیر العوامل الموجهة 1صیاغتها

  .لتلك العقیدة

سواءًا كانت نزاعات بین  دأ الحل السلمي للنزاعات الدولیةعملت الجزائر منذ إستقاللها على دعم مب    
العسكریة لما تخلفه من نتائج كارثیة الدول أو نزاعات داخلیة، حیث عملت جاهدة على إستبعاد الحلول 

  .على أطراف النزاع

 جزائرأن العوامل والمرتكزات التي ساهمت في تحدید طبیعة العقیدة األمنیة لل وبذلك یمكن القول     
كانت متنوعة، حیث كان العامل اإلیدیولوجي الموجه لهذه العقیدة في السنوات األولى من اإلستقالل إلى 

جدیدة على المستوى العالمي واإلقلیمي وبروز ظاهرة ات القرن العشرین أین ظهرت تحوالت یغایة تسعین
  .اإلرهاب والجریمة العابرة للحدود، وزیادة حدتها في السنوات األخیرة في منطقة الساحل اإلفریقي

                                                             
  .291صالح زیاني، مرجع سابق، ص   1
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لكبرى لهذه العقیدة دئ اوبالرغم من تنوع العوامل المؤثرة والمحركة للعقیدة األمنیة للجزائر، فإن المبا     
لتبقى النخب  ى مع التحوالت الداخلیة والدولیةبل یتم في كل مرة تكییف هذه المبادئ لتتماش لم تتغیر

  : الحاكمة تراهن على

 حترام سیادتها عدم التدخل في الشؤون  الداخلیة للدول وإ
 الحل السلمي للنزاعات الدولیة وتجنب الحل العسكري  دعم 
  رساء السلم) ینالل/الصلب(على مقاربة األمن بشقیه وأخیرا اإلعتماد  في حل النزاعات وإ

كما أن المشاریع  ،د وحدودها الجغرافیة ضرورة قصوىفاإلستعانة بالمؤسسة العسكریة لتأمین البال     
 ،ةحد من ظاهرة اإلرهاب و اإلنخراط في الجریمة المنظممویة في مختلف الجوانب تعمل على الالتن

في إفریقیا والساحل اإلفریقي المجال اإلقلیمي لألمن الوطني  لنزاعات الداخلیة والدولیةحد من االوبالتالي 
  .الجزائري

  : منیة الداخلیة لمواجهة التهدیدات اإلرهابیةالسیاسة األ: المطلب الثاني     

بالجزائر إلى هیكل العدید من األنظمة في شمال إفریقیا لقد أدت التحوالت اإلقلیمیة التي مست 
یة وتوجهات سیاستها الخارجیة، من أجل مواجهة التهدیدات أمنیة وفق عقیدتها األمن إتباع سیاسة

  .2010المصاحبة لتلك التحوالت مطلع 

حدثت إنكشافات أمنیة  الجار المغرب على الحدود الغربیةفإلى جانب الخطر القدیم الجدید المتمثل في 
بة سیاسیة مصاح جة إلنهیار النظام اللیبي ودخول تونس في فوضىنتی خطیرة على طول الحدود الشرقیة

، كما أصبحت الحدود الجنوبیة مفتوحة على مصرعیها نتیجة لهشاشة دولة لسقوط نظام بن علي من جهة
النیجر وسقوط شمال مالي في ید الجماعات الطوارقیة والجماعات الجهادیة على رأسها تنظیم القاعدة 

  .أخرىمن جهة  إلسالميببالد المغرب ا

إلى إتخاد إجراءات عاجلة لمواجهة  النظام الجزائريكل ذلك أدى بالقادة السیاسیین وصناع القرار في 
بعد حدوث تحالفات بین الجماعات  الوطن وحمایة حدوده الترابیةتلك التهدیدات، والعمل على تأمین 

  .الي ومنطقة الساحل ككلاإلرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة المنتشرة في شمال م
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في تدعیم القوات العسكریة المرابطة على الحدود الجنوبیة  فرد الفعل على المستوى الداخلي تمثل
األجهزة مع إتباع سیاسة التسلح من أجل الحصول على تلف القوات، بوحدات وكتائب عسكریة من مخ

سیاسة جاءت بعد رفع الحظر الذي كان واألسلحة النوعیة لحراسة الحدود واإلستطالع والمراقبة، وهي 
دراك العجز الناتج عن ذلك   .مفروض على الجزائر في مجال إقتناء األسلحة أثناء العشریة السوداء وإ

كما سعت الجزائر جاهدة على المستوى الخارجي لدى المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، من أجل إصدار 
ابل تحریر الرهائن، وهي عملیة إبتزاز رضخت لها العدید قانون یجرم دفع الفدیة للجماعات اإلرهابیة مق

سبانیا، حیث تعتبر الجزائر أن الفدیة  ل تمث) Rançon(من الدول األوروبیة على رأسها فرنسا وألمانیا وإ
مكنها من التزود باألسلحة والدخیرة ومختلف المؤن من األسواق السوداء أكبر دخل للجماعات اإلرهابیة، ت

بكثرة نتیجة للكم الهائل من األسلحة الدائرة في لیبیا و شمال مالي، كلها أسلحة تعتبرها التي إنتشرت 
ومصالح  هاالجزائر سبب في رفع القدرات القتالیة لتلك الجماعات وتنفیدها ألعمال عدائیة ضد مصالح

ة لمواجهة هذه تطرق بالتفصیل إلى اإلجراءات المتخدال دول المنطقة منها حادثة تیقنتورین، لذلك نحاول
  .التهدیدات

  : عسكرة الحدود إستراتیجیة -1

المصاحبة لسقوط األنظمة في كل من تونس  شهدتها الساحة اإلقلیمیة للجزائرنظرًا للتطورات التي 
نعكاسا2011ولیبیا في  إتضح للقادة الجزائریین حجم التهدید الناتج  2012تها على األزمة المالیة سنة ، وإ

دراك مدى  نكشافها على جمیع التهدیدات المتأتیة عن ذلك وإ من الساحل شساعة الحدود الجنوبیة وإ
 ةإلى تكثیف الحراسة والمراقبة على طول الحدود الشرقیة والجنوبیة والجنوبیة الغربی ْت دَ مَ األزماتي، لذلك َع 

  .للبالد

 *السادسةالرابعة و ) Régions Militaires(التي تمیز الناحیتین العسكریتین ونظرا لشساعة المساحة     
ول شمال ، األ)Sécteur Opérationnel(لى إستحداث قطاعین عملیاتیینوزارة الدفاع الوطني إ عمدت

شرق عین أمناس بالناحیة العسكریة الرابعة المتواجد مقرها في والیة ورقلة التي تضم الحقول البترولیة 
العسكریة السادسة الذي یتواجد مقرها في بحاسي مسعود، والثاني بمنطقة برج باجي مختار بالناحیة 

، ویبعد مقر الناحیة العسكریة الرابعة )CEMOC(تامنراست التي تضم مقر لجنة قیادة األركان المشتركة 
كلم، كما ان أقصى نقطة في الحدود تبعد عن مقر  1000بورقلة عن الحدود مع لیبیا بما ال یقل عن 
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سة حیث وجدت الناحیة العسكریة السادكلم، وهو نفس ما تعانیه  1600بما ال یقل عن الناحیة العسكریة 
دارة وحداتها العسك صعوباتا أمام مهیالناحیتین نفس قیادتا  ریة العاملة على الحدود، وقد كشففي قیادة وإ

الحدود عن مشكالت  على طولفي شمال مالي والحرب األهلیة في لیبیا واإلضطرابات األمنیة  صراعال
عدم ناتج عن خلل ه ما یراه البعض أن ذلكفي التغطیة األمنیة وقیادة القوات التي تراقب الحدود الطویلة، 

مطابقة أقالیم النواحي العسكریة للمتطلبات األمنیة الجدیدة بعد تمركز الجماعات اإلرهابیة في شمال مالي 
  .1والحرب في لیبیا ثم في مالي

كانت تمهیدا لخلق ناحیة عسكریة سابعة  2013وتزامنًا مع حادثة تیقنتورین فيكل تلك اإلجراءات 
العمودیة في وتهیئة مهابط للطائرات  شرات من الثكنات ومراكز المراقبةمقرها والیة إلیزي، حیث أنجزت الع

نوبیة، ومحور تینالكوم إطار مخطط أمني دفاعي على محور برج باجي مختار وتینزاواتین في الحدود الج
)Tinalkom (بجانت على الحدود الشرقیة.  

وبهدف ضمان تواجد عسكري مكثف على طول الحدود عمدت القیادة العسكریة إلى تدعیم مختلف     
ة والجویة والدرك بوحدات عسكریة جدیدة من مختلف القوات البری ،الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبیة

من قوات الدرك الوطني حراس  7000تثبیت حوالي بقامت الجزائر  2011فمنذ سنةوالقوات الخاصة، 
على الحدود الشرقیة مع لیبیا كإستراتیجیة ) GGF) (Gendarmerie Gard-Frontières(الحدود 

من ) 20.000(دفاعیة، كما قامت بتدعیم الناحیتین العسكریتین الرابعة والسادسة بحوالي عشرون ألف 
   2.وتثبیتها على مختلف النقاط الحدودیة لوطني الشعبيقوات الجیش ا

تم تثبیت أكثر من ثالثون قاعدة جدیدة  لنیجریة والمالیةالحدود اللیبیة وا طول على 2012وبمطلع 
كغطاء جوي فّعال  من أجل إستخدامها) Base Aérienne(لقوات الدرك الوطني، منها قاعدة جویة 

) 3000(ة الصحراویة الشاسعة، كما تم تدعیم هذه القاعدة بثالثة آالف لمراقبة الحدود الطویلة والمنطق
  .من قوات التدخل السریع المحمولة جوًا عن طریق المروحیات

                                                             
:          ، متوفر فيموقع جریدة البالد، "قطاعات عملیاتیة جدیدة لمواجهة افضطرابات األمنیة على الحدود"ع، .م و إیمان.بهاء الدین  1

                                                                     .              www.elbilad.net/article/detail?id=16425  
وبقیت محافظة على هذا التقسیم إلى غایة إحداث التقسیم الذي صاحب  یة للجزائر إلى ستة نواحي عسكریةابر تسمت الرقعة القُ  * 

 - 3وهران،  -2البلیدة،  -1: عملیة تأمین الحدود ضد التهدیدات الجدیدة المتأتیة من منطقة الساحل اإلفریقي، والنواحي الستة هي
  .تامنراست -6قسنطینة،  -5ورقلة،  -4بشار، 

2  Laurence aida ammour, « évolution de la politique de défense algérienne », centre français de recherche sur 
le renseignement (CFRR), n°= 07, Aout 2013, p06. 
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وفي جانب التعاون األمني قامت القیادة العسكریة بخلق غرفة عملیاتیة من أجل تنسیق العملیات     
زائریین ونظرائهم من دول الساحل المجاورة، بعدما قررت وتبادل المعلومات اإلستخباراتیة بین الضباط الج

الرحل من سكان شمال من قبائل البدو ) Milices Arabes(الجزائر دعم وتسلیح المیلیشیات العربیة 
  .ودمجهم ضمن القوة اإلفریقیة التي ُشكلت لمواجهة مختلف التهدیدات مالي والنیجر

 Systeme De Surveillance(عملت الجزائر على التزود بنظم للمراقبة اإللكترونیة دوق     
Electronique (منظومة رادارات وأنظمة اإلنذار قادرة على كشف وضبط أي محاوالت تي تضم ال

ودوریات  نظمة مصحوبة بمراقبة جویة مكثفةللتسلل عبر الحدود للعربات واألشخاص، حیث تكون هذه األ
  ).Troups Contre-Terrorisme(لفرق المتخصصة في مكافحة اإلرهابأرضیة ل

شهدت منطقة الشعابني التونسیة على الحدود الجزائریة موجة من األعمال  2013وبمطلع ماي     
اإلرهابیة أدت إلى إغتیال ثمانیة جنود تونسیین، كل ذلك إعتبرته الجزائر تهدید مباشر ألمنها بسبب قربه 

طنیة، لذلك قررت القیادتین الجزائریة والتونسیة التنسیق األمني الكامل فیما بینهم وتبادل من حدودها الو 
كما تم  نقطة مراقبة على الحدود بینهما) 80(أكثر من ثمانون المعلومات اإلستخباراتیة، حیث أقیمت

عیم ، باإلضافة إلى تدZones Militaires Fermées(1(منطقة عسكریة مغلقة ) 20(إنشاء عشرون
عسكري ) 60.000(القوات المرابطة على الحدود من كال الجانبین حیث وصلت إلى حوالي ستون ألف 

  .من الجیشین الجزائري والتونسي، بهدف التنسیق العملیاتي ومحاصرة كل التحركات اإلرهابیة بالمنطقة

لمؤسسة العسكریة من خالل ما سبق نرى مدى حجم التهدیدات والمجهودات الجبارة التي تبذلها ا    
  .والقیادة السیاسیة من أجل تأمین الحدود الوطنیة

  : التسلح إستراتیجیة -2

من الوطني الجزائري عمدت القیادة السیاسیة والعسكریة إلى بالنظر إلى حجم التهدیدات التي تواجه األ    
العسكریة وتزویدها ، بهدف تطویر القدرات الدفاعیة للمؤسسة )L’armement(إتباع سیاسة التسلح 

بالعتاد واآللیات واألنظمة الحدیثة التي من شأنها تسهیل عملیة مراقبة الحدود وتعقب الجماعات اإلرهابیة 
  .وعصابات التهریب والجریمة المنظمة

                                                             
1 Ibid. 
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عادة تجهیز الجیش الجزائري بما یتماشى مع الت     ت الجدیدة حوالومن أجل تطویر الوسائل العسكریة وإ
إتبعت القیادة العلیا للبالد سیاستین األولى تتمثل في محاولة إقامة قاعدة صناعیة  ،ترافیةومرحلة اإلح

من الخارج باإلعتماد على الشركاء  شراء األسلحة والثانیة تعتمد أساسا على عملیة ،في الداخل عسكریة
  .الدولیین

 : العسكریةسیاسة تطویر الصناعات _ أ

قتصادها وتعداد جیشها،  إعتبرتلطالما      الصناعة العسكریة للجزائر ضعیفة مقارنة بحجم الدولة وإ
 2012ا سنة بلغت نسبته حیث فعال في إعادة تجهیز الجیش وعصرنتهوبالرغم من ذلك كان لها دور 

  2018.1مطلع  %6.2ملیار دوالر كما یرتقب أن ترتفع نسبة نموها إلى  9.4حوالي

التصنیع تحت الترخیص من طرف الشركات  عملیة ریة الجزائریة حالیًا علىالصناعة العسكوتقوم     
وقاذفات ) Fusils D’assaut(مثل البنادق الهجومیة  ،لعتاد الخفیف الروسي والصینيل األصلیة

الدول التي تتمیز بالصناعات  في ذلك تستهدف الجزائر حیث، )Lance-Roquettes(الصواریخ 
العسكریة المتطورة والفّعالة بهدف خلق مناصب شغل في القطاع العسكري لتدعیم اإلقتصاد الداخلي 

دخلت  ه قطاع تنافسي في األسواق الدولیة، كمار اعتبولوجیا إلى المجال العسكري الذي بإونقل التكن
مع  شراكة اتیإتفاق، بالتوقیع على )ولوجیة صناعة تجاریة، تكن(الجزائر في العدید من الشراكات 

   :الدولیة منهاالعدید من المؤسسات العسكریة الجزائریة و 

 Daimler(اإلماراتیة و ) Abar Investement Fund(تم االتفاق مع  2011في مارس  -
Deutsch Ag ( و)Mtu-Friedrischshafen ( األلمانیة، من أجل إقامة ثالث)مصانع ) 03

 .العسكریة في الوحدة العسكریة بالرویبةللعربات 
الصربیة من أجل إنشاء ثالث ) Yugoimport(في نوفمبر من نفس السنة تم توقیع اتفاق مع  -

بقیمة إجمالیة ) Munitions(والذخیرة ) Armes Individuelles(مصانع إلنتاج األسلحة الفردیة 
 ).ملیون دوالر 400(بلغت 

                                                             
1 Ibid, p 09. 
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) SNVI(التفاق بین المؤسسة الوطنیة للعربات الصناعیة وفي سبتمبر من نفس السنة تم ا -
حیث تم  ع مركبات النقل للمؤسسة العسكریة، لتصنی)Mercedes-Benz(وعالمة سیارات مرسیدس بنز 

 .إنتاجها في مصنعي الرویبة وتیارت
ن اإلماراتیة م) Tawazun(تفاق بین وزارة الدفاع الوطني ومجموعة توازن إلتم ا 2012وفي منتصف  -

مدرعة العربات البوالیة خنشلة لتصنیع ) Nimr-Algérie Spa(أجل خلق مؤسسة مشتركة تحت إسم 
)Véhicules-Blindés ( توماتیكیةاألبنادق الو)Fusils-Automatiques.( 

 ات أخرى مع القوةقصفبل تمت  ل األوروبیة والدول العربیة فحسبات على الدو یولم تقتصر اإلتفاق     
، كما تم )WZ-551(الصاعدة في شرق آسیا وهي الصین، من خالل تزوید الجیش الجزائري بعربات 

في مصنع ) Chars Anti-Mines(لتركیب الدبابات المضادة لأللغام ) Norinco(اتفاق مع مؤسسة 
جزائر قد أسست لصناعة عسكریة تساهم بشكل فّعال في إعادة هیكلة وبهذا تكون ال، 1خمیس ملیانة

  .وتسلیح الجیش الجزائري في إطار توجهاته اإلحترافیة، كما تعتبر دفع لإلقتصاد الوطني بصفة عامة

  : سیاسة التسلح_بـ 

عصابات و من القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وفروعها  دود ضد التهدید اإلرهابیةبهدف تأمین الح    
إبرام صفقات ضخمة لشراء األسلحة المتطورة ، إتبعت الجزائر إسترتیجیة ثانیة تقوم على المنظمة جریمةال

  .التي بإمكانها تغطیة المتطلبات الجدیدة المتماشیة مع طبیعة التهدیدات األمنیة

خالل الفترة الممتدة  بین أكثر الدول تسلحًا في العالم) 11(كز الحادي عشروقد حلت الجزائر في المر     
، حیث إنفردت بنسبة )SIPRI(نیف معهد ستوكهولم ألبحاث السالموفقًا لتص 2014و 2010بین  ما
أشار التقریر إلى أن الجزائر تتصدر الدول اإلفریقیة في مجال  كما من مبیعات السالح العالمیة) 03%(

ربعة األخیرة من مشتریات األسلحة اإلفریقیة خالل السنوات األ) %30(ائهاإقتنبإقتناء األسلحة، وقد 
، وتاتي روسیا في مقدمة الدول المصدرة للجزائر 2لتتقدم بذلك على المغرب والسودان) 2010-2014(

یطالیا والصین وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة  .ثم ألمانیا وإ

                                                             
1 Ibid, p10. 

لتزاماته في  الجیش الوطني یواكب: عالمیًا في إستیراد األسلحة 11الجزائر األولى إفریقیا و"م،  .حكیم  2 الت األمنیة وإ التحوّ
 algérie-armements-php/national/42689-www.elmaouid.com/index.            :متوفر في، موقع جریدة الموعد، "المنطقة
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 46.5(اليحو  2014و  2010هذا وقد بلغت میزانیة الدفاع والتسلح للجزائر للفترة الممتدة ما بین     
) ملیار دوالر 6.5(حوالي 2010الفترة فقد بلغت سنة  ، حیث قفزت إلى الضعف خالل هذه)ملیار دوالر
في ) ملیار دوالر 10.5(و) ملیار دوالر 9.7(، لتستقر ما بین)ملیار دوالر 7.4(إلى 2011لترتفع في 

ى إدراك القادة وهي میزانیة ضخمة تعكس مد 2014سنة ) ملیار دوالر 12.4(، لتبلغ2013و 2012
  .الجزائریین لحجم التهدیدات المختلفة لألمن الوطني

أبرمت الجزائر العدید من صفقات التسلح في إطار الشراكة اإلستراتیجیة مع روسیا،  بناءًا على ذلكو     
حیث تبقى هذه األخیرة الشریك األساسي للجزائر بالرغم من تعاملها مع العدید من الشركاء الدولیین في 

جال التسلح، كما تعتبر الجزائر المتعامل الثامن عالمیا في مجال التسلح باألسلحة الروسیة من خالل م
  :من مبیعاتها في العالم) %13(مانسبتهإقتنائها 

 طائرة مقاتلة من نوع سوخوي  44: وتزودت الجزائر بـ)Sukhoi su-32 SF(  باإلضافة إلى
كما إحتوت  )SAM(وأنظمة للدفاع الجوي  من نوع ، )Project -636(قاذفتین بحریتین من نوع 

 S-300(وأنظمة للدفاع الجوي من نوع  )Chars –T90s(دبابة من نوع  85الصفقة على 
PMU2 (من الجیل الثاني. 

  من نوع تایغر ) فرقاطات- كورفیتات  02(تمت صفقة تقضي بتزوید الجزائر بــ  2011وفي
)Corvettes Tiger (1. 
  طائرة مقاتلة من نوع  36ل الجوي الجزائري بــ كما تدعم األسطو)Strike-Yak 130 ( وأسراب

 ).MI 28( 28من الحوامات المقاتلة من نوع مي

متطلبات األمنیة لباإلضافة إلى العدید من الصفقات التي ضمت أسلحة وعتاد متطور یستجیب ل    
  .ةسلحفي مجال األ وروسیار ثبت العالقات الثنائیة بین الجزائالجدیدة، وهي صفقات ت

تحدة مالیات القامت بعقد صفقات مع الو  تنویع األسلحة حیث إستراتیجیة الجزائر قد إتبعتو       
وأنظمة مراقبة مجهزة برادارات  بعربات عسكریة متعددة اإلستعمال من أجل التزودمریكیة األ
)Northrop-Grumman(من نوع  ، باإلضافة إلى طائرات للنقل)C-130 ( وأنظمة للمراقبة الجویة

، كما عملت مصلحة اإلستعالمات األمریكیة على تزوید الجزائر بقمر صناعي )Harris(واإلتصاالت 

                                                             
1 Laurence aida ammour, op.cit, p10 
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من أجل تتبع ومراقبة تحركات الجماعات اإلرهابیة في ) ITT Corporation(للمراقبة العسكریة 
 .1منطقة الساحل

ا ألمانیا الت      عدة صفقات منها فرقاطتین  معها فقد تمت الجزائريي دخلت سوق تسلیح الجیش أمّ
)Thyssenkrupp ( للقوات البحریة و)(ئرات هیلیكوبتر مقاتلة طا) 06Agusta-Westland ( سنة

إلستخدام تلك ، كما شهدت هذه الصفقة دورات تعلیمیة )fuchs(عربة عسكریة من نوع  54، و2012
، باإلضافة إلى )2017-2013(البحریة األلمانیة ما بین األسلحة لفائدة الضباط الجزائریین من طرف 

 .الجزائریین بمعدات تكنولوجیة متطورة) Gardes-cotes(تزوید حراس السواحل 

وتعتبر إیطالیا الشریك األساسي اآلخر في مجال تسلیح الجیش الجزائري، حیث تمت صفقة سنة       
أطلق علیها إسم قلعة بني عباس والتي تحتوي  العمودیةزائریة بحاملة الطائرات لتزوید البحریة الج 2011

أفواج من الجیش والعربات العسكریة، باإلضافة إلى إمتالكها على نظام للمراقبة البحریة، كما بإمكانها نقل 
مكانیة حملها ألسراب من هذه الطائرات  .لمهبط للطائرات العمودیة وإ

وبإمكانها تقدیم المساعدة  فریقیاولى من نوعها في إوتعتبر حاملة المروحیات قلعة بني عباس األ    
البحریة في أعالي البحار، كما تعتبر جد فعالة في المراقبة البحریة للمیاه اإلقلیمیة الجزائریة فیما یخص 

، باإلضافة إلى حمایة السواحل التي تبلغ حوالي )Migrations-Illégales(الهجرة غیر الشرعیة 
  ).كلم 1600(

أما الصین الدولة الصاعدة فقد إعتمدت الجزائر على تكنولوجیتها العسكریة في مجال تسلحها،       
خالل تزوید البحریة الجزائریة بثالث  من حیث تعتبر الجزائر شریك فّعال في مجال تسویق األسلحة، 

 ).Frégates F-22A(طات من نوع فرقا

إستراتیجیة متنوعة في مجال تسلیح وعصرنة الجیش، حیث إستخدمت وبذلك یمكن القول أن الجزائر      
تباع سیاسة إبرام  إعتمدت على تطویر الصناعات العسكریة باإلعتماد على الشركاء الدولیین من جهة، وإ
صفقات التسلح لتزوید الجیش بما یتماشى مع التطورات الدولیة والتهدیدات األمنیة الجدیدة من جهة 

  .أخرى

  
                                                             

1 ibid 
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عملت الجزائر جاهدة على تحسیس المجتمع  دعیم مقاربتها األمنیةى الخارجي ومن أجل تعلى المستو     
التي تتباناها العدید من التنظیمات اإلرهابیة على رأسها تنظیم القاعدة  ،الدولي بخطر عملیات اإلختطاف

ست دبلوماسیتها من اجل إصدار قوانین تج رم دفع الفدیة في منطقة شمال مالي والساحل اإلفریقي، وقد كرّ
حیث تعتبر المبالغ المدفوعة في شكل فدیة مصدر مالي للجماعات اإلرهابیة، یتم  ر الرهائنلتحری

وما صاحبها بواسطتها تجنید المقاتلین وشراء األسلحة من األسواق السوداء خصوصا بعد األزمة اللیبیة 
  .من اإلنتشار الواسع للسالح في المنطقة

الدول األوروبیة لمطالب الخاطفین من أجل تحریر رهائنها على غرار فرنسا  ت العدید منخضوقد ر     
سبانیا، وهو ما یتعارض مع مبادئ السیاسة الخارجیة وعقیدتها األمنیة التي تقوم على  للجزائر وألمانیا وإ

لعدید وقد أثبتت الجزائر في ا ماعات اإلرهابیة مهما كانت صفتها،محاربة اإلرهاب وعدم التفاوض مع الج
تم إعدامهم من  أینمن المرات عدم رضوخها لمطالب اإلرهابیین كعملیة إختطاف دبلوماسییها في العراق، 

طرف تنظیم القاعدة في بالد الرافدین، كما لم تخضع لمطالبهم عند إختطفاهم لدبلوماسییها في مدینة غاو 
خاضت مفاوضات مراطونیة لتحریرهم دون دفع الفدیة الشيء الذي دفعها إلى إجالء  حیثشمال مالي، 
  .تفادیا إلختطافهممن لیبیا دبلوماسییها 

التدخل العسكري الذي إختارت  و الموقعون بالدماء التي نفذت هجوم تیقنتورین تعاملت بحزم مع كتیبةكما 
لتؤكد مرة أخرى جاهزیة وفعالیة المؤسسة العسكریة في  ،نفذته القوات الخاصة الجزائریة بإحترافیة عالیة

  .هذا المجال دون إعطاء أي أمل للحصول على الفدیة

حیث أصدر مجلس  جرم عملیة دفع الفدیة،ون یوقد نجحت الجزائر في الضغط من أجل إصدار قان    
، أین )05م الملحق رق( 2014جانفي  27المنعقدة في  7101في جلسته  )2133(األمن القرار رقم

بر القرار مكمل للقرارات إعتبر عملیة دفع الفدیة لإلرهابیین عمل محرم دولیا یجرم صاحبه، كما إعت
الذي یمنع تقدیم أي شكل من أشكال الدعم الصریح أو الضمني  2001لسنة ) 1373(السابقة كالقرار رقم

لسنة ) 1904(قمة إلى القرار ر إلى الكیانات أو األشخاص الضالعین في األعمال اإلرهابیة، باإلضاف
، حیث یجرم دفع الفدیة 2012ة لسن) 2083(و القرار 2011لسنة ) 1989(والقرار رقم 2009
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خاص المذكورة أسمائهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم القاعدة من أفراد او جماعات أو لألش
  .مؤسسات أو كیانات

ل مخاطر دفع الفدیة حیث شاطرت إدارة أوباما قناعة من حشد المجتمع الدولي حو  تمكنتوقد      
صرحت سوزان رایس ممثلة الوالیات المتحدة لدى األمم المتحدة خالل  لجزائر حول تجریم دفع الفدیة، أینا

سنبقى منشغلین كثیرا بجماعات تنظیم " إجتماع مجلس األمن المخصص للسلم واألمن في إفریقیا قائلة 
المغرب اإلسالمي وتابعیهم الذین یستغلون عملیات اإلختطاف من أجل تمویل في بالد القاعدة 
 ".اإلرهاب

على الئحة حول األثر السلبي  2012كما صادق مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في أكتوبر     
 .إلختطاف الرهائن من قبل اإلرهابیین على حقوق اإلنسان

وقد دعم اإلتحاد األروبي مقاربة الجزائر في مجال تجریم دفع الفدیة، حیث أدان بشدة إختطاف     
طالق سراحهم مقابل  ضمن الئحة تمت  مبالغ مالیة،األشخاص من طرف الجماعات اإلرهابیة وإ

درة األوروبي تكریسا لمبا المصادقة علیها في لكسمبورغ عقب إجتماع لوزراء الشؤون الخارجیة لإلتحاد
عن إلتزامه السیاسي وتعزیز  تحادواإلشادة بقرارات مجلس األمن في هذا الموضوع، كما عبر اإل الجزائر

إلى منع اإلرهابیین من  الدول األعضاء في األمم المتحدةمن، داعیا كل اللوائح الصادرة عن مجلس األ
 .اإلستفادة من فدیات بشكل مباشر أو غیر مباشر

ذ اإلرهاب الدولي وسبل بالقاهرة ضمن بن 134دورتهم العادیة رقم خارجیة العرب في وقد تبنى وزراء ال    
إقتراح الجزائر القاضي برفض كل أشكال اإلبتزاز من قبل الجماعات اإلرهابیة بالتهدید أو قتل  ،مكافحته

 .الرهائن أو طلب فدیة لتمویل جرائمها اإلرهابیة

لقي مقترح الجزائر حول تجریم دفع الفدیة لإلرهابیین تأیید مجموعة الدول الثمانیة الكبرى، حیث  كما    
أعلن رئیس الوزراء البریطاني دافید كامیرون أن المجموعة وافقت على بحث صیغة دولیة لمنع دفع الفدیة 

حادثة تیقنتورین، وذلك  للجماعات اإلرهابیة من أجل تحریر الرهائن المختطفین حول العالم، خاصة بعد
 .في القمة المنعقدة بإیرلندا الشمالیة

إنقسمت بین الداخل من أجل  ها الجزائر وفق مقاربتها األمنیةوبذلك نرى أن المجهودات التي تبذل   
باره خطر اإلرهاب بإعتصوتها من سماع إلحدودها، والخارج من خالل مكافحتها حمایة البالد وتأمین 
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من أجل مكافحته وتجفیف مصادر تمویله على  والتنسیق البد من العمل حدود والوطانظاهرة عابرة لل
  .رأسها تجریم دفع الفدیة

  :الحل هو الخیار الدبلوماسيأزمة شمال مالي : المطلب الثالث     

حیث تعارض بشكل  تها مع محیطها اإلقلیمي والدوليفي تعامالالدیبلوماسیة  السبلإتبعت الجزائر      
الدولیة ورفض التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، فسیاستها تقوم و  اإلقلیمیة قاطع الحل العسكري لألزمات

على مبدأ حسن الجوار كما تركز على سیاسة الفعل عن طریق الحل السلمي للنزاعات في إطار الشرعیة 
  .الدولیة ومبدأ الوساطة والنوایا الحسنة

لذلك عكفت الدیبلوماسیة الجزائریة على  الوطني الجزائري منلمالیة إنعكست سلبا على األفاألزمة ا     
المتعددة من الصراع المزمن في  مراحل األزماتخالل  ،معالجتها بطرق سلمیة تتماشى وعقیدتها األمنیة

 إنتهىالذي  1991أزمة خالل  سالم بین طرفي الصراع قیة، وقد عملت على إیجاد إتفاشمال البالد
بذلت مجهودات  أین 2006، ثم أزمة 1996رس ما 26لطرفین في ن اسالم بی بالتوقیع الرسمي لإلتفاق

   .شمل المالیین مْ حثیثة للَ 

 :الدیبلوماسیة الجزائریة بعد إندالع األزمة -1

على دیبلوماسیة التصریحات، وهي ) Action Diplomacy(ر دیبلوماسیة الفعلتفضل الجزائ      
دائما وفق هذا اإلطار في حاالت اإلستقرار وحالة التأزم في العالقات مع الجوار، كما ترى أن تتحرك 

تلتزم التحرك الجماعي ضمن المجموعة اإلفریقیة كحل أكثر كفاءة  میع المشاكل المطروحة في إفریقیاج
  .1وأقوى فاعلیة

ورة ر إلیجاد حل سلمي مع ضر مفضلة لغة الحوا كل تدخل أجنبي مهما كانت الدرائعلذلك عارضت     
كدت على ضرورة الفصل بین العنصر السیاسي عودة الشرعیة الدستوریة بعد اإلنقالب العسكري، كما أ

الطارقي ذي المطالب السیاسیة الواضحة، الذي یجب التفاوض معه إلیجاد حل ألزمة شمال مالي، 
وحركة التوحید والجهاد، كما ) AQMI(اإلسالمي والعنصر اإلرهابي المتمثل في القاعدة في بالد المغرب 

                                                             
  .06بوحنیة قوي، مرجع سابق، ص   1
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قحامها في  حاولت أن تفصل حركة أنصار الدین وقائدها إیاد آغ غالي عن الحركات اإلرهابیة وإ
  .1المفاوضات القائمة إلیجاد حل سلمي

أن الدیبلوماسیة الجزائریة التي كانت تسیر في اإلتجاه الصحیح في ین العدید من المحللوقد رأى     
مع الحركة الوطنیة لتحریر  ت اإلرهابیة المتحالفة، لم تعد كذلك فیما بعد إثر تزاید ضغط التنظیماالبدایة
تجاهها نحو السیطرة على الجنوب بعدما بسطت سیطرتها على الشمال أزواد كل  زوالإلى ، أدى ذلك وإ

الدین كانت تحارب على مبررات الحل السلمي والوساطة اإلقلیمیة أو الدولیة، كما أن حركة أنصار 
جبهتین على طاولة المفاوضات بالجزائر من جهة وخوضها لمعارك طاحنة إلى جانب القاعدة وحركة 

كل ذلك سرّع من التدخل العسكري الفرنسي الذي  حید ضد الجیش المالي من جهة اخرى،الجهاد والتو 
  .طلبته الحكومة المالیة

 : نسيالدیبلوماسیة الجزائریة بعد التدخل الفر  -2

في المنطقة عقیدة عدم التدخل األجنبي مند البدایة بالتناقض على إعتبار أن  إتسم الموقف الجزئاري 
بل كانت األحداث  ن ذلك لم یحدثي ینهي األزمة في مالي، لكشأنه أن یقابل بعمل دبلوماسي جزائر من 

ة عن إیجاد جز اعلى شكل المتفرج ع وبقاء الجزائر قدرات الجیش المالي تتسارع على األرض نظرا لضعف
  .وبالتالى فتح المجال للتدخل األجنبي منها ینمتضرر الكبر حل ألزمة تعتبر أ

تدخل والمشاركة في العمل العسكري في شمال الأما نقطة التناقض األخرى فتتمثل في مبدأ عدم 
ي العمل التاكتیكي إلى اإلشتراك فمالي، ثم السماح لطائرات التحالف بإستخدام األجواء اإلقلیمیة باإلضافة 

ها أصبحت على الجزائر  غربيال قض في الموقف قد یكون نتیجة للضغطهو تناو  واإلستخباراتي، إّال أنّ
حادثة تیقنتورین من طرف التنظیمات اإلرهابیة، وتعتبر مستهدفة بالدرجة األولى  تاليلطرفا في الحرب وبا

  .أكبر دلیل على خطورة الفعل المتبنى

بعد سیطرة قوات التحالف الدولي على شمال مالي تحت القیادة اإلفریقیة تلقت القیادة السیاسیة و 
، بعد تجلي الرؤیة بعدم فاعلیة التدخل العسكري في إیجاد حل ألزمة الجزائریة طلبا من الرئاسة المالیة

إلى تشكیل  یة والمالیةالجزائر  ، سارعت القیادتانالتنظیمات اإلرهابیةبالرغم من تراجع ضغط  الطوارق

                                                             
  .05، ص 2013، فیفري )JCS(مركز الجزیرة للدراسات ، "اإلستراتیجیات المغاربیة حیال أزمة مالي"عبد النور بن عنتر،  1 
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- اللجنة اإلستراتیجیة الجزائریة حیث تم تشكیل سیاسي لألزمة، إطار للعمل والتعاون المشترك إلیجاد حل
  .إلنهاء االزمةفي المفاوضات دخول المن أجل  كوساطاء طرافالعدید من األحضور بالمالیة في الجزائر 

  : المالیة -اللجنة اإلستراتیجیة الثنائیة الجزائریة       

-La Comité Startégique Algéro)المالیة –ائریةتشكلت اللجنة اإلستراتیجیة الثنائیة الجز        
Malienne ( ولى لهذه اللجنة على محاولة ، حیث عملت الجزائر في الجلسات األ2014في بدایة سنة

عتبرت هذه اللقاءات ضروریة لوضع نقاط  للتفاهم الطوارقیة شمال مالي، وقد إب الرؤى بین الحركات تقری
  .للدخول في المفاوضات بین األطراف المتصارعة

جل من  الطوارقیة المسلحة التي تتبنى مطالب سیاسیة، لحركاتإجتمعت بالجزائر ا 2014في جوان     
موعة الدولیة ودول جوار مالي إلیجاد حل في إطار مجهودات المج بین أطراف النزاع توسیع المحادثات

على لوحدة أزواد والمجلس األ) MNLA(كل من الحركة الوطنیة لتحریر أزواد  نهائي لألزمة، لتوقع بذلك
)HCUA ( الحركة العربیة لألزواد و)MAA ( على إعالن الجزائر)La Declaration D’alger( حیث ،

  .رساء السالم والدخول في الحوار مع مختلف األطرافإي أكدوا على إرادتهم ف

وتنسیقیة ) CPA(والتنسیقیة من أجل شعب الزواد) MAA(اق بین الحركة العربیة األزوادیةتفكما تم اإل    
شعب مالي وسالمة  وثیقة تالحمتم التوقیع على  ، حیث)CM-FPR(حركات والجبهات القومیة للمقاومةال

نهاوهي ا وحدته الوطنیة مشیدا بمجهودات ) 2164(مجلس األمن من خالل الوثیقة رقم لنقطة التي ثمّ
  .في ذلك الجزائر

التمثل في دول جوار مالي كل الوساطة  ي األول للمفاوضات على رأس وفدكانت الجزائر الراعو      
واإلیكواس ) UA(افة إلى ممثلین لإلتحاد اإلفریقيباإلض )نیا، تشاد، بوركینافاسو والنیجرموریتا(وهي

)CEDEAO (واألمم المتحدة)ONU ( المؤتمر اإلسالميومنظمة)OCI (والبعثة الدولیة)Minusma(  
  .التوقیع على خارطة طریق للمفاوضات في إطار اتفاق الجزائر تم 2014في جویلیة و 

ستأنف الحوار في      مالیة ومة البین الحك 2014لجزائریة المالیة في أكتوبر الدورة الثالثة للجنة ا وإ
الدورة الرابعة أین تم التوصل إلى وثیقة تفاوضیة تحمل  والحركات المسلحة في شمال البالد، لیتواصل في

  .في طیاتها عناصر اتفاق السالم تحت إشراف فریق الوساطة الدولیة بقیادة الجزائر
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تم التوقیع الرسمي على إتفاق السالم من طرف  حیث 2015ماي  15قدت جولة محادثات في نعوقد إ
في حین رفضت التنسیقیة  ،)CM-FPR(والجبهات القومیة للمقاومة وتنسیقیة الحركاتالحكومة المالیة 

التوقیع مفضلة المزید من الوقت لتوسیع الحوار والمشاورات قصد نیل ) CPA(من أجل شعب األزواد 
  .أكبر قدر لحقوق الشعب األزوادي

، 2015ماي  20بتوقیع اتفاق السالم في  یة شعب ازواد بعد محادثات مطولةتنسیققامت ذلك  بعدو 
دولیة لمتابعة تطبیق إتفاق السالم هي الصراع الدامي في شمال مالي، وتقوم بذلك لجنة من شأنه ینإتفاق 

م والحرص على عدم بهدف المتابعة والسهر على ترسیخ السال المالیة–ل اللجنة اإلستراتیجیة الجزائریةمح
  .إختراق بنوده من قبل األطراف المتصارعة

منیة حیث عملت ما سبق یمكن القول أن اإلستراتیجیة الجزائریة كانت مقیدة وفق عقیدتها األ من خالل
ت داخلیة وأخرى خارجیة، ففي سااسیالمجاورة على إتباع  التي مست الدولالتحوالت اإلقلیمیة  منذ بدایة

دة على طول الحدود للحد من جدی عسكریة بقوات وقواعدالداخل عملت على تدعیم الحدود الجنوبیة 
كما عملت من جهة أخرى یمة المنظمة والتهریب عبر الحدود، ات الجر تحرك الجماعات اإلرهابیة وعصاب

قات مع العدید من الشركاء الدولیین، بهدف على تطویر الصناعة العسكریة الداخلیة من خالل إبرام صف
  .التحوالت الجدیدةو  ي الشعبي وتزویده بوسائل حدیثة تتماشىعصرنة وتطویر الجیش الوطن

منها صفقات تسلح ضخمة لصالح المؤسسة العسكریة، في محاولة لى إبرام الجزائر عوقد عملت 
أما ضًا علیها أثناء العشریة السوداء، ر الذي كان مفرو لتغطیة العجز في هذا الجانب نتیجة للحظ

منذ البدایة للحل  یلهافضبت على مبادئ سیاستها الخارجیة قامت أساسا رجیة التي إتبعتهااإلستراتیجیة الخا
كما تزعمت ، عرفتها بطبیعة الصراعات في إفریقافي هذا الشأن وم لتجربتها ودرایتها نظراً  السلمي لألزمة،

المالیة لتقوم –اإلستراتیجیة الثنائیة الجزائریةمن خالل اللجنة  اطة الدولیةمفاوضات مع فریق الوسال
أنهى ذلك بتوقیع اتفاق سالم  تكلللی المطالب بین أطراف النزاع،بمفاوضات مراطونیة للتنسیق بین الرؤى و 

لي في تعمل في نفس الوقت على الصعید الدو من اإلقتتال بین األطراف المالیة، و أكثر من ثالث سنوات 
للتنظیمات تمویل  مصدربإعتبارها  أممي یجرم دفع الفدیة قرارمن أجل إستصدار هیئة األمم المتحدة 

الفدیة مقابل تحریر من أموال ملیون أورو  200أكثر من  خیرة إستفادتأن هذه األ ویرجح اإلرهابیة،
  )2133(خالل قرار مجلس األمن رقم ما نجحت فیه من  ذلكالرهائن، و 
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  : اإلستراتیجیات اإلقلیمیة: المبحث الثاني     

شكلت التهدیدات الجدیدة المتنامیة في منطقة الساحل اإلفریقي والصحراء الكبرى الهاجس األكبر       
یمانفمن م ،لدول المنطقة والقوى الكبرى أن المشاكل التي تعیشها إفریقیا بقادتها  نطلق إفریقیا لإلفریقیین وإ

إنتمائهم ودرایتهم الجیدة  بحكمتقع مسؤولیة معالجتها على عاتقهم،  التي تعاني منها عات المتعددةوالنزا
حتیاجات شعوب المنطقة وحقوقهم   .بدوالیب السلطة وإ

ندالع  وقد أدى     نتقاله إلى المستوى اإلقلیمي وإ توسع نشاط تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وإ
العربیة على رأسها للتغیرات البنیویة التي مست العدید من األنظمة  األزمة المالیة التي جاءت كنتیجة

نتشار  ات ها والتحالفات التي أقامتها مع التنظیمالجریمة المنظمة بمختلف أنواععصابات األزمة اللیبیة، وإ
 یقي، كلها تهدیدات أدت إلى تحرك جماعي على المستوى اإلقلیمياإلرهابیة في شمال مالي والساحل اإلفر 

 هدف خلقمنها الجزائر، بآلیة أسسها قادة أربع دول ) CEMOC(تعتبر لجنة قیادة األركان المشتركة و 
الجریمة المنظمة في عصابات اإلرهابیة و  التنظیماتلحد من نشاط تعاون إقلیمي في المجال األمني وا

ا تعرض أمن الدول ذالمنطقة، كما تسمح بتبادل المعلومات اإلستخباراتیة وتفعیل القوة المشتركة إ
  .التنظیمات تلكمن  مباشرتهدید األعضاء إلى 

قع أغلب دول یبإعتبارها منظمة ) CEDEAO(الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا  عملتكما      
المدني، كما قامت عادة الحكم إل ضائها ضمن منطقة الساحل على فرض عقوبات ضد اإلنقالبیینأع

قرار إلى مجلس األمن تطلب من  أجل إیجاد حل سلمي لألزمة قبل أن تقدمثیث من بعمل دبلوماسي ح
بعد إستنفاد كل الحلول وسیطرة  ،في شمال مالي بناءًا على طلب الرئیس الماليخالله التدخل العسكري 

على شمال مالي وزحفها بإتجاه ) MNLA(الجماعات اإلرهابیة المساندة للحركة الوطنیة لتحریر ازواد 
-في الجنوب، فضًال على دور الوساطة الذي قامت به من خالل اللجنة اإلستراتیجیة الجزائریة العاصمة

  .المالیة بقیادة الجزائر

 العمل على تنمیة وتطویر إفریقیا من شأنها ونجد من جهة أخرى اإلتحاد اإلفریقي بإعتباره منظمة     
، حیث نحاول التطرق إلى الدور الذي لعبه قارةالتي تعاني منها الوالسعي إلى إنهاء الصراعات واألزمات 

ة، وهل حقق المبادئ و األهداف التي تأسس من أجلها في مجال إنهاء اإلتحاد في حل األزمة المالی
  .البینیة و الصراعات الداخلیة
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  ): CEMOC(المشتركة العملیاتیة لجنة قیادة األركان: المطلب األول      

) GSPC(بعد إتساع نشاط الجماعة السلفیة للدعوة والقتال  2007سعت الجزائر منذ سنة       
نصهارها ضمن تنظ أحد فروعة في شمال إفریقیا تحت إسم القاعدة في بالد  یم القاعدة العالمي، لتصبحوإ

، إلى إیجاد آلیات إقلیمیة لمواجهة هذا التنظیم وفروعه بعد إتساع نشاطه )AQMI(المغرب اإلسالمي 
  .اإلقلیميلیأخد الطابع 

بمدینة تامنراست  2009موریتانیا والنیجر في  ول لقادة األركان لكل من الجزائر ماليفي اإلجتماع األ    
ادة تفاق على تشكیل لجنة لقی، تم اإل)Pays Du Champ(ة المنضوون تحت إسم دول المیدانالجزائری

اإلعالن  حیث تم) Comite D’etat-Major Operationnel Conjoint(األركان العملیاتیة المشتركة
  .1مدینة تامنراست مقرًا لها وتعتبر 2010أفریل21سمي عن تشكیلها في الر 

بعاد أي ائل األمنیة في إطارها اإلقلیمي و ر إلى معالجة المسوهي مبادرة تهدف من خاللها الجزائ     إ
ریكیة، وتضم لجنة قیادة طرف فرنسا والوالیات المتحدة األم منوالت للتدخل األجنبي في المنطقة محا
المهام التاكتیكیة واإلمكانیات العسكریة للدول  قیادة ألركان الجیش تتولى إدارة ركان المشتركةاأل

 مختلف الجماعات خباراتیة في مجال مكافحة اإلرهاباألعضاء، إلى جانب مهمة تبادل المعلومات اإلست
 Unite De Fusion)باإلعتماد على وحدة المراقبة واإلستطالع  لمسلحة المنتشرة في المنطقةا الجهادیة

Et De Liaison (المعرفة إختصارًا بــ)UFL (2ویتواجد مقرها بالجزائر.  

 )Opérations(یا تتعلق أساسًا بخلیة العملیاتأربعة خال لجنة إلى جانب قیادة أركان الجیشتضم الو     
تضم مصالح اإلستعالمات للدول األربعة ومهمتها توفیر التي ) Renseignement(إلستعالماتخلیة او 

وخلیة ) Logistique(اإلضافة إلى خلیة الدعم واإلسنادب ت اإلرهابیةالتنظیماالمعلومات المتعلقة بمختلف 
هو تشكیل قوة  ألركان المشتركةالهدف األساسي للجنة قیادة ا، و )Communication(اإلتصاالت
 75000و 25000(ما بین 2011، حیث قدر عددهم سنةقوامها آالف الجنودخل اإلقلیمي للتدعسكریة 

آالف من  5من بینهم حوالي  2013ألف جندي مطلع  150لى حوالي لیتضاعف ذلك العدد إ )جندي

                                                             
1 Séraphin Moundounga, « L’Union européenne et la paix en Afrique subsaharienne », (thèse doctorale en 
science juridiques, université de grenoble), 2012, P699. 
2 Ibid, P700. 
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ة بالبیئة یأهل المنطقة وأكثرهم درا ارق مالي والنیجر والجزائر بإعتبارهممن طو  1مقاتلي الطوارق
  .الصحراویة

عاون في مختلف المجاالت أجندة العمل المشترك سلسلة من الترتیبات الفنیة العسكریة، والت وتتضمن    
ات اإلرهابیة، ومراقبة اقبة تحرك التنظیمفي المناطق الحدودیة المشتركة لمر  العسكریة وتسییر الدوریات

تباقیة ضد تلك الحركة على الحدود بین هذه الدول من خالل تكثیف الطلعات الجویة وتوجیه ضربات إس
الجماعات، كما تتضمن خطة العمل تكثیف وتنسیق العمل اإلستخباراتي والمعلوماتي لمحاربة اإلرهاب 
والجریمة المنظمة وشبكات تهریب السالح وخطف السیاح األجانب في المنطقة، ویرجع السبب من تلك 

ى إلى مالذ آمن آخر لتنظیم اإلجراءات هو تخوف قادة الدول األربعة من تحول منطقة الصحراء الكبر 
  .القاعدة على غرار الیمن والصومال

الشيء الذي ترفضه الدول  منع أي تدخل أجنبي في المنطقةهذه المبادرة خطوة إستباقیة لوتعتبر      
األربعة على رأسهم الجزائر التي رفضت رفضًا قاطعًا إقامة قواعد عسكریة على أراضیها أو في المنطقة 

الفرنسي في  دون الحاجة إلى التدخل األمریكي أو مسؤولیاتها األمنیة لتضع بذلك هذه الدول أمام ككل،
موریتانیا بعد مرحلة ي قامت بها الجزائر بتحسین عالقاتها مع ما یفسر الخطوة التذلك  شؤونها الداخلیة،

ذه األخیرة بإطالق سراح عدد من الفتور في العالقات بینهما، وتجاوزها للخالفات مع مالي بعد أن قامت ه
  ".اماتبییر ك"بادلتهم بالرهینة الفرنسي من عناصر القاعدة وم

  : دور لجنة األركان العملیاتیة المشتركة في مواجهة تهدید الجماعات اإلرهابیة شمال مالي  _1   

الدول األربعة المنفتحة مبادرة للتعاون األمني المشترك بین نة األركان العملیاتیة المشتركة إعتبرت لج     
دایة نالت المبادرة تلفة، ففي البعلى منطقة الساحل اإلفریقي والصحراء الكبرى وما تحویه من تهدیدات مخ

لتعاون   المبادرة على أنها خطوة مؤسسة إعتبرتمن طرف الوالیات المتحدة األمریكیة، التي  دعم كبیر
دون تحول منطقة الساحل اإلفریقي إلى أفغانستان جدیدة، وهي المبادرة التي إعتبرتها  یحولقد  إقلیمي

ت مبادرة بقیالكتوجه یتماشى وسیاستها في الحرب على اإلرهاب غیر أن واقع األمر یقر غیر ذلك، ف
لعدید ، ویرى احیث تعاني من الضعف منذ البدایة تها هیكال بدون روحجعل رهینة حسابات سیاسیة وأمنیة

                                                             
1 Laurence aida ammour, '' l'Algérie et les crises régionales: entre velléités hégémoniques et repli sur soi'', 

groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité(GRIPS) .  
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غیاب المغرب ولیبیا والتشاد عن المبادرة من شأنه یعیق التعاون األمني اإلقلیمي في  من المختصین أن
الجریمة المنظمة بمختلف أنواعها، كما أن المشاكل عصابات لقاعدة وفروعها و لمواجهة التهدید اإلرهابي 

، حال 1994غرب والجزائر منذ سنة اإلقلیمیة كمشكلة الصحراء الغربیة وقضیة الحدود المغلقة بین الم
مني بین مختلف دول المغرب العربي والساحل اإلفریقي، دون تشكل آلیة إقلیمیة للتعاون في المجال األ

  .یهدف أساسا إلى التعاون األمني لمواجهة األخطار والتهدیدات المشتركةمركب األمن اإلقلیمي ف

دى إلى غیاب جال اإلقتصادي والعسكري أمالللمبادرة في  كما أن التباین بین الدول األربعة المشكلة    
ضعف في اإلمكانیات والوسائل المادیة والعسكریة المن الهشاشة و  ائر، حیث تعاني كلهاالشریك القوي للجز 

لمواجهة ومالحقة الجماعات اإلرهابیة المختلفة المنتشرة في المنطقة، األمر الذي صعب من مهمة 
من جهة أخرى نجد ان الدول األعضاء في المبادرة ل قویة یمكن التنسیق معها، غیاب دو الجزائر بسبب 

ماصعب من  ،كمالي وموریتانیا والنیجر كلها تعاني من الضعف في مؤسساتها العسكریة واإلستخباراتیة
  .مهمة تبادل المعلومات التي تعتبر ضروریة في مجال تعقب ومكافحة الجماعات اإلرهابیة

نة قیادة األركان لج عظم الدول اإلفریقیة منها األعضاء فيعمالة لفرنسا التي تمیز مال طما أن     
 حال دون التبادل السریع والفعال للمعلومات السریة وعدم إیصالها للدول األعضاء في المبادرة المشتركة

بسبب تسریبها إلى الدول الغربیة على رأسها فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة نظیر  من طرف الجزائر،
  .المساعدات التي تحصل علیها من طرف هذه األخیرة

بقیت هیكل بدون مبادرة لجنة قیادة األركان العملیاتیة المشتركة  ومن خالل ما تقدم یمكن القول أن    
، حیث األعضاء ى أمن الدولالتهدیدات اإلرهابیة التي أثرت علهة لم یكن لها أي دور في مواجروح و 

جتماعاتها مجرد بروتوكوالت رسمیة ال غیربقیت قرارات   .ها مجرد أرشیف وإ

  ): CEDEAO(المجموعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا : المطلب الثاني      

ة مؤسساتیة لدعم جهود التعاون بمثابة آلی) إیكواس(تعتبر الجماعة اإلقتصادیة لغرب إفریقیا       
نیجیریا، بمن خالل معاهدة الغوس  1975اإلقلیمي بین دول المنطقة، وقد تأسست المجموعة رسمیا سنة 

في  بهدف دعم التكامل بین الدول األعضاء في المنظمة 1993التي عدلت فیما بعد في كوتونو سنة و 
وكذا تطویر المنظومة اإلجتماعیة لدول لزراعیة اإلتصاالت الطاقة والنقل ا العدید من المجاالت الصناعیة

  .المنطقة
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بنین بوركینافاسو توغو سیرالیون السنغال نیجیریا : دولة هي) 15(عة خمسة عشرة وتضم الجما    
فت وقد سبق أن عر خضر، وت دیفوار وجمهوریة الرأس األك النیجر مالي لیبیریا غینیا بیساو غانا غامبیا

یقیا في المجال اإلقتصادي والمالي، حیث أسست اإلتحاد النقدي لغرب إفر  دول المنطقة محاوالت للتعاون
نه بنك نبثق عزي وجهاز مشترك إلصدار النقود، وقد إیضم بنك مركو  1962یضم سبعة دول سنة 

بعد إنخفاض  1993وعة سنة ضمن أجهزة المجمفیما بعد لیتم دمجه  1983التنمیة لغرب إفریقیا سنة 
  .قیمة الفرنك اإلفریقي لدول الجماعة

كما أسست الدول السبعة المشكلة لإلتحاد النقدي كمحالة أخرى اإلتحاد الجمركي واإلقتصادي لدول     
بهدف تطویر العالقات التجاریة، غیر أن كل المحاوالت فشلت في إیجاد آلیة  1966غرب إفریقیا سنة 
  ).CEDEAO(ما سرع قیام الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا  ذلك منطقةللتعاون بین دول ال

  : أهداف ومبادئ الجماعة _1

  : األهداف _أ  

ملیون نسمة،  240ملیار دوالر كما یبلغ تعداد سكانها حوالي  78یبلغ حجم إقتصاد الجماعة حوالي      
  : لذلك سعى قادة دولها للبحث عن سبل للتعاون من خالل

  بین السیاسات الصناعیة والزراعیة لدول الجماعةالتنسیق  -

  إنشاء صندوق للتنمیة والتعاون اإلقتصادي -

  تشجیع العالقات وتعزیز تبادل المعلومات -

  تعزیز التنمیة المناطقیة بین دول الجماعة خاصة الساحلیة والجزریة منها -

  وضع قوانین لتشجیع اإلستثمار بین الدول األعضاء -

  .اریع المشتركة بین القطاع الخاص وباقي القطاعات في المجال اإلقتصاديتشجیع المش -

  .إنشاء وحدة إقتصادیة من خالل إعتماد سیاسات مشتركة في المجال اإلقتصادي والمالي -
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عتماد تعریفة جمركیة مشتركة وتحریر  باإلضافة إلى تحریر عملیات تنقل األشخاص والسلع والخدمات، وإ
  .سوق مشتركة بین دول أعضاء الجماعةالتجارة إلقامة 

  :المبادئ  _بـ    

  : من بین المبادئ التي تأسست ألجلها الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا نجد   

تكامل اإلقتصادي بین دول ضرورة العدل واإلنصاف في توزیع تكالیف وفوائد عملیة التعاون وال -
  الجماعة

  والدیمقراطیة لدى دول المنظمة تعزیز مبادئ الحكم الراشد -

  ضرورة اإلعتراف واإلحترام لجمیع المبادئ التي تقوم علیها الجماعة  -

  للمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان تعزیز حمایة حقوق اإلنسان والمواطن وفقا -

  التسویة السلمیة للنزاعات بین أعضاء الجماعة -

  بناء عالقات حسن الجوار الحفاظ على األمن والسلم واإلستقرار من خالل -

وغیرها من المبادئ التي تصب في مجملها في تعزیز التعاون والعمل على إنهاء األزمات والنزاعات     
  .بین دول أعضاء الجماعة وتعزیز الدیمقراطیة والحكم الرشید

  : مؤسسات ووكاالت الجماعة  _جـ    

ت تتقاسم األدوار تضم الجماعة في بنائها الهیكلي مجموعة من الؤسسا :المؤسسات  - 1
  : بینها وهي واإلختصاصت

  : هیئة رؤساء الدول والحكومات *   

وجیه العام للجماعة بهدف تحقیق هذه األخیرة ألهدافها، مهمتها الرقابة والت وتعتبر أعلى سلطة     
نائیة بناءا على طلب أحد یمكن أن تجتمع في دورات إستثتجتمع مرة في السنة في دورتها العادیة كما و 

 .األعضاء
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  : مجلس الوزراء *   

ومن مهامه تقدیم توصیات إلى هیئة رؤساء الدول  ویضم كل وزراء خارجیة الدول األعضاء     
صدار توجیهات، إعتماد النظام األو والحكومات    ساسي للموظفین، ویجتمع مرتین في السنة كما یمكن أنإ

  .ینعقد في دورة إستثنائیة بطلب من أحد األعضاء 

  :المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي *    

  ویضم مختلف ممثلي النشاطات اإلقتصادیة واإلجتماعیة لدول المجموعة  إستشاري دوره 

  : البرلمان *    

  .ویعتبر مؤسسة جدیدة تم إستحداثة بین مؤسسات الجماعة

  : محكمة العدل *     

تهدف إلى الفصل في مختلف القضایا التي  ن المؤسسات المستحدثة في الجماعةتعتبر من بی     
امها لدول األعضاء وتمارس مهلتعرض علیها، كما تقدم إستشارات قانونیة لباقي المؤسسات التابعة 

  .بإستقاللیة عنها

  : األمانة التنفیذیة *     

  :ومن مهامها نجد ي بمثابة الجهاز اإلداري للجماعةوه

  التنسیق بین المشاریع والرابمج التابعة للجماعة -

 .ضمان سیر وتطبیق أحكام المعاهدات والبروتوكوالت -

  : بنك اإلستثمار والتنمیة *     

یهدف إلى المساهمة في عملیات التنمیة من خالل و   2003بر مؤسسة مالیة مستحدثة سنة یعت     
 .ى المجاالتتمویل مختلف البرامج في شت
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  : الوكاالت -2

تضم الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا العدید من الوكاالت المتخصصة في العدید من     
  : المجاالت منها

  منظمة الصحة لغرب إفریقیا -

  الوكالة النقدیة لغرب إفریقیا  -

  مركز الشباب والریاضة والتنمیة   -

  وحدة ترشید الموارد المائیة -

  الجماعة للتنمیة بین الجنسینمركز  -

  مجمع الطاقة لمنظمة غرب إفریقیا -

  .فریق عمل ما بین الحكومات لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب في غرب إفریقیا -

  :آلیة حفظ السلم واألمن في اإلیكواس  _أ    

ولد  الداخلیة والبینیة حیث بات والنزاعاتیتمیز إقلیم غرب إفریقیا  بعدم اإلستقرار وسیادة اإلضطرا      
ما یحتاج ك یعود بالفائدة على الدولذلك تحدي لجماعة اإلیكواس، فالتعاون اإلقتصادي من شانه 

مستقرة، لذلك من الضروري وضع آلیات لحفظ السالم واألمن واإلستقرار بهدف منع  بالضرورة إلى بیئة
ستخدام القوة بین الدول األعضاء، حیثاإلعتداء و  وضع آلیة لألمن الجماعي قادة الجماعة إلى عمد  إ

  : طلق علیها إسم آلیة منع الصراع وحفظ السلم واألمن بهدفأ 1999سنة 

دارة وحل النزاعات الداخلیةمنع و  -   من البروتوكول المؤسس 46وفق المادة  إ

بة محار و  لدول األعضاء في مجال منع الصراع اإلنذار المبكر حفظ السلمدعم التعاون بین ا -
  .اإلرهاب عبر التراب الوطني وغیرها من المجاالت

  .دعم السالم واألمن واإلستقرار داخل الجماعة -

دارة وحل الصراع وحفظ السلم واألمن مجموعة من المؤسسات هي      : وتضم آلیة منع وإ
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 هیئة رؤساء الدول والحكومات : 

  .أعلى سلطة تقوم بمهام الرقابة والتوجیه كما أسلفنا الذكر وهي

 مجلس الوساطة واألمن : 

من مهامه إصدار القرارات الالزمة في مختلف و  أعضاء في الجماعةدول  یتشكل أساسا من تسعة     
النزاعات من داخل الجماعة، كما یقوم بتنفیذ كل السیاسات الهادفة إلى منع القضایا المتعلقة بالسلم واأل

المتعلقة بالتدخل ونشر القوات العسكریة والموفقة  من، إضافة إلى إصدار القراراتوحلها وحفظ السلم واأل
  .على سلطاتها وصالحیاتها

 السكرتاریة التنفیذیة : 

یملك صالحیات واسعة في مجال األعمال التي من شانها تمنع النزاعات  یرأسها السكرتیر التنفیذي    
دارتها وحفظ السلم واألمن   .وإ

 لجنة الدفاع واألمن : 

ا من مهامهو تتكون أساسا من وزارة للدفاع والداخلیة وخبراء من الوزارات الخارجیة للدول األعضاء،     
  .باإلضافة إلى تعیین قائد قوات حفظ السالمتشكیل وتفویض قوات حفظ السالم وتحدید صالحیاتها 

 مجلس الشیوخ : 

من مختلف شرائح المجتمع من قادة سیاسیین وزعماء دینیین وغیرهم، حیث ینوبون عن یتكون     
  .الجماعة في شكل وسطاء ومصلحین في النزاعات الداخلیة والبینیة

 مجموعة اإلیكواس لمراقبة وقف إطالق النار : 

حدات عسكریة متعددة المهام لمراقبة وقف إطالق النار وحفظ السالم والتدخل عند تتشكل من و     
وفرض العقوبات على أطراف النزاع باإلضافة إلى إمكانیة اإلنتشار الوقائي  ،حدوث كوارث إنسانیة
دارتها و یمة المنظمة، ومحاربة أنشطة الجر  فظ حلها وحكما نص البروتوكول المتعلق بآلیة منع النزاعات وإ

  .على إنشاء نظام إقلیمي لإلنذار المبكر یحوي مركز للمراقبة ونقاط للمراقبة 1999السلو األمن لسنة 
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  : حدد البروتوكول الحاالت التي تستخدم فیها آلیة منع النزاعات وهي باألساسو   

 حالة وقوع عدوان على إحدى الدول األعضاء -
 وجود نزاع بین دولتین أو أكثر من الدول األعضاء  حالة -
 حاالت الصراع الداخلي المفضي إلى كارثة إنسانیة -
 حاالت تهدید أمن المنطقة -
 حاالت إنتهاك صریح لحقوق اإلنسان -
نتَخبة دیموقراطیاً  إسقاط حكومة ما -  .مُ

ث یعتبر مكمًال لبروتوكول كما وقعت الجماعة على بروتوكول متضمن للدیمقراطیة والحكم الراشد، حی    
  .آلیة منع النزاعات بإعتبراها عنصر هام في حفظ السلم واألمن في المنطقة

  : جماعة اإلیكواس في حل األزمة المالیةدور   _2    

منذ المراحل األولى من إندالع  حل لألزمة المالیة لعبت جماعة اإلیكواس دورًا مهما في إیجاد      
الطوارق والحكومة المالیة، وكرد فعل على اإلنقالب العسكري الذي قاده مجموعة من بین الصراع المسلح 

عادة  الضباط قامت الجماعة بفرض عقوبات على اإلنقالبیین والضغط علیهم من اجل تسلیم السلطة وإ
الحكم المدني، ومن بین تلك العقوبات حظر السفر وتجمید األموال وغلق الحدود بین مالي والدول 

  .اورة المحیطة بها، ومنع اإلنقالبیین من إستخدام المجال البحري والجوي عبر الدول المجاورةالمج

المتضمن طلب المساعدة من الجماعة  2012سبتمبرالمؤقتة في  المالیة ونظرا لطلب الحكومة    
طوارق في قمع تمرد ال، لمواجهة تهدید التنظیمات اإلرهابیة و )ECOWAS(اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

  : طلب الحكومة المالیة من خالل نقطتین أساسیتینشمال البالد، إستجابت هذه ألخیرة 

بتنظیم  ركة أنصار الدین لقطع عالقاتهابالتفاوض مع ح) بلیزكومباوري(وركینابي بتكلیف الرئیس ال -    
محادثات السالم التي جرت ، ثم من خالل كمرحلة أولیة في الجزائر بالد المغرب اإلسالميالقاعدة في 
  .بواقادوقو 2012في نوفمبر 
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تدخل عسكري في حال فشل المفاوضات، وأحالت الضغط من طرف إیكواس دبلوماسیا من أجل  -    
بذلك طلب الحكومة المالیة إلى مجلس األمن الدولي من أجل مساعدتها في مواجهة التنظیمات اإلرهابیة 

  .وقمع التمرد  الطوارقي

الذي یفوض لمجموعة  2012أكتوبر  12في  2071أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم  وبذلك   
، وهو ما  45بوضع خطة للتدخل العسكري في شمال مالي في غضون  إیكواس واإلتحاد اإلفریقي  یومًا

جندي إلستعادة شمال مالي من أیادي الجماعات  4000تم بوضع خطة أولیة تقضي بنشر حوالي 
  .اإلرهابیة

في العاصمة أبوجا، أین تم االتفاق على تشكیل  2012نوفمبر  11إجتمع ممثلوا إیكواس یوم كما     
والسلم التابع  بتأیید من مجلس األمن اإلتحاد اإلفریقي لدعم مالي، بعثة) AFISMAاألفیسما (قوات 

  .وقدمت الخطة فیما بعد لمجلس األمن الدولي لإلتحاد اإلفریقي

بنشر قوات  2012دیسمبر  20الصادر في  2085األمن الدولي في القرار رقم وقد سمح مجلس     
)AFISMA ( في مالي لفترة مدتها عام واحد، وحث الحكومة اإلنتقالیة في مالي على وضع خطة عمل

التي  ت الطوارقیة اإلنفصالیة منهااع مختلف األطراف في شمال البالد المتمثلة في الحركللتفاوض م
  .ا بالتنظیمات اإلرهابیة المسلحةقطعت عالقاته

مفاوضاتها مع المتمردین الطوارق من أجل قطع عالقاتهم بتنظیم  من جهة كما واصلت إیكواس    
ستنادا لطلب الحكومة ة، مع الحكومة المالی ابیة األخرى والدخول في مفاوضاتالقاعدة والتنظیمات اإلره وإ

في ) AFISMA(لنشر قوات  2085ر مجلس األمن الدولي رقم قراعلى المالیة المؤقتة للمساعدة، وبناءًا 
) SERVALالقط المتوحش (شمال مالي، نشرت فرنسا قواتها ضمن عملیة عسكریة أطلقت علیها إسم 

بهدف وقف زحف التنظیمات اإلرهابیة إتجاه العاصمة باماكو، وأعلنت بذلك  ،2013جانفي  11في 
  .ل غرب إفریقیاوات اإلفریقیة لدو التدخل إلى جانب الق

بالرغم من الدور النشط الذي قامت به جماعة إیكواس إلیجاد حل لألزمة المالیة إال أن ذلك لم و       
یكن بالشكل الكافي الذي یتماشى و مبادئ وأهداف آلیة منع النزاعات التي تمس أحد الدول األعضاء، 

لمبكر یقوم بالدور المنوط به، كما لم تكن فالبرغم من تسارع األحداث شمال مالي لم یكن جهاز اإلنذار ا
قوات التدخل السریع لإلیكواس في مستوى اإلسم الذي تحمله، فقد وقع القادة األفارقة لجماعة اإلیكواس 
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 بذلك تكنخل الفرنسي المقرون بلغة المصالح لفي إختالفات كبیرة وبطئ في رد الفعل، ذلك ما یفسر التد
ة عدم قدرة القادة دعم للقوات الخاصة الفرنسیة، ما یدعم بشكل أو بآخر فرضی القوات اإلفریقیة سوى قوات
  .تهم إتجاه قارتهم وبلدانهم وشعوبهمااألفارقة على تحمل مسؤولی

لسلطة عن طریق من طرف قادة مجموعة إیكواس القادم إلى ا  شكل تعیین الرئیس البوركینابيكما     
مظهر  ألخرى ولو جزئیا عن إنقالب عسكريالیة الناجمة هي اإنقالب عسكري، كوسیط لحل األزمة الم

بییر (ین الرئیس البورندي من مظاهر فشل جماعة اإلیكواس، ذلك ما تداركه القادة األفارقة لیعاد تعی
  .1فیما بعد) AFISMA(لبعثة  رئیساً  كوسیط في األزمة ثم) بویایا

حاول بعض قادة اإلیكواس  ین في ماليعقوبات على اإلنقالبی من جهة أخرى وعوضا عن فرض    
 ومنحهم الدعم العسكري بإعتبارهم قادة للجیش المالي) وغوأمادو سان(إعطاء الحصانة لإلنقالبیین بزعامة 

مع مختلف القوانین الدولیة دون اللجوء ألي تدخل عسكري أجنبي دولي أو إفریقي، وهو أمر یتعارض 
م الصالح ومحاربة اإلنقالبات بمختلف أشكالها، بحیث ال یمكن إعطاء والقاریة المنادیة بالدیمقراطیة والحك
من مظاهر فشل  لحكم عن طریق إنقالبات عسكریة ما یمثل مظهرالشرعیة للقادة الذین وصلوا إلى ا

  .جماعة اإلیكواس في التعامل مع األزمة المالیة

  ):UE(اإلتحاد اإلفریقي : المطلب الثالث       

مادة، ظهر إلى الوجود ) 33(في دیباجة وثالثة وثالثون  نون التأسیسي لإلتحاد  اإلفریقيیقع القا       
تنوعت  هیكل منظمة الوحدة اإلفریقیة، وقدقام على  ، حیث20012في قمة لوزاكا المنعقدة في جویلیة 

له صلة منها ما األهداف التي من أجلها تأسس المجلس كما جاء في میثاقه التأسیسي، وهذه األهداف 
  .إلخ..أخرى سیاسیة، أمنیة، ثقافیة مباشرة بالمجال اإلقتصادي ومنها ما له صلة بمجاالت

  3:أجهزة اإلتحاد اإلفریقي كما یلي من معاهدة اإلتحاد) 05(وقد حددت المادة الخامسة   

                                                             
  1 مهاري تادلي مارو، "بعثة الدعم لمالي...التدخل العسكري أوًال والعمل السیاسي ثانیًا "، مركز الجزیرة للدراسات، مارس 2013.

دار العلوم للنشر  :عنابة( ،"النظریة العامة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة المتخصصة: التنظیم الدولي"جمال عبد الناصر مانع،   2
  .307ص ) 2006والتوزیع، 
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 وهو بمثابة الجهاز األعلى ورئاسة المؤتمر، یتألف من رؤساء الدول والحكومات  :مؤتمر اإلتحاد
 .أو ممثلیهم المتعمدین، وتدوم رئاسته مدة سنة واحدة من خالل المشاورات بین الدول األعضاء

 یتألف أساسا من وزراء خارجیة الدول األعضاء أو أي سلطات تعینها  :المجلس التنفیذي
حیث ینسق ویتخد  اإلنشاءمن معاهدة  13قد حددت إختصاصاته في المادة حكومات هذه الدول، و 

 .القرارات بشأن السیاسات ذات الشأن المشترك بالنسبة للدول األعضاء في شتى المیادین
 وتكامل القارة في  ویعتبر كضمان لمشاركة جمیع شعوب إفریقیا في تنمیة :برلمان عموم إفریقیا

ومن مهامه تقدیم توصیات تتعلق بتعزیز المؤسسات والثقافة الدیمقراطیة وتقویة الحكم  شتى المجاالت،
حترام حقوق اإلنسان وسیادة القانون  .الراشد وإ

 نازعات الحدودیة التي تنشأ بین الدول التعتبر األداة القضائیة للحسم في  :محكمة العدل اإلفریقیة
اإلنسان، هذا بعد دمجها في المحكمة اإلفریقیة لحقوق ق األعضاء كما تختص بالنزاعات المتعلقة بحقو 

 .م 2004اإلنسان عام 
 وهي بمثابة أمانة اإلتحاد اإلفریقي :اللجنة. 
 وغیرهم من مفوضي الدول األعضاء لف من الممثلین الدائمینتتأ :لجنة الممثلین الدائمین. 
 من القانون التأسیسي لإلتحاد، ) 22(حددت مهامه في المادة  :المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي

حیث یعد بمثابة هیئة إستشاریة مكونة من مختلف المجموعات المهنیة واإلجتماعیة للدول األعضاء 
  1في اإلتحاد، كما یقوم المؤتمر بتحدید مهامه وسلطاته وتشكیله وتنظیمه

 من القانون التأسیسي  وهي) 19(المادة وهي المؤسسات التي ذكرت في  :المؤسسات المالیة : 
 المصرف المركزي اإلفریقي -
 صندوق النقد اإلفریقي -
 .المصرف اإلفریقي لإلستثمار -
 وتتكون من سبع لجان منها لجنة اإلقتصاد الریفي، لجنة التجارة،  :اللجان الفنیة المتخصصة

جارة والجمارك، لجنة الصناعة ولجنة لجنة الشؤون المالیة والنقدیة، لجنة النقل والمواصالت، لجنة الت
 .2الطاقة والموارد الطبیعیة، وتتألف هذه اللجان من الوزراء واإلطارات المسؤولة عن القطاع المعني

                                                             
1  
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 نصت الفقرة األولى من المادة الثانیة من بروتوكول المجلس على  :مجلس السلم واألمن اإلفریقي
دارتها وتسویتها داخل  طبیعته، بإعتباره جهاز دائم لصنع القرارات فیما یتعلق بمنع الصراعات وإ

اإلستجابة واإلنذار المبكر لتسهیل  ترتیبا من ترتیبات األمن الجماعي، حیث یكون 1اإلتحاد اإلفریقي
اع النزاعات واألزمات في إفریقیا، ویتشكل مجلس السلم واألمن من وقات المناسبة ألوضالفعالة في األ

یتم  05منهم یتم إنتخابهم  سنتین و 10ة عضوا یتم إنتخابهم على أساس الحقوق المتساوی 15
ادل لضمان اإلستمراریة، كما یؤخد بعین اإلعتبار مبدأ التمثیل اإلقلیمي الع لفترة ثالثة سنواتإنتخابهم 
 .2والتناوب
 : السلم واألمن اإلفریقي مجلسأهداف ومبادئ _ 1

من بروتوكول المجلس أهدافه التي أسس من أجلها، ویمكن أن ) 03(لقد حددت المادة الثالثة     
  : نلخصها كالتالي

 تعزیز األمن والسال م واإلستقرار في إفریقیا  -
 إحالل السلم في حالة وقوعها ترقب ومنع النزاعات بین أعضاء اإلتحاد، والعمل على -
 وضع سیاسة دفاع مشترك لإلتحاد اإلفریقي -
 مكافحة اإلرهاب الدولي بكافة جوانبه وشتى أنواعه -

أما المبادئ التي یقوم علیها بروتوكول المجلس فهي المبادئ المنصوص علیها في القانون     
  .لعالمي لحقوق اإلنسانمم المتحدة واإلعالن االتأسیسي  لإلتحاد اإلفریقي ومیثاق األ

 التسویة السلمیة للنزاعات والخالفات بین الدول األعضاء أو داخلها -
 اإلستجابة المبكرة لألزمات والنزاعات للحیلولة دون تفاقمها -
 إحترام سیادة ووحدة أراضي الدول األعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة -
 الموروثة عند نیل اإلستقالل إحترام الحدود  -

                                                             
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "دور مجلس السلم واألمن اإلفریقي في حل النزاعات وتسویتها في إفریقیا" محمد هیبة علي أحطیبة،   1

  .632، ص 2011، 03، عدد اإلقتصادیة والقانونیة
  .317جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص   2



ـــــــــ إستراتیجیات مواجھة التھدیدات اإلرھابیة في شمال ماليـــــــــــــــــــ: الفصل الثالث  
 

171 
 

اإلتحاد في التدخل في أیة دولة عضو في األوضاع الخطیرة كجرائم الحرب  واإلبادة  حق -
 .1طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسیسي لإلتحاد ماعیة والجرائم ضد اإلنسانیةالج
 : مهام المجلس _ 2

من القانون التأسیسي لإلتحاد اإلفریقي مهام مجلس السلم واألمن ) 04(لقد أقرت المادة الرابعة      
  : اإلفریقي في المجاالت التالیة

 من في إفریقیا تعزیز السلم واأل -
 الدبلوماسیة الوقائیة واإلنذار المبكر لألزمات والخالفات -
 لرابعةصنع السالم ودعمه والتدخل وفقا لما جاءت به المادة ا -

  : بالتعاون مع رئیس المفوضیة بـویقوم المجلس   

 إقرار طرق التدخل في أي دولة عضو أثناء األزمات والخالفات -
 فرض عقوبات عندما یحدث تغیر غیر دستوري للحكومات في أي دولة عضو -
 .مكافحة اإلرهاب الدولي بمختلف صفاته وأشكاله -

 : آلیات المجلس_ 3

من  جزءاً  توكول المجلس على أربع آلیات تعتبرمن بر  )21(و) 13(، )12( ،)11(ت المواد نّص      
  2:وهي على النحو التالي الهیكل التنظیمي للمجلس

 یقوم بإختیارهم رئیس المفوضیة بالتشاور مع  شخصیات) 05(تتكون من خمسة  :هیئة الحكماء
قوم الهیئة سنوات حیث ت) 03(یعینون لمدة ثالث و الدول األعضاء على أساس التمثیل اإلقلیمي، 

رئیس المفوضیة في المسائل المختلفة المتعلقة بالحفاظ على السلم بتقدیم النصح إلى المجلس و 
 .واألمن

 تتصل بة والرصد وتعرف بفرقة األوضاع التى اقیتكون من وحدة مركزیة للمر  :نظام اإلنذار المبكر
 21، ویتكون النظام من كاإلیكواس والسادك بوحدات فرعیة للمراقبة والرصد داخل اآللیات اإلقلیمیة

 .عضوا باإلضافة إلى رئیس الجهاز
                                                             

  .633، مرجع سابق، ص محمد هیبة علي أحطیبة  1
  .635نفس المرجع، ص   2
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 یة والحدودیة في الدول وهي عبارة عن آلیة لمنع الصراعات الداخل :القوة اإلفریقیة الجاهزة
لمنع  ى ردع العدوان الخارجي عن القارةوالحیلولة دون تفاقمها عند وقوعها، باإلضافة إل اإلفریقیة
، كما تضم وتتكون القوة من فرق جاهزة تضم عناصر عسكریة ومدنیةراعات اإلفریقیة، الصتدویل 

وتتجلى مسؤولیتها في تقدیم المشورة وتقدیم المساعدة للمجلس فیما یخص  أیضا لجنة أركان الحرب
  المسائل المتعلقة باإلحتیاجات العسكریة واألمنیة بهدف تعزیز السلم واألمن

 مهمة في إستقاللیة المجلس أنشأ خصیصا لضمان التمویل بإعتبارها نقطة :صندوق السلم 
ممارسته لعمله، حیث باإلمكان أن تتأثر قرارات المجلس بضغوط الممولین كاألمم المتحدة والقطاع و 

  .الخاص وغیرهم

  : دور اإلتحاد اإلفریقي في حل األزمة المالیة       

إجراءات ردعیة ضد  إتجاه األزمة المالیة سریعة حیث إتخد قادتهیقي لقد كانت ردة فعل اإلتحاد اإلفر      
تجمید عضویة مالي في و  ري الذي قاده أمادو سانغوتجریم اإلنقالب العسك ن خاللمین، اإلنقالبی

اإلرهابیة مؤسسات اإلتحاد، وبعد تفاقم األزمة وسیطرة الجماعات الطوارقیة الداعیة لإلنفصال والجماعات 
وبدایة زحفها نحو الجنوب بإتجاه العاصمة باماكو، شدد القادة األفارقة على  على شمال ماليالمسلحة 

كما دعوا الفصائل الطوارقیة إلى الحوار والحل السلمي لألزمة  إحترام الوحدة الترابیة المالیة ضرورة
إستقالل اإلقلیم،  )MNLA(بعد إعالن الحركة الوطنیة لتحریر األزواد  خلي عن المطالب اإلنفصالیةوالت

كما طالبوا من جمیع الحركات الطوارقیة المسلحة التي تتبنى مطالب سیاسة بقطع عالقاتها مع الحركات 
، مع ضرورة تسریع الحوار اإلرهابیة المنتشرة في المنطقة على رأسها القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

جراء إنتخابات من أجل عودة المؤسس السیاسي ات الدستوریة، وهو الموقف الذي عبرت عنه الداخلي وإ
وسالمة  أن الوضع في مالي معقد جدا"  بقولها" وسازانا المیسي زومانیك"رئیسة المفوضیة اإلفریقیة 

وینبغي تنظیم إنتخابات حتى یتاح للحكومة بسط  صبحت مهددة بعد اإلنقالب العسكريالبالد الترابیة أ
  ".سلطتها وشرعیتها الضروریتین

ین في نفس الوقت، ة إتباع طریقاإلتحاد اإلفریقي خارطة طریق تفید بوضوح ضرور وقد إقترح قادة     
الدبلوماسي عن طریق الخیار ت اإلرهابیة والثاني هو ار العسكري لمواجهة تهدید التنظیمااألول هو الخی

ة العشرون لإلتحاد اإلفریقي المنعقدة في یوفي القمة العادضات من أجل إیجاد حل سلمي لألزمة، المفاو 
الدعم الدولي لمالي تحت القیادة اإلفریقیة  خصص مؤتمر القمة لجمع 2013جانفي أدیس أبابا في 
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المالیین وقوات  تعبئة الموارد لدعم الجهود المشتركة لكل من قوات الجیش واألمن) AFISMA-األفیسما(
القاضي بإنشاء  )2085(األمن الدولي بعدها القرار  لیصدر مجلس ،)اإلیكواس(دول غرب إفریقیا

  .1)األفیسما(

ینة المتمثلة في الدعم ملیون دوالر إضافة للمساعدات العین 455مته ما یناهز قی وقد تم جمع      
 10(ملیون دوالر  23األسلحة والوقود، وقد كانت حصة الدول اإلفریقیة ما قیمته  اللوجیستي التدریب

ملیون  03بـغانا ملیون دوالر و  05ملیون دوالر، نیجیریا بـ 05إثیوبیا بـمن جنوب إفریقیا ، ملیون دوالر 
  )2دوالر

تشاد  غانا لقوات العسكریة بما فیها نیجیریاكما تعهدت العدید من الدول اإلفریقیة بزیادة مساهمتها با    
 )جندي 8000(العسكریة إلى حوالي ثمانیة آالف ، لیصل مجمل عدد القواتبنین بورندي وسیرالیون

وأربع فرق للدعم  عنصراً  280ة للعملیة العسكریة التي قدرت بــإلضافة إلى القوات الجویة الضروریبا
بقیت عند حدود نصف الموارد المالیة المطلوبة  ستطالع، غیر أن التعهداتاللوجیستي وطائرات لإل

  .لتمویل البعثة

هود التي بدلها القادة األفارقة من اجل إیجاد حل لألزمة المالیة، إال أن التدخل الفرنسي بالرغم من الج    
أثبت مرة أخرى عدم جاهزیة القارة اإلفریقیة لتحمل المسؤولیة فیما یخص تنفیذ القرارات التي تهدف إلیجاد 

مع مواثیق اإلتحاد اإلفریقي حلول للنزاعات اإلفریقیة، فالضعف الذي یمیز القارة اإلفریقیة یتعارض أساسا 
الرامیة إلى فرض السالم ونبذ العنف واإلنقالبات العسكریة، كل ذلك أدى إلى التدخل العسكري الخارجي 

تابعة لإلتحاد اإلفریقي لیتكرر السیناریو مع األزمة المالیة، حیث بقیت القوات اإلفریقیة ال في األزمة اللیبیة
قتصر دورها و  التدریبات العسكریة دون جدوى،سه تقوم بالمناورات و یسنوات من تأس بعد أكثر من عشرة إ

ما یؤكد ضعف أنظمة اإلنذار المبكر قوى مساندة للقوات الفرنسیة، أثناء التدخل في األزمة المالیة مجرد 
الخاصة باإلتحاد اإلفریقي وأنظمة اإلستجابة لها، كما یدل على غیاب القیادة اإلفریقیة الصلبة وعدم 

  .زیة القوات اإلفریقیة وعد قدرتها على اإلنتشار السریع في الوقت المناسب أثناء األزماتجاه

                                                             
  .مهاري تادلي مارو، نفس المرجع  1
  نفس المرجع  2
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نقالب العسكري في الموقف المتخاذل من قبل قادة اإلتحاد ضد منفذي اإل ویتمثل مظهر الفشل األخر    
 عقوبات ت علیهمعكس تدخلهم الصارم ضد اإلنقالبیین في غینیا بیساو أین فرض 2012في مالي سنة 

وكل من ساندهم من المدنیین والعسكریین، من بینها حظر السفر وتجمید األموال وغیر ذلك من التدابیر 
كتفى بالرفض ، لی1التي یحث علیها میثاق الدیمقراطیة واإلنتخابات والحكامة الخاص باإلتحاد اإلفریقي

بالقوة، كما طالب بالحل الكلي للجنة للتغییر غیر الدستوري للحكومة المالیة واإلستیالء على السلطة 
إرادتهم على فرض  ألفراد المتورطین فيالوطنیة إلنقاذ الدیمقراطیة التي شكلها اإلنقالبیون ومعاقبة ا

  . واجیة في قرارات اإلتحادزداإل الحكومة المالیة وهو نوع من

  : اإلستراتیجیات الدولیة: المبحث الثالث       

نأدى إشتداد األز         إلى تحرك المجتمع الدولي  عكاساتها السلبیة على أمن دول الجوارمة في مالي وإ
یجاد حل سلمي لهامن أجل إ إلبعاد هاجس األفغنة الذي قد یصیب المنطقة والمخاطر  حتواء األزمة وإ

المترتبة عنه، وقد عمد المجتمع الدولي إلى وضع أزمة شمال مالي ضمن التهدید الذي یمس السلم 
 على رأسها القاعدة جماعات اإلرهابیة في تلك المنطقةن الدولیین، نظرا للخطر الداهم الذي شكلته الواألم

اعدة الدولیة ببالد المغرب اإلسالمي ومختلف فروعها، وبالموازاة مع طلب الحكومة المالیة المؤقتة للمس
ول یقوم على الحل السلمي األ ت، تم إقرار خطة للمواجهة تقوم أساسا على خیارین،لمواجهة تلك التنظیما

 التنظیماتوالدبلوماسي لقضیة الطوارق في الشمال، والثاني یقوم على العمل العسكري لمواجهة تهدید 
  .بناءا على الطلب المالي ة وضغطها للتوجه نحو الجنوباإلرهابی

عالقاتها التاریخیة مع بحكم  بفرنسا وسیاساتها إتجاه المنطقة ویعتبر موقف اإلتحاد األوروبي الممثل     
ات أساسا على لغة بمستعمراتها، حیث تقوم تلك العالق الوثیق ة اإلفریقیة القائمة على اإلرتباطالقار 

الوالیات المتحدة األمریكیة، ذلك ما  المصالح والصراع على مناطق النفوذ مع القوى الكبرى على رأسها
الموافقة لتدخل  القاضي بمنح منجلس األالصادر عن م 2071یفسر بوضوح سرعة تنفیذها للقرار

  .شمال ماليفي عسكري 

اإلرهاب التي باشرتها بعد  رتبط أساسا بحربها العالمیة علىموالیات المتحدة األمریكیة فهو أما دور ال   
ضد تنظیم القاعدة العالمي ومختلف فروعه عبر العالم، باإلضافة إلى  2001الحادي عشر من سبتمبر 

                                                             
  نفس المرجع  1
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كآلیة إلدارة النفوذ وحمایة المصالح األمریكیة في المنطقة، إلى جانب الشراكة ) AFRICOM(األفریكوم 
المنضویة تحت سیاسة و األمنیة بین الوالیات المتحدة األمریكیة ودول شمال إفریقیا على رأسها الجزائر 

  .الحرب على اإلرهاب

تعمل على ضمان السلم واألمن  من جهة أخرى نجد دور منظمة األمم المتحدة بإعتبارها منظمة    
الدولیین، من خالل الحل السلمي للنزاعات إن وجدت، كما بإمكانها إلستخدام المشروع للقوة العسكریة في 

من الدولیین والقضایا التي تتعرض فیها الحیاة البشریة إلى التهدید من خالل القضایا التي تهدد السلم واأل
إلى إتخاد العدید من القرارات ) ONU(، لذلك عمدت األمم المتحدة الحروب واإلبادات الجماعیة وغیرها

رتكابها جرائم  في الشأن المالي منذ إندالع األزمة في الشمال وسیطرة الجماعات اإلرهابیة على المنطقة وإ
قامتها إلعدامات وتصفیات خارج المحاكم والقوانین الدستوریة، ذلك ما صنفته  ضد السكان المحلیین وإ

  .مة على أنه تهدید لألمن والسلم الدولیینالمنظ

  ):UE( -فرنسا –اإلتحاد األوروبي : المطلب األول     

ات بعد ظهور موجة اإلستقالل التي مست العدید من دول یسعت الدول األوروبیة منذ بدایة الستین     
من أجل المستقلة حدیثا، و إلى إقامة عالقات متعددة مع الدول  م عموما والقارة اإلفریقیة خصوصاالعال

ضمان مصالحها الخاصة سعت الدول األروبیة خالل الحرب الباردة إلى تقدیم مساعدات مالیة مقابل 
  .الموارد الطبیعیة التي تزخر بها معظم الدول اإلفریقیةإمتیازات تمثلت أساسا في إستغالل 

ساسا على الشراكة بین الشمال والجنوب بعد نهایة الحرب الباردة ظهر نوع جدید من العالقات یقوم أ    
في إطار الشراكة األورومتوسطیة، بحیث لم تعد سیاسة تقدیم المساعدات اإلستراتیجیة الفعالة لتنمیة هذه 
الدول، لذلك سعت الدول األروبیة إلى إقامة سیاسات مشتركة هدفها األساسي لدى الطرف األوروبي هو 

رف مصدرها القارة اإلفریقیة، أما الط یدات متأتیة من جنوب المتوسطتهد ضمان أمن القارة األوروبیة من
الشراكة لذلك تعددت مبادرات  ساس على التنمیة بمختلف جوانبهاقائم باألالجنوبي للمتوسط فهدف الشراكة 

  .الشراكة األورومتوسطیة وصوال إلى اإلتحاد من أجل المتوسطثم  5+5بدءا بمبادرة 

لحها القدیمة حرضًا على مصامستعمراتها  بیرا في مختلف المبادرات التي تشملرا كوقد لعبت فرنسا دو     
وقد كان لها الدور األساسي في األزمة المالیة من خالل التدخل العسكري  الحیویة ونفوذها في المنطقة،
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 منجمكالهجوم على  ،الذي قادته ضد الجماعات اإلرهابیة التي هددت مصالحها ورعیاها في المنطقة
  .رعایاها مقابل الفدیة طالتواإلختطافات التي  للیورانیوم الذي تستغله شركة أریفاأرلیت 

عملت فرنسا لضمان تواجدها في المنطقة على حمل رایة حقوق اإلنسان وحمایة الحریات األساسیة و     
امت بإلغاء دیون ونشر الدیمقراطیة وغیرها من الشعارات، كما قدمت مساعدات إقتصادیة لهذه الدول وق

الح والموارد الحیویة في غطاء ألجندتها القائمة على حمایة المصوهي سیاسات إعتبرت ، هاالعدید من
قواعد ال من خالل ات بالقارة اإلفریقیةیهذا وقد ضمنت تواجدها العسكري منذ سنوات الستینالمنطقة، 

في حاالت  ید من التدخالت العسكریةتها العدنفذت بواسط ،عسكریة في العدید من الدول اإلفریقیةال
  : مختلفة ومن بین تلك القواعد نجدت فیها مصالحها ورعایاها إلى تهدیدات تعرض

راتیجي، حیث نظرا لموقعها اإلست كبر القواعد الفرنسیة في إفریقیاتعتبر من أهم وأ :قاعدة جیبوتي -    
ها إستقبال العدید من القطع البحریة، كما تتمركز بها ثالث سفن إنزال یمكن جندي 2900تضم حوالي 

وسرب  ملم 155عیارمدافع  06باإلضافة إلى مركبة مدرعة لإلستطالع 26تضم سریتین من الدبابات وو 
  .طائرتین للبحث واإلنقاد وطائرة عمودیة هیلیكوبترطائرات للنقل و  10جوي یضم 

باإلضافة مركبة مدرعة،  14جندي و  170تضم هذه القاعدة كتیبتین من المشاة من  :قاعدة داكار -    
  .وطائرة للنقل وطائرة عمودیة هیلیكوبتر إلى ثالث طائرات مقاتلة

مركبة مدرعة  18وتضم كتیبة لمشاة البحریة و  تقع هذه القاعدة بساحل العاج :قاعدة بوربون -    
  .وطائرة عمودیة هیلیكوبتر

جندي والعدید من المركبات المدرعة،  900للمشاة من تضم كتیبتین و  تقع بالتشاد :قاعدة نجامینا -    
باإلضافة إلى سرب من الطائرات ثالثة منها متعددة المهام و طائرتین لإلستطالع وطائرتین للنقل وثالث 

  .طائرات عمودیة هیلیكوبتر

درعة جندي وأربعة مركبات م 900إلى 800نا بیتقع بالغابون وتضم كتیبة للمشاة م :قاعدة لیبرفیل -    
  .1طائرة عمودیة هیلیكوبتر 14باإلضافة إلى 

                                                             
غیر (، بحث مقدم لنیل درجة الماجیستر"دور المقاربة األمنیة اإلنسانیة في تحقیق األمن في الساحل اإلفریقي"خالد بشكیط،   1

  . 121، ص 2011، )، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم 03جامعة الجزائر(، )منشور
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رك مع العدید من الدول اإلفریقیة كالكامیرون إفریقیا هذا وقد إرتبطت فرنسا بإتفاقیات للدفاع المشت    
السنغال و التوغو، بحیث یحق لهذه الدول طلب  الوسطى جزر القمر كوت دیفوار جیبوتي الغابون

كما تشمل المعونة في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى برامج  في األزماتدة العسكریة من فرنسا المساع
  .1التدریب لفائدة قادة الجیوش اإلفریقیة

الحیویة الحفاظ على مصالحها  دف إلىهیوبذلك تكون السیاسة الفرنسیة في إفریقیا ذو إتجاهین األول    
دیدة المتأتیة من الساحل اإلفریقي التهدیدات الج ا من ضدضمان أمنه ومناطق نفوذها، والثاني هو

  .بإعتبارها القبلة الوحیدة لشعوب مستعمراتها القدیمة

 : التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي -1

عتبرت  ر في األزمة المالیة منذ بدایتهاإنخرطت فرنسا بشكل مباش      أكثر الالعبین الدولیین تأثیرا منذ وإ
 في نقل أزمة مالي كقضیة للنقاش على المستوى الدولي، وكانت بذلك صاحبة الدور 2012سنة 

سنادها إلى الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة بإعتبار و  ستصدار ثالثة قرارات من مجلس األمن وإ ها إ
دبلوماسي كبیر لتحریك الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب كما قامت بعمل  تهدیدا للسلم واألمن الدولیین، 

ت إفریقیة إلى مالي بهدف الحفاظ على وحدته ظاهریا والحفاظ على مصالحها الحیویة إفریقیا إلرسال قوا
دیسمبر  20المنعقدة في  6898 في جلسة رقم 2085رقم  القرار یصدر مجلس األمن الدوليل ،باطنیا

سمح بنشر كما ن بشدة تدخل الجیش المالي والقوات المسلحة في عمل السلطة التنفیذیة، اد، أین أ2012
نزوال عند طلب الرئیس المالي دیونكوندا تراوري بتقدیم المساعدة العسكریة ) AFISMA(قوات األفیسما 

الجماعات اإلرهابیة في شمال  أن إعتبرباألمم المتحدة،  وقد تم تفعیل الفصل السابع من میثاقلبالده، 
مالي في العسكریة إلى شمال إلى إرسال قواتها ین، لذلك سارعت فرنسا الي تهدید للسلم واألمن الدولیم

إلى جانب القوات  -القط المتوحش –سیرفالضمن عملیة عسكریة أطلقت علیها إسم  2013جانفي  11
 على غزو العاصمة باماكو، لتشن اعزمهم قف تقدم الجماعات اإلرهابیة التي أظهرتو ، بهدف اإلفریقیة

المقاتلة ضربات جویة طالت حزاما ) Raval(و رافال) Merage(میراج المقاتلة الطائرات الفرنسیة بذلك
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بالد بالقرب من الحدود واسعا من معاقل تلك الجماعات، یمتد من غاو ویمر بكیدال في شمال شرق ال
  .1وصوال إلى بلدة لیري في الغرب مع الحدود الموریتانیة الجزائریة

على ضرورة إتباع مسارین في األزمة المالیة أحدهما  2085أكد مجلس األمن الدولي في القرارو    
ین الطوارق الذین قطعوا عالقاتهم المتمرد منهمسیاسي خاص بالتفاوض مع جمیع الطراف في مالي، 

الثاني فهو  ما المسارمات المرتبطة بها في المنطقة، أتنطیبالد المغرب اإلسالمي والبتنظیم القاعدة في 
عم دولیة في نشر بعثة د بعدها قرر مجلس األمن، لیمسار أمني یختص بتنظیم العمل لنشر القوة الدولیة

قعة تحت إستعادة المناطق الوا، بهدف واحد لدعم السلطات المالیة مالي بقیادة إفریقیة لمدة أولیة تقدر بعام
یم الدعم للبعثة الدولیة، كما تقدم ات الدولیة بتقدوتقوم الدول األعضاء والمنظم سیطرة الجماعات المسلحة

  .دعم لوجیستي یشمل المعدات والخدمات لمدة عام كاملاألمم المتحدة 

ن إستعادة مدن كونا تمكنت القوات الفرنسیة بفعل الضربات الجویة والهجوم البري لقواتها العسكریة مو     
ق في مناط یة التي إنطلقت من فرنسا والتشادكما إستهدفت المقاتالت الفرنس یدال،تومبوكتو وك دونتزا غاو

وتلقت ، 2كلم من الشرق إلى الغرب المالي 2000العملیات المیدانیة ما یقارب  العمق المالي وغطت بذلك
فریقیا ودول الخلیج وأمریكا، و  ختلف هذا الدعم مفرنسا دعم عسكري من العدید من الدول من أروبا وإ ن إ

  .بوحدات من الجیش و المعدات العسكریة والدعم اللوجیستي ةعسكری مساهمة

  : لة لفرنسا في عملیاتها العسكریة في مالي بـویمكن تحدید دعم كل دو    

 .نماركاألمانیا وبریطانیا كل منهما أرسل طائرتین للشحن العسكري، وكذا الد -
 .ولیةإیطالیا قامت بتقدیم دعم لوجیستي لقوات البعثة الد -

  : أما الدول اإلفریقیة فقد قامت بإرسال قوات عسكریة مقاتلة على رأسها   

 .جندي كما أقلعت أربعة مقاتالت رافال وستة أخرى میراج من هذا البلد 2000تشاد بــ  -
 500أما كل من النیجر، نیجیریا، السنغال، بوركینافاسو و التوغو فقد شاركت كل دولة بحوالي  -

 .جندي 650لى بنین بــباإلضافة إ جندي

                                                             
، )JSC(مركز الجزیرة للدراسات ، "التدخل العسكري الفرنسي اإلفریقي في أزمة مالي والمخاوف األمنیة المتفاقمة" فریدوم أوناها،  1 

  .2013 فبرایر 13
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الوالیات المتحدة االمریكیة بتقدیمها لدعم إستخباراتي و لوجیستي و طائرات بدون طیار لتأتي  -
لإلستطالع والترقب، باإلضافة إلى كندا التي شاركت بطائرة للشحن والنقل العسكري، لتدفع فرنسا 

عة عسكریة وطائرات جندي من القوات الخاصة وأزید من أربعون مدر  2500نفسها بحوالي 
 .عمودیة هیلیكوبتر مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود والمقاتالت رافال ومیراج

  : وقد تم التدخل الفرنسي على ثالثة محاور   

الضربات الجویة التي إستهدفت مراكز تجمع الحركات اإلرهابیة المسلحة وتدمیر سیارات  - 1
تستخدمها، حیث تركزت هذه الغارات على المناطق الدفع الرباعي المحملة باألسلحة التي 

 .التي سقطت في ید تنظیم القاعدة وفروعها أثناء زحفهم نحو الجنوب 
من القواعد الفرنسیة  اصة التي تخوض المعارك في الشمالتعزیز صفوف القوات الفرنسیة الخ - 2

مدینة كوتا اإلفریقیة خاصة قاعدة بوركینافاسو المجاورة، وجاء هذا الدعم بعد سقوط 
)Kouta (خمسون  حواليماعات اإلرهابیة والتي تبعد لجفي ید ا)العاصمة  كلم عن) 50

 .باماكو
 من القواعد الفرنسیة في إفریقیا دعم القوات الفرنسیة المرابطة في العاصمة باماكو بقوات - 3

والمواطنین الفرنسیین ساحل العاج والتشاد بهدف تأمین المصالح الحیویة الفرنسیة ك
 .األوروبیینو 

القوات البریة المشتركة التي تخوض  عمة للقوات الفرنسیة أوكلت قیادةوبإنتشار القوات اإلفریقیة المد     
جانب إلى  جندي، 90بسبب مشاركة بالده بأكثر من " شهو عبد القادر"المعارك في المیدان إلى النیجري 
مة المالیة من ز ألوبهذا التدخل إنتقلت ااإلفریقیة، حفظ السالم في القارة  خبرة الجیش النیجیري في قضایا
على  الضغطب هاالدولي حیث كان الدور الكبیر لفرنسا في تدویلاإلقلیمي و المستوى الداخلي إلى المستوى 

 .اس لطلب التدخل العسكري اإلفریقيإیكو مجموعة 

  : خلفیات قیادة فرنسا للعملیات العسكریة في مالي _ 2    

طلب السلطة اإلنتقالیة في مالي  الذي أكد 2012في 2071صدور القرار األممي رقمبعد        
اعة اإلقتصادیة لدول الجممن كما  لمساعدة العسكریة لمواجهة التنظیمات اإلرهابیة المسلحة في الشمالل



ـــــــــ إستراتیجیات مواجھة التھدیدات اإلرھابیة في شمال ماليـــــــــــــــــــ: الفصل الثالث  
 

180 
 

دخل العسكري بقیادة الذي یجیز الت 2085رقمالقرار ، سارعت فرنسا مباشرة بعد صدور غرب إفریقیا
  : إرسال قواتها إلى مالي وذلك لعدة أسباب منهاإلى  إفریقیة

حو الجنوب قامت فرنسا بقیادة التدخل العسكري في شمال مالي بعد زحف الجماعات اإلرهابیة ن    
وسیطرتهم على مدینة كونا القریبة من العاصمة ، وقد تزامن ذلك مع اإلحتجاجات  بإتجاه العاصمة باماكو

كل تلك التطورات دفعت  الجماعات اإلرهابیة في الشمال،إعتداءات ضد  باماكوصمة العاالتي شهدتها 
ألن تدابیر تدخل قوات  البة فرنسا بمساعدة الجیش الماليإلى مط" نكوندا تراوريدیا" لمؤقت بالرئیس ا

اإلیكواس من المنتظر أن تستغرق عدة اسابیع ألسباب لوجیستیة، بحیث إصطدمت الجماعة بصعوبة في 
ن الطلب اإلفریقي بالتدخل العسكري الموجه لألمم المتحدة رفض تحمل تكالیف التدخل التي التمویل أل

ملیون دوالر، مفضلة عن ذلك توفیر إسهامات طوعیة من مختلف الدول ألن الكلفة ال  350تقدر بحوالي 
  .حملها أعضاء الجماعة أو اإلتحاد اإلفریقيأن یتیمكن 

جیة للمنطقة همیة اإلستراتیاأل إصرار فرنسا للتدخل في شمال مالي هيأسباب  من جهة أخرى نجد أن    
من الكهرباء من  %20الثروات المعدنیة، حیث تنتج فرنسا ما یقدر بنحو  بالنسبة لفرنسا، في مقدمتها
، إضافة 1ماليلجارة ال النیجر الدولة مناجم على یورانیوم منطقة الساحل، تحدیداً الطاقة النوویة التي تعتمد 

مواطن یعیشون في العاصمة باماكو   6000بحوالي  ةقدر إلى التواجد الكثیف للجالیة الفرنسیة في مالي الم
مایة منذ البدایة لقواتها العسكریة الثقیلة للمساعدة في ح نشر فرنسا ذلك ما یفسر .ومختلف المدن الداخلیة

یمورارین و ) Arlit(ورانیوم في أرلیت ا الفرنسیة التي تنتج الیالمواقع المملوكة لشركة اریف   .Imorarine(2(إ

ذا أضحت المصالح الفرنسیة مهددة في منطقة الساحل والصحراء، لذلك جاء هذا التدخل بهدف بهو     
التي أصبحت بؤرة  توتر وتهدید ) مستعمراتها السابقة(الحفاظ على مصالحها ومناطق نفوذها التقلیدیة 

  .من الطاقوي الفرنسيوتهدید لألمن اإلقلیمي و الدولي لأل

  ):USA(الوالیات المتحدة األمریكیة : المطلب الثاني       

لم تكن منطقة الساحل والصحراء الكبرى ضمن إهتمامات السیاسة الخارجیة األمریكیة، حیث كانت        
ة األمریكیة كما لم تكن ضمن المصالح اإلستراتیجی زال للقطبین أثناء الحرب الباردةتشكل مجرد مناطق إن
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هتمام الحرب الباردة وسقوط جدار برلین، وتعود بدایة اإل إلى غایة ما بعد نهایة في القارة اإلفریقیة
الهجوم تاریخ بحادثین متزامنین تمثال في رتبط هذا الإل ،1998قیا ومنطقة الساحل إلى سنة األمریكي بإفری

وما تبعها من غارات جویة  ،نیا وتنزانیاكی رتي الوالیات المتحدة االمریكیة في كل منااإلرهابي على سف
تنظیم القاعدة ل األول سم أسامة بن الدن الرألسودان أین كان یقیها الرئیس األمریكي بیل كلینتون لوجه

  .العالمي

قیا االهتمام األمریكي بالمنطقة، أین أصبحت إفری 2001أكدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  كما    
على  األمریكیة في إفریقیا في مقدمة األولیات في الحرب العالمیة على اإلرهاب، حیث ترتكز السیاسة

ول اإلفریقیة من خالل التأطیر العسكري لقوات الجیش الخاصة للعدید من الد سكري واألمنيالتعاون الع
تلف لرفع من القدرات القتالیة لجیوش المنطقة لمحاربة مخدعم واإلتفاقیات الثنائیة، لعن طریق برامج ال
  .التنظیمات اإلرهابیة

وتقوم السیاسة الدفاعیة األمریكیة حسب القادة األمریكیین على العمل من أجل إستقرار المنطقة على     
الساحل اإلفریقي والصحراء   بمحاربة التنظیمات اإلرهابیة المتواجدة فيیتحقق ذلك إال المدى الطویل، ولن

لجماعات اإلرهابیة باألموال والوقود الجریمة المنظمة التي تعتبر الممول الرئیسي لمكافحة  وكذاالكبرى، 
رامج وقد دخلت الوالیات المتحدة األمریكیة في العدید من البار تبادل المصالح وتكامل األدوار، في إط

ء، منذ أن تحولت المنطقة إلى بؤرة لمختلف منیة والعسكریة مع دول منطقة الساحل والصحراوالشراكات األ
الذي یهدف إلى تكثیف ) Pan Sahel( بان ساحل، وقد تم إطالق برنامج 2002مطلع  لتهدیداتا

بة اإلرهاب وتشمل كل م على محار وتعزیز األمن على الحدود الوطنیة لدول الساحل األربعة وزیادة قدرته
شاركة في البرنامج لتشمل الجزائر بوركینافاسو النیجر وموریتانیا، وقد توسعت الدول الم من مالي تشاد

  .ملیون دوالر 100ترتفع بذلك میزانیة البرنامج إلى حوالي المغرب نیجیریا السنغال وتونس و 

 "مبادرة الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة اإلرهاب" تطور هذا البرنامج لیتحول إسمه بعد توسیعه إلىو     
)Trans-Saharian Counter Terrorism Initiative TSCTI(  هذه وكان تطبیق  2005مطلع
في ) Flintlock(طلق علیها إسم فلینتلوك أُ  2005مبادرة بإقامة مناورات مشتركة في شهر جوان ال

من خالل  یقیة في مختلف المجاالت العسكریةوالدول اإلفر ة یتم التعاون بین الوالیات المتحدالسنغال، و 
لدول المعنیة مي للتكوین والتدریب العسكري، أین یتم تدریب قوات خاصة تابعة لالبرنامج األمریكي العال
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 2008ملیون دوالر في  20.6في األكادیمیات الحربیة المریكیة، وقد إرتفعت میزانیة برنامج التدریب من 
  .2012ملیون دوالر سنة  33 إلى أكثر من

تتماشى والتفكیر  العابرة للصحراء لمكافحة اإلرهابویرى العدید من المحللین أن مبادرة الشراكة     
األمریكي القائم على الحرب اإلستباقیة ضد الجاماعت اإلرهابیة، التي صاغتها القیادة األمریكیة سنة 

یة ال تبدأ من األراضي اإلرهاب المتحدة من التهدیداتتأمین الوالیات والتي ترى بأن عملیة  2003
فریقیا، باإلعتمادمنابع اإلرهاب في  األمریكیة بل بضرب في على التدریب العالي لجیوش المنطقة  آسیا وإ

مریكیة تتمكن من مواجهة الجماعات اإلرهابیة بنفسها دون حلول القوات األال مكافحة اإلرهاب لمج
اإلسالمي ومختلف فروعه  كون هناك مالذ آمن لتنظیم القاعدة في بالد المغربال ی ، وبالتالي1محلها

  .بالمنطقة

  : أفریكوم وحمایة المصالح األمریكیة في منطقة الساحل اإلفریقي  _1     

تجسیدا لمشروع القرن األمریكي الجدید  )AFRICOM(تعتبر القیادة الجدیدة الخاصة بإفریقیا        
)Project For A New American Century(  شركة برادلي  مموال من طرف 1997الذي ظهر سنة
)Bradly ( ُتج ضمن علب التفكیر نْ وأ)Think Tanks ( األمریكیة، ویعد دونالد رامسفیلد و دیك تشیني

إضافة إلى نخبة المركب الصناعي العسكري األمریكي والشركات النفطیة العمالقة  هم أعضائهمن بین أ
  .2وغیرهم

ضغوط المؤسسة العسكریة نتیجة ل 2007یس األمریكي جورج دبلیو بوش في فبرایروقد أعلن الرئ    
بعدما كانت مرتبطة بالقیادة األمریكیة  ة العسكریة األمریكیة في إفریقیاعن تشكیل مركز للقیاد األمریكیة

تتمثل  لیمیةدة إلى ثالث قیادات إق، وقد أضیفت هذه القیا)European Command(في أوروبا 
) United States Central Command(وروبیة في القیادة المركزیة األمریكیة باإلضافة إلى القیادة األ

                                                             
               : متوفر في .الموقع السویسري لألبحاث ،"أمریكا توسع نفوذها العسكري في شمال إفریقیا والصحراء"رشید خشانة،   1

 %D9%-%D8%AA -%D8%A7http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83 
 AD%D8%B1%D8% %D9% 88%D 8%A7%D9%84%D8%B5%D8%-%D 9% 80  8A%D8%A7-%D8%B3 88

D8%A1/6693222 A7%  

: متوفر في ."الهندسة السیاسیة األمریكیة، مشروع القرن المریكي الجدید، أفریكوم"محمد األمین بن عائشة،   2
                                                                                                                                  http://democraticac.de/?p=8269 
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یقع مركز قیادة األفریكوم و ، )United States Pacific Command(والقیادة المریكیة للمحیط الهادئ 
مل بهذه القیادة في القارة اإلفریقیة، ویع مقرها إستقبالرفض الدول اإلفریقیة لمانیة بسبب غارت األفي شتوت
 عنصرًا من 250صر من القوات الخاصة األمریكیة وعن 300عنصر من بینهم 1000قرابة 

المهام المشتركة األمریكیة في  ملیون دوالر وتدعم قیادة األفریكوم قوات 350اإلستخبارات، بمیزانیة تقدر بــ
وهي القاعدة األخرى التي  ،جیبوتيفي لمونییه بیتواجد مقرها و عنصر  2000اإلفریقي البالغ عددها القرن 
قوات دروع أساسیة وقوات جویة و  نشاط القیادة المشتركة لألفریكوم وتضم قوات تدخل بحريتمثل 

  1تم إلحاقها بقیادة األفریكوم وجودة أساسا في إیطالیا وألمانیامتخصصة م

ار في القارة باألمن واإلستقر  االبرامج  التي ترتبط أساسوتتولى األفریكوم متابعة تنفیذ مختلف     
لتدریب قوات حفظ ) أكوتا( كبرنامجبلدان شمال إفریقیا ومنطقة الصحراء الكبرى،  اإلفریقیة، خصوصا

وبرنامج  )African Contingency Operations Training And Assistance Program( السالم
) Military Education And Training Programs( الدولي للتدریب والتعلیم العسكري" إیمت"

  .2وغیرها من البرامج والمبادرات

العسكري بهدف محاربة اإلرهاب والتطرف في منطقة الساحل و مبادرة للتعاون األمني وتعتبر األفریكوم     
لشرعیة حیث أعطت ا هذه الرؤیة 2001والصحراء الكبرى، وقد دعمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر

المطلقة ألمریكا في حربها على اإلرهاب وفي تكریس أجندتها الخفیة في المنطقة، فمشروع األفریكوم 
الحقیقي لیس تصفیة المنطقة من األرهاب والفقر وغیرها بل  في طیاته الكثیر من األهداف، ومبتغاه یحمل

  .البترول والثروات الطبیعیةللسیطرة على منابع یدخل في إطار اإلستراتیجیة األمریكیة العالمیة 

ار الصراع على مناطق النفوذ، في ومن جهة تسعى إلى مجابهة القوى األخرى في المنطقة في إط    
إزاحة هیمنة  كما تسعى إلىاهرة على األسواق اإلفریقیة، الصعود الصیني الملحوظ وهیمنتها الظ ظل

ول یعتبر رهان للصناعة األمریكیة لذلك تسعى بتر الالقوى التقلیدیة في المنطقة في مقدمتها فرنسا، ألن 
ضمان  المنطقة كإتفاقیة إیزنشتات مع دول شمال إفریقیا بهدفمبادرات إقتصادیة مع دول  إلى إقامة

  .مریكیة في مجال الطاقةمصالح الوالیات المتحدة األ

                                                             
مركز الجزیرة ، )الحاج ولد إبراهیم: ترجمة(، "المصالح األمریكیة تحت غطاء الشراكةحمایة ...األفریكوم"إبراهیم شابیر الدین،   1

  .2013یونیو  JCS( ،23(للدراسات 
   .ة، مرجع سابقناشرشید خ   2
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  ):ONU(األمم المتحدة: المطلب الثالث   

تدویل األزمة في  اإلفریقي وجماعة اإلیكواس على المتمثلة في اإلتحاد عملت المنظمات اإلقلیمیة    
األمم المتحدة هیئة عالمیة أوكلت لتدخل عسكري في الشمال، بإعتبار  بناءًا على طلب مالي شمال مالي

ستخدام القوة إن  لها مهام حفظ السلم واألمن الدولیین تطلب والعمل على فض النزاعات بالطرق السلمیة وإ
ذلك، لهذا أصدرت عدة قرارات من خالل مجلس األمن الدولي تتمحور في مجملها حول األوضاع األمنیة 
 في مالي والعمل من أجل إعادة األمن واإلستقرار في شمال البالد، باإلضافة إلى محاولة القضاء على

 .مصادر التمویل للتنظیمات اإلرهابیة من خالل عملیة دفع الفدیة لتحریر الرهائن

  :2012جوان في الصادر 2056 رقممجلس األمن قرار  -1 

 التام فضرّ ال تضمن حیث الدولي مجلس األمنإلى مه یقدتو  ذا القراره نص ادعدبإفرنسا  قامت      
حل المجلس ب كما ألزم السلطة العسكریة ،الترابیة تهفي شمال مالي والحفاظ على وحد أزوادستقالل إقلیم إل
عادة بناء الدولة الدیستعادة طني إلالو  االنقالب على الرئیس أمادو توماني  بعدالذي تم تشكیله مقراطیة وإ

عبر مجلس األمن عن قلقه  وقد اإلیكواس واالتحاد اإلفریقي، مجموعةدعم جهود ضرورة ل وتهتوري، دع
مغرب د تنظیم القاعدة في بالد المدالبالغ من التهدید اإلرهابي المتصاعد في شمال مالي بسبب ت

طة طریق لبناء المؤسسات ر االسلطة االنتقالیة في باماكو بإعداد خ لیطلب من جهة أخري ،اإلسالمي
عادة تنظیم القوات المالیة و  الدستوریة،  ل التراب المالي مع إجراءامبسط سلطة الدولة في كبهدف إ

في البالد    تفاق اإلطار إلعادة النظام الدستوري من التوقیع على اإل اً ابتداء خالل عامانتخابات رئاسیة 
ونص القرار في بنده الثامن على ضرورة إشراك  ،)2012أبریل  6تفاق اإلطار في تم التوقیع على اإل( 

 والممثلین الشرعیین فيورقة الطریق كل القوى السیاسیة والمجتمع المدني ل هاإعداد خاللالسلطة االنتقالیة 
رئیس الدعم وسیط دول اإلیكواس من خالل المشاركة الفعالة في الوساطة إلى  وةدعوال ،شمال مالي

  .كومباوري یزبل بيبوركیناال

إیكواس واالتحاد اإلفریقي بالترخیص لهما بنشر قوات  مجموعةطلب  وقد تم في هذا القرار إرجاء    
 إلى غایة تحدید األهدافمرافقة المسار السیاسي الداخلي، و شمال مالي  إلىعسكریة إلعادة االستقرار 

  .نتشار العسكريالوسائل وكیفیات اإل
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بطلب إلى األمین العام لألمم  مرة أخرى ماليفي تقدمت السلطة االنتقالیة  2012سبتمبر فيو     
فصل السابع بموجب ال إفریقیةبنشر قوة عسكریة  ذنیأإصدار قرار من مجلس األمن المتحدة تلتمس فیه 

من قبضة الحركات  شمالستعادة مناطق الوإ  مساعدة القوات المالیة ، من أجلمن میثاق األمم المتحدة
وفي نفس السیاق أرسلت دول اإلیكواس رسالة إلى  الطوارقیة المسلحة المدعومة بالتنظیمات اإلرهابیة،

 بتدخلمن یأذن مجلس األل ار قرارتطلب فیها إصد 2012سبتمبر 28األمین العام لألمم المتحدة بتاریخ 
  .2071رقم هذین الطلبین صدر القرار األممي بموجب و  ،لتحقیق االستقرار في مالي عسكري

 :2012أكتوبر في الصادر 2071رقممجلس األمن  قرار -2

 45 قدرها مهلة اإلفریقيواإلتحاد  مجموعة إكواس من خالله یمنحأصدر مجلس األمن هذا القرار       
من سیطرة التنظیمات اإلرهابیة بعدما تبین  ستعادة شمال ماليإ بهدفللتدخل العسكري  ةیوما لتقدیم خط

تفاوض اللى مباشرة عملیات عأطراف النزاع  كما حث القرار سیدة الموقف،قائدة المعارك وهي أنها 
إلى قطع كل  ةتمردمالالطوارقیة جماعات مختلف الدعوة باإلضافة إلى للوصول إلى حل سیاسي دائم، 

  .فروعهاالمغرب اإلسالمي و  بالدالقاعدة في  على رأسها مات اإلرهابیةینظتها بالاتعالق

أن یتیح  البند الثامن من القرارفي من األمین العام لألمم المتحدة  الدولي وقد طلب مجلس األمن     
االقتصادیة لدول غرب إفریقیا واالتحاد على الفور مخططین للشؤون العسكریة واألمنیة لمساعدة الجماعة 

المنطقة وسائر الشركاء والمنظمات الدولیة  ه ودولالمجاورة ل ي، بالتشاور الوثیق مع مالي والدولاإلفریق
بالتشاور مع الشركاء  أن یقدم من األمین العام بدولة، كما طلبفي الجهود الموالمشاركة  المهتمین

تخاذ هذا من إیوما  45في موعد ال یتجاوز عن تنفیذ هذا القرارفصال متقریرا خطیا  ،المذكورین أعاله
یتضمن توصیات مفصلة وقابلة للتنفیذ لتلبیة طلب السلطات االنتقالیة في مالي المتعلق بنشر قوة  القرار،

والقوام الممكن في ظل القدرات  ومضمون العملیات لنشربما في ذلك وسائل وطرائق ا عسكریة إقلیمیة
ء والمنظمات مجلس األمن الدول األعضا حثّ كما  ،المتاحة لتكوین القوات والتكالیف المالیة لدعمها

  . لى توفیر التدریب العسكري والمعدات لمكافحة اإلرهاباإلقلیمیة والدولیة ع

ذا كان مجلس األمن       تمویلیة لهذه القوة الدولیة، فإنه في قد اشترط تحدید الجوانب العملیاتیة وال وإ
الوقت ذاته ربط الخیار العسكري بضرورة اإلسراع في بناء المؤسسات الدستوریة الشرعیة، طالبا من 
جراء  السلطات االنتقالیة تقدیم خریطة طریق مفصلة تتضمن خطوات انتقالیة ملموسة وأطر زمنیة، وإ
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مطلبه مرة أخرى  دكأكما  ،حلول نهایة المرحلة االنتقالیةوذات مصداقیة بلكل األطراف انتخابات جامعة 
 عسكریینال دةاذلك ما لم یحترمه القة المالیة في عمل السلطات االنتقالیة، و عسكریال السلطاتبعدم تدخل 
تهامه بتعطیل وإ  2012في دیسمبر الشیخ مودیبو دیار على تقدیم استقالته  وا الوزیر األولعندما أرغم

 الطوارق نتقالیة والمتمردیناإل ةكما حث القرار السلط ،لحوار الوطنيجدیته في االمرحلة االنتقالیة وعدم 
 ،والممثلین الشرعیین للسكان المحلیین في شمال مالي على الدخول في عملیة مفاوضات ذات مصداقیة

  .متها اإلقلیمیةللتوصل إلى حل سیاسي یراعي سیادة مالي ووحدة أراضیها وسال

مع الحركة الوطنیة لتحریر  شامل في حواربعد هذا القرار االنتقالیة في باماكو  لتدخل السلطة      
اإلیكواس  مجموعةوسیط  )بلیز كومباوري( البوركینابي رئیسأنصار الدین تحت إشراف ال تنظیماألزواد و 

قطع الروابط مع  المتمثلة في األمن بمطالب مجلس مبدئیاً  لتزمت هاتین الحركتینإ مالي، وقد في
تخلیها عن مشروع  لتعلن بذلك الحركة الوطنیة لتحریر أزوادالتنظیمات اإلرهابیة والجریمة المنظمة، 

ممثلوها في باریس من قبل  بلَ قْ تُ ْس ما إدولة األزواد وهي الحركة التي تلقى دعما من فرنسا بعدإستقالل 
في اإلقلیم الذي یسیطر تطبیق الشریعة ب هتمسكین أنصار الدّ  أعلن تنظیمالفرنسیة، كما العلیا السلطات 

 اته مع تنظیم القاعدة في بالدالمغرب اإلسالمي،كل عالق یكفكتعلیه وتأكید قائده إیاد آغ غالي على 
غیر أن الواقع أثبت عكس ذلك من خالل مواصلتها القتال إلى جانب تنظیم القاعدة وحركة الجهاد 

  .في غرب إفریقیاوالتوحید 

  :2100و 2085القراران رقم  -3 

الذي یدین بلهجة مشددة تدخل النخبة  2012دیسمبر  2085إتخد مجلس األمن الدولي القرار      
العسكریة في عمل السلطة المدنیة االنتقالیة في مالي واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان التي ارتكبها 

لطات المالیة المتمردون الطوارق ومختلف التنظیمات اإلرهابیة المسلحة في الشمال، كما وضح طلب الس
المدعوم بموافقة اإلتحاد اإلفریقي وجماعة اإلیكواس لنشر قوات عسكریة إفریقیة بغیة دعم قوات األمن 
والجیش المالیین بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، في المقابل حث السلطات االنتقالیة في 

األطراف المتصارعة منها التي قطعت مالي على التعجیل بوضع إطار ذي مصداقیة للتفاوض مع جمیع 
عالقاتها مع التنظیمات اإلرهابیة خالل مدة أقصاها عام واحد، وقد أكد القرار على ضرورة إتباع مسارین 
في نفس الوقت للتعامل مع األزمة األول سیاسي یهدف إلى إدارة المفاوضات بین مختلف األطراف 

ختلف الترتیبات لنشر قوات عسكریة في شمال مالي، وبناءًا المتصارعة والثاني أمني یهدف إلى القیام بم
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على الطلب المالي إستجاب مجلس األمن بترخیص نشر قوات عسكریة تحت إسم بعثة الدعم الدولي 
مدتها عام واحد لدعم السلطات المالیة إلستعادة منطقة الشمال من ) MISMA(لمالي بقیادة إفریقیة میسما

مع التأكید على ضرورة إسهام المجتمع الدولي في تقدیم الدعم المالي للبعثة قبضة الجماعات المسلحة، 
  .على أن تتكفل األمم المتحدة بتقدیم دعم لوجیستى من معدات وخدمات لمدة عام كامل

وبعد مباشرة بعثة الدعم الدولي لمالي تحت القیادة اإلفریقیة عملها في شمال مالي بالتزامن مع التدخل     
الفرنسي إلى جانب القوات اإلفریقیة ساهم ذلك في وقف تقدم الحركات المسلحة المدعومة بقوة العسكري 

حیث تم من خالله  2013في أفریل  2100التنظیمات اإلرهابیة، إتخد مجلس األمن الدولي القرار رقم 
عددة األبعاد لتحقیق تحویل إسم بعثة الدعم الدولي لمالي تحت القیادة اإلفریقیة إلى بعثة األمم المتحدة مت

، بهدف ضمان السیر الحسن للعملیة السیاسیة في مالي ومواصلة )MINUSMA(اإلستقرار في مالي
التي یخوضها فریق الوساطة الدولي بقیادة الجزائر بین األطراف المالیة المتصارعة في إطار  المفاوضات

  .هائي لألزمةالمالیة إلیجاد حل ن-اللجنة اإلستراتیجیة الثنائیة الجزائریة

 :2014جانفي في الصادر  2133 مجلس األمن رقم قرار - 4  

كان للجزائر دور فعال في الضغط على المجتمع الدولي واألمم المتحدة من أجل إصدار هذا        
القرار نظرًا إلرتباطه بخبرتها الطویلة في مجال مكافحة اإلرهاب وتجفیف مصادر تمویله، وقد تم التذكیر 

 واألمن للسالم التهدیدات أخطر من واحدا یشكل ومظاهره أشكاله بشتى اإلرهاب أنبدایة هذا القرار بفي 
ومن الضروري التصدي له بجمیع الوسائل على رأسها اإللتزام بتجفیف منابع تمویل الجماعات  الدولیین

اإلرهابیة، كما تم التندید بعملیات اإلختطاف التي تقوم بها مختلف التنظیمات اإلرهابیة في مقدمتها تنظیم 
، وقد إعتبر القرار القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي بقصد جمع األموال أو إنتزاع تنازالت سیاسة

عملیات اإلختطاف تهدید مباشر لحیاة األفراد والمجتمعات لذلك من الضروري تدعیم الجهود الرامیة للحد 
  .من هذه الظاهرة عن طریق العمل المتواصل الذي تقوم به هیئات األمم المتحدة المعنیة بمكافحة اإلرهاب

 2083و 1989، 1904، 1373ًال للقرارات رقم كما تم التأكید على أن هذا القرار یعتبر مكم    
المتخذة من طرف المجلس في إطار اإلجراءات الجزائیة المفروضة على تنظیم القاعدة، حیث یمنع دفع 
الفدیة لألعضاء المذكورة أسمائهم في قائمة تلك اإلجراءات، كما ینص على ضرورة تجمید كل األصول 

المالیة المملوكة من طرف الرعایا أو األشخاص أو الكیانات  المالیة والموارد اإلقتصادیة والخدمات
  .الضالعین في األعمال اإلرهابیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
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وبهذا تكون األمم المتحدة قد تعاملت مع األزمة المالیة وفق طلب السلطات االنتقالیة في مالي     
اإلیكواس تحت الضغط المقرون بلغة المصالح  والتقاریر التي قدمها كل من اإلتحاد األفریقي وجماعة

الذي لعبته فرنسا، وبالرغم من أن التدخل العسكري في شمال مالي ساهم في التصدي لضغط التنظیمات 
اإلرهابیة واستعادة المناطق التي سیطرت علیها إّال أن المسار الثاني الذي یقوم على العمل الدبلوماسي 

فریق الوساطة الدولي بقیادة الجزائر من وضع إتفاق إطار قاد إلى توقیع كان األكثر فعالیة، حیث تمكن 
  .إتفاق السالم بین األطراف المتصارعة في مالي
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     :خاتمــــــــــــــــــــــة     

وشمال ختاما یمكن القول أن التحوالت الهیكلیة التي مست العدید من األنظمة في الوطن العربي      
 ط النظام التونسي، فبعد سقو يالجزائر  الوطني مناألعلى  إنعكاسات سلبیةكان لها  2010 بدایة إفریقیا

وذلك ما تم بعد  ،افيالقذ سقاط نظاممسلح في لیبیا إلإندلعت أعمال عنف  نتیجة اإلحتجاجات الشعبیة
لمختلف أنواع األسلحة  واسعاً  حیث شهدت الساحة اللیبیة إنتشاراً  )NATO(التدخل العسكري لحلف الناتو

شمال  السالح في إنتشار ى إلى فوضىذأما  الشعبیة ه الدول الغربیة للمعارضةنتیجة للدعم الذي قدمت
  .ومنطقة الساحل اإفریقی

وقد أثرت األزمة اللیبیة بشكل مباشر في إندالع فصل آخر من فصول الصراع المسلح الدائر بین     
هذه ائب كاملة من كت شمال البالد، حیث عادتفي لطوارق وقبائل ا كمعلى الح حكومات مالي المتعاقبة

موجات الجفاف  منمن الذین فروا بإتجاه لیبیا  صفوف ملیشیا القذافي، أغلبهم ضمن تنشطكانت  القبائل
 وجیشهاضطهاد الذي تعرضوا له من قبل حكومات مالي واإلخالل السبعینیات  المنطقةالتي ضربت 

الفصل الرابع في إندالع  دور كبیرفي مالي  لمتغیرات الداخلیةلعبت اكما  ،خالل فصول الصراع المسلح
التوزیعیة، كما  لعدالةلتعاني من أزمة هویة وغیاب و فاشلة بكل المقاییس ة دولمن الصراع بإعتبار مالي 

 ،الجوانبمختلف لتنمیة في ى إنعدام اإل أذىما  لحكم الراشدسیاسیة وغیاب ا مشاركةتعاني من أزمة 
 1991و 1963مزمن بعد أزمات صراع أزمة أخرى في ت إلى إندالع تغیرات وأذمإجتمعت تلك ال وبذلك

  .2006و

إلى  هدفتتتبنى مطالب سیاسیة  الطوارقیة المسلحةوتتمركز في شمال مالي العدید من الحركات    
الحركة الوطنیة لتحریر  منها ،ستقالل عن ماليإستعادة حقوق مجتمع الطوارق المهضومة وتحقیق اإل

 باإلضافة إلى) MAA(الحركة العربیة المسلحةو  )MPLA(الحركة الشعبیة لتحریر أزوادو  )MNLA( أزواد
 ة، وقد أعلنت الحركة الوطنی)ARLA(والجیش الثوري لتحریر أزواد) HCUA(المجلس األعلى لوحدة أزواد
  .2012في أفریل  اإلقلیملتحریر أزواد عن إستقالل 

أمن المنتشرة في شمال مالي َأ ونظرا لحالة الفوضى    یة موطئ العدید من التنظیمات اإلرهاب َجَدْت وْ والّال
) MUJAO( حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیاو  )AD(تنظیم أنصار الدینكقدم لها في اإلقلیم، 
المنبثق عن وده عبد المالك دروكدال و الذي یق )AQMI(بالد المغرب اإلسالميوتنظیم القاعدة في 
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 لیأخد الطابعنشاط هذا التنظیم  توسعوقد  ،2007مطلع ) GSPC(الجماعة السلفیة للدعوة والقتال
 األمن ها من طرف قواتالمرّكزة التى تلقااإلقلیمي في منطقة الساحل والصحراء الكبرى نتیجة للضربات 

  .اء التي مرت بها البالدالجزائري طیلة سنوات العشریة السودوالجیش 

الجزائري في الجانب األمني والجانبین  الوطني ألمنل اً مباشر  اً دیتهد ماتتنظیتلك الإعتبرت وقد    
تقوم  اإلرهابیة إستراتیجیتین مختلفتینتبنت الجماعات  ةاألمنیالناحیة اإلقتصادي واإلجتماعي، فمن 

كات والشر  قوات األمن والجیش الجزائري والمؤسسات الحكومیة ضد ات المباشرةاألولى على اإلعتداء
تامنراست ضد مراكز القیادات الجهویة لفرق الدرك ورقلة و  ات، كإعتداءاألجنبیة العاملة في الجزائر

وزو وبومرداس والمدیة، والتفجیرات التي في العدید من الوالیات كوالیة تیزي هجمات المسلحة وال ،الوطني
مي د المغرب اإلسالي أعلن تنظیم القاعدة في بالتضد قصر الحكومة وغیرها من اإلعتداءات ال ْت فدَ نُ 

 د األجانب والمواطنین الجزائریین وتعتبرض اتعلى اإلختطافأساسًا تقوم مسؤولیته عنها، أما الثانیة 
عدامهم من طرف تنظیم القاعدة و في العراق  الدبلوماسیین الجزائریینحادثة إختطاف  في بالد المشرق إ

تكرر لت بدایة مرحلة اإلعتداءات على الدبلوماسیة الجزائریة، أحد فروع تنظم القاعدة العالمي العربي
فد عملیة یتن إلى الجزائرأذى ب األمر الذي مدینة غاو شمال ماليالحادثة بعد إختطاف دبلوماسیها في 

 تنظیم طرفعن محاولة إختطافهم من  مؤكدة لیبیا بعد ورود معلومات منها یإجالء سریة  لدبلوماسی
  .الفدیة طلببهدف  القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

ألجانب ابل شملت  فحسب الدبلوماسیین الجزائریینو  مواطنیناللم تقتصر عملیات اإلختطاف على و     
إختطاف حوالي ال ب، حیث سبق وأن قامت الجماعة السلفیة للدعوة والقتداخل األراضي الجزائریةالمقیمین 

قبل أن تنظم إلى تنظیم القاعدة العالمي،  الجزائریة ًا من جنسیة ألمانیة في الصحراءأجنبی اً أربعون سائح
 قدوهي إختطافات  ق الجبال الفرنسي بمنطقة القبائل،وردیل متسلاإلضافة إلى عملیة إختطاف هارفي غب

  .ْن فیْ طَ تَ ْخ تخلق أزمات دبلوماسیة بین الجزائر والدول التي ینتمي إلیها األجانب المُ 

نزاف إستحرب الجزائر في  الدخإاإلقتصادي واإلجتماعي فقد أدت تلك التهدیدات إلى  جانبینأما ال     
غت میزانیة وزارة الدفاع والداخلیة حیث بلوالتسلح  اع میزانیة الدفاعإرتف بسبب ،إلقتصادها ومواردها المالیة

ملیار دوالر  34.6تلیها وزارة الداخلیة بـ  ملیار دوالر 46.5مستوى  2014و 2010الوطني ما بین 
تغطیة تكالیف تأمین الحدود التي أصبحت في حالة إنكشاف تام بعد سقوط النظامین للنفس الفترة، 

إلى جانب  من الجنوب ات اإلرهابیةالتونسي واللیبي من الشرق وسقوط شمال مالي في قبضة الجماع
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المغرب، كل ذلك أذى  على طول الحدود الغربیة معومافیا المخدرات  جریمة المنظمةعصابات ال تهدید
قطاعات األخرى التى تعتبر ضروریة بما كان لتوفیر الدفاع واألمن على حساب الإلى رفع تكالیف 

  .اإلجتماعيحاجیات ومتطلبات المجتمع وتوفیر الرفاه 

 یادةقبكتیبة الملثمون  هتتأثر اإلقتصاد الجزائري بشكل مباشر جراء اإلعتداء اإلرهابي الذي نفذ وقد   
ضد المجمع الغازي تیقنتورین الذي  بالد المغرب اإلسالميمختار بالمختار أحد فروع تنظیم القاعدة في 

عن اإلنتاج  هفیتوقفي  بحیث تسب روباو أالجزائري إتجاه  من إجمالي صادرات الغاز )20%(بـساهم ی
  .عادة تأهیلهإ لمدة عام كامل قبل

 اإلقتصاد الجزائري على التي إنتهجها تنظیم القاعدة وفروعه سلبا اتكما أثرت سیاسة اإلختطاف   
ضمن العاملین  األجانب والعمال السیاح الغربیینف استهدبسبب إ ،جنوبفي الالسیاحة الصحراویة و 

ات للتنظیمتمویل اللفدیة التى تعتبر من أهم مصادر ًا لطلب یةالجزائر الصحراء في  بترولیةالمؤسسات ال
ملیون دوالر جراء الفدیات  200على أكثر من  خیرةفي المنطقة، وقد تحصلت هذه األالمنتشرة اإلرهابیة 

علیها الجزائر جاهدة من أجل  ْت لَ مَ ، وهي القضیة التي َع الدول األوروبیة لتحریر رهائنها التي دفعتها
در صاإلرهابیة، حیث تعتبر أهم م تنظیماتیجرم عملیة دفع الفدیة للالدولي إستصدار قرار لمجلس األمن 

الشركات  الحیویة على رأسهامواطنیها ومصالحها  ضدعتداءات اإلتنفیذ للتمویل وتجنید المقاتلین ل
  .ككلمنطقة  أو في الترب الجزائريداخل العاملین فیها و  یةاألجانب

ین آالف من الالجئین المالیین الفار تدفق  لجزائرالجنوبیة ل عرفت الحدودفقد  الجانب اإلجتماعيأما     
 حیث للرعایا المالیین واسعاً  شهدت المدن الجزائریة أنتشاراً  حیث ،من جحیم المعارك الدائرة في الشمال

قامت  لذلك ،التي یعیشونها الصعبة بسبب الظروف ط العدید منهم في الجریمة بمختلف أنواعهاانخر إ
یمكن أن تذهب إلى  موارد وهي ،للتكفل بهم منها محاولةفي كبیرة وموارد إمكانیات یر سخالجزائر بت

 اً الكم الهائل لالجئین المالیین الذین دخلوا الجزائر تهدید عتبركما إ القطاعات، مختلففي  المجال التنموي
 ت فیهار كما ظهمالي بؤرة لألمراض المتنقلة كالمالریا واإلیدز أن ر اعتبالجزائري بإ لألمن الصحي اً مباشر 
لجانب الصحي للمواطنین ل اً یدهدت شكل كل ذلك ،حاالت من وباء اإلیبوال القاتل في مراحله األولىعّدة 

  . جئین المالیینالجزائریین نتیجة اإلختالطات المختلفة مع الالّ 
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التحالفت  يهورة التهدیدات اإلرهابیة في شمال مالي على األمن الوطني الجزائري وما زاد من خط     
مع عصابات الجریمة المنظمة في المنطقة من مهربین وتجار  التنظیمات اإلرهابیةالتي أقامتها مختلف 

 تعتبر منطقة الساحل اإلفریقي من المسالك الجدیدة للتهریب لدى تجار أمریكاو المخدرات، و السالح 
ودول  مر عبر شمال ماليالذي ی )Route De L’espoir("طریق األمل"یطلق علیه إسم حیث الالتینیة 

وقد تم خلق هذا المسلك بعد  ،بإتجاه أوروبا والشرق األوسطلتسویق الكوكایین والهیروین  شمال إفریقیا
جانب عصابات تهریب إلى هذا عبر الحدود األوروبیة الغربیة،  التهریب عصاباتالتضییق الذي شهدته 

عبر موریتانیا ثم شمال من المغرب الحشیش المغربي حیث یتم تسویقه إسم القنب الهندي أو ما یعرف ب
، وفي إطار المغلقة یةالمغربیة الجزائر  عبر الجزائر أو الشرق األوسط تفادیًا للحدودمالي بإتجاه أوروبا 

كولومبیة العصابات الفي بالد المغرب اإلسالمي و عملیة تكامل األدوار حدث تحالف بین تنظیم القاعدة 
تنظیم القاعدة النقل والحمایة  یوفرإلتفاق ابموجب هذا تنشط في مجال التجارة الدولیة للمخدرات، التي 

" حقوق العبور"إسم یطلق علیها وهي عملیة عبر منطقة الساحل اإلفریقي مقابل األموال لمهربي المخدرات 
)Droits De Passage ( هذه وتندرج ملیون أورو سنویا،  100حیث یسفید التنظیم على أكثر من

ضمن إستراتیجیة إقتصاد الحرب لدى التنظیمات اإلرهابیة بهدف ضمان التمویل الّالزم لتجنید العملیة 
  .المقاتلین وشراء األسلحة وتنفید العملیات اإلرهابیة ضد الجزائر ودول المنطقة

إلنعكاسات السلبیة ریب األسلحة واإلتجار بها نتیجة امالي سوق مفتوحة لته كما إعتبرت منطقة شمال    
النوعیة لألزمة اللیبیة، حیث إستفادت مختلف التنظیمات اإلرهابیة من كمیات ضخمة من األسلحة 

، وذلك ما أكدته نوعیة األسلحة المحتجزة من طرف القوات الخاصة الجزائریة لدى عناصر كتیبة متطورةال
مختلف أنواع ، باإلضافة إلى "تیقنتورین"مون التي نفذت الهجوم اإلرهابي المسلح ضد القاعدة الغازیة الملث

وقوات الجیش الوطني الشعبي على طول الجزائریة طرف فرق حرس الحدود  األسلحة المحتجزة من
ة لمختلف رفعت من القدرات القتالی جدیدة ومتطورة أسلحة لجنوبیة مع مالي ولیبیا، وهيالحدود ا

  .ضد الجزائر ومصالحها الخاصةساعدتها على تنفید هجماتها اإلرهابیة تنظیمات اإلرهابیة و ال

دت الجزائر كل     من أجل مواجهة مختلف التهدیدات اإلرهابیة المتأتیة من شمال  اإلمكانیاتوقد جنّ
 حدوده تقوم على عدة سیاسات تهدف إلى تأمین الوطن وحمایة موسعة من خالل إستراتیجیة ،مالي

عسكرة الحدود الجنوبیة للبالد عن طریق خلق بعملیة  كخطوة أولى حیث قامتمصالحه الحیویة، و 
تربعهما على مساحة شاسعة صعبت من ل نظراً في الناحیتین الرابعة والسادسة،  جدیدة عات عملیاتیةقطا
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، وقد قامت بإنجاز العشرات من الثكنات س الحدود والجیش الوطنيع لفرق حر یات المراقبة واإلستطالعمل
العسكریة ومراكز للمراقبة المتقدمة واإلستطالع وتهیئة مهابط للطائرات في إطار مخطط أمني دفاعي 
 على طول الحدود بین مالي ولیبیا والنیجر، وبهدف ضمن تواجد عسكري كثیف عمدت القیادة العسكریة

على تدعیم مختلف الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبیة بوحدات عسكریة جدیدة من  2011مطلع 
الدرك الوطني ووحدات من القوات الخاصة، حیث قامت بتثبیث أزید فرق مختلف القوات البریة والجویة و 

من قوات  ألف عنصر 20 وقرابة في حوالي ثالثون قاعدة جدیدة دركي حارس حدود آالف 07 من
بقاعدة جویة  2012مطلع  هذه الوحدات ، لیتم تدعیمالجیش الوطني الشعبي على مختلف النقاط الحدودیة

 باإلضافة إلى مهام المراقبة واإلستطالع في عملیاتها المیدانیة تستخدم كغطاء جوي لمختلف الوحدات
كشف الة لإلنذار لمراقبة الحدود و فضًال عن تزودها بأنظمة إلیكترونیة مشكلة من منظومة رادارات وأنظم

  .كل محاوالت التسلل لألشخاص والعرباتعن 

من جانب آخر إعتمدت الجزائر على سیاسة التسلح التي تتماشى ومرحلة إحترافیة الجیش        
التنظیمات اإلرهابیة المتمركزة في شمال مالي ومنطقة  العسكریة، ومن أجل مواجهة تهدیدوالمؤسسة 

الساحل عملت جاهدة على تطویر الصناعة العسكریة من جهة والتركیز على صفقات شراء األسلحة من 
جهة أخرى، فسیاسة تطویر الصناعات العسكریة تتم باإلعتماد على الشراكة مع الدول المصنعة لألسلحة 

تتم مع الموردین التقلیدیین بیا وغیرها، أما صفقات التسلح فمارات وصر كروسیا وألمانیا والصین واإل
للجزائر كإیطالیا وفرنسا وروسیا التي تعتبر الشریك األول للجزائر مند الحقبة اإلشتراكیة، كما حصلت من 

لتي الوالیات المتحدة األمریكیة على أنظمة متطورة للمراقبة والإلستطالع بعدما أصبحت من بین الدول ا
عالمیا في مجال إقتناء ) 11(تتعامل معها في مجال األسلحة، وقد إحتلت الجزائر المرتبة الحادیة عشرة 

 .ملیار دوالر وهي میزانیة ضخمة 46.5بمیزانیة قدرب بـ  2010/2014األسلحة للفترة الممتدة مابین 

مالي على تدعیم الحلول أزمة شمال خارجي عملت الجزائر منذ إندالع أما على المستوى ال     
تحاد اإلفریقي وجماعة اإلیكواس بهدف إیجاد الدبلوماسیة والعمل السیاسي في اإلطار اإلقلیمي ضمن اإل

مبادئ وال هتعارضأجنبي في األزمة لري كعس، لذلك عارضت أي تدخل لفرقاء المالیینحل نهائي ل
زائر متمسكة بالجانب الدبلوماسي حتى بعد سیاستها الخارجیة وعقیدتها األمنیة، وبقیت الجالتقلیدیة ل

حیث ترأست فریق الوساطة الدولي في إطار اللجنة اإلستراتیجیة  ،خل الفرنسي الممزوج بلغة المصالحالتد
  .تكللت المفاوضات بتوقیع إتفاق سالم بین األطراف التصارعة حیثالمالیة -الثنائیة الجزائریة
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من جهة أخرى بدلت الجزائر مجهودات حثیثة إلقناع الشركاء الدولیین من أجل إستصدار قرار أممي    
 ت اإلرهابیة مقابل تحریر الرهائندفع الفدیة للتنظیما عملیة تجریم إلى هدفلمجلس األمن الدولي ی

جلس األمن رقم ما نجحت فیه من خالل قرار م ذلكو  ،تمویل لتلك الجماعاتأهم مصادر البإعتبارها 
ْعتَبر  2133   .عمل محرم دولیاً  عملیة دفع الفدیةالذي یَ

نفرادي على العمل اإل في شمال ماليولم یقتصر دور الجزائر في مواجهة تهدید التنظیمات اإلرهابیة    
بل سخرت كل إمكانیاتها للتعاون المشترك في طابعه اإلقلیمي والدولي، نظرا لطبیعة التهدیدات فحسب 

ورتها حیث تتطلب تعاون أمني في إطار مقاربة األمن الموسع ومركب األمن اإلقلیمي، لذلك عملت وخط
كآلیة إقلیمیة للعمل المشترك تضم  2010مطلع  )CEMOC( لجنة قیادة األركان المشتركة على إنشاء

والدعم  واإلتصالوم هذه اللجنة بأدوار اإلستعالم موریتانیا والنیجر، وتقر كل من مالي ئإلى جانب الجزا
لمواجهة تمدد تنظیم  ل اإلقلیمي السریعبین الدول األعضاء كما سعى قادتها إلى تشكیل قوة عسكریة للتدخ

ة منع التدخل الخارجي ومحاول القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي إلى منطقة الساحل والصحراء الكبرى
األركان المشتركة  قیادة ، غیر أن لجنةالقاریةوضع القادة األفارقة أمام مسؤولیاتهم بغیة  في المنطقة

وضوح  موعد ،أثبثت عدم فاعلیتها للعدید من المشاكل على رأسها التباین العسكري بین الدول األعضاء
  .زمة المالیةاألكیفیة تمویل وتفعیل قوة التدخل السریع اإلقلیمیة ذلك ما یفسر غیاب أي دور لها خالل 

كان مخالفا لتوجهات ) CEDEAO(أما الدور الذي لعبته الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا   
الرغم من الضغط الجزائري ، وبالرافضة ألي تدخل أجنبي في المنطقة الجزائریة السیاسة الخارجیةومبادئ 

ریة على مجلس عسكلطلب الحكومة المالیة للمساعدة ا الجماعة أحالت خارجيعسكري  تدخللتجنب أي 
وضع بالذي یخول لمجموعة إیكواس واإلتحاد اإلفریقي  2071صدر بعد ذلك القرار رقم  األمن الدولي أین

قوات النشر الذي یجیز  2085 صدر بعدها القرار رقمیومًا، ثم  45للتدخل العسكري خالل خطة 
تدخل الفرنسي في شمال وحدات األمن والجیش المالي، وقد أثبث ال  لمساعدة) AFISMA(لـ عسكریةال

،حیث كانت  مدى ضعف آلیة حفظ السلم واألمن لدى الجماعة) SERVAL(مالي من خالل عملیة 
لتنظیمات ضد ا ات الفرنسیة أثناء خوضها للمعاركمجرد قوات دعم للقو  قوات اإلیكوموج الخاصة بها

فضها قبل و عن ضعف أجهزة اإلنذار المبكر للنزاعات  من جهة كما عبرت اإلرهابیة في شمال مالي
  .تفاقمها
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مند إنبثاقه عن منظمة  إلتحاد اإلفریقياألفارقة خالل الدورات العادیة واإلستثنائیة ل قادةالكما حاول     
التهدیدات مختلف مواجهة و في إفریقیا  ة لمنع النزاعات وتسویتهایجاد آلیإل 2001الوحدة اإلفریقیة في

ترتیب من  ویعتبر مجلس السلم واألمن اإلفریقيعلى رأسها ظاهرة اإلرهاب،  الجدیدة في منطقة الساحل
ترتیبات األمن الجماعي واإلنذار المبكر لتسهیل اإلستجابة الفّعالة في األوقات المناسبة ألوضاع النزاعات 

لذلك سارع قادة  وتوكول المجلس،واألزمات في إفریقیا حسب نص الفقرة األولى من المادة الثانیة من بر 
تجمید و  العسكرياإلنقالب  قادةبفرض إجراءات ردعیة ضد  م إتجاه األزمة المالیةفعل منه ةاإلتحاد كرد

عضویة مالي في مؤسسات اإلتحاد، كما لعب اإلتحاد دور فّعال في وضع خارطة طریق للتدخل 
في قمته العشرون المنعقدة في أدیس  2085رقم  الدولي حسب نص قرار مجلس األمنالعسكري اإلفریقي 
وتعبئة القمة لجمع الدعم الدولي لمالي تحت القیادة اإلفریقیة  ْت صَص ، حیث ُخ 2013أبابا في جانفي 

ز تحرك القادة األفارقة في  تشكیل الموارد إلعادة قوات األمن والجیش المالیین، إّال أن التماطل الذي میّ
یثبث مرة أخرى عدم جاهزیة القارة الذي تح المجال أمام التدخل الفرنسي التعامل مع األزمة المالیة ف

إیجاد حلول للمشاكل والصراعات اإلفریقیة، لتبقى بذلك القوات اإلفریقیة لتحمل مسؤولیاتها فیما یخص 
 إلتحاد اإلفریقي بعد أكثر من عشرة سنوات من تأسیسه مجرد قواتا لمجلس أمن التابعة الجاهزة اإلفریقیة

تقوم بالمناورات والتدریبات العسكریة دون الفعالیة المطلوبة ویقتصر دورها على مساندة القوات الفرنسیة 
 .ال مالي شأنها شأن قوات جماعة اإلیكواسفي عملیاتها العسكریة شم

یقي اإلفر  القادمة من منطقة الساحلالمختلفة والتهدیدات  ةمالیال ألزمةل إلنعكاسات السلبیةل كانوقد     
 هامصالحوحمایة  لمواجهة تلك التهدیدات لها مصالح في المنطقة ىتلالدول الكبرى ارك یتح دور في
منطقة الساحل وشمال إفریقیا مصدر تهدید ألمنهم في فترة ما  ة اإلتحاد األوروبيإعتبر قاد وقد ،الخاصة

 جدیدة األوروبیین إلى تأسیس عالقاتردة، وكبدیل لسیاسة تقدیم المساعدات عمد القادة بعد الحرب البا
قائمة على الشراكة بین الشمال والجنوب أساسها التعاون المشترك في مختلف المجاالت على رأسها 

إلى الشراكة األورومتوسطیة وصوال إلى  5+5الجانب األمني، لذلك تعددت عالقات االشراكة من مبادرة 
  .اإلتحاد من أجل المتوسط

مراتها بمستع مضمونها یتعلق درةابالتاریخیة لعبت فرنسا الدور األساسي في كل م وبحكم العالقات    
القدیمة، حیث تدخلت عشرات المرات في العدید من الدول اإلفریقیة بغیة حمایة مصالحها الحیویة والدفاع 

البند  بدریعة من خالل عملیة القط المتوحش على مناطق نفوذها، ذلك مایفسر تدخلها السریع في مالي
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من میثاق األمم المتحدة الذي ینص على شرعیة الدفاع الفردي أو الجماعي في حالة تعرض أحد  51رقم
العسكري یمنح موافقة التدخل  2085بالرغم من أن القرار األممي أعضاء األمم المتحدة لعدوان مسلح،

لتدخل العسكري في مالي ، هذا وبالرغم من معارضتها لدون غیرها لجماعة اإلیكواس لقوات اإلیكوموج
وتفضیلها للخیار الدبلوماسي قامت الجزائر بالسماح للطائرات الفرنسیة بإستخدام مجالها الجوي في تنفیذها 
للعملیات العسكریة ضد التنظیمات اإلرهابیة التي سیطرت على شمال مالي، كما تم التنسیق وتبادل 

  .لتهدید المشتركمن منطلق ا المعلومات اإلستخباراتیة بین البلدین

أما الدور األمریكي فهو مرتبط أساسًا بسیاستها العالمیة في حربها على اإلرهاب التي تبنتها بعد     
ضمن المصالح اإلستراتیجیة  ، فمنطقة الساحل اإلفریقي لم تكن2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

في یة إهتمامها بإفریقیا ومنطقة الساحل وتعود بدا ،الخارجیة تهاضمن إهتمامت سیاسلم تكن و األمریكیة 
بالهجومین اإلرهابیین ضد سفارتیها في كل إلى نهایة تسعینیات القرن العشرین لتزامن ذلك المجال األمني 

على  ، حیث ركزت الوالیات المتحدة األمریكیة في سیاستها إتجاه إفریقیا1998من كینیا وتنزانیا سنة 
فرق خاصة تابعة للعدید من الدول اإلفریقیة بهدف التعاون العسكري من خالل تأطیر و المجاالت األمنیة 

في ستقرار تحقیق اإلالرفع من قدراتها القتالیة لمحاربة مختلف التنظیمات اإلرهابیة في المنطقة، وبغیة 
شراكات األمنیة منطقة الساحل اإلفریقي على المدى الطویل تبنت القیادة األمریكیة العدید من البرامج وال

الي تشاد الذي یشمل كل من م) PAN SAHEL(برنامج  حیث أطلقتمع العدید من دول الساحل، 
تعزیز األمن واإلستقرار على الحدود الوطنیة لتلك الدول، لیتطور هذا البرنامج  النیجر وموریتانیا بهدف

 Trans-Saharian Counter(العابرة للصحراء لمكافحة اإلرهاب شراكةمبادرة الإلى  2005مطلع 
Terrorism Initiative TSCTI(  َوالجزائر الشریك  شمل تونس المغرب السنیغال بوركینافاسولت ْت عَ ّس وَ تَ و
ل في الحرب على اإلرهاب ، كما إرتفعت میزانیة برنامج تدریب القوات الخاصة لهذه الدول في الفعّا

  .2012مطلع  ملیون دوالر 33األكادیمیات األمریكیة إلى 

حمایة مصالحها الحیویة وتكریس هیمنتها على القارة اإلفریقیة قامت بتشكیل القیادة  وفي إطار    
، ویقع 2007التي أعلن عنها الرئیس جورج دبلیو بوش في) AFRICOM(العسكریة األمریكیة في إفریقیا

بسبب رفض الدول اإلفریقیة  ،افي شتوتغارت األلمانیة مقر القیادة األمریكیة الخاصة بأوروب هامقرّ 
ه لعبت الخفي الذي دوروال ،ستضافة مقرها في إفریقیا نظرًا للرفض القاطع للجزائر بخصوص هذه المسألةإ

ذلك في إطار الصراع على مناطق النفوذ، بهدف عدم إستقبال هذه القیادة مستعمراتها القدیمة  فيفرنسا 
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كتفائها بتقدیم الّدعم اإلستخباراتي للقوات في التعامل مع  ما یفسر الفتور األمریكي األزمة المالیة وإ
  .الفرنسیة في عملیاتها العسكریة شمال مالي

بإعتبارها المنظمة القائمة على حمایة السلم واألمن الدولیین فقد كان تعاملها  )ONU(أما األمم المتحدة   
أن األوضاع في مالي، حیث شجبت بش 2012الصادر في جوان 2056 مع األزمة المالیة بالقرار رقم

إلى ضرورة الحفاظ على  دعتو واإلطاحة بالرئیس المالي  اإلنقالب الذي نفذه بعض الضباط العسكریین
  . بدور الوساطة الذي تلعبه اإلیكواس من أجل إیجاد حل لألزمة تكما أشادوحدة مالي وسالمته الترابیة 

ن طرف التنظیمات اإلرهابیة، وبعد تردي األوضاع وزحف الحركة الوطنیة لتحریر أزواد المدعومة م    
وضح طلب الحكومة المالیة حیث  2012في أكتوبر 2071القرار رقم  إتخد مجلس األمن الدولي

اجهة خطر في مو  ینبنشر قوات إفریقیة لمساعدة قوات األمن والجیش المالی وجماعة إیكواس اإلنتقالیة
، كما حث المجتمع الدولي على تقدیم المساعدة لمالي من خالل إجراءات منسقة التنظیمات اإلرهابیة

عادة الحكم المدني والنظام الدستوري، غیر أن مواصلة الجماعات المسلحة  إلعادة تنظیم قواته المسلحة وإ
رتكابها مجازر في حق المدنیینزحفها إتجاه العاصمة  في  2085بإتخاد القرار رقم ذلك عّجل ،وإ

بعثة الدعم إسم ب إفریقيبتدخل عسكري ) إیكوموج(الذي یجیز لقوات جماعة اإلیكواس 2012دیسمبر
بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، كما حث  )MISMA(الدولیة تحت القیادة اإلفریقیة

السلطات المالیة اإلنتقالیة على ضرورة وضع إطار للتفاوض مع جمیع األطراف دون إستثناء خاصة مع 
  .التنظیمات التي قطعت عالقاتها بتنظیم القاعدة وفروعه

الجماعات المسلحة إتخذت  وبعد التدخل العسكري الفرنسي اإلفریقي في شمال مالي وتراجع ضغط   
تحت القیادة  بهدف تحویل بعثة الدعم الدولي 2013في أفریل 2100األمم المتحدة القرار رقم 

) MINUSMA(بعثة األمم المتحدة متعددة األبعاد لتحقیق اإلستقرار في ماليإلى ) MISMA(اإلفریقیة
تصارعة إلیجاد حل سلمي مألطراف البین ا بهدف تدعیم العملیة السیاسیة في مالي ومواصلة المفاوضات

نهائي لألزمة، وبهدف التضییق على التنظیمات اإلرهابیة في مجال مصادر التمویل عملت الجزائر بكل 
دفع الفدیة للتنظیمات یجرم عملیة  الدولي ار قرار لمجلس األمنحزم على الصعید الدولي من أجل إستصد

في تجنید  ، حیث تُْستََغلْ أهم مصادر التمویل لهذه الجماعات منها ر اعتببإ اإلرهابیة مقابل تحریر الرهائن
 للدولالحیویة  المصالحین وشراء األسلحة لتنفیذ إعتداءاتها ضد الجزائر ومصالها الحیویة وضد مقاتلال
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 مطلع 7101في الجلسة  2133لقرار رقم بإتخاد مجلس األمن الدولي ل، وهو ما أفلحت فیه الغربیة
  .2014جانفي 

مزمن الالصراع  بسببمنطقة شمال مالي التي تعیشها  الفوضى والصراعأخیرًا یمكن القول أن حاالت    
والجماعات ، جعلها مالذ آمن لمختلف التنظیمات اإلرهابیة ماليوالسلطة الحاكمة في  بین قبائل الطوارق

األمني  جانبمن ال ألمن الوطني الجزائريتهدید مباشر لهذه التنظیمات  حیث إعتبرت المتشددة،
 تفالتفجیرات واإلغتیاالت واإلختطافات التي إستهد من خاللوذلك  ،اإلقتصادي واإلجتماعيالجانبین و 

صابات الجریمة إلى جانب التحالفات التى أقامتها مع ع، ومصالحها الحیویةمواطنیها وقواتها األمنیة 
  .المنظمة وتجار المخدرات واألسلحة

بین األطراف المتصارعة في مالي وفقا إلستراتیجیتها القائمة على  وقد نجحت في إیجاد إتفاق سالم   
، وتركیزها على المقاربة التنمویة إلیجاد في إطارها اإلقلیمي أولویة الحل السلمي للنزاعات الداخلیة والبینیة

التقلیدیة لمبادئ بقیت محافظة على ا، كما أنها ومعارضتها ألي تدخل عسكري أجنبي حلول جدریة لألزمة
، كما التهدیداتو  طبیعة المخاطرو  الجدیدة التي مست شكل تالتحوالالموجهة لعقیدتها األمنیة بالرغم من 

شقه العسكري حیث  فيفعال كان لها دور  ةمالیالزمة األأن اإلستراتیجیات اإلقلیمیة والدولیة المتبعة إتجاه 
 معمق نهائيتستطع تحقیق حل لم من قبضة التنظیمات اإلرهابة غیر أنها إسترجاع شمال مالي  مكن من

، الشیئ الذي أذى بالجزائر إلى فرض مقاربتها الدبلوماسیة وتزعمها لفریق وفق الرؤیة الجزائریة لألزمة
  .ة الصراعات في القارة اإلفریقیةعالوساطة الدولي نظرًا لدرایتها الواسعة بطبی
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  .بخصوص األوضاع شمال مالي 2056: قرار مجلس األمن رقم: 01الملحق رقم 
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  .یوضح طلب مالي للتدخل العسكري لإلیكواس 2071قرار مجلس األمن رقم: 02 الملحق رقم
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  شمال مالي بقیادة إفریقیة قوة عسكریةالذي یجیز نشر  2085قرار مجلس األمن رقم: 03لحق رقم الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

212 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

213 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

214 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

215 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

216 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

217 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

218 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

219 
 

إلى بعثة  )MISMA(بخصوص تحویل بعثة المیسما 2100قرار مجلس األمن رقم: 04لحق رقم مال
  .)MINUSMA(المینوسما

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

220 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

221 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

222 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

223 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

224 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

225 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

226 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

227 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

228 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

229 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

230 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

231 
 

  .تحریر الرهائنلالذي یجرم عملیة دفع الفدیة  2133قرار مجلس األمن رقم: 05 ملحق رقمال

  

  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

232 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

233 
 

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قائمة المالحق   
 

234 
 

  



 

 

 

 

 

  

  

 

  

  المراجعة ـــــــــــــــقائم
 

  

 

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المراجعقائمة   
 

236 
 

  :قائمة المراجع  

  الكتب فئة  :أّوالً    

       باللغة العربیة: 

دار النهضة  :القاهرة( ،"اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام"بیل، ن أحمد حلمي -1

 .1988، )العربیة

دار المطبوعات  :القاهرة(، "والبنیان القانوني للجریمةاإلرهاب "، عطا اهللا إمام حسانین -2

 .2004، )الجامعیة

بعة طال ،)مركز الخلیج لألبحاث :ترجمة( ، عولمة السیاسة العالمیة، بلیس جون وسمیث ستیف -3

 .2004 ،)مركز الخلیج لألبحاث  :دبي ( األولى،

مؤسسة  :الجزائر(  الطبعة األولى، ،"االغتیاالت السیاسیة حقائق وأسرار"، مصطفى بن السعید -4

 .1994، )الوحدة للنشر والطباعة

جامعة نایف العربیة : الریاض(، بعة األولىطال، األمن و التنمیة، بن العجمي بن عیسى محسن -5

 .2011 ،)للعلوم األمنیة

 ،"األطلسي والحلف أوروبا- الجزائر...البعد المتوسطي لألمن الجزائري"، عبد النور بن عنتر -6

 .2005، )المكتبة العصریة للطباعة و النشر و التوزیع :الجزائر(

دیوان المطبوعات  :الجزائر ( ،"المنظمات االقلیمیة و نظام األمن الجماعي" ،بوزنادة معمر -7

 .1992، )الجامعیة

، الطبعة "اإلمتداد...الخلفیة الفكریة... النشأة: تنظیم القاعدة"، سعید الجمحي علي عبید -8

  .2008، )مكتبة مدبولي :القاهرة(األولى، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المراجعقائمة   
 

237 
 

التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاهات التفسیریة والنظریات "، عبد الناصر دليجن -9

  .2007، )دار الخلدونیة :الجزائر(،  بعة األولىطال ،"التكوینیة

 ،"ناقدةدراسة قانونیة : اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي"، تامر إبراهیم الجهماني - 10

 .)ن.س.ب( ،)دار الكتاب العربي للطباعة والنشر :الجزائر(

 .1996، )وليبمكتبة مد :رةالقاه ( ،الطبعة األولى، "اإلرهاب السیاسي"، عبد الناصر حریز - 11

جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي : اإلرهاب الّدولي"حمودة منتصر سعید،  - 13

 .2006، )دار الجامعة الجدیدة :اإلسكندریة(، العام والفقه اإلسالمي

، القاهرة( ،"المدخل إلى العلوم السیاسیة و االقتصادیة و اإلستراتیجیة" :آخرونو الرشیدي أحمد  - 14

 .2003، )المكتب العربي للمعارف

جرائم اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعیة واإلجرائیة للقانون الجنائي الدولي "، مدحت رمضان - 15

 .1995، )دار النهضة العربیة :القاهرة(، "دراسة مقارنة - والداخلي

: جمةتر (، نصوص و مقتطفات: الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان"ول ، بروالن باثریس وتافیرنیه   - 16

 .1996، )منشورات عویدات :بیروت( ، بعة األولىطال، )جورجیت الحداد

، بعة األولىطال، "األمن القوميتكنولوجیا المعلومات و االتصاالت و "، صالح محمد سالم - 17

 .2003، )البحوث العلمیة و االجتماعیةعین للدراسات و  :مصر(

عین للدراسات و البحوث  :مصر ( ،واحتماالت المستقبل: العراق ماذا جرى، سالم محمد صالح  - 18

  .2003، )اإلنسانیة و االجتماعیة

جامعة اإلمام محمد بن  :الریاض( ،"أسباب اإلرهاب والعنف والتطرّف"، صالح السدالن بن غانم - 19

 ).ط.س.ب(، )سعود اإلسالمیة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المراجعقائمة   
 

238 
 

 ،"تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر"، عمر اسماعیل سعد اهللا - 20

 .1986، )المؤسسة الوطنیة للكتاب :الجزائر(

 :الریاض( ،، الطبعة األولى،مفاهیم أمنیة، خالد بن عبد العزیزسعید محمود شاكر والحرفیش  - 21

 . 2010، )معة نایف العربیة للعلوم األمنیةجا

، ) دار أسامة للنشر والتوزیع :األردن(، الطبعة األولى، " اإلرهاب الدولي"، علي یوسف الشكري - 22

2008. 

، "المفهوم و التطبیق في الواقع العربي و الدولي: األمن اإلنساني" ،خدیجة عرفة محمد أمین - 23

 .2009، )جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة :الریاض( ،بعة األولىطال

دار الحریة للصحافة والطباعة   :القاهرة(، "اإلرهاب والعنف السیاسي" ،اللأحمد ج عزالدین - 24

 .1986، )والنشر

جامعة نایف العربیة للعلوم  :الریاض(، "موقف اإلسالم من اإلرهاب"، بن عبد اهللا حمدم العمیري  - 12

 .2004، )األمنیة

جامعة نایف العربیة  :الریاض (، الطبعة األولى، "اإلرهاب والقرصنة البحریة"، محمد فتحي عید - 25

 .2006، )للعلوم األمنیة

مركز : جمةتر  (، المفاهیم األساسیة في العالقات الدولیة ،أوكالهان تیري  غریفتش مارتن و - 26

 .2008، )مركز الخلیج لألبحاث :دبي(، )الخلیج لألبحاث

نهیار اإلمبراطوریة األمریكیة: اإلرهاب العولمي"، هارون فرغلي - 27 دار الوافي للطباعة (، "وإ
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