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هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء ىذا الواجب  الحمد  

 ووفقنا إلى إنجاز ىذا العمل

  أتوجو بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على

إنجاز ىذا العمل وفي تذليل ما واجيتو من صعوبات، وأخص بالذكر األستاذ  

ونصائحو القيمة التي    بتوجيياتو  بي علي'' الذي لم يبخل عليالمشرف ''بلعر 

 كانت عونا لي في إتمام ىذا البحث  

التي  وأتوجو شكري أيضا لألستاذة ''بوقراص رقية'' على المساعدة العلمية  

 قدمتيا لي

 



 
 الحمد هلل الق ائل ''وما توفيقي إال باهلل''

الذي وفقني إلنجاز ىذا العمل وبعد:    

 أىدي ىذا العمل المتواضع

إلى كل أفراد عائلتي الغالية،    

خاصة أمي التي سيرت وتعبت على تعليم    

 ي في إتمام ىذا العمل من قريب أو من بعيد

 كما أىدي ىذه الدراسة  

السياسية جامعة مستغانم  إلى كل زمالئي في قسم العلوم  

وفي األخير أرجو من اهلل تعالى أن يجعل عملي ىدا نفعا يستفيد منو جميع  

    الطلبة المتربصين المقبلين على التخرج
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 مقدمة:
شيدت مدركات األمن تحوالت جوىرية خصوصا بعد انييار المعسكر االشتراكي،  

وتتمثل ىذه التحوالت في توسع مفيوم األمن من المفيوم العسكري الضيق إلى األمن اإلنساني 
وكل ما يتعمق باإلنسان وكيفية تحقيق رغباتو والحفاظ عمى استمراريتو وصون كرامتو، خاصة 

 التركيز من أمن الدول إلى أمن األفراد.بعد تحول 
إن وضع مقاربة لتحقيق األمن اإلنساني أصبح بحاجة إلى تكاثف الدول جميعا لمنع  

ظيور إفرازات عدم تحقيقو، لقد عرفت الساحة الدولية بعد نياية الحرب الباردة من التحوالت، 
ساعدتيم عل من غير الدولة سواء عمى مستوى الفاعمين الدوليين، حيث ظير العديد من الفوا

ثورة المعمومات واالتصاالت التي ميزت ىذه المرحمة عمى التأثير في صياغة التفاعالت 
 الدولية.
أما عمى مستوى القضايا المطروحة، فصعدت مواضع جديدة إلى األجنحة الدولية، سواء  

ميدية كالقوة العسكرية، كان ذلك عمى المستوى الدولي أو عمى المستوى اإلقميمي، فالمواضيع التق
يميزان القوى والردع النووي، لم تعد ليا األىمية ذاتيا التي اكتسبتيا أثناء الحرب الباردة، أمام 

ذات بعد عالمي تعددن البنود التقميدية لمدول، فنجد منيا من أحدثت تحوال في بروز قضايا 
إلرىاب، الجريمة المنظمة، مفيوم التيديدات واألمن )البيت، اليجرة السرية، المخدرات، ا

 النزاعات األجنبية(.
كذلك القضايا االقتصادية التي أصبحت تتصدر األجندة الدولية وذلك لما أحدثتو  

في ىيكل عالقات القوة والتنافس الدولي،  المتغيرات االقتصادية الجديدة من تأثير في التطورات
وكذلك التحول عمى مستوى التفاعالت أو العمميات الدولية، فأصبح النظام يستيدف درجة 
مرتفعة من الروابط بين األفراد والجماعات في الدول المختمفة وفيما بين الحكومات وفيما بين 

اسية واالقتصادية، عمى نحو لم يعرف األوضاع الداخمية والخارجية وفيما بين الموضوعات السي
من قبل وذلك نتيجة التطور اليائل في وسائل النقل واالتصال ونتيجة نمو التطور التكنولوجي 

 وتيارات تبادل السمع واألفراد.
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نياية الحرب الباردة، إال أنو لم ينظر إلييا بالرغم من كل ىذه المستنجدات التي فرضتيا  
ا عمى استراتيجيات القوى الكبرى، خاصة منيا الواليات المتحدة أنيا قد انحمت تغيير  عمى

األمريكية القوة المييمنة والقطب األوحد الذي ظير بعد نياية الحرب الباردة، لذلك نجد األوساط 
األكاديمية المتخصصة في حقل العالقات الدولية قد وجدت نفسيا في حيرة من أمرىا حول 

 انتياجيا. الدولية الواجب  االستراتيجية
فمن ىذا السياق يأتي االىتمام الجزائري بالساحل اإلفريقي، خاصة وأن ىذا األخير بعد  

م، أصبح يحظى باىتمام أمريكي 2001سبتمبر  11أن كان منطقة ميمشة ال سيما بعد أحداث 
والقوى الدولية األخرى، باستثناء بعض االىتمام المنقوص من طرف فرنسا باعتبارىا صاحبة 

 ذ تقميدي في المنطقة.نفو 
لذلك عممت الجزائر عمى لم صفوف دول الساحل اإلفريقي ودفعتيا إلى تبني سياسة  

أي تدخل أجنبي أمنية مشتركة تقوم عمى الحمول المحمية لقضايا الساحل اإلفريقي وىذا لتجنب 
في في المنطقة كما ىو حال رفض دول المنطقة وعمى رأسيا الجزائر إقامة قواعد عسكرية 

المنطقة حيث دفعت ىذه المقاربة األمنية بالواليات المتحدة األمريكية إلى إقامة قاعدة األفريكوم 
 خارج منطقة الساحل.

، وسياسيا اقتصادياالتي ال طالما كانت ميمتو استراتيجيا، إن منطقة الساحل اإلفريقي  
دولية  استراتيجيةسبتمبر تكتسب قيمة  11طيمة فترة الحرب الباردة وما بعدىا، أصبحت أحداث 

جعمتيا بين أولويات اىتمامات ليست فقط الواليات المتحدة، بل والقوى الكبرى بصفة عامة 
 المربعة والتي حولتيا إلى فضاء خصب لتناسبخاصة وأنيا تمتد عمى ماليين الكيمومترات 

الجريمة المنظمة وظاىرة اإلرىاب الدولي ومصدرا لألزمات والنزاعات الداخمية نتيجة انفتاحيا 
تعقب مراقبتيا مما خمق نوع من االنكشاف الجغرافي ناىيك عن محدودية  عمى حدود دولية

 إمكانياتيا باستثناء الجزائر.
ة لمواجية مختمف تمك ىذه الوضعية دفعت دول المنطقة إلى الزيادة من نفقاتيا العسكري 

الميددات األمنية وىذا عمى حساب قطاعات حيوية مثل الصحة والتعميم، فاألزمة الميبية األخيرة 
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موازنة الدفاع العام  أدت بالجزائر أكبر قوى المنطقة سياسيا، عسكريا، واقتصاديا إلى رفع
فر  7إلى حدود  2011  يقيا.مميار دوالر وىي الميزانية األكبر في المنطقة وا 
ية أمنية ولعل األمر المثير االىتمام ىو أن ىذه المنطقة أصبحت تشكل أىمية حيو  

ألف برميل يوميا بحيث أصبحت 200واسعة، حيث تم اكتشاف لفظية ىامة حيث تنتج حاليا 
واقعا ممموسا في حين أعطت عمميات الحفر الجارية في صحراء مالي نتائج مشجعة، كما أن 

 االستراتيجية، وىو ما جعل التقارير اليورانيوما مصدر رئيس لمعادن النيجر تتميز بكوني
األمريكية تشير إلى أن غرب إفريقيا قد يتحول في المدى القريب إلى منافس جدي لمخميج 

 العربي من حيث الموارد النفطية.
اإلفريقي  ىذا من جية ومن جية أخرى، فقد تفاقمت األزمات الداخمية في الساحل 

الجماعات اإلرىابية، مما شكل تيديدا ليس  وانتشاروتفشت ظواىر خطيرة كالجريمة المنظمة 
نما من الممكن أن يصبح بمثابة التيديد الفعمي لدول الجوار  فقط عمى أمن المنطقة وا 

 والمجموعة الدولية عموما.
تمام واسع في جعل منو مواضع اىإن توفر الساحل اإلفريقي عمى مثل ىذه العوامل  

لو من اإلمكانيات مما يجعمو أحد الحمول اآلونة األخيرة منيا الجزائر التي طرحت منظورا أمنيا 
المساعدة عمى مواجية مختمف الميددات األمنية وما أكثرىا في منطقة تزداد فييا معدالت الفقر 

ماعي صعب، واجت اقتصاديوالمجاعة وموجات الجفاف واألمراض الفتاكة والمدفوعة بوضع 
 بالمنطقة ىو ما سنحاول تقميمو والبحث في أسبابو واألىداف المرجوة منو. االىتمامىذا 

وموقعيا  االقتصاديةدورا كبيرا في تاريخ المنطقة فقد كانت مواردىا لعبت دول الساحل  
الجغرافي وحيوية مكانيا محور الربط بين الشمال والجنوب اإلفريقي والبوابة الرئيسية إلفريقيا 
عمى حضارات البحر األبيض المتوسط والعالم وبناء عمى ذلك فإن الجغرافية السياسية لمنطقة 

تيجة تغير في الساحل اإلفريقي تعتبر كمدخل لفيم التحديات والمخاطر األمنية التي تواجييا ون
طبيعة التيديدات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة بفعل ظيور فواعل جديدة أثرت في المفيوم 
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التقميدي لألمن ويعتبر اإلرىاب كأمر ىذه الفواعل الجديدة العابرة لمحدود والذي استفاد من 
 والرقمية. المزايا التي منحتيا لو العولمة خاصة تمك المتعمقة بالثورة التكنولوجية

فأصبحت ىذه الظاىرة تبحث عن المناطق التي تؤمن ليا الحماية والفعالية الالزمة  
عن القيام بوظائفيا األساسية بما لنشاطيا خاصة في تمك المناطق التي تكون فييا الدول عاجزة 

الداخمي لمواطنييا كمنطقة الساحل اإلفريقي التي شيدت في  واالستقرارفييا توفير األمن 
السنوات األخيرة تناسيا معتبرا لظاىرة اإلرىاب والجريمة المنظمة بكل أنواعيا، والتي جعمت من 

ومن ىنا جاءت أىمية الدراسات لما ليا المنطقة مصدرا لتيديدات أمنية إقميمية ودولية خطيرة 
 .األمن والسالم في المنطقةمن أبعاد خطيرة عمى مستقبل 

 :الدراسة أدبيات -
 :ومنيا الموضوع تناولت التي المراجع بعض عمى دراستنا في اعتمدنا لقد 

 والحمف أوروبا -الجزائر الجزائري لألمن المتوسطي البعد'': ''عنتر النور عبد'' كتاب -
 عشر إحدى في جاء والذي ،2005 سنة الجزائر في العصرية المكتبة عن الصادر'' األطمسي
 تواجيو، التي والتيديدات التحديات وأىم الجزائري الوطني األمن محددات فييا تناول فصال،
ن الساحل، في األمني بالوضع ارتباطيا ظل في خاصة اإلرىاب تيديدات تناول حيث  كان وا 

 التيديدات) النفسي الجانب في أكثر األمنية التيديدات مفيوم عمى التركيز حاول الكاتب
 (.التقميدية

 والمشاريع الجزائرية المقاربة بين الكبرى الصحراء منطقة في األمن: ''حول ماجيستر رسالة -
 دول تواجو التي األمنية التيديدات من جممة فييا جاء والتي'' بوبيو نبيل لمباحث'' األجنبية
 ليذه التصدي في الجزائرية األمنية المقاربة نجاعة مدى وكذا الكبرى الصحراء ومنطقة الساحل

 المختمفة السيناريوىات من مجموعة وفق التيديدات
 االستراتيجية لمدراسات الشعب مركز عن راصدة مجمة في لو موضوع في'' برقوق أمحند -

 تتواجد التي الظروف فيو تناول والذي ،''الخارجية والحسابات التيديدات بين الساحل'' بعنوان
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 األمن تحقيق أجل من الممكنة والحمول البيئية، الصراعات ظل في المنطقة دول عمييا
 .ككل المنطقة في واالستقرار

'' طالب أحمد يرأبص'' لمباحث'' اإلفريقي الساحل في األمنية المشكمة: ''حول ماجيستر رسالة -
 الداخمية األمنية المشاكل أغمب حصر فييا حاول الذي ،2010 -2002 الجزائر جامعة من

 .اإلفريقي الساحل في باألمن ارتباط ليا التي والخارجية
 : الدراسةأهمية -

الذي ىو األمن  وىو أىم قضايا السياسة الدولية واحد من في التطرق إلىتكمن أىمية  
 الحاجات األساسية التي سعى اإلنسان لتحقيقيا. أىم

جيو إستراتيجية كما تزداد أىمية الحديث عن األمن عن ربطو بمنطقة ذات أىمية  
كمنطقة الساحل اإلفريقي، وكون الموضوع يسمط الضوء عمى أبرز التيديدات األمنية الجديدة 
)اإلرىاب، الجريمة المنظمة( والتي تعد من أىم الظواىر األكثر تعقيدا وغموضا في العالقات 

 الدولية.
القومي الجزائري  وتبرز أىمية الموضوع أيضا في دراسة تأثير ىذه التيديدات عمى األمن 

 في مختمف الجوانب )العسكرية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية...(.
 أهداف الدراسة:-
 إبراز األطر النظرية المفسرة لمفيوم األمن والتيديدات األمنية الجديدة. -
األمنية الجديدة التي تواجو منطقة الساحل اإلفريقي من التعرف عمى ماىية التيديدات  -

 إرىاب، وجريمة منظمة، ورصد انعكاساتيا عمى واقع األمن القومي الجزائري.
   ىذه التيديدات عمى األمن في الجزائر. انعكاساتإبراز أىم  -

 أسباب اختيار الموضوع:
 األسباب الموضوعية:

 محاولة فيم وتفسير طبيعة التيديدات ومصادرىا وفيم البيئة األمنية. -
 األمني في منطقة الساحل اإلفريقي. تجدد التحدي -
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 الدولي واإلقميمي بمنطقة الساحل اإلفريقي بعد تيميشيا لمدة طويمة. االىتمامتزايد  -
 انتقال بعض تبعات األزمة في المنطقة إلى الجزائر عبر الحدود المفتوحة. -
 واسعا داخل األوساط األكاديمية. اىتماماأصبح ىذا الموضوع بمغ مؤخرا  -

 األسباب الذاتية:
ال شك أن الرغبة الممحة لدينا في معالجة موضوع التيديدات األمنية الجديدة وتأثيرىا عمى  -

 األمن القومي الجزائري أىم وأبرز مبرر الختياره.
 محاولة إلثراء المكتبة الجامعية في ىذا المجال. -
 ألمني.ومنظور الجزائر ا استراتيجيةرغبتنا الشديدة في الدفاع عمى  -
في المنطقة العربية واإلسالمية  واالستقراراالىتمامات الشخصية بمسائل تحقيق األمن  -

 واإلفريقية.
الضرورة تقتضي معالجة المواضيع التي قد تساىم دراستيا في توضيح الرؤى ورسم  إن -

تصور شامل لواقع التيديدات األمنية الجديدة في الساحل اإلفريقي ومدى ترابطيا مع البيئة 
 العالمية.

 :الدراسة إشكالية-
السنوات التي تعرفيا منطقة الساحل اإلفريقي في  األمنيةوالتيديدات  األزماتفي ظل  

األخيرة، وبحكم القرب الجغرافي والتاريخي لمجزائر بدول الساحل عممت الجزائر عمى مواجية 
عدة استراتيجيات مستمدة من تاريخ ومبادئ العقيدة األمنية الجزائرية اتجاه  بإتباعىذه المخاطر 

 جوارىا الجغرافي.
 وعميو فاإلشكالية المطروحة تتمثل في:

 التهديدات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي؟ الدور الذي لعبته الجزائر في مواجهةاهو م
 وانطالقا من ىذه اإلشكالية يمكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية: 

 ماذا يقصد باألمن والتيديدات األمنية؟ -
 ما ىي طبيعة التيديدات األمنية الموجودة في الساحل اإلفريقي؟ -
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 زائر في منطقة الساحل اإلفريقي؟فيما تتمثل التحديات األمنية التي تواجييا الج -
 ما ىي اآلليات التي اتبعتيا الجزائر لمواجية التيديدات األمنية المتزايدة؟ -
 :فرضيات الدراسة 

تعمل ىذه الدراسة عمى اختبار لتدليل صعوبات البحث واإللمام بجميع جوانب اإلشكالية  
 الفروض التالية:

 الفرضية الرئيسية: -أ(
الجزائر عمى آليات واستراتيجيات شاممة كمما تمكنت من النجاح في مواجية كمما اعتمدت  -

 التيديدات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي.
 الفرضيات الفرعية: -ب(
توجد عالقة بين تطور التيديدات األمنية وتطور المفاىيم واألطر النظرية المفسرة لموضوع  -

 األمن.
اإلفريقي زاد تأزم الوضع األمني في الجزائر تأزم الوضع األمني في منطقة الساحل  كمما -

 بسبب كثرة التيديدات األمنية.
كمما زادت حدة التيديدات األمنية المتواجدة بمنطقة الساحل اإلفريقي كمما زادت آثارىا عمى  -

 أمن الجزائر القومي.
لمواجية التيديدات األمنية في  مدتيا الجزائرتوجد عالقة بين اآلليات المتعددة التي اعت -

 وبين األطر اإلقميمية ومدى قدرتيا عمى االستجابة ليا. منطقة الساحل االفريقي
 حدود الدراسة: -5
 النطاق المكاني: -أ(

تتقيد الدراسة بنطاق مكاني محدد وىو منطقة الساحل اإلفريقي باعتباره نموذجا لدراسة  
العابرة  الالت سائميةاألمني وانعكاساتو عمى جميع المستويات ومنيا التيديدات  االنييار

السريعة، مع إبراز الموقع الجغرافي لممنطقة وأىميتيا الجيوسياسية  وديناميكيتيالألوطان 
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عمى أمن الجزائر باعتبار أنيا تعد دولة محورية عمى الصعيد العربي، اإلفريقي  وانعكاسيا
 .استراتيجيةتمثمو من أىمية جيو لما  والمتوسطي

 النطاق الزماني:  -ب(
لى   أدت المشاكل الداخمية لبمدان من مالي والنيجر وليبيا إلى عمميات نزوح وىجرة وا 

عمى الجزائر، تفاقمت بعد فشل ىذه الدول في عممية البناء الوطني ترتيب أعباء أمنية متزايدة 
والجريمة المنظمة بكل أشكاليا بعد نياية الحرب الباردة وبروز تيديدات دائما كمية مثل اإلرىاب 

وتوسع قطاعات التيديد األمني في المنطقة، ومن ثم يكون المجال الزمني لمدراسة ىو فترة ما 
 بعد الحرب الباردة.

 مناهج الدراسة: -
تتطمب طبيعة الموضوع تركيب مجموعة من المناىج لتحقيق التكامل والتوازن العممي  
 سة الموضوع وىيكمتو، ومنو فأىم المناىج المستخدمة نجد:في درا
ويفيدنا في مواكبة التطورات التي مرت بيا العممية التنظيرية في  المنهج التاريخي: -

 الدراسات األمنية وتتبع مسارات أزمة الطوارق وتناسي خطر التيديدات في المنطقة.
الجيوسياسي لمنطقة الساحل يساعدنا في إجراء مسح أفقي لإلطار  المنهج المسحي: -

اإلفريقي من ناحية الموقع، السكان، الموارد والتضاريس، وكذلك الكتشاف التفاعالت 
 إلى تيديدات. والمتحولةاالجتماعية، التاريخية المنتجة لألزمات الحادة 

النظرية لمسألة األمن بين المدارس يسمح لنا بمقارنة المقاربات  المنهج المقارن: -
 المختمفة.التنظيرية 

عميو ألنو يتناول كامل المتغيرات والظواىر المرتبطة بيا  اعتمدنا منهج دراسة حالة: -
بالوصف الكامل والتحميل، وىذا ما سنحاول التطرق إليو من خالل التركيز عمى حالة 

 مواجية الجزائر لمتيديدات الموجودة في منطقة الساحل اإلفريقي.
 صعوبات الدراسة:  -
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صعوبات تعترضو خالل إجراء بحثو، وموضوع دور الجزائر في مواجية  إن لكل باحث 
التيديدات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي رغم الكتابات الكثيرة التي تناولتو بالبحث 
والدراسة، فإنو ال يزال موضوع تساءل ومن الصعب الخوض فيو، وىذا التأثير المستجدات 

 حكم في الموضوع.الدولية ولكثرة المتغيرات التي تت
 فمن خالل تناولنا ليذا الموضوع واجينا جممة من الصعوبات، لعل أىميا:  

تطرقت  في مجمميا موضوع دراستنا والتي التي تناولت الجامعية والرسائل كثرة المذكرات -
 متحديات األمنية الميددة ألمن المنطقة، ما جعمنا إلعادة البحث لتفادي الوقوع في فخ التكرار.ل

 مفاهيم ومصطمحات الدراسة: -9
باستخدام '' عمى أنو تيديد لمؤسسة الدولة Barry Buzanيعرفو ''باري بوزان  التهديد: -

أو استخدام مكونات القدرة لمدولة ضد دولة أخرى، حيث يمكن أن يكون إقميم  اإليديولوجية
الدولة ميددا بضرر أو الغزو واالحتالل، ويمكن لمتيديدات أن تأتي من الداخل أو من الخارج، 
حيث يحدد ''باري بوزان'' نوعين من الدول، الدولة القومية، وىي التي تتعرض لمتيديدات من 

 1ا الدولة الضعيفة ىي التي يمكن أن تتعرض لمتيديدات من الداخل والخارج.الخارج فقط، بينم
ىو شرط لمحفاظ عمى بقاء الدولة من خالل استخدام القوة االقتصادية والعسكرية  األمن: -

والسياسية وممارسة الدبموماسية ويكون التركيز عمى القوة العسكرية لمحفاظ عمى أمن الدولة 
  2متخذة لضمان األمن الوطني.القومية والتدابير ال

فريقيا ما وراء الساحل اإلفريقي - : يشكل الساحل اإلفريقي المنطقة الفاصمة بين شمال إفريقيا وا 
الصحراء كامتداد إقميمي بين البحر األحمر شرقا إلى المحيط األطمسي غربا، شمال دول: 

، السنيغال، إذ ىي المعبر بين إفريقيا الشمالية السودان، النيجر، التشاد، مالي، موريطانيا

                                                           
 ، دبيNSRAفوزي حسن الزبيدي، منيجية تقييم مخاطر األمن القومي، دراسة تحميمية لمنيجية تقييم مخاطر األمن القومي  1

 .20، ص2015، مركز المنظار لمتدريب والدراسات اإلستراتيجية، إستراتيجية رؤى
 .32، القاىرة، دار عمران، ص1المغة العربية، المعجم الوسيط، ط مجمع 2
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فريقيا جنوب الصحراء ''السوداء'' وكالىما فضاء جيوسياسي محدد بذاتو ومتميز  ''البيضاء'' وا 
   3بخصائصو.

 تقسيم الدراسة:  -01
ومن أجل بموغ األىداف باالستناد إلى المنيجية المعتمدة في إطار إنجاز ىذه المذكرة،  

عممية والعممية قد ارتأينا إلى تقسيم ىذه الدراسة ومعالجتيا عمى النحو اآلتي: مقدمة النظرية، ال
 وثالثة فصول، خاتمة.

عاما لموضوع الدراسة، تعريف باإلشكالية وفرضيات الدراسة مدخال مقدمة: وتحوي تمييدا أو  -
 إضافة إلى الوسائل المنيجية المعتمدة.

الفصل األول: ونتناول في ىذا الفصل اإلطار النظري والمفاىيمي األمن من خالل ثالثة  -
مباحث، يتضمن المبحث األول البناء المفاىيمي لألمن، في حين خصص المبحث الثاني لمبناء 
المفاىيمي لمتيديدات األمنية الجديدة أما المبحث الثالث فسنتعرض من خاللو إلى األمن حسب 

 ت النظرية.المقاربا
الفصل الثاني: وفيو يتم التطرق إلى التيديدات األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي،  -

مقاربة جيوسياسية، أمنية، وذلك من خالل مفيوم منطقة الساحل اإلفريقي في المبحث األول، 
خصصنا كما خصصنا المبحث الثاني لمتيديدات اإلقميمية لمنطقة الساحل اإلفريقي، بينما 

 المبحث الثالث لمتحديات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي.
يتناول الفصل الثالث التبعات األمنية لمنطقة الساحل اإلفريقي عمى  وأخيراالفصل الثالث:  -

األمن القومي الجزائري وآليات مكافحتيا، وذلك من خالل التعرض لمعقيدة األمنية واألمن 
الجزائر في  إستراتيجياتاألول، أما المبحث الثاني فسنتناول  القومي الجزائري في المبحث

 مواجية التيديدات غير التقميدية.
 خاتمة: من خالليا سنحاول تقديم حوصمة عامة لموضوع الدراسة. -

                                                           
مجمة العموم االجتماعية، جامعة سطيف، الجزائر، جميمة عالق، إستراتيجيات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء،  3

 .01، ص2014، ديسمبر 12العدد 
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 الفصل األول: اإلطار النظري والمفاهيمي لألمن 
العممي، ألنو مفيـو نسبي  إف مفيوـ األمف مف أصعب المفاىيـ التي يتناوليا التحميؿ 

ومتغير ومركب ذو أبعاد عدة ومستويات متنوعة، يتعرض لتحديات وتيديدات مباشرة وغير 
مباشرة مف مصادر مختمفة، تختمؼ درجتيا وأنواعيا وأبعادىا وتوقيتيا سواء تعمؽ ذلؾ بأمف 

ة في حقؿ العالقات لة أو النظاـ اإلقميمي أو الدولي، فيو أحد المفاىيـ المركزيالفرد أو الدو 
الدولية الذي اتسـ بالغموض الشديد منذ ظيور العالقات الدولية كحقؿ عممي مستقؿ عقب 
الحرب العالمية األولى، وقد احتمت القضية األمنية وضعا مركزيا في السياسات الخارجية 

ات وقائية إجراء بإتباعلبعض الدوؿ التي عادة ما تتخذ ''األمف'' ىدفا مف أىدافيا يتـ تحقيقو 
وأخرى عالجية، وىي تيدؼ مف ورائيا إلى تغيير البيئة المحيطة أو بحبس ما أطمؽ عميو 

الحدود ''أرلوند ولفرز'' )أىداؼ البيئة( ولـ يعد األمف يقتصر عمى الفيـ التقميدي المعني بحماية 
نما اتخذ أبعاد أشمؿ مف ذلؾ تنطوي عمى تطور ال مجتمع باتجاه اإلقميمية، أو بمعناه العسكري وا 

 تحقيؽ أىدافو التي تضمف لو مصالحو.
  المبحث األول: البناء المفاهيمي لألمن

في نظريات العالقات الدولية، مسألة تكويف المفاىيـ، إذ تتميز  مف بيف المسائؿ الخالفية 
المفاىيـ في ىذا الحقؿ عموما بغموضيا وغياب اإلجماع بيف المختمفيف حوؿ معناىا ويمكف 

   1مالحظة ىذا االحتجاج النظري المتواصؿ حوؿ تكوينيا مف خالؿ مفيوـ األمف.
رب الباردة نقاشات عديدة تدور أساسا فقد عرؼ نقؿ الدراسات األمنية منذ نياية الح 

 رباتقاالمحوؿ طبيعة مفيوـ األمف، معاينة ومدلوالتو ويعود ىذا بالدرجة األولى إلى عجز 
دراؾ السموك ات والظواىر األمنية التقميدية خالؿ يواألطر التحميمية التي كانت توظؼ لتفسير وا 
ئؾ الداعيف إلى ضرورة الحفاظ عمى فترة الحرب البادرة، أي أف ىذه النقاشات تدور بيف أول

                                                           
بف عنتر عبد النور، البعد المتوسطي ألمف الجزائر، أوروبا والحمؼ األطمسي، الجزائر، المكتبة العصرية لمطباعة والنشر  1

 .13، ص2005والتوزيع، 
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المفيـو التقميدي لألمف مف جية وأولئؾ الداعيف إلى ضرورة توسيع مفيـو األمف وبالتالي حقؿ 
 1الدراسات األمنية مف جية أخرى.

  المطمب األول: مفهوم األمن
قبؿ التطرؽ إلى تحديد مفيـو األمف ضمف تعريفو المغوي واالصطالحي وجب اإلشارة  
أف ىنا المصطمح يعد مف أصعب المصطمحات التي يتناوليا التحميؿ العممي، فيو مف إلى 

أبرز المفاىيـ التي برزت في الدراسات األكاديمية أجنبية ليس عند األكاديمييف فقط بؿ حتى 
عند كبار صناع القرار، ففي وقت مضى كاف التركيز عمى األمف الوطني كمؼ بفعؿ التطورات 

 يوـ أو تعريؼ األمف واسع.الدولية أصبحت مف
 يرجع الباحثيف صعوبة ضبط تعريؼ محدد لألمف لألسباب التالية:

 مفيوـ خاضع لمتطورات الدولية. -
 مفيوـ األمف يتحدد حسب طبيعة التيديدات األمنية. -
 أف الدراسات األمنية ال تزاؿ جزء مف حقؿ العالقات الدولية. -

 الفرع األول: التعريف المغوي لألمن
فإذا عدنا إلى النص القرآني وجدنا مادة أمف في صيغ شتى ـو األمف قديـ جدا إف مفي

المرات بنسبة تواتر وتوارد مرتفعة جدا والسبب فغي ذلؾ يرجع إلى أنيا المادة التي اشتؽ منيا 
 2إيميماف.
الناتج عف الوثوؽ باهلل وىو اإليماف وىذا ما ينجر عنو  االطمئناففاألمف في األصؿ ىو  

 راحة النفس، استبينا مفاىيـ اإليماف واألمانة واألمف وىي الطاغية في النص القرآني.
: 04األمف في تعريفو المغوي ىو نقيض الخوؼ حيث قاؿ تعالى في سورة قريش اآلية  

ـْ ِمْف ُجوٍع  الذِّي (3)}َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اَلَبْيِت  ولو رجعنا ، 1{(4)ِمْف َخْوؼِ  واءمنيـَأْطَعَمُي
                                                           

بمعيد منيرة، الديناميكيات األمنية الجديدة في اإلقميـ المتوسطي: دور الجزائر األمني كفاعؿ في المنطقة، مداخمة في الممتقى  1
 .100، ص2008أفريؿ  30و 29الدولي، الجزائر واألمف في المتوسط واقع وآفاؽ، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، يوميف 

األمف اإلنساني وحقوؽ اإلنساف، المجمة العربية لحقوؽ اإلنساف المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف، الطيب البكربي، الترابط بيف  2
 .165(، ص2003)جواف  10عدد 
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تعريؼ األمف في القواميس لوجدنا تقاطعا يشير عموما إلى تحقيؽ حالة مف انعداـ الشعور 
حالؿ شعور األماف وفي ىذا الصدد قاؿ تعالى في سورة النور اآلية   موُ الَ  دَ عَ : }وَ 55بالخوؼ وا 

 ـْ يُ لَ  فَ كِّ مَ يُ لِ وَ  ـْ يُ مِ بْ قَ  فْ مِ  يفَ ذِ الَّ  ؼَ مَ خْ تَ ا اسْ مَ كَ  ضِ رْ األَ  فيِ  ـْ يُ نَّ فَ مِ خْ تَ سْ يَ ات لِ حَ الِ وا الصَّ مُ مِ عَ وا وَ نُ مَ آَ  يفَ الذِ 
ـْ َأْمًنا{ى ضَ تَ رْ ي اِ ذِ الَّ  ـْ يُ ينَ دِ  ـْ ِمْف َبْعِد َخْوِفِي َلنُي ـْ َوِلُيَبدِّ َلُي

، فإف كممة األمف وحدىا وردت خمس 2
 مرات بصيغة أمينيف، ومنيا ثالثة ذكر فييا األمف في مقابؿ الخوؼ.مرات بيذه الصيغة وسبع 

ـْ َأْمُر ِمْف اأَلْمِف َوالَخْوِؼ َأَذاُعوا ِبِو{ َذا َجاَءُى وقولو عز وجؿ: }َواِ 
، ومف نؤكد أف األمف ىو ضد 3

 الخوؼ في اإلسالـ.
جوىره  أي أف األمف فيبمعنى أمف وطمأنينة  Scurityكما وردت الكممة اإلنجميزية  

، فمصطمح 4الخمو مف وجود تيديد لمقيـ الرئيسية سواء كانت تتعمؽ بالفرد أو المجتمع أو الدولة
أمف بمفيومو لقي العديد مف الجدؿ مف طرؼ العديد مف المفكريف عبر مختمؼ األزمة التاريخية 

لى غاية الوقت الحالي فقد اختمؼ المفكريف  بجوىره في وضع تعريؼ جامع مانع لألمف يحيط وا 
 في مجاؿ الدراسات األمنية.

 الفرع الثاني: التعريف االصطالحي لألمن
تي كانت ترتكز يجدر التطرؽ إلى تعريفات بعض المفكريف الإلى تعريفات  يجدر التطرؽ 

  5عمى الجانب العسكري.
(: األمف الوطني ىو القدرة عمى مقاومة وتصدي Giacomo Cucianiجياكومو لوسياني ) -

 أجنبي. أي عدواف

                                                                                                                                                                                           
 ، سورة قريش، القرآف الكريـ.4اآلية  1
 ، سورة النور، القرآف الكريـ.55اآلية  2
 ، سورة األنعاـ، القرآف الكريـ.81اآلية  3
أبصير أحمد طالب، المشكمة األمنية في منطقة الساحؿ اإلفريقي، رسالة ماجيستر: تخصص عالقات دولية فرع إستراتيجية  4

 . 10ـ، ص2010/ 2009ومستقبميات، جامعة الجزائر، كمية اإلعالـ والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية 
 .131ـ، ص1979عبد الوىاب الكيالي وآخروف، الموسوعة السياسية، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  5
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فيو مف خالؿ ىذا التعريؼ يعتبر أف أمف الدوؿ مرتبط بما تمتمكو مف قوة عسكرية  
 لمتصدي لمتيديدات والعدواف الخارجي.

مف يعرؼ عبد الوىاب الكيالي: األمف بمنظوره التقميدي عمى أساس ''أنو تأميف سالمة الدولة  -
رة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو أخطار داخمية وخارجية قد تؤدي بيا إلى الوقوع تحت سيط

 انييار داخمي''.
يقدـ ىنري كيسنجر تعريؼ لألمف بأنو: ''أي تطرؽ يسعى المجتمع عف طريقو لتحقيؽ حقو  -

 في البقاء''.
أعطى نظرة شمولية في تعريؼ األمف بقولو: ''( Robert Mcnamaraأما روبرت ماكنمار ) -

الذي ال  األمرالداخمي،  االستقرارمف نت حد أدنى ''ال يمكف لمدولة أف تحقؽ أمنيا إذا ضم
، فاألمف في نظر ماكنمار ىو التنمية ومف دوف 1يمكف تحقيقو إال بتوفير حد أدنى لمتنمية''

 تنمية ال مجاؿ لمحديث عف األمف.
( وىو أحد المختصيف في الدراسات األمنية يعرؼ Barry Bazzanأما باري بوزاف ) 

 ''غياب عمى القيـ األساسية في المجتمع''. األمف ببساطة عمى أنو:
يعتبر تعريؼ باري بوزاف مف أحدث تعريفات األمف األكثر تداوال في األدبيات األمنية  

ويراه أيضا أنو: ''العمؿ عمى التحرر مف التيديد وفي سياؽ النظاـ الدولي فيو قدرة الدولة 
الوظيفي ضد قوى التعبير التي اعتبرىا والمجتمعات عمى الحفاظ عمى كيانيا المستقؿ وتماسكيا 

معاديو في سعييا لألمف، إف الدولة والمجتمع يوجداف أحيانا في انسجاـ مع بعضيا البعض، 
لكف يتعارضاف أحيانا أخرى، أساس األمف ىو البقاء لكنو يحوي أيضا عمى جممة مف 

مف مف التيديدات''  حوؿ شروط الوجود وال يعني ''بالعمؿ عمى التحرر الجوىرية االىتمامات
تحييده كمية، ذلؾ أنو في ظؿ الفوضوية فإف األمف يمكف فقط أف يكوف نسبيا وال يمكف أف 

  يكوف مطمؽ''.  

                                                           
 .39، ص1971روبرت ما كنمار، جوىر األمف: ترجمة: يونس شاىيف، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر،  1
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الذي في نفس ىذا االتجاه ولكف  (Arnold Wolfersونجد كذلؾ األستاذ أرلوند والفرز ) 
لتيديد، ضد القيـ مع بعض التفسير لقضية غياب الخوؼ، حيث يؤكد ''األمف'' ىو غياب ا

المنتسبة، ىذا في جانبو الموضوعي أما مف الجانب الذاتي فيو غياب الخوؼ مف أف يتـ 
 المساس بأي مف ىذه القيـ.

مف خالؿ ىذه التعريفات وعمى الرغـ مف عدـ حصرىا، يمكف إعطاء تعريؼ شامؿ  
قوتيا الداخمية والخارجية بأنو: ''قدرة الدولة عمى استعماؿ مصادر ''لألمف'' حيث يمكف القوؿ 

واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية وباقي قدرات في شتى القطاعات في الحفاظ عمى المجتمع 
وفي مواجية التيديدات مف الداخؿ والخارج في السمـ وفي وقت الحرب وذلؾ مع استمرار ىذا 

 في الحاضر والمستقبؿ''.
يمكف لنا استخالص ثالثة صفات رئيسية مف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لألمف،  

 لألمف وىي: 
النسبية: بمعنى أف األمف أمر نسبي في العالقات الدولية، فال يوجد أمف مطمؽ يمكف تحقيقو  -

 ألف ذلؾ يعني تيديد أمف اآلخريف.
نما يرتبط  - الشمولية: بمعنى أف األمف مفيوـ شامؿ ال يتوقؼ عمى عنصر أو بعد واحد وا 

 األبعاد السياسية منيا: العسكرية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، النفسية...بمجموعة مف 
جود بؿ ىو مفيوـ متكرر الديناميكية: بمعنى أف األمف ليس حقيقة ثابتة، وال يوصؼ بال -

مختمفة بمعنى مسألة األمف المتغيرة تتأثر بتطور الوضع الدولي يعني في أوقات وأماكف 
 والداخمي.
 الثاني: مستويات وأبعاد األمنالمطمب 

 (Securite Internatinal) مستويات األمنالفرع األول: 
  األمن الدولي )العالمي(: - أ

يعتبر مفيوـ األمف الدولي والعالمي األكثر بروزا بعد نياية الحرب الباردة الذي يعود 
عمى أي دولة أف الذي يعود إلى تطور أدوات الصراع الدولي ووصوليا إلى درجة يستحيؿ منيا 
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تضع نفسيا بمنأى عف التفاعالت واألحداث الدولية تمسيا وتمس أمنيا الوطني بشكؿ مباشر 
أو غير مباشر، فقد أصبح ىناؾ حالة عالمية مف اإلحساس بالخطر وعدـ الشعور باألمف 

 وبالتالي ال بد مف عالمية لألمف وجماعية في العمؿ والتنسيؽ مف أجؿ تحقيقو وحمايتو.
عرؼ األمف الدولي عمى أنو وضعا تحدث فيو األمور في جزء مف العالـ بحيث ال وي 

تؤثر في الناس الذيف يعيشوف في جزء آخر منو ويعني ىذا مثال السالمة مف تيديد الحرب بيف 
   1الدوؿ ومف عبور اإلرىابييف الحدود الدولية، ومف إسياـ الصراعات في مناطؽ معينة.

( تعريفا يقدـ صورة Security Internatinalالدولي ) وقد وضعت صحيفة األمف 
أوضح لمفيوـ األمف العالمي حيث تقوؿ: ''بتزايد تعريؼ األمـ ألمنيا ليس باألشكاؿ التقميدية 
لقواتيا المسمحة واقتصادىا النشيط واستقرار الحكـ فييا فقط، بؿ بشروط أخرى كقدراتيا التي 

لطاقة والعمـ والتكنولوجيا والغذاء والمصادر الطبيعية''، كانت في الماضي أقؿ مركزية كموارد ا
والتوريدات لقد فرض االعتماد المتبادؿ اىتمامات عبر األمـ كالتجارة واإلرىاب عبر األمـ 

العسكرية والبيئة لتكوف عناصر رئيسية في االعتبارات األمنية في أي مجتمع رفاء ورخاء، 
مؿ ذات التأثير المباشر في بيئة نظاـ دولة األمة وسيادة ويشتمؿ األمف العالمي جميع تمؾ العوا

أعضائيا مع تأكيد خاص عمى استخداـ القوة والتيديد بيا وضبطيا، وتجدر اإلشارة ىنا إلى 
يقاع القدرة عمى التكيؼ مع ىذا الفارؽ في إيقاع سرعة التغير في ظو  اىر المجتمع الدولي وا 
قد مكانتيا المركزية فبدأت بالتخمي عف مياميا التقميدية التغيير المتسارع وىو ما جعؿ الدوؿ تف

عامة ذات الطابع المدني، وىنا برزت ضرورة مشاركة القوى المدنية في تحديد أمف المجتمع 
   2والدولة واألفراد وتغميب المنظور المدني عمى المنظور العسكري.

  (Regional Securityاألمن اإلقميمي ) -ب
ظير مصطمح األمف اإلقميمي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية األولى، ليعبر عف  

تنتمي إلى إقميـ واحد وتسعى لمتنسيؽ الكامؿ لكافة قدراتيا سياسة تنتيجيا مجموعة مف الدوؿ 
وقواىا لتحقيؽ استقرار أمنيا في محيط اإلقميـ، يردع التدخالت األجنبية مف خارج اإلقميـ، 

المجاورة الميددة لو وقد انتشر استخداـ ىذا المصطمح عقب الحرب العالمية الثانية، والدوؿ 

                                                           
ي في عمـ تغير، دراسات العمـو اإلنسانية واالجتماعية، كمية األمير عبد الفتاح عمي الرشدات، تطور مفيـو األمف العالم 1

 .121، ص46، المجمد 2019، 3حسيف بف عبد اهلل الثاني لمدراسات الدولية، الجامعة األردنية، العدد 
 .122المرجع نفسو، ص 2
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بظيور تنظيـ إقميمي اىتمت معظـ دوؿ العالـ بو، وىو جامعة الدوؿ العربية، وقد أنشأتيا الدوؿ 
اعتمادا عمى القومية العربية التي تجمع شعوب ىذا التنظيـ إضافة إلى  1945العربية عاـ 

في المنطقة العربية لتجمع ىذه الدوؿ بيف األصؿ العرقي الواحد والتشابو السكاني )ديف تجاورىا 
 1ولغة وتقاليد( واالنتماء اإلقميمي الواحد وىو ما لـ يجتمع في أي تنظيـ آخر.

التنظيـ اإلقميمي اآلخر المشابو ىو منظمة الوحدة اإلفريقية التي تقسـ كؿ دوؿ القارة  
أنشئ عمى أساس جغرافي وىو كسابقو )جامعة الدوؿ العربية( ضعيؼ اإلفريقية، أي أنو 

الفاعمية، وغير مؤثر في أي بعد مف أبعاده األمنية ولـ يحقؽ أي قدر مف األمف لمقارة ككؿ، أو 
ألعضائو الذيف ينتيؾ أمنيـ دوما، في الصدمات واألزمات العالمية واإلقميمية وبيف أعضاء 

 أنفسيـ.
ذا كاف عدد مف ا  والخبراء والباحثيف، قد أجازوا التنظيـ دوف اإلقميمي في إطار لكتاب وا 

التنظيـ اإلقميمي األكبر، عمى أساس أف تحقيؽ األمف األصغر يعاوف أمف أكبر، فإف عددا 
آخر يعد التنظيمات دوف اإلقميمية مفرقة في الخصوصية مفضمة أمنيا القطري عمى األمف 

 2اإلقميمي مف قواه وقدراتو الكاممة وبضعفو أحيانا. اإلقميمي، وىو ما يجر مف التنظيـ
 (Securit National: )(القومي)األمن الوطني  -ج
يعرفو أميف ىويدي: ''األمف القومي ألي دولة ىو عبارة عف اإلجراءات التي تتخذىا الدولة  -

المتغيرات في حدود طاقتيا، لمحفاظ عمى كيانيا ومصالحيا في الحاضر والمستقبؿ، مع مراعاة 
اإلقميمية والدولية، ويتمحور المستوى الوطني لألمف باألساس عمى مجموعة األخطار الداخمية 

 3والخارجية التي تمس الكياف الداخمي لمدولة''.
 ىناؾ مدرستاف مختمفتاف لدراسة موضوع األمف الوطني ىما:  
الخارجي، والدولة كوحدة وحيدة المدرسة اإلستراتيجية: تركز عمى الجانب العسكري والتيديد  -

 في تحميؿ العالقات الدولية.

                                                           
 .17ىاير عبد المولى طشطوش، األمف الوطني وعناصر قوة الدولة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، ص 1
 .18المرجع نفسو، ص 2
الحمؼ األطمسي، دراسة حالة: ظاىرة اإلرىاب، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر  إستراتيجيةتباني وىيبة، األمف المتوسطي في  3

 .40، ص2014وسطية ومغاربية، األمف والتعاوف، جامعة تيزي وزو، في العمـو السياسية، تخصص دراسات مت
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المدرسة المعاصرة )التنظيرية(: يرى أصحاب ىذه المدرسة أف مصادر التيديد ال تقتصر  -
فقط عمى التيديد الخارجي إنما أيضا عمى التيديد الداخمي ويقدسوف نظرة أوسع لمجاؿ األمف 

 ماعية، وثقافية.القومي الذي يشمؿ أبعاد اقتصادية، اجت
يرى ''روبرت ماكنمار'' وزير الدفاع األمريكي األسبؽ في كتابو ''جوىر األمف'' حيث  

قاؿ: ''األمف ىو التنمية فاألمف ليس ىو تراكـ السالح بالرغـ مف أف ذلؾ قد يكوف جزاء منو، 
ىو التنمية واألمف ليس ىو النشاط العسكري التقميدي بالرغـ مف أنو قد يحوي عميو، إف األمف 

 وبدوف التنمية فال محؿ لمبحث عف األمف''.
بؿ  االقتصاديويربط ماكنمار بيف األمف والتنمية، وأوضح أنيا ال تقتصر عمى البعد  

 يجب أف تشمؿ األبعاد األخرى.
لألمف القومي أو الوطني، نجد أنيا تركز عمى النظرة الضيقة  المقدمة المفاىيـمف خالؿ  

مى حماية الدولة ككياف، دوف التطرؽ ألبعاد أخرى لألمف تتعدى النطاؽ ع لألمف باقتصارىا
جراءات وسياسات مف  اإلقميمي لمدولة وخارج نطاؽ السياسة الخارجية باعتبارىا تطبؽ آليات وا 

   1منطؽ منظور الدولة لألمف.

 
 2(: يوضح مستويات األمف01شكؿ رقـ )           

 الفرع الثاني: أبعاد األمن

                                                           
 .41المرجع نفسو، ص 1
 .14ىاير عبد المولى طشطوش، األمف الوطني وعناصر قوة الدولة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، ص 2

 األمف الدولي 

(أمف العالـ كمو)  

 األمف اإلقميمي

(أمف عدة دوؿ)  
(القومي)األمف الوطني   

 أمف الدولة
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إف اتساع النطاؽ اإلجرائي والعممي لألمف، قد أدى ليشمؿ كؿ أبعاد الحياة اإلنسانية  
عمى المستوييف الفردي والجماعي قاد إلى اتساع نطاؽ دراسات األمف، لتشمؿ بدورىا األبعاد 

بخصائصيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، بعد أف كاف االىتماـ النظري والعممي 
مف قبؿ عمى البعد العسكري لألمف القومي، وعمى الرغـ مف أىمية ىذا االتساع  منصبا

وضرورتو لتحقيؽ التوافؽ بيف مفيوـ األمف وتطبيقاتو فإنو قد أصبح عبئا عميو، بعد اف امتدت 
أبعاد األمف األساسية واتسعت لتشمؿ أبعاد فرعية جديدة، ىي األخرى قابمة لمتشعب واالتساع، 

  1األمف وتطبيقاتو، تكتسب أبعادا جديدة كؿ يوـ. فبانت مفاىيـ
 people’‘وقد سعى ''باري بوزاف'' في دراستو المعنوية ''الشعب، الدوؿ، والخوؼ''،  

states and fear’’  إليجاد رّوبة معمقة حوؿ الدراسات األمنية تشمؿ جوانب سياسية
وعات جديدة مرجعية أو واقتصادية ومجتمعية وبيئة وعسكرية، وىو ما سمح بإدخاؿ موض

 وحدات تحميؿ مثؿ الدولي، اإلقميمي، المحمي، األمة، المجتمع، الجماعة ، الفرد.
جديدة لقد سارعت نياية الحرب الباردة وتصاعد وتيرة العولمة مع ظيور تيديدات  

رجاع كافة الصراعات الداخمية عمى الصراعات الدولية إلى تبني مفيـو موسع لألمف عبر  وا 
 يمكف حصرىا فيما يمي:  أبعاد

 البعد السياسي:  -(1
دارة قوى اإلرادة ومواردىا يعتبر ىذا البعد العنصر   األساسي الذي يجدد كيفية تنظيـ وا 

وىو ذو شقيف: سياسة داخمية إلدارة المجتمع، والتغمب عمى مشاكمو وسياسة خارجية إلدارة 
نسبة لمطالب باللتحقيؽ مصالح الدولة، فمصادر القوة لمدولة لمتأثير عمى المجتمع الدولي 

السياسة الداخمية ال بد مف االستقرار في إطار الشرعية الدستورية، والتناوؿ السممي عمى 
السمطة، وتوجيو التنافس لمقوى الداخمية واالتجاىات السياسية لصالح األمة، أما بالنسبة لمطالب 

لة، دوف يادة الوطنية واحتياجات الدو السياسة الخارجية فيي مرتبطة بتأميف متطمبات الس

                                                           
ىشاـ صاغور، أثر التيديدات األمنية الجديدة عمى استقرار األنظمة السياسية المغاربية، دراسة في ضوء مقاربتي األمف  1

في العمـو السياسية، تخصص دراسات مغاربية، جامعة بسكرة، التقميدي واألمف اإلنساني، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه 
 .26-25، ص2018 -2017
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باإلضافة إلى قدرة الجياز الدبموماسي وكفاءتو، وأسموب  الخضوع ألي ضغوط خارجية،
 1استخداـ الدولة لمصادر قوتيا.

 
 
 
 البعد االقتصادي:  -(2

وييتـ ىذا البعد بحماية اإلنساف مف الشعور بالخوؼ مف أف يجد نفسو ومف يعيميـ  
الحرماف ومف إشباع حاجاتيـ األساسية مف الغذاء والممبس والمسكف ومتطمبات يعانوف مف 

الحياة التي ال غنى عنيا وعميو فتحقيؽ األمف االقتصادي مرتبط بقدرة األفراد عمى الحصوؿ 
 عمى فرص العمؿ تضمف ليـ الحصوؿ عمى المواد الالزمة والضرورية لحياتيـ.

سياسيا عمى المستوى اإلقميمي والدولي، كما أف لقوؿ  تعطي القوة االقتصادية لمدولة نقال 
الدولة في إطار تكتالت اقتصادية مع دوؿ أخرى في إطار تنظيـ إقميمي، أو دولي إلى زيادة 
القوة، وىو ما يحقؽ في نفس الوقت األمف الجماعي لتمؾ المجموعة واالقتصاد ركيزة مينية 

صادي يعوض ضعؼ البعد الجيوليتيكي، ذلؾ أف وحيوية لمقوة العسكرية، كما أف البعد االقت
القوة االقتصادية مف المتغيرات التي يمكف تنميتيا بغض النظر عف الموقع الجغرافي أو 

   2المقومات األساسية لممصادر الطبيعية.
 البعد العسكري: -(3

إف أكثر أبعاد األمف فاعمية، كما أنو البعد الذي ال يسمح بضعفو أبدا، ألف ذلؾ 
عؼ يؤدي إلى انييار أمف الدولة، وتعرضيا ألخطار وتيديدات عنيفة قد تصؿ إلى حد الض

وقوعيا تحت االحتالؿ األجنبي، أو إلغائيا ووضعيا لدولة أخرى )الدولة الغازية( أو تقسيميا 

                                                           
طة، البعد األمني في السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه المغرب العربي، أطروحة دكتوراه في العمـو محمود مسعود بونق 1

 .61، ص2014السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 .62محمود مسعود بونقطة، مرجع سابؽ، ص 2
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لويالت، وقد تمجأ الدولة الضعيفة عسكريا إلى دولة إقميمية أو كبرى لحمايتيا وىذا ما يؤدي في 
 1تمؾ الدولة الكبرى ألمنيا الوطني. انتياؾألحياف إلى غالب ا
إف البعد العسكري يرتبط بباقي أبعاد األمف ارتباطا شديدا فضعؼ أي منيا يؤثر عمى  

القوة العسكرية ويضعفيا، بينما قوة ىذه األبعاد تزيد مف القوة العسكرية، فالضعؼ السياسي يؤثر 
المسمحة، بينما يكوف ميما استخداميا مبكرا لتغطية ىذا  عمى مصداقية اتخاذ قرار استخداـ القوة

الضعؼ، وضعؼ القدرة االقتصادية يحد مف إمكانية بناء قوة مسمحة كبيرة الحجـ، كما ال يمكف 
مف تسميحيا بأسمحة عصرية فعالة، والضعؼ في القوة االجتماعية يؤدي إلى الحد مف حجـ 

ة الحديثة، أو قد تكوف القوة المسمحة ضعيفة اإليماف القوات أو عدـ القدرة عمى استيعاب األسمح
 بالقضايا الوطنية، أو موالية لطائفة إيديولوجية بصيغيا مما يؤثر عمى أدائيا الفعاؿ.

 البعد االجتماعي:  -(4
يتمحور البعد االجتماعي حوؿ تييئة المواطف ليؤمف ذاتو وغيره، فردا كاف أو جماعة أو 

باعتباره القوة الفاعمة لألمف، وىو في نفس الوقت المعني بتحقيقو، كما مجتمع أو مجتمعات، 
يتمحور حوؿ تحقيؽ استقرار المجتمع وتماسؾ ىويتو وما يمحؽ بو مف اتجاىات فكرية وميراث 

، فالبعد االجتماعي لألمف ال يقؿ أىمية عف األبعاد 2حضاري وعادات وتقاليد وقيـ ومعتقدات
غير المجدي تناوؿ القضايا األمنية بغض النظر عف التأثيرات األمنية األخرى، بؿ ومف 

 المتبادلة بيف البعد االجتماعي وغيره مف األبعاد األمنية.
 البعد البيئي: -(5

البيئة تعني تحديدا اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف، ويجعؿ منو عمى مقومات حياتو مف  
 رانو مف البشر.غذاء، كساء، دواء مأوى ويمارس فيو عالقاتو مع أق

                                                           
(، 1997، )جويمية 129عبد المنعـ طمعت، ترتيبات األمف اإلقميمي في النظاـ العالمي، الجديد، السياسة الدولية، العدد  1

 .12ص
 .13عبد المنعـ طمعت، مرجع سابؽ، ص 2
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يعتبر القطاع البيئي أحد أىـ القطاعات بالنسبة لألمف بمفيومو، فتناسب ظاىرة القدرة  
يؤدي عادة إلى خمؽ وضعيات صراعية بيف الدوؿ خاصة منيا ندرة المياه، كما يمكف الكثير 

منيا مف المشاكؿ، بيئية كالتموث المائي أو الجوي وانقراض بعض األنواع الحيوانية البرية 
تؤدي إلى ارتفاع  والمائية، تدىور النسيج الغابي، تصنؼ كميا ضمف القضايا التي عادة ما

نسبة الوفيات، وبتفاعؿ ىذه المشاكؿ المعقدة مع النمو الديمغرافي السريع في العالـ الثالث 
فرازاتو المختمفة في تغذية البطالة، الالجئيف، واليجرة تزداد خطورة ىذه المؤشرات الت ي تيدد وا 

، تضاؼ إلى تمؾ األوبئة والتي أخطرىا مرض السيدا أو فيروس 1بقاء الفرد وحياتو ورفاىيتو
نقص المناعة لكونو يمس األفراد في مرحمتيـ اإلنتاجية وال يوجد عالج ضده، إذ يعد أخطر 

 والتنمية واألمف، واالستقرار السياسي. االقتصاداألوبئة النعكاسو سمبا عمى 
 شخصي )الفردي(:البعد ال -(6

لقد أصبح األمف الشخصي ميددا عمى درجة كبيرة خاصة مع تصاعد التيديدات األمنية 
وتطور  2001سبتمبر  11الحرب الباردة، والتي ظيرت جميا في ىجمات  الجديدة التي خمفتيا

 التيديدات التي تيدد األمف اإلنساني منيا اإلرىاب، المخدرات، التموث البيئي وغيرىا، ولقد
وبقاءه، وىو ما انعكس سمبا  استمرارهأصبحت تيدد حياة اإلنساف بالدرجة األولى وتشكؿ في 

  2عمى بقية األبعاد األخرى نظرا لتكامميا وارتباطيا.
 المبحث الثاني: بناء مفاهيمي لمتهديدات األمنية الجديدة

تعتبر العالقة بيف مفيوـ ''األمف'' والتيديدات عالقة تأثير متبادؿ وأف أي محاولة لتفسير  
األمف ال بد أف تبدأ بتحديد مصادر التيديد، فالباحث عمى الشعور بالخطر أو التيديد يستدعي 
الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تيدؼ إلى تحقيؽ األمف، تمؾ اإلجراءات التي مف الطبيعي أف تكوف 
متوافقة مع المخاطر أو التيديدات الفعمية أو المحتممة، ولقد ركزت الدراسات األمنية في السابؽ 
عمى خطر الغزو العسكري، باعتباره أىـ مصادر تيديد األمف، إف لـ يكف مصدرىا الوحيد بيف 

                                                           
 .25(، ص2006، فيفري، 4محمد كماؿ النابعي، التنمية البشرية المستدامة...المفيـو والمكونات، مفاىيـ، )العدد  1
 .26محمد كماؿ النابعي، مرجع سابؽ، ص 2
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، أف الدراسات الحديثة ذىبت إلى وجود مصادر أخرى، ال تقؿ أىمية عف البعد العسكري لمتيديد
 .واالجتماعية واالقتصاديةتتمثؿ في التيديدات السياسية 

 المطمب األول: مفهوم التهديد والمفاهيم المتشابهة له
 الفرع األول: مفهوم التهديد األمني

إف تحديد مفيوـ التيديد مف الناحية المغوية يعبر عف ''نية إلحاؽ الضرر واألذى لمغير''،  
ومصطمح التيديد في مفيومو اإلستراتيجي ىو بموغ تعارض المصالح والغايات القومية مرحمة 

، االقتصادييتعذر معيا إيجاد حؿ سممي يوفر لمدوؿ الحد األدنى مف أمنيا السياسي، 
لعسكري مقابؿ قصور قدراتيا لموازنة الضغوط الخارجية، األمر الذي قد يضطر االجتماعي، وا

ألطراؼ المتصارعة إلى المجوء إلى استخداـ القوة العسكرية، فدراسة التيديدات ينبغي معيا 
 التمييز بيف عدد مف العناصر.

 وانعكاسياية إف تحميؿ مفيوـ ''التيديدات'' ينطمؽ مف فيـ حقيقة التحوالت الدولية واإلقميم 
 1عمى صعيد األمف، فتمؾ التحوالت قد أدت إلى تحوالت مسائمة.

ويرى بريجنسيكي أف التحوؿ في إستراتيجيات األمف األمريكي الذي ينعكس بالضرورة  
، 2001سبتمبر  11ي العالمي ىي أحداث عمى األمف الكوني بسبب مركزيتيا في النظاـ األمن

نما كانتويعتقد أف ىذا التحوؿ ليس مفاج لو مقدمات في ثمانينات القرف الماضي، بحيث  ئا وا 
كاف النقاش في تمؾ الفترة عف طبيعة التيديدات منحصرا في إطاره العسكري ومف ثـ الحديث 
عف التوسيع أو التعميؽ فيو ويقصد بالتوسيع توسع قائمة التيديدات إلى مجاالت غير عسكرية 

مكانية اتخاذ مرجعية لمدراس   2ات األمنية مف وحدات غير الدولة.لمدولة وا 
تحت عنواف ''عالـ  2004وقد حدد تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي الصادر لسنة 

أكثر أمنا مسؤوليتنا المشتركة'' التيديدات الجديدة غير التقميدية في أنيا عمميات تؤدي إلى وقوع 

                                                           
عمر بعزوز، فكرة األمف الوطني الشامؿ في مواجية قمة المناعة والمخاطر والتيديدات في إطار العولمة، مجمة الفكر  1

 .177، ص2004جويمية  06البرلماني، الجزائر، العدد
 المرجع نفسو, 2
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لحاؽ الضرر بالدوؿ بوصفيا الوحدات األساسية  خسائر في األرواح أو الحد مف فرص الحياة وا 
واالجتماعية كالفقر  االقتصاديةالجديدة في التيديدات ظاـ الدولي وتتمثؿ ىذه التيديدات لمن

واإلبادة  واألثينيةواألمراض المعدية والتموث البيئي والصراعات الداخمية كالحروب األىمية 
جريمة والبيولوجية واإلرىاب وال والكيميائيالجماعية والخارجية بيف الدوؿ وتيديد األسمحة النووية 

  1المنظمة العابرة لمحدود الوطنية.
 الفرع الثاني: المفاهيم المشابهة لمتهديد األمني

 مف المفاىيـ التي تتداخؿ في مفيوميا مع التيديد نجد: الخطر، التحدي. 
التياليف لـ يقتصر الخطر: لقد تباينت التعاريؼ المقدـ لمخطر، ولعؿ الممفت فييا كوف  -(1

 الصرفة.ونية فحسب، بؿ امتد حتى إلى التعاريؼ المغوية عمى التعاريؼ القان
''ارتفاع الماؿ والقدر فقد كاف المعنى الرئيسي المقصود مف عبارة ''الخطر'' قديما:  

 2والشرؼ والمنزلة''.
وال يعثر المتتبع عمى المعنى المعاصر ليذه العبارة دستوريا ويقدـ الخطر عمى أنو  

حضور المعنييف متوازف أف األسبقية قد ''اإلشراؼ عمى اليمكة''، أما في المعاجـ الحديثة فإف 
 منحت لممعني الحديث الخطر.

 3ويقصد بو أيضا: ''عدـ التأكد بحدوث المتعمؽ بحدوث خسارة ما''. 
ناحية أخرى قد يستخدـ المفظ نفسو في إظيار خسارة مالية كقولنا خطر ضياع  ومف 

الدخؿ نتيجة لحوادث السيارات، وقد يستخدـ لفظ الخطر لوصؼ تصرؼ معيف كأف يقاؿ بأف 
قيادة السيارة بسرعة خطر، وأخيرا قد يستخدـ لوصؼ شيء معيف بالذات كأف نصؼ حيواف 

 معيف أو مرض معيف بأنو خطر.

                                                           
 .16، ص2004برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، عالـ أكثر أمنا، مسؤوليتنا المشتركة، بيروت، شركة الكركي لمنشر،  1
 .80، ص2008الحبيب خضر، تفاقـ الخطر في التأميف البري، تونس، دار الكتب القانونية،  2
 .5، ص2006جورج ريجدا، مبادئ إدارة الخطر والتأميف، اإلسكندرية، دار المريخ،  3
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ضح لنا مف كؿ ما سبؽ أف كممة الخطر تستعمؿ لإلشارة إلى مدلوؿ مادي أو معنوي ويت 
 1أو خسارة مالية، أو لوصؼ تصرؼ معيف أو شيء محدد.

وىناؾ نوع آخر مف الخطر ينطوي عمى خوؼ الخسارة، ولكف بدوف أي رجاء لمربح،  
ويمكف قياس احتماالت ىذا الخطر، فصانع األواني الزجاجية مثال يعرؼ أف ىذه األواني 

مقدار الخسارة الناجمة عف كسور  اليقيفينكسر بعضيا في العادة، ولكنو ال يعرؼ عمى وجو 
 باالعتمادراض عممية أف يقدر خسارتو اليومية عمى وجو التقريب يـو معيف، إنما يمكنو ألغ

عمى المتوسط السنوي، وبالشكؿ فإف بعض السفف التي تشرع في رحمة بحرية تعرؼ وال يستطيع 
عمى بيانات الفرؽ  االعتمادبأي ثقة بما إذا كانت سفينة بعينيا أوال، ولكف يمكف  يبدأالمرء أف 

ركات مئات األلوؼ مف السفف خالؿ مدة طويمة، يمكف استخراج المعدة بناءا عمى مالحظة ح
 غرؽ إحدى السفف. احتماؿمتوسط يصمح لقياس 

التحدي: مف المفاىيـ التي تطرح ضرورة التفريؽ بيف التيديد والتحدي، ىذه األخيرة عرؼ  -(2
وصيغو  حسب ''سميماف عبد اهلل الحربي'' في دراستو المعنوية بػ ''مفيـو األمف ومستوياتو

وتيديداتو'' )دراسة نظرية في المفاىيـ واألطر( عمى أنيا ''المشكالت والصعوبات التي تواجو 
الدولة وتحد أو تعيؽ مف تقدميا، وتشكؿ حجر عثرة أماـ تحقيؽ أمنيا واستقرارىا ومصالحيا 

التحدي، الحيوية الذاتية والمشتركة ويصعب تجنبيا أو تجاىميا''، وقد تنتيي بزواؿ أسباب بموغ 
  2دوف الوصوؿ إلى مستوى التيديد.

كما يمكف التفرقة بيف التحدي والتيديد مف خالؿ نطاؽ كؿ منيما، الصور الذي يتخذىا  
التحدي تدخؿ نطاؽ األمف الناعـ، أما التيديد فيدخؿ في نطاؽ األمف الصمب، أي الفرؽ بيف 

يكمف في أف التيديد يكوف مباشر باستخداـ القوة العسكرية أو التيديد بيا، ويكوف تأثير  االثنيف

                                                           
، المممكة العربية السعودية، مركز النشر العممي لجامعة الممؾ 1اإلسالمي )ط االقتصادمحمد نجاة اهلل صديقي، التأميف في  1

 .07(، ص1990عبد العزيز، 
 .27، ص19سميماف عبد اهلل الحربي، مفيـو األمف مستوياتو، وصيغو، وأبعاده: دراسة نظرية في المفاىيـ واألطر، العدد  2
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مباشر في األمف، أما التحدي فإنو يؤدي عمى المدى المتوسط أو البعيد إلى أضرار مباشرة 
 1عمى األمف القومي.

 المطمب الثاني: طبيعة التهديدات األمنية 
 األمنيةالفرع األول: أنواع التهديدات 

تتنوع توجيات الباحثيف والدارسيف في تصنيؼ طبيعة التيديدات األمنية، فمنيـ مف يرى  
 لمتيديدات األمنية ىي: أف األنواع الرئيسية 

 تيديد اليجـو العسكري.  -1
 تيديد النشاط اإلجرامي.  -2
يدد تيديد بقاء اإلنساف ورفاىيتو مثؿ المجاعة والمرض المميت والتدىور البيئي، التي ت  -3

بقاء اإلنساف عمى المدى الطويؿ، ويمكف النظر إلى تيديد النشاط اإلرىابي إما نشاط 
ما كفئة بحد ذاتيا.  2إجرامي، وا 

 كما تختمؼ درجة التيديد وصوره، فيمكف تقسيـ التيديدات إلى األنواع التالية:
العسكرية  التيديدات الفعمية: ىي التي تعرض الدولة لخطر داىـ نتيجة استخداـ القوة -1

 بالفعؿ أو التيديد الجاد باستخداميا.
التيديدات المحتممة: ىي وجود األسباب الحقيقية لتعرض الدولة لمتيديدات دوف وصوليا  -2

 إلى مرحمة استخداـ القوة العسكرية لحؿ النزاع.
التيديدات الكامنة: ىي وجود أسباب الخالؼ بيف دولتيف أو أكثر دوف وجود أي مظاىر  -3
 ية ليا عمى السطح.مرئ

                                                           
 .28المرجع نفسو، ص 1
كماؿ روابحي، التيديدات األمنية الجديدة في المتوسط وتداعياتيا عمى األمف القومي الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في  2

 .20، ص2018-2017وعالقات دولية، جامعة المسيمة،  إستراتيجيةالعمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص 
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التيديدات المتصورة: ىي تمؾ التيديدات التي ال توجد أي مظاىر ليا في المرحمة األثينية،  -4
بيد أف النظرة المستقبمية لشكؿ وطبيعة التحوالت والمستجدات الدولية واإلقميمية قد تشير إلى 

 احتماالت ظيورىا عمى سطح األحداث بدرجات متفاوتة.
 ناصر تحميؿ التيديد األمنيالفرع الثاني: ع

لمصادر وأنواع التيديدات باإلضافة تستدعي تحديد طبيعة ا األمنيةإف دراسة التيديدات  
 1التي تؤثر في تحديد التيديدات األمنية.إلى أبعادىا ونطاقيا، وىذا ما يدفعنا لمتطرؽ لمعوامؿ 

أو العسكري أو  االقتصادي طبيعة التيديد: يقصد بو نوعو وأبعاده، سواء منو السياسي أو -1
 الجغرافي.

مكاف التيديد: يقصد بو اتجاىاتو، ومدى قربو أو بعده الجغرافي، أو الديمغرافي، سواء كاف  -2
 مباشرا أو غير مباشر، ومدى انتشاره وتأثيره الشامؿ لمدة دوؿ، أو محدد في دولة معينة.

ى استمراريتو )مؤقت، مستمر(، وىؿ زماف التيديد: مدى تأثيره الحالي أو المستقبمي، ومد -3
 ىو ثابت أو متغير.

درجة التيديد: مدى قوتو وخطورتو، حيث كمما زادت درجة قوة التيديد وخطورتو تطمب ذلؾ  -4
 تعبئة شاممة لمقوة اإلقميمية لمحد مف تأثيره.

اتخاذ  تعبئة الموارد: ترتبط بحجـ وخطورة التيديد، ومدى كثافتو، األمر الذي يتـ في ضوء -5
 2إجراءات تعبئة مناسبة مف حيث حشد الموارد والجيود لمحد مف تأثير أبعاده.

 المبحث الثالث: األمن حسب المقاربات النظرية
إف مفيـو األمف ىو مفيـو ميـ نظرا لمكانتو عند اإلنساف، وقد مر بعدة مراحؿ ساىمت  

لتي مر بيا بالتحديد، إذ كؿ مجموعة مف العوامؿ في تطوره، وال يوجد اتفاؽ حوؿ المراحؿ ا
    1باحث يقسميا بطريقة معينة.

                                                           
 .21المرجع نفسو، ص 1
 المرجع نفسو. 2
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تعتبر الدراسات األمنية مف الحقوؿ النظرية الميمة في تغيير الواقع الدولي بشكؿ عاـ  
والواقع األمني بشكؿ خاص، فالدراسات األمنية كانت تتطور بفعؿ التطورات الدولية نحاوؿ أف 

 2لتقميدية والحديثة.نتعرؼ عمى أىـ المقاربات األمنية ا
 المطمب األول: المقاربات التفسيرية لألمن

ىناؾ العديد مف المقاربات التفسيرية لألمف التي حاولت التفسير وفؽ تصورات مثالية  
 .ليبراليةوتصورات واقعية وأخرى 

 الفرع األول: النظرية المثالية
ينطمؽ التصور المثالي مف فكرة أساسية وىي األمف يرتبط بمبادئ األخالؽ والمثؿ والقيـ  

العميا ويتخذ ىذا الشكؿ تصور وجود نظاـ دولي قائـ عمى حكـ القانوف وخاضع لسمطة التنظيـ 
الدولي في كؿ ما يتعمؽ بالمجتمع الدولي، كما أف المنظمات الدولية التي اعتنت بموضوع 

مـ قد أحدثت بعض مبادئيا مف النظرية المثالية التي وضعيا عدد مف الفالسفة األمف والس
والمفكريف، ونشأت المثالية بعد الحرب العالمية األولى إلقامة تنظيـ أفضؿ لمعالـ، الذي يقـو 
عمى نبذ الحرب ويدعو لمسالـ ونزع السالح والتوجيو نحو التعاوف والحوار وتغميب العقؿ، وتقوـ 

الدوؿ بقواعد القانوف الدولي الذي يمعب دور في ضماف األمف  التزاـية عمى فكرة ىذه النظر 
والسالـ العالمي، وقد شكمت المثالية مقاربة أخالقية قانونية ركزت عمى يناء عالـ أفضؿ خاؿ 

 مف النزاعات وانطمقت مف المسممات التالية:
 فوضوية النظاـ الدولي في حالة مؤقتة. -
 ىي في األساس مبنية عمى الفضيمة والخير. إف الطبيعة البشرية -

 ويمكف القوؿ مف خالؿ ىذه الفرضيتيف أف التوجو المثالي كاف فمسفي نممس مف خالؿ 

                                                                                                                                                                                           
، اإلمارات العربية المتحدة: مركز 1مة التطبيؽ في العالـ العربي، طعظومسيد أحمد قوجيمي، تطور الدراسات األمنية  1

 .09، ص2012اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
 .412(، ص2004جوف بيمي وستيؼ سميث، عولمة السياسة العالمية، )ترجمة ونشر مركز الخميج لألبحاث،  2
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التطور األخالقي لمعالقات الدولية لكف لـ يستطع ىذا التصور الصمود أماـ اندالع الحرب 
فجوة، فكثرت التحديات أماـ ىذه العالمية األولى فتراجع الطموح في بناء عالـ أفضؿ وازدادت ال

النظرية حيف حكـ عمييا بالفشؿ كما أعيب عمييا عدـ توصميا إلى كيفية تحقيؽ األمف بسبب 
 1عدـ فيـ األسباب التي كانت تدفع الدوؿ النتياج سموؾ عدواني.

 الفرع الثاني: المنظور الواقعي لألمن
ر الواقعي، ارتبط مفيـو األمف تميزت الدراسات األمنية حتى وقت قريب بسيطرة التطو  

في واقع األمر إلى زمف الواقعية فييا باألساس بالقوة العسكرية لمدولة، ويرجع ىذا التقميد 
عندما رأى في القوة  ’’Nicolas Machiavel’‘كوال ماكيا فيمب'' ين'الكالسيكية التي جسدىا '

أساسا الستقرار الحكـ واإلمارة، وضرورة فصؿ الممارسة السياسية عف االعتبارات األخالقية 
والدينية، أو كما سماىا بضرورة التمييز بيف ''أخالؽ الفرد'' وأخالؽ الدولة''، ىذه األخيرة ينبغي 

حة العميا لمدولة أف تخضع في سموكيا لمقياس أساسي وىو ''منطؽ الدولة'' أو المصم
‘’Raiscon d’etat’’.2 

، ’’Hobes’‘وفؽ ىذا المنيج تتـ النظر لمعالقات الدولية كعالقة قوة بحسب ''ىوبز''  
الدوؿ كفاعميف دوف غيرىـ في العالقات الدولية، تبدو في حالة صراع دائـ فيما بينيا مف أجؿ 

والمنظمات غير الحكومية وغيرىا ...غير القوة، ىذا ما يجعؿ األمـ المتحدة، المنظمات الدولية 
 فاعميف مف المنظور الواقعي.

ألنو ال وجود لقوة فرقية، وتمس ىذه الحالة ''بالتمركز الدولي'' ودور الدولة كسمطة فوقية  
في ىذه الحالة، يتمثؿ في حسابو نفسيا مف الدوؿ األخرى وذلؾ مرادؼ ''لألمف القومي'' الذي 

ة الكفيمة بحماية مصالح معينة مف أعدائيا، وتحقيؽ سالمتيا مف يرتكز عمى امتالؾ القو 
                                                           

كاظمة لمنشر  لمبنيةس دوروتيف، )روبرت باستغراؼ، ترجمة وليد عبد الحي، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، جب 1
 .69، ص1985والتوزيع، الكويت، 

حناف ليدي، التحوالت الدولية الراىنة وتأثيرىا عمى اإلستراتيجية األمنية األوروبية في منطقة الساحؿ اإلفريقي، مذكرة لنيؿ  2
ستراتيجية، جامعة بسكرة  ، 2015 -2014شيادة الماجيستر في العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص عالقات دولية وا 

 .30ص
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األخطار والتيديدات الخارجية ذات الطبيعة السياسية، الدبموماسية والعسكرية، التي يمكف أف 
 تؤثر عمى الدولة تأثيرا ماديا يمس كيانيا السياسي ووحدتيا الترابية.

لة'' التحميؿ األساسي لمعالقات الدولية، وعميو فإف الواقعية التقميدية اتخذت مف ''الدو  
ولبناء المقاربة األمنية اليادفة إلظيار كيفية محافظة الدولة عمى أمنيا واستقرارىا في عالـ 
فوضوي وغير مستقر، فاألمف ىو أمف الدولة، وافتراض وجود تيديدات تمس بقاء الدولة 

 1مجرد مسألة دفاعية وحماية.المادي، وحصرىا في العسكرية منيا قمص مفيوـ األمف إلى 
 مرتكزات الواقعية التقميدية:  -
 القوة. -1
 السيادة.  -2
 الفوضى.  -3
 المأزؽ األمني )المعظمة األمنية(. -4
 األمف الجماعي.  -5

 أما الواقعية الجديدة، والتي مف أىـ روادىا ''كينت وولز'' فإنيا ركزت ىدفيا عمى مختمؼ 
السياسات الدولية خاصة تمؾ التي مف شأنيا تحد مف أسباب الحرب وتحقيؽ شروط السالـ، 
انطالقا مف المستوى الذي تكمف ضمنو األسباب والمقصود بذلؾ: الفرد، الدولة، والنظاـ الدولي، 
وفي ىذا معارضة واضحة لكؿ النظريات االختزالية التي ترى بأف المنظومة الدولية ىي 

ؿ بقراراتيا وسموكاتيا المتبادلة، وبالتالي فإف مستوى التحميؿ يقع عمى الدولة، وىذا مجموعة الدو 
ما لـ تستطع النظريات األخرى تفسيره حسب ''والتز''، وىو لماذا تنتيج الدوؿ طرقا متشابية في 
ة السموؾ رغـ تبايف أنظمتيا السياسية وتناقض إيديولوجيتيا؟...وىي المشكمة التي أوجدت الواقعي

الجديدة حالليا، وذلؾ بافتراض أف العوائؽ النسقية تحتؿ موقعا وسطا بيف الدوؿ وسموكيات 

                                                           
ف في األمف بيف مقاربة األمف اإلنساني ومبادئ القانوف العاـ، أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في قنوفي وسيمة، حؽ اإلنسا 1

 .13، ص2017 -2016، 2القانوف العاـ، قسـ الحقوؽ، جامعة سطيؼ، 
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سياستيا الخارجية، كما ػف رواد ىذا االتجاه ييتفوف إلى توضيح كيؼ أف ىذه القوى النسقية 
  1عف التشابو المالحظ في سموؾ السياسات الخارجية لمدوؿ. مسئولة
التي يشيدىا النظاـ الدولي وغياب السمطة المركزية العميا لو، كاف  الفوضىإف حالة  

السببيف الرئيسييف وراء تشابو السموكيات والسياسات الخارجية لوحدات ىذا النظاـ، وىذا ما 
وسائؿ القوة لدييا بغرض تحقيؽ مصالحيا الوطنية وتمبية لجوء الدوؿ إلى زيادة يفسره 

 احتياجاتيا األمنية.
 لألمن الميبراليالفرع الثالث: المنظور 

ىي المنظورات التي تمتمؾ تصورا أمنيا مخالفا لمواقعية، ىذا االتجاه يعتبر  الميبرالية 
يمتمكوف تصورا بديال  الميبرالييفاألمف القومي والتحالفات نتاجا لتطبيؽ المنظور الواقعي، لكف 

التي تعتبر مف أىـ إسيامات  يمقراطييتمثؿ في تركيزىـ عمى األمف الجماعي والسمـ الد
لألمف، حيث يستبدلوف )األمف القومي( الذي يمثؿ التصور الواقعي مف خالؿ  الميبرالييف
قميمية تعمؿ عمى ضماف  إستراتيجية األمف الجماعي عبر إنشاء منظمات ومؤسسات دولية وا 

''، يتمثؿ في ''تشكيؿ تحالؼ وتحقيؽ األمف والسالـ بطريقة تعاونية وتبادلية وفقا لػ ''قولدستيف
األساسييف في النظاـ الدولي بقصد مواجية أي فاعؿ آخر''، وقد  موسع يضـ أغمب الفاعميف

وضع الفيمسوؼ األلماني ''إيمانويؿ كانط'' أسس ىذا التصور قبؿ قرنيف مف الزمف، عندما اقترح 
لمعاقبة أي دولة تعتدي  إنشاء فيدرالية تضـ دوؿ العالـ، حيث تتكتؿ غالبية الدوؿ األعضاء

 عمى دولة أخرى.
وىذا يعني أف الدوؿ األعضاء في منظومة األمف الجماعي ستتعاوف مع بعضيا البعض  

تركز عمى وجود فواعؿ مف غير الدوؿ  فالميبراليةضد أية دولة تسعى لتحقيؽ مصالح ضيقة، 
عكس الواقعييف فيي فواعؿ تتمثؿ في المؤسسات الدولية واإلقميمية حتى أفراد وجماعات 

 (.العالمي)المجتمع المدني 
                                                           

عة الوادي، جرابة الصادؽ، تحوالت مفيوـ األمف في ظؿ التيديدات الدولية الجديدة، مجمة العمـو القانونية والسياسية، جام 1
 .22، ص2014، جانفي 08العدد 
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شيدت تطورا كبيرا في سبعينات القرف  الجديدة الميبراليةوخاصة  الميبراليإف المنظور  
المتبادؿ وتطور العالقات اإلستراتيجية والعالقات ما  االعتمادالعشريف خاصة مع تطور نظرية 

    1بيف الدوؿ.
 الجديدة: الميبراليةأسس النظرية  -
 كمما زاد تجربة القطاع الخاص كمما زاد النمو والرفاىية لمجميع.  -1
لغاء رقابة الدولة في الحياة   -2  وتحرير التجارة العالمية. االقتصاديةتحرير رأس الماؿ وا 
منطؽ جديد وىو منطؽ  إتباعة النزاعات بيف الدوؿ عف طريؽ يمكف تقميص حد  -3

 التعاوف والتقارب بيف الدوؿ ومحاولة إيجاد قيـ مشتركة فيما بينيا.
ومنظمات تعمؿ عمى تحقيؽ األمف  كمؤسساتيكوف بإنشاء  التعاوف فيما بيف الدوؿ  -4

 والتعاوف.
نشر القيـ الديمقراطية وتقميص الوازع العسكري ألف الديمقراطيات في اعتقادىـ ال   -5

 تتصارع فيما بينيا.
الخاصة بفتح الحدود والتبادؿ الحر وتطوير شبكة رأس  الميبراليةنشر التجارة والقيـ   -6

الماؿ فوؽ القومي حيث أف ىذا التداخؿ يحقؽ الرفاىية لمدوؿ والشعوب وكؿ الفاعميف 
 النظاـ الدولي.في 

 الجدد قد أقحموا فاعميف غير الدولة محاولة  والميبرالييف الميبرالييف أففعمى الرغـ مف 
أو  األثينيةمنيـ توسيع األمف شكؿ الجماعات المسمحة والنزاعات بيف مختمؼ الجماعات 

، فقد حظالدينية أو المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التابعة لممجتمع المبيف، لكف وسوء ال
أدت الغاشية في كؿ مف ألمانيا والياباف إلى اندالع الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلؾ الحيف لـ 
يتمكف نظاـ األمف الجماعي مف فرض نفسو تاركا المجاؿ لألمف القومي والتحالفات التي ميزت 

عمى إنشاء العالـ خالؿ فترة الحرب الباردة، لكف العديد مف البمداف عممت في ىذه الفترة 
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منظمات لألمف الجماعي، وىذا ليس بيدؼ تعزيز أمنيا العسكري فحسب، بؿ االقتصادي 
 والثقافي أيضا، ومما سبؽ فإف األمف الجماعي يؤدي نظريا أربعة وظائؼ:

األمر فقط باألفعاؿ التي الرد عمى أي عدواف أو أية محاولة لفرض الييمنة وال يتعمؽ  -1
 تستيدؼ البمداف بعينيا.

 كؿ الدوؿ األعضاء لصد المعتدي. إشراؾيتـ   -2
تنظيـ رد عسكري وال يترؾ الدولة منفردة تحديد ما تراه إجراءات مناسبة تخصيا   -3

 وحدىا.
ورغـ وجود الكثير مف العقبات في وجو تجسيد األمف الجماعي، إال أف ىذا التيور 
الكانطي ال يزاؿ قائما، وقد ثارت العديد مف النقاشات حوؿ ىذه المسألة، والتي تصاعدت حدتيا 
مع ''نظرية السالـ الديمقراطي'' و''المجموعة األمنية التعددية''، فضال عف ''نظاـ العصور 

ديد'' الذي أبرزتو سياسات ما بعد الحرب الباردة، لكف وميما اختمفت التسميات إال الوسطى الج
أف ىذه التصورات تشترؾ في نقطة واحدة وىي أف البمداف الديمقراطية ال تمجأ إلى الحرب ضد 

   1بعضيا البعض.
 خالصة لممفهوم التقميدي لألمن:

في األمف القومي وفي القوة حصره  إف ما نستنتجو مف المفيـو التقميدي لألمف، ىو
العسكرية والدفاع عف الوضع الراىف واإلبقاء عمى القوة في يد الدوؿ الكبرى، وتدفع حالة 

واحد ووحيد وىو حماية الدولة دوف النظر  بشيء لالىتماـالفوضى المميزة لموضع الدولي 
التقميدية ىو عدـ قدرتيا  لمفواعؿ اآلخريف واالىتماـ بالنظاـ الدولي، ويعد أىـ نقد وجو لمواقعية

أو تمكنيا مف تغيير الظروؼ الدولية الجديدة، وخاصة منيا التيديدات التي تنسى أمف الدولة 
وتيدد استقرارىا دوف أف تدرجيا الواقعية ضمف قائمة التيديدات المحصورة فقط في المادية 

 منيا، أي في القوة العسكرية واألساليب العنيفة.
 المقاربات الحديثة لألمنالمطمب الثاني: 

                                                           
 .36المرجع نفسو، ص 1



 الفصل األول                          اإلطار النظري والمفاهيمي لألمن
 

37 
 

نظرا لمقصور التي كانت تعاني منو المقاربات التقميدية في فيـ وتفسير قضايا السياسة  
العالمية في فترة الحرب الباردة، اتجو األكاديميوف إلى البحث عف أطر نظرية جديدة قادرة عمى 

نياجف والمنظور البنائي فيـ قضايا العالقات الدولية، ومف أىـ ىذه المقاربات نجد مدرسة كوب
 والمنظور النقدي.

 الفرع األول: مدرسة كوبنهاجن
إف المقاربات األمنية التي أعطتيا مدرسة كوبنياجف مف أىـ التحميالت والتفسيرات  

أخرى غير األمف الجديدة لألمف، أعطت مفيوما موسعا لألمف أصبح مفيـو األمف يشمؿ أبعادا 
 ، الثقافي، المجتمعي، البيئي...''.االقتصادياسي، البعد في بعده العسكري ''البعد السي

 
 

 1اىتمت كوبنياجف بالدراسات األمنية، إسياماتيا كانت مرتبطة بمعيد السالـ لكوبنياجف 
 ظيرت في التسعينات مف القرف الماضي.

قاـ بتطوير الموضوع كال مف ''باري بوزاف'' و''أوؿ ويفر''، ''جاؾ دويويمد'' في إطار  
 .1997برنامج عمؿ جديد لمتحميؿ في الجانب األمني عاـ 

إعادة النظر في مجاؿ األمف (: Barry Buzanيقترح العالـ السياسي ''باري بوزاف'' ) 
مف خالؿ التخمص مف مبادئ الواقعية التي تركز  (People state and fearفي عممو )

 القوة أو التيديد بيا. واستخداـعمى البعد العسكري 
 االقتصاديةناحية أخرى اقترح ''بوزاف'' تعميؽ مفيوـ األمف أفقيا نحو القطاعات  مف 

والسياسية والمجتمعية والبيئية فضال عف العسكرية، وذلؾ كما ورد في مقالو النماذج الجديدة 

                                                           
ىدفيا تعزيز ودعـ  1985عاـ  الدنمركيالبرلماف  أنشأىا دنمركية(: مدرسة بحثية Corriمعيد كوبنياجف ألبحاث السالـ ) 1

( Corriثـ دمج ) 2003ـ كمؤسسة مستقمة في يناير 1996عاـ  أنشأتالبحوث المتعددة التخصصات بشأف السالـ واألمف 
 لمدراسات الدولية. الدنمركيفي المعيد 
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أف ، وال يمكف ليذه المفاىيـ 1991لألمف الدولي في القرف الحادي والعشريف الصادر عف 
 1مف بشكؿ منفصؿ.تعالج قضايا األ

ومف ثـ فإف تبني مدرسة كوبنياجف لمنموذج النظري الذي قولو ''بوزاف'' يوضح رفضيا  
إدعاء الدراسات اإلستراتيجية بأف الحرب والقوة ىي جوىر الظاىرة األمنية أيف تكوف صناعة 
الدوؿ األكثر قوة شرط ضروري لألمف الوطني والفردي )اإلنساني(، عمى حد سواء وىو ما يؤكد 

عمى األجندة األمنية مفتوحة لمختمؼ أنواع الذي يعمد عمى اإلبقاء  التوسعيلتوجو با التزاميا
التيديدات الستكشاؼ والتحقؽ النقدي لكيفية ظيور التيديدات، العسكرية وغير العسكرية وكذا 

لمدوؿ رغـ تزايد حدة تأثيرىا:  األمنيةالتركيز عمى مواضيع كانت وال تزاؿ ميممة في األجندة 
  2ت البيئية، الفقر، حقوؽ اإلنساف...كالتغيرا
وبالتالي يمكف القوؿ بأف كؿ ىذه العوامؿ دفعت بمدرسة كوبنياجف إلى تطوير بحث  

لمدراسات األمنية يعتمد عمى توليفة مفاىيمية ونظرية مبتكرة لتمة صاعدة، مف المفكريف النقدييف 
خراجيا مف إطا دراؾ الذيف تولوا ميمة تحرير الدراسات األمنية وا  رىا العنيؼ بيدؼ فيـ وا 

 إشكالية األمف األوروبي باعتباره السبب الرئيسي وراء ظيور وتأسيس ىذه المدرسة.
 الفرع الثاني: المنظور البنائي

 األساسية لمبنائية: االفتراضات -
 تنطمؽ منيا البنائية في  افتراضاتيشير ''بوؿ فيوتي'' و''مارؾ كوبي'' إلى أف ىناؾ أربعة 

 3الدولية: العالقات

                                                           
سبتمبر: إسيامات مدرسة كوبنياجف، مجمة  11عمى تطور الدراسات األمنية بعد أحداث  األمنيةفوزية فاسي، أثر خطاب  1

 .1507، ص10، المجمد 2019، أفريؿ 1العمـو القانونية والسياسية، جامعة وىراف، العدد 
في مفيـو األمف، دراسة في إسيامات مدرسة كوبنياجف، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر  واألنطولوجيخديجة، التحوؿ  خضراوي 2

 .24، ص2016-2015في العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص تحميؿ السياسات الخارجية، جامعة بومرداس، 
، 2014والقانونية، العدد الثاني،  االقتصاديةخالد المصري، النظرية البنائية في العالقات الدولية، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو  3

 .318 -317، ص30المجمد 
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في العالقات تتخذ البنائية موقفا مغايرا لموقؼ النظريات الوضعية مف مفاىيـ أساسية  -(1
الدولية مثؿ )المصمحة الوطنية، واليوية واألمف القومي(، إذ يرفض البنائيوف قبوؿ ىذه المفاىيـ 

الدولية  كما ىي معطاة، كما ييتـ البنائيوف بالقوى الفاعمة غير الدولة، مثؿ المنظمات
والمنظمات غير الحكومية، فضال عف ذلؾ يركز أتباع البنائية عمى العوامؿ المعرفية والذاتية 

 التي تنتج عف تفاعؿ ىذه الوحدات في عالقاتيا البيئية.
يرى البنائيوف بيئة النظاـ الدولي عمى أنيا بيئة اجتماعية تضمف مجموعة مف القيـ  -(2

 ئة تؤثر في اليوية والمصمحة لمفاعميف.والقواعد والقوانيف، ىذه البي
البنائية كما يستدؿ مف اسميا، تنظر إلى النظاـ الدولي بأنو عممية دائمة مستمرة مف البناء  -(3

إلى البنائييف العالـ دوما ىو قضية  فبالنسبةالحاصؿ مف التفاعؿ بيف الفاعميف والبناء نفسو، 
ؼ مختمؼ عف موقؼ ا ىو، وىذا بالطبع موقمتجددة ليس شيئا ثـ وانتيى وعمينا قبولو كم

 وحتى الراديكالييف بنظرتيـ إلى البناء. الواقعييف والميبرالييف
واألنطولوجي  اإلبستيمولوجيقدـ أتباع النظرية البنائية إسيامات جادة في الحوار والجدؿ  -(4

الوضعية بوجود قوانيف وشبو قوانيف تحكـ  االفتراضاتالدولية، إذ يرفض البنائيوف  العالقاتفي 
وقدرتو عمى التأثير في محيطو، كما  الظاىرة االجتماعية والسياسية بعيدة عف إرادة الفاعؿ

 ترفض البنائية افتراضات الوضعية بإمكانية الموضوعية، أي فصؿ الذات عف الموضوع.
اعي، بمعنى أنو ال يمكف األساسي لمبنائية عمى أف اإلنساف كائف اجتم االفتراضييقوـ  

اآلف، ونحف الناس عمى ما ىـ عميو التي كونت  االجتماعيةدوف عالقاتنا لنا أف نكوف أناسا 
نكوف العالـ بما نفعؿ وفي ىذا االتجاه كتب ''نيكوالس أنوؼ'' أوؿ مف قدـ البنائية لتخصص 

ف الدوؿ والمجتمعات ''عالـ مف صنعنا'' وقاؿ إ (World of Mkingالعالقات الدولية، كتابو )
مف صنع الناس مف خالؿ تفاعالتيـ البيئية مع البناء، ومف ىنا فإف جوىر البنائية يتمثؿ بأف 
األفراد يصنعوف المجتمع، والمجتمع يصنع األفراد، وىذا المحور ذو االتجاىيف أو العممية 
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نما طريقة لدراسة التبادلية بيف المجتمع واألفراد ىو محو اىتماـ البنائية التي ال تعد نظ رية وا 
 1.االجتماعيةالعالقات 

 2تمخيص أطروحات المنظور البنائي حوؿ األمف في النقاط التالية:  -
ال تقبؿ بمسممة فوضوية النظاـ الدولي، فيي غير معطاة بؿ تحاوؿ مناقشتيا ألف  البنائية -

 الدوؿ التي تحدد البنية بالرجوع إلى القيـ والسموؾ.
وليست حقائؽ موضوعية  والبحث في القوة ىي مف تكويف صناع القرار فالفوضى الدولية 

فيي تكويف وبناء ذاتي، وتؤكد البنائية عمى ضرورة توظيؼ األمف والفوضوية لخدمة مصالح 
أخرى، وبما أف اليويات متعددة المصادر مف حيث التشكؿ وليست ذاتية وبما أنيا أساس 

إلى مستمزمات األمف فإنو ال يمكف أف تحدد مف  ألخيرةاالمصمحة القومية فإنو رغـ إشارة ىذه 
وتتحرؾ فييا الدوؿ والتي تعتقؿ خالؿ مقاربة أنانية، حيث أف الفوضى الدولية التي تعيش 

ىوياتيا، وبالتالي مصالحيا ليست إال ما تصنعو الدوؿ وليست حتما مرادفا لحالة الحرب كما 
بيف ثالث أنواع مف الفوضى، فال تنظر الدوؿ إلى  يقوؿ الواقعيوف، وعميو فإف ''واندت'' يفرؽ

بعضيا البعض كأعداء فإف البيئة الدولية مشكمة لفوضى ىوبزية، ولما تنظر إلى بعضيا 
البعض كمنافسة فإف البيئة الدولية مشكمة لفوضى لوكية، وعندما تنظر إلى بعضيا البعض 

 كأصدقاء، فإنيا مشكمة لفوضى كانطية.
 المنظور النقديالفرع الثالث: 

ارتبطت المقاربة النقدية بإسيامات مفكري مدرسة ''فرانكفورت'' خاصة ''ماكس  
ىوركيايمر'' و''تيودور أدورنو'' و''ىربرت ماركوس'' و''يورغف ىابرماس''، وبدأت أفكارىا تبرز 

                                                           
، المركز العربي 1ستيؼ سميث، سيميا كوركي، وتيـ داف، نظريات العالقات الدولية: التخصص والتنوع، تر: ديبا الخضرا )ط 1

 .817(، ص2016حاث والدراسات، لألب
فودي مصطفى كامؿ، تحوؿ مفيـو األمف بعد الحرب الباردة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو السياسية، تخصص  2

ستراتيجية، جامعة مستغانـ،   .37، ص2016 -2015دراسات أمنية وا 
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، حيث أكثر في ثمانينات القرف العشريف عمى يد كؿ مف ''أندرو لينكد الينر'' و''روبرت كوكس''
   1أف النظرية ىي دوما مف اجؿ شخص ما وليدؼ معيف.يرى ىذا األخير 

ترى النظرية النقدية الواقع الدولي مف زوايا اجتماعية وسياسية، ويعتقد أنصارىا أف  
فوضوية النظاـ الدولي والدولة الوحدوية والعقالنية ومعظمة األمف والحرب الدولية ىي بناءات 

نو يجب دراسة التيديدات كبناء اجتماعي باستخداـ التاريخ باستخداـ تاريخية واجتماعية وأ
التاريخ والثقافة واإليديولوجية، فاألمف يشكؿ ىاجسا بالنسبة لمدولة التي تسعى إلى تحقيؽ 
نما  المصمحة الوطنية دوف إقصاء معظمة العقالنية، كما أف التيديدات ليست دائما موضوعية وا 

 فة عبر الزماف والمجتمعات.تتضمف معاف ودالالت مختم
تتبنى النقدية مرجعية جديدة في التحميؿ األمني وىي الفرد باعتباره مركز التفاعؿ في  

فالوحدة التحميمية الرئيسية لموضوع األمف ىي التحرر اإلنساني مف مصادر السياسة الدولية، 
تأتي بعده الدولة ألنيا لـ التيديد محميا ودوليا، حيث أف الفاعؿ األساسي ىو اإلنساف الفرد ثـ 

نما وجدت  تعد المرجع الوحيد لألمف فال يمكف امتياف كرامة اإلنساف مف أجؿ بقاء الدولة وا 
 2الدولة مف أجؿ حماية اإلنساف.

الثقة والغش في تأصيميـ  انعداـالنقديوف مف نقد التركيز الواقعي عمى فكرتي  انطمؽ 
والحروب  األمفلممعظمة األمنية عند تفسير األمف الدولي، وعموما يجادؿ النقديوف بأف معظمة 

تنجـ عف التنبؤات التي تحقؽ ذاتيا فمنطؽ المعاممة بالمثؿ يعني أف الدوؿ تحصؿ عمى معرفة 
ع سياسات الطمأنة أف مشتركة بشأف معنى القوة وأنيا تتصرؼ بناءا عمى ذلؾ، كما أف في وس

                                                           
وساـ مييوب، أثر المتغيرات اإلقميمية والعالمية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة عمى أمف األنظمة السياسية العربية، مذكرة لنيؿ  1

ستراتيجيةالماجيستر في العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص عالقات دولية  ، 2014 -2013، جامعة بسكرة، وا 
 .18ص

 .18المرجع نفسو، ص 2
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تساعد أيضا عمى تحقيؽ بنية لممعرفة تستطيع أف توجو الدوؿ نحو تكويف جماعة أمنية تتمتع 
 1بدرجة أكبر مف السالـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصل:
مفيوـ التيديدات ينطمؽ مف رصد واقع التحوالت الدولية وانعكاساتيا عمى المضاميف  

الجديدة لألمف، حيث أصبح مدلوؿ التيديد لفترة ما بعد الحرب الباردة غامض وغير محدد 
، يعرؼ التيديد غير التقميدي األمفالسياؽ خاصة مف حيث غياب التدقيؽ حوؿ مصادر انعداـ 

                                                           
 11معمري حبنمي، التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة، دراسة في الخطاب األمني األمريكي بعد خالد  1

، جامعة باتنة، تيجيةااإلستر سبتمبر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر في العمـو السياسية، تخصص العالقات الدولية والدراسات 
 .107، ص2008 -2007
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مصادر التيديد أو قدرات إحداث الضرر التي تختمؼ عما يضمنو تعريؼ لألمف بأنو مجموعة 
التيديد التقميدي لألمف، والتي قد يواجييا نطاؽ واسع مف الكيانات يمتد مف اإلنساف الفرد إلى 

في مجممو، بما يشمؿ الدولة، لكف ال يقتصر عمييا بأي حاؿ مف األحواؿ، الوجود اإلنساني 
والبيئية، أو الصحية، أو  االقتصاديةمنية ليشمؿ طيفا مف المشكالت ويتسع نطاؽ التيديدات األ
 االجتماعية، أو السياسية.



الفصل الثاني: التهديدات األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي: 
 أمنية -مقاربة جيوسياسية

 تمهيد
 المبحث األول: مفهوم منطقة الساحل اإلفريقي

 المطلب األول: التعريف بالمنطقة
 المطلب الثاني: األهمية الجيوسياسية للمنطقة

 
 الثاني: التهديدات اإلقليمية لمنطقة الساحل اإلفريقي المبحث

 الليبيةالمطلب األول: األزمة 
 المطلب الثاني: أزمة الطوارق

 
 المبحث الثالث: التحديات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي

 المطلب األول: التحديات التماثلية
 المطلب الثاني: التحديات الالتماثلية

 خالصة
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 -التهديدات األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي: مقاربة جيوسياسيةالفصل الثاني: 
 أمنية

المجموعة الدولية  اىتماـيشكؿ الساحؿ اإلفريقي أحد المجاالت الجيوسياسية التي تثير 
عموما، خاصة دوؿ الجوار السياسي، ونظرا لما شيدتو المنطقة مف تحوالت سياسية وتفاقـ 

ئرة التيديدات األمنية واحتماالت تناسب ىذه األخيرة مما ييدد أمف األزمات الداخمية، واتساع دا
 المنطقة داخميا وأمف الدوؿ بجوار إقميميا.

في المبحث األوؿ مفيوـ منطقة الساحؿ اإلفريقي انطالقا مف خالؿ ىذا الفصؿ سنتناوؿ  
 مف التعريؼ بالمنطقة واألىمية الجيوسياسية ليا.

أما المبحث الثاني فسوؼ نتطرؽ مف خاللو لمتيديدات اإلقميمية لمنطقة الساحؿ اإلفريقي  
 الطوارؽ. أزمةبداية مف األزمة الميبية إلى 

 الجيوسياسيةصؿ نتطرؽ إلى التحديات السياسية وفيـ يخص المبحث األخير مف ىذا الف 
 لمنطقة الساحؿ اإلفريقي.

 المبحث األول: مفهوم منطقة الساحل اإلفريقي
 المطمب األول: التعريف بالمنطقة

ىناؾ العديد مف التعاريؼ لمنطقة الساحؿ اإلفريقي، وذلؾ يعكس اختالؼ وجيات النظر   
 والخمفيات النظرية لمباحثيف.

األصؿ ويعني تقميديا الشاطئ أو الحافة الجنوبية  عرييفالساحؿ اإلفريقي مصطمح  
 لمصحراء.

جغرافيا: يمتد الساحؿ اإلفريقي مف المحيط األطمسي إلى البحر األحمر، فاصال بيف  -
، مالي، موريتانياالصحراء الكبرى شماال ومنطقة السافانا جنوبا، ويمتد غربا مف السنغاؿ عبر 

 فاسو، النيجر، شماؿ نيجيريا وتشاد السوداف، حتى إثيوبيا الشرقية.بوركينا 
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التحميمي جوؿ  االرتباؾلقد خمفت شساعة المجاؿ الجغرافي لمساحؿ اإلفريقي نوعا مف  
مكانية مف طرؼ المحمميف.  1حدود ديناميكيات التفاعؿ اإلستراتيجي وا 

الدوؿ لمكافحة الجفاؼ''  مالييفة سياسيا: وبالعودة إلى مجموعة الدوؿ التي ضمتيا ''لجن -
: فالساحؿ اإلفريقي يضـ الدوؿ التالية: السنغاؿ، غامبيا، 1971والتي تـ إنشاؤىا سنة 

، مالي، النيجر، تشاد ثـ أضيؼ كؿ مف الرأس األخضر، غيينا وبيساو، ونظرا لزحؼ موريتانيا
ؿ، وكيينا، وىناؾ مف الرماؿ كانت مف الضروري أف تضاؼ كؿ مف السوداف، إثيوبيا، الصوما

يعرؼ الساحؿ اإلفريقي عمى انو: حزاـ الفقر الذي يشمؿ: النيجر، بوركينافاسو، تشاد، مالي، 
  2.وموريتانيا

ذا اشتد إلى معيار المشاكؿ واألزمات الكائنة بو فيو: قوس األزمات الذي يضـ كؿ  وا 
 .وموريتانيامف السوداف، مالي، النيجر، تشاد، 

فريقيا جنوب الصحراء يمتد مف قوس األزمة  - جيوستراتيجا: يشكؿ المنطقة بيف شماؿ إفريقيا وا 
، ويتميز بنزاعات زعزعت وموريتانيافي السوداف ليشمؿ تشاد، النيجر، مالي، جنوب الجزائر، 

 الحدود، والجريمة، والمنظمة، اختراؽمثؿ نزاعي دارفور والطوارؽ، إلى جانب سيولة  االستقرار
وفشؿ الدوؿ فالخصائص الجيوبوتيكية الكامنة وفي الوقت نفسو ضغط الموارد ذات البعد 

  3اإلستراتيجي عمى المنطقة.
محط استرتيجي لدوؿ الساحؿ والغنى الطبيعي لممنطقة جعؿ منيا  -فالموقع الجيو 

أطماع عمى مر التاريخ، مف منطمؽ أف المنطقة أصبحت مكاف لميالد واحتضاف مختمؼ 
ات اإلسالـ السياسي سواء معتدلة/ متطرفة التي تنشط عمى طوؿ الشريط اإلفريقي، أي حرك

العديد  اىتماـبداية مف شماؿ إفريقيا إلى جنوبيا وثـ وسطيا، نجد أف المنطقة أصبحت تستحوذ 

                                                           
سياسية، مجمة العمـ  -عادؿ زقاغ، سفياف منصوري، واقع الجريمة المنظمة في منطقة الساحؿ اإلفريقي: مقاربة سوسيو 1

 .157(، ص2016، مارس 23اإلنسانية واالجتماعية )الجزائر، العدد 
 المرجع نفسو. 2
 .33عمار غياظ، البعد األمني الجزائري في منطقة الساحؿ اإلفريقي، مرجع سابؽ، ص 3
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عمى ثروات  االستحواذمف الفاعميف الدولييف سواء التقميدييف منيـ أـ تمؾ القوى الصاعدة بغية 
 1قة الطبيعية.المنط

 المطمب الثاني: األهمية الجيوسياسية لممنطقة
اختمؼ العديد مف الباحثيف والميتميف بعمـ الجغرافيا السياسية وحتى بعض المساىميف  

والدراسات األكاديمية المقدمة لتحديد اإلطار الجغرافي لدوؿ الساحؿ اإلفريقي لتعدد المعايير 
 الدوؿ.المعتمدة في تحديد وتصنيؼ تمؾ 

دوؿ الساحؿ اإلفريقي لقمنا بأنو يشمؿ فإذا ما اعتمدنا عمى العامؿ الجغرافي في تحديد  
القبمي فإف منطقة الساحؿ  االثنيإلفريقيا، وباعتماد العامؿ االجتماعي  الصحراويةكؿ المناطؽ 

ف خرج نطاقيا عف المنط انتشارتمتد عبر مواطف  قة القبائؿ المستوطنة لمصحراء الكبرى وا 
 الجغرافية.
إنو ال يمكننا االكتفاء بتعريؼ الساحؿ اإلفريقي عمى أف قوس األزمات، بؿ تستوجب  

تيجية لمساحؿ اإلفريقي التي جعمت منو محؿ أطماع استر جيو الدراسة التطرؽ إلى المكانة ال
 العديد مف الدوؿ، وتتمثؿ في: 

 االىتماـالساحؿ مف خالؿ زيادة تيجية لمنطقة استر ارد الطبيعية: تبرز المكاف الجيو المو  -
والسياسية العالمية بصفة عامة، والدوؿ اإلقميمية بصفة  االقتصاديةبالمنطقة مف طرؼ القوى 

خاصة، نظرا لما تزفر بو المنطقة مف موارد نفطية وغازية، ليذا سنفرج عمى الموارد الطبيعية 
 التي تزخر بيا المنطقة والتي يمكف حصرىا في:

 النفط العالمي، المثبت، ويرتكز  احتياطيمف  %10: تضـ القارة حوالي النفط والغاز
في ثالث دوؿ رئيسية منتجة وىي: نيجيريا والجزائر، وليبيا، في حيف  %60معظمو بنسبة 

العالمية، فمف مميزات  االحتياطاتمف نسبة  %8تبمغ احتياطات الغاز في القارة حوالي 
النفط والغاز اإلفريقي سيولة استخراجو، وسيولة تسويقو بسبب موقع القارة اإلستراتيجي بيف 
قارات العالـ مف جية، وبسبب تركز كميات كبيرة مف النفط عمى السواحؿ أو في المياه 

                                                           
 المرجع نفسو. 1
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طرؼ العديد الكبير بالمنطقة مف  االىتماـمف جية أخرى، ومف ىنا يبرز اإلقميمية لدوليا 
 مف الدوؿ.

مف  %40مف البالتيف في العالـ، وأكثر مف  %80الموارد األولية: تنتج القارة اإلفريقية  -
مف الذىب وبالعودة إلى منطقة الساحؿ اإلفريقي فنجد أف مالي  %20األلماس في العالـ، و
وسفات الذىب والف استخراجعمى صناعة التعديف ال سيما  االقتصاديتتركز في نشاطيا 

منو  احتياطيواأللماس، أما فيما يخص المعادف فنجد اليورانيـو الخاـ في المرتبة األولى، يقدر 
 ألؼ طف تستغمو شركة سوسيؿ الفرنسية. 280بنحو 
منطقة الساحؿ اإلفريقي نظرا لتعدد التيديدات األمنية فييا، ارتأينا لمتطرؽ ألىـ  أفوبما  
 1ليا في النقاط التالية:السببية والتي يمكف إجما الحركات

، قبميا وعرفيا مما جعؿ مف المستوى التجانس االجتماعي أثيناالمفككة  االجتماعيةالطبيعة  -
المجتمعي صعبة، خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة مما  االندماجضعيفا وحركيات 
 ينتج أزمات عديدة.

لممجتمعات  األنثروبولوجيامراعاة الحدود فشؿ الدولة الجديدة التي ورثت حدود سياسية دوف  -
 المحمية.

في عمميات البناء السياسي لمدوؿ خاصة مع وجود أشكاؿ لمييمنة اإلثنية أو الجيوية عمى  -
 الحيمة السياسية في كثير مف دوؿ الساحؿ.

السياسي، وضعؼ أدى ضعؼ أو غياب فمسفة المواطنة في ىذه األوؿ مف انتشار الفساد  -
مؤسساتي الستحالة بناء آليات الوقاية أو حؿ النزاعات الداخمية ذات فعالية ومصداقية، األداء ال

 مما يجعؿ ىذا التدخؿ األجنبي أمرا ضروريا.

                                                           
، العدد اإلستراتيجيةأمحند برقوؽ، الساحؿ اإلفريقي بيف التيديدات الداخمية والحسابات الخارجية، مركز الشعب لمدراسات  1

 .09، ص2006األوؿ، جانفي، 
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ضعؼ العدالة التوزيعية مما ينتج حاالت مف اإلحباط السياسي التي تخمؽ حركيات التمرد  -
مف واردات إنتاج وتصدير  ستفادةلالوالحنؼ السياسي ومثاؿ ىذا مطالب الطوارؽ في النيجر 

.  اليورانيـو
مف سكاف تشاد يعيشوف  %80وانتشار الفقر المدقع إذ أكثر مف  االقتصاديضعؼ األداء  -

مالي والنيجر في نفس مف سكاف  %60تحت مستوى واحد دوالر أمريكي في اليوـ، وأكثر مف 
اط االجتماعي الذي يخمؽ حركات الحالة المعيشية، وىذا ما ينتج حركات اليجرة السرية واإلحب

 التوجو نحو اإلجراـ والعنؼ.
 األوبئة المنتقمة والمعدية مثؿ: المالريا، السؿ واإليدز بأشكاؿ خطيرة. انتشار -
باحتماالت فشؿ عدد مف دوؿ الساحؿ مستقبال بالنظر  اإلستراتيجيةإقرار أغمب المؤشرات  -

 .االقتصاديلضعؼ االندماج االجتماعي، العجز 
االىتماـ المتزايد لمقوى االقتصادية والسياسية عالميا بيدؼ المنطقة خاصة مع وجود مؤشرات  -

إيجابية جدا عمى مستوى االستكشافات النفطية والغازية وىذا ما خمؽ تنافسا محتدما بيف فرنسا، 
 الصيف، والواليات المتحدة األمريكية عف طريؽ النفط في إفريقيا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ديدات اإلقميمية لمنطقة الساحل اإلفريقيالمبحث الثاني: الته
 المطمب األول: األزمة الميبية 

تاريخيا ىناؾ تنافس ضمني بيف واليات تشرؽ ليبيا وغربيا عمى المكانة والسيادة افتقارا  
ف كانت الواليات الشرقية وبخاصة بنغازي أكثر عمى  حقبة ''العقيد القذافي''، يمكف القوؿ أنو وا 

في سنواتيا األولى 1969التي قادىا القذافي سنة  االنقالبالمدف الميبية، التي ساندت حركة 
وغير اإلسالمية، كاف ضد النظاـ الممكي فإف تحوؿ تمؾ المدف إلى معقؿ لممعارضة اإلسالمية 

ضد نظاـ ''القذافي'' منذ السبعينات مف القرف  االنقالبيةوالمحاوالت  االضطراباتدرا مص
 الماضي، كما أدى إلى موجة مف ىجرة الكفاءات.

وعمى الصعيد السياسي، يمكف القوؿ أنو عبر عقود حكـ القذافي قد تأكدت أسس النظاـ  
 الميبي والتي تمثمت في أربع ركائز أساسية:
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 الثورة القومية.  -1
 .االجتماعيةالمساواة والعدالة   -2
 الكرامة واليوية الوطنية.  -3
 الدولية، قبؿ عودة النظاـ لمحاولة  مزية ''لمقذافي'' كمنافس ضد الميبراليةالقيمة الر   -4

والتي قادت إلى تخمي  2001سبتمبر 4التكيؼ مع متغيرات ما بعد الحرب الباردة، وما بعد 
تطوير أسمحة الدمار الشامؿ، وقبوليا دفع تعويضات باىضة لضحايا  ليبيا عف شروطيا في

القبمية واحدا مف  في البداية عمى إلغاء نظاـلوكريي والطائرة الفرنسية، كما اعتمد ''القذافي'' 
قاـ بإنشاء لجاف  1994المبادئ األساسية لثورتو، إال أنو بعد ربع قرف مف الحكـ وتحديدا في 

، قواميا األساسي القيادات القبمية التي استعمؿ الخصومات الداخمية جتماعيةاالشعبية لمقيادات 
بيف القبائؿ مف أجؿ إحكاـ قبضتو عمى السمطة ونيج سياسة ''فرؽ تسود''، وقد حالت صورة 
المؤسسات وسمط المجاف الثورية دوف المشاركة الشعبية في شؤوف الحكـ، حيث عرفت العزوؼ 

في المائة ممف ليـ حؽ المشاركة، كما نشأت  80و 50بيف  تراوحيالشعبي عف المشاركة ما 
روة، يصعب التغمب عمييا في ظؿ مناخ الفساد، طبقة مف المستفيديف والمحتكريف لمسمطة والث

  1خاصة مع عدـ وجود مؤسسات مجتمع مدني حقيقي مستقمة عف النظاـ.
وقد وثقت تقارير األمـ المتحدة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ومنظمة العضو الدولية ما  

يخص الممارسات القمعية لمنظاـ الميبي، حيث جاء تقرير: ''ظمت حرية التعبير وحرية التجمع 
وتكويف الجمعيات تخضع لقيود مشددة، ولـ تظير السمطات مقدارا يذكر مف التسامح إزاء 

فة إلى كؿ ذلؾ كانت ىناؾ محاولة توريف الحكـ البنو ''سيؼ اإلسالـ'' إذ باإلضاالمعارضة''، 
صارت أمرا واقعا عبر انخراطو في المجاف الشعبية وتحضيره داخميا وخارجيا، كؿ ىذه 

 17سنة، وكانت الشرارة يـو  42الذي استمر  المؤشرات سعت في قياـ الثورة ضد نظاـ القذافي
صر وتونس، لكف ىذا الحراؾ خرج عف السممية بعد تدخؿ كتابي متأثرة بأحداث م 2011فبراير 

                                                           
، 2010لمسالـ الدولي، واشنطف،  كاريف يعنيجاف بياف فيميو، ىؿ تصبح القاعدة إفريقية في منطقة الساحؿ، مؤسسة  1

 .12ص
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، فتحوؿ الحراؾ إلى صراع مسمح، االنتفاضةالقذافي المسمحة، والمرتزقة األفارقة لو أد تمؾ 
أشير،  09حمؼ الناتو انتيت بمقتؿ القذافي بعد بقيادة  عربي ودولي تدخؿ عسكري أعقبة

وفرار عائمتو وانييار كتائبو، ليستمـ السمطة مجمس انتقالي ثـ المؤتمر العاـ، ثـ جاءت 
االنتخابات البرلمانية التي أبطمتيا المحكمة الدستورية، فدخمت البالد في جدوؿ سياسي وانقساـ 

نحؿ في طبرؽ، ىذا ما دعا األمـ المتحدة لرعاية بيف المؤتمر العاـ في طرابمس والبرلماف الم
السياسييف والدعوة لتشكيؿ حكومة توافؽ تسيير البالد بعد المرحمة  الرفقاءحوار ليبي بيف 

 الطويمة. االنتقالية
 كامؿ لكؿ مؤسسات الدولة  انييارتداعيات ىذه األزمة عمى الجوار: بمجرد حدوث  -

اليش المطبوع بصراعات  االستقرارالتي تصدعت وتالشت إزاء األزمة الميبية، ظير نوع مف 
بيف عدة أطراؼ سياسية كاف ليا دور فاعؿ في سقوط النظاـ السابؽ، والمشيد السياسي الميبي 

 أصبح فوضويا وخاليا مف النضج اإليجابي.
رىاب، وتفشي السالح وعدـ ظاىرة اإل وانتشارباإلضافة غمى الجانب األمني المتدىور  

 1قدرة الدولة عمى فرض سيطرتيا المركزية عمى كامؿ ترابيا الوطني.
 إقميميا: يخمؽ الوضع الداخمي الميبي الحالي نتيجة الحرب القبمية بيف مجموعة بيف  -

القبائؿ الراغبة في السيطرة عمى المؤسسات النفطية بيئة مناسبة لنشاط العديد مف الجماعات 
األسمحة وتيريبيا عبر الحدود، األمر الذي يشكؿ تيديدا حقيقا عمى دوؿ  انتشارالمتطرفة نتيجة 

يث لعبت الجوار، ىذه الظاىرة المتنامية باتت تجارة رائجة في ليبيا طالت دوال إفريقية متعددة، ح
في مالي، األمر الذي أدى إلى زعزعة البالد ومساعدة دورا كبيرا في تقوية شركة اإلسالمييف 

بعض الجماعات الجيادية داخؿ ىذا البمد في فرض سيطرتيا عمى األراضي والوقعة في 
شماليا، ولقد سبؽ لألمـ المتحدة أف حذرت مف وصوؿ أسمحة ليبية إلى جماعة )بوكو حراـ( 

ة في نيجيريا، عمما أف ىذه الجماعة تقيـ عالقات قوية مع تنظيـ القاعدة ببالد المغرب المتشدد
اإلسالمي، كما أف ىناؾ مشاكؿ مع النيجر التي ترفض تسميـ ''الساعدي'' إلى ليبيا لغياب بنية 

                                                           
 .13المرجع نفسو، ص 1
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قضائية عادلة، وعميو أصبحت ىذه الجماعات تشكؿ نقط استقطاب التطرؼ بإيديولوجياتو 
 1ما يجعؿ البمد خطرا عمى نفسيا وعمى جوارىا خاصة دوؿ الساحؿ اإلفريقي.المختمفة، م

  استمرارفي  االنفصاليةعممية سرقة النفط: تيدؼ إلى جمع أمواؿ تساعد الميميشات  -
 ، كما أنيا تعبير عف فشؿ الثورة في حفظ أىـ مورد لمبالد.االستقراربيع النفط الميبي وزعزعة 

األمف تعيش ليبيا انقالبا أمنيا كبير بسبب غياب السمطة المركزية وانييار منظومة  
القبمي والتي باتت  االنتماءوالدفاع، األمر الذي سمح بانتشار وسيطرة المميشيات المسمحة ذات 

 أسمحة خطيرة ونتيجة لذلؾ، أصبح أمف الحدود الجزائرية مع ليبيا يواجو بعض المخاطر.
ىذه المخاطر بمفردىا وتخوض القوات المسمحة نفسيا مضطرة لمواجية  تجد الجزائر 

معارؾ عمى جبيات متعددة، في حيف أخفقت البمداف المجاورة في وقؼ تقديـ اإلرىابييف بسبب 
عدـ امتالكيا قوات عسكرية وقوات أمف قوية لمقياـ بيذه الميمة عمى سبيؿ المثاؿ تمتمؾ مالي 

حتى مف  موريتانياؼ جندي بينما ال تتمكف المؤسسات األثينية في أل 20جيشا ال يتعدى قوامو 
حماية مؤسسات الدولة الرسمية ضد ىجمات تنظيـ ''القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي'' في 

إف عدـ القدرة عمى االعتماد عمى 2حيف ليس لدى تونس خبرة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب.
العسكري الواسع الذي تخصصو الجزائر، ونظرا لحدودىا البمداف المجاورة قد يفسر حجـ اإلنفاؽ 

الطويمة مع دوؿ الجوار والتي تمتد أللؼ كيمومتر مع ليبيا وحدىا، تتطمب مف الجزائر قدرات 
 مالية وبشرية كبيرة لتأميف حدودىا.

كما تستعد الدوؿ المجاورة لمبيا مف جديد لتدخؿ غريب فييا لمحاربة ما يدعى تنظيـ  
سالمية الذي بات يسيطر عمى كبرى مدف الجنوب ''سرت'' والصحراء المحيطة بيا، الدولة اإل

عمى الحدود ومرسمة تحذيرات دبموماسية مف عواقب اتخاذ مشددة ىذه الدوؿ مف إجراءات األمف 

                                                           
 ? / p : 27803 http://democraticac deتحميؿ: تداعيات األزمة الميبية عمى الدوؿ المجاورة ليبيا 1
 .13جاف بياف فيميو، مرجع سابؽ، ص 2

http://democraticac/
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الدولة اإلسالمية )داعش( قد يدفع األفؽ إلى اليرب، وبالتالي المجوء أي فعؿ متسرع ضد تنظيـ 
ضافيا.عبر الحدود   1مشكال تحديا أمنيا جديدا وا 

مف  وتخشى دوؿ الجوار والمجتمع الدولي إف لـ يحدث توافؽ بيف أطراؼ األزمة في ليبيا 
ف عمى األقؿ بجزء في الشرؽ غامضة بنغازي المدمرة، وجزء في الغرب تفكؾ الدولة إلى قسمي

النفصاؿ مناطؽ أخرى  جديدةتحتفظ بيف طرابمس، لكف ىنا إف وقع سيفتح سيناريوىات أخرى 
والييمنة والنفوذ في ليبيا والتي تفجرت مراعاتيا ومعامميا لمتقوى  نظرا لمفيسفساء القبمية واإلثنية
 .2011بعد سقوط النظاـ السابؽ سنة 
   المطمب الثاني: أزمة الطوارق

يتمتع الطوارؽ بتاريخ مخيؼ في الصحراء الكبرى اإلفريقية، فقد تـ ذكرىـ في كتابات  
''ىيرودوت'' مثمما أتى عمى ذكرىـ العديد مف المؤرخيف العرب، فكاف يسمييـ ابف خمدوف 
''''بالممثميف''، فضال عف ذلؾ فإف لمطوارؽ خصوصية ثقافية وىوية متميزة في منطقة الصحراء، 

عف مالي والنيجر  االنفصاليةا إلى جانب اعتبارات أخرى، السبب في مطالبيـ وربما يعد ىذ
، ومنتشريف ²مميوف كمـ2ذوي األصوؿ اإلفريقية، ويعيش الطوارؽ في منطقة اقدر مساحتيا بػ 

( يستقروف بالجنوب والواحات، %80في عبر عدة دوؿ في الساحؿ والمغرب العربي، أغمبيـ )
وية الشمالية، ويقطنوف خمس دوؿ ساحمية وىي: مالي، النيجر، فقط في األوساط البد %5و

بوركينافاسو، الجزائر، وليبيا، ويقدر عددىـ بيف مميوف ومميوف ونصؼ مميوف نسمة، حسب 
ألؼ في النيجر، 600عبر الدوؿ المشار إلييا كاآلتي إحصائيات التسعينات وىـ موزعيف 

ألؼ في  20، بوركينافاسوألؼ في 30ا، ألؼ في ليبي 50ألؼ في مالي،  400ألؼ إلى 300
الجزائر، وىذا عالوة عمى األعداد الكبيرة ممف ىاجروا إلى البمداف المجاورة سنوات التسعينات، 

لى    2.موريتانياسيما إلى دارفورد )الحدود بيف تشاد والسوداف(، وا 

                                                           
 تحميؿ: تداعيات األزمة الميبية عمى الدوؿ المجاورة ليبيا، مرجع سابؽ. 1
لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو قط سمير، البعد اإلفريقي في سياسة األمف والدفاع الوطني الجزائري، أطروحة مقدمة  2

ستراتيجية، جامعة بسكرة، السياسية، تخصص عالقات دولية   .77، ص2017 -2016وا 
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األزمة الطارقية في شكميا الحالي، في )مالي والنيجر(، تعود جذورىا األولى إلى بداية  
السمطة والثروة، كاف السبب األساسي الذي يغذي  اقتساـالستينات، ويبدو أف الصراع حوؿ 

عمى السمطة بشكؿ عنصري، عالوة  سيتعوذوف، الذيف األفارقةالصراع بيوف الطوارؽ والزنوج 
ة في توزيع السمطة بيف الشماؿ والجنوب، بمعنى آخر ضعؼ التنمية في مناطؽ عمى الالعدال

الشماؿ، وفي ىذا السياؽ يؤكد فيادي في حركة توحيد وتحرير األزواد في مالي: ''إف األقميات 
في شماؿ مالي )يقصد الطوارؽ(، كانت دائما منمية والتنمية بيا ضعيفة جدا فال يوجد في إقميـ 

والطرقات...باإلضافة إلى أف المساعدات الغذائية الدولية التي يستفيد منيا األزواد مدارس 
اإلقميـ تقـو الحكومة المالية بتحويميا إلى مناطؽ أخرى...فنحف نريد تقرير مصيرا بأنفسنا حتى 

 ال يتكرر ذلؾ، وىذا ما يدفعنا لعمؿ السالح''.
حاضرة منذ استقالؿ البمديف، بة في انفصاؿ الطوارؽ في مالي والنيجر، الرغ أفويبدو  

المتطرفوف بحركة تمرد في مالي بقيادة  االنفصاليوففقد كاف جزء كبير منيـ يدعو لذلؾ وقاـ 
، بفضؿ توقيؼ قيادتيا 1964تـ القضاء عمييا عسكريا في ، والتي 1959''كاؿ انتصار'' سنة 

ض قياـ دولة طارقية مف طرؼ مصالح األمف المغربية والجزائرية، فالجزائر إذا كانت تعار 
مستقمة عمى نفوسيا الجنوبية منذ االستقالؿ، ومنذ ىذه المحظة وضعت شماؿ مالي والنيجر 
تحت المراقبة وتمت عسكرة المنطقة باإلجياض أي محاولة تمرد أخرى، وظؿ الحاؿ عمى ما 

 أيف انفجر الصراع الذي كاف خامدا. 1990ىو عميو إلى غاية سنة 
لمتمردة في مالي والنيجر عمميات مسمحة ضد الحكومات المركزية فقد نشأت الحركة ا 

توجت مساعييا الحميدة بتوقيع اتفاؽ في كال البمديف، بيد أف المسارعة الجزائرية لموساطة 
عمى  االنقالبتزامنت بيف الحكومة المالية والمتمرديف غير أف ىذا االتفاؽ لـ يسعى طويال بعد 

القوات المالية عممياتيا العسكرية ضد الحركة الشعبية لألزواد،  الحكـ في مالي، وعميو عاودت
 ترتب عمى ىذه األحداث حركة واسعة مف المجوء إلى الجزائر.

ألوؿ مرة ترفع بعض الفصائؿ المتمثمة لمطوارؽ في مالي تتفؽ مطالبيا، ليصؿ إلى حد  
تقتصر أساسا  االستقالؿ ''، بعد أف كانت مطالبيـ منذواالستقالؿطرح مسألة ''تقرير المصير 
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باليوية  واالعتراؼعمى العدالة في توزيع الثروة والسمطة والتمثيؿ السياسي واإلداري والعسكري 
    1الخاصة.
(، كاف بمبادرة مف الحركة الوطنية االنفصاليلكف تجدر اإلشارة أف ىذا المطمب ) 

 بعد سقوط القذافي.لتحرير أزواد، وىي التي تمثؿ المقاتميف العائديف مف ليبيا 
إذف فيذا المطمب ال يمثؿ كؿ الشعب الطوارقي في شماؿ مالي الذي تمثمو العديد مف  

الفصائؿ، في تقديرنا أف ىذا المطمب ليس سوى رد فعؿ عنيؼ لمقاتميف في حالة إحباط، 
وسوؼ لف يجد صدى داخمي الفتقاده لقاعدة شعبية عريضة، ناىيؾ عمى أف يجد صدى دولي 

 اؼ بو.لالعتر 
عف دولة مالي إلى عدة أسباب  باالنفصاؿيرجع التمرد الطوارقي األخير، والمطالبة  
 أىميا: 
التيميش واإلقصاء، الذي يعاني منو إقميـ أزواد في الشماؿ سياسيا وتنمويا، فقد  استمرارأوال/ 

البرنامج فشمت الحكومة في باماكو، بقيادة الرئيس األسبؽ ''أمادوتوماني توري'' في تطبيؽ 
مميوف يورو في شماؿ البالد، فقد  50بقيمة  2011الخاص باألمف والسالـ والتنمية في أوت 

كاف األواف قد فات، فاألوضاع في ىذا اإلقميـ حد التقيح، ولـ يعد يكفي معيا أي مبادرات 
 شكمية بسيطة، مازافي إشعاؿ التوتر بيف الشماؿ والجنوب وميد الطريؽ لعودة القتاؿ.

يا/ عودة حكومة باماكو لسياسة عسكرة إقميـ أزواد، وىو ما اعتبرتو قيادات اإلقميـ انتياكا ثان 
 حكومة باماكو استعادة سيطرتيا عمى اإلقميـ.الجزائر، والتي تيدؼ مف ورائو  التفاقيةصارفا 

، في 2010والتي أنشأت في  MNAثالثا/ الدور الذي قامت بو الحركة الوطنية األزوادية 
 .االستقالؿاعتناـ شاعر الغضب الطوارقي الداخمي وعمميا عمى حشد الدعـ الدولي لمشروع 

رابعا/ والسبب المباشر ليذا التمرد يكمف وراء الحرب ليبيا وسقوط نظاـ القذافي، وعودة اآلالؼ 
ي، والذيف اكتسبوا خبرة مف المقاتميف الطوارؽ الذيف كانوا يحاربوف في صفوؼ كتائب القذاف

                                                           
، 2012فيفري  12الداخؿ وتداعيات اإلقميـ''، مركز الجزيرة لمدراسات،  انفجارالحاج ولد إبراىيـ، ''أزمة شماؿ مالي... 1

 .05ص
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قتالية وامتمكوا ترسانة معتبرة مف األسمحة النوعية وىو السبب وراء تمكنيـ مف بحر القوات 
 1النظامية المالية بشكؿ مفاجئ وسريع.

سارعت الجزائر  2012جانفي  17مع اندالع التمرد الطوارقي في شماؿ مالي في  
يف الحكومة والمتمرديف، فقدمت بمبادرة تسمح كعادتيا لعرض الوساطة بيف الطرفيف المتصارع

راقة الدماء،  تتضمف ىذه المبادرة بإنشاء مناطؽ محمية وأخرى منزوعة السالح، بوقؼ القتاؿ وا 
نشاء صندوؽ دولي إلعادة  وتنمية صحراء األزواد بتمويؿ جزئي مف الجزائر، لكف يبدو  أعماروا 

إقميـ  استقالؿف الطوارؽ كما أشرنا لعائالت العسكري الذي حققو المتمردو  االنتصارأف سرعة 
، ولـ يبدو حماسة لموساطة أو المبادرة الجزائر بينت كما تعودوا لتتعقد 2012أفريؿ 5أزواد في 

 مجريات األحداث فيما بعد بسبب أمريف: 
 العسكري عمى الرئيس المالي ''أمادوتوماني توري''. االنقالب( 1
سببيا حركة أنصار الديف وحركة التوحيد والجياد في غرب  ( سيطرة بعض الحركات الجيادية2

إفريقيا، فضال عف التنظيـ اإلرىابية القاعدة في المغرب اإلسالمي، وىو ما قاد في نياية 
 . 2العسكري األجنبي والذي زاد في خمط األمور أكثر  المطاؼ إلى التدخؿ

في  عرفتيا شبكة التحالفاتىذا التعضيد الذي عرفتو شماؿ مالي، والتمونات التي  
 توحداالمنطقة بيف أطراؼ الصراع الرئيسييف، جعمت الموقؼ الجزائري أكثر حذرا بؿ قؿ 

وليذا الموقؼ عدة  واالنتظارفقد اعتمدت الجزائري في بدايات النزاع سياسة الترقب  -وارتيابا
 تفسيرات.

 .اإلستراتيجيةلحيا أوال: أف الجزائر تمتـز الحذر في رىاناتيا، بيدؼ حماية مصا
ثانيا: ىناؾ مف اعتبر موقؼ الجزائر عقابا لمرئيس األسبؽ ''توماني توري''، الذي اتيمتو 

 المعتمد مع القاعدة في المغرب اإلسالمي. بالتواطؤ

                                                           
 .2012أكتوبر  23أنوار بوخرص، الجزائر والصراع في مالي، أوراؽ )دوريات( كارنغي،  1
 .78قط سمير، مرجع سابؽ، ص 2



أمنية -مقاربة جيوسياسيةاإلفريقي: الفصل الثاني             الساحل   
 

56 
 

الديف بغرض سيطرتيا عمى  أنصارثالثا: ىناؾ اعتقاد بأف الجزائر سمحت عمدا لحركة 
كة الوطنية لتحرير أزواد، التي فجرت المتمرد بسبب سوء األزواد، بعد أف تقمبت عمى الحر 

عالقة األخيرة مع الجزائر التي تنتقد فيو بخصوص دورىا في الوساطات منذ بداية التسعينات، 
 بأنو لـ يخدـ مصالح الطوارؽ.

، نابع مف مبدأ الحفاظ عمى الحوزة الترابية لمالي، وعدـ   والدور الجزائري كما ىو معمـو
قياـ أية دولة جديدة عمى تخوميا الجنوبية، لكف الجزائر كانت دائما ترد عمى ىذه السماح ب

 1التيـ، بأف موقفيا ىذا ناتج عف إلتزاميا بمكافحة اإلرىاب في المنطقة، وليس التمرد الطوارقي.
 المبحث الثالث: التحديات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي

ارتبطت التيديدات األمنية بالتحوؿ في مفيـو األمف الذي تجاوز المفيـو الكالسيكي إلى  
مفاىيـ أخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي وقيمي ونفسي، ىذا التوسع ىو ميزة التيديدات في 
نما توسعت إلى أشكاؿ أخرى  منطقة الساحؿ التي لـ يعد ميكانيزميا األساسي الياجس األمني وا 

تواجو دوؿ الساحؿ اإلفريقي تحديات داخمية وخارجية عمى الصعيد العالمي، حيث أيضا أي 
، فمف جانبو قاؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة ''باف المسؤوليفتحدثت عنيا العديد مف اإلطارات 

كي موف'': ''التحديات التي تواجييا منطقة الساحؿ ال تفرؽ حدودا، وكذا ينبغي أف تكوف 
في تحسيف نظـ  واالستثمارحيا، فدائرة األزمات يمكف كسرىا، وبالعمؿ معا الحموؿ التي نطر 

تاحة الفرص لمنساء والشباب.  الحكـ الراشد واألمف والقدرة عمى التكيؼ والتعافي وا 
مف األوضاع اليشة إلى مناطؽ تعرؼ يمكننا أف نساعد منطقة الساحؿ عمى التحوؿ  

في منطقة الساحؿ اإلفريقي قضية ميمة، إال أننا  تنمية مستدامة، وتظؿ مكافحة بتراف الحرب
''، فمف خالؿ االستقرارنحتاج أيضا إلى تنحية المشاكؿ التي تشعؿ الصراع وتؤدي إلى عدـ 

ىذا يحاوؿ ''باف كي موف'' وصؼ التحديات التي تواجييا منطقة الساحؿ اإلفريقي أنيا عابرة 
قي فقط، لذا البد مف التعاوف المشترؾ مف لمحدود أي ليست محصورة في منطقة الساحؿ اإلفري

عطاء النساء والشباب فرص  أجؿ تخطييا وذلؾ يكوف بإصالح نظاـ الحكـ وتحقيؽ األمف وا 
                                                           

 بوخرص، مرجع سابؽ. أنوار 1
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كما أنو يمكف مساعدة التنمية المستدامة وكذلؾ القضاء عمى األطراؼ والجماعات التي تيدد 
 استقرار منطقة الساحؿ.

 ’’Athantic Monthly’‘المشيورة  ية األمريكيةما كتبو ''روبرت جاكسوف'' في الروا 
حوؿ الفوضى القادمة في إفريقيا وىي نتاج زيادة لمناطؽ الصراعات الممتيبة في غرب إفريقيا، 

مؤسسات الدولة،  انييارفقد وصؼ إفريقيا بأنيا: تطرح نموذجا لمفوضى العارمة، حيث تشيد 
وف، أما رئيس مجموعة البنؾ اإلفريقي التنمية وتعاني مف األوبئة والجريمة، وانييار حكـ القان

''دونالد كاليروكا'' فقاؿ: ''تعاني منطقة الساحؿ مف تحديات قديمة، وقابمية التأثر بالتغيرات 
المناخية وموجات الجفاؼ المتكررة، وقد تفاقمت حدة ىذه التحديات في الوقت الراىف نتيجة 

تاحة النعداـ األمف، ويجب عمينا حاليا أف نعمؿ م عا عمى بناء القدرة عمى التكيؼ والتعافي، وا 
الفرص لمجميع مف خالؿ توفير الوظائؼ لمشباب عمى وجو الخصوص، ولذلؾ فتستثمر في 

الحؿ في المنطقة  وسيقوفمرافؽ البيئة التحتية، والتكامؿ اإلقميمي وسندعـ القطاع الخاص، 
ما يمر في األساس االستثمار، وىذا عمى تعزيز النمو االقتصادي الشامؿ لمجميع والتجارة و 

  1الدائميف. واالستدامة االستقرارالمالـز لتحقيؽ 
مف خالؿ ىذه التصريحات يتبيف لنا أف منطقة الساحؿ اإلفريقي تواجو تحديات مختمفة  

 تتمثؿ في تحديات تماثمية وتحديات الالتماثمية.
 المطمب األول: التحديات التماثمية

 تركيبة المجتمع: تعقد األولالفرع 

                                                           
حمدي عبد الرحماف حسف، الصراعات العرقية والسياسية في إفريقيا: األسباب واألنماط وأفاؽ المستقبؿ، القراءات اإلفريقية  1

 .44(، ص2004)العدد األوؿ، أكتوبر 
باألصؿ  واالعتقاد: ىي ظاىرة تاريخية تعتبر ىف ىوية اجتماعية تستند إلى ممارسات ثقافية معينة ومعتقدات منفردة، األثينية*

 إلى جماعة تؤكد ىوية أفرادىا في تفاعميـ مع بعضيـ البعض ومع اآلخريف. باالنتماءوالتاريخ المشترؾ والشعور 
صؿ الساللي أو العرقي المشترؾ، فيي تعبر عف شعب أو قبمية بغض في أنيا قائمة عمى األ اإلثنية*العرقية: تختمؼ عف 

 النظر عف الثقافي والمعتقدات.
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* وقبميا وعرقيا جعؿ مف أثيناطبيعة المجتمعات في منطقة الساحؿ اإلفريقي مفككة  
عممية جد صعبة خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة، ىذا  االجتماعي االندماجعجمة 

ما أنتج أزمات داخمية وخارجية معقدة يصعب التحكـ فييا فيي في الغالب صراعات ذات 
ذات طابع إثيني عرقي*، فمثال الطوارؽ المفككة توجد النسبة الكبيرة في النيجر بػ صراعات 

ألؼ وفي المرتبة  35ألؼ وبوركينا فاسو بػ  70ألؼ وليبيا بػ  500ألؼ نسمة تمييا مالي بػ 80
 الجزائر ويطمؽ عمى المنطقة التي يتواجد فييا الطوارؽ اسـ األزواد. األخيرة
والحروب األىمية نتيجة تقسيـ في العديد مف النزاعات لقد كاف لالستعمار دور كبير  

الحدود، التي أثرت عمى دوؿ الساحؿ في كؿ المجاالت السياسية واالقتصادية وحتى 
االجتماعية، عمى سبيؿ المثاؿ األزمة في الصوماؿ وتشاد وأزمات الطوارؽ بمالي والنيجر، كما 

أماـ اإلصالحات االقتصادية وتعرقؿ التنمية وكذلؾ تقؼ أماـ  أف ىذه الصراعات تقؼ
المساعدات الخارجية الغنائية والمالية مما يزيد مف إضعاؼ ىذه المنطقة التي ىي في أفصميا 

 دولة فاشمة.
عززىا الصراع عمى مصادر كما يرجع أنو عامؿ أساسي في  االنقساماتكما أف ىذه  

يطرة عمى موارد النفط ىدفا أساسيا لمقبائؿ التشادية الصراع في تشاد بحيث أصبحت الس
والجماعات المتصارعة عمى الحكـ، وتوتر العالقات بيف القبائؿ العربية وغير العربية في تشاد، 

  1المدنييف. ضدوالعرقي ىو تزايد العنؼ  األثينيالتي كاف مف أىـ نتائج ىذا التعدد 
ىو أف اليوية العرقية قد تواجو اليوية الوطنية إف أىـ أثار ىذا التعقد األثيني العرقي  

بحيث تعارض توجياتيا وتصوراتيا، واختمؼ الباحثيف في تقدير أىمية الرابطة األساسية 
لمجماعة العرقية، فبعضيـ يشير إلى رابطة المغة والثقافة ويضيؼ بعض كاف رابطة الوعي 

لى ذلؾ خصائص التكويف باألصؿ المشترؾ والوعاء اإلقميمي، وقد يضيؼ بعض ثالث إ
النفسي، لكف ما ىي خصائص الرابطة العرقية؟ يمكف في ىذا السياؽ اإلشارة إلى أربع 

 خصائص أساسية:
                                                           

 .65(، ص2004العميا،  الدراساتوليـ توردوؼ، الحكـ والسياسة في إفريقيا، تر: كاظـ ىاشـ نعمة )ليبيا: أكاديمية  1
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أوليا: أف الرابطة العرقية تتميز عما عداىا مف روابط اجتماعية في كونيا وراثية وليست 
 مكتسبة.

دات، وعادة ما يتـ التعبير عف ذلؾ ثانييا: يتميز بمشاركة أفرادىا في جممة مف القيـ والمعتق
بشكؿ مؤسسي، فالجماعات العرقية تمتمؾ مؤسسات جماعية توازي بشكؿ أو بآخر تمؾ 
الموجودة ككؿ، يعني ذلؾ ولو بشكؿ غير مباشر أف المؤسسات ذات الطابع العرقي تشكؿ 

 تيديدا لمسمطة الدولة الوطنية.
الجماعات العرقية، وقد يعزي ذلؾ إلى متغيرات العرقية في وجود تمايزات داخؿ ثالثا: مرتبطة 

اإلقميمي، وىو ما يؤدي إلى صراعات داخمية تزيد مف  واالنتماءالعشيرة والجماعات العمرية 
 تتالءـتعقيد السياسات الوطنية لمدولة اإلفريقية، أي فإف العرقية في إفريقيا تميز بأنيا يمكف أف 

   1طوي عميو مف والءات رعية متعددة.قدة بحكـ ما تنمع المواقؼ، والسياقات المتنوعة والمع
 الفرع الثاني: أزمة بناء الدولة

إلى غاية الوقت الراىف ضعؼ الدولة فيي دوؿ  االستقالؿتعاني بعض دوؿ الساحؿ منذ  
تعاني مف سوء التسيير المؤسساتي شؤونيا السياسية مف خالؿ ىشاشة الحكـ وضعؼ تسييرىا 

 صنفت في إطار الدولة الفاشمة.بؿ وحتى االجتماعية لذا  االقتصادية
 نسب الفقر ارتفاعالفرع الثالث: 

في دوؿ الساحؿ اإلفريقي ىناؾ ارتفاع الفقر في ظؿ تزايد عدد السكاف فحسب  
تعد ثاني أفقر دولة في العالـ، ونسبة الفقر بالسوداف تمثؿ إحصائيات األمـ المتحدة فإف النيجر 

، وىذا يرجع %40 موريتانيا، %64، مالي %63، النيجر %80وفي التشاد أكثر مف  40%
اتج إلى األسباب الطبيعية التالية وىي الجفاؼ الناتج عف قمة األمطار والتصحر وىذا األخير ن

بينما ال يتجاوز ىكتار في السنة  300.00عف قطع الغابات، حيث أف نسبة التعرية بمغت 
ىكتار مف األشجار 10000ىكتار في السنة، حيث أنو مف بيف  10000التشجير نسبة 

فيختفي لنقص الصيانة باإلضافة إلى غزو الجراد،  الباقيأما  200المغروسة ال تعيش سوى 
                                                           

 .82اءات إفريقية، العدد الثاني، صحمدي عبد الرحماف حسف، سياسات التنافس الدولي في إفريقيا، قر  1
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إلى تأـز الوضع حيث قضي ىو األخير عمى ما تبقى مف  2004/ 2002ففي عامي 
   1دا.المحاصيؿ الزراعية خاصة في التشجير إضافة أراضي قاحمة ج

عمى آليات قديمة في  االعتمادأي  االقتصاديىو ضعؼ األداء وكذلؾ مف أسباب الفقر  
قروف أي زراعة  4أنو في النيجر تعتمد عمى آليات تقميدية لـ تتطور منذ اإلنتاج الزراعي حيث 

 انخفاضبدائية محرومة مف البنى التحتية والتجييزات الضرورية، بحيث كاف سببا رئيسيا في 
، 2010/2011مف الحممة الزراعية  %9 بنسبةإنتاج الحبوب في منطقة الساحؿ وغرب إفريقيا 

، 2010/2011إنتاج بشكؿ حاد انخفضت ليس فقط فيما يتعمؽ محصوؿ العاـ  انخفاضومع 
إنتاج خاصة في  االنخفاضاتولكف أيضا مقارنة بالمتوسط آخر خمس سنوات، وكانت ىذه 

 %49( وتشاد )2006/2010 %40و 2010/2011رنة مقا %56غامبيا )بانخفاض 
( %10/ %34) وموريتانيا(، %14/ %31(، والنيجر )%21/ %36( والسنغاؿ )22%/

 (.%5/ %20وبوركينا فاسو )
صعوبات المياه  إنتاجال يزاؿ الوضع الرعوي محفوفة بالمخاطر أيضا بسبب انخفاض  

أكثر المزارعيف عمى المحاصيؿ المرىونة  اعتماد، وكذلؾ 2وتنقؿ المياجريف والصراع في مالي
عمى المحاصيؿ التصديرية الموجية لمخارج عمى  االعتمادبنزوؿ األمطار الموسمية وكذلؾ 

حساب المحاصيؿ الزراعية االستيالكية، كذلؾ مف أسباب الفقر الزيادة السكانية المرتفعة حيث 
نية الطبيعية تفوؽ دائما الزيادة الممكنة ''مالتوس'' التي وضعيا أف الزيادة السكا تنبأتتأكد مف 

لإلنتاج الغذائي وىو ما يحدث في دوؿ الساحؿ اإلفريقي التي يزيد اإلنتاج فييا حاالت المطر 
سنويا، وبالتالي عجز اإلنتاج الزراعي في  %2.7بينما تزيد الكثافة السكانية بنسبة  1.5%

رار حالة الفقر في ىذه المنطقة حيث عانت مالحقة الزيادة السكانية المرجعة، فالزيادة واستم
فقر مدقع، ، النيجر مف موسـ الجوع وكانت النيجر أسوء حالة والتي مازالت تعاني مف موريتانيا

مميوف  3.2ت اآلالؼ مف األطفاؿ سنويا بسبب المجوء وسوء التغذية يعاني بحيث يموت مئا
                                                           

 .125(، ص2005، سبتمبر 2ىالة جماؿ ثابت، الفقر في إفريقيا، القراءات اإلفريقية )العدد  1
 .25(، ص2006نسريف عبد الحميد، الجريمة المنظمة غير الوطنية )اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،  2
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مف  %61ألؼ طفؿ جوعا و 150مف سوء التغذية الحاد في النيجر يموت  5طفؿ دوف سف 
مميوف شخص مف سوء التغذية في سنة  11.3السكاف يعيشوف تحت خطر الفقر ويعاني نسبة 

شخص يعانوف اآلثار المباشرة مميوف  18.4النسبة إلى  ارتفعت 2011، أما في سنة 2004
 في تسع دوؿ الساحؿ اإلفريقي.

مفكؾ الناتج عف سوء التنمية الداخمية  اقتصادإف منطقة الساحؿ اإلفريقي تعاني مف  
إلى تشاد ىي دوؿ ضعيفة النمو عالية  موريتانياذاتية، بحيث أف كؿ ىذه الدوؿ مف  اقتصادية

اإلستدانة والتبعية إضافة إلى سوء أو ضعؼ نسبة التبادؿ الداخمي مما أدى إلى المجوء إلى 
والتي ىي ذه المساعدات الخارجية المساعدات الخارجية وأسوء مف ذلؾ ىو سوء االستخداـ لي

بشروط سياسية المتمثمة في إقامة إصالحات سياسية أي تبني النيج في حد ذاتيا مرفقة 
مما أدى بالعديد مف دوؿ الساحؿ الخوض  اقتصاديالديمقراطي الذي يقابمو بالضرورة إصالح 

صالح المؤسسات  االقتصاديةفي ىذه اإلصالحات  أي اندماج ضمف النظاـ الرأسمالي وا 
 1االقتصادية وكانت النتيجة ىي التبعية وتراجع مستويات التنمية.

 سكاني في العديد من مناطق حزام الساحلع: نزوح الفرع الراب
إف مشكمة الالجئيف تؤدي في األغمب إلى حدود أضرار كبيرة في دوؿ الممجأ ودوؿ  

لدوؿ المنشأ، تؤدي مشكمة الالجئيف إلى ىروب القوى العاممة المدربة وتوقؼ المنشأ، فبالنسبة 
عجمة اإلنتاج وىجرة العقوؿ إلى الخارج البالد وفي دوؿ الممجأ، فإف الدولة اإلفريقية عموما 

والتي ىي متضررة باألساس مف أزمات الغذاء وسوء التغذية  االقتصاديةتتسـ بضعؼ قدراتيا 
حدة التنافس لمحصوؿ عمى الخدمات األساسية، حيث قاـ العديد مف  ، وزادت مف2الحادة

الالجئيف باصطحاب قطعاف الماشية الخاصة بيـ أثناء تنقالتيـ، مما يضع ضغطا إضافيا 
عمى الموارد الطبيعية النادرة مثؿ أراضي المراعي والمياه، ومما يعرض حياة الحيوانات لمخطر 

                                                           
(، 2012بوخية فوي، اإلستراتيجية الجزائرية اتجاه التطورات األمنية في الساحؿ اإلفريقي )الدوحة، مركز الجزيرة لمدراسات،  1

 .03ص
 .34(، ص2001، يناير 143أحمد إبراىيـ محمود، الحروب األىمية ومشكمة الالجئيف في إفريقيا، السياسة الدولية )العدد  2
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الالجئيف عبئا ىائال عمى كامؿ الدوؿ الضعيفة، ومف حيث  ةاستضاففي المنطقة، وتتمثؿ تكمفة 
لمشكمة الالجئيف، تؤدي إلى تيديد التجانس االجتماعي الداخمي في الدوؿ  االجتماعيةالنتائج 

 األثينيالمضيفة، وتعويض العديد مف القيـ المجتمعية المحمية مف خالؿ تغيير التركيب 
والديني والمغوي في الدوؿ الضعيفة أي تسببت حركات النزوح السكاني الناتجة عف والثقافي 

إنصداـ األمف في بعض أجزاء المنطقة )وعمى وجو الخصوص في مالي ونيجيريا( في وضع 
مزيد مف الضغوط عمى المجتمعات الضعيفة ونجدىا بشكؿ كبير في مالي والنيجر حيث يقر 

نازح طوارؽ  200.000في مالي كما توجد أكثر مف خميا نازح دا 350.000وجود أكثر مف 
 مف ليبيا نحو مالي.

 الفرع الخامس: فقدان الساحل اإلفريقي لجيش منظم
ي التي تضـ ال تمتمؾ قوات عسكرية متمدرسة لحماية دوؿ إف بمداف الساحؿ اإلفريق 

زائري الذي الساحؿ اإلفريقي عمى خوض الحرب ضد التنظيمات اإلرىابية، مثؿ الجيش الج
يمتمؾ خبرة واسعة في ىذا المجاؿ، خصوصا أف أغمب دوؿ الساحؿ ىي عبارة عف دوؿ 
صحراوية شاسعة المساحة أصبحت أنظمتيا األمنية غير قادرة عمى ضبط ومراقبة الحدود أي 

مف قبؿ جماعات تيريب المخدرات  االختراؽأنيا مناطؽ غير آمنة وبالتالي فيي مناطؽ سيمة 
 والتجارة بالسمع واألسمحة.

 األمية انتشارالفرع السادس: 
في النيجر تمييا  %85نسبة األمية في منطقة الساحؿ اإلفريقي لتصؿ إلى نسبة  ارتفاع 
ىذا ما ساىـ في تخمؼ دوؿ الساحؿ اإلفريقي فيي تحتوي عمى  %77فاسو بنسبة  بوركينا
بوصؼ عنصرا فعاال لديناميكية غير متعممة وىنا تظير أىمية الفرد المتعمـ غير واعية  طاقات

التنمية االجتماعية واالقتصادية، ''فمالؾ بف نبي'' مثال رأى أف الفرد المتعمـ ىو العنصر 
المؤسس لمحضارة، كما قد يكوف سببا في انييار الحضارة وانحطاطيا، حيث قاؿ: ''القضية إذف 

أف ندرس أوال الجياز  إمكانات، إف القضية كامنة في أنفسنا، إف عمينا ليست قضية أدوات وال
ذا سكف، سكف  االجتماعي األوؿ وىو اإلنساف، فإذا تحرؾ اإلنساف تحرؾ المجتمع والتاريخ، وا 
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المجتمع والتاريخ وقاؿ: ''ال يقاس غنى مجتمع بكميف ما يممؾ مف أشياء، بؿ بمقدار بما فيو 
ذا كانت التنمية البشرية 1التربة الخصبة لتنمية األفكار وتقدـ الحضارة'' مف أفكار والتعميـ في ، وا 

لألمـ المتحدة ىي عممية تنمية ميارات ومعارؼ  االجتماعي االقتصاديحسبما يعرفيا المجمس 
وقدرات أفراد، الجنس البشري، فإف الحضف الطبيعي المالئـ لتحقيؽ ىذه الخصائص ىو النظاـ 
التربوي والتعميمي، فكمما ارتفعت نوعية التعميـ وفؽ نجاحات في إكساب أفراده ىذه الخصائص 

واالجتماعية إلى األماـ  االقتصاديةالحركية والسمات، ارتفعت مستوى التنمية البشرية، ودفع 
 وىنا ما افتقرت إليو دوؿ الساحؿ اإلفريقي.

 الفرع السابع: طبيعة النخب السياسية
تتسـ نظـ دوؿ منطقة الساحؿ اإلفريقي والصحراء بكونيا في معظميا أنظمة عسكرية أو  

ويرجع لطبيعة  نقالباتااليصعب فييا التمييز بيف ما ىو عسكري وما ىو مدني نتيجة لكثرة 
التي تسعى إلى التوسع والحروب لتبرير ىيمنتيا عمى السمطة النخبة العسكرية الحاكمة 

السياسية، وكذلؾ أثر النخبة العسكرية في توجيو السياسة الخارجية نحو التركيز عمى األداة 
األمر الذي  العسكرية كأسموب لتنفيذىا، إلى جانب غياب مؤسسات تخطيط السياسة الخارجية،

يزكي شخصية السياسة الخارجية ليذه الدوؿ، وبالتالي طغياف طبيعة إدراكات النخبة الحاكمة 
مصالح دوؿ أجنبية  غالباعمى السموؾ الخارجي ليذه الوحدات، كما أف الزعماء كانوا يمتمكوف 

وتنمية  قراراالستفي بمدانيـ مبرريف نظاـ الحزب الواحد وقمع المعارضة الشعبية بالحفاظ عمى 
البالد، معتمديف عمى الرشوة الدولية لتثبت مراكزىـ، وكؿ ىذا أدى إلى أف تعرض الدولة 

 2(.واالقتصاديةالحديثة لمعديد مف األزمات )السياسية 
 الفرع الثامن: مظاهر الفساد السياسي

                                                           
 .12(، ص2012، أفريؿ 12التعميـ والتنمية، قراءات إفريقية )العدد  1
سبتمبر  22لحسيف الشيخ العموي، تجمع الساحؿ الحماسي ...تنسيؽ في ظؿ التعقيدات )الدوحة، مركز الجزيرة لمدراسات،  2

 .20(، ص2014
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وىي سمة معظـ دوؿ إفريقيا التي يشكؿ الساحؿ جزءا منيا، وتتمثؿ في إساءة استخداـ  
الوظائؼ العامة مف أجؿ تحقيؽ مصالح خاصة مادية ومعنوية، سواء كانت  واستغالؿالسمطة 

عف شخصية أو لفئة معينة، وذلؾ بمخالفة القانوف أو التحايؿ عميو، وأدى إلى خروج الحكاـ 
لدستورية المخولة ليـ واستبدادىـ وطغيانيـ فكاف بمثابة الدافع المحوري حدود صالحياتيـ ا

 لمعديد مف الحركات اإلرىابية.
 المطمب الثاني: التحديات الالتماثمية في منطقة الساحل اإلفريقي

 التحديات التي تيدد المنطقة كالتالي:
 الفرع األول: اإلرهاب

منظـ لمعنؼ بشتى مظاىره المادية والمعنوية بشكؿ يثير  استعماؿيعرؼ اإلرىاب بأنو: '' 
الرعب والخوؼ ويخمؽ خسائر مادية، بغية تحقيؽ أىداؼ سياسية أو شخصية، بالشكؿ الذي 

 1يتنافى مع قواعد القانوف الدولي والداخمي''.
جبار ضعؼ ويعرؼ اإلرىاب أيضا بأنو: ''ال  المستخدـ ضد األشخاص بقصد إخافتيـ وا 

والييئات واألشخاص ذو الشأف عمى تأييد أو تنفيذ المطالب، أو تحقيؽ األغراض السمطات 
 2التي مف أجميا كانت األعماؿ اإلرىابية''.

تعتبر ظاىرة اإلرىاب مف بيف أىـ التيديدات الجديدة لألمف، خاصة ما يعرؼ باإلرىاب  
المتحدة الػأمريكية في الدولي الذي انتشر بصفة خاصة بعد اليجمات التي تعرضت ليا الواليات 

، وأدت ىذه األحداث إلى التحوؿ في نمط ىذه الظاىرة حيث انتقؿ اإلرىاب 2001سبتمبر  11
مف إطاره الضعيؼ أي داخؿ الدولة إلى نطاؽ أوسع وأكثر شمولية أي إرىاب عابر لألوطاف 

 والحدود.

                                                           
حة الدكتوراه في العمـو السياسية والعالقات أمينة حالؿ، التيديدات األمنية في حوض البحر األبيض المتوسط الغربي، أطرو  1

 .178، ص2014، 3الدولية، جامعة الجزائر 
 .23(، ص2006، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعية، 2حسيف المحمدي بوادي، تجربة مكافحة اإلرىاب )ط 2
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فاإلرىاب ظاىرة اجتماعية أصبحت اليوـ أخطر التيديدات األمنية الجديدة التي يعرفيا  
في العقد العالـ بصفة عامة والساحؿ اإلفريقي بصفة خاصة، وتعتبر ظاىرة اإلرىاب األبرز 

مف القرف العشريف ومطمع القرف الواحد والعشريف، وقد تفاقمت ىذه الظاىرة بشكؿ طالت  األخير
كاليا وأنظمتيا الديمقراطية منيا والديكتاتورية المتقدمة منيا والمتخمفة، الشرقية منيا الدوؿ بأش

 1والغربية، اإلسالمية منيا وغير اإلسالمية.
وقد عرفت دوؿ الجرائـ المرتكبة يسعى اإلرىاب إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية مف وراء  

تنتشر في منطقة  ات إرىابيةالساحؿ اإلفريقي سمسمة مف العمميات اإلرىابية بقيادة جماع
الساحؿ اإلفريقي مجموعات إرىابية تتشابؾ مع بعضيا البعض، وترتبط ارتباطا وظيفيا، ويعتبر 
تنظيـ القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي أكبر وأخطر تنظيـ في المنطقة، ولو عالقة بحركة 

اإلسالمي في الصوماؿ، وقد التوحيد والجياد، وبتنظيـ ''بوكو حراـ'' في نيجيريا، وحركة الشباب 
كانت بدايات اإلرىاب تحمؿ طابعا محميا، حيث أف أغمب العمميات اإلرىابية تتـ داخؿ حدود 
الدولة الواحدة مف طرؼ جماعات إرىابية تحمؿ جنسيتيا، ثـ أصبحت ىذه الجماعات تتماثؿ 

إعالف أغمبيا خاصة بعد  العالـفي األنماط والمواصفات وأصبحت بيا شبكات في مختمؼ دوؿ 
والءىا لتنظيـ القاعدة، وأصبح اإلرىاب في منطقة الساحؿ اإلفريقي نموذجا ليا يسمى بعولمة 

 2اإلرىاب.
وقد وجدت مختمؼ التنظيمات اإلرىابية في ىشاشة منطقة الساحؿ اإلفريقي وغياب  

مفيوـ الدولة وضعؼ مؤسساتيا، وضعؼ القوى اإلقميمية المحيطة بيا، وفي خصوصيات 
المنطقة التي يغمب عمييا الطابع البدوي والرعوي، باعتبار أف أغمب سكانيا بدو رحؿ ال يعرفوف 
االستقرار خاصة في ظؿ الجفاؼ والتصحر والفقر الذي تشيده المنطقة عوامؿ أساسية في 

                                                           
 .20(، ص2007، القاىرة، دار السالـ الحديث، 1عمي يوسؼ الشكرى، اإلرىاب الدولي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد )ط 1
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في 2014/ 1999وىيبة دالع، السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه منطقة الساحؿ اإلفريقي  2

 .150، ص2014، 3والعالقات الدولية، قسـ العالقات الدولية، جامعة الجزائر  اسيةالسيالعمـو السياسية، كمية العمـو 
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اتخاذ منطقة الساحؿ اإلفريقي مقرا ليا ومنطمقا لمختمؼ عممياتيا في العالـ خاصة بعد صعوبة 
 ذ أفغانستاف كمركز لمعمميات بسبب طبيعة الموقع الجغرافي المتواجدة فيو.اتخا

ميمة في المنطقة، حد مف تحركات  واستخباراتيفوجود باكستاف كقوة نووية وعسكرية  
 القاعدة خارج حدود أفغانستاف انطالقا مف الداخؿ األفغاني.

ية في الداخؿ مف خالؿ كما أف الخناؽ الذي فرضتو الجزائر عمى التنظيمات اإلرىاب 
أنحاء البالد جعميا تبحث عف مقر بديؿ ليا، فوجدت  مختمؼالطرؽ العسكري الذي أقامتو في 

في منطؽ الساحؿ اإلفريقي وبالتحديد في شماؿ مالي مقرا ليا، حيث أعادت جمع صفوفيا في 
عات اإلرىابية تنظيـ جديد ىو تنظيـ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، وذلؾ بعد لجوء الجما

الجزائرية إلى أقصى جنوب البالد، حيث نسجت شبكة مف العالقات مع تجار السالح 
وليبيا، بحيث أصبحت ىذه  وموريتانياوالنيجر والمخدرات المنتشرة خاصة عمى حدود مالي 

لشتى أنواع التجارة غير المشروعة، وىذا ما يفسر الجيود المناطؽ الحدودية معبرا ميما 
ة المتواصمة مف أجؿ تنسيؽ عممية مراقبة الحدود مع جيرانيا، وسعييا المستمر لمعب الجزائري

دور وسيط لمسالـ بيف الدوؿ المجاورة والحركات السياسية المتمردة فييا تجنبا الحتوائيا مف 
  طرؼ الجماعات اإلرىابية.

 ىـ بأنيـوباإلضافة إلى أف سموؾ الجماعات اإلرىابية في المنطقة انطمؽ مف اعتقاد 
طات الغرب التي العقائدي كونيـ يروف ذلؾ نتيجة أساسية لمخط واالنحراؼيحاربوف الشرؾ 
عمى المسمميف، والتي ساعدت في تنفيذىا النخب الحاكمة غبر أزمة طويمة،  تيدؼ إلى الييمنة

مف خالؿ مؤسسات متنوعة، ولكنيـ في الوقت نفسو يدركوف جيدا أف ىذه السموكيات سوؼ 
لييـ ألنظار وتمنعيـ تحت أضواء وسائؿ اإلعالـ التي تروج ليذه الجماعات وتجعميا تجمب إ

مادتيا األساسية في التعامؿ مع ىذه الحركات التي بدورىا تستخدـ النخب اإلعالمية مطية 
 اإلشيار ليا والتعريؼ بيا، وتوصيؿ رسالتيا إلى كؿ الفئات والمجموعات البشرية.

 إستراتيجيةلمنظمات الغربية الرسمية وغير الرسمية في تعزيز وقد ساىمت ردود أفعاؿ ا 
الجماعات المسمحة التي جعمت مف ىذه الردود عامال لتعبئة أنصارىا واستقطاب عناصر جديدة 
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في المنطقة، ولكنيا في الوقت نفسو تستخدـ ىذه الردود في تدعيـ الصورة القائمة التي رسميا 
الرأي العاـ في الدوؿ العربية واإلسالمية، خاصة في ظؿ  الغرب لنفسو في قطاعات واسعة مف

 1.بمكياليفسياسة الكيؿ 
ولذلؾ فإف التناقض في سياسات الدوؿ الغربية واالزدواجية في الخطاب جعؿ مف  

وتعتبره المادة الخاـ لشحف التنظيمات اإلرىابية بمختمؼ توجياتيا تستثمر في ىذا المجاؿ 
ف استيجف خطابيا، وتوسيع الصورة  السوداوية في ذىنية ونفسية المواطف العادي والذي وا 

سموؾ ىذه الجماعات بسبب انحرافيا عف منيج اإلسالـ، إال أنو كاف أكثر استيجانا لسموؾ 
الغرب في دوليـ خاصة فيما يتعمؽ بتدمير مقدساتو وحضاراتو وشتـ األنبياء والسخرية منيـ، 

المسمميف في الدوؿ الغربية، وىذا ما يجعمو يتعاطؼ مع باإلضافة إلى السياسة العنصرية ضد 
 ىذه الجماعات المسمحة خاصة في سياستيا المعادية لمغرب.

 الفرع الثاني: الجريمة المنظمة
ىناؾ العديد مف التعريفات الخاصة بالجريمة المنظمة وسنقتصر عمى تعريؼ معاىدة  
 Palermeالذي تـ اعتماده في باليـر المتحدة ضد الجريمة المنظمة غير القومية، و  األمـ

عمى أنيا: ''مجموعة منظمة تتكوف مف ثالثة أشخاص أو أكثر موجودة منذ  2000ديسمبر 
مدة زمنية معينة، تقـو بتنفيذ فعؿ أو أفعاؿ خطيرة تسعى مف ورائيا إلى تحقيؽ مكاسب مالية 

 أو مادية''.
عنؼ التي تستعمميا المجموعة ويمكف القوؿ عف ىذا التعريؼ أنو لـ يشمؿ وسيمة ال 

المنفذة لمعمؿ اإلجرامي، ويعود بسبب غياب تعريؼ محدد لمجريمة المنظمة يتبناه المجتمع 
ؿ، واإليجار الدولي إلى تعدد صورىا ومف أبرز صورىا تجارة المخدرات، وعممية تبييض األموا

 2غير المشروع بالسالح، اإليجار بالبشر.

                                                           
 .151المرجع نفسو، ص 1
فييا، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة  واالستقرارمديني عمي، قصور متطمبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاساتيا عمى األمف  2

 ، ص2014/ 2013الدكتوراه في العمـو السياسية والعالقات الدولية، جامعة بسكرة، 
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تجارة المخدرات: أصبحت إفريقيا مف القارات األكثر استيالكا لممخدرات ومنيا منطقة  -(1
الساحؿ اإلفريقي التي تحولت إلى منطقة مستقطبة لتيديدىا وتجارتيا ومنيا الجزائر التي تعتبر 

كمـ وحدودىا المقدرة بأكثر مف 1200منطقة عبور بسبب طوؿ شريطيا الساحمي المقدر بػ 
 مع سبعة دوؿ. صحراويةأغمبيا كمـ 6000

غير المشروع بالسالح: حسب تقرير لألمـ المتحدة فإف األسمحة التي تأتي مف  االتجار -(2
وسط وشرؽ أوروبا، روسيا والصيف بطريقة قانونية تنتيي بأيادي العصابات المسمحة في غرب 

مية )الجيش( بسبب إفريقيا ومنطقة الساحؿ اإلفريقي بعد تسريبيا مف داخؿ األجيزة الحكو 
مميوف  100الواسع لمفساد الحكومي فحسب نفس برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي يوجد  االنتشار

سالح كالشنكوؼ منيا في بمداف  100000سالح خفيؼ بالقارة اإلفريقية ينتشر أكثر مف 
منطقة الساحؿ اإلفريقي، ويمعب السماسرة بالتواطؤ الذي يحصموف عميو مف الفاسديف 

لحكومييف دورا ىاما في نقؿ وبيع األسمحة لمعصابات والتنظيمات المسمحة بعد حصوليـ عمى ا
الوثائؽ المزورة كموليف قانونييف لألسمحة ما يزيد مف صعوبة مراقبة ىذا النوع مف نشاطات 

ويمكف تغيير تنامي نشاط السوؽ غير الشرعية لتجارة األسمحة بتصاعد الجريمة المنظمة 
  1.اإلفريقيراعات المسمحة داخؿ بمداف منطقة الساحؿ الص وانتشار

الوطني،  االقتصادتبييض األمواؿ: تعد جرائـ غسؿ األمواؿ أحد الجرائـ الخطيرة عمى  -(3
حيث تقـو المنظمات اإلجرامية بغسؿ وتبييض األمواؿ القذرة المتحصؿ عمييا مف األنشطة 

شروعة، مثؿ استثمارىا أو استخداميا في أعماؿ الرئيسية لإلجراـ المنظـ وتوظيفيا في مشاريع م
 البناء واإللكترونيات والخدمات الطبية.

والبنوؾ...وكواجية  والمشاريعوتستخدـ ىذه العصابات اإلجرامية باإلضافة إلى الشركات  
لغسؿ األمواؿ القذرة، ومستشاريف ورجاؿ ومحاماة، وكؿ ىؤالء يعمموف وفقا لنظاـ دقيؽ ييدؼ 

حتى تستمر بما يسمى الوعاء  االنتماءأمكاف مصادر األمواؿ، ويتـ تحويميا إلى بمد إلى إثبات 
                                                           

عمار غياظ، البعد األمني الجزائري في منطقة الساحؿ اإلفريقي، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـو السياسية، تخصص  1
 .58، ص2018/2019ة، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، جامعة جيجؿ، تعاوف دولي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسي
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الدبموماسي، الضريبي، التي تتمتع فيو الودائع السرية، المصرفية والتجارية باألماف، وتمر 
عمميات غسؿ األمواؿ بطرؽ غير شرعية تمر بعدة مراحؿ حتى تبدو شرعية وال تشويو فييا، 

  1تضرب االقتصاد الوطني، وتفقده استقراره.وىذه العمميات 
بالبشر: لقد أصبحت منطقة الساحؿ اإلفريقي منطقة مميزة لمتجارة بالبشر مف  االتجار -(4

في الجنس والعمؿ الرخيص، وتشير الدراسة إال أف تيريب األطفاؿ  لالستغالؿاألطفاؿ والنساء 
 موريتانياالبدو يكوف في الغالب نحو دوؿ الخميج العربي ويمروف في ىذه المرحمة بالجزائر عبر 

أو عبر محور المغرب، إسبانيا كما يسمؾ الميربوف طريؽ الجزائر مالي ثـ تونس لتكوف الوجية 
ألؼ  20أالؼ دوالر إلى  10يب طفؿ عبر ىذه المناطؽ بحوالي إيطاليا، وتقدر قيمة تير 

ألؼ دوالر لممرأة، وليس غريبا أف نرى ىؤالء األطفاؿ أو النساء متشردوف يتجولوف  50دوالر، 
في شوارع تمنراست أو وىراف أو سرت أو طنجة كنتيجة لتقطع مسار الرحمة ألسباب مادية أو 

         2ائي بدوف العبور.الني باالستقرارلتغيير مسار الخطة 
 الفرع الثالث: الهجرة غير الشرعية

 تندرج اليجرة غير الشرعية ضمف التيديدات عابر الحدود والتي يتداخؿ فييا أمف  
األفراد والدولة والمجتمع، وتعرؼ عمى أنيا: ''تعني بأولئؾ المياجريف الذيف ال يمتزموف فييا 

قامتيـ في الدوؿ التي يياجروف إلييا، والمياجروف  بالشروط القانونية المتعمقة بدخوليـ وا 
 العابروف إلى الدوؿ تكوف ممرا لموصوؿ إلى دولة أخرى''.

تعتبر ظاىرة اليجرة غير الشرعية مف بيف سمات القارة اإلفريقية خاصة بعد نياية  
ير الباردة، أيف عرفت المنطقة عدة حروب أىمية ونزاعات حدودية، فأصبح لميجرة غالحرب 

الشرعية مبرراتيا وأسبابيا في منطقة الساحؿ اإلفريقي، فالجفاؼ والتصحر وغياب التنمية 

                                                           
مكممة لنيؿ بمحسف، الجزائر: المنظور األمني اتجاه منطقة دوؿ الساحؿ اإلفريقي، مذكرة  الرءوؼعبد الودود بف داية، عبد  1

والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية، شيادة الماستر عمـو سياسية، تخصص عالقات دولية ودراسات أمنية، كمية الحقوؽ 
 .62، ص2011/2012جامعة قالمة، 

 .65المرجع نفسو ص 2
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الحقيقية وغيرىا مف المتغيرات وعصابات الجريمة المنظمة كميا عوامؿ ساعدت وساىمت في 
 1.واالستقرارتشجيع اليجرة إلى أماكف توفر األمف 

األلفية الجديدة تزايدا معتبرا لممياجريف ولقد عرفت منطقة الساحؿ اإلفريقي في بداية  
مياجر سري في السنة خالؿ السبعينات  200غير الشرعييف، فبعد أف كاف األمر ال يتعدى 

مف القرف الماضي، أصبحت اإلحصائيات األخيرة الصادرة عف األجيزة الرسمية الجزائرية بأكثر 
 مف خمسة أالؼ مياجر سري كميـ يعبروف الساحؿ اإلفريقي.

وبالتالي أصبحت ظاىرة اليجرة غير الشرعية في الساحؿ اإلفريقي تيديدا لمقارة اإلفريقية  
ككؿ نظرا لما ينجـ عنيا مف مخاطر كنقؿ األمراض واألوبئة الخطيرة مثؿ اإليدز والسرطاف، 
مما يؤثر عمى النسيج االجتماعي في الدوؿ المستقبمة مثؿ الجزائر التي استقبمت في السنوات 

 المالييف بسبب الحرب.يرة العديد مف المياجريف األخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .346 -345، دوف سنة(، ص05سياـ دروري، اليجرة وسياسة الجوار األوروبي، مجمة الفكر )العدد  1



أمنية -مقاربة جيوسياسيةاإلفريقي: الفصل الثاني             الساحل   
 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصل:
مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف دوؿ المنطقة تجتمع فييا العديد مف األزمات المزمنة التي  

ترتبت عف ضعفيا البنيوي وغياب آليات سميمة لمحكـ فييا، فعمى الرغـ مف غنى تمؾ الدوؿ 
 استقالليابالثروات الباطنية والمساحات الشاسعة إلى أف ضعفيا وفساد أنظمتيا حاؿ دوف 

عرضة األطماع جماعات الجريمة المنظمة والتيريب وشكمت أراضييا حاضنا  وحمايتيا، فكانت
لإلرىاب وفوضى السالح، مما سيؿ عمى القوى الكبرى التبرير والحجة لمتدخؿ باسـ التعاوف 

ومكافحة اإلرىاب، وعمى الرغـ مف وضوح األطماع االستغاللية في ذلؾ التدخؿ إلى  واالستثمار
 ال تممؾ لنفسيا شيئا لمواجية ذلؾ الوقت الراىف عمى األقؿ.أف دوؿ الساحؿ اإلفريقي 

 



الفصل الثالث: التبعات األمنية لمنطقة الساحل اإلفريقي عمى األمن 
 القومي الجزائري وآليات مكافحتها

 تمهيد
 المبحث األول: العقيدة األمنية واألمن القومي الجزائري

 المطمب األول: العقيدة األمنية الجزائرية )المفهوم والمرتكزات(
 الثاني: مفهوم األمن القومي الجزائري المطمب

 المطمب الثالث: راهن تهديدات األمن القومي الجزائري
 

 المبحث الثاني: إستراتيجيات الجزائر في مواجهة التهديدات غير التقميدية
 المطمب األول: إستراتيجية الجزائر في مكافحة اإلرهاب

 يمة المنظمةالجزائر في مكافحة الجر  إستراتيجيةالمطمب الثاني: 
 المطمب الثالث: جهود الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية 

 خالصة
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لمنطقة الساحل اإلفريقي عمى األمن القومي الجزائري وآليات  األمنيةالفصل الثالث: التبعات 
 مكافحتها

تشير البيئة األمنية الراىنة في منطقة الساحؿ اإلفريقي إلى وجود ىشاشة أمنية تطبع  
والتي تعرؼ عمى أساس أنيا تدخؿ ضمف الدائرة األمنية أغمب الوحدات السياسية المشكمة ليا، 

اإلقميمية لمجزائر، خاصة ما تعمؽ منيا بدولة مالي ليبيا والنيجر، األمر الذي يفرز مف إمكانية 
انكشاؼ الجزائر إستراتيجيا ليذه التيديدات ذات الطبيعة الالتماثمية القادمة مف الجنوب، 

ـ مكانتيا وتاريخيا لعب دور أساسي في مواجية الوضع المعطى الذي يحتـ عمى الجزائر بحك
األمني القائـ مف خالؿ إدارة القضايا األساسية التي تطبع الفضاء الساحمي وباألخص دوؿ 

 اإلدراكاتالجوار والتي تعرؼ بدوؿ الميداف بحيث ىذا في ظؿ واقع تداخؿ فيو المصالح 
 االنقالبمنطقة الساحؿ اإلفريقي ال سيما بعد  والفواعؿ األجنبية في إدارتيا لمقضايا التي تشغؿ

 الحاصؿ في أغمب دوؿ ىذه المنطقة. األمني
وعمى ضوء ما سبؽ تقديمو، فإف الوضع األمني الذي يميز منطقة الساحؿ اإلفريقي  

إلى معطيات  االنتماءيدفعنا لمتساؤؿ حوؿ الدور المخوؿ لمجزائر الذي لعبو، خصوصا عند 
 اإلقميمية التي تطبع ىذا الفضاء. الجيوسياسيةالبيئة األثينية 

 واألمن القومي الجزائري األمنيةالمبحث األول: العقيدة 
 المطمب األول: العقيدة األمنية الجزائرية )المفهوم والمرتكزات(

 الفرع األول: مفهوم العقيدة األمنية الجزائرية
والمبادئ التي تشكؿ نظاما  واالعتقاداتلمدولة مجموعة اآلراء  األمنيةيقصد بالعقيدة  

فكريا لمسألة األمف في الدولة، وكيفية التعاطي مع التحديات والتيديدات، فالعقيدة األمنية تمثؿ 
تصورا امنيا يجدد المنيجية التي تقارب بيا الدولة أمنيا وأفضؿ السبؿ لتحقيقو، وعادة ما تكوف 

رية تتبناىا الدولة وصناع القرار، كما يمكف أف عف أطروحات نظمرجعية، ىذه العقيدة عبارة 
تأخذ صيغة إيديولوجية إذا وصمت حد النظاـ الفكري المتجانس الذي يوفر تفسيرات معينة 

 لمواقع، ويترتب عمى ذلؾ تبني القوى النافذة في المجاؿ األمني ليذه التفسيرات والرؤى.
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يوجو ويقرر بو القادة السياسية تكتسي العقيدة األمنية أىميتيا مف اعتبارىا دليال  
األمنية لمدولة بعددىا الداخمي والخارجي، ومف ىنا نشأت العالقة بيف العقيدة األمنية والسياسة 
الخارجية، إذ يالحظ تنامي تأثير العقيدة األمنية باعتبارىا تشمؿ المبادئ المنظمة التي تساعد 

يـ وتحديد ما يحظى منيا باألولوية، كما رجاؿ الدولة عمى تعريؼ المصالح الجيوسياسية لدولت
تساعد الدولة عمى التفاعؿ مع التيديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجو أمنيا عمى 

 المستويات الزمنية )القريبة، المتوسطة، والبعيدة(.
ويمكف القوؿ إف العقيدة األمنية عمى العمـو تمد الفاعميف األمنييف في الدولة بإطار  

 1ري متناسؽ مف األفكار يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الدولة مجاؿ أمنيا القومي.نظ
توجييا العاـ مف المبادئ العامة المستمدة مف ركائز وتستمد العقيدة األمنية الجزائرية  

التي  الميبيةعدـ التدخؿ في شؤوف اآلخريف، وىو ما يتجمى في السموؾ الجزائري حياؿ األزمة 
تغيير طبيعة النظاـ بدعـ مف حمؼ الناتو، وىي الرؤية التي تجد ليا  أنتجت ثورة أدت إلى

الجزائرية التي تنحصر مياميا في  األمفركائز قانونية ودستورية تحدد المياـ األساسية ألجيزة 
 حماية وصوف سيادة الدولة وحدودىا.

أنيا تعيش تتحرؾ الدبموماسية الجزائرية في فضائيا الدبموماسي اإلفريقي وىي تدرؾ  
 ².2كمـ 6343في ساحؿ مف األزمات الممتدة عمى حدود تتجاوز 

إف عيف الجزائر عمى استقرارىا خصوصا بعد حرب عويصة ضد اإلرىاب محميا  
سنوات خالؿ ما يسمى ''العشرية السوداء''، وعينيا الثانية عمى التحرؾ اإلفريقي ذو  10لمدة 

تشكؿ مف شأنو نقؿ جميع أنواع الفشؿ األزموي  اليشة والتي واالقتصاديةالبنى السياسية 
 والدولي عبر الحدود مما يعني تيديد األمف الجزائري.

 

                                                           
، 1والممارسة السياسية )ج اإليديولوجيبيف المنظور  1982 -1962الطاىر بف خرؼ اهلل، النخبة الحاكمة في الجزائر  1

 .104الجزائر، دار ىومة(، ص
 .105المرجع نفسو، ص 2
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 الفرع الثاني: مرتكزات العقيدة األمنية الجزائرية
ترتكز العقيدة األمنية الجزائرية عمى جممة مف المحددات التاريخية والسياسية  

واإليديولوجية واالجتماعية والثقافية، وقد مرت بمراحؿ ومحطات ىامة منذ ثورة التحرير الوطني 
المعطيات والظروؼ المحمية واإلقميمية  معضد االستعمار الفرنسي ساىمت في بمورتيا وتكيفيا 

فقد أخذت العقيدة األمنية الجزائرية مع تسعينات القرف العشريف بعد براغماتيا جديدا، والدولية، 
 1وتتمثؿ أىـ ىذه المرتكزات )المحددات( فيما يمي:

 المحددات التاريخية: -(1
والمتمثؿ أساسا في تمؾ النضاالت والحروب التي خاضيا مع كافة اإلمبراطوريات  

والدوؿ االستعمارية التي احتمتيا، فما مف دولة دخمت إلى الجزائر إلى وقد خرجت منيا بمقاومة 
األجنبييف، ومف المنظور  واالحتالؿأو ثورة، فالتاريخ الجزائري مر بمراحؿ متعاقبة مف الغزو 

بالنسبة  االنكشاؼي شكمت الجيات الثالث الشمالية والشرقية والجنوبية جيات الجيوسياس
لمجزائر، وقد شممت فيو الثورة التحريرية رافدا ميما ورئيسا مف روافد تشكيؿ العقيدة األمنية 
الجزائرية انعكست عمى تعامؿ الجزائر مع الممفات المتعمقة بالحدود ىذه األخيرة التي شكمت 

 رىانا حقيقيا وتحديا لألمف الجزائري ولمسياسة الخارجية الجزائرية. ومازالت تشكؿ
البعد التاريخي ساىـ في بمورة نوع مف الييمنة التاريخية عمى الجزائر، حيث ومنذ  

 عف حركات التحرر في إفريقيا والعالـ الثالث. والمسئوؿترى نفسيا الراعي والمدافع  االستقالؿ
وخارجيا بقية  داخمياكبس الشرعية الثورية والتي وظفتيا  استثمرت البعد التاريخي في 

اإلقميمية في عقيدتيا األمنية، وعميو فقيادتيا لمنطقة المغرب العربي أمر إعطاء الشرعية 
طبيعي وىو مف مخرجات تاريخيا، لكف بقي مصطدـ باإلرادة المغربية مما أدى إلى تنافس جاد 

ينية لتتطور بذلؾ فتصبح تيديدا مباشرا ألمف الجزائر بيف الجاريف معقدا بذلؾ العالقات الب
 القومي وبالتالي أحد المحددات األساسية لسياستيا الدفاعية.

                                                           
شكالية التكيؼ مع التيديدات الجديدة، مجمة العمـو القانونية والسياسية )الجزائر، سميـ بوسكيف، العقيدة األمنية الجزائرية  1 وا 

 .1335 -1334(، ص10، المجمد 2015، سبتمبر 02العدد 
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 المحددات الجغرافية:  -(2
األمف الجزائري عمى المستوى الجغرافي ال يقؿ أىمية عف انكشافيا اقتصاديا،  انكشاؼ 

حيث أف الجزائر تعتمد عمى مصدر واحد لمدخؿ القومي المتمثؿ في النفط والغاز، وبالتالي 
تبقى مواردىا النفطية معرضة لتقمبات السوؽ النفطية العالمية، كما أف عدـ التوازف في تبادالتيا 

والعجز الفادح في الميداف الغذائي، يجعميا معرضة  األوروبيصة مع االتحاد التجارية خا
لمختمؼ التداعيات السياسية ولمختمؼ االستقطابات التي يمكف أف ترىف خياراتيا وقراراتيا 

 السياسية.
إف الجزائر تحتؿ موقعا يعتبر نقطة تقاطع إستراتيجية متعددة األبعاد يجعؿ مف ىذا  

الياـ والمميز يؤثر عمى طبيعة العقيدة األمنية الجزائرية مما يجعميا أكثر  المحدد الجغرافي
تنوعا واستعدادا لمختمؼ التيديدات الترابية والبحرية، لكف بعد الحرب الباردة وظيور ما سمي 

وعمى عمى عناصر جديدة  االرتكازالجزائرية المتبادؿ اتجيت العقيدة األمنية  االعتمادبعممية 
فريقية مف شأنيا الرفع مف  شراكات عربية وأخرى أوروبية وأسيوية أمريكو رأسيا بناء التينية وا 

 االىتماـمعدالت التنمية االقتصادية الجزائرية، كذلؾ استفادت العقيدة األمنية الجزائرية مف 
بقضايا تتعمؽ باإلرىاب وتجارة المخدرات واليجرة غير الشرعية وأزمات المناخ والمتاجرة 

البشر وغيرىا، ىنا تحولت توجيات العقيدة األمنية الجزائرية لتستثمر موقعيا الجغرافي بالسالح و 
االستراتيجي لتبرز كقوة إقميمية ال غنى عنيا في مكافحة اإلرىاب تطير ما تممكو مف قوة 

 اقتصادية وعسكرية وبشرية.
منية في المنطقة ىذا ما جعؿ الجزائر شريكا استراتيجيا ميما وفاعال في رسـ السياسات األ 

 المغاربية واإلفريقية واألوروبية.
 المحددات اإليديولوجية:  -(3

 االشتراكية، إذ شكمت االستقالؿتعد ىذه المحددات مرتكزا أساسيا لمعقيدة األمنية مف  
مصدرا ذا قيمة بالنسبة لتمؾ العقيدة وىو ما أكدتو  واالستغالؿومبادئيا المضادة لالستعمار 

، وىي مراجع تؤكد عمى أف االشتراكية كنظاـ 1989 -1976 -1964طنية المواثيؽ الو 
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التاـ والقضاء عمى االستغالؿ، وبناءا  االستغالؿإيديولوجي ىي المنيج الوحيد الكفيؿ بتحقيؽ 
عمى تمؾ الرؤية اإليديولوجية تبنت العقيدة األمنية الجزائرية فكرة مناصرة ودعـ وتأييد حركات 

في العالـ، والسعي لتثميف ذلؾ مف خالؿ السعي لتكوف الجزائر قوة إقميمية التحرر في كؿ مكاف 
 منافسة عف تمؾ الحركات التحررية.

 المطمب الثاني: مفهوم األمن القومي الجزائري
بموضوع األمف في الجزائر إلى نياية األزمة األمنية الجزائرية  االىتماـيرجع  

التي شيدتيا  2001)العشرية السوداء(، وأيضا إلى بداية أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 
 الواليات المتحدة األمريكية.

عرفت الجزائر عمى غرار باقي الوحدات الدولية األخرى سباؽ لمتسمح كجزء مف  
ى بغية إظيار ىيمنتيا وقوتيا، ولكف األمف القومي الجزائري أغفؿ المعاني سياسات الدوؿ الكبر 

يعني التطور والتنمية سواء منيا االقتصادية اإلنسانية لألمف ليعرؼ فيما بعد بأنو: ''
وأف األمف الحقيقي لمدولة الجزائرية يتبع مف واالجتماعية والسياسية في ظؿ حماية مضمونة 

ر التي تيدد مختؿ قدراتيا ومواجيتيا إلعطاء الفرصة لتنمية تمؾ معرفتيا العميقة لممصاد
  1.''القدرات تنمية حقيقية في المجاالت كافة سواء في الحاضر أو المستقبؿ

مف خالؿ تمؾ التعاريؼ المختمفة لألمف القومي الجزائري تبقى في مجمميا ذات داللة  
والعسكرية خاصة في بالغة ألف غياب التحديد، لمتحقيؽ لذلؾ األمف يوفر لمنخبة السياسية 

 وجيويا. تنظير اإلستراتيجي القوة إقميمياالجزائر ىامشا واسعا وفضاء كبير لم
لتنظير لألمف القومي الجزائري بعد جيد كبير عبارة الحرب لقد أطمؽ القائموف عمى ا 

الدامية وىي الحرب التي تخوضيا إدارة الدفاع الوطني سياديا وحدوديا ضد ما تسميو اإلرىاب، 
دارة األمف القومي الجزائري تحاوؿ توصيؼ تمؾ الحرب  ولقد مرت سنوات العشرية السوداء وا 

الوصؼ أعطى إطارا زمنيا لتمؾ الحرب وبذلؾ قيد المفيـو عمى اإلرىاب، لكف ذلؾ  تنبتنياالتي 
                                                           

الجديدة، مجمة األستاذ الباحث لمدراسات القانونية فالؾ نور الديف، دور العقيدة األمنية الجزائرية في مواجية التحديات األمنية  1
 .1085(، ص04، المجمة 2019، 02اسية )المسيمة، العدد والسي
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: أف أىداؼ القومي ترمي إلى إيجاد الشروط '' Trager''تراجروزمنية، بينما يرى بقيود جغرافية 
 السياسية والمحمية والعالمية المالئمة لحماية وتعزيز القيـ الوطنية الحيوية''.

مف ناحية موضوعية ىو انعداـ التيديد : ''أف األمف القومي Wolfers ويرى والفر  
الموجو ضد القيـ المكتسبة والراسخة، ومف ناحية ذاتية ىو انعداـ الخوؼ مف إمكانية تعرض 

 ىذه القيـ لمتيديد أو الخطر''.
بينما ترى دوائر األمف السيادية في الجزائر: ''أف األمف القومي بعيف الحفاظ التاـ عمى  

 لممجتمع''. المؤسسات والقيـ الجوىرية
وبالتالي نستطيع القوؿ ىنا أف األمف القومي الجزائري يعني حماية الدولة األمة مف أي  

خطر القير عمى يد قوة وتيديدات أجنبية، وبالتالي يصبح األمف الجزائري عبارة عف مجموعة 
خطار مف اإلجراءات المتخذة مف قبؿ الدولة توخيا الحفاظ عمى بقاء المجتمع وحمايتو مف األ

 المحدقة بو نتيجة تمؾ التيديدات الحيوية.
فاألمف الحقيقي لمدولة ينبع مف معرفتيا العميقة بالمصادر التي تيدد مختمؼ قدراتيا  

...ومواجيتيا، مف أجؿ منح الفرصة لتنمية تمؾ القدرات تنمية واالقتصاديةالسياسية والعسكرية 
 حقيقية في مختمؼ المجاالت الحيوية.

يقدـ في ىذا السياؽ تعريفا لألمف القومي يقوؿ: ''ىو تمؾ المجموعة مف يع'' ''حامد رب 
المبادئ التي تمثؿ إطار الضماف األدنى ألي حركة سياسية معادية، معنى ذلؾ أف أي مجتمع 
لكي يبقى قادرا عمى حماية تكاممو وبقائو ال بد أف يسعى إلقامة إطار متكامؿ الحركة خاصة 

 مع جيرانو، بحيث يرسـ خطوط معينة ال يمكف تجاوزىا''. بالنسبة إلى عالقاتو
مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف استخالص مجموعة مف الخصائص لألمف القومي  

 الجزائري وىي:
األمف القومي الجزائري يمثؿ قيمة سياسية ذات طابع ديناميكي متغير ومتطور، ألنيا تدور  -1

 ي وقد تحدد زمانا ومكانا.حوؿ الجسد السياسي والجغرافي الجزائر 
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يمثؿ محور التقابؿ بيف السياسة الداخمية والسياسة الخارجية ألنو يسعى إلى حماية الجسد  -2
 السياسي الداخمي مف منطمؽ السياسة الخارجية.

مف منطمؽ األمف القومي الجزائري تصبح السياسة الداخمية الجزائرية امتداد لمسياسة  -3
لمواقؼ الدولية التي تحكميا القوى الدولية المتصارعة والمحيطة بالجزائر الخارجية، مع مراعاة ا

 إقميميا ودوليا.
بيذا يصبح األمف القومي الجزائري يمثؿ في الحقيقة المحور الحقيقي والسيادي الذي  

يسمح بخمؽ الترابط والتكامؿ والتماسؾ بيف القيـ الجماعية والقيـ الفردية، ما يؤمف خط الدوامية 
  1لصرامة في الكياف الجغرافي الجزائري.وا

 المطمب الثالث: راهن تهديدات األمن القومي الجزائري
عمى غرار معظـ الدوؿ، تأثرت الجزائر بعمؽ التحوالت التي عرفتيا المنظومة الدولية  

منذ انتياء الحرب الباردة، فقد توسعت مضاميف األمف القومي الجزائري في زمف العولمة 
بالطبيعة المينة، بحيث لـ تعد التيديدات العسكرية وحدىا تحظى بنفس األىمية واتسمت أكثر 
في السابؽ، بحكـ التيديدات الجديدة التي أخذت بالظيور والتنوع بشكؿ مطرد كما كاف األمر 

أو المجتمعي، أو الثقافي، أو البيئي، أكاف ذلؾ  االقتصاديسواء عمى المستوى السياسي أو 
 محميا أو إقميميا ,عالميا.

 الفرع األول: التهديدات السياسية
الية عادة ما تميز بيف أمف النظاـ وأمف مف الميـ أف نشير ىنا أف الدراسات األمنية الح 

المجتمع، بحيث بقدر ما تكوف الدولة تسمطية وشمولية بقدر ما يتـ التركيز فييا أكثر عمى 
حماية النظاـ، وبقدر ما تبدو الدولة أكثر لتحسيف مبادئ الديمقراطية كالمشاركة والثقافية 

وف أعمؽ ألمنيا وىو األمف والمسائمة والمحاسبة بقدر ما تكوف بصدد التمكيف لمضم
معينة تميز المجتمعي، وتجدر المالحقة أف تشير كذلؾ أنو عادة ما تكوف أماـ وضعيات 

                                                           
 .1087 -1086المرجع نفسو، ص 1
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النظاـ إلى تيديد أمني لممجتمع في الحاالت التي يمر فييا  تحوؿاألنظمة التسمطية، وىو 
يرة عمى أمف خط انعكاساتياالنظاـ بأزمات حادة، حيث يمجأ إلى إجراءات وحموؿ أمنية تكوف 

المجتمع سيما في الحاالت التي يتـ فييا انطالؽ النظاـ السياسي وتحجيـ قواعد التنافس 
 السياسي والمشاركة السياسية.

النظاـ السياسي الجزائري خالؿ مطمع التسعينات إلى استفحاؿ ظاىرة  انطالؽأدى  
الوقت اإلرىاب التي تزامنت مع ظروؼ دولية محفزة لو، وأصبحت ىذه المشكمة مع مرور 

في القومي الجزائري، وخاصة وأف اإلرىاب ارتبط لمدة معينة بتدىور  لألمفتيديدا حقيقيا 
اجس أمف النظاـ وأمف الدولة مف اليواجس األمنية في شرعية النخبة الحاكمة، وعميو أصبح ى

الجزائر، ورغـ التنوع في األساليب التي اعتمدتيا النخبة الحاكمة في الجزائر لتفويؽ ىذه 
ىي األساليب التي تراوحت بيف استخداـ القوة العسكرية، وكذلؾ المجوء إلى أساليب الظاىرة، و 

سية معينة كسياسة الوئاـ المدني والمصالحة المصالحة السياسية مف خالؿ مبادرات سيا
الوطنية، إال أف التيديد الزاؿ قائما بفعؿ تعدد أسبابو وعمى رأسيا عجز الشرعية السياسية في 

والتي ال تزاؿ معتمدة مف الخارج أكثر مف الداخؿ فالزالت النيضة الحاكمة مترددة في الجزائر 
   1نيايتيا المنطقية.الذىاب بالمسار والعممية الديمقراطية إلى 

 الفرع الثاني: التهديدات االجتماعية
لعؿ مف أبرز التيديدات التي تواجو األمف القومي الجزائري تمؾ المتعمقة بتحقيؽ  
وتحصيف األمف اليوياتي، رغـ أف قضايا اليوية والثقافية والمشروع  االجتماعي االندماج

، إال أف ارتباطيا في الوقت االستقالؿالمجتمعي ومصادر تيديدىا ظمت قائمة في الجزائر منذ 
 الحاضر بتأثيرات العولمة يجعؿ مف ىذه المكونات مصدر حقيقي لألمف القومي الجزائري.

والثقافي  االجتماعيالجزائر يمثؿ تحديا حقيقيا لألمف إف غياب المشروع المجتمعي في  
وبالتالي عمى األمف القومي، فال زالت عناصر اليوية الوطنية كالمغة والديف واإلرث التاريخي 

                                                           
صالح زياني، تحوالت العقيدة األمنية الجزائرية في ظؿ تنامي تيديدات العولمة، مجمة المفكر، جامعة بسكرة، العدد الخامس،  1

 .292)د.س(، ص



القومي الجزائريالفصؿ الثالث        التبعات األمنية لمنطقة الساحؿ اإلفريقي عمى األمف   
 

81 
 

، سواء مف قبؿ النخبة الحاكمة أو مف قبؿ قوى المعارضة كاألحزاب سيساويمحؿ استخداـ 
عاطي السمبي مع ىذه المكونات ساىـ بقدر وافر السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إف الت

وبمورة تكامؿ واندماج اجتماعي تكوف  إتباعفي تغييب المشروع المجتمعي والذي مف خاللو يتـ 
مف خالؿ اضطالعيا بميمة تحديث األمة فيو لمؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا وفعاال 
يمكنيا أف تشكؿ خطرا كامنا لألمف القومي والمجتمع الجزائري، وبالتالي محاصرة المنافذ التي 

التحدي الذي تفرضو معالجة القضية األمازيغية لمجزائر الجزائري، ويكفي فقط أف نذكر أف ىنا 
المتساند كخطوة لتثبت أسس  االستقراروضرورة التخاطب معيا بمنيجية تؤدي إلى تحقيؽ 

   1عقيدة متكاممة.
 والتكنولوجيةالفرع الثالث: التهديدات االقتصادية 

يعد ىذا الصنؼ مف التيديد محوريا ومؤثرا لمغاية في عصر يتـ فيو مقابضة السياسة  
اقتصادية وتكنولوجية دقيقة وفعالة  إستراتيجية، فتحقيؽ األمف القومي يستدعي بمورة باالقتصاد

 ، ومااإلستراتيجيةوبعيدة المدى، إال أف يالحظ ضمف الحالة الجزائرية قصورا في ىذه 
 المؤشرات التي يتـ ذكرىا إلى دليال كافيا عمى ىذا القصور.

المحروقات بنسبة  إنتاجربيعيا، بحكـ احتالؿ  اقتصاداالجزائري  االقتصادإذ ال يزاؿ  
مف الصادرات الجزائرية، بؿ وأف الجزائر ال تممؾ السمطة المطمقة عمى حقوؿ  %95تفوؽ 

ية القوميات، إف عدـ التنوع في مداخيؿ نفطيا التي تخضع أكثر سمطة الشركات المتخط
الجزائر واعتمادىا عمى االقتصاد الربيعي، وفي حالة استمرار تصديرىا لممحروقات بيذه الوتيرة، 

 إستراتيجيةآلف، وىنا تطرح فعال مشكمة غياب فمف يكوف ىناؾ مف تصدره بعد ربع قرف مف ا
فإف الجزائر ال تممؾ السمطة الكاممة عمى أمنية لتأميف حياة األجياؿ القادمة، مف ناحية أخرى 

مشكمة الفساد  تناميمواردىا وعمى احتياطاتيا المالية التي تتعرض الستنزاؼ مستمر بفعؿ 
بمختمؼ أشكالو، فقد أصبح الفساد مؤسسة مف المؤسسات في الجزائر التي ترىف مستقبؿ 
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ا الغذائي بسبب العجز المتنامي في القادمة، أما ناحية ثالثة فإف الجزائر ميددة في أمنياألجياؿ 
ىذا القطاع الحيوي الحساس، إذ تشكؿ واردات الجزائر الغذائية ما يزيد مف ربع وارداتيا 

الخارجي عمى مصادر الغذاء يشكؿ تيديدا حقيقيا لقراراتيا السياسية ال  االعتمادالسنوية، إف 
 1سيما اتجاه القوى الكبرى التي تمدىا بالمواد الغذائية وعمى رأسيا اإلتحاد األوروبي.

، فإف التطورات السريعة التي يشيدىا ىذا التكنولوجيةأما عمى مستوى التيديدات  
المجاؿ يساىـ في بروز تيديدات لألمف القومي الجزائري، وىي تيديدات تمس كال مف 
مؤسسات الدولة وكذلؾ أفراد المجتمع، إف ترتيب المستوى المعرفي وضعؼ المناىج الدراسية 

زائرية، والذي يقابمو تطورا وانعداـ الجدية في المنظومة التربوية الج التسببواستفحاؿ حالة 
في الدوؿ المتقدمة يطرح بجد مشكمة مواكبة ىذا التطور بفعؿ اليوة المعرفية تكنولوجيا متناميا 

 الحاصمة.
لعؿ أبرز تداعيات التطور التكنولوجي وبروز مشكالت تيدد األمف القومي الجزائري،  

تية واإللكترونية منيا جديدا مف الجرائـ، وعمى رأسيا الجرائـ المعموماتية، وتعدد الجرائـ المعموما
، أي اختراؽ المواقع االختراقاتوتتخذ ىذه الجرائـ أشكاال متعددة، لعؿ مف أبرزىا جرائـ 

اآلخريف وأرقاميـ السرية  اشتراكاتعمى  االستيالءاإللكترونية الرسمية والشخصية بغرض 
رساؿ الفيروسات.  وا 

ف كانت وىناؾ كذلؾ الجرائـ المتعمقة بالمو   اقع العادية، سيما المواقع السياسية، والتي وا 
مف جية تعبر عف تنامي القيـ الحضارية الديمقراطية، لكنيا كثيرا ما تكوف مصدرا لألخبار 

 الفاسدة التي تخمؽ بيف النظاـ السياسي ومواطنيو.
 إضافة إلى كؿ ذلؾ، ىناؾ جرائـ القرصنة والنسخ غير المشروع، أي تعد الجزائر مف 

، ويمكف أف نذكر كذلؾ جرائـ التجسس اإللكتروني بفعؿ وجود المعضمةالتي أنيكتيا ىذه 
تقنيات عالية التقدـ يتـ انتشارىا لمتجسس عمى الدولة، وىناؾ أخيرا ما يعرؼ باإلرىاب 
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عمى المعمومات والقياـ بتيسيرىا أو تعطيميا في  االستيالءاإللكتروني والذي يتـ مف خاللو 
 اإللكتروني. اراالزدىعصر 

 
 الفرع الرابع: التهديدات البيئية

تعد مشكمة التصحر تيديدا آخرا لألمف القومي الجزائري، فظاىرة التصحر تقترب أكثر  
فأكثر مف شماؿ البالد مما يستخمؼ تأثيرات بيئية خطيرة لمغاية، ويشكؿ تفاقـ ىذه الظاىرة 

أيضا عمى استدامة إنتاج مختمؼ السمع تيديدا ليس فقط عمى المنتوج البيولوجي فحسب، بؿ 
 والمنتجات األساسية لمعيش.

بدورىا نقد مشكمة ندرة المياه المرتبطة بالتذبذبات المناخية في الجزائر، وكذلؾ  
والتسيير السيئ ليا تحديا أمنيا خاصة وأف مجمؿ األبحاث المنجزة لحد اآلف ترشح  االستغالؿ

مة التصحر وزيادة عدد السكاف، وحاجات التنمية تفاقـ ىذه المشكمة في ظؿ تناسب مشك
   1.االقتصادية

 المبحث الثاني: استراتيجيات الجزائر في مواجهة التهديدات غير التقميدية
التي انتيجتيا الجزائر في مواجية  اإلستراتيجياتونتناوؿ في ىذا المبحث مختمؼ  

التيديدات اإلرىابية وتيديدات الجريمة المنظمة بمختمؼ أنواعيا، وتيديدات اليجرة غير 
 الشرعية.

 المطمب األول: إستراتيجية الجزائر في مجال مكافحة اإلرهاب
التسعينات مف القرف  بدايةتعد الجزائر مف الدوؿ السباقة في مكافحة اإلرىاب منذ  

الماضي، حيث نجحت في إضعاؼ الجماعات اإلرىابية المسمحة وتضييؽ الخناؽ عمى 
سبتمبر  11قيادتيا، وقد برزت التجربة الجزائرية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب بعد أحداث 
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، بعدما كانت في عزلة دولية وتحارب اإلرىاب بمفردىا في التسعينات، حيث أصبحت 2001
 رىاب.بو في مكافحة اإل يحتذيمرجعا 

نشير إلى مصادر أخرى لمتيديدات األمنية المتعمقة بالبيئة وىي قضايا التموث  
والمخالفات، وتعد الجزائر مف الدوؿ التي تعرؼ تفاقما لمشكمة التموث الذي يؤثر عمى مجمؿ 

 عناصر التنوع البيولوجي.
ولقد ساىمت الجزائر بشكؿ فعاؿ في مكافحة اإلرىاب في منطقة الساحؿ اإلفريقي  

مف منطمؽ القرب الجغرافي والتيديدات اإلرىابية اآلتية مف ىذه المنطقة، حيث كثفت مف 
ساعييا الدبموماسية لمواجية ىذه الظاىرة التي عانت مف ويالتيا طيمة عشرية كاممة وذلؾ 

 ات عمى المستوى المحمي والجيوي والدولي.مجموعة مف اآللي بإتباع
 الفرع األول: عمى المستوى المحمي 

تمثمت إستراتيجية مكافحة اإلرىاب عمى المستوى المحمي في تفعيؿ آلية التفاوض مع  
 ومنيا: قانوف الرحمة، األمنيةاألزمة  الحتواءالجماعات اإلرىابية وذلؾ بإصدار عدة قوانيف 

 مف طرؼ الشعب. 1999عميو سنة  قانوف الوئاـ المدني الذي تـ االنشقاؽ
سبتمبر  29عميو في  االستفتاءالذي تـ ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية ويعتبر  

ئج إيجابية عمى مستوى مف أىـ السياسات التي ليا نتا 2006فيفري  28وتـ تنفيذه في  2005
وجوىر حظ المشروع ىو العفو العاـ لإلرىابييف التائييف كبح الظاىرة اإلرىابية في الجزائر، 

إرىابي أنفسيـ إؿ السمطات مف  250سمـ أكثر مف  الذيف يضعوف السالح، ففي نفس السنة
مف قانوف العفو العاـ، باإلضافة إلى البرامج التنموية كبرنامج اإلنعاش  االستفادةأجؿ 

 2009 -2005مميار دوالر وبرنامج تعزيز النمو  7.5بمبمغ  2004 -2001 االقتصادي
مميار دوالر، فيذه البرامج  200مميار دوالر وبرنامج الجنوب واليضاب بمبمغ  120بمبمغ 

    1تيدؼ إلى تحقيؽ التنمية لمقضاء عمى الظاىرة اإلرىابية مف جذورىا.
                                                           

عبد القادر العمي، أمينة بوبصمة، تحدي اإلرىاب في منطقة الساحؿ اإلفريقي، ورقة مقدمة إلى الممتقى الدولي األوؿ حوؿ  1
 .19 -18، ص2013المقاربة األمنية الجزائرية في الساحؿ اإلفريقي، جامعة قالمة، 
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 فرع الثاني: عمى المستوى اإلقميميال
زائر مف بيف الدوؿ التي دعت إلى ضرورة التعاوف اإلقميمي لمحاربة اإلرىاب تعد الج 

العربية لمحاربة اإلرىاب  االتفاقيةفي دفع الدوؿ العربية إلى تبني  نجحتبمختمؼ أشكالو، حيث 
والتي تنص عمى تعزيز التعاوف العربي لمكافحة الجرائـ اإلرىابية التي تيدد أمف  1998سنة 

بدور فاعؿ وناشط  واستقرار األمة العربية، أما عمى مستوى القارة اإلفريقية فقد ساىمت الجزائر
جمى ىذا مف خالؿ تواصؿ اإلفريقية المتعمقة بمكافحة اإلرىاب ويت االجتماعاتفي مختمؼ 

الجزائر الخاصة بمكافحة اإلرىاب  اتفاقيةالجيود الدبموماسية والقانونية لمراقبة النزاعات بتوقيع 
نتيجة لمجيود التي قادتيا الجزائر لمحد مف ىذه الظاىرة والتي  1999جويمية  14والوقاية سنة 

 46ثوف لمقادة األفارقة وقد وقعت عمييا أقرتيا منظمة الوحدة اإلفريقية في الدورة الخامسة والثال
عمى  2002بالتصديؽ في الجزائر في الجزائر في سبتمبر  االتفاقيةدولة إفريقية، وتدعمت ىذه 

خطة عمؿ في ىذا اإلطار، تمخض عنيا إنشاء المركز اإلفريقي لمدراسة والبحث حوؿ اإلرىاب 
عضاء بما فييا دوؿ الساحؿ ، حيث ييدؼ إلى مساعدة الدوؿ األ2002أكتوبر  13بتاريخ 

 عمى تنمية اإلستراتيجيات والطاقة لمنع ومكافحة اإلرىاب مف خالؿ التدريب وتبادؿ المعمومات.
 الخطة األمنية الجديدة في الساحل اإلفريقي: -

وتندرج ىذه الخطة في إطار قيادة الجيود اإلقميمية لدوؿ  2009تحمت حيز التنفيذ في سبتمبر 
(، خطة مف ستة بنود موريتانياوقد أقرت دوؿ القيادة )الجزائر، مالي، النيجر،  الساحؿ اإلفريقي،

 ترتكز: 
  ألؼ جندي مشكمة مف الجيوش بقيادة الجزائر. 25عمى بناء قوة عسكرية نظامية قواميا 
  إنشاء قاعد بيانات موحدة تتضمف كافة المعمومات المتاحة حوؿ تنظيـ القاعدة في بالد

 المغرب اإلسالمي.
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  تحقيؽ مصادر تمويؿ اإلرىاب والتصدي لمميربيف وتنفيذ مشاريع استثمارية في مالي
 1والنيجر.

 الندوة الوزارية التنسيقية لدول منطقة الساحل اإلفريقي: -
 2010مارس 17-16وىي جبية مشتركة لمكافحة اإلرىاب، انعقدت في الجزائر يومي  

بمشاركة وزراء الشؤوف الخارجية وممثميف لسبع دوؿ ىي: الجزائر، بوركينافاسو، النيجر، مالي، 
، لبحث مسألة الوضع األمني في المنطقة وضرورة تنسيؽ الجيود لمواجية موريتانياتشاد، ليبيا، 
 النقاط التي تناولتيا الندوة:  أىـف التيديد، وم

 .تقييـ شامؿ لموضع في المنطقة بسبب التيديدات األمنية 
  والتنمية ضرورة تفعيؿ آليات التعاوف الثنائي واإلقميمي في مجاؿ حفظ السالـ واألمف

 2.واالجتماعية االقتصادية
 لجنة األركان العممياتية المشتركة: -

 رؤساء قيادة أركاف دوؿ الميداف: الجزائر، مالي، النيجر،  اجتماعتأسست خالؿ 
، بتمنراست ليتـ اإلعالف الرسمي عمى 2009أوت  13و 12، الذي انعقد يومي وموريتانيا

وتعمؿ المجنة عمى سد النقص في مجاالت التنسيؽ والتبادؿ  2010أفريؿ  21تأسيسيا في 
 مكافحة اإلرىاب.المعموماتي واإلستخباراتي الذي تفرضو ضرورات 

كما تعتبر الجزائر عضو فاعؿ في مبادرة الشراكة مف أجؿ مكافحة اإلرىاب عبر  
لمواليات المتحدة األمريكية في مكافحة اإلرىاب  إستراتيجيالصحراء، حيث تعتبر الجزائر شريؾ 

 وتبادؿ المعمومات اإلستخباراتية.
 توظيف الطريقة التيجانية: -
 المختارانية إلى مؤسسيا أبي العباس أحمد بف محمد بف تعود نشأة الطريقة التيج 

(، المولود بعيف ماضي بالجزائر، وتقـو عمى عدـ مغالبة السالطيف، 1815 -1737التيجاني )
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ألف اهلل أقاـ العباد كما يريد وال يميؽ في نظرىـ مقاومة الحكاـ، وقد حظيت ىذه الطريقة 
لما ليا مف فكر يعادي الفكر التحفيزي الجيادي الذي  2001سبتمبر  11بعد أحداث  باالىتماـ

تحممو السمفية الجيادية، ومنذ مجئ الرئيس بوتفميقة لمحكـ ركز تركيزا كثيرا عمى دعـ الطرؽ 
إفريقيا خاصة  امتدادالصوفية والطريقة التيجانية بالخصوص مف أجؿ مكافحة اإلرىاب، وليا 

، تعمؿ عمى السنغاؿ، النيجر، مالي، كموريتانياؿ أي ليا تمثيميات في الدوؿ في دوؿ الساح
 1محاربة اإلرىاب عف طريؽ التوعية والتوجيو.

 الفرع الثالث: عمى المستوى العالمي
لقد حرصت الجزائر في مختمؼ المحافؿ الدولية واإلقميمية عمى التنبيو بمخاطر اإلرىاب  

ف أىـ مصادر تمويؿ اإلرىاب، حيث طالبت الجزائر بتجفيؼ معتبرة أف دفع الفدية يعتبر م
منابع التنظيمات اإلرىابية واإلجرامية، وقد أفضت تمؾ الجيود التي بذلتيا الجزائر في ىذا 

الذي دعا مف خاللو المجتمع الدولي إلى  2009اإلطار إلى إقرار االتحاد اإلفريقي في جويمية 
ديسمبر  17ية، والتي أقرىا مجمس األمف الدولي في تحريـ دفع الفدية لمجماعات اإلرىاب

2009. 
ديسمبر  22كما ساىمت الجزائر في إنشاء المنتدى العالمي لمكافحة اإلرىاب في  
، حيث تـ تشكيؿ مجموعة مختصة في تقوية قدرات مكافحة اإلرىاب في الساحؿ 2014

المنتدى في تشجيع تنفيذ  اإلفريقي وترأس ىذه المجموعة الجزائر وكندا، تتمثؿ وظيفة ىذا
 إستراتيجية منظمة األمـ المتحدة لمكافحة اإلرىاب.

 2133صادؼ مجمس األمف الدولي باإلجماع عمى الالئحة رقـ  2014جانفي  27وفي  
التي تبنى عمميات اختطاؼ واحتجاز الرىائف التي تقـو بيا المجموعات اإلرىابية مقابؿ فدية أو 

عتماد مذكرة الجزائر بشأف الممارسات الجديدة المتعمقة بمنح عمميات تنازالت سياسية، حيث تـ ا
 التي يرتكبيا اإلرىابيوف طمبا لمفدية وحرمانيـ مف مكاسبيـ. االختطاؼ

                                                           
، األمف في منطقة الصحراء الكبرى بيف المقاربة الجزائرية والمشاريع األجنبية، ماجيستر في العمـو السياسية، بوبيونبيؿ  1

 .112، ص2009العربية، القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، معيد البحوث والدراسات 
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 الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المرتبطة بها إستراتيجيةالمطمب الثاني: 
الجرائـ التي تيدد أمنيا واستقرارىا خاصة  جرائـ تجارة  مختمؼعممت الجزائر في مواجية  

الدولية المتعمقة  االتفاقياتوتيريب المخدرات واألسمحة، وتبييض األمواؿ، وصادقت عمى 
لمكافحة غير المشروع  1988األمـ المتحدة لعاـ  اتفاقيةبمكافحة الجريمة المنظمة مثؿ 

، 09/05/1995( صادقت عمييا الجزائر في بالمخدرات والمؤثرات العقمية )اتفاقية فينا
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر والوطنية  2000وصادقت عمى اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ 

مس تعديؿ  االتفاقية، وتمي مصداقية الجزائر عمى ىذه 07/10/2002باليرمو( في  اتفاقية)
، حيث 2004نوفمبر  10ػ الموافؽ ل 04-41قانوف اإلجراءات الجزائية مف خالؿ قانوف رقـ 

ورد في مادتو الثامنة مكرر أنو: ''ال تقتضي الدعوة العمومية بالتقادـ في الجنايات والجنح 
أمواؿ  اختالسالموصوفة المتعمقة بالجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية أو الرشوة أو 

)اتفاقية نيويورؾ(  1999اإلرىاب عمومية، وصادقت عمى اتفاقية األمـ المتحدة لقمع تمويؿ 
في  2003األمـ المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةوصادقت عمى  08/11/2001في 
25/08/2004.1    

، واتبعت سياسة تشريعية 2004فقد قامت الجزائر بتحريـ فعؿ تبييض األمواؿ سنة  
لمكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، خاصة مف خالؿ القانوف الصادر بتاريخ 

، وىو قانوف الوقاية مف تبييض 11/2005بالجريدة الرسمية في عددىا  06/02/2005
ث أف كؿ تقديـ أو جمع أمواؿ نتيجة استخداميا كميا وتمويؿ اإلرىاب ومكافحتيا، بحياألمواؿ 

 أو جزئيا مف أجؿ ارتكاب ىذه الجريمة، يعد جريمة يعاقب عمييا القانوف.

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة 2014 -2010سميـ بوسكيف، تحوالت البيئة اإلقميمية وانعكاساتيا عمى األمف القومي الوطني الجزائري  1

ستراتيجيةالماجيستر في العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص عالقات دولية  ، 2014/2015، جامعة بسكرة، وا 
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ومصدر األمواؿ وألزمت الجزائر المؤسسات المالية بالتأكد مف ىوية األمر بالعممية المالية  
لزاـ أي شخص كاف طبيعيا أو معنويا باإلبالغ عف أي عممية مالية تستيدؼ تمويؿ اإلرىاب  وا 

دارية.  وذلؾ تحت طائمة عقوبات جزائية ومدنية وا 
قامت الجزائر بإنشاء وحدة المعمومات المالية ''خمية االستعالـ المالي''  2002وفي سنة  

تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب، وىي ىيئة مكمفة بجمع  لمكافحة جيدوذلؾ لوضع نظاـ 
المالي، بيدؼ الكشؼ  لالستعالـجتيا وتحميميا وتبادليا مع خاليا أخرى المعمومات المالية ومعال

 عف عمميات توظيؼ األمواؿ الناتجة عف الجرائـ وتمويؿ النشاطات اإلرىابية والوقاية منيا.
وتسعى الجزائر مف خالؿ عمميات التنسيؽ األمني إلى إيجاد محققيف لمتعرؼ عمى جرائـ  

الساحؿ، وذلؾ قصد مساعدة حكومات دوؿ الساحؿ عمى  تبييض األمواؿ خاصة في منطقة
محاربة تبييض األمواؿ التي جعمتيا القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي مف عمميات الفدية 
والمتاجرة في الممنوعات، ومالحقة خاليا التكويف الموجيستي التي نشرتيا الجماعات اإلرىابية 

ة التنسيؽ مع بعض دوؿ الساحؿ في إطار في المناطؽ الحدودية جنوب الجزائر، ومحاول
في تمؾ الدوؿ حيث تنشط بعض  لإلرىابييفاألمنية لمكشؼ عف استثمارات مالية  االتفاقيات

     1واإلتاوات المفروضة عمى الميربيف. الخاليا في استثمار أمواؿ الفدية
 مكافحة تهريب السالح والمتاجرة غير الشرعية به: -

 شكؿ تيريب السالح نحو الجزائر في اآلونة األخيرة ظاىرة جد خطيرة واجيتيا 
السمطات الجزائرية خالؿ العشرية األخيرة عندما برزت الظاىرة اإلرىابية، واتضح أف عممية 
مراقبة المنافذ البرية والبحرية التي تشكميا شبكات تيريب األسمحة ميما كانت اإلمكانيات تبقى 

 فسوؽ السالح والمتفجرات في المدة األخيرة توسعت وأصبح حجميا مخيفا. فوؽ السيطرة،
قامت ىيئة أركاف الجيش الوطني بتشكيؿ لجنتي خبراء وأمف عسكرييف  2011وفي سنة  

عالجتا المستوى لتقييـ مدى الضرر األمني الذي يمحقو كتسرب كميات كبيرة مف األسمحة في 
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وخبراء في مكافحة اإلرىاب  واالستعالماتجيزة األمف مف أ مسئوليفليبيا، وتضـ المجنتيف 
والتسمح والعمؿ عمى الحيمولة دوف وصوؿ األسمحة إلى الجماعات اإلرىابية، فبالرغـ مف 
اإلجراءات العقابية التي أقرتيا السمطات ضد بائعي ومالكي األسمحة النارية، وىي اإلجراءات 

 مما جعؿأف ذلؾ لـ يردع ما في التيريب،  التي ترافقت مع استفحاؿ ظاىرة اإلرىاب، إال
 الرئيسية ليذا النوع مف السمع. األسواؽالجزائر إحدى 

 المطمب الثالث: جهود الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية 
نتيجة لزيادة تداعيات اليجرة غير الشرعية عمى األمف الجزائري، عممت الجزائر جاىدة  

 .واالستقرارالتخاذ عدة استراتيجيات لمواجية اليجرة غير الشرعية وتحقيؽ األمف 
فمف الناحية القانونية قرر المشرع معالجة الظاىرة بمختمؼ أبعادىا، وذلؾ بموجب قانوف  
قامتيـ وتنقميـ فييا، الذي نص عمى معاقبة المتعمؽ بدخوؿ  08-01 األجانب إلى الجزائر وا 

المياجر غير الشرعي األجنبي بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف أو بغرامة مالية مف 
السمطات المختصة المكمفة بالمراقبة  01-08دج، كما مكف قانوف 30.000دج إلى  10.000

    1بي إلى أراضييا.عمى مستوى مراكز الحدود أف ترفض تحوؿ األجن
المادة  156-66، المعدؿ والمتمـ لألمر 2005وتـ التأكيد عمى ذلؾ بموجب تعديؿ  
الؿ باألحكاـ الشريعة األخرى السارية المفعوؿ، يعاقب بالحبس مف خدوف اإل'' 1مكررا  175

دج، أو إحدى العقوبتيف كؿ 60.000دج إلى 20.000شيريف إلى ستة أشير، وبغرامة مف 
جزائري أو أجنبي مقيـ يغادر اإلقميـ الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود 

 احتياليةؾ بانتحالو ىوية باستعمالو وثائؽ مزورة أو أي وسيمة البرية أو البحرية أو الجوية، وذل
الالزمة أو مف القياـ باإلجراءات التي توجييا القوانيف أخرى لمتممص مف تقديـ الوثائؽ الرسمية 

واألنظمة السارية المفعوؿ، وتطبؽ العقوبة عمى كؿ شخص يغادر اإلقميـ الوطني عبر منافذ أو 
''، لكف عمى الرغـ مف ذلؾ إال أف الجزائر لـ تكتفي بالعقوبات أماكف غير مراكز الحدود

                                                           
بوحادة سارة، تداعيات اليجرة غير الشرعية عمى األمف الجزائري، مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية )جامعة الجياللي  1

 .148(، ص2020، 02، الشير 01بونعامة خميس مميانة، العدد 



القومي الجزائريالفصؿ الثالث        التبعات األمنية لمنطقة الساحؿ اإلفريقي عمى األمف   
 

91 
 

القانونية فقط، عممت عمى تشديد الرقابة الحدودية، مف خالؿ إنشاء وحدات أمنية مختصة في 
   1ذلؾ شممت:

مجموعة حراس الحدود: وىي مجموعة تابعة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تعمؿ عمى  -
ية، وتضمف الدراسة الدائمة بفضؿ وجود وحدات راجمة وأخرى متنقمة، طوؿ الحدود البرية الجزائر 

فشاؿ كؿ محاوالت التيريب.  تقـو بمالحقة وا 
ميمتيا حراسة الشواطئ الجزائرية وحمايتيا مف كؿ محاوالت التيريب  حراس السواحؿ: -

حباط كؿ محاوالت تيريب األشخاص والسمع وضماف حر  اسة البحري، فيقـو الحراس بالتدخؿ وا 
 البواخر األمنية.

مصالح شرطة الحدود: تعمؿ عمى مراقبة حركة عبور األشخاص والبضائع عبر مختمؼ  -
ومراقبة وثائؽ المنضر وكشؼ األشخاص الذيف  الحدود ومكافحة التيريب واليجرة غير الشرعية

ىـ محؿ بحث أو فرار، إضافة إلى ضماف حراسة وأمف الموانئ والمطارات، والسكؾ الحديدية، 
 ومراكز المراقبة الستشعار أي حركة مشبوىة.

الديواف المركزي لمكافحة اليجرة  2006كما أنشأت المديرية العامة لألمف الوطني عاـ  
وىو جياز مركزي لمقيادة والتنسيؽ بيف مختمؼ الفرؽ الجيوية في الواليات  غير الشرعية،

الحدودية لمتحري، بصفة مؤسسة اإلشراؼ والتنسيؽ، تعمؿ عمى مكافحة خاليا وشبكات الدعـ 
التي تساعد عمى إيواء األجانب الذيف ىـ في حالة غير شرعية، مكافحة تزوير الوثائؽ 

 وقائية وردعية لميجرة غير الشرعية. إستراتيجيةر الشرعية، وضع المرتبطة باليجرة واإلقامة غي
إضافة إلى ما سبؽ قامت الجزائر مؤخرا بترحيؿ المياجريف غير الشرعييف إلى أوطانيـ،  

في عمميات ترحيؿ مميوف يورو  70، أنفقت الجزائر ما يعادؿ 2016 -2014ففي فترة ما بيف 
ألؼ امرأة وستة أالؼ طفؿ إلى بمدانيـ  18ألؼ مياجر غير شرعي، بينيـ  30شممت 
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األصمية، لكف عمى الرغـ مف كؿ ىذه الجيود إال أف ظاىرة اليجرة غير الشرعية ال زالت 
 وتطوير مختمؼ اآلليات لمجابيتو متفاقمة في الجزائر، مما يوجب عمى ىذه األخيرة تفعيؿ

 خالصة الفصل: 
بحماية أمنيا القومي داخميا  االستقالؿبنت الجزائر عقيدتيا األمنية عمى أسس ثابتة منذ  

وعدـ التنقؿ عسكريا في الخارج، ولـ تتغير ىذه العقيدة رغـ اختالؼ الظروؼ التي مرت بيا، 
ورغـ التيديدات القديمة والمتجددة في محيطيا اإلقميمي بمنطقة الساحؿ اإلفريقي، فقد رأينا أف 

التي تعرفيا المنطقة وتنتقؿ إلييا مظاىرىا المتمثمة في  ألألمفالجزائر تتأثر سمبا مف حالة 
خطر اإلرىاب والجريمة المنظمة وموجات المجوء واليجرة غير الشرعية، وتعمؿ الجزائر جاىدة 

ف بدت ناجحة لحد  لممرء ىذه المخاطر عف أمنيا القومي ومعالجة مصادرىا في بؤر التوتر، وا 
ف فإنيا غير مصروفة العواقب مستقبال مع تزايد التحديات وتضاعؼ األخطار العابرة لمحدود اآل

  وتنوع وتميز مظاىرىا وشدتيا. 
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نسانية متردية منذ أكثر من نصف   تشيد منطقة الساحل اإلفريقي أوضاعا سياسية وا 
قرن، وىي التي تحمل في جوفيا وعمى أرضيا ثروات كبرى تستطيع أن تنعش أضخم 

السياسية  واالختالفاتوتوفر أمنا غذائيا وثروة ال تنضب بسيولة، تمك الصراعات  االقتصاديات
ظمت عائق أمام أي تقدم مقترح، وزاد ذلك غياب  االستعمار، التي ورثتيا المنطقة عن واألثينية

سمتيا الشمولية والقبمية والتخمف، حيث أن المنطقة ىي  أنظمةأسس ديمقراطية لمحكم في 
وبناء أركان  لالستقرارل أي جيد أو نبرة العسكرية في العالم، ما يفش االنقالباتاألولى في عدد 

 ثة.دولة حدي
توفير جميع دول الساحل اإلفريقي تعاني اليشاشة والفشل حيث ال تستطيع تمك الدول  

األساسية لموظفييا، كما يغيب األمن الذي يعتبر أىم عامل يجب توفره لمقيام بأي  االحتياجات
خطوات تنموية، فيذه الدول كما ىو الحال في مالي والنيجر تنشر فييا الجماعات المسمحة 

لمعديد من الجماعات اإلرىابية، حيث تغيب سيادة الدول وأمنيا الدوالني  ارتكازئ وتعد موط
، الثقافي، السياسي، العسكري، البيئي االقتصاديالصمب والمين بأنواعو: األمن المجتمعي 

والصحي، فضال عن انعدام شروط ''األمن اإلنساني''، المعيار العالمي لقياس مدى األمن في 
 المجتمعات.

في الساحل اإلفريقي جعميا تزرع في الفقر والجوع والكوارث، إدارة الموارد الطبيعية  سوء 
كما حفز الدول الكبرى عمى التدخل الستغالل تمك الموارد بعدة حجج مثل الشراكة واالستثمار 
وصوال إلى الحماية والقضاء عمى اإلرىاب، في ظل تراجع الحضور اإلقميمي السياسي 

العربي بعد سقوط النظام الميبي السابق، وينبغي فقط الوجود الجزائري خصوصا  االقتصادي
 المحدود بجيود الوساطة في المسألة المالية وقضية الطوارق.

تيديدات ال  النتشارتعتبر منطقة الساحل اإلفريقي بيئة أمنية معقدة ومركبة موائمة  
تناظرية تشكل تيديدا أمنيا مباشرا لألمن القومي الجزائري يتجمى في التنظيمات اإلرىابية 
المنتشرة عبر بمدان منطقة الساحل اإلفريقي وتنامي حدة نشاط الجريمة المنظمة المرتبطة 
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جات مباشرة بتيريب وتجارة المخدرات، وتجارة األسمحة واألشخاص والزيادات الكبيرة في مو 
 بيا. االستقرارالالجئين واليجرة غير الشرعية بعبور الجزائر أو 

فالجزائر وموقعيا اإلستراتيجي تمثل بوابة البحر األبيض المتوسط بالنسبة لدول طاردة  
جغرافيا تنتج تدفقات كبيرة لممياجرين المتجذر وباعتبارىا دول مغمقة  االجتماعيبفعل النزاع 

جناحيا  ق الجنوبية لمبالد وىي مطالبة بتكثيف التعاون مع دولغير الشرعيين عبر المناط
المستمر لمتكيف مع التحديات األمنية المتفاقمة بيدف  لالستقرارا الجنوبي التي تعيش حاالت

الحفاظ عمى أمنيا القومي إذ ال يمكن إغفال طبيعة النزاع في شمال مالي الذي طالما النظر 
المتأصمة في منطقة الساحل اإلفريقي والعصية عمى الحل  عيةاالجتماإليو بأنو من النزاعات 

النيائي بسبب اإلحباط المولد لمسخط الذي يقضي بدوره إلى التمرد المستمر أين نجد تكامل 
األدوار بين جماعات مسمحة كبيرة والتنظيمات اإلرىابية في دول منطقة الساحل المتربصة 

الجزائر بمحيطيا الجيوسياسي أضحى  اىتماممق فإن باألمن القومي الجزائري، ومن ىذا المنط
أكثر حتمية لتحقيق بعدىا األمني الذي يصل مباشرة بصيانة التماسك الجغرافي واالجتماعي في 

إلى التكيف المناطق الحدودية، فمن جانب العمميات اإلستباقية أمنيا واقتصاديا تتوجو الجزائر 
الجزائرية الميبية المدخل الشاسع لتيريب األسمحة دخالت ىذه المنطقة، ومنطقة الحدود مع م

الشيء الذي يحتم عمى الجيش الشعبي الوطني تفعيل المراقبة العسكرية وما يقتضيو ذلك من 
الممكنة  االختراقاتامتالك األجيزة الكشف والمراقبة الحديثة النكبة القادرة الكفيمة برصد وصد 

 تيجيات معينة في المنطقة.بالنظر إلى وجود قوات أجنبية ذات إسترا
فالرىان اليوم يتمثل في مدى قدرة القوى الكبرى التي تمتمك قوات عسكرية ونفوذ  

إلى المبادرات الغربية في المنطقة  االنضمامقوي، وضع الجزائر في مأزق صعب بين  اقتصادي
عمى مقارباتيا لبناء عقد إستراتيجي يرجع بالفائدة عمى ىذه الدول وبين قدرتيا عمى المحافظة 

متعددة األبعاد المتكيفة مع المتغيرات الحاصمة في المنطقة والثبات في نيجيا  اإلستراتيجية
الذي يتمحور حول الحرص عمى الوحدة الترابية لدول منطقة الساحل  االستقاللالمعروف منذ 

ذلك  انعكاساإلفريقي وضمان عدم وجود دوليات مفككة داخل مالي أو النيجر لمتخوف من 
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ية إستباقية عممت الجزائر وفق نيطنية أو ظيور نزاعات إيصالية وتمعمى الترابط والوحدة الو 
األمنية المنفصمة عندىا في إطار إستراتيجية دول الميدان والتي تستيدف الجزائر من البناءات 

 ورائيا أي تدخل خارجي يزيد من تأجيج األوضاع داخل بمدان منطقة الساحل اإلفريقي ومدى
  خطورة ذلك عمى أمن الجزائر.

 :النتائج -
بعد الدراسة والتحميل والتعمق في دور الجزائر في مواجية التيديدات األمنية في منطقة 

 االنتصاراتمن  ميددةالساحل اإلفريقي وما تضمنتو من مبادئ ووسائل وآليات حقيقية 
الدبموماسية الجزائرية والشخصية الوطنية التي كان ليا الفضل في فض نزاعات وحروب في 

 .إفريقيا، اتضح جميا أن الجزائر تعد دولة محورية رائدة في ىذا المجال
  السالح واليجرة والحروب  روانتشاظواىر اإلرىاب والجريمة المنظمة  انتشاريساعد 

الداخمية...مجموعة من العوامل أىميا توفر المنطقة عمى السالح بأسعار رمزية، وىو من 
بين األسباب التي جعمت الجماعات اإلرىابية تالحقو بالمنطقة لمحصول عمى السالح 

 وعولمة إنشاؤىا ىناك.
  في المدى القريب غير وارد إن التحكم في التحديات األمنية لمنطقة دول الساحل اإلفريقي 

ىذا الظاىرة إلى درجة  باستفحالنظرا لإلمكانيات الموجودة لدول المنطقة، فإن المستقبل يوحي 
والسياسية والعرقية تطرح تحديات وخالفات  االقتصاديةخطيرة عمى صعيد آخر فإن الطبيعة 

 .عربية
  االنسجام غير المتوفر لمطوارق في مالي والنيجر يطرح مشاكل عدم االنسجام والرغبة في 

يستخدم من كل دول المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وىي محرجة االنفصال بل إن 
لمـتأزم أكثر في أي وقت خاصة مع تضارب مصالح السواحل الرئيسية والثانوية ىناك 

 سياسية واقتصادية تضرب استقرار دول المنطقة.واستخداميا ألغراض 
 التوصيات -
 خالل دورىا في منطقة الساحل  منح في تحقيق مشاريعيا اإلقميمية إذا أرادت الجزائر النجا 
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عدم إىمال مسائل األقميات وصمة القرابة التي تربط الطوارق بدول المنطقة اإلفريقي عمييا 
تكمال المشاريع ذات البعد اإلقميمي مثل طريق إضافة إلى مسألة التنمية والتعاون اإلقميمي واس

  الوحدة اإلفريقية.
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 الماستر  مذكرة مــلخص

الجزائر بموقعيا الجيوستراتيجي أعطاىا فرص وفرض عمييا تحديات، فقد كان لتزايد 
حدة اإلشكاليات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي وتعقدىا خاصة بعدة أزمة شمال مالي، 
أثر كبير عمى األمن الوطني الجزائري الذي بات يعاني من عدة تيديدات تماثمية وغير 

 ف أمني خطر عمى طول الحدود الوطنية.تماثمية، ويواجو انكشا
وسعت ىذه الدراسة إلى بحث وتحميل مختمف التيديدات والمخاطر التي فرضتيا ىذه 

 التحوالت في منطقة الساحل اإلفريقي، ومدى تأثيرىا عمى أمن واستقرار الجزائر.
كما ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز دور الجزائر في التعامل مع ىذه التيديدات  

إلقميمية، ومدى نجاعة العقيدة األمنية الجزائرية ومختمف االستراتيجيات التي تعتمدىا في ا
 مواجية واحتواء مختمف ىذه التيديدات والمخاطر األمنية.

 الكممات المفتاحية:
  االستراتيجيات/5 األمن القومي/4 التيديدات األمنية/3 الساحل اإلفريقي/2 الجزائر/1

 

 

Abstract of Master’s Thesis 
Algeria, with its geostrategic location, gave it opportunities and 

imposed challenges on it. The increasing severity and complexity of 

security problems in the African Sahel region, especially the several 

crises in northern Mali, had a significant impact on the Algerian 

national security, which is now suffering from several symmetrical 

and asymmetric threats, and faces a dangerous security exposure along 

the national borders. . 

This study sought to research and analyze the various threats and 

risks posed by these transformations in the African Sahel region, and 

their impact on the security and stability of Algeria. 

This study also aimed to highlight the role of Algeria in dealing 

with these regional threats, the efficacy of the Algerian security 

doctrine and the various strategies it adopts in confronting and 

containing these various threats and security risks. 
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