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  : مقدمة
  
 

 :ةــــــــــــــــمقدم
ت تسیر           ي كان ة للبشر، فالقاعدة األساسیة الت اة االجتماعی ة الحی لقد بدأ العنف مع بدای

دة       ي قاع ة ھ ور البدائی ي العص اة ف ا الحی اء  " علیھ وىالبق اة   "لألق ور الحی ن بتط ، لك
ا         الرغم مم ذا وب ع ھ ذه القاعدة، وم ى ھ االجتماعیة والمدنیة عبر الزمن، ظھرت قیود عل
رة     اة المتحض ن الحی الرغم م ل، وب وجي ھائ ي وتكنول دم علم ن تق ان م ھ اإلنس ل إلی وص

دة       ا نجد أن قاع ي اصبح یعیشھا، إال أنن ة الت وى "والمتمدن اء لألق ود " البق زال موج ا ت ة م
ب        راد فحس ى األف اھر عل ذه المظ ود ھ ر وج آخر، وال یقتص كل أو ب ین   بش ده ب ل نج ب

دو ین ال ات وب رح   ، لالمجموع ھد مس رة، وش ة األخی ي اآلون ف ف رة العن عت دائ د اتس فق
د         ة لتمت ا حدود الدول ي تتجاوز آثارھ ة، الت األحداث الدولیة العدید من النشاطات اإلرھابی

ف أصبح الھاجس        ا،ا عالمیعدة دول مكتسبة بذلك طابعإلى  واإلرھاب كأحد صور العن
اس      اة الن ن حی ـد أصبح اإلرھاب جزءا م ـراد فق ھ األف دول، ویتخوف من ھ ال ذي تعیش ال

فھو ظاھرة ، الیومیة، وال یكاد یمر یوما دون أن تقع عملیة إرھابیة في مكان ما من العالم
ي   خطیرة تھدد وجود المجتمع ذاتھ، ویعد نوع خطیر من اإلج رام، لھ وسائلھ الخاصة الت

 انتشرت یھدف بھا إلى تحقیق أغراضھ، خاصة السیاسیة منھا، كما أنھ یشكل آفة فضیعة 
د     ى ح غیرة عل رة والص دول، الكبی ن ال أخر م ا والمت دم منھ ة، المتق الم كاف دان الع ـي بل ف

  .السواء
ا     ولعلى أبرز تطور للضاھرة اإلرھابیة یعود إلى التنوع الثقافي والعرقي ة م ي منطق ف

ذه      دة ھ ن ح ازاد م ة وم ذه الدول كلة لھ ات المش ین األقلی ة ب راعات اإلثنی ى الص ة إل معین
الصراعات ھو سیاسة اإلقصاء الذي تبنتھ اإلثنیات التي وصلت إلى السلطة ضد اإلثنیات 
ا            ا بحقوقھ رة ومطالبتھ ذه االخی ف المسلح من طرف ھ ي العن ى تبن االخرى أدى ذالك إل

 .اإلجتماعیة السیاسیة و 
ة       ك األزم ى ذال ال عل ر مث ي لمالیةا وخی قة طمنن دول مأعلى رة كبیرات لھا تأثین كا الت

ع     صاوخصري ئزالجن األمواما ویقیا عمرفل إشما ؤرة تجم رة ب ذه األخی ت ھ ث كان حی
   . للجماعات اإلرھابیة 

د فبعك، لذعلى ل لیدال س إمنان أبعی) نیورتیقنت(یة زلغادة القاعالمسلح على وم الھجا و
مة ومني للحكت أنفالدث اح، 2012في و غوھیا ساندو ماأه دقاذي لري العسكا بالنقالا
 لمتمثلة في المسلحة ت الجماعاط اضغم ماد ألبالل اعلى شماطرة لسید المالیة جعلھا تفقا
 
  
  



  
  
 

  :مقدمة
  

ذ            الي من ي شمال م ة ف ة المزمن ر االزم ي تعتب ة باإلستقالل الت جماعات الطوارق المطالب
  .لغستقالل والجماعات اإلرھابیة كحركة التوحید والجھاد في غرب إفریقیا ا
ل تغلغذي لا AQMI)(إلسالميرب المغد افي بالدة لقاعم ایظتنو AD)(نیدلر انصاأكة رحو
و جھة ن مري ئزالجش الجین طرف التي تلقاھا ماجعة ولمت ابارللضظرا مالي نل لى شماإ
م اظند في لیبیا ض NATO)(ولناثف الحلري عسكلل اخدلتد الھ بعت ضرتعذي لق التضییا
ب یرتھت جماعار آلخب الجانافي د كما نجرى، خأجھة ن في مذالقر امعمل حرالد العقیا
قامتھا ألتي ت التحالفاوایقیا رفل إشماراء ولصحل و الساحاقة طمنر عبدرات لمخح و السالا

أم دةلقاعم ایظتنت مع جماعا ل ت ن أج ة م ائل الطوارقی ض الفص ب وبع الك التھری ین مس
   . وتوفیر الحمایة لھا، في المقابل  توفیر األموال والسالح والدعم اللوجیستي 

 
  :ةـــــــــــسدرالــــــدود اح

دور الجزائر في مكافحة " من خالل الموضوع المراد دراستھ والذي یندرج تحت عنوان 
   ".اإلرھاب في إفریقیا 

  :كالتاليدد كاني محمر زان إطمعالجتھ ضمرورة تأینا ضار
  اإلطار الزماني 

في بنیة  تالوتح دتلتى شھا رةلفتاھي و 2014/2010)( نما بی دةلممتا رةلفتا لیشمو
على ر مباشر لھا تأثین كارة یطمنیة خت أنفالتان اما تبعھا موبیة رلعا مةظألنن امد یدلعا
تاله في ي ذلز العجوافي مالي ري لعسكب االنقالد اصا بعوخص ريئزالجاني وطلن األما
رف امل لشماالمسلحة في ت الجماعااجھة وام ساسا في ألة ـلمتمث، وا الیةـلمامة ولحكن ط
  فيدة لقاعم ایظھابیة كتنرإلت ایماظلتنواسیاسیة ب الـطم، بنىـلتي تتاقیة وارـطلت ااـكرلحا
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ا        ي غرب إفریقی اد ف د والجھ ة التوحی بالد المغرب اإلسالمي وجماعة انصار الدین وحرك
ب،     الك التھری أمین مس ل ت ن أج احل م ر الس ة عب ة المنظم ات الجرین ع جماع ا م وتحالفھ

  .ر تمویل ودعم لوجیستي للقاعدة وباقي الجماعات اإلرھابیة المسلحة بإعتبارھا مصد
  :لمكانير ااطإلا

مالي    یم الش اق اإلقل مل نط ة     ویش یمات اإلرھابی ف التنض ز مختل ان تمرك الي مك ة م لدول
ا تشمل الدراسة أیضا المجال         ا كم ي تتبناھ بإعتبارھا قاعدة غنطالق لالعمال المسلحة الت

  .یة الجزائریة بإعتبارھا مجال تأثر ونشاط لتلك التنضیمات الجغرافي للحدود الوطن
  
  :ـــــوعضولماة ـــــھمیأ

دیرة    إن موضوع دور الجزائر في مكافحة اإلرھاب في إفریقیا من بین أھم المواضیع الج
ع         ن الموس وم األم ى بمفھ ي تعن دة الت ة الجدی ات األمنی ھ بالدراس ر إلرتباط ة نظ بالدراس

ثلیة التي ال ترتبط بمكان معین وال بزمن محدد وتمس بصفة مباشرة أم    والتھدیدات اال تما
  .األفراد والجماعات وتھدد أمن الدول من دون سابق إنذار 

ة     دات االتماثلی إلرتاطھ بالدراسات األمنیة الجدیدة التي ُتعنى بمفھوم األمن الموسع والتھدی
رة  غة مباش س بص دد تم زمن مح ین وال ب ان مع رتبط بمك ي ت ات  الت راد والجماع ن األف أم

  .وتھدد امن الدول من دون سابق إنذار
ي     دة ف ھذه المنطقة التي عانت من ال استقرار دائم بسبب أزمة الطوارق وتنضیم القاع

المي   رب اإلس الد المغ ت لى جماعاإباإلضافة ، قةطلمناه ذفي ھدم ئ قوطلھ مد جذي ولاب
لھ ن كاك لل ذك، ھابیةرإلت ایماظلتنن امد یدلعاتحالفاتھا مع درات ولمخح و السالب ایرتھ

ر مباشر غیل بشكس أو منان أعیوم كھجر مباشل بشكري ئزالجاني وطلن األماعلى ر تأثی
ر    )زوادألالة دو(مالي ل شمال طوارق ستقالاساسا بقضیة ط أتبرم ى الجزائ لذالك كان عل

ا   ا تفادی ن ترابھ ض أم رة وحف ات خطی ي إنزالق وع ف ب الوق ل تجن ن أج دخل م ل نتقاإل الت
  .رئزالجطوارق الل النفصادوى اع
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ذه ال  أثیر ھ ى ت وء عل لط الض ة تس ذه الدراس ا أن ھ ن كم ى األم ة عل یمات المتطرف تنض
ة      ة انطولجی دیم دراس الل تق ن خ ري م وطني الجزائ رة، ثؤلموالفاعلة ت ایماظلتنام ألھال

  ).لخا...ديالقتصاواألمني ا(ري ئزالجن األماھا على رتأثیب نواجراز بوٕا
رف اجھة موالمتبعة للمت ایاـتیجراإلستالى إباإلضافة  ، نیة ولتعاابة رلمقاا -ر ئزالجن ط

  ) بيورألد اإلتحا، ایقيرإلفد اإلتحاواس، اإلیكاجماعة ( ل خالن إلقلیمیة مد اولجھوا
  

ضافة علمیة ون إحتى تكوع ضولمذا اھول سة متكاملة حء درااطعإبالتالي  و
    .للمجاذا افي ھن لباحثیالبة طلامنھا د یستفین أن یمك

  :ةـــــــــسدرالاة ــــــــشكالیإ
أثیر التنضیمات     في ضل األزمة األخیرة التي مست شمال ما د لت لي وما نتج عنھا من تزای

اإلرھابیة المسلحة التي اتخذت من المنطقة معقل للھا والفشل المزدوج للحكومة المالیة في 
التعامل مع األزمة من خالل عدم تمكنھا من تسویة الصراع المزنم مع الطوارق من جھة، 

ى    وعدم قدرتھا على تأمین حدودھا ضد تغلغل تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي إل
مة       ة المنض ات الجریم ع جماع ا م ي أقامھ ات الت رى، والتحالف ة أخ ن جھ بالد م مال ال ش

  .ومھربي السالح 
  

  :سة كالتاليدرالاشكالیة ون إتكس ألساذا اعلى ھو 
اد إنفالت            ا وأشكالھا بإزدی ھ أنماطھ وع فی ة وتتن اع نسبة الجریم ھ إرتف في عصر یزداد فی

ا      األفراد إب دا مقلق تعادھم عن القیم الدینیة واإلجتماعیة واإلنسانیة تشھد جرائم اإلرھاب بع
اون            ا فرض ضرورة التع ل إتساعھا وسرعة إنتشارھا وھو م الم بفع في كافة مناطق الع
ة    ان أي دول وتنسیق الجھود الدولیة للحد والقضاء على ھذه الضاھرة حیث انھ لم یعد بإمك

ى    مھما كانت درجة غناھا ومس ر أول د الجزائ توى تطورھا مجابھة ھذا الخطر منفردة وتع
ي خضم    الدول التي عانت من ویالت اإلرھاب والزالت خطورتھ تتربص بامنھا خاصة ف
ورة   الحراك الدولي واإلقلیمي وإفرازاتھ المتسارعة وھذا ما یدعو الجزائر إلى ضرورة بل

ع المستوی   ة خطر اإلرھاب وقطع     إستراتجیة شاملة متكاكملة األبعاد على جمی ات لمواجھ
  .الطریق أمام إحتمالت مزوالة نشاطاتھ
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د   ة تحدی تحاول الدراس ن       وس ا م اب إنطالق ة الغرھ ر لمكافح تراتجیة الجزائ الم إس مع
  :اإلشكالیة المركزیة التالیة 

  
  

 ما ھي أبعاد السیاسة الجزائریة ونجاعتھا في بلورة إستراتیجیة شاملة لمكافحة اإلرھاب
  ؟في افریقیا 

  
  

 :ویتفرع عن اإلشكالیة الرئیسیة أسئلة فرعیة بحسب محتوى كل فصل كالتالي 
   ؟ إیدیولجیة  اإلرھاب أسبابھ وأشكالھ  ماھي  - 1
ا       ما ھي   -2 ا وتعاونھ ي إفریقی ر ف ا الجزائ ي إنتھجتھ اب الت ة اإلرھ تراتجیات مكافح اس

 .اإلقلمي لمكافحة ھذا األخیر 
  :ةـــــــــــسدرالت ااـــــضیرف
 
یة لح اإلنسانوكذا تغلیب المصا ،كلما تم تبني مفھوم موحد لإلرھاب  :ىـلوألاضیة رلفا  -

كلما انعكس ذلك على نجاعة اإلستراتیجیة العالمیة لمكافحة ل،على السیاسیة للدو
  .اإلرھاب

  
  بةمطالفإنھا ، بفعالیةدي لتحذا اجھ ھواتر أن ئزالجإذا أرادت ا :ثانیة لاضیة رلفا  -
  .قلیمیةإمنیة أبة رتبني مقاو ألمنیة اتھا دجھة لعقیولمایة دلتقلیدئ المباا ضجعة بعرابم 
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  :ةـــــــــــسدرالمنھجیة للاة ـــــبراـــلمقا
ا   دور الجزائر في مكا "وع ضوسة مدرال ي إفریقی بة رمقادام ستخب الطیت فحة اإلرھاب ف

  : كبةرمنھجیة م
اریخي  نھج الت راع      :الم ة لص ل التاریخی م المراح ع أھ ا تتب نھج یمكنن ذا الم الل ھ ن خ م

یمات           ز التنض ى تمرك ي أدت إل ل الت باب والعوام ة واألس ة المالی ع الحكوم وارق م الط
اد       كتنضیم القاعدة في( اإلرھابیة في منطقة الشمال  ة الجھ الد المغرب اإلسالمي وحرك ب

دین  ار ال یم أنص د وتنض ي  ) والتوحی ي واألمن ل السیاس الي بالفش ة م م دول اط إس د إرتب بع
ي وسقوط     الم العرب واإلنقالب العسكري الذي تزامن مع التحوالت اإلقلیمیة التي مست الع

 .تلك التنضیمات عدة أنضمة كالنضام اللیبي وماترتب عنھ من دعم لوجیستي إستفادت منھ
 (Outputs) تجارلمخوا (Inputs) تخالدلماعلى م قائرب مقتو ھو : لنسقيرب المقتا

، إلقلیمیةالبیئة ن امري ئزالجالسیاسي م ااظللنت خالدتتبع مل جن أمرب لمقتا ذاھدم نستخ
حھ رـط ا تـموھة ـجن مالي مل لحة في شماـلمست الجماعاد ایدتھرة اھظساسا بأة طتبرلما
ذا جھ ھوالیة لمودوقلیمیة ٕاونیة ت وطتیجیاراستت و ایاساـسل كـفي شت جارخـمن م
ك نتائج تلس تعك، عكسيع جارستاعملیة دوث ثمة حن م، وجھة ثانیةن مدي لتحا
 .تتیجیاراإلستا

  
   :ةـــــــــسدرالاع ــــفدوا

ا       "وع ضومر ختیاب اسبود یع ي إفریقی اب ف ة اإلرھ ي مواجھ ر ف  ودور الجزائ
  :تلخیصھا فين یمكررات لمبن امد یدللع التصدي لھ ت یاتیجاسترإ

 
  .عیةوضوعلمیة مب سباأ -
  
  .تیةب ذاسباأ -
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  :ةــــعیوضوة مــــعلمیب سباأ
 

درات و خریطة        م في فھل تتمث ب السالح و المخ ة، من جماعات تھری الجریمة المنظم
ض الفصائل        بالد المغرب اإلسالمي و بع دة ب تحركاتھا و التحالفات التي عقدتھا مع القاع

ل     ة من قب وفیر الحمای رة،    الطوارقیة، من خالل تكامل األدوار و المصالح من ت ذه األخی ھ
ب      یة ولحیت المنشآداف استھد إبع ،وضمان التمویل و السالح من طرف جماعات التھری

  .ركبیدي قتصارر اضن ما یخلفھ مو
ي      د ف د الرائ ا البل د بإعتبارھ ذا التھدی ع ھ ر م ل الجزائ ة تعام یح كیفی ة توض ع محاول م

ة  مكافحة ھذه التنضیمات خالل العشریة السوداء باإلضافة إلى دور ا لدیبلوماسیة الجزائری
وارق    لة الط ول لمعض اد حل ي إیج ل صولتن اما مكنھا م، یةونیة تنموبة تعارمقاق فوف

 .لمتعاقبةالمالیة ت اماولحكطوارق والن ابیراع لصل أطوار اخالم سالت إلتفاقا
رق    ان التط ا ك روري بم و ض ا ھ مالئمتھا دى مویة رئزالجاألمنیة دة العقیالى إكم

ما دلمسلحة بعاھابیة رإلا تیماظلتنا دیدجھة تھوانجاعتھا في مدة ویدلجاألمنیة ت االوللتح
  .دودللحر ھا عابرصبح تأثیأ

  
  :ةـــــتیب ذاسباأ

ة بالجماعات المسلحة        ة والقضایا المتعلق وتتمثل في میوالت الباحث إلى الدراسات األمنی
دول وم    ات وال راد والمجتمع ن األف ى أم ا عل ة وتأثیراتھ یمات اإلرھابی م والتنض ة فھ حاول

 .األسباب والمطلقات التي ترتكز علیھا ھذه التنضیمات في نشاطھا المسلح 
 

لتي انیة ـألموالسیاسیة اایا ـھتمامھ بالقضث و اني للباحوطلء اماـإلنترى اخأجھة ن مو
ي      فيري، ئزالجالمجتمع ري وائزالجاني وطلن اباألمس تم ة الت والت األمنی ل التح ظ

ة و   احة اإلقلیمی ھدھا الس ا     تش مال إفریقی ة ش ي منطق الي   ( ھ ة م احل   ) أزم ة الس ومنطق
  .اإلفریقي والتحوالت القسریة التي تشھدھا األنظمة في العدید من الدول العربیة 
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 :ةــــــــــسدرالت ااــــبیأد
د نج مألجنبیة لا تللغاوابیة رلعاجع باللغة رالما فلمختل عالطإلوالمسح اعملیة  دبع

ي    "حھا راقتم التي تایمیة بالصیاغة دكات أسادرا اب ف ة اإلرھ ي مكافح ر ف دور الجزائ
  : سةدرالافي رة لمختارات المتغیات لوتنات سھاماإ ودجومع  إفریقیا

   
ري    ) : عبد النور بن عنتر ( مؤلف  - ر  " البعد المتوسطي لألمن الجزائ ا   –الجزائ أوروب

الجزائر سنة   "والحلف األطلسي  ددات     2005صدر عن المكتبة العصریة ب ھ مح اول فی تن
اول     ا تن ھ كم ي تواجھ دات الت دیات والتھدی م التح ري وأھ وطني الجزائ ن ال ل  األم بالتحلی

ن    ز م ا ان التركی احل كم ي الس ي ف ع األمن ا بالوض ل ارتباطھ ي ض اب ف دردات اإلرھ تھ
  ) .التھدید التقلیدي ( طرف المؤلف على مفھوم التھدیدات األمنیة بصیغتھا الصلبة 

زة  (  - وان     ) حسام حم ذكرة ماجستیر نحت عن ومي     : " م ن الق دوائر الجیوسیاسیة لألم ال
بجامعة باتنة تناولت ھذه الدراسة ثالثة فصول االول جاء كإطار  2011سنة " الجزائري 

ة    ري لدراس اھیمي والنض لثاني اما ري، أئزالجامي ولقن اسیاسیة لألمولجیر ائدوالامف
رق  ت ر ألخیافي ل لیشمري، ئزالجامي ولقن ایقیة لألمرإلفوابیة رلمغان اتارئدالالى افیھ ط

ت ألمني للعالقاد البعالى إباإلضافة ري ئازلجامي ولقن ایة لألمطسولمترة ائدالاسة درا
  . لسیةطألایة رئزالجت العالقارا اخیوأبیة وروألایة رئزالجا

    
رف امة مدسة مقدرا -  یة رئزالجاتیجیة راإلستا": وانعنت تح) ويحنیة قوب(ذ ألستان ط

وراتلتاتجاه  نقال ، 2012 وانج 03:ومیرت نش، "یقيرإلفل الساحاقة طألمنیة في منا ط

  .)  http://studies.aljazeera.net(ة  ریزلجاقع ومن ع
ي في ضل            ة الساحل اإلفریق ة تجاه منطق ة الجزائری ة االمنی ى المقارب حیث تطرق فیھا إل
ان         ل مك ي ك الي وسقوط النضم السیاسیة ف التحوالت اإلقلیمیة خصوصا بعد إنقالب في م

  ).تدخل لیبیا ( من لیبیا وتونس وتزاید دور الناتو في المنطقة 
 
 
 
 
 

http://studies.aljazeera.net
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تاذ   - ة لألس الح  ( مداخل ور ص اس عمی وان  ) دع ت عن دة  :" تح ة الجدی والت االمنی التح

ى  ا عل تاجیة  وتأثیرھ دي واإلس ري التح ن الجزائ دولي  " االم ى ال ي الملتق ر : " ف الجزائ
ط   ي المتوس ن ف اق " واالم ع وأف لتي ، وا2008ل یرفأینة طفي جامعة قسن دلمنعقا" واق

لبیئة ددات امحن، وألموم افي مفھول لتحاعلى رت ثألتي رات المتغیم اھأفیھا ول تنا
  .رئزالجاألمنیة في ا
 
ة  - ق الم ( دراس وان ) دیني توفی احل     : بعن ة الس ة لمنطق ة العنیف ي والیقض ع العرب الربی

  . 2012یولیو  128اإلفریقي مجلة الوحدة الإلسالمیة العدد 
ث أصبحت نقطة       الي بحی تطرق فیھا إلى التحوالت الدرامتكیة التي شھدتھا منطقة شما م

الق  المي  " إنط اد اإلس ورة اللیب  " للجھ دعیات الث ى ت رق إل ا تط د كم دان  جدی ى بل ة عل ی
احل        ة الس ي منطق دة ف ة الجدی ة الجیوبولتكی ى الخریط افة إل ي باإلض احل الغفرق الس

دیم        رات الصراع الق الي وعودة تفجی د   –والصحراء ودورھا في إسقاط النضام الم الجدی
  .بین الطوارق والولة المالیة وإعالن الطوارق عن قیام دولة األزاود 

وارق الم انقسان واییدلجھاامع دث حذي لف التحالالى طرق إ تر ألخیافي و ما ن، ولمالییط
  . ورةلمجادان اللبلد یدتھن نتج عنھ م

  
ة      ) :  LORI – ANNE(دراسة ل  ز الدراسات االمنی دكار " صادرة عن مرك ث  " ب حی

ة  ي ومجموع اد اإلفریق دة واإلتح م المتح ى دول االم ز عل واس( رك ة ) إیك ل األزم ي ح ف
ي         المالیة كما ركز على بطء و ة ف ذه المضمات إتجاه ازم ز دور ھ ذي می ة ال نقص الفعالی

  .مالي و تأكیده على ضرورة التنسیق األمني بین دول الساحل على رأسھا دول المیدان 
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 :ةــــــــــسدرالاة طــــــــــــخ

ذا لبالغة لھالألھمیة ظرا نوحة رلمقتروض الفص افحوسة درالاشكالیة إمعالجة ل جن أم
  :لتاليو النحاساسیة على ول أفصث ثالن بحثي مم على تقسید العتمام اتوع ضولما

  
 : ولألل الفصافي 

اھیم  تم فیھ  دراسة اإلرھاب بشكل من التفصیل في مفھومھ وأسبابھ ، كذلك تمییزه عن المف
ى  ل لفصذا اھ فيز كیرلتالنا وحا فيثاني المشابھة وذات الصلة، وكمبحث  ى   الال تطرق إل

لحة   ة المس ات اإلرھابی ا التنظیم ف      أنطولوجی ى مختل رق ال ا بتط ي افریقی ا ف تطورھ
  .قلھا في دولة مالي التنضیمات اإلرھابة التي كانت مع

ومحاولة معرفة أسباب تمركزھا في شمال مالي و أبرز التحالفات التي أقامتھا مع بعض 
والتحالفات التي عقدتھا مع القاعدة ببالد المغرب  الفصائل الطوارقیة في ھذه المنطقة،

  .اإلسالمي وبعض الفصائل الطوارقیة، من خالل تكامل االدوار
 

  :الفصل الثاني وفي 
ذه الجماعات من        و د ھ ة تھدی ة لمواجھ األخیر نحاول التطرق إلى اإلستراتجیات المتبع

ات الصراع المسلح           اء حلق ف أثن ف العن ي وق ر ف ال للجزائ خالل التركیز على الدور الفع
تراتجیة     ى اإلس ز عل ع التركی ة، م ة المتعاقب ات المالی وارق والحكوم ین الط زمن ب الم

ز أساسا على المقاربات والمداخل التنمویة والتعاونیة لحل الجزائریة المزدوجة والتي ترتك
  .األزمة في شمال مالي 

وارق و إلائمة لمشكلة داسلمیة ول حلد یجاإلة ومحاق ین طر عك لوذ في م ماجھدة إدعاط
یة ومج تنمرابو تقامة سیاساإمع  ،میة في ماليولحكا تاعاطلقا فمختلولسیاسیة ا ةلحیاا

ي  للفصائف افیھا مختلز كرلتي یتمل الشمااقة طلمن ا ف یح دورھ ع توض ة، م الطوارقی
 .األزمة األخیرة والحلول التي إقترحتھا الدبلوماسیة الجزائریة 

جھة وافي مري لعسكل العاماھمیة ألقائمة على ر ائزالجاتیجیة راستإلى اباإلضافة 
ر اخ رعدود للحر لعابب اھارإلوالمسلحة اھابیة رإلت الجماعاط نیة مت أسیاساق ین ط

  ن كارألالجنة (نما نتج عنھ مت و سراتامنع جتمارز افأما و ھ، و قةطلمندول اكة لرمشت
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ل جأ نلة مذولمبا ودلجھالى إلمختلفة باإلضافة األمنیة ا دایدلتھاجھة والم)  كةرمشتلا 
  .بألجانف ااطباختوم لتي تقالمسلحة ت ایة للجماعادلفافع م دیرلیة لتجن دونیواقدار صإ

ونركز أیضا على الجھود اإلقلیمیة من خالل التطرق إلى دور لجنة األركان المشتركة 
ت األمنیة المختلفة على رأسھا الجماعات اإلرھابیة المسلحة كآلیة لمواجھة التھدیدا

باإلضافة الى دور اإلتحاد اإلفریقي ومجموعة اإلكواس في إیجاد حل لألزمة في شمال 
  .مالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اھرة اإلرھاب ظول الفصل األ
  وتطورھا في افریقیا
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عرفت البشریة منذ عصور صور مختلفة لإلرھاب، إال أن ما تتعرض إلیھ الیـوم یفوق 
ـن ر    ا تشیعھ م عـب وخوف   كل تصور، فقد أصبحت ھذه الظاھرة ھاجسا تقلق األفراد لم

ى            لبیة عل ذه الظاھرة من انعكاسات س ا لھ دول لم ؤرق كاھل ال وذعر في نفوسھم، وكذا ت
ـن      ـرة م ـة األخی ـي اآلون ـاب ف ـتفاد اإلرھ د اس اتھا، وق دول وسیاس ادیات ال اقتص

ة وسھولة المواصالت     ـدول، فتوس     التكنولوجیات الحدیث ین ال دود ب اح الح ـذلك  وانفت عت ب
ستھدفا، وازدادت درجات وحجم األعمال التخریبیة وعدد الضحایا نشاطاتھ لیصبح الكل م

ت أصوات الضمائر      ـورة إ    ،أمام ھذا الوضع تعال ة لبل ي محاول تراتیجیة س دوال وشعوبا ف
ـھ       ـتقرار، وعلی ـن واالس ي األم دول ف عوب وال ع الش ال وتطلعات جمی ر عن آم ة تعب دولی

ـا     ) األمم المتحدة(صیغت وفي إطار المنظمة العالمیة  ة سعت من خاللھ إستراتیجیة عالمی
، وكذا حث لكامنة وراء استفحال ھذه الظاھرةإلى محاولة التعرف على األسباب الحقیقیة ا

ـذه           ـاح ھ ـا إلنج ة إمكانیاتھ خیر كاف ة وتس ود الدولی جمیع الدول على ضرورة تظافر الجھ
  .اإلستراتیجیة بعیدا عن المصالح الضیفة للدول
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   :األولالمبحث 
  :في مفھوم الظاھرة اإلرھابیة وتطورھا

  مفھوم اإلرھاب :المطلب األول
شخص آلخر، وھذا التعدد یعكس  ، ومنىددت تعاریف اإلرھاب من جھة ألخرتع 

، في ظل لقى العدید من الصعوبات والعوائقحقیقة مدى غموض الظاھرة التي الزالت ت
تأویالت ومصالح الدول، وسنحاول في ھذه الدراسة عرض بعض التعریفات المختلفة 

  : لإلرھاب وعلى مستویات متعددة كالتالي
  : على المستوى اللغوي -أوال

   :اإلرھاب لغة
وھو مصدر للفعل أرھب مشتق من الجذر  ،یعني الخوف والفزع ،اللغة العربیة في

وقد ذكرت المصادر اللغویة معنى اإلرھاب فجاء في تلك المصصادر اللغویة " رھب"
بالتحریك  ،معنى اإلرھاب فجاء فیي تلك المصادر أن رھب بالكسر یرھب رھبة ورھبا

بة ھي الخوف والفزع وأرھبھ ورھب الشيء رھبا ورھبة خافھ فالرھ ،أي خاف
  . 1استدعى رھبتھ حتى رھبھ الناس  ،واسترھبھ

  الستسكریتي  فھو الفعل Terreur وفي األدب الفرنسي فإن األصل اللغوي لكلمة إرھاب
Tras  2 .الذي یعني معنى رجف  

وھي األكثر شیوعا، ویرجع  terror وفي اللغة اإلنجلیزیة فالمرادف لكلمة اإلرھاب ھي 
  3.أیضا وتعني الترویع أو الرعب أو الھول terser ھا إلى الكلمة الالتینیةأصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دار الثقافة للنشر : عمان(یاسین طاھر الیاسري، مكافحة اإلرھاب في اإلستراتیجیة األمریكیة رؤیة قانونیة وتحلیلیة  1
  .23 ص ،) 2011، 1والتوزیع، ط

 2009الدار الجامعیة، : اإلسكندریة(اإلرھاب الدولي أصولھ الفكریة وكیفیة مواجھتھ اهللا أحمد خمیس بسیوني، ھبة  2
  .67ص، )
  .24 ص ،نفس المرجع 3
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   : توى االصطالحيعلى المس -ثانیا

  
  :القوامیس والموسوعات

یعود مصطلح اإلرھاب إلى أصل الدیمقراطیات الحدیثة، وھو "  :قاموس أكسفورد - 
 ،وذلك بعد حكم الرعب 1794كلمة فرنسیة األصل، دخلت اللغة اإلنجلیزیة في العام 

Reignofterron 1 "، واإلرھاب ھنا ھو سیاسة الرد بالعنف ضد من إستعملوه.  
 إستعمال العنف:" یعرف اإلرھاب بأنھ  la Rousse" القاموس الفرنسي الروس - 

   ". 2 ألغراض سیاسیة

وصف یطلق على الذین یسلكون سبیل العنف لتحقیق أھدافھم " : معجم الوسیط - 
   3 ."السیاسیة

إستخدام العنف غیر القانوني أو التھدید بھ بأشكالھ المختلفة " :موسوعة السیاسة  -
غتیال والتشویھ والتعذیب والتخریب والنسف، بغیة تحقیق ھدف سیاسي معین، مثل كاإل

كسر روح المقاومة واإللتزام عند األفراد، أو كوسیلة من وسائل الحصول على 
وبشكل عام إستخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ لمشیئة الجھة  المعلومات، أو مال، 

    .4 اإلرھابیة
ھو كل عمل أو وسیلة یستخدم القوة المادیة والنفسیة "  :موسوعة علم السیاسة  -

إلشاعة الذعر والھلع، وإزھاق أرواح الناس األبریاء، وتجریدھم من أرضھم 
وممتلكاتھم، ویعرضھم لإلبادة الجماعیة بدون وجھ حق، أو أي مسوغ قانوني أو 

  ة أو شریعة سماویة یقوم بھ فرد أو جماعة أو دولة، بھدف تحقیق أغراض سیاسی
  " . 5 سیاسیة غیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      .Oxford world power dictionary (china: of Oscford university press, 2006), p416 1  

2  Dictionnaire de la pensee strategiqe, gere francoi ( paris :la rousse 23,bords/her, 2000),p22.     
  .183،182 ص ،"إرھاب"مادة ) ، 1994دار النھضة، : القاھرة(المعجم الوسیط، منیر البعلبكي   3
،  3المؤسسة العربیة للدارسات والنشر، ط: بیروت(،عبد الوھاب الكیالني )من أ إلى ث (1موسوعة السیاسة، ج  4

  .1990، )15ص 
،  ن.س.، د)1دار مجدالوي للنشر والتوزیع، ط: األردن(موسوعة علم السیاسة ، ناظم عبد الواحد الجاسور   5 
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ھو حالة، إنھ خوف مستثار، عندما یتحول اإلرھاب إلى " :موسوعة اإلستراتیجیة  -

  1   ."عمل

   : الھیئات والمنظماتعلى مستوى بعض  -ثالثا
  

عمل إجرامي موجھ ضد حكومة معینة، لغرض خلق " :1937تعریف عصبة األمم  - 1
 حالة من الرعب في نفوس أشخاص، أو عند مجموع من األشخاص الساكنین في تلك 

  2 "الدولة

تضمنت المادة األولى من : 1977تعریف االتفاقیة األوربیة لمنع وقمع اإلرھاب لعام  -2 
اقیة تعریفا حصریا لإلرھاب بمعنى أنھا حصرت أفعاال بعینھا وأوردتھا من قبیل االتف

  :األعمال اإلرھابیة كالتالي
،والخاصة بقمع اإلستیالء على  1970" الھاي"الجرائم المنصوص علیھا في إتفاقیة  -  

  .الطائرات
األعمال ، والخاصة بقمع  1971" مونتریال"الجرائم المنصوص علیھا في إتفاقیة   - 

  .غیر المشروعة والموجھة ضد الطیران المدني
الجرائم الخطیرة ، التي تتضمن اإلعتداء على الحیاة والسالمة الجسدیة أو الحریة   - 

لألشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة ،والجرائم التي تضمن الخطف وأخذ 
  .الرھائن واحتجازھم غیر المشروع

ت والقنابل واألسلحة الناریة والمتفجرات والرسائل المفخخة، جرائم إستعمال المفرقعا  - 
إذ ترتب على ھذا اإلستخدام تعریض األشخاص للخطر، ومحاولة إرتكاب أي من 

  3.  ھذه الجرائم السابقة أو االشتراك فیھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .106 المعجم الوسیط، منیر البعلبكي، مرجع سابق، ص 1
یتو  2 اب "  ،حسین س اھرة اإلرھ ي  ،" ض  www.pydrojava.net/ara/index:php/option=com ، )10: ف

  ) .2013دیسمبر 
اط واالتجاھات    3 اض (عبد الفتاح مصطفى الصیفي وآخرون، الجریمة المنظمة واألنم ة    : الری ایف العربی ة ن أكادیمی

  .147 ص ،) 1999للعلوم األمنیة، 

http://www.pydrojava.net/ara/index:php/option=com
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ھ  " :  1998االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب -3 كل فعل من أفعال العنف أو التھدید ب
تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، یھدف إلى  أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ، یقع

إبقاء الرعب بین الناس، أو ترویعھم إلیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم أو 
ا أو     ة أو احتاللھ ة أو الخاص الك العام ق أو األم د المراف ة أو بأح رر بالبیئ اق الض إلح

  1."اإلستیالء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

رسالة " : 2001تعریف مؤتمر وزراء خارجیة دول العالم اإلسالمي الدوحة أكتوبر -4 
الف     ذا مخ و بھ ة، وھ یة عادل روع أو قض دف مش ر ھ ول بغی ن مجھ وائیة م ف عش عن
اح المسلح          ین الكف ذریع ب ط ال ا ال یجوز الخل ة ، كم للشرائع السماویة واألعراف الدولی

ي فلسطین    ،الذي یراد بھ خدمة القضایا العا دث ف دلة ومجابھة الظلم واإلحتالل، كما یح
  2."ولبنان

   ) :مفكرین و سیاسیین(على المستوى الشخصي  -رابعا
ر   - ر الكی تخدام      " :Laqueur Walter ولت د باس و إستخدام أو التھدی اإلرھاب ھ

د   العنف، وھو أسلوب من القتال أو إستراتیجیة لتحقیق أھداف معینة، ال تتفق مع القواع
یا       ل أساس و عام حیة، وھ ي الض ن الخوف ف ة م داث حال ى إح دف إل ي  اإلنسانیة، یھ ف

  3." اإلستراتیجیة اإلرھابیة

اإلرھاب ھو استخدام العنف ضد أھداف "  :  Alescander Yonah یونا ألكسندر  -
ق            م لغرض تحقی ف أو إلنشاء الخوف المتفشي المعم ة عشوائیة، من أجل تخوی  مدنی

  4 ."أھداف سیاسیة

رد أو       " :Mickoulus  میكوالس - ل أي ف د باستعمالھ، من قب إستعمال القلق أو التھدی
  ."أیة جماعة

  
  
  
  
  
  
  

  .2 جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء الداخلیة و العدل العرب ، اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب،القاھرة، ص 1
رات         2 ل المتغی ي ظ دولي ف اب ال ویدان، اإلرھ ین س د حس ة  أحم روت(الدولی ة ، ط  من: بی ي الحقوقی ورات الحل  1ش
  . 40 ص،  )2005،

transnational terrorism, security and rule of law, “Concepts of terrorism: analysis of 3 
decline, trends and risk” in : www.transnationalterrorism.eu.pdf , p12.   

Ibid, p13. 4 

  

http://www.transnationalterrorism.eu.pdf
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رد     : Wardlaw ووردلو - ل ف اإلرھاب ھو إستعمال العنف أو التھدید باستعمالھ، من قب

  ." أو جماعة ما
ز -  ي          : Adams أدام ا ترغب ف ي جماعة م رد أو عضو ف داف سیاسیة    ھو ف ق أھ تحقی

  1 ."باستعمال وسائل عنیفة

وق-  د برق ابیر  " : أمحن ة التع یغ مختلف الیب أو ص ار بأس المي اإلنتش د ع و تھدی ھ
ت           ة الوجود تفوق ة كلی ھ حادث ى كون ة، باإلضافة إل والتوضیحات، وھو ظاھرة تاریخی

د   على الثقافة، الدیانات، االقتصاد، وكذلك المحیط أو السیاق السیاسي، وھ    ذلك تھدی و ب
ة          السیاسي،  لإلستقرار  وق اإلنسان الفردی د لحق ذلك تھدی دولي واإلنساني ،ك واألمن ال
  2 ."والجماعیة

ة     "  :أودنیس العكرة -  ة الناجم منھج نزاع عنیف ، یرمي الفاعل بمقتضاه بواسطة الرھب
من عن العنف إلى تغلیب رأیھ السیاسي أو إلى فرض سیطرتھ على المجتمع أو الدولة، 

  3 ."أجل المحافظة على العالقات اإلجتماعیة، أو من أجل تغییرھا أو تدمیرھا

د سرحان   -  ة      " :عبد العزیز محم ات العام وال والممتلك ى األرواح، واألم داء عل  ھو إعت
  4 . "والخاصة بالمخالفة ألحكام قانون الدول

امر  -  دین ع الح ال ا     "  :ص رة لإلش ة المعاص ي األزمن تخدم ف طالح یس و إص ى ھ رة إل
ف    ال العن ع أعم ة جمی فة خاص ي، وبص دف سیاس ق ھ ف لتحقی نظم للعن تخدام الم اإلس

ب ( ة، أو التخری ة، أو الجماعی داء الفردی وادث اإلعت یة  ) ح ة سیاس وم منظم ي تق الت
   ."5 بممارستھا على المواطنین وخلق جو من عدم األمن

  

  

  

  

  

  

  

ذة  محمد عزیز شكري، اإلرھاب الدولي دراسة قانونیة نا  1 روت (ف ین، ط ،   : بی م للمالی   107 ص، )1991دار العل
،108.  

M’hand Berkouk “An etymo-Epistemolgical analysis” in (Wafula Orumu and Anneli 2 
Botha) terrorism in Africa, Building Bridges and over coming the gaps (printed by 

Business print center, 2007), p3.   
 2دار الطلیعة، ط: بیروت(أودنیس العكرة، اإلرھاب السیاسي، بحث في أصول الظاھرة وأبعادھا اإلنسانیة    3

  .24 ص ،) 1993،
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  .99ص ،) 2005، 1دار الفكر العربي، ط: بیروت(ضد االحتالل 
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  أسباب الظاھرة اإلرھابیة :انيالمطلب الث
ل أن             اب، ب دة اإلرھ ذه القاع ن ھ رج ع بابھا، وال یخ واھر أس ن الظ اھرة م ل ظ لك

ا           ا أنھ دیرة بالبحث والدراسة، كم دة، ج ة أسبابا عدی ة حدیث اإلرھاب بإعتباره ظاھرة قدیم
دول         ت ال ى طال ذه الظاھرة بشكل مضطرد حت الجریمة األبرز لھذا القرن، وقد تفاقمت ھ
ر           ة، اإلسالمیة وغی ا والمتخلف ة منھ ة، المتقدم ة والدكتاتوری ا الدیمقراطی بأشكالھا وأنظمتھ

  .اإلسالمیة
   :وسنحاول حصر وتشخیص الظاھرة اإلرھابیة في األسباب التالیة 

یمكن إعتبارھا واحدة من أبرز أسباب الظاھرة اإلرھابیة وتنامیھا، : األسباب السیاسیة -1
  :  مین داخلیة وخارجیةوتقسم بدورھا إلى قس

تكمن في ظاھرة القھر السیاسي الداخلي، نتیجة إضطھاد األفراد والطوائف التي  :داخلیة  -أ 
كما قد  1عدوھا  ال تجد سبیال للتعبیر عن آرائھا، فیكون العنف سبیلھا للثأر لنفسھا والنیل من
وقد  من الشعوب ،تكون األعمال اإلرھابیة بغرض الحصول على حق تقریر المصیر لشعب 

یكون الدافع إنزال الضرر بمصالح دولة معینة ،أو برعایا نظرا لمواقفھا السیاسیة المنحازة 
أو غیر العادلة، كما أن ضعف األحزاب السیاسیة والتنظیمات النقابیة وعدم فاعلیتھا في 

لشعب عن ینتج عنھ عزوف أبناء ا التعبیر عن آراء األفراد ، وإشراكھم في العمل الوطني ،
العمل السیاسي بالدولة ،وما ینتج عنھ من انعدام أو ضعف الشعور باالنتماء، كما توجد ھناك 

دوافع تتعلق بعدم الشرعیة وافتقاد ممارسة الدیمقراطیة أیضا حیث أن غیاب الحوار 
الدیمقراطي وعدم المشاركة وعدم وجود بدائل للتعبیر عن اآلراء واألفكار، یؤدي إلى قیام 

  2 .مختلف صور اإلرھاب ل غیر مشروعة للقیام بذلك، وھذه البدائل تتجلى فيبدائ
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ة           ي المقاوم د ف ي تتجس ل الت دول ، وردود الفع بعض ال ا أن السیطرة االستعماریة ل كم
ام         رأي الع ھ ال ض المجموعات تنبی ة بع والتفرقة العنصریة والتحوالت السیاسیة، ومحاول

ا من      جناء كلھ  ولفت أنظاره إلى قضیة سیاسیة ،أو محاولة اإلفراج عن مجموعة من الس
  1 .السیاسیة التي تؤدي إلى ردود فعل إرھابیة الدوافع

  : فیمكن حصرھا في بعض النقاط كالتالي :خارجیا -ب 
األوضاع الدولیة غیر العادیة، واستمرار السیاسات التعسفیة والعنصریة في محاولة  - 

  .إلبادة بعض العناصر واألجناس
لحد من كل أشكال السیطرة عدم قدرة األمم المتحدة على تحقیق أھدافھا ومبادئھا، وا - 

ى         ان، وأعط وق اإلنس ى حق لبا عل س س ا انعك و م طھاد ،وھ م واالض تعمار والظل واإلس
  .الشرعیة لبعض الحركات التي تمارس اإلرھاب

عدم قدرة األمم المتحدة على إیجاد سبیل التعاون الدولي لحل المشكالت االقتصادیة   - 
  .لدى الشعوبواالجتماعیة، وتحقیق مستوى أفضل من النمو 

ا         -  ا من خالل قراراتھ ي تتوصل إلیھ ول الت عدم قدرة األمم المتحدة على تطبیق الحل
دول           ك ال جع تل ا ش ى دول أخرى ، مم ة عل دول المعتدی د ال ات ض ى   بشأن فرض عقوب عل

  2) . إسرائیل نموذجا(التمادي في أعمالھا العدوانیة 

اب م      -  یة لإلرھ ة السیاس دول واألنظم ض ال ة بع اق     رعای اع نط ھ إتس تج عن ا ن م
د من           ور العدی ى ظھ دوره إل ا أدى ب المي، وھو م الممارسات اإلرھابیة على المستوى الع

  .المنظمات اإلرھابیة التي تنفذ أھداف الدولة المستفیدة وتحقق مصالحھا
اتج بعضھا عن رواسب إستعماریة،       -  وجود بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم الن

ة    عات ونشاطات إرھابیة في محاولة التخلص من المشاكلأدى إلى ظھور جما وضع نھای
  3 .للمعاناة المرتبطة بھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Morris Eris et al, Terrorism: threat and response, (Hound Mills: MC Milan press, 
1987), 1 p31.32. 
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  : یمكن تقسیمھا إلى قسمین : األسباب االقتصادیة -2
امال  إن عجز الدولة  :داخلیا -أ  وعدم قدرتھا على إستیعاب جمیع فئات المجتمع إستیعابا ك

ى   ، یؤدي بھذه األخیرة إلى شعورھا باالغتراب وتقوقعھا في أماكن محددة ،وكرد فعل عل
ك            ر تل ة سعیا نحو تغیی ى تشكیل المجموعات اإلرھابی ات إل ذه الفئ الوضع المعاش تلجأ ھ

رمان اإلقتصادي، كما أن البطالة والتضخم األوضاع المتردیة والتخلص منھا، كالفقر والح
ان           اقم مشكالت اإلنس ي األجور واألسعار وتف دم التناسب ف دني مستوى المعیشة أو ع وت
ة          ي عصابات الجریم دخول ف ى ال والصحة والمواصالت قد تدفع قطاعات من الشباب إل

ین   واإلرھاب، وھذا كلھ ناتج عن عدم المساواة في توزیع الموارد والثروة توزی عا عادال ب
  1.فئات المجتمع

ات    -  ى المجتمع إن التقلبات والتغیرات التي تمس اإلقتصاد الدولي تنعكس سلبا عل
ي         ة لموجات اإلرھاب ف ة المحرك خاصة الفقیرة منھا، وتعتبر من األسباب القوی
ى         ؤدي إل ا ی ة مم ات االقتصادیة العالمی د من األزم ة بمزی الم، إذ تبشر العولم الع

  2.جوة بین الدول الغنیة والفقیرةالف زیادة

إخفاق البرامج التنمویة وسیطرة السلطة على مفاصل النظام االقتصادي ، خاصة  - 
ة     نإ ة دائم ي عرض ا ف ا یجعلھ ة مم ث ریعی الم الثال ادیات دول الع ل إقتص ج

  3.لالنھیار

  :فیمكن فیما یلي : خارجیا -ب 
تحكم ف     -  یطرة وال ي الس مالیة ف دول الرأس ة ال دول   رغب ة لل وارد الطبیعی ي الم

  .الصغرى، أو دول العالم الثالث
رى نحو            -  دول الكب ل ال ث من قب ي إطار السعي الحثی یأتي اإلرھاب اإلقتصادي ف

  4.أسواق دول العالم الثالث، وجعلھا أسواق إستھالكیة فقط اقتسام 

  
  
  
  
  
  
  
  .134،133 صمرجع سابق، ، كمال حماد 1

  Eric , al, op.cit, p39. 2  
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  األسباب االجتماعیة والنفسیة - 3
  

إلخالل كلما زادت سلبیات المجتمع ومشكالتھ من غیاب روح العدالة، وعدم المساواة، وا 
اإلرھابیة في  بكرامة اإلنسان وإھدار حقوقھ العامة والخاصة ، زادت إمكانیة وقوع الجرائم 

، وكل ذلك یولد قوى ھشة تعیش حالة اإلغتراب وتشعر بعدم إكتراث السلطة 1ذلك المجتمع 
  2 .لھا، مما یولد أزمة مواطنة

  
 وضعف اإلنتماء للمجتمع كما أن التفكك األسري واإلحباط االجتماعي وغیاب الحوار  

، وتتوحد الظروف واألسباب 3 وظروف الفقر، كلھا أسباب تشكل أرضیة لصناعة إرھابي
اإلجتماعیة مع النفسیة في ھذه الصناعة، حیث نجد أفراد لدیھم میول إجرامیة تجعلھم 

یستحسنون إرتكاب الجرائم بصفة عامة ،والجرائم اإلرھابیة بصفة خاصة، وقد ترجع ھذه 
میول إلى خلل في التكوین النفسي أو العقلي لھؤالء األفراد، وھي موجودة معھم منذ المیالد ال

نتیجة اكتسابھم لھا بالوراثة، وقد یكتسب الطفل ھذه الصفات النفسیة من البیئة المحیطة بھ، 
خاصة في فترة الطفولة ، وقد شددت الكثیر من البحوث العلمیة على أھمیة الدوافع النفسیة 

ھي التي تحرك اإلرھابیین السیاسیین، "...حیث یقول " جیرولد"عمال اإلرھابیة منھم لأل
  4. " نفسیا الرتكابھا ونبلترشید أعمال مضطر و...إلرتكاب أعمال العنف نتیجة لقوى نفسیة 

كما أن الكثیر من العلماء یرون أن نشوء الظاھرة اإلرھابیة تعود في كثیر من الحاالت   
إلى غریزة الموت  النفسیة لممارسة العنف واإلرھاب واالنتقام، إذ یرجع ذلكإلى الدوافع 

  5 .والمیل العدواني المتأصل والضارب في جذور التكوین اإلنساني
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4 United States Institute of peace "Teaching Guide International Terrorisme : definition 
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ام    5  ر (محمد بوعشة، إدارة النزاعات الدولیة في التصورات السیكولوجیة المتضاربة للحك ة، دار   : الجزائ عین ملیل
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   :األسباب الدینیة -4

ع              د م أثیر یول ذا الت راد، وھ اة األف ى حی را عل أثیرا كبی دین ت ذھب وال تؤثر العقیدة والم
ھ   د    ، وحی 1والدة اإلنسان وال ینتھي إال بوفات ت والتعصب ال ض   ث یسود التعن دى بع یني ل

ي        األفراد أو األقلیات ا ف ا ووجودھ دفاع عن كیانھ ة لل ي محاول ، تبرز األنشطة اإلرھابیة ف
  2.ظل مفاھیمھا الخاصة لما یجب أن یكون علیھ المجتمع وقیمھ وسلوكھ 

دول والش           ل من ال دیني كسبیل للنی ل ال ى العام عوب، لقد ركزت السیاسة اإلستعماریة عل
ة        یج الثالث رب الخل ب ح ا أعق ا م ل أبرزھ دة    2003ولع ات المتح ت الوالی ث حاول ، حی

ى     ا أدى إل األمریكیة وباقي الدول االستعماریة إذكاء الفتنة الطائفیة بین الشیعة والسنة ،مم
ل   ا مثی بق لھ م یس ة ل االت دائم ف واغتی روز عن دین،ب الد الراف ي ب ا ف ى أبن ت حت  ءطال

  3. أماكن عبادتھمالدیانات األخرى و

كما أن اإلرھابیین المنسوبین إلى اإلرھاب العقائدي ھم على أتم إستعداد للتضحیة بحیاتھم  
ھ سمة     ا مقدسا، وأن أساسیة   وحیاة أقرب الناس إلیھم، ویعتبرون اإلستشھاد الجماعي واجب

  4.لردع ومنع العقل الغربي والقیم الغربیة عما یقومون بھ

  ل اإلرھاب وصورهأشكا :المطلب الثالث 
من أبرز الصعوبات التي تواجھ القائمین على وضع تعریف محدد وشامل اإلرھاب،   

ة،   ھي تعدد وسائل العنف وتباین األشكال والصور التي ینتھجھا مرتكبوا األعمال اإلرھابی
ل المستحیلة، إذ    ولذا فمحاولة اإلحاطة بجمیع األشكال یعتبر من األمور الصعبة وإن لم نق

  .ھذه األشكال والصور تتغیر بتغیر التطور العلمي، والتكنولوجيأن 
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  أشكال اإلرھاب  -أوال
   :اإلرھاب من حیث الموضوع والغایة التي تھدف إلیھا -1 

ینقسم اإلرھاب حسب موضوعھ والغایة التي یھدف إلیھا إلى اإلرھاب العام، اإلرھاب 
  .اإلجتماعي، اإلرھاب السیاسي

یھدف إلى غایة ھي في حقیقتھا جریمة من جرائم القانون العام،  :اإلرھاب العام -أ 
كالخطف واحتجاز األشخاص، والقتل والتھدید وغیرھا من األعمال التي یجني من ورائھا 
اإلرھابیون مغنم أو فدیة، أو مكاسب مادیة أخرى، ویتمیز ھذا الشكل من اإلرھاب بالعداء 

أعمال عصابات المافیا  فتھ للقانون العام، ومن أمثلتھالالشدید للسیاسة العامة في المجتمع ومخ
  1 .وغیرھا

یشمل األعمال اإلرھابیة الموجھة ضد نظام الحكم أو رموز  :اإلرھاب السیاسي -ب 
الدولة، ویستھدف عادة ھذا النوع من اإلرھاب الزعماء السیاسیین أو رؤساء الدول بھدف 

الحكم، ویتصف بالعداء التام للسیاسة، كما  إثارة الخوف والھلع في المجتمع وتحویل نظام
مؤسساتھا السیاسیة  باشرة سواء في شكلھا الدستوري أویوجھ أنشطتھ العدائیة ضد الدولة م

  2 .والقانونیة

یقصد بھ مجموعة األعمال التي یسعى مرتكبیھا إلى التغیر  :اإلرھاب االجتماعي -ج 
خلق  ى فقط إلى تغییر نظام الحكم بل أیضااإلجتماعي بالعنف وإستخدام القوة، وھو ال یسع

  3 .إیدیولوجیة جدیدة في المجتمع على مستوى جمیع مؤسساتھ

  :اإلرھاب من حیث النطاق - 2
اإلرھاب الذي تكون جمیع عناصره محلیة سواء من حیث " وھو ذلك  :اإلرھاب المحلي - أ

 التمویل وكذلك المنفذین أو مكان التنفیذ أو التخطیط واإلعداد للعمل اإلرھابي، أو
  الضحایا 
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ام     ر نظ اب تغیی ن اإلرھ كل م ذا الش تھدف ھ ھ، ویس ة علی ائج المترتب داف، والنت واألھ
د معارضیھا أو حت    وع من اإلر الحكم، كما قد تمارس الدولة ھذا الن  ا،   يھاب ض مواطنیھ

  1)" .ي اإلرھاب القمع(ب الدولة الداخلي ویعرف بإرھا

دولي -ب  اب ال ال    :اإلرھ د األعم و أح لح، وھ ي المس ف السیاس ور العن رز ص و أب ھ
ھ         دولي بأن ة ویمكن أن نعرف اإلرھاب ال د الدول ف السیاسي   " الخطیرة الموجھة ض العن

  2 . "ویتضمن عنصرا أجنبیاالذي ینفذه األفراد،  المسلح

ث ممارسة اإلختصاصات       وال یختلف اإلرھاب الدولي عن اإلرھاب المحلي، من حی
ك        ة، ذل ال اإلرھابی ذین یقومون باألعم خاص ال التي تقوم بھا الدولة، الخاصة بمعاقبة األش
ال           دھا أعم ذ ض ي تتخ دول الت ة لل أن كل من النوعین یخضع إلختصاص المحاكم الداخلی

  3 .اباإلرھ

ابي،       ل اإلرھ ي العم كما أنھ یأخذ طابعا دولیا من حیث إختالف جنسیات المشاركین ف
د یكون          ا ق حایا، كم دد جنسیات الض ابي، أو تع أو تباین جنسیة الضحایا عن جنسیة اإلرھ
ا       ي إلیھ ي تنتم ة الت ي الدول ت ھ ة، لیس یادة دول ع لس ابي یخض ل اإلرھ اب الفع یم إرتك إقل

ة   ائرات أو       المجموعة اإلرھابی ة كالط ل دولی یلة نق د وس ابي ض ل اإلرھ وع الفع ذلك وق ، ك
أن یكون           دة، ك ة الواح ابي نطاق الدول ل اإلرھ ن الفع ب ع ر المترت  السفن أو تجاوز األث

  4 .موجھا نحو دولة أخرى أو تجمع دولي

  :تتعدد وتختلف صور اإلرھاب ولعل أشھرھا :صور اإلرھاب -ثانیا 
ائرات   - 1 ف الط ود بھ  :خط ائرة   المقص تن الط ى م و عل ر وھ خص أو أكث ام ش ا قی

د          وة أو التھدی ق الق ن طری ا ع تیالء علیھ یطرة واإلس ة بالس ر قانونی ورة غی وبص
  5 .باستعمالھا
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د             د تمت ا ق دة، كم ة واح یم أو دول ي إقل دأ أو تنتھي ف ى تب ذا المعن  وعملیة اإلختطاف بھ

دة دول   الیم ع مل أق ارھا   1لتش ر مس ائرات وتغیی ف الط ة خط كلت جریم د ش ة  ، وق عالم
ھ    ب الفق میزت ستینات القرن المنصرم ، حیث بدت شبحا یھدد أمن المسافرین، وعلیھ طال
ة من             ات الدولی ة، وسعت المنظم ة خطف الطائرة قرصنة جوی ار جریم ى إعتب الدولي إل

دابیر         ة واتخاذ الت ذه الجریم ى ھ ب عل ي یعاق  جانبھا كاألمم المتحدة إلى وضع تشریع دول
ا و دي لھ ة للتص ا وقائی ا ونتائجھ ن آثارھ ف م ل ، 2التخفی ن قب ائرات م ف الط إن خط

ق       ة تحقی ى محاول ع إل رى یرج ل األخ ائل النق ن وس ا م ن غیرھ یلھا ع ابیین وتفض اإلرھ
  :األھداف التالیة

  . شد إنتباه الرأي العام للقضیة أو الھدف التي یھدف إلیھا الخاطفین أو اإلرھابیین - 
ا یجعل من إختطاف    . االتصال ووسائل اإلعالم   التقدم الفني الذي لحق بوسائل -   مم

  3 .الطائرات وسیلة لنشر القضیة باإلعالم على أوسع نطاق

ائن  -2 ذ الرھ رائم       :أخ ور الج ر ص ن أخط ائن م ز الرھ ف وحج ة خط ر جریم تعتب
 اإلرھابیة، ویكون الھدف منھا سیاسیا، وفي ھذه الحالة یكون الضحایا من بین الشخصیات

ة        التي تشغل مناص  ة أو المؤسسات الدولی ة أو البنكی ي السیاسة الحكومی ة ف د  4ب ھام ، وق
ة             ى طبق ة تنتمي إل ت الرھین ال إذا كان ى الم زاز أو الحصول عل د اإلبت یكون الحجز بقص
ة    ة المتبع إجتماعیة ممیزة، ومع تراجع حوادث إختطاف الطائرات بفعل اإلجراءات األمنی

ي  اب   في أغلب المطارات العالمیة السیما ف ة     ،2011سبتمبر   11أعق ذه الجریم رزت ھ ب
، وما زاد من تفشیھا ھو سھولة تنفیذھا السیما في الدول التي تشھد أوضاعا  بشكل ملحوظ

أمنیة غیر مستقرة، والمشھد العراقي بعد سقوط نظام صدام حسین خیر مثال على ذلك، إذ 
ب     واطنین واألجان ف الم االت خط اوزت ح ت   25تج ھریا، وكان ة ش ب حال االت  أغل ح
  .اإلختطاف تنتھي بقتل الرھینة أو أخذ فدیة مالیة 
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ل نظرا لألضرار اإلقتصادیة      وقد إتجھت التشریعات الوطنیة إلى تجریم مثل ھذا الفع
ى مورد السیاحة      التي تلحق باالقتصاد    الوطني ،خاصة الدول التي تعتمد في إقتصادھا عل

م السیاحیة             ي المواس ا ف ف من عملیاتھ ة تكث د أن العصابات اإلرھابی ة نج ذه الحال ي ھ  وف
  1 .بقصد ضرب االقتصاد الوطني وإلحاق األذى بھ

االت -3 ال      : االغتی رائم، واإلغتی ع الج رز وأبش ن أب االت م ة اإلغتی ر جریم و تعتب ھ
ى           ائم عل ل الق خاص من قب خص أو أش حیتھ ش ذھب ض ة ، ی داء بصورة مفاجئ حادث إعت
دول وسائل      ض ال اإلغتیال وقد عرفت المجتمعات ھذا األسلوب منذ القدم، كما طورت بع
ھ            أ إلی ا تلج و م ة، وھ واریخ الموجھ ائرات والص تخدام الط ال باس ات اإلغتی ذ عملی تنفی

  2 .محتلةاألراضي الفلسطینیة ال إسرائیل في

ذلك          ف ك دوافع ، وتختل ا لل ف تبع دة متنوعة تختل ولإلغتیاالت بصفة عامة أسباب عدی
  :من حادث آلخر، ویمكن أن نذكر على سبیل المثال ال الحصر بعض األسباب

ار     -  ة إلظھ اإلغتیال اإلرھابي، وھو ما تنفذه الجماعات اإلرھابیة ضد السلطة الحاكم
  .عجزھا عن تحقیق األمن

  .غتیال السیاسي الذي غالبا ما یھدف إلى إزاحة خصم سیاسياإل - 
  . إغتیال الطغاة وھو ما یقوم بھ أحد أفراد الشعب - 
  . اإلغتیال من أجل لفت النظر إلى قضیة ،أو إلى مولد منظمة - 
  3. اإلغتیال بدافع شخصي ، كأن یكون بسبب ثأر شخص أو عائلي  - 
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دي  "ومن أشھر اإلغتیاالت في الجانب السیاسي إغتیال الرئیس األمریكي   "جون كنی
ور السادات      رئیس المصري أن ال   1981في الستینات من القرن الماضي، إغتیال ال ،إغتی

  1 .1993الرئیس الجزائري محمد بوضیاف 

ب -4  ال         :التخری ي، تط ب الت ات التخری اب عملی ائعة لإلرھ الیب الش ین األس ن ب م
ة السیاسیة أو االقتصادیة       المنشآت ن الناحی ة ،سواء م ،  2 العامة والمؤسسات ذات األھمی

ي، ولكن     وقد یستھدف اإلرھاب مواقع مدنیة آمنة ال عالقة لھا بالجانب العسكري أو األمن
وفیر        بقصد اإلنتقام أو ا ى ت ادرة عل ر ق أن السلطة غی م ب إلضرار بالمواطنین أو اإلیحاء لھ

ا أو      ل إقلیمھ ة داخ آت الدول ة منش ات التخریبی ول العملی د تط م، وق دمات لھ ن أو الخ األم
ات        خارجھ كالسفارات، ومقر البعثات األجنبیة ، ذه العملی ل ھ دف من وراء مث ویكون الھ

تھدفة،  ة المس ة للدول ن العزل وع م ق ن فرائھا و   خل حب س ة س دول األجنبی طر ال ى تض حت
  .ممثلیھا أو تخفیض بعثاتھا

بل إن التخریب یمتد لیشمل المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ، من ذلك إستھداف مقر األمم  
داد بسیارة مفخخة سنة       ي بغ ین      ، 2003المتحدة ف حیتھ المبعوث الشخصي لألم راح ض

ى إغالق   ، األ)سیرجیو دي میلو(العام البرازیلي  ا   مر الذي اضطر األمم المتحدة إل مكتبھ
  3 .في بغداد عدة أشھر

ان األساسي           ة زعزعة الكی ات التخریبی دف من العملی وعموما فإنھ غالبا ما یكون الھ
 للدولة ، وإثارة الرعب والفزع بین مواطنیھا للتأثیر علیھا لتغییر اتجاه الدولة ،أو قراراتھا

  4 .في موضوع معین
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  :اإلرھاب والجریمة المنظمة في شمال مالي تكامل األدوار: ثاني المبحث ال
دائر رحاه       ات الصراع المرضي، ال لقد شكلت األزمة المالیة األخیرة حلقة جدیدة من حلق
ّدول    ن ال د م رار العدی ى غ ت عل الي عان ة م تقالل دول ذ ِاس بالد، فمن مالي لل م الش ي القس ف

حیان أكثر دمویة بین األطراف المتصارعة اإلفریقیة من أزمات عرقّیة كانت في غالب األ
   .المتمثلة في حكومة باماكو والمتمردین الطوارق

ا من              ا یمیزھ بالد، وم ي شمال ال دو الطوارق ف اة الب فبالرغم من الطابع الخصوصي لحی
ل     نھج من قب عادات وتقالید ضاربة في عمق التاریخ، عانت ھذه المنطقة من التھمیش المم

ات المتعاقب  ا      الحكوم ف جوانبھ ي مختل ة ف كانھا بالتنمی ى س م یحظ ث ل اكو، بحی ي بام ة ف
  . اإلقتصادیة واإلجتماعیة والصحیة
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  :في افریقا أنطولوجیا الجماعات اإلرھابیة : المطلب األول
  
ة لتحریر أزواد بعد الھزیمة الساحقة التي تلقاھا الجیش المالي أمام مقاتلي الحركة الوطنی 

الي أرض   وٕا ندحار ھذه األخیرة امام ضغط الجماعات اإلرھابیة، أضحت منطقة شمال م
ة ع   ار الجماعات اإلرھابی رب اإلسالمي   خصبة إلنتش الد المغ ي ب دة ف ى رأسھا القاع  ل

  .وحركة أنصار الدین باإلضافة إلى حركة التوحید والجھاد في غرب إفریقیا
  
  :منشأ تنظیم القاعدة -1 
  
ة   ك الصّ      أمنش  تختلف طبیع دة عن تل ي سائر الجماعات      تنظیم القاع ا ف ي عرفناھ ور الت

رع عن غی     م تتف دة ل دھا       والتنظیمات اإلرھابیة، فالقاع اء مسبق لقائ ا ال من خالل إنتم رھ
إلحدى الجماعات وال من خالل إنفصال فصیل أو مجموعة من األعضاء عن جماعة،        
وتكوین تنظیم آخر كما رأینا عند إنفصال بعض أعضاء اإلخوان المسلمین وتكوین تنظیم 

ت في التفرعات والتوالد التي جر مستقل كتنظیم الجھاد اإلسالمي في مصر، أو كحاالت 
  1.العدید من البلدان

ن الدن     د عوض ب ي ظل أسرة محافظة       ویعرف قائدھا ومؤسسھا بأسامة بن محم نشأ ف
ة          ة العربی ي المملك ة ف ة والجامعی ة والثانوی تھ اإلبتدائی ل دراس د أكم راء، وق ة الث فاحش
ي   ار لألراض زو الكف ره غ ا یعتب بب م ادي بس ر الجھ ن الدن الفك ى ب عودیة، وتبن الس

دول العظمى    اإلسالمی د ال ة المقدسة وبالد الحرمین، لذلك تبنى مبدأ العداء والمواجھة ض
ین     ام المحلی ة الحك ى مواجھ ًا ومسلمین   -بدءًا باإلتحاد السوفیاتي سابقا ثم إنتقل إل ،  - عرب

ویقصد ھنا " قتال المرتدین الممتنعین مقدم على قتال الكفار األصلیین "ذلك ما أكده بقولھ 
  .والمسلمین الحكام العرب

  
  
  
  
  
  
  
  
ي،   1 د الجمح ي عبی عید عل دة"س یم القاع أة: تنظ ة...النش ة الفكری داد...الخلفی ى، "اإلمت ة األول اھرة(، الطبع ة : الق مكتب

  .34ص  ،) 2008مدبولي، 
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ت فرض عین      "كما قال أیضا  اد ھؤالء الطواغی أمور      ...وكون جھ ھ م لم أن یعلم كل مس ل
ى      "سبحانھ بقتال ھؤالء شخصیا من ربھ ن الدن یتبن ل ب ویقصد ھنا الغرب، كل ذلك جع

نھم عتبر إیران كافرة ألب على رأسھم أمریكا بالكفار، وٕامنھج تكفیري، حیث إعتبر الغر
ذین   رافضة شیعة و العراق بالكفار البعثیون الغادرون وأشباھھم السوریون والنصارى ال
ى       ك إل ي ذل د إستند ف یریدون حكم المسلمون ویقصد لبنان وغیرھا من البلدان كالیمن، وق

باكستان  فتاوى العدید من الشیوخ على رأسھم محمد بن صالح العثیمین والعدید من علماء
  1.وأفغانستان 

المیة       ة واإلس یات العربی ف الجنس ن مختل ادیین م اتلین جھ ھ مق ى تنظیم م إل د إنظ وق
ومختلف التنظیمات الجھادیة المنتشرة في بقاع العالم على رأسھا القاعدة في بالد المغرب 

  .اإلسالمي
  :القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي_ أ 
ي المغرب     في مناط ینتشر تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي  ددة ف ة متع ق جغرافی

ى         وال إل اد وص ر والتش ا والنیج الي موریتانی ر وم ین الجزائ ا، ب مال إلفریقی ي وش العرب
نیجیریا والصومال، ویعود أصل ھذا التنظیم إلى سنوات التسعینات أیام العشریة السوداء  

لحة      ة اإلسالمیة المس م الجماع ل إس ابي یحم كل تنظیم إرھ ث تش ر، حی ي الجزائ ا  أو ف م
دعوة      GIA)( یعرف إختصارًا بــ لفیة لل ، ثم تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بالجماعة الس

  .والقتال 
ان    س األعی ر مجل ادة   مؤ وقد شكلت ھذه الجماعة ھیكل تنظیمي خاص بھا ویعتب سسة للقی

س الشورى التشریعي           د مجل ده نج واحي، بع ى الن ان المشرفین عل راء واألعی  یضم األم
اء و م األعض ة  ویض ان المختلف اء اللج كریة (رؤس ة العس ال، اللجن ة اإلتص ا )2... لجن كم

ي      ة ف ة والثالث ى والثانی قسمت التراب الجزائري إلى تسعة نواحي وتتمركز النواحي األول
رب      ي الغ ة ف ة والثامن احیتین الرابع ل والن ة القبائ مة ومنطق الجزائر العاص ط ب الوس

ي      الجزائري، في حین تقع الناحیة الخامسة وا وب الغرب ة الجن ي منطق لسادسة والسابعة ف
ار،       ار بلمخت ادة مخت وب تحت قی حتى حدود المغرب، والمنطقة التاسعة تشمل ناحیة الجن

  3.في بالد المغرب اإلسالمي  التي تحولت فیما بعد إلى قاعدة إنطالق للقاعدة

  
  
  
  . 42نفس المرجع، ص   1

2 Mohamed fall ould bah, « économie politique des conflits au nord-mali », rapport sur la 
paix et la sécurité dans l’espce CEDEAO, institut d’études de sécurité (IES), n°=02, Avril 
2013, P02.  
 3 Ibid.  
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ي  بتمبر  11ف واھري   2006س ن الظ ن أیم ام       أعل ن إنظم زة ع الة متلف ي رس میا ف رس
ا       الجماعة السلفیة للدعوة والقتال ن الدن، كم ذي یترأسھ أسامة ب إلى تنظیم القاعدة األم ال

ي جانفي          میا ف ر، لتتحول رس ي الجزائ اد ف رورة مواصلة الجھ ى ض د عل ى  2007أك إل
دال    1تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي  ك دروك د المال م    تحت قیادة عب ب بإس الملق

  .2004الذي تزعم الجماعة السلفیة للدعوة والقتال منذ  أبو مصعب عبد الودود
  :الھیكل التنظیمي للقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي_ بـ 
المي ع       رب اإلس الد المغ ي ب دة ف یم القاع افظ تنظ ن     ح ة ع ة الموروث س التركیب ى نف ل

الجماعة السلفیة للدعوة والقتال، حیث قسم الجزائر إلى أربعة إمارات تضم في المجموع  
والي  ا     12ح وم علیھ ت تق ي كان ب الت ي الكتائ دانیا، وھ ات می ذ العملی لحة لتنفی ة مس كتیب

د ا       ادة عب ورى بقی س الش ى مجل ا عل ع حفاظھ ال م دعوة والقت لفیة لل ة الس ك الجماع لمال
ة            م وضع ھیئ ا ت دي ،كم و الحسن رشید البلی ذي یترأسھ أب دروكدال، ومجلس األعیان ال
الجند إستحدثتھا القاعدة لدمج السرایا والكتائب في ھیكل واحد وتتوزع اإلمارات األربعة 

  :على المناطق الجغرافیة كالتالي
   :وتضم ثالث ھیئات للجند وھي: إمارة منطقة الوسط 
وتنشط في ضواحي  " األرقم"و" أبو بكر الصدیق"و " كتائب الفتح"تضم  :جند األھوال 

  . بومرداس شرقي العاصمة الجزائر
" كتیبة علي بن أبي طالب"و" كتیبة عثمان بن عفان"و" كتیبة النور"تضم  :جند األنصار

  .وتنشط بوالیة تیزي وزو شرقي العاصمة الجزائر
د اإلعتصام   م  :جن اروق  "تض ة الف دى كتی"و" كتیب ة الھ رج   " ب ویرة وب والیتي الب وتنشط ب

  .بوعریریج
تنشط بھا سرایا ضعیفة في والیات جیجل تبسة سكیكدة وقسنطینة  :إمارة منطقة الشرق 

   .و تعاني من قلة التجنید وتضییق قوات األمن الجزائریة
ذه          :إمارة منطقة الغرب ي ھ ث ینشط تنظیم آخر ف د حی تمیز ھذه اإلمارة بضعف التواج

  . طقة، ھو تنظیم حماة الدعوة السلفیة بقیادة سلیم األفغانيالمن
ى سنة    أشرف علیھا القیادي یحي جوادي :إمارة منطقة الصحراء  ھ    2007حت م خلف ، ث

  2.عكاشة ثم حل محلھ جمال  موسى أبو داود

  
  
  
  
  

  Simon pierre, « Les relations entre le maghreb et le sahel et les enjeux stratégiques du 
XXI°1 siècle », (Paris: institut de relations internationales et stratégiques, 2010), P 78.  

  
Djallil lounnas, « Al Qaida au maghreb islamique et la crise malienne », sécurité globale, 

n°= 22, 2 été 2012, p 45.  
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ة         د وطریق ذھب والبع ي الم رت ف د غی ذلك ق وبإعالنھا الجھاد في المغرب العربي تكون ب
ع لتنظیم         اح المسلح الراب ى اإلقلیمي لتكون الجن العمل لتخرج بذلك من الطابع الوطني إل

ة لعراق والجناح الثالث في السعودی أفغانستان والثاني في ا ، بعد الجناح األول في القاعدة
.1  

ى الضربات الحاسمة             حراء أساسا إل ة الساحل والص ى منطق ذا التنظیم إل ویعود تمدد ھ
التي تلقاھا من طرف مصالح األمن الجزائریة بمختلف أنواعھا، حیث تشیر اإلحصائیات 

ذا التنظیم     355إلى أنھ تم القضاء على حوالي  2009لیة جوی 01إلى غایة  إرھابیًا من ھ
ذا التنظیم    من بینھم حوالي عشرون أمیرًا ،و تبقى الجزائر المستھدف األول من طرف ھ

ة   حیث ساعدتھا التحوالت اإلقلیمیة في نشاطھا المسلح و مكنتھا من كسب مناطق جغرافی
  2.فوذھافي لیبیا ومالي وتشاد لبسطت ن واسعة 

  : حركة التوحید والجھاد غرب إفریقیا -1
وتعد ثاني الحركات  ، 2011في أكتوبر  تأسست حركة التوحید والجھاد في غرب إفریقیا 

السلفیة بعد أنصار الدین التي تعلن سیطرتھا على أجزاء من منطقة أزواد، وقد شارك مقاتلوا 
" غاو"د من أجل السیطرة على مدینة ھذه الحركة مع مقاتلي الحركة الوطنیة لتحریر أزوا

  . ضد قوات الجیش المالي
د من       ت العدی ة خلف وقد نشبت خالفات حادة بین الحركتین، وجرت بینھما إشتباكات دامی

ة          رة خارج مدین ذه األخی ة، لتطرد ھ ة األزوادی وا  "غاو "القتلى في صفوف الحرك ، لتخل
دة المم بذلك لحركة التوحید والجھاد وتنظیم  و   القاع ة الملثم ل بكتیب ار    ث ا مخت ي یقودھ ن الت

  .بلعور بلمختار
ادي   د ب الد          ویقود ھذه الحركة سلطان ول ي ب دة ف ابقًا بتنظیم القاع د النشطاء العرب س أح

د التلمسي        د عامرالمعروف بأحم د ول د أحم ا یع ادات     المغرب اإلسالمي، كم رز قی من أب
ا یتولى مسؤولیة اإلفتاء في الحركة حركة التوحید والجھاد أمیر كتیبة أسامة بن الدن، كم

  . حمادة ولد محمد خیري
  
  
  
  
  
  

Mehdi taje, « la réalité de la menace d’AQMI à l’aune des révolutions démocratiques au 1 
maghreb», Géostratégiques, n°=32, 3=eme trimestre, 2011, p 281.  

Luis simon et autres, op.cit, p 17. 2  
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ة     ویعد عدنان أبو ولید حراء الغربی ة   1الناطق بإسم الحركة وھو من الص ، وینتمي الغالبی
ار  رب لمھ ل ع ى قبائ ة إل اء الحرك ن أعض احقة م ذه   الس قت ھ د إنش یم أزواد، وق ي إقل ف

رة         ذه األخی ض ھ د رف الد المغرب اإلسالمي، بع الحركة باألصل عن تنظیم القاعدة في ب
ي         2خاصة بالمقاتلین العرب  تشكیل كتیبة  ة للتنظیم الت ى غرار سریة األنصار التابع عل

  .تضم في عضویتھا باألساس مقاتلین طوارق
وجودھا ضمن الجماعات اإلرھابیة المسلحة بإختطافھا وقد أثبتت حركة التوحید والجھاد  

حراویین     اإلغاثة الدولیة إسبانیین وٕا لثالثة عمال ین الص دوف لالجئ ات تن یطالي في مخیم
  3. 2011أكتوبر  23یوم 

  
ى    ،2012یل في أفر "غاو"ختطاف سبعة دبلوماسیین جزائریین في مدینة وٕا باإلضافة إل

ل  ا ن م 31قت نھم نس وارق بی ة    الط ي مدین وق ف ز تس ن مرك روجھم م د خ ال عن ء وأطف
  4.تامكوتات

ي      ة ف ة األمریكی ي      2012دیسمبر  30وبھذا أعلنت كتابة الدول اد ف د والجھ ة التوحی حرك
غرب إفریقیا ضمن قائمة المنظمات اإلرھابیة األجنبیة التي أصبح ینطبق علیھا المرسوم 

م    ا أدرجت أسماء قا    ،13224الرئاسي األمریكي رق ى      كم ا السوداء عل ى قائمتھ ا عل دتھ
  .رأسھم حمادة خیري وأحمد التلمسي

  
ب            ة مع شبكات تھری ات قوی ك عالق اد تمتل د والجھ ة التوحی ى أن حرك وتجدر اإلشارة إل
المخدرات المنتشرة في منطقة الساحل بھدف ضمان التمویل، كما تعتمد على إستراتیجیة 

ن      ھ م ت فی ا نجح ك م ة وذل ل الفدی درھا     اإلختطاف مقاب ة ق ى فدی  15خالل الحصول عل
ة    مقابل تحریر رھائن ) ملیون أورو( ة الدولی ال اإلغاث ا  )یطالي إسبانیین إ (عم ، ومطالبتھ

ملیون أورو من اجل إطالق سراح الدبلوماسیین الجزائریین الشیئ الذي  30بفدیة قدرھا 
  .تجریم دفعھایة الرافضة لدفع الفدیة والساعیة إلى زائرلم یحصل نظرا للعقیدة الج

  
  
  
  
  

.1 Mohamed Fall ould bah, op.cit, p 06  
.2 Père vilanova et paula de castro, op.cit   

3 Djallil lounnas, op.cit, p 48.  
4 Bendjamin roger, « mail : le mujao suspecté d’avoir commis un massacre à tamkouta», 
jeune afrique, disponible sur: http://www.jeune afrique.com/165682/politique/mali-le-
mujao-suspect-d-avoir-commis-unmassacre-tamkoutat. 

http://www.jeune
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   : أنصار الدین -2

دین  تأس وفمبر    ست حركة أنصار ال ي ن ا م  2011ف ة شعبیة     ؤسسوھا ویعتبرھ ا حرك بأنھ
اء     جھادیة سلفیة، بقیادة الطارقي إیاد آغ غالي ن أبن الذي یعتبر إسالمي سلفي إستقاللي م

د    Ifoghas "اإلیفوغاس"أسر القیادات القبلیة التاریخیة لقبائل  الطوارقیة، قاد التمرد ض
سعینات وكان یتمیز بفكره القومي الوطني قبل أن یتحول إلى شیخ حكومة مالي سنوات الت

ع  1الفكر الجھادي  سلفي تبنى  ، وقد عمال قنصًال عامًا لدولة مالي في السعودیة بعد التوقی
نة       ة س ة المالی وارق والحكوم ین الط الم ب اق الس ى اتف ھ    ،1992عل رف بعالقات ھ ع لكن

اد آغ غالي     تم طرده من السعوالمتشددین لذلك المشبوھة مع اإلسالمیین  د لعب إی دیة، وق
  2.  الثالث ورھائن أرلیت دورًا مھما في عملیة تحریر بیار كماث

ة          ة الوطنی د العسكري للحرك ع القائ دة م ھ الجی م عالقات وبعد سقوط القدافي في لیبیا وبحك
ام  كرتیر الع ب الس غل منص اجم أراد ش د آغ ن ر أزواد محم ذلك لتحری غل ب ة، لیش  للحرك

ة    عبي لمدین د الش اال القائ اھر أنت یخ ط ة الش یر  مكان ان العش س أعی ر أن مجل دال، غی ة كی
اال   ابس أنت ب تنظیم         إختاروا إبن طاھر أنتاال وھو الغ ى جان ك وبسبب مشاركتھ إل ل ذل ك

ي شریط    القاعدة الطوارقي الذي یقوده عبد الكریم الترقي، أدى بإیاد غالي إلى اإلعالن ف
دین وإ     عن فصیلھ 2012 مارس 10فیدیو یوم  اره العب   الجدید تحت إسم أنصار ال عتب

أساسي في الصراع الدائر شمال مالي وأحد الفواعل التي ساھمت في طرد القوات المالیة 
  .من مدن الشمال

ض      ل إیفوغاس وبع وقد إنضم المئات من المقاتلین إلى حركة أنصار الدین من أبناء قبائ
ت نشاطھ    ل أخرى، وأعلن ة     القبائ ي مدین كریة ف ة عس ى ثكن لح بھجوم عسكري عل ا المس

ق     ، في الشمال ثم قاعدة عسكریة أخرى في مدینة تیسالیت أغلھوك ى تطبی ت عل كما عمل
ییر         ة لتس الس محلی ت مج ا وأسس یطرت علیھ ي س اطق الت ي المن المیة ف ریعة اإلس الش

  .البلدات والمدن
ة من   وتعتبر ضرورة إظھار الحالة الدینیة اإلسالمیة للش عب األزوادي من أھداف الحرك

ا        الل العمل على تطبیق الشریعة وٕاخ ز مقاتلیھ یم أزواد ویتمرك ي إقل م إسالمي ف ة حك قام
  .التي تعتبر القواعد الخلفیة لنشاطھ المسلح" أغارغار  "في جبال 

  
  
  
  
  

  .133، ص ، مرجع سابقسعید علي عبید الجمحي 1 
 Mohamed fall ould bah, op.cit, p 05. 2  
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و    وقد شكلت ھذه التن ن ال ًا لألم دًا حقیقی ة،     ظیمات تھدی ھ المختلف ري من جوانب طني الجزائ
ر للعد  ت الجزائ ي تعرض ب األمن ن الجان الل   فم ن خ لحة م داءات المس ن اإلعت د م ی

رات          ى المق داءات المباشرة عل ل والسیارات المفخخة، واإلعت التفجیرات بإستخدام القناب
األمنیة والقواعد الحیویة للدولة باإلضافة إلى اإلختطافات مقابل الفدیة مست الدبلوماسیین 

  .الجزائریین
دة     من الناحیة اإلقتصادیة فكان لھا تأثیر مباشر بو  ة كقاع سبب إستھداف المنشآت الحیوی

ى     افة إل دوالرات، باإلض ین ال ائر بمالی ن خس ھ م ب عن ا ترت اس وم ین أمن ورین بع تیقنت
وھو إرتفاع بال  ،2014و  2010فترة الممتدة ما بین إرتفاع میزانیة الدفاع والتسلح في ال

  .خدماتانیة القطاعات األخرى على رأسھا قطاع التنمیة والشك ینعكس على میز
  

  : الطوارق و أزمة الصراع المتجدد: المطلب الثاني 
  

والي    احتھا ح غ مس ث تبل ا حی رب إفریقی مال غ ي ش تراتیجي ف ع إس الي موق ل م تحت
وجي   5.14ویبلغ عدد سكانھا حوالي   2كلم 1.241.000 ملیون نسمة، في تنوع أنثروبول

ي الصرا      ة ف ذا     شدید، ویعتبر نھر النیجر الخاصیة الجیوبولیتیكی ث یفصل ھ دائر حی ع ال
إقلیم أزواد،             ذي یعرف ب اكو والشمال ال ذي یضم العاصمة بام الي ال وب م ین جن النھر ب

احتھ   غ مس ث تبل م 822 000حی والي  2كل ھ ح وارق  1ویقطن ل الط ن قبائ مة م ون نس ملی
  1960.، ونالت مالي إستقاللھا عن فرنسا سنة 1والعرب من مجموع سكان دولة مالي 

دینغ       وتضم دولة ما ة المان ا إثنی ل، أكبرھ ات والقبائ د من اإلثنی ى     لي العدی ي تسیطر عل الت
ل       ل مث ن القبائ د م ا العدی ارا "مقالید الحكم منذ اإلستقالل وتضم تحتھ النكي "و" البامب " الم

نونكیین"و ا"الس ل    ، كم دینغ قبائ ب المان ى جان د إل ونغاي"نج ونینكیین"و " الس " ال
دى      وغ "المینیوناكا"و " البوبو"و دینغ ل د سیطرة المان د وّل یرھا من اإلثنیات المختلفة، وق

ات        ل الحكوم ن قب نھج م یش المم د التھم وب بع ى الجن اء إل دم اإلنتم عور بع الطوارق الش
  .المتعاقبة على الحكم، ما أدى إلى إندالع صراع طویل المدى

  
  
  
  
  
ي   "فوضى األمنیة في منطقة الساحلالمساعي الجزائریةإلحتواء ال: المسألة الطوارقیة"بقدي فاطمة،    1 ة ف ، ورقة مقدم

ول  ي      : "الملتقى الدولي األول ح ي الساحل اإلفریق ة ف ة الجزائری ة األمنی ر (، "المقارب وم     : الجزائ ة، قسم العل ة قالم جامع
  .2013، )السیاسیة
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   :تطورات مسار األزمة -1 

  
ي         ة الت دود الجغرافی ة اإلستعماریة، فالح ى الحقب ا إل تعود قصة الطوارق في شمال إفریقی

لم تراعي التنوع العرقي والتجانس بین السكان،   1895وضعتھا فرنسا لمستعمراتھا سنة 
ل           التي إ فالمعیار األساسي ا ك ي تمتلكھ ة الت روات الطبیعی ار الث ي التقسیم ھو معی ھ ف تبعت

تعمرات الثمانی    ن المس تعمرة م ھم        ةمس وارق أنفس د الط ذا وج ا، وبھ رب إفریقی ي غ ف
ا أراد      الي، و طالم و وم ر بوركینافاس ا النیج ر لیبی ي الجزائ ة دول ھ ین خمس مون ب مقس

وھي  1916ت أھماھا كانت سنة الطوارق الحصول على إستقاللھم لذلك قاموا بعدة ثورا
ا           م لیحكموھ ة خاصة بھ دھا بإعطائھم منطق ت وع ي خلف ثورة جاءت ردا على فرنسا الت

  1. تسمى منطقة أزواد

الي إستقاللھا سنة         ة م ل دول د نی م یتوقف نضال    1960وبع م    ل الطوارق من أجل الحك
ذاتي وٕا م،ال ورتھم بإس ت ث ث عرف ة أزواد، حی تقالل دول ت م س ن أجھض ذ لك اولتھم من ح

ا       و كایت ة مودیب ة من طرف حكوم ل         البدای دیدة إتجاه قبائ ز بعنصریتھ الش ان یتمی ذي ك ال
الشمال، حیث لم یكن متعاطفًا مع الثقافة الّرعویة لبدو الصحراء الشمالیة، فسنت حكومتھ 
اتھم    د لحی سیاسات وقوانین إلعادة تنظیم األراضي التابعة للطوارق وھو ما ِاعتبروه تھدی

الي       و یش الم ا الج ة قابلھ وات الحكومی ى الق غیرة عل ات ص رد بھجم ان ال اتھم، فك ممتلك
مال       اطق الش ع من م وض مة وت ربات حاس وفیاتیة بض لحة الس ز باألس ت إدارة المجھ تح

نة    ة س كریة نھای ربت      وٕا ،1964عس ي ض اف الت ات الجف بب موج ك وبس ب ذل ى جان ل
ات  ى دول مجاورة        المنطقة مع نھایة السبعینات وبدایة الثمانین د من الطوارق إل ر العدی ف

  .مثل لیبیا والجزائر وموریتانیا
ي       بعد ثالثة عقود من التمرد األول وتحت وطأة القھر واإلستعباد من السلطة السیاسیة ف

ات   اكو، بقیت مجتمعات الطوارق متذمربام زام الحكوم ة من تلك السیاسات بسبب عدم إلت
ذا    ة وك ات المبرم ذ اإلتفاقی زل الط  بتنفی تمرار ع الي    إس مال الم حراء الش ي ص وارق ف

 1990عتبارھم كقطاع طرق و إرھابیین، كل ذلك دفع بالطوارق للتمرد مرة ثانیة سنة وٕا
 من خالل فصیلتین مسلحتین ھما الجبھة الشعبیة لتحریر أزواد تحت إمرأة إیاد آغ غالي، 

ة       ود حرك ى شیخ سلفي یق د   الذي تحول بعد ذلك من ثوري یساري إل یث ـین ح أنصار ال
  ربیة ـجبھة العـالیًا والـقیة حبیة الطوارـاط الشعـفي األوس  یعتبر أكثر تطرفا

  
  
  

ات،     1 ة السیاس اث ودراس ي لألبح ز العرب ارجي  "المرك دخل الخ الي والت ة م اث   "أزم ي لألبح ز العرب ع المرك ، موق
  http://www.dohainstitute.org.في  متوفر. 2013 برایرف 10ودراسة السیاسات، 

http://www.dohainstitute.org
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دود          ي الح ر الطوارق ف الیین من غی ى الم الھجوم عل اإلسالمیة لألزواد، وقد بدأ التمرد ب
     1.دى إلى اإلشتباكات بین الطوارق والجیش الماليالجنوبیة من مناطق الطوارق، ما أ

وقد خاضت الجزائر من منطلق حسن الجوار الوساطة الدیبلوماسیة لحل مشكلة األزواد   
حیث قادت دبلوماسیة نشطة بین الطوارق وحكومتي مالي والنیجر محتضنة  ،1991منذ 

اءات    ن اللق د م مبر   2العدی ذ دیس ة جانفي    1991من ى غای ر   ،1994إل اء األخی وج اللق وت
  3. 1996مارس  26شمال مالي في  باإلعالن الرسمي عن إنتھاء النزاع في

عندما شنت فصائل الطوارق ھجوما مباغتا على ثكنة  2006ا التمرد الثالث فكان سنة أّم 
حیث إستولوا على األسلحة مطالبین بالحكم الذاتي، والمزید من  عسكریة في منطقة كیدال

الذي جاء إلى السلطة في  تنمویة والمساعدات من الرئیس أمادو توماني توريالمشاریع ال
  . 2002اإلنتخابات الرئاسیة لسنة 

دور الفعّ     وقد  رة ال ل م ر كك اق السالم        كان للجزائ ى اتف ع عل ال والتوقی ف اإلقتت ي وق ال ف
دت  "4التغییر مایو من أجل 23تحالف  "تحت إسم  2006بالجزائر في جویلیة  د تعھ  ، وق

ین ھؤالء       لیبیا بإیواء الرافضین لھذا االتفاق، وقامت بدمجھم في نسیجھا العسكري من ب
ي فصائل         العقید محمد آغ ناجم ادة ف رز الق د أب ا بع ذي أصبح فیم ھ      ال ان ل ا ك دافي، كم الق

  . الدور في نقل األسلحة اللیبیة إلى شمال مالي إلى حلیفھ إبراھیم آغ باھنغا

  :ولة أزوادعالن دوٕا 2012تمرد  -2
حیث  2012في السابع عشر من جانفي  وأغلھوك إنطلقت شرارة الحرب من مدن میناكا 

ات         قامت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد ل وثكن د معاق ة ض ات عسكریة خاطف بشن عملی
مال     ي ش زة ف ة المتمرك ة الجھادی ات اإلرھابی اندة الحرك ك بمس ان ذل الي، وك یش الم الج

و وغاو    مالي، وفي وقت قصیر سیط ل تومبوكت رت الحركة على كبریات مدن الشمال مث
ن   مال م اطق الش ى من تھا عل ت قبض دال، وأحكم ا"وكی ى   "مناك ر حت دود النیج ى ح عل

  5.الموریتانیة على شریط ممتد آلالف الكیلومترات  على الحدود  "لیري"

  
  
  
  
اه،      1 ادو ب د ااهللا مم الي       "عب مال م ي ش ي والسیاسي ف ع األمن اق الوض رة للدراسات    ،"آف  29ط، JCS)( مركز الجزی

  . 2012أغسطس 
ي            2  احل اإلفریق ة الس ي منطق ة ف ورات األمنی اه التط ة تج تراتیجیة الجزائری وي، اإلس ة ق رة  "بوحنی ز الجزی ، مرك

  .2012،  05یونیو   JCS ،3)(للدراسات
  .نفس المرجع  بوحنیة قوي،  3
  . نفس المرجع بوحنیة قوي،  4
  .04ع سابق، ص مرج بقدي فاطمة،  5
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ة    اریع الحیوی ة والمش د للتنمی ل األم ار طوی ى اإلنتظ وارق إل ة الط باب إنتفاض ود أس وتع
ة   لمناطق الشمال، التي تعتبر وعود الي المتعاقب ى عودة     ،أطلقتھا حكومات م باإلضافة إل

اتلي    ة من مق ل ضمن         وحدات كامل ت تقات اد والسالح، كان ب  الطوارق مدججة بالعت كتائ
داف  ة          ،يالعقید الراحل معمر الق واقفھم اإلنفصالیة إتجاه الحكوم ة م ك زاد من تقوی ل ذل ك

  1.المركزیة 

الي   یش الم ا الج ي تلقاھ زائم الت بب الھ م   وبس لحة ت ات المس ح للحرك وم الكاس ام الھج أم
ور     اإلطاحة  اني ت ادو توم الي أم الرئیس الم ھ مجموعة        ،يب ي إنقالب عسكري قامت ب ف

ي   عسكریة من نخبة الجیش یترأسھم أمادو ھیا سنوغو ارس   22ف رین أن   ،2012م معتب
لة للرئیس خیبة األمل التي تعرض لھا الجیش المالي ما ھي إال إنعكاس للسیاسات المتماط

ة إرھاب      ذه بالتخاتوماني توري، متھمین إیا دات لمواجھ دث المع ل في تزوید الجیش بأح
  .الطوارق

ات      ة بالحرك وفي غمرة اإلنتصارات التي حققتھا الحركات اإلنفصالیة المسلحة المدعوم
ر أزواد     ة لتحری ة الوطنی ت الحرك ة أزواد    الجھادیة في الشمال أعلن ي   عن إستقالل دول ف

ل   السا  دة غاو   2012،2دس أفری الي یضم         متخ س إنتق ع تشكیل مجل ا، م  28عاصمة لھ
ریف  الل آغ الش ة ب ت رئاس وًا تح اجم  عض یب آغ ن اس، وتنص ة اإلیفوق ي لقبیل  المنتم

ة،        ، ق في كتائب القدافي كوزیر للدفاعالضابط الساب ي عزل ة نفسھا ف دت الحرك د وج وق
  .عدید من اإلعتبارات اإلقلیمیة والدولیة، لل3في العالم  حیث لم تعترف بھا أي دولة

  :أنطولوجیا الجماعات اإلنفصالیة المسلحة -3
ات وا       د من الحرك ور العدی ى ظھ ي    أدى الصراع في شمال مالي إل لجماعات المسلحة ف

د       ،صفوف الطوارق ة السبب الوحی ة المتعاقب ات المالی حیث لم یكن الصراع ضد الحكوم
ل أن ال   ات، ب ك الحرك ور تل ي     لظھ ة ف ات المتقاتل ف الجماع ین مختل احر ب راع والتن ص

و  ددوث إنشقاقات بینھا، أالشمال و ح ى ظھ ات     ى إل ى إدیولوجی ر حركات وجماعات تتبن
ت    مختلفة منھا ذات الطابع العلماني الرادیكالي ومنھا ذات الطابع األصولي ومنھا من تبن

ة الم  ي شمال     الطابع الجھادي وعقدت تحالفات مع الجماعات اإلرھابی زة ف سلحة المتمرك
  . مالي بعد التمرد األخیر، على رأسھا تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

  
  
  
  
  .07، ص  بقدي فاطمة، مرجع سابق  1

2 Luis simon et autres, «une stratégie cohérente de l’UE pour le sahel», parlement 
européen (PE), mai 2012, p20.  
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ي شمال       ومن خالل ذلك سوف نحاول التطرق إلى أھم الجماعات اإلنفصالیة المسلحة ف
دل والالمساواة        مالي، التي تتبنى  ة مشروعة نتیجة لسیاسات الالع مطالب سیاسیة تنموی

  .التي إنتھجتھا حكومات مالي ضد شعب الطوارق وأراضي أزواد في الشمال
 :الحركة الشعبیة لتحریر أزواد -1
اریخي     تعتبر  ل اإلطار الت ذي یمث الحركة الشعبیة لتحریر أزواد التنظیم الرئیسي األول ال

ي وا  قیھ السیاس نة      بش ت س اكو، تأسس ي بام ة ف د الحكوم وارق ض ال الط كري لنض لعس
ة      ویعتبر إیاد آغ غالي 1990 الزعیم الروحي والمؤثر لھذا التنظیم، وھو شخصیة وطنی

ات دول    ذلك حكوم تحظى باإلحترام الواسع والمصداقیة الكبیرة لدى مجتمع الطوارق وك
ر ال  ل      المنطقة وھو ینحدر من مدینة كیدال وقد تبنى الفك ل كممث دما عم ادي بع لفي الجھ س

د    ان أح دما ك ا بع ن لیبی ھ م د عودت كل بع ث ش عودیة، حی ي الس الي ف ة م ي لدول دیبلوماس
 .ضباط كتائب القدافي حركة أنصار الدین أحد أدرع القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

ظھور نقسامات داخلیة، ما أدى إلى وٕا  ة الشعبیة لتحریر أزواد شروخوقد شھدت الحرك 
  :حركات جدیدة منفصلة عنھا

 :الجبھة الشعبیة لتحریر أزواد
د     ر أزواد غیسي آغ محم ع        یقود الجبھة الشعبیة لتحری ة م رام أي إتفاقی ي إب م یشارك ف ل

ھ             د إشتھر بعدائ ع الطوارق، وق ر وسط مجتم إحترام كبی ذلك یحظى ب ة، ل الحكومة المالی
برھا مجموعة قلة من ذوي األصول العربیة، التي یعتة مھاجمتھ للجبھة العربیة اإلسالمیو

  .ویعتبرھم مھاجرین إستوطنوا إقلیم أزواد ولم یكونوا یومًا من السكان األصلیین لإلقلیم
 :الجیش الثوري لتحریر أزواد

ر أزواد   وري لتحری یش الث ر الج ة    یعتب ھ الحكوم ي وج الح ف ل الس لح، حم یل مس فص
ة       بد الرحمان قالالمركزیة المالیة، ویقود ھذا التنظیم ع ي المملك وھو دیبلوماسي سابق ف

  .العربیة السعودیة و لھ عالقات واسعة بالجالیة الطوارقیة في العالم العربي
 :الجبھة العربیة اإلسالمیة لتحریر أزواد

اظ          تعتبر  دف الحف الي، بھ ي شمال م ین ف حركة سیاسیة، أسسھا الطوارق العرب المقیم
د       1989میة، تأسست سنة   على الھویة العربیة اإلسال د سیدي محم د ول ادة أحم  تحت قی

ة   دالمنح  الي،    "أر وان"ر من مدین ي شمال م أثر      ف ھ اإلسالمي ت ز بتوجھ ا یتمی ر  كم ًا بفك
  .اإلخوان المسلمین أیام دراستھ في األزھر في ستینیات القرن العشرین
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وتعتبر الجبھة العربیة اإلسالمیة لتحریر األزواد من بین الفصائل المشاركة في معاھدات 
ات           ك عالق ألزواد، وتمل ة ل ة العربی م الحرك ة تحت إس ة المالی السالم المبرمة مع الحكوم

ة  قویة مع قبائل العرب  د من        األفي منطق یم العدی ث یق ة حی حراء الغربی ل الص زواد وقبائ
ر          ة لتحری ة الوطنی من الحرك ط ض ي اآلن تنش اریو، وھ ات البولیس ي مخیم طائھا ف نش

  . زواداأل
 :زواداألالحركة الوطنیة لتحریر  -1
ر     ة لتحری وفمبر     األتأسست الحركة الوطنی اتح من ن ي الف ن عن     ،2010زواد ف د أعل وق

ان ال  را       بی ن الیبی و، وتتشكل م ة تومبوكت ي مدین د ف ذي إنعق ؤتمر ال اء الم لیین و تأسیس اثن
مستقلین لیس لھم أي توجھ إدیولوجي، فالحركة تعتبر نفسھا ھم و العلمانیین و التوماستیین
كان    ل كل س یھم  إطار یمث ن ف یم بم و"و" العرب "اإلقل ي " السونغاي "و" النالف م ف وتض

ن قب  ة م ر مختلف فوفھا عناص ا إال أن   ص ة فیھ ب قیادی ھم مناص د بعض وارق، تقل ل الط ائ
ة ین    اتلي الحرك ل    السواد األعظم من مق ى قبائ دینان "تمون إل ادة    ، وٕا"األی یھم أسندت القی ل

 1.  في میلیشیا القدافي محمد آغ ناجم والھا الضابط السابقالعسكریة التي ت

ریف     الل آغ الش غل ب ث یش ذي حی ب تنفی ة مكت كلت الحرك د ش ب األ وق ام منص ین الع م
الي   ود آغ غ غل محم ؤول      ویش د كمس اي آغ حام ي وبك ب السیاس یس المكت ب رئ منص

د إنضم          ان العسكریة، وق د لألرك اجم قائ د آغ ن لإلعالم، وكما أسلفنا الذكر، فقد عین محم
صراع طویل مع الحكومات المالیة العدید من الفصائل المسلحة ممن كان لھا  ،إلى الحركة

ائل و أ المیة    الفص ة اإلس ة العربی رار الحرك ى غ رة، عل ة األخی اء األزم كلت أثن ي تش الت
مایو  23تحالف "المعروف بـ لتحریر أزواد والفصیل العسكري المسلح لحركة آغ باھانغا

اء عملی       "لطوارق مالي والنیجر ي حادث سیر أثن ي مصرعھ ف ة ، ویذكر أن آغ باھانغا لق
  2. 2011أوت  1 في نقل األسلحة من لیبیا إلى مالي

ى             ا عل تعلن ھجومھ دافي، ل د سقوط الق ا بع ن لیبی دة م ة بالفصائل العائ وقد تدعمت الحرك
  . 2012جانفي  17الجیش المالي في 

  ) :الحركة العربیة لألزواد(جبھة الوطنیة لتحریر أزواد ال -2
ر األزاود      ة لتحری ة الوطنی ل     تشكلت الحرك اتح أفری ي الف و    2012ف ة تومبوكت ي مدین  ف

  قامة الشریعة، وتعمل على إحالل السلم حركة معارضة إلستقالل أزواد وٕا بحیث تعتبر
  
  
  

 :، موقع الجزیرة للدراسات، متوفر في"ھل أزفت ساعة المیالد؟...إمارة أزواد السلفیة"محمود محمد أبو المعالي،   1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/3/28/%D8%A5%D9%85%D8%A
7%D8%B1%D8%A9- %D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF  
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دادھا من حوالي    وعودة األنشطة اإلقتصادیة إلى  ل و   500المنطقة، یتشكل تع  800مقات
  .أحد القادة الفارین من الجیش المالي  مركبة، تحت قیادة العقید حسین غالم

و،      2012وقد سیطرت الحركة في أواخر شھر أفریل   ة تومبكت ر من مدین على جزء كبی
وبعد عدة أشھر قبل أن تنسحب أمام ضغط الحركات الجھادیة من القاعدة وأنصار الدین، 

ر إسمھا    من تشكیلھا شھدت الجبھة الوطنیة لتحریر أزواد إنقسامات داخلیة، حیث تم تغیی
أمین    ،2012ة العربیة لألزواد في أواخر إلى الحرك د ك تحت قیادة محمد ولد سیدي محم

د حسین          ان العسكریة العقی د لألرك ین قائ ذي وتعی س تنفی عام للحركة، كما تم تشكیل مجل
ة    غالم، و م الحرك قد شھدت الحركة إنقسام داخلي أدى إلى ظھور حركة أخرى تحت إس

  .العربیة األزوادیة المنشقة
  :الحركة العربیة األزوادیة -4
قاق               ة إنش د عملی ألزواد، بع ة ل ة العربی م الحرك لفنا من رح ا أس ة كم ذه الحرك خرجت ھ

 رفض ھذه الحركة التعاملوت الرئیس السابق لمقاطعة بار قادھا سیدي إبراھیم ولد سیداتي

اجرة   مع حكومة باماكو، متھمة بذلك الحركة العربیة لألزواد جناح ولد سیدي محمد بالمت
ود رمضان وحسین       د المول ر محم بحقوق الشعب األزوادي والعمالة لحكومة مالي ویعتب
ة           ة الوطنی الي والحرك ة م د حكوم ة ض ارك طاحن د خاضت مع غالم من أبرز قادتھا، وق

  .أزوادلتحریر 
  :المجلس األعلى لتوحید أزواد -5
مال مالي، الفصائل المسلحة النشطة في ش یعتبر المجلس األعلى لتوحید األزاود من بین  

ي دیسمبر      أبرز قبائل اإلیفوقاس یقوده القابس آغ أنثاال وفي ف ذي ت ذا    2014ال ز ھ یتمرك
عناصره منشقین عن  و یعتبر أغلب  ،2013دینة كیدال وقد تأسس في ماي الفصیل في م

ة   حركة أنصار الدین الجھادیة التي یقودھا إیاد آغ غالي ویتبنى المجلس القومیة الطوارقی
ر مصیر شعب أزواد باإلستقالل عن        ب بتقری األزوادیة، كما ینادي بإسالم معتدل ویطال

  . مالي
  : تأثیر المتغیرات الداخلیة واإلقلیمیة في إندالع األزمة المالیة - 6

ث    تعتبر الم الثال األزمة المالیة واحدة من بین العدید من األزمات التي تعاني منھا دول الع
ا      ي مجملھ رات أدت ف عموما والدول اإلفریقیة خصوصا، و قد إجتمعت العدید من المتغی
ر     وجي كبی وع أنثروبول إلى إنفجار الوضع الداخلي لدولة مالي، ھذه األخیرة تقوم على تن

اب         یقابلھ ضعف في اآلدا ع إنتشار الفساد وغی ة، م ة المتعاقب ات المالی ء السیاسي للحكوم
التنمیة وبروز الصدامات و الصراعات اإلثنیة والطائفیة على السطح في الحیاة السیاسیة  

  .إلى جانب ضعف اآلداء الدیمقراطي
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ھ وإ    كل ذلك ولد إحتجاجات داخل ا   ف طوائف الي بمختل ع الم اب     لمجتم ي ظل غی ھ، ف ثنیات
العدالة التوزیعیة بین شرائح المجتمع من جھة و بین المناطق الجغرافیة من جھة أخرى،  

ا سمي        د م ة بع رات اإلقلیمی ك دور المتغی دخل     ضف إلى ذل ي و الت ع العرب ورات الربی بث
ھ          عسكري لحلف الناثو ان ل ك ك ل ذل في لیبیا وما نتج عنھ من فوضى إنتشار السالح، ك

  .تأثیر في إندالع وتأجیج األزمة في شمال مالي
  :المتغیرات الداخلیة -1
تعتبر الدولة كیان ینشأ في الغالب نتیجة عوامل داخلیة وتطور طبیعي لصراع المصالح   

ود  بین  قوى المجتمع في العالم العربي، لكن الدولة في إفریقیا تشھد إختالالت جوھریة تع
  .باألساس إلى الطریقة التي ظھرت بھا

  :إشكالیة بناء الدولة في إفریقیا -أ
ث            ا، حی ي أوروب ة ف ة الحدیث خة مشوھة للدول ا كنس ي إفریقی لقد ظھرت الدولة الحدیثة ف

ل  ى نق ي إل تعمر األوروب د المس ن  عم را، م طحیا وقاص ال س ة نق ھ للدول ھ ومفھوم تجربت
خالل تكوین نخب سیاسیة محلیة تتبنى سیاستھ وفقا لمصالحھ الخاصة، دون المراعاة في 
دة           ة المعق ة والقبلی ة والدینی ة والثقافی ة البشریة اإلثنی ة والتركیب ك للخصوصیات المحلی ذل

  .1 للقارة اإلفریقیة

ي     ویظھر ذلك في نوعیة الحكم والنخ م ف ى الحك ة عل ب الحاكمة، حیث تسیطر نخب معین
لطة وع     نة الس و شخص ا نح ة، وٕا تجاھھ دول اإلف ریقی م ال اكم  معظ ین الح ل ب دم الفص

ة وٕا اة         والدول ى الحی د عل زب الواح ام الح یطرة نظ الحكم، وس رتبط ب اد الم ار الفس نتش
  .صادیة في إفریقیاالسیاسیة، كل ذلك أدى إلى ظھور العدید من األزمات السیاسیة واإلقت

ا        د منھ ا، نج ي إفریقی ة ف وقد حاولت العدید من األطر النظریة تفسیر ظاھرة إخفاق الدول
ي       " سیاسة ملء البطون "في كتابھ  نظریة فرنسوا بایار م ف م أسلوب الحك ث حاول فھ حی

بیل       و الس ى السلطة ھ ین أن الوصول إل د ب ا، وق ات فیھ راد والجماع لوك األف ا وس إفریقی
دول      الوحی ي ال یھ ف اد وتفش ان الفس بب طغی ة، بس ام الكعك ي إقتس اركة ف ل للمش د واألمث

ة ة    ،2 اإلفریقی ر متجانس ة غی كانیة إفریقی ات س د تجمع وجي ول وع األنثروبول ا أن التن كم
تعمر          رف المس ن ط ریة م ة قس ات بطریق ن اإلثنی د م ت العدی د جمع ا، وق ا وثقافی عرقی

د      األوروبي في دولة واحدة، وقسمت العد دة دول خاصة بع ین ع رة ب ید من اإلثنیات الكبی
  الموروثة عن المستعمر وھذا  إعالن الدول المستقلة عن اإلستعمار الحفاظ على الحدود

  
  
  
ویني،     1 ا       "الحافظ الن ي إفریقی د اإلستعمار ف ا بع ة م ة الدول ي، مركز دراسات ا    "أزم ة،   ، المستقبل العرب لوحدة العربی

  . 2013 ، 60، ص422بیروت، العدد 
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ا  ىم ة   یتجل ي دول ریا ف مت قس ي ض ات الت لح لإلثنی ال المس اوالت لإلنفص ن مح وم م الی
ع            واحدة، أو اإلثنیات ا م شملھا م ا إلعادة ل دول ومحاوالتھ د من ال ى العدی ي قسمت عل لت

  1.أجزائھا المتفرقة

ارة            ي الق كریة ف ات العس لحة واإلنقالب ات المس تقرار والنزاع دم اإلس د ع ك ول ل ذل ك
اإلفریقیة، مع إنخفاض مؤشرات التنمیة وغیاب العدالة التوزیعیة و المساواة اإلجتماعیة، 

دول   ث أصبحت فضاء          جعل العدید من ال رة الفشل والعجز، حی ع تحت دائ ة تقب اإلفریقی
  .مفتوح لظھور مختلف الصراعات والتھدیدات األمنیة المختلفة

  :نموذج الدولة الفاشلة: مالي  -ب  
ر ضروریة            رة تعتب ذه األخی د من الوظائف ھ ارس العدی ھ یم تعتبر الدولة كیان قائم بذات

ا       إلستمرارھا وبقائھا، وبفقدان الدول ام بھ ا عن ممارستھا أو القی ة لھذه الوظائف وعجزھ
وم   تدخل في مرحلة الفشل والفوضى التي تعرضھا لألزمات المختلفة، فالدولة ال بد أن تق
الطرق      ة األساسیة ك ة التحتی بوظائف التعلیم الصحة القضاء و األمن والرفاه وتوفیر البنی

  2.من إحتیاجات األفراد والمجتمع وسائل التكنولولجیا الحدیثة وغیرھاو والمواصالت 

ن         روریة لألم ر ض ي تعتب ائف الت ك الوظ ام بتل تطیع القی لة ال تس ة الفاش ن الدول لك
ة عاجزة         ة والعسكریة، وتصبح الدول ردات المدنی والطمأنینة، لذلك تسود الفوضى والتم

الیم    ض األق ى بع أو  على فرض األمن في مختلف مقاطعاتھا الجغرافیة وتفقد السیطرة عل
  .معظمھا كما حدث في مالي

رعیة     دة للش ون فاق لة تك ة الفاش رعیة فالدول ر الش و مؤش ل ھ ي للفش ر األساس ا المؤش أم
والء      ل نسبة ال وتقابل بالرفض من قبل شرائح المجتمع، ویصبح التمثیل غیر شرعي وتق

  .نعدام تام للسلطة داخل البالدي تدخل في مرحلة فراغ دستوري وٕاللدولة وبالتال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Bakary sambe et autres, « crise malienne: origines, développements et répercussions, 
dans la sous-région », disponible sur: http://www.kas .de/wf/doc/kas_33096-1522-3-
30.pdf?121213171402. 
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  :مؤشرات الفشل في مالي* 
و إیجابي           ا ھ ا م ل منھ الي، فسنجد أن القلی ع الم إذا حاولنا قیاس ھذه المؤشرات في الواق

 .والباقي فھي سلبیة بإمتیاز
  
 :ت السیاسیةالمؤشرا - 

 
ا من           ى السلطة، فھي كغیرھ احرات عل الي صراعات وتن تشھد الحیاة السیاسیة في م

ض           یم المشروعة لف دى وسائل التحك ات العسكریة إح ر اإلنقالب ن تعتب الدول اإلفریقیة أی
النزاع بین شریكین في الحكم مما ینتج عنھ إضطرابات أمنیة ال تخدم مصلحة الطرفین،   

ف بمستقبل البالد، وھذا ھو حال دولة مالي، بعد اإلنقالب على الرئیس كما یمكن أن تعص
ى     2012أمادو توماني توري في مارس   اب عل تح الب ذي ف ات     ال مصرعیھ لظھور حرك

  1.التمرد المسلحة 

كما یعتبر الطوارق من أھم المشاكل السیاسیة التي ساھمت في تطور األزمة خصوصا     
ة لتحر   ة الوطنی ر أزواد بعد إنشاء الحرك ة        ی ة ھي حكوم ة المالی رت أن الحكوم ي إعتب الت

دان           ذلك فق نھج، وب ھ الشمال من سیاسات التھمیش المم الجنوب فقط نظرا لما یتعرض ل
ة       ذه المنطق ى ھ دانھا السیطرة عل الحكومة لشرعیتھا لدى سكان الشمال من الطوارق وفق

  .في كل من تومبوكتو و كیدال وغاو
ة ساھ     اب الدول ا أن غی ل     كم ن خالل التكف ب السكان م ابیین لكس ل دور اإلرھ ي تفعی م ف

  2.مستغلین في ذلك حالة الفقر وصعوبة المعیشة  بمشاكلھم الیومیة

ا         ا ھو معروف وكم ة، فم وتعتبر الصراعات اإلثنیة من أھم المعاییر لتقییم فشل أي دول
م جاء         ي سنوات الستینیات ث رد للطوارق ف ت أول تم الي عرف إن م لفنا ف رد   أس دھا تم بع

  2012.وآخرھا سنة  2006ثم تمرد  1991
  
 
 
 
  
  
  
ي  : الساحل"بوازدیة جمال،  1 ة المفكر،   "البعد اإلستراتیجي للحرب في مالي وتداعیاتھا على بلدان المغرب العرب ، مجل
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  :المؤشرات اإلجتماعیة واإلقتصادیة-

اعي         الین اإلجتم ي المج الي ف ة م ة لدول ة والنوعی رات الكمی ل المؤش یر ك تش
ردي قطاع ا     دارس     واإلقتصادي إلى حالة الفشل، نظرا لت نقص الواضح للم ات وال لطرق

ة ك ادات الطبی فیات والعی ص وإ والمستش الي نق اد الم ھد اإلقتص ا یش اتج م ي الن اض ف نخف
و           ذلك بالنسبة للسكن فھ ع ك ات الرض دل وفی اع مع ى إرتف الي باإلضافة إل ي اإلجم المحل

سنة منعدم أوغیر الئق إن وجد، وكمحاولة منھا إلصالح ھذا القطاع أطلقت حكومة مالي 
ادي     2010 كن اإلقتص دات للس اء وح روع لبن ة مش المي للتنمی ك اإلس ع البن راكة م بالش

ة،  في العاصمة باماكو التي ال یزا) عشرون ألف وحدة سكنیة( ل ینقصھا بنیة تحتیة مالئم
  1.العاصمة فما بالك بحال باقي المناطق والمحافظات  ذا كان ھذا حال وٕا

ة       الي دول ول أن م ن الق ر         لذلك یمك فاشلة من خالل كل مؤشرات الفشل فھي تفتق
للتنمیة والبنیة األساسیة، كما أنھا غیر مستقرة سیاسیا، باإلضافة إلى اإلنقالبات العسكریة 
ذلك            ي الشمال ل ا ف ى مناطقھ دان السیطرة عل اني من فق ا تع ردات المسلحة، و حالی والتم

سالح والمخدرات، و تمركز أضحت ھذه المناطق أوكارا لإلرھاب والجریمة من تجارة ال
أثیر     ،للحركات اإلسالمیة المسلحة إضافة إلى عجزھا عن حمایة مواطنیھا ل ت ذلك ینتق وب

ث تع    ى دول الجوار، حی اق      الفشل في دولة مالي إل ة الفاشلة جار سوء لب ر الدول دول  يتب
  2.من تكالیف الفشل تتحملھ الدول المجاورة% 80الجوار، وتشیر التقدیرات أن 

  :المتغیرات اإلقلیمیة -2 
ع     ا مطل ي خصوص رب العرب ا والمغ ي عموم الم العرب ھد الع ن  2010ش ة م موج

التغیرات السیاسیة، حیث عرفت دول ھذه المنطقة سقوط العدید من األنظمة التي عمرت  
ان سقوط          ا ك در م ي حق شعوبھا، وبق طویال، غالبا ما وصفت بالدكتاتوریة واإلستبداد ف

د من    تلك األنظمة نعمة  رت العدی على شعوبھا، فقد كان نقمة على دول المنطقة، كما إعتب
ي،   الدول أن ما یعرف بالربیع العربي ھو سبب إنتشار الفوضى في منطقة المغرب العرب

  .اإلفریقي  وظھور العدید من األزمات في منطقة الساحل
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األزمة المالیة تعتبر إنعكاس مباشر لألزمة اللیبیة وما تبعھا من تدخل أجنبي إلسقاط نظام 
  .القدافي

  :سقاط األنظمةالربیع العربي وفوضى إ -أ 
ع      2012إنطلقت شرارة اإلحتجاجات الشعبیة في تونس في دیسمبر    م یكن من المتوق ول

دما            ة اإلستبدادیة، فبع ة العربی د من األنظم ة للعدی ة النھای ذه اإلحتجاجات بدای أن تكون ھ
بالد        ت ال ي، دخل ن عل دین ب ن العاب تكللت اإلحتجاجات الشعبیة في تونس بإسقاط نظام زی

ھ     في مرح یس وزرائ ة ورئ یس الجمھوری لة فوضى سیاسیة بعدما ظھرت خالفات بین رئ
رة              د فت ى ھامش تمدی ر اإلسالمیین عل ین اإلسالمیین وغی ي، ظل إستقطاب سیاسیین ب ف
بالد خالل            د لل ذر وضع دستور جدی دما تع دة عام آخر بع المجلس التأسیسي المنتخب لم

وادث   ن ح ونس م لم ت م تس ث ل ددة، بحی دة المح ة  الم ة بالحكوم ل باإلطاح ا عج ف م العن
الجدیدة، كما شھدت أعمال عنف عنھ من خالفات حول تشكیل الحكومة  القائمة وما ترتب

  . 2013غتیاالت كإغتیال شكري بلعید ومحمد البراھمي المعارضین السیاسیین في وٕا
ور ھذه الفوضى أدخلت البالد في مرحلة فراغ مؤسساتي سمح بصعود التیار السلفي وظھ

  .خالیا إرھابیة أصبحت نشطة في ظل الفوضى المنتشرة
ورة         2011كما شھدت مصر سنة    دما یعرف بث ف بع  25موجة من اإلحتجاجات والعن

ات سیاسیة نتیجة سوء         ة تقلب ة اإلنتقالی ینایر، فبعد إسقاط النظام المصري شھدت المرحل
دثت   إدارة ھذه المرحلة الحساسة فقد تم حل الغرفة األولى للبرلم ا ح ان بحكم قضائي، كم

ذه              ل ھ ھ، ك د عام من إنتخاب رئیس مرسي بع م عزل ال د وت خالفات حول الدستور الجدی
ى  لسیاسیة والفراغ المؤسساتي أدى إالفوضى ا د عزل       ل ددة بع لفیة متش ارات س ور تی ظھ

ى   تغلت الفوض ي إس ة الت ات اإلرھابی ن الجماع د م ور العدی ي، وظھ د مرس رئیس محم ال
اقي          السیاسیة في  ع ب ات م ا لعالق ي الشارع وربطھ النظام المصري والفوضى الشعبیة ف

  .الجماعات اإلرھابیة في المغرب العربي ومنطقة الساحل
ة         ع مؤسسات الدول د أصاب جمی ام ق أما لیبیا فتعتبر ذات طابع مختلف في ظل تجفیف ت

ر   17نتشار الفوضى بعدما یعرف بثورة حكم العقید وٕاخالل فترة  ھ    2011فبرای ا لحق وم
   افإلى جانب غیاب جیش لیبي نظامي عرفت لیبیا إنتشار من تدخل عسكري غربي،

  
  
  
  
ي    : 2013 – 2012حال األمة "أحمد یوسف أحمد، نیفین مسعد،  1 وطن العرب ي ال ر ف ة  : مستقبل التغیی ، "مخاطر داھم
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دة    یة عدی االت سیاس ھدت إغتی ا ش ة كم یات المقاتل رعي والمیلیش ر الش الح غی ع للس واس
فیر األمری ال الس یات   كإغتی ت الشخص ي مس فیات الت ن التص د م ا والعدی ي لیبی ي ف ك

  .السیاسیة، وقد كان للفوضى في لیبیا إنعكاسات كبیرة على إندالع األزمة في شمال مالي
ر    وبذلك یمكن القول أن الفوضى المصاحبة لما یعرف بالربیع العربي، كان لھا تأثیر كبی

ان   ي تع ذ اإلستقالل،      على دول الجوار على رأسھا دولة مالي الت ة الطوارق من ي من أزم
دول       دات ل ا صاحبھا من تھدی وقد أدى ذلك إلى ظھور العدید من الجماعات اإلرھابیة وم
دود نتیجة          ى الح ة عل المنطقة، وقد إستفادت ھذه الجماعات من الفوضى وضعف الرقاب

ار م   ا أن إنھی ؤسسات  الظروف التي كانت تتخبط فیھا الدول التي مستھا اإلحتجاجات، كم
ا أو تعرضھا لضغط سیاسي وشعبي عرضھا للضعف والشلل          الدولة كما حدث في لیبی
ألة   ر أن المس ي، غی د أمن ن تھدی ر م من أكث ونس یتض ر وت ي مص دث ف ا ح ام كم بھ الت ش
داعیات        رة وت ر المباش رة وغی ھ المباش ھ تأثیرات ا ل د م ي بل دث ف ا یح ي أن م ر ھ األخط

دیات      البلدان المجاورة التي  متنوعة على ذه التح ع ھ ل م م للتعام ھي لیست في وضع مالئ
  1.كما ینبغي 

  :إنعكاسات التدخل العسكري في لیبیا على األزمة المالیة: المطلب الثالث 
لمیة      اھرات س ة، تظ والت ھیكلی ا تح ت أنظمتھ ي عرف دول الت اقي ال ا كب ھدت لیبی د ش لق

اریخ  دافي بت ر الق ام معم ل نظ ادي برحی ر  17تن ن قو 2011فبرای كري م ع عس ت بقم بل
تخدم     ث إس اھرین حی ع المتظ لح م زاع مس وب ن ي نش بب ف ا تس ي، م ام اللیب رف النظ ط

دن    القدافي مختلف أنواع األسلحة الثقیلة ضد المتظاھرین الم ف الم ي مختل دنیین لقمعھم ف
ستمر في مطاردتھم حتى مشارف مدینة بنغازي التي إعتبرت آخر مالذ للمتظاھرین،    وٕا

ذلك ا ب ع    مرتكب ي رآى المجتم ة الت ي النقط عبھ، وھ ن ش دنیین م فوف الم ي ص ازر ف مج
وقد طلب مجلس التعاون الخلیجي عقد ، الدولي أنھا جرائم ضد اإلنسانیة تستوجب التدخل

إجتماع لمجلس جامعة الدول العربیة للبحث في كیفیة وضع حد لجرائم نظام القدافي، وقد 
دابیر   )  2011مارس  12(ریخ أصدر قرار بعد إنعقاده في القاھرة بتا ن الت تضمن عدد م

 واإلجراءات منھا دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولیاتھ إزاء تدھور األوضاع في لیبیا

لطیران العسكري اللیبي فورا، تخاذ اإلجراءات الكفیلة بفرض حظر جوي على حركة اوٕا
  . ب اللیبيكإجراءات وقائیة تسمح بتوفیر الحمایة للشعة وٕاقامة مناطق آمن
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  :التدخل العسكري في لیبیا -1
دخل العسكري     ي الت قاط نظام       لقد لعبت فرنسا دور مركزي ف ا إلس ي لیبی اتو ف ف الن  لحل

اء      القدافي، وكان أمام الرئیس الفر ارات األول ھو اإلكتف ة خی نسي نیكوال ساركوزي ثالث
ة حظ   دنیین أو شن           بمنطق دد الم ي تھ ة الت ة والبری ات الجوی ل اإلمكان دمیر ك ر جوي أو ت

  1.بریة، ھذا األخیر رفضھ الثوار ألنھم یریدون التحرر بأنفسھم  –جویة  عملیة

یقضي بإتخاذ كل ) 1973(قرار تحت رقم  2011مارس  17وقد تبنى مجلس األمن في  
ا دعا   ف        اإلجراءات الضروریة لحمایة المدنیین، كم ال العن ائي ألعم ف النھ ى الوق ھ إل فی

تجابة للتط  ٕاو دابیر لإلس اذ الت ي، وإ   تخ عب اللیب روعة للش ات المش ات   لع ر أن الھجم عتب
نیف       ى تص ى إل ن أن ترق دنیین یمك د الم ا ض ي لیبی لت ف ي حص ة الت عة والممنھج الواس

ذ   ر   15الجرائم ضد اإلنسانیة ثم قام بإحالة الوضع في لیبیا من دعي   ع2011 فبرای ى الم ل
  2.العام للمحكمة الجنائیة 

كما تضمن القرار حظر تصدیر األسلحة إلى لیبیا ومنع دخول القدافي وعائلتھ إلى الدول  
دخل             دأ الت ة األخرى لیب ع الموجودات المالی ا وجمی دة لیبی د أرص م تجمی ا ت األعضاء، كم

ي   ارس   19العسكري ف دول الغربی        2011م د من ال ھ العدی ث شاركت فی ى   ،حی ان إل ة ك
  .جانبھا من الدول العربیة كل من قطر واإلمارات

  :تأثیر التدخل العسكري في لیبیا على األزمة في مالي -2 
م القدافي ساعد أیضا على بقدر ما ساعد التدخل العسكري في لیبیا على التخلص من نظا 

ة طا ظھور صر ین   اعات قدیمة من جدید، فمن الناحیة الداخلیة ظھرت نزاعات قبلی ة ب ئفی
ك من             رز ذل ا یب وم، كم ة الی ى غای ا إل ة بینھ ة قائم ارك الطاحن الشعب اللیبي ال تزال المع

ك          الناحیة اإلقلیمیة من خالل وزن شخصیة  ي تحری د ف ك الی ان یمل ذي ك دافي ال ر الق معم
ا         د واإلسكات مثلم یم ألغراض التھدی ي اإلقل ات ف النزاعات في الصحراء بإستخدام األقلی

  . مع الطوارقكان األمر 
ذي          دلذلك نج دعم ال اب ال دافي وغی ل الق د رحی ى السطح بع أن صراعات قدیمة تطفو عل

ذه الجماعات    كان یقدمھ إلى جماعات إثنیة وقبائل ومناطق مجاورة، كل ذلك یجعل من ھ
  ما أكثر إستعدادا للتمردات والصراعات اإلثنیة وھو موقف یتعزز بفعل ما تواجھھ ھذه 

  
  
  
  
ة  "ور بن عنتر، عبد الن 1 ة اللیبی د   : األزم ولیتیكي جدی رة للدراسات،   ، مركز  "معطى جیوب ایر   27الجزی ص  ،2013ین
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نخفاض مستوى المعیشة، م أبسط مقومات األمن الغدائي وٕانعدااإلثنیات من فقر وٕاتسمى ب
  1.باإلضافة إلى المخاطر والصعوبات المختلفة التي تواجھھا

بب       ا بس ي لیبی كري ف دخل العس ات المباشرة للت ین اإلنعاكاس ة من ب ة المالی ر األزم وتعتب
ذین  وارق الل ة للط دفقات الھائل دافي،  الت د الق ة للعقی ب المقاتل من الكتائ طون ض انوا ینش ك

ذین   محملین بمختلف أنواع األسلحة إلى شمال مالي، إلى جانب الطوارق غیر المقاتلین ال
  .كانوا ید عاملة في لیبیا

  :عودة المقاتلین الطوارق -أ 
الي خصوصا، فنق    إنعكست األزمة اللیبیة سلبا على منطقة الساحل  طة  عموما و شمال م

وارق اتلین الط ودة المق ي ع ت ف دا تمثل أثیر تحدی ب  الت من كتائ طون ض انوا ینش ذین ك ال
ة    طھاد الحكوم ن إض روا م ذین ف وارق ال ن الط كلون م ا مش م أساس لحة وھ دافي المس الق
ي          الي ف ة شمال م ي أصابت منطق اف الت المالیة، والطوارق الذین فروا من موجات الجف

د اإل     السنوات الماضیة متجھین إلى لی ال  بیا القدافي بحثا عن ظروف معیشة أفضل بع ھم
ة  والتھمیش الممنھج الذي تتعر ھ المنطق ي       ، ض ل ام ف اتلین الطوارق دور ھ د لعب المق وق

و    قوات األمن والجیش اللیبي ة البولیزاری اتلي جبھ ت تنشط      2مثل مق ي كان ب الت ، والكتائ
ي        د سقوط النظام اللیب دافي، لكن بع ف   تحت إمرة أبناء الق ي خری اتلین    2011ف عاد المق

الطوارق إلى مناطقھم األصلیة في صحراء الساحل وقدر عددھم باآلالف، تمركز معظھم 
 في شمال مالي كما حملوا معھم خبراتھم العسكریة ومختلف الوسائل واألسلحة العسكریة 

  3. التي غنموھا من األزمة اللیبیة

 كما أوردنا الحركة الوطنیة لتحریر أزوادشكل ھؤالء المقاتلین  2011خالل شھر أكتوبر 
اني         سلفا، بھدف تحریر شمال مالي وٕا ي تع الي الت ة م ة أزواد عن دول عالن إستقالل دول

  .من فقدان السلطة على ھذه المنطقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  .32اني، مرجع سابق، ص یوسف محمد الصّو 1

2 Luis simon et autres, op.cit, p19.  
3 Ibid, p20  
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ع   المقاتلین الطوارق إلى مالي جّر وتعتبر عودة ة م اء الصراع اللیبي جزء من قلیل مقارن
ذي نشر      السكان المالیین العائدین من لیبیا، وذلك حسب تقریر ال ة للھجرة ال ة الدولی منظم

ام نھای ذین    ،2011ة ع دد ال غ ع د بل روو ق ا   ف ن لیبی دول   209030م اه ال خص إتج ش
اورة  ر،  95760(المج ى النیج ادوا إل اد،  82433ع ى التش الي و 11230إل ى م  780إل

ات     ) شخص إلى موریتانیا غ الضعف بسبب حرك وتشیر بعض التقدیرات إلى أن العدد بل
ة العا  الھجرة غیر ا ر   المعلن عنھا ویعتبر أغلبی ن لیبی دین م الغین یملكون مستوى     ئ جال ب

ال            ي من خالل ممارستھم لألعم ي اإلقتصاد اللیب ر ف م دور كبی ان لھ تعلیمي ضعیف، ك
 1.المختلفة 

 :ویمكن تمییز العائدین من لیبیا الذین تمركزوا في شمال مالي كالتالي 
صول مالیة الذین عادوا مدججین باألسلحة واآللیات المنخرطین في الجیش اللیبي من أ - 

 .سنة 35العسكریة، أین عملوا في الجیش اللیبي ألزید من 
دافي  -  انوا    المقاتلین المسرحین من الفیلق اإلسالمي للنظام العقید الراحل معمر الق ن ك أی

 .یتقاضون رواتب وعالوات نظیر خدماتھم للنظام اللیبي
ون   -  اجرین (السكان المتنقل ذین ھ   ) المھ الیین ال م الم د   اجروا وٕاوھ ا بع ي لیبی تقر وا ف س

ي    ة ف التمردات المتكررة للطوارق في مالي، وكذلك موجات الجفاف التي أصابت المنطق
ذاء والشروط الضروریة         السنوات الماضیة أین عانوا ي الغ نقص ف ة الّالأمن وال من حال

 2.لحفظ كرامة اإلنسان

داد الك   ودة األع د ع ردات     بع د التم دنیین بع ازحین الم وارق والن اتلین الط ن المق رة م بی
ا      ة الشمال م ردي لمنطق المتكررة وسنوات الجفاف والقحط إلى مالي، واجھوا الواقع المت

الي          دأ اریخ م ي ت ع ف رد الراب ى التم رة إل ذه األخی ادت ھ ى إلى إشعال فتیل اإلحتجاجات ق
  . 1960الحدیث منذ اإلستقالل سنة 

 :ى إنتشار السالحفوض_ بـ 
ي من خالل          ة الساحل اإلفریق ل منطق ى كام لقد فتح إنھیار نظام القدافي نار الصراع عل

ات      د الجماع ي ی ت ف ا وقع رجح أنھ ي ی ا، والت ي لیبی رة ف ة المنتش لحة الھائل ات األس كمی
  اإلرھابیة التي إستفادت كثیرا من ھذه الفرصة إلعادة ھیكلة وتطویر ترسانتھا العسكریة

ة  ال داءات نوعی ام بإعت ن القی ا م ذي یمكنھ يء ال ي   ش ا ف ة وحلفائھ الح الغربی ى المص عل
  .المنطقة

  
  

1 Luis simon et autres, op.cit, p21.  
2 Mamadou Lamine doumbia, « la crise au Mali : Recueil de contributions », société 
malienne des sciences appliquées (SMSA), Décembre 2012, P 81.  
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ت      المي دخل رب اإلس الد المغ ي ب دة ف یم القاع ر تنظ ى أن عناص ین عل ع المختص ویجم
لیح ا   "ا في مؤخر ن التس ة م ة وإ     "لسریع مرحلة متقدم ة اللیبی داعیات األزم نتشار  جراء ت

ذا التنظیم،    م    1األسلحة الثقیلة في المنطقة واإلمدادات العسكریة الثقیلة لعناصر ھ ث ل بحی
ات          ة كرشاش لحة خفیف رات وأس ى متفج وى عل وفر س لح یت یم المس ذا التنظ ن ھ یك

التي كان من   الكالشنیكوف، وأصبح یملك بعد نفاذه إلى لیبیا أنواع عدیدة من الصواریخ،
ي    ت ف السھل الحصول علیھا كلما تمكن الثوار من السیطرة على مخازن السالح التي كان

 2.النظام اللیبي  قبضة 

ي       ین المسلحین ف دد اللیبی ف     2012وقد بلغ ع ا    90.000حوالي تسعون أل خص، كم ش
ا، قطعة سالح تدور في لیبی) ملیون 20(تشیر اإلحصائیات وجود حوالي عشرون ملیون 

ي   ري ف یش الجزائ وات الج زت ق ث حج وار حی ى دول الج ة عل ذه الحال ت ھ د إنعكس وق
ة  ة نوعی ات    130عملی ین الجماع ررة ب تباكات المتك ى اإلش افة إل راد باإلض اروخ غ ص

 .اإلرھابیة والقوات التونسیة
ورة            ة متط لحة ثقیل ى أس المي عل رب اإلس الد المغ ي ب دة ف ر القاع تفاد عناص د إس وق

دفاع الجوي    SA 24-SA Missiles)7(كصواریخ   المحمولة التي تستعمل في نظام ال
عن وجود  2011سنة ( CIA) وھو التحذیر الذي أطلقتھ مصلحة اإلستخبارات األمریكیة

دة       sa 24)  (الصواریخ  شحنات من  ى تنظیم القاع لیمھا إل م تس دى الطوارق ت وجماعة   ل
 .بوكوحرام 

ى        كما تأكد أیضا إستالم تنظیم القاعدة  دریبات عسكریة عل لوسائل عسكریة متطورة وت
 وتمثلت الشحنات في أسلحة الكالشینكوف ،2012دة التي تدعمت بھا سنة األسلحة الجدی

إلى جانب قاذفات  و صواریخ مضادة للدبابات من نو ع میالن أرض -و صواریخ أرض
ادة       (gard RBG7) الصواریخ رة من م حنات معتب ل وش ى قناب  Semtex) باإلضافة إل

 .التي صنفتھا األمم المتحدة كمادة شدیدة اإلنفجار (
  
  
  
  
 
 
  
ھام،  1 ة، زروال س ي كربوس رب     "عمران الد المغ ي ب دة ف دات القاع ذافي وتھدی ام الق قوط نظ داعیات س ین ت ر ی الجزائ

ول     "اإلسالمي في منطقة الساحل اإلفریقي دولي األول ح ى ال ي الملتق ة ف ة   : "، ورقة مقدم ة األمنی ي   المقارب ة ف الجزائری
 . 2013، )جامعة قالمة، قسم العلوم السیاسیة :الجزائر(، "الساحل اإلفریقي

ي   "أحمد إدریس، 2  ة المغرب العرب ة    "األزمة اللیبیة وتداعیاتھا على منطق ،عدد   ، مركز الدراسات المتوسطیة والدولی
  . 2001، سبتمبر  06
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ى      ذا الفصل إل ي ھ ا وإ  نحاول أن نتطرق ف ة وطنی ة  اإلستراتیجیات المتبع اً  لمواجھ قلیمی
ة    التھدیدات اإلرھابیة المتأتیة من شمال مالي، حیث نعمل على توضیح السیاسات الداخلی
رام صفقات       ى إب ة، إل اطق الجنوبی المتبعة لتأمین الحدود، بدءًا برفع تعداد الجیش فى المن

ود ال        ي الجھ ة ف ة المتمثل م السیاسة الخارجی وطن، ث ة  للتسلح لتأمین الحدود وحمایة ال دولی
ر         ابیین لتحری ة لإلرھ ع الفدی رار أممي یجرم دف التي تبدلھا الجزائر من أجل إستصدار ق
تراتیجیة          ة اإلس ة ودور اللجن ة المالی لمي لألزم ل الس ة للح ود الداعی م الجھ ائن، ث الرھ

  .الجزائریة المالیة
ان المشترك         ادة األرك ة قی ة من خالل دور لجن ة  لنتطرق بعدھا إلى الجھود اإلقلیمی ة كآلی

م دور اإلتحاد      ر، ث للتنسیق والتعاون األمني بین دول الساحل الخمس على رأسھم الجزائ
ة من خالل إعادة       UA) ( اإلفریقي ة المالی ومنظمة إیكواس في محاولة إیجاد حل لألزم

اده     ذي ق رد ال د التم دني بع م الم انوغو "الحك ادو س ما  "أم ة األفیس كیل بعث  ، وتش
)(AFISMA ثم ) (MINOSMA إلعادة السلم إلى شمال مالي.  
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  :اإلستراتیجیة الجزائریة: المبحث األول
اره مراحل     لعب العامل التاریخي دور مھم في صیاغة السیاسة الخا   ر بإعب ة للجزائ رجی

اع    ل أطم ا مح ھ جعلھ ع علی ذي تترب الموقع ال ین، ف تالل األجنبی زو واإلح ن الغ ة م متعاقب
ر من    تعّر 1830إلى غایة  1505ى، ومنذ الدول الكبر ى أكث ضت السواحل الجزائریة إل

ھ     حملة عسكر 100 ا تحوی وفمبر بم ورة ن دة       یة، لتكون ث د العقی م رواف د أھ ار أح  من أفك
  .و سیاستھا الخارجیة األمنیة الجزائریة

ة من أجل           ى توظیف مصطلح الشرعیة الثوری ر إل أثناء الثورة التحریریة سعت الجزائ
ادة        ت قناعة الق ل اإلستقالل كان د نی تزعم حركات التحرر في إفریقیا والعالم عمومًا، وبع

دیثا    تقاللھا ح ت إس ى نال دول الت ى غرار ال ریین عل ى  السیاسیین الجزائ ة عل ، قناعة قائم
ة، وإ تقدیس السیادة الوطنیة وحمایة الوطن  دم    والدفاع عن حدوده الجغرافی دأ ع دت مب تخ

ة   التدخل في الشؤون الداخلیة للدول كلغة في جمیع عالقاتھا الدبلوماسیة، وقد عرفت أزم
اش          ر كقضیة ال نق ا الجزائ ؤمن بھ ي ت دود الت حرب الرمال مع الجار المغرب بسبب الح

  .ھا من خالل الحفاظ على الحدود الموروثة عن المستعمرفی
لھ دور أساسي في صیاغة   نكما أن التوجھ اإلدیولوجي للجزائر أثناء الحرب الباردة كا 

ادة        ا المض تراكیة ومبادئھ ة، فاإلش دتھا األمنی ة عقی ة ومن ثم ة الجزائری السیاسة الخارجی
ق      لإلستعمار واإلستغالل كانت ذا قیمة بالنسبة لل ھ المواثی ا أكدت ك م ة، وذل دة الجزائری  عقی

  1989.1 ،1976 ،1964الوطنیة لسنوات 

كر      ار للمعس ن إنھی ة م ة وداخلی وّالت عالمی ن تح احبھا م ا ص ات وم ة الثمانین ع نھای وم
دة     ادئ العقی اإلشتراكي دولیًا والعصیان المدني داخلیًا، كان لھا تأثیر في إعادة صیاغة مب

والت المذكورة، بعد ظھور العنف المسلح المرتبط بظاھرة اإلرھاب  األمنیة لمسایرة التح
  .والجماعات اإلرھابیة

  
  
  
  
  
 
 كلمة عقیدة )(doctrine من الكلمةالالتینیة)(doctrina       ن الحرب ة بف ة والفلسفة المتعلق وتعني تعالیم النظریة العلمی

ة    دة األمنی ا، والعقی ة القواعد و    والجوانب المرتبطة بھ ي       ھي مجموع ة، الت ة والمرتبط ة المنظم نظم العقائدی ادئ وال المب
ي    ة األمن اوني (توجھ سلوك الدول اوني  /تع ر تع ا تحدد نظرة          ) غی دولي وھي غالب ي وال ى المستوى المحل ا عل وقراراتھ

  .یة للدولةلتحقیق األھداف اإلستراتیج...) العسكریة، اإلقتصادیة، السیاسیة(القادة لبیئتھم األمنیة وكیفیة إستخدامھم للقوة
ة  " صالح زیاني،  1 ة المفكر،   "تحوالت العقیدة األمنیة الجزائریة في ظل تنامي تھدیدات العولم كرة  (، مجل ة بس : جامع

 .291ص  ،2012 ،05، عدد )لحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ا
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وانین  وٕا یمانا بأولویة العمل الدبلوماسي على العمل العسكري سعت الجزائر جاھدة لسن ق
ى           دني وصوًال إل ام الم م الوئ ة ث انون الرحم دءًا بق داخل ب إلعادة اللحمة بین الفرقاء في ال

رن        ذ تسعینات الق ود من ن المفق ى تستعید األم ة حت ا   المصالحة الوطنی ك م العشرین، وذل
  .أفلحت فیھ إلى حد بعید

ادي وال   رن الح ن الق ى م ریة األول ة العش ي نھای والّ ف ي تح الم العرب ھد الع رین، ش ت عش
ر،    ست العدید من األنظمة العربیة، وم ة للجزائ ة اإلقلیمی ھي كلھا تحوالت حدثت في البیئ

ة الجز    ما شكل   ر للسیاسة الخارجی دي كبی دتھا األمن  تح ة وعقی ة، نتیجة اإلنكشافات    ائری ی
دیات حقیقی          ام تح ا أم ت أمنھ ة جعل دود الشرقیة والجنوبی ة یتوجب  األمنیة على طول الح

  .عادة صیاغة األولویات األمنیة لمواجھة تلك التھدیداتإتخاد إجراءات عاجلة وٕا
  :المقاربة األمنیة الجزائریة: المطلب األول 
العام من المبادئ الثابتة التي تقوم علیھا سیاستھا تستمد العقیدة األمنیة الجزائریة توجھھا  

ا    الخارجیة، حیث تعتبر العقیدة األمنیة تلك األفكار والمبادئ والمعتقدات التي تشكل نظام
  .فكریًا لمسألة األمن في الدولة

  :مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة -1 
اد     ن المب ي     فالسیاسة الخارجیة الجزائریة تقوم على مجموعة م ا الدستور ف ّص علیھ ئ ن

دة           م المتح ق األم منتھا مواثی ا تض ادئ أغلبھ ي مب اب األول، وھ ن الب ابع م ل الس الفص
ة  دة اإلفریقی ة الوح ي(ومنظم اد اإلفریق دم  ) اإلتح ة ع ة وحرك دول العربی ة ال وجامع

  .حترام سیادة الدولحیث تضمنت عالقات حسن الجوار وٕااإلنحیاز، 
  :لداخلیة للدولعدم التدخل في الشؤون ا  
ق          ھ مواثی ت علی ا نص ة، كم ادة الثانی ي الم دة ف م المتح اق األم ھ میث ص علی دأ ن و مب ھ

دور         ا ی أثر بم ؤثر وتت دول ت ق أن ال المنظمات اإلقلیمیة كجامعة الدول العربیة، فمن منطل
دول           ي ال دخل ف دم الت دأ ع د بمب دول المجاورة التقی ى ال اني من    حولھا یفرض عل ي تع الت

 .ن ذلك قد یؤدي إلى إتساع نطاق النزاع ونتائجھ السلبیةي الداخل ألازمات ف
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  :الحل السلمي للنزاعات بین الدول وعدم اللجوء إلى القوة
ى أساس الحل      وھو مبدأ  وم عل تبنتھ السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ اإلستقالل، حیث یق

اوض        ي إطار التف ین ف یم مع ي إقل السلمي للنزاعات بین الدول خصوصا المتجاورة منھا ف
واء      ي إحت المباشر أو عبر وساطة المنظمات اإلقلیمیة والدولیة، وقد نجحت دبلوماسیتھا ف

ي اإلطار     العدید من النزاعات، فالجزا ة ف ئر تسعى جاھدة إلیجاد حلول للنزاعات اإلفریقی
دخل ف    ن الت دول    اإلفریقي من أجل إقصاء القوى الخارجیة ومنعھا م ة لل ي الشؤون الداخلی

  .عة وتجنیب إلحاق الضرر بھاالمتناز
  :مبدأ التعاون مع دول الجوار  
ائي واإلقلیمي ق       اون الثن ع التع ى دف ات     یقوم ھذا المبدأ أساسا عل دعیم وتطویر عالق د ت ص

الجوار بین الدول، وبذلك قامت الجزائر بتوقیع إتفاقیات إخاء وحسن الجوار والتعاون مع 
  .كل الدول المجاورة بإستثناء المغرب

  :دعم حق تقریر مصیر الشعوب المستعمرة  
اء الث         ا أثن ة، وھو مستمد من تجربتھ ورة یعتبر مبدأ ثابت في السیاسة الخارجیة الجزائری

حراء       ة اإلستعمار كالص ع تحت وطئ التحریریة و تمارسھ اآلن مع الدول التي مازالت تقب
  .الغربیة التي صنفتھا األمم المتحدة كقضیة إستعمار

  :العقیدة األمنیة الجزائریة -2 
ة          دة األمنی ة العقی د طبیع ي تحدی ي ساھمت ف لقد تعددت وتنوعت المرتكزات والعوامل الت

ذه           الجزائریة منذ ا د ھ ي تحدی ر ف دات والمخاطر دور كبی ان شكل التھدی د ك إلستقالل، وق
وم األم    ى مفھ ي ظل تحو      العقیدة كما أدت إلى اإلعتماد عل ین، ف قیھ الصلب والل الت ن بش

  .البیئة الداخلیة والدولیة خالل العقود المتتالیة منذ اإلستقالل إلى غایة وقتنا الحاضر
تقوم علیھا العقیدة األمنیة الجزائریة، نحاول إجمالھا  وبھدف توضیح أھم المرتكزات التي 

  :في النقاط التالیة
  .إحترام سیادة الدول وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة كمبدا أساسي  *

ین    *  رة ب ر المباش رة وغی الطرق المباش ة ب ة واإلقلیمی ات الدولی لمي للنزاع ل الس الح
  .األطراف المتنازعة
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ض    ) الصلب، اللین(التركیز على مفھوم األمن بشقیھ *  لم واإلستقرار وف للحفاظ على الس
  .النزاعات

ا    ل الت ن العام دول م ة لل ؤون الداخلی ي الش دخل ف دم الت دأ ع ق مب ر ینطل ث تعتب ریخي حی
ادة          ع الق ورة إتب ة الث د نھای ل إستقاللھا، فبع الجزائر من بین الدول التي كافحت من أجل نی
تھا       م سیاس ة ورس ر الحدیث ة الجزائ اء دول ي بن نفس ف ى ال اد عل ة اإلعتم یین سیاس السیاس
القوة        ترجع إّال ب ن تس دت ل ا إن أخ ة ألنھ یادة الدول دیس س ى تق وا عل ا عمل تقبلیة كم المس
ة       ي الساحة اإلقلیمی دول خاصة ف والتضحیة، لذلك إتخدتھ مبدأ یصون ویدافع عن سیادة ال
ى الصعیدین السیاسي و العسكري،           ي شؤونھا سواءًا عل دخل ف دم الت التي تتواجد بھا وع
ا ال          ة ألنھ وى األجنبی ع الق ة م ات دفاعی دات أو إتفاقی ا ألي معاھ دم إبرامھ  وھو ما یفسر ع

ذا التصور      لرسمي والتوتتناسب مع الخطاب ا ق ھ بالد، ووف جھات السیاسیة اإلستقاللیة لل
ة         رفضت منح التسھیالت العسكریة د عسكریة أجنبی ول وجود قواع ة أو قب وى األجنبی للق

  1.على أراضیھا 

ادي أو     دف تف زاع بھ راف الن ین أط رة ب ات المباش ة المفاوض وة عملی ر بق دعم الجزائ وت
ي النزاعات        إیقاف األعمال العسكریة العدا ا الحسنة ف دأ الوساطة والنوای دعم مب ئیة، كما ت

  .التي یتعذر إقامة مفاوضات مباشرة بین أطرافھا
ة    كما كان للدبلوماسیة الجزائریة دور الوساطة في العدید من النزاعات واألزمات كاألزم

ي   في النزاع العراقي اإلیرانیة األمریكیة بسبب حادثة الرھائن، كما لعبت دور مھم اإلیران
ق       وٕا وانین والمواثی ا للق ن إحتكامھ ًال ع ري فض وبي اإلریثی زاع اإلثی اء الن تطاعت إنھ س

ؤتمر       ة الم از ومنظم دم اإلنحی ة ع ة وحرك دة اإلفریقی ة الوح ة كمنظم ة واإلقلیمی الدولی
اد         راز دور اإلتح دة إلب ت جاھ دة عمل والت الجدی د التح دة، وبع م المتح المي واألم اإلس

ي ص  ي ف ا      اإلفریق دأ إفریقی ن مب ا م ة فیھ ات القائم ض النزاع ا وف ن إفریقی ظ ام یانة وحف
  .لإلفریقیین

دت         ة وج ة اإلقلیمی ي مست البیئ احبة للتحوالت الت دة المص دات الجدی ور التھدی د ظھ وبع
د             ر والنزاعات، لتج ة الفق ھ تحت وطئ ع معظم دول اتي تقب ام ساحل أزم الجزائر نفسھا أم

دة من أجل     نفسھا مرة أخرى مجبرة على  لعب دورھا ومكانتھا الریادیة، حیث سعت جاھ
اء           ع الفرق ة لجم ود حثیث دلت جھ ا ب ة ومشكلة الطوارق، كم إیجاد حل سلمي لألزمة المالی
ھ          اني من ذي تع ة الفوضى واإلنقسام ال اللیبیین من مبدأ حسن الجوار إلیجاد حل ینھي حال

ا الجزا     ذر منھ ت تح ي كان دخل العسكري    دولة لیبیا، وھي الحالة الت ل الت ر قب ذي أنھى    ئ ال
حكم العقید القدافي، ورفضھا رفضًا قاطعًا أي عمل عسكري نظرًا لدرایتھا بأمور المنطقة 

  . وطبیعة الحلول التي یجب إتخادھا
  
  
  
  
  
  .120عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص  1
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كما تقوم المقاربة األمنیة الجزائریة على مفھوم األمن الشامل بحیث ال تركز على المفھوم 
ة     ھ اإلجتماعی ین بجوانب التقلیدي الصلب، بل تتبنى مقاربة تنمویة في إطار مفھوم األمن الل

  .انب التي تؤثر في أمن الدول والجماعاتواإلقتصادیة والبیئیة وغیرھا من الجو
رة حرب         ى فت ري إل رار الجزائ ویعود التركیز على مقاربة األمن الصلب لدى صناع الق

ل اإلستقالل،            دى لنی ة الم وطني حرب شرسة طویل ر ال التحریر أین خاض جیش التحری
اطر ال        ن المخ د م رت العدی تقلة ظھ دول المس وع ال ى مجم ر إل مام الجزائ د إنض ي وبع ت

ع الجار المغرب        ال م بإمكانھا تھدید األمن الوطني ورقعتھ الجغرافیة، لترسم حرب الرم
صفحة جدیدة من التھدید التقلیدي ال یمكن تجاھلھ، حیث أصبح عامل موجھ للعقیدة األمنیة 

  .في شقھا العسكري
ا       عتبرتوقد إ  ة أي خطر ن بع المغرب تھدید ال بد من تطویر الترسانة العسكریة لمواجھ

من الحدود الغربیة، ذلك ما یفسر تمركز أغلبیة القوات المسلحة على الحدود مع المغرب، 
وبالرغم من الحظر الذي فرض على الجزائر في مجال التسلح أثناء العشریة السوداء، إال 

ھ  أأنھ بعد رفع ذلك الحظر واصلت سیاسة التسلح وتطویر قدرات الجیش الشعبي و دخلو ل
ر شراء       مجال اإلحترافیة ل األكث دول العشرة األوائ ، وتبقى الجزائر تحتل مرتبة ضمن ال

  1.لألسلحة في العالم بھدف تعزیز قدراتھا 

ر مواصلة          ى الجزائ ي، حتم عل ومع بروز التھدیدات الجدیدة المتاتیة من الساحل اإلفریق
اب والج      ھا مكافحة اإلرھ ى رأس دات عل ك التھدی ة تل ة لمواجھ لح النوعی ة سیاسة التس ریم

دود          أمین الح د لت زة للرص ات وأجھ تالك آلی رورة إم ى ض زت عل ث رك ة، حی المنظم
ات    راق الجماع تطالع، إلخت ة وإ  واإلس ابات المنظم ة والعص ا  اإلرھابی ال مفعولھ بط

ى         ین عل د من المحلل راه العدی ذي ی ر ال وع من    وتھدیداتھا ألمن الوطن وحدوده، األم ھ ن أن
درات وٕا تنزاف لق ات الاإلس ل األزم مكانی ي ظ ة ف رول  دول عار البت فت بأس ي عص ات الت

  .نعكاساتھا على السیاسات التنمویة في الداخلوٕا
أما المقاربة التنمویة التي تندرج في إطار األمن الشامل فقد حاولت الجزائر تمریر رؤیتھا 
روات             اج لسیاسات اإلستعمار ونھب الث ا ھي نت ا إفریقی اني منھ ي تع على أن المشاكل الت

ة        الت رات أن محاول د من الم ي العدی دت ف ا أك ي تعرضت لھا أثناء الحقبة اإلستعماریة، كم
اب والجر  اھرة اإلرھ ى ظ اء عل احل وإ القض ة الس ي منطق ة ف ة المنظم ون یم ا ال یك فریقی

ة     م األنظم ھ معظ ذي تعانی وي ال ل البنی ة الخل ق معالج ن طری ل ع كریة، ب انة العس بالترس
  .اإلفریقیة

  
  
  
  
  
  
  
  :، متوفر في"الجزائر بین توجھ إستراتیجي وعقیدة امنیة"علي جھاد، بورعة  1
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  :فالدولة في إفریقیا تعاني من عدة معظالت أھمھا
  . صعوبة بناء الدولة في حد ذاتھا

  
  . وتنامي الصراعات اإلثنیة والھویاتیة

  
  . ھشاشة البنى اإلقتصادیة

  .ضعف اآلداء السیاسي وكثرة اإلنقالبات العسكریة
 .إنتشار جمیع أشكال الجریمة المنظمة واألمراض الفتاكة

  
ك أو  ل ذل ي         ك ا ف ات بینھ ة والتحالف ة المنظم اب والجریم امي اإلرھ بة لتن ة خص د بیئ ج

 المنطقة، وبذلك عملت الجزائر على إقامة سیاسات تنمویة كالشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا
) (NEPAD        ول ادرة جادة إلیجاد حل ا وھي مب و یعد الرئیس بوتفلیقة أحد أبرز زعمائھ

  .عمومٕافریقیا على ال لمشاكل الساحل و
  
ة    ة واإلقلیمی ات الدولی ا المنظم ي تبنتھ ة الت رامج التنموی ي الب ا ف ر طرف ت الجزائ ا كان كم

دیم مساعدات سنویة        ى تق ا تحافظ عل الموجھة للدول اإلفریقیة على منھا دول الجوار، كم
ي           ة ف ة مشاریع تنموی الي و النیجر من أجل إقام للعدید من الدول اإلفریقیة على رأسھا م

الد          المناطق ي ب دة ف ع تنظیم القاع ارب م ن التق ذلك م التي یتواجد بھا الطوارق، ومنعھم ب
  .المغرب اإلسالمي

ـ    ھ ال ب دورت  49ویمثل تبني اإلتحاد اإلفریقي لمبادرة الجزائر حول التنمیة في الساحل عق
مة ي        بالعاص رافیة ف ا اإلستش ا ورؤیتھ ى نجاعتھ د عل ة تأكی ا، بمثاب س أباب ة أدی اإلثیوبی

  1. اطي مع قضایا المنطقةالتع

دة األ     ھ العقی یاغة وتوجی ي ص رًا ف ا دورًا كبی ت الجغرافی الموقع  و لعب ة، ف ة الجزائری منی
ى        ة المتوسط إل ر بواب م، فھي تعتب اإلستراتیجي الذي تحتلھ جعلھا ذات بعد إستراتیجي مھ

ي وأكثر إفریقیا، كما تعتبر  ة،    من أكبر دول المغرب العرب ي المنطق أثیرا ف ا ت ب    ھ ى جان إل
  .فریقیا بخصوصیاتھا ومشاكلھاوٕاإعتبارھا الحد الفاصل بین أوروبا األكثر تطورًا 

ي    فالدور الریادي الذي یتماشى مع موقعھا الجیوبولیتیكي جعلھا زعیمة حركات التحرر ف
اردة       اء الحرب الب د إنتھ ة، وبع العالم أثناء الحرب الباردة وھو عامل موجھ لعقیدتھا األمنی

ور روز     وظھ لح وب ف المس ة العن ا دوام المي ودخولھ توى الع ى المس دة عل والت جدی تح
ل       ي كعام ا الجغراف م یكن موقعھ ظاھرة اإلرھاب والجریمة المنظمة وتجارة المخدرات، ل
ة    ر معلوم دات غی رة وتھدی ة خطی افات أمنی ام إنكش ا أم ل جعلھ ب ب م فحس تراتیجي مھ إس

ى الفوا     ر عل ث ال تقتص ان، حی ان والمك خاص      الزم ى األش داھا إل ل تتع ة ب ل الدوالتی ع
  .والجماعات اإلرھابیة والعصابات المنظمة

  :، متوفر في"اإلستراتیجیة األمنیة للجزائر تعزز المقاربة التنمویة، موقع جریدة المساء"خ، . ملیكة 1
http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8 
%D8%A7%D8%B1 /%D8% A7%D9%84%D9%8 8 D8%A7%D8%B 1%D 8%A8 
%D8%A9/html.  

http://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8
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ة اإلرھاب     ة بمحارب كل ذلك كان عامال في توجیھ ھذه العقیدة على رأسھا القضایا المتتعلق
داخلي      والجریمة المنظمة د ال ى البع دة إل ذه العقی ، أي اإلنتقال من البعد الخارجي كمحدد لھ

، مع الحفاظ على مكانتھا وریادتھا كقوة إقلیمیة، فھو 1صیاغتھا  الذي أثر بشكل واضح في
  .مسعى ال یتغیر بتغیر العوامل الموجھة لتلك العقیدة

ت     عملت الجزائر منذ إستقاللھا على دعم مبدأ الحل السلمي للن   ة سواءًا كان زاعات الدولی
ول العسكریة    نزاعات بین الدول أو نزاعات داخلیة، حیث عملت جاھدة على إستبعاد الحل

زاع     راف الن ى أط ة عل ائج كارثی ن نت ھ م ا تخلف ل   ، لم ول أن العوام ن الق ذلك یمك وب
ث         ت متنوعة، حی ر كان ة للجزائ دة األمنی ة العقی والمرتكزات التي ساھمت في تحدید طبیع

ة      كا ى غای ى من اإلستقالل إل ن العامل اإلیدیولوجي الموجھ لھذه العقیدة في السنوات األول
المي واإلقلیمي            ى المستوى الع دة عل ن ظھرت تحوالت جدی رن العشرین أی تسعینیات الق
ي   وبروز ظاھرة اإلرھاب والجریمة العابرة للحدود، وزیادة حدتھا في السنوات األخیرة ف

  .يمنطقة الساحل اإلفریق
وبالرغم من تنوع العوامل المؤثرة والمحركة للعقیدة األمنیة للجزائر، فإن المبادئ الكبرى 
لھذه العقیدة لم تتغیر بل یتم في كل مرة تكییف ھذه المبادئ لتتماشى مع التحوالت الداخلیة 

  :والدولیة لتبقى النخب الحاكمة تراھن على
  رام سیادتھاعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وٕا حت

  دعم الحل السلمي للنزاعات الدولیة وتجنب الحل العسكري
  

رساء  في حل النزاعات وإ  ) اللین/الصلب(وأخیرا اإلعتماد على مقاربة األمن بشقیھ  
  السلم

ا         ة ضرورة قصوى، كم دودھا الجغرافی بالد وح فاإلستعانة بالمؤسسة العسكریة لتأمین ال
ف   ي مختل ة ف اریع التنموی اب و أن المش اھرة اإلرھ ن ظ د م ى الح ل عل ب تعم الجوان

ا        ي إفریقی ة ف ة والدولی ن النزاعات الداخلی اإلنخراط في الجریمة المنظمة، وبالتالي الحد م
  .والساحل اإلفریقي المجال اإلقلیمي لألمن الوطني الجزائري

  :السیاسة األمنیة الداخلیة لمواجھة التھدیدات اإلرھابیة: المطلب الثاني
د أ  ا          لق مال إفریقی ي ش ة ف ن األنظم د م ل العدی ت ھیك ي مس ة الت والت اإلقلیمی دت التح

ة، من           ة وتوجھات سیاستھا الخارجی دتھا األمنی ق عقی ة وف بالجزائر إلى إتباع سیاسة أمنی
  .2010أجل مواجھة التھدیدات المصاحبة لتلك التحوالت مطلع 
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دثت            ة ح دود الغربی ى الح ي الجار المغرب عل ل ف د المتمث دیم الجدی فإلى جانب الخطر الق
ي ود           ار النظام اللیب دود الشرقیة نتیجة إلنھی ى طول الح رة عل ة خطی خول  إنكشافات أمنی

دود         ا أصبحت الح ة، كم ي من جھ ن عل تونس في فوضى سیاسیة مصاحبة لسقوط نظام ب
د            ي ی الي ف ة النیجر وسقوط شمال م الجنوبیة مفتوحة على مصرعیھا نتیجة لھشاشة دول
رب           بالد المغ دة ب یم القاع ھا تنظ ى رأس ة عل ات الجھادی ة والجماع ات الطوارقی الجماع

  .اإلسالمي من جھة أخرى
ى إتخاد إجراءات           كل ذلك أدى ري إل ي النظام الجزائ رار ف بالقادة السیاسیین وصناع الق

د       ة بع دوده الترابی ة ح وطن وحمای أمین ال ى ت ل عل دات، والعم ك التھدی ة تل ة لمواجھ عاجل
ي شمال     حدوث تحالفات بین الجماعات اإلرھابیة وعصابات الجریمة المنظمة المنتشرة ف

  .مالي ومنطقة الساحل ككل
دود    فرد الفع ى الح ل على المستوى الداخلي تمثل في تدعیم القوات العسكریة المرابطة عل

اع سیاسة التسلح من أجل        ع إتب الجنوبیة بوحدات وكتائب عسكریة من مختلف القوات، م
ة، وھي        دود واإلستطالع والمراقب ة لحراسة الح الحصول على األجھزة واألسلحة النوعی

اء األ   سیاسة جاءت بعد رفع الحظر الذي كا ي مجال إقتن سلحة  ن مفروض على الجزائر ف
  .دراك العجز الناتج عن ذلكأثناء العشریة السوداء وٕا

ة، من      ة واإلقلیمی كما سعت الجزائر جاھدة على المستوى الخارجي لدى المنظمات الدولی
ي   ائن، وھ ر الرھ ل تحری ة مقاب ات اإلرھابی ة للجماع ع الفدی رم دف انون یج دار ق ل إص أج

سبانیا،  یة على رأسھا فرنسا وألمانیا وٕابتزاز رضخت لھا العدید من الدول األوروبعملیة إ
ة   ر أن الفدی ر الجزائ ث تعتب زود     حی ن الت ا م ة، تمكنھ ل للجماعات اإلرھابی ر دخ ل أكب تمث

م        ذباألسلحة وال رة نتیجة للك ي إنتشرت بكث خیرة ومختلف المؤن من األسواق السوداء الت
ي       الھائل من األسلحة الد ر سبب ف ا الجزائ ا أسلحة تعتبرھ ائرة في لیبیا و شمال مالي، كلھ

رفع القدرات القتالیة لتلك الجماعات وتنفیدھا ألعمال عدائیة ضد مصالحھا ومصالح دول  
دة      راءات المتخ ى اإلج یل إل رق بالتفص ذلك نحاول التط ورین، ل ة تیقنت ا حادث ة منھ المنطق

  .لمواجھة ھذه التھدیدات
  :ة عسكرة الحدودإستراتیجی - 1
ل   نظرًا للتطورات التي شھدتھا الساحة اإلقلیمیة للجزائر المصاحبة لسقوط األنظمة في  ك

ي   ا ف ونس ولیبی ن ت نة  وٕا ،2011م ة س ة المالی ى األزم اتھا عل ادة  2012نعكاس ح للق إتض
ة     الجزائریی دود الجنوبی دى شساعة الح  ٕانكشافھا ون حجم التھدید الناتج عن ذلك وٕادراك م

ذلك   اتي، ل احل األزم ن الس ة م دات المتأتی ع التھدی ى جمی دتعل ة  عم ف الحراس ى تكثی إل
  .والمراقبة على طول الحدود الشرقیة والجنوبیة والجنوبیة الغربیة للبالد
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عمدت وزارة  الرابعة و السادسة ونظرا لشساعة المساحة التي تمیز الناحیتین العسكریتین
اتیین     ى إستحداث قطاعین عملی ة       الدفاع الوطني إل اس بالناحی األول شمال شرق عین أمن

ة بحاسي             ول البترولی ي تضم الحق ة الت ة ورقل ي والی ا ف د مقرھ ة المتواج العسكریة الرابع
ا     مسعود، د مقرھ ذي یتواج والثاني بمنطقة برج باجي مختار بالناحیة العسكریة السادسة ال

ان المشتركة    ادة األرك ة العسكریة      في تمنراست التي تضم مقر لجنة قی ر الناحی د مق ،ویبع
ل عن        ا ال یق ا بم ع لیبی دود م ي       1000الرابعة بورقلة عن الح ا ان أقصى نقطة ف م، كم كل

ر   ل عن      النا الحدود تبعد عن مق ا ال یق ة العسكریة بم ھ       1600حی ا تعانی م، وھو نفس م كل
احیتین ن    ا الن دت قیادت ادة      الناحیة العسكریة السادسة حیث وج ي قی ام صعوبات ف فسیھما أم

الي          وٕا مال م ي ش راع ف ف الص د كش دود، وق ى الح ة عل كریة العامل داتھا العس دارة وح
ى    ة عل طرابات األمنی ا واإلض ي لیبی ة ف رب األھلی ي   والح كالت ف ن مش دود ع ول الح ط

ل         ھ خل بعض أن راه ال ا ی ك م ة، ذل التغطیة األمنیة وقیادة القوات التي تراقب الحدود الطویل
ز       د تمرك دة بع ة الجدی ات األمنی كریة للمتطلب واحي العس الیم الن ة أق دم مطابق ن ع اتج ع ن

  1.والحرب في لیبیا ثم في مالي  الجماعات اإلرھابیة في شمال مالي

ك   ل تل ي  ك ورین ف ة تیقنت ع حادث ًا م راءات وتزامن ة   2013اإلج ق ناحی دا لخل ت تمھی كان
ة    ز المراقب عسكریة سابعة مقرھا والیة إلیزي، حیث أنجزت العشرات من الثكنات ومراك
اجي            رج ب ى محور ب اعي عل ي دف ي إطار مخطط أمن ة ف وتھیئة مھابط للطائرات العمودی

ار و زاواتین"مخت ة   "تین دود الجنوبی ي الح ور ف الكوم"، ومح دود  ابجان "تین ى الح ت عل
  .الشرقیة

ى    كریة إل ادة العس دت القی دود عم ول الح ى ط ف عل كري مكث د عس مان تواج دف ض وبھ
ن     دة م كریة جدی دات عس ة، بوح دود الجنوبی ى الح ة عل دات المرابط ف الوح دعیم مختل ت

ذ سنة   ر   قامت  2011مختلف القوات البریة والجویة والدرك والقوات الخاصة، فمن الجزائ
والي   ت ح دود  7000بتثبی راس الح وطني ح درك ال وات ال ن ق دود  (GGF) م ى الح عل

ة     كریتین الرابع احیتین العس دعیم الن ت بت ا قام ة، كم تراتیجیة دفاعی ا كإس ع لیبی رقیة م الش
ى     20.000والسادسة بحوالي عشرون ألف  ا عل من قوات الجیش الوطني الشعبي وتثبیتھ

  2.مختلف النقاط الحدودیة

  
  
  
  
  
  
  
  
، موقع جریدة البالد، متوفر "قطاعات عملیاتیة جدیدة لمواجھة افضطرابات األمنیة على الحدود"ع، .م ،و إیمان.بھاء الدین 1

  . .www.elbilad.net/article/detail?id=16425: في
2 Laurence aida ammour, « évolution de la politique de défense algérienne », centre français de 
recherche sur le renseignement (CFRR), n°= 07, Aout 2013, p06.  

http://www.elbilad.net/article/detail?id=16425.
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ع   ت أكث    2012وبمطل م تثبی ة ت ة والمالی ة والنیجری دود اللیبی ول الح ى ط ون عل ن ثالث ر م
ة       دة جوی ا قاع وطني، منھ درك ال وات ال من أجل إستخدامھا كغطاء جوي       قاعدة جدیدة لق

دة           ذه القاع دعیم ھ م ت ا ت حراویة الشاسعة، كم ة الص ة والمنطق فّعال لمراقبة الحدود الطویل
  .من قوات التدخل السریع المحمولة جوًا عن طریق المروحیات ) 3000(بثالثة آالف 

ة من أجل تنسیق           وفي جانب الت ة عملیاتی ق غرف ادة العسكریة بخل ي قامت القی عاون األمن
ن دول    رائھم م ریین ونظ باط الجزائ ین الض تخباراتیة ب ات اإلس ادل المعلوم ات وتب العملی

ة   دو     الساحل المجاورة، بعدما قررت الجزائر دعم وتسلیح المیلیشیات العربی ل الب من قبائ
ة     الرحل من سكان شمال مالي والنیجر كلت لمواجھ ي ُش ودمجھم ضمن القوة اإلفریقیة الت

  .مختلف التھدیدات
ة  اوقد عملت الجزائر على التزود بنظ  ة اإللكترونی ة رادارات     م للمراقب ي تضم منظوم الت

ات        دود للعرب ر الح لل عب اوالت للتس بط أي مح ف وض ى كش ادرة عل ذار ق ة اإلن وأنظم
حوبة بمر     ة مص ذه األنظم ات أرضیة      واألشخاص، حیث تكون ھ ة ودوری ة مكثف ة جوی اقب

  . للفرق المتخصصة في مكافحة اإلرھاب
ة موجة من        2013وبمطلع ماي   دود الجزائری ى الح شھدت منطقة الشعابني التونسیة عل

د       ر تھدی ھ الجزائ ك إعتبرت ل ذل األعمال اإلرھابیة أدت إلى إغتیال ثمانیة جنود تونسیین، ك
طنیة، لذلك قررت القیادتین الجزائریة والتونسیة  الوألمنھا بسبب قربھ من حدودھا  مباشر

ر من        ث أقیمت أكث ات اإلستخباراتیة، حی التنسیق األمني الكامل فیما بینھم وتبادل المعلوم
انون م    )  80(ثم ا ت ا كم دود بینھم ى الح ة عل ة مراقب رون نقط اء عش ة )  20( إنش منطق

على الحدود من كال الجانبین حیث  ، باإلضافة إلى تدعیم القوات المرابطة1 عسكریة مغلقة
ف    تون أل والي س ى ح لت إل ي،    60.000وص ري والتونس ین الجزائ ن الجیش كري م عس

  .بھدف التنسیق العملیاتي ومحاصرة كل التحركات اإلرھابیة بالمنطقة
ذلھا المؤسسة         ي تب ارة الت ودات الجب دات والمجھ من خالل ما سبق نرى مدى حجم التھدی

ادة كریة والقی دود   العس أمین الح ل ت ن أج یة م ذي  السیاس اب ال ا اإلرھ ى یقای اء عل والقض
  .یتربص بالدولة 

  :إستراتیجیة التسلح - 2 
ادة السیاسیة        دت القی ري عم وطني الجزائ بالنظر إلى حجم التھدیدات التي تواجھ األمن ال

اع سیاسة التسلح    ة للمؤسسة العسك       والعسكریة إلى إتب درات الدفاعی دف تطویر الق ریة بھ
دود         ة الح ة مراقب ي من شأنھا تسھیل عملی وتزویدھا بالعتاد واآللیات واألنظمة الحدیثة الت

  .وتعقب الجماعات اإلرھابیة وعصابات التھریب والجریمة المنظمة
  
  
  
  
  
  

1 Laurence aida ammour, Ibid, p07.  
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ن كریة وإ  وم ائل العس ویر الوس ل تط ع   أج ى م ا یتماش ري بم یش الجزائ ز الج ادة تجھی ع
التحوالت الجدیدة ومرحلة اإلحترافیة، إتبعت القیادة العلیا للبالد سیاستین األولى تتمثل في 

ة شراء      محاولة إقامة قاعدة صناعیة عسكریة في الداخل، و ى عملی د أساسا عل الثانیة تعتم
  .األسلحة من الخارج باإلعتماد على الشركاء الدولیین

  :سیاسة تطویر الصناعات العسكریة  -أ 
كریة للجزا    ناعة العس رت الص ا إعتب ة وإ   لطالم م الدول ة بحج عیفة مقارن ر ض ادھا ئ قتص

ي إعادة تجھی         ال ف ا دور فع ان لھ ك ك ز الجیش وعصرنتھ   وتعداد جیشھا، وبالرغم من ذل
ا        4.9حوالي  2012حیث بلغت نسبتھا سنة  ع نسبة نموھ ب أن ترتف ا یرتق ار دوالر كم ملی

  .2018مطلع % 2.6إلى 
وتقوم الصناعة العسكریة الجزائریة حالیًا على عملیة التصنیع تحت الترخیص من طرف  

ف الرو اد الخفی لیة للعت ركات األص ادق الھجومی الش ل البن یني، مث ي والص ات  و ةس قاذف
ز         ، Roquettes-Lance)( الصواریخ ي تتمی دول الت ك ال ي ذل ر ف حیث تستھدف الجزائ

ي القطاع العسكري      صناعات العسكریة المتطورة والفّعبال الة بھدف خلق مناصب شغل ف
ا   ل التكنولوجی داخلي ونق اد ال دعیم اإلقتص ار لت ذي بإعتب كري ال ال العس ى المج اع إل ه قط

ة،   دولیة، كما دخلت الجزائر في العدید من الشراكاتتنافسي في األسواق ال صناعة تجاری
ة و   تكنولوجیة  بالتوقیع على إتفاقیات شراكة مع العدید من المؤسسات العسكریة الجزائری

  .الدولیة 
   

  :سیاسة التسلح_بـ 
المي             رب اإلس الد المغ ي ب دة ف ن القاع ة م د اإلرھابی د التھدی دود ض أمین الح دف ت بھ

رام        وفروعھا و ى إب وم عل ة تق ر إسترتیجیة ثانی عصابات الجریمة المنظمة، إتبعت الجزائ
دة      ات الجدی ة المتطلب ا تغطی ي بإمكانھ ورة الت لحة المتط راء األس خمة لش فقات ض ص

  .المتماشیة مع طبیعة التھدیدات األمنیة
الم خ  )  11(كز الحادي عشروقد حلت الجزائر في المر  الل بین أكثر الدول تسلحًا في الع

ث   وفقًا لتصنیف معھد ستوكھولم ألبحاث السالم 2014و 2010الفترة الممتدة ما بین  ،حی
من مبیعات السالح العالمیة كما أشار التقریر إلى أن الجزائر تتصدر % 03إنفردت بنسبة 

ا   ة     %30 الدول اإلفریقیة في مجال إقتناء األسلحة، بإقتنائھ من مشتریات األسلحة اإلفریقی
ي     1لى المغرب والسودان لتتقدم بذلك ع  ات األربعة األخیرةخالل السنو اتي روسیا ف ، وت

دة    ات المتح ا والوالی ین وفرنس ا والص ا وٕایطالی م ألمانی ر ث درة للجزائ دول المص ة ال مقدم
  . األمریكیة

  
  
  
  
حّوالت األمنیة وٕالتزاماتھ الجیش الوطني یواكب الت: عالمیًا في إستیراد األسلحة 11الجزائر األولى إفریقیا و"م، . حكیم 1

  :متوفر في . موقع جریدة الموعد، " في المنطقة
www.elmaouid.com/index-php/national/42689-armements-algérie  

http://www.elmaouid.com/index-php/national/42689-armements-alg
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ى المس ى  عل دة عل ر جاھ ت الجزائ ة عمل ا األمنی دعیم مقاربتھ ل ت ن أج ارجي وم توى الخ
ات      ن التنظیم د م ا العدی ي تتباناھ اف، الت ات اإلختط دولي بخطر عملی ع ال تحسیس المجتم

ست  مالي والساحل اإلفریقي، وقد كّر اإلرھابیة على رأسھا تنظیم القاعدة في منطقة شمال
الغ       دبلوماسیتھا من اجل إصدار قوانین  ر المب ث تعتب ائن حی ر الرھ ة لتحری تجرم دفع الفدی

اتلین         د المق تم بواسطتھا تجنی ة، ی الي للجماعات اإلرھابی المدفوعة في شكل فدیة مصدر م
ن         احبھا م ا ص ة وم ة اللیبی د األزم ا بع وداء خصوص واق الس ن األس لحة م راء األس وش

  .اإلنتشار الواسع للسالح في المنطقة
ى  الدول األوروبیة لمطالب الخاطفین من أجل تحریر رھائوقد رضخت العدید من   نھا عل

ا وإ   ر          غرار فرنسا وألمانی ة للجزائ ادئ السیاسة الخارجی ع مب ا یتعارض م سبانیا، وھو م
ة   وعقیدتھا األمنیة التي تقوم على محاربة اإلرھاب وعدم التفاوض مع الجماعات اإلرھابی

ي ا  ر ف ت الجزائ د أثبت فتھا، وق ت ص ا كان ب  مھم وخھا لمطال دم رض رات ع ن الم د م لعدی
یم    رف تنظ ن ط دامھم م م إع ن ت راق، أی ي الع ییھا ف اف دبلوماس ة إختط ابیین كعملی اإلرھ
ة           ي مدین اھم لدبلوماسییھا ف د إختطف م تخضع لمطالبھم عن ا ل القاعدة في بالد الرافدین، كم

ة الشيء   شمال مالي، حیث خاضت مفاوضات مراطونیة لتحریرھم دون دفع الفد "غاو" ی
  .الذي دفعھا إلى إجالء دبلوماسییھا من لیبیا تفادیا إلختطافھم

ارت     ورین و إخت وم تیقنت ذت ھج ي نف دماء الت ون بال ة الموقع ع كتیب زم م ت بح ا تعامل كم
التدخل العسكري الذي نفذتھ القوات الخاصة الجزائریة بإحترافیة عالیة، لتؤكد مرة أخرى 

ى        جاھزیة وفعالیة المؤسسة العسك   ل للحصول عل ذا المجال دون إعطاء أي أم ي ھ ریة ف
  .الفدیة

ث              ة، حی ع الفدی ة دف انون یجرم عملی دار ق ي الضغط من أجل إص وقد نجحت الجزائر ف
 2014جانفي  27المنعقدة في  7101في جلستھ )  2133( أصدر مجلس األمن القرار رقم

ا یجرم صاحبھ،    ،أین إعتبر عملیة دفع الفدیة لإلرھابیین ع 05الملحق رقم  مل محرم دولی
م    القرار رق ع    2001لسنة  )  1373( كما إعتبر القرار مكمل للقرارات السابقة ك ذي یمن ال

تقدیم أي شكل من أشكال الدعم الصریح أو الضمني إلى الكیانات أو األشخاص الضالعین  
م    رار رق ى الق افة إل ة، باإلض ال اإلرھابی ي األعم نة )  1904( ف رار ر 2009لس موالق  ق

ة    2012لسنة )  2083(و القرار 2011لسنة ) 1989( ع الفدی خاص   ،حیث یجرم دف لألش
المذكورة أسمائھم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظیم القاعدة من أفراد او جماعات 

  .أو مؤسسات أو كیانات
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ا     تمكنت من حشد المجتمع الدولي حو وقد ث شاطرت إدارة أوبام ة حی ل مخاطر دفع الفدی
رحت   ن ص ة، أی ع الفدی ریم دف ول تج ر ح ة الجزائ س"قناع وزان رای ات  "س ة الوالی ممثل

واألمن في إفریقیا  المتحدة لدى األمم المتحدة خالل إجتماع مجلس األمن المخصص للسلم
ابعیھم   " قائلة  سنبقى منشغلین كثیرا بجماعات تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وت

  ."الذین یستغلون عملیات اإلختطاف من أجل تمویل اإلرھاب
ر   2012كما صادق مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في أكتوبر   على الئحة حول األث

  .ن قبل اإلرھابیین على حقوق اإلنسانالسلبي إلختطاف الرھائن م
دة           ث أدان بش ة، حی ع الفدی ي مجال تجریم دف ر ف وقد دعم اإلتحاد األروبي مقاربة الجزائ

ة،      ص من طرف الجماعات اإلرھابیة وٕاإختطاف األشخا الغ مالی ل مب طالق سراحھم مقاب
ة  ضمن الئحة تمت المصادقة علیھا في لكسمبورغ عقب إجتماع لوزراء الشؤون  الخارجی

ذا          ي ھ ن ف س األم رارات مجل ادة بق ر واإلش ادرة الجزائ ا لمب ي تكریس اد األوروب لإلتح
س           وائح الصادرة عن مجل ز الل ھ السیاسي وتعزی الموضوع، كما عبر اإلتحاد عن إلتزام
ابیین من اإلستفادة من         ع اإلرھ ى من دة إل األمن، داعیا كل الدول األعضاء في األمم المتح

  .ر أو غیر مباشرفدیات بشكل مباش
م    ة رق م العادی ي دورتھ رب ف ة الع ى وزراء الخارجی د تبن ذ  )134(وق من بن اھرة ض بالق

زاز من      ل أشكال اإلبت اإلرھاب الدولي وسبل مكافحتھ، إقتراح الجزائر القاضي برفض ك
  .قبل الجماعات اإلرھابیة بالتھدید أو قتل الرھائن أو طلب فدیة لتمویل جرائمھا اإلرھابیة

ة      ك  دول الثمانی د مجموعة ال ابیین تأیی ما لقي مقترح الجزائر حول تجریم دفع الفدیة لإلرھ
ى        ت عل امیرون أن المجموعة وافق د ك الكبرى، حیث أعلن رئیس الوزراء البریطاني دافی
بحث صیغة دولیة لمنع دفع الفدیة للجماعات اإلرھابیة من أجل تحریر الرھائن المختطفین 

  .عد حادثة تیقنتورین، وذلك في القمة المنعقدة بإیرلندا الشمالیةحول العالم، خاصة ب
داخل     ین ال وبذلك نرى أن المجھودات التي تبذلھا الجزائر وفق مقاربتھا األمنیة إنقسمت ب

ا إلسماع صوتھا من         من أجل حمایة البالد وتأمین حدودھا، والخارج من خالل مكافحتھ
ل والتنسیق من أجل     ظاھرة عابرة لل خطر اإلرھاب بإعتباره حدود والوطان البد من العم

  .مكافحتھ وتجفیف مصادر تمویلھ على رأسھا تجریم دفع الفدیة
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  :الخیار الدبلوماسي ھو الحل أزمة شمال مالي: المطلب الثالث
ث        دولي حی ي وال ا اإلقلیم ع محیطھ ا م ي تعامالتھ یة ف بل الدیبلوماس ر الس ت الجزائ إتبع

ي      دخل ف ض الت ة ورف ة و الدولی ات اإلقلیمی كري لألزم ل العس اطع الح كل ق ارض بش تع
ة         ى سیاس ز عل ا ترك وار كم دأ حسن الج ى مب وم عل دول، فسیاستھا تق ة لل الشؤون الداخلی

فعل عن طریق الحل السلمي للنزاعات في إطار الشرعیة الدولیة ومبدأ الوساطة والنوایا ال
  .الحسنة

یة     ت الدیبلوماس ذلك عكف ري ل وطني الجزائ ن ال ى األم لبا عل ت س ة إنعكس ة المالی فاألزم
ات        ة، خالل مراحل األزم دتھا األمنی الجزائریة على معالجتھا بطرق سلمیة تتماشى وعقی

ین             المتعددة من  ة سالم ب ى إیجاد إتفاقی ت عل د عمل بالد، وق ي شمال ال الصراع المزمن ف
ة     الل أزم راع خ ي الص ین        1991طرف الم ب اق س مي لإلتف التوقیع الرس ى ب ذي إنتھ ال

ي   رفین ف ارس  26الط ة   1996م م أزم ة    2006،ث ودات حثیث ذلت مجھ ن ب مأی مل  لل ش
  .المالیین

  :زمةالدیبلوماسیة الجزائریة بعد إندالع األ -1 
ق       تفضل الجزائر دیبلوماسیة الفعل  ا وف على دیبلوماسیة التصریحات، وھي تتحرك دائم

ھذا اإلطار في حاالت اإلستقرار وحالة التأزم في العالقات مع الجوار، كما ترى أن جمیع 
ة كحل         زم التحرك الجماعي ضمن المجموعة اإلفریقی المشاكل المطروحة في إفریقیا تلت

  1.ى فاعلیة أكثر كفاءة وأقو

لغة الحوار إلیجاد حل سلمي    رائع مفضلة ذلذلك عارضت كل تدخل أجنبي مھما كانت ال 
ى ضرورة      مع ضر دت عل ا أك ورة عودة الشرعیة الدستوریة بعد اإلنقالب العسكري، كم

ب         ذي یج حة، ال یة الواض ب السیاس ارقي ذي المطال ي الط ر السیاس ین العنص ل ب الفص
ي        التفاوض معھ إلیجاد حل أل دة ف ي القاع ل ف ابي المتمث الي، والعنصر اإلرھ زمة شمال م

الد المغرب اإلسالمي    ا     ب اد، كم د والجھ ة التوحی ة أنصار      وحرك ت أن تفصل حرك حاول
اد آ  دھا إی دین وقائ ة وإ  ال ات اإلرھابی ن الحرك الي ع ة   غ غ ات القائم ي المفاوض ا ف قحامھ

  . إلیجاد حل سلمي
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اه         ي اإلتج یر ف ت تس ي كان ة الت یة الجزائری ین أن الدیبلوماس ن المحلل د م د رأى العدی وق
ة    الصحیح في البدایة، لم تعد كذلك فیما بعد إثر تزاید ض  ة المتحالف ات اإلرھابی غط التنظیم

ة ل ة الوطنی ع الحرك ر أزواد وٕام طت  تحری دما بس وب بع ى الجن یطرة عل و الس ا نح تجاھھ
ة     سیطرتھا على الشمال، أدى ذلك إلى زوال كل مبررات الحل السلمي والوساطة اإلقلیمی

مفاوضات أو الدولیة، كما أن حركة أنصار الدین كانت تحارب على جبھتین على طاولة ال
ى جان     ة إل ارك طاحن اد والتو   بالجزائر من جھة وخوضھا لمع ة الجھ دة وحرك د  ب القاع حی

ذي            دخل العسكري الفرنسي ال ن الت ك سّرع م ل ذل ة اخرى، ك ضد الجیش المالي من جھ
  1.طلبتھ الحكومة المالیة

  :نسيماسیة الجزائریة بعد التدخل الفرالدیبلو - 2 
ي      ئري مند الباإتسم الموقف الجز  دخل األجنب دم الت دة ع ار أن عقی دایة بالتناقض على إعتب

ك      الي، لكن ذل ي م في المنطقة من شأنھ أن یقابل بعمل دبلوماسي جزائر ي ینھي األزمة ف
الي           درات الجیش الم را لضعف ق ى األرض نظ داث تتسارع عل ت األح ل كان دث ب م یح ل

رج عاجز  وبق ة    ة عن إی اء الجزائر على شكل المتف ر المتضرر   جاد حل ألزم ر أكب ین تعتب
  .منھا وبالتالى فتح المجال للتدخل األجنبي

أما نقطة التناقض األخرى فتتمثل في مبدأ عدم التدخل والمشاركة في العمل العسكري في  
ى           افة إل ة باإلض واء اإلقلیمی تخدام األج الف بإس ائرات التح ماح لط م الس الي، ث مال م ش

د یكون نتیجة        اإلشتراك في العمل التاكتیكي واإلستخب  ف ق ي الموق اقض ف و تن اراتي، و ھ
للضغط الغربي على الجزائر إّال أّنھا أصبحت طرفا في الحرب وبالتالي مستھدفة بالدرجة 
ى خطورة        ل عل ر دلی ورین أكب ة تیقنت األولى من طرف التنظیمات اإلرھابیة، وتعتبر حادث

  .الفعل المتبنى
ادة       و بعد سیطرة قوات التحالف الدولي على شما  ت القی ة تلق ادة اإلفریقی الي تحت القی ل م

دخل            ة الت دم فاعلی ة بع ي الرؤی د تجل ة، بع ة المالی ن الرئاس ا م ة طلب یة الجزائری السیاس
ات اإل       الرغم من تراجع ضغط التنظیم ة،  العسكري في إیجاد حل ألزمة الطوارق ب رھابی

عاون المشترك إلیجاد حل إطار للعمل والت یة والمالیة إلى تشكیلسارعت القیادتان الجزائر
ة    تراتیجیة الجزائری ة اإلس كیل اللجن م تش ث ت ة، حی ي لألزم ر   -سیاس ي الجزائ ة ف المالی

  .بحضور العدید من األطراف كوساطاء من أجل الدخول في المفاوضات إلنھاء االزمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ري   JCS)( رة للدراسات ، مركز الجزی "اإلستراتیجیات المغاربیة حیال أزمة مالي"عبد النور بن عنتر،  1  ، 2013،فیف
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  في مكافحة االرھاب في افریقیا اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل 
  

  :المالیة -اللجنة اإلستراتیجیة الثنائیة الجزائریة
ة   ز ائری ة الج تراتیجیة الثنائی ة اإلس ةالم – تشكلت اللجن نة  الی ة س ي بدای ث  2014ف ،حی

ات     ین الحرك رؤى ب عملت الجزائر في الجلسات األولى لھذه اللجنة على محاولة تقریب ال
دخول        اھم لل اط للتف اءات ضروریة لوضع نق الطوارقیة شمال مالي، وقد إعتبرت ھذه اللق

ات    2014في جوان  ة،المفاوضات بین األطراف المتصارع في الجزائر الحرك إجتمعت ب
راف           ین أط ات ب ل توسیع المحادث ب سیاسیة، من ج ى مطال ي تتبن ة المسلحة الت الطوارقی
ة،   النزاع في إطار مجھودات المجموعة الدولیة ودول جوار مالي إلیجاد حل نھائي لألزم

الحركة ووالمجلس األعلى لوحدة أزواد  لتوقع بذلك كل من الحركة الوطنیة لتحریر أزواد
دخول      على إع العربیة لألزواد ي إرساء السالم وال م ف الن الجزائرحیث أكدوا على إرادتھ

  .في الحوار مع مختلف األطراف
وتنسیقیة   زوادوالتنسیقیة من أجل شعب األ     كما تم اإلتفاق بین الحركة العربیة األزوادیة 

ة   ات القومی ات والجبھ ةالحرك عب     ،للمقاوم م ش ة تالح ى وثیق ع عل م التوقی ث ت الي حی م
ھ  المة وحدت ي ا  وس ة وھ م     الوطنی ة رق الل الوثیق ن خ ن م س األم ا مجل ي ثّمنھ ة الت  لنقط

  .مشیدا بمجھودات الجزائر في ذلك)  2164(
اطة ال    د الوس ى رأس وف ات عل ي األول للمفاوض ر الراع ت الجزائ ي دول مو كان ل ف تمث

ي   ل وھ الي ك وار م ر  ( ج و والنیج اد، بوركینافاس ا، تش ین   ) موریتانی ى ممثل افة إل باإلض
ة   ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واإلیكواس واألمم المتحدة  حاد اإلفریقيلإلت ة الدولی و  والبعث

  .تم التوقیع على خارطة طریق للمفاوضات في إطار اتفاق الجزائر 2014في جویلیة 
بین الحكومة  2014وٕاستأنف الحوار في الدورة الثالثة للجنة الجزائریة المالیة في أكتوبر  

م التوصل      المالیة والحركا ن ت ة أی دورة الرابع ت المسلحة في شمال البالد، لیتواصل في ال
ق الوساطة          اق السالم تحت إشراف فری ا عناصر اتف إلى وثیقة تفاوضیة تحمل في طیاتھ

  .الدولیة بقیادة الجزائر
حیث تم التوقیع الرسمي على إتفاق السالم  2015ماي  15وقد إنعقدت جولة محادثات في 

في حین رفضت  ة المالیة وتنسیقیة الحركات والجبھات القومیة للمقاومةمن طرف الحكوم
عب األزواد  ل ش ن أج یقیة م وار    التنس یع الح ت لتوس ن الوق د م لة المزی ع مفض التوقی

  .والمشاورات قصد نیل أكبر قدر لحقوق الشعب األزوادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  في مكافحة االرھاب في افریقیا اإلقلیمةوالجزائریة اتیجیات سترــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل 
  
اي   20بعد ذلك قامت تنسیقیة شعب ازواد بعد محادثات مطولة بتوقیع اتفاق السالم في و م

ة              2015 ة دولی ذلك لجن وم ب الي، وتق ي شمال م دامي ف ، إتفاق من شأنھ ینھي الصراع ال
ة اإل  ة  لمتابعة تطبیق إتفاق السالم محل اللجن ة     – ستراتیجیة الجزائری دف المتابع ة بھ المالی

راف       ل األط ن قب وده م راق بن دم إخت ى ع رص عل الم والح یخ الس ى ترس ھر عل والس
  .المتصارعة

من خالل ما سبق یمكن القول أن اإلستراتیجیة الجزائریة كانت مقیدة وفق عقیدتھا األمنیة  
د  اع سیاسات     حیث عملت منذ بدایة التحوالت اإلقلیمیة التي مست ال ى إتب ول المجاورة عل

د          وات وقواع ة بق دود الجنوبی دعیم الح ى ت ت عل داخل عمل داخلیة وأخرى خارجیة، ففي ال
ابات            ة وعص ات اإلرھابی رك الجماع ن تح د م دود للح ول الح ى ط دة عل كریة جدی عس
الجریمة المنظمة والتھریب عبر الحدود، كما عملت من جھة أخرى على تطویر الصناعة 

ة الداخلیة من خالل إبرام صفقات مع العدید من الشركاء الدولیین، بھدف عصرنة العسكری
  .التحوالت الجدیدةي وتزویده بوسائل حدیثة تتماشى ووتطویر الجیش الوطني الشعب

ي         ة العسكریة، ف خمة لصالح المؤسس فقات تسلح ض رام ص ى إب ر عل ت الجزائ د عمل وق
ب  اء         محاولة منھا لتغطیة العجز في ھذا الجان ا أثن ان مفروضًا علیھ ذي ك نتیجة للحظر ال

العشریة السوداء، أما اإلستراتیجیة الخارجیة التي إتبعتھا قامت أساسا على مبادئ سیاستھا 
ذ یلھا من ة بتفض ة، نظ  الخارجی لمي لألزم ل الس ة للح ذا  رالبدای ي ھ ا ف ا ودرایتھ ًا لتجربتھ

ا تز       ا، كم ي إفریق راعات ف ة الص ا بطبیع أن ومعرفتھ ق     الش ع فری ات م ت المفاوض عم
ة      ة الجزائری تراتیجیة الثنائی ة اإلس الل اللجن ن خ ة م اطة الدولی وم   – الوس ة لتق المالی

ات م ك   رابمفاوض ل ذل زاع، لیتكل راف الن ین أط ب ب رؤى و المطال ین ال یق ب ة للتنس طونی
ة، و تعم     ین األطراف المالی ل بتوقیع اتفاق سالم أنھى أكثر من ثالث سنوات من اإلقتتال ب

رار أممي    في نفس الوقت على الصعید الدولي في ھیئة األمم المتحدة من أجل إستصدار ق
رة          ذه األخی رجح أن ھ ة، وی ات اإلرھابی ل للتنظیم در تموی ا مص یجرم دفع الفدیة بإعتبارھ

ر من    ا           200إستفادت أكث ك م ائن، و ذل ر الرھ ل تحری ة مقاب وال الفدی ون أورو من أم ملی
  .) 2133(ر مجلس األمن رقم نجحت فیھ من خالل قرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  في مكافحة االرھاب في افریقیا اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل 
  

  :اإلستراتیجیات اإلقلیمیة: المبحث الثاني
ي وا         احل اإلفریق ة الس ي منطق ة ف دة المتنامی دات الجدی كلت التھدی رى  ش حراء الكب لص

یمان قادتھا من منطلق إفریقیا لإلفریقیین وٕاالھاجس األكبر لدول المنطقة والقوى الكبرى، ف
ؤولیة           ع مس ا تق اني منھ ي تع ددة الت ات المتع ا والنزاع ھا إفریقی ي تعیش اكل الت أن المش ب

شعوب  حتیاجات  ایتھم الجیدة بدوالیب السلطة وٕامعالجتھا على عاتقھم، بحكم إنتمائھم ودر
  .المنطقة وحقوقھم

یم القا  اط تنظ ع نش د أدى توس توى  وق ى المس ھ إل المي وٕانتقال رب اإلس الد المغ ي ب دة ف ع
ندالع األزمة المالیة التي جاءت كنتیجة للتغیرات البنیویة التي مست العدید من  اإلقلیمي وٕا

ة، وإ األنظمة العربی ة ال   ة على رأسھا األزمة اللیبی ف   نتشار عصابات الجریم ة بمختل منظم
ات اإلرھ  ع التنظیم ا م ي أقامتھ ات الت ا والتحالف احل  أنواعھ الي والس مال م ي ش ة ف ابی

یقي، كلھا تھدیدات أدت إلى تحرك جماعي على المستوى اإلقلیمي و تعتبر لجنة قیادة اإلفر
ان المشتركة   ق         CEMOC) ( األرك دف خل ر، بھ ا الجزائ ع دول منھ ادة أرب ة أسسھا ق آلی

في المجال األمني والحد من نشاط التنظیمات اإلرھابیة و عصابات الجریمة  تعاون إقلیمي
المنظمة في المنطقة، كما تسمح بتبادل المعلومات اإلستخباراتیة وتفعیل القوة المشتركة إذا 

  .تعرض أمن الدول األعضاء إلى تھدید مباشر من تلك التنظیمات
بإعتبارھا منظمة یقع   CEDEAO)( اكما عملت الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقی 

ادة            ین إلع د اإلنقالبی ات ض ى فرض عقوب ة الساحل عل ب دول أعضائھا ضمن منطق أغل
ل أن       ة قب الحكم المدني، كما قامت بعمل دبلوماسي حثیث من أجل إیجاد حل سلمي لألزم

اءًا عل      الي بن ي شمال م ى تقدم قرار إلى مجلس األمن تطلب من خاللھ التدخل العسكري ف
اندة        ة المس ات اإلرھابی یطرة الجماع ول وس ل الحل تنفاد ك د إس الي، بع رئیس الم ب ال طل

ر ازواد    ة لتحری ة الوطنی وب،          للحرك ي الجن ا بإتجاه العاصمة ف الي وزحفھ ى شمال م عل
ة    -فضًال على دور الوساطة الذي قامت بھ من خالل اللجنة اإلستراتیجیة الجزائریة المالی

  .بقیادة الجزائر
ة      ونج  ى تنمی ل عل أنھا العم ن ش ة م اره منظم ي بإعتب اد اإلفریق رى اإلتح ة أخ ن جھ د م

ث            ارة، حی ا الق اني منھ ي تع ات الت اء الصراعات واألزم ى إنھ وتطویر إفریقیا والسعي إل
ادئ و       ق المب ة، وھل حق ة المالی نحاول التطرق إلى الدور الذي لعبھ اإلتحاد في حل األزم

  .في مجال إنھاء الصراعات الداخلیة و البینیة األھداف التي تأسس من أجلھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  في مكافحة االرھاب في افریقیا اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل 
  

  ):CEMOC( لجنة قیادة األركان العملیاتیة المشتركة: المطلب األول
نة    ذ س ر من عت الجزائ ال     2007س دعوة والقت لفیة لل ة الس اط الجماع اع نش د إتس  بع

م     وٕا ا تحت إس نصھارھا ضمن تنظیم القاعدة العالمي، لتصبح أحد فروعة في شمال إفریقی
ذا التنظیم وفروعھ     القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،إلى إیجاد آلیات إقلیمیة لمواجھة ھ

  .بعد إتساع نشاطھ لیأخد الطابع اإلقلیمي
ي اإلج   الي مور     ف ر م ان لكل من الجزائ ادة األرك اع األول لق ي   تم ا والنیجر ف  2009یتانی

م    يبمدینة تمنراست الجزائریة المنضو دان "تحت إس ى تشكیل      ،"دول المی اق عل م اإلتف ت
ة المشتركة   م اإلعالن     لجنة لقیادة األركان العملیاتی ث ت ي     الر حی  21سمي عن تشكیلھا ف

  1.ست مقرًا لھا وتعتبر مدینة تمنرا 2010أفریل

األمنیة في إطارھا اإلقلیمي و وھي مبادرة تھدف من خاللھا الجزائر إلى معالجة المسائل  
دة        ٕا ات المتح ا والوالی رف فرنس ن ط ة م ي المنطق ي ف دخل األجنب اوالت للت اد أي مح بع

ام          ولى إدارة المھ ان الجیش تت ادة ألرك ان المشتركة قی ادة األرك األمریكیة، وتضم لجنة قی
ات         ادل المعلوم ة تب ب مھم ى جان اء، إل دول األعض كریة لل ات العس ة واإلمكانی التاكتیكی
ة المسلحة المنتشرة         ف الجماعات الجھادی اإلستخباراتیة في مجال مكافحة اإلرھاب مختل

ة واإلستطالع        دة المراقب ى وح اد عل ة باإلعتم ي المنطق ـ    ف ة إختصارًا بـ  UFL)( المعرف
  .ویتواجد مقرھا بالجزائر 

ات       و  ة العملی ًا بخلی ق أساس ا تتعل ة خالی و  تضم اللجنة إلى جانب قیادة أركان الجیش أربع
تعالمات  ة اإلس وفیر      خلی ا ت ة ومھمتھ دول األربع تعالمات لل الح اإلس م مص ي تض الت

وخلیة  المعلومات المتعلقة بمختلف التنظیمات اإلرھابیة باإلضافة إلى خلیة الدعم واإلسناد
كریة   و الھ اإلتصاالت،  وة عس كیل ق و تش تركة ھ ان المش ادة األرك ة قی ي للجن دف األساس

نة      ددھم س در ع ث ق ود، حی ا آالف الجن ي قوامھ دخل اإلقلیم ین  2011للت ا ب  25000( م
من بینھم  2013ألف جندي مطلع  150لیتضاعف ذلك العدد إلى حوالي ) جندي 75000و

ارھم أھل    ارق مالي والنیمن طو2مقاتلي الطوارق  آالف من 5حوالي  ر بإعتب جر والجزائ
  .المنطقة وأكثرھم درایة بالبیئة الصحراویة
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(thèse doctorale en science juridiques, université de grenoble), 2012, P699.  
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  رھاب في افریقیافي مكافحة اال اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل 
  

وتتضمن أجندة العمل المشترك سلسلة من الترتیبات الفنیة العسكریة، والتعاون في مختلف 
دوریات ف  ییر ال كریة وتس االت العس تركة لمرالمج ة المش اطق الحدودی رك ي المن ة تح اقب

ف        الل تكثی ن خ دول م ذه ال ین ھ دود ب ى الح ة عل ة الحرك ة، ومراقب ات اإلرھابی التنظیم
ل        الطلعا ا تتضمن خطة العم ك الجماعات، كم د تل ت الجویة وتوجیھ ضربات إستباقیة ض

ة    ة المنظم اب والجریم ة اإلرھ اتي لمحارب تخباراتي والمعلوم ل اإلس یق العم ف وتنس تكثی
ك      ن تل بب م ة، ویرجع الس ي المنطق ب ف ف السیاح األجان الح وخط ب الس وشبكات تھری

ة من     دول األربع ى مالذ       اإلجراءات ھو تخوف قادة ال رى إل حراء الكب ة الص تحول منطق
  .آمن آخر لتنظیم القاعدة على غرار الیمن والصومال

وتعتبر ھذه المبادرة خطوة إستباقیة لمنع أي تدخل أجنبي في المنطقة الشيء الذي ترفضھ  
ى     د عسكریة عل الدول األربعة على رأسھم الجزائر التي رفضت رفضًا قاطعًا إقامة قواع

ة دون الحاجة    أراضیھا أو في المنطقة ككل، لتضع بذلك ھذه الدول أمام مسؤولیاتھا األمنی
ي قامت        ا یفسر الخطوة الت ك م إلى التدخل األمریكي أو الفرنسي في شؤونھا الداخلیة، ذل
ا،              ات بینھم ي العالق ور ف ن الفت ة م د مرحل ا بع ع موریتانی ا م ر بتحسین عالقاتھ بھا الجزائ

دد من عناصر        وتجاوزھا للخالفات مع مالي  إطالق سراح ع رة ب ذه األخی بعد أن قامت ھ
  ".بییر كامات"القاعدة ومبادلتھم بالرھینة الفرنسي 

ة       - 1  ات اإلرھابی د الجماع ة تھدی ي مواجھ تركة ف ة المش ان العملیاتی ة األرك دور لجن
  :شمال مالي

ة   إعتبرت لجنة األركان العملیاتیة المشتركة مبادرة للتعاون األمني المشترك  بین الدول األربع
المنفتحة على منطقة الساحل اإلفریقي والصحراء الكبرى وما تحویھ من تھدیدات مختلفة، ففي 
ادرة       رت المب ي إعتب ة، الت دة األمریكی البدایة نالت المبادرة دعم كبیر من طرف الوالیات المتح

احل اإل   ة الس ول منطق ول دون تح د یح ي ق اون إقلیم ة لتع وة مؤسس ا خط ى أنھ ى عل ي إل فریق
ى      رب عل ي الح تھا ف ى وسیاس ھ یتماش ا كتوج ي إعتبرتھ ادرة الت ي المب دة، وھ تان جدی أفغانس
ة            ة حسابات سیاسیة وأمنی ت رھین ادرة بقی ك، فالمب ر ذل ر غی ر یق ع األم ر أن واق اب غی اإلرھ

د  من المختصین أن    جعلتھا ھیكال بدون روح حیث تعاني من الضعف منذ البدایة، ویرى العدی
ة      غیاب ي مواجھ ي اإلقلیمي ف المغرب ولیبیا والتشاد عن المبادرة من شأنھ یعیق التعاون األمن

ا أن     ا، كم ف أنواعھ ة بمختل ة المنظم ابات الجریم ا و عص دة وفروعھ ابي للقاع د اإلرھ التھدی
المشاكل اإلقلیمیة كمشكلة الصحراء الغربیة وقضیة الحدود المغلقة بین المغرب والجزائر منذ 

ف دول المغرب     1994سنة  ین مختل ،حال دون تشكل آلیة إقلیمیة للتعاون في المجال األمني ب
ة       ي لمواجھ اون األمن ى التع العربي والساحل اإلفریقي، فمركب األمن اإلقلیمي یھدف أساسا إل

  .األخطار والتھدیدات المشتركة
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كما أن التباین بین الدول األربعة المشكلة للمبادرة في المجال اإلقتصادي والعسكري أدى   
إلى غیاب الشریك القوي للجزائر، حیث تعاني كلھا من الھشاشة و الضعف في اإلمكانیات 

ي  والوسائل المادیة والعسكریة لمواجھة ومال حقة الجماعات اإلرھابیة المختلفة المنتشرة ف
ل قویة یمكن التنسیق معھا، عب من مھمة الجزائر بسبب غیاب دوالمنطقة، األمر الذي ص

اني   من جھة أخرى نجد ان الدول األعضاء في المبادرة كمالي وموریتانیا والنیجر كلھا تع
من مھمة تبادل المعلومات صعب  من الضعف في مؤسساتھا العسكریة واإلستخباراتیة، ما

  .التي تعتبر ضروریة في مجال تعقب ومكافحة الجماعات اإلرھابیة
ادة   ك  ة قی ي لجن اء ف ا األعض ة منھ دول اإلفریقی م ال ز معظ ي تمی ا الت ة لفرنس ا أن العمال م

الھا    دم إیص ریة وع ات الس ال للمعلوم ریع والفع ادل الس ال دون التب تركة ح ان المش األرك
ى        للدول األعضاء  ة عل دول الغربی ى ال ر، بسبب تسریبھا إل في المبادرة من طرف الجزائ

رأسھا فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة نظیر المساعدات التي تحصل علیھا من طرف  
  .ھذه األخیرة

ت           ة المشتركة بقی ان العملیاتی ادة األرك ة قی ادرة لجن ول أن مب ومن خالل ما تقدم یمكن الق
ى       ھیكل بدون روح و لم  رت عل ي أث ة الت دات اإلرھابی ة التھدی یكن لھا أي دور في مواجھ

جتماعاتھا مجرد بروتوكوالت یث بقیت قراراتھا مجرد أرشیف وٕاأمن الدول األعضاء، ح
  .رسمیة ال غیر

  :  CEDEAO)( المجموعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا: المطلب الثاني 
ا    رب إفریقی ادیة لغ ة اإلقتص ر الجماع واسإی(تعتب ود   ) ك دعم جھ اتیة ل ة مؤسس ة آلی بمثاب

من خالل    1975التعاون اإلقلیمي بین دول المنطقة، وقد تأسست المجموعة رسمیا سنة     
نة       و س ي كوتون د ف ا بع دلت فیم ي ع ا، و الت وس بنیجیری دة الغ م   1993معاھ دف دع بھ

ناعیة الز   االت الص ن المج د م ي العدی ة ف ي المنظم اء ف دول األعض ین ال ل ب ة التكام راعی
   .اإلتصاالت الطاقة والنقل وكذا تطویر المنظومة اإلجتماعیة لدول المنطقة

بنین بوركینافاسو توغو سیرالیون السنغال :  دولة ھي)  15(وتضم الجماعة خمسة عشرة 
رأس        ة ال وار وجمھوری وت دیف ا ك ا غامبی او غان ا بیس ا غینی الي لیبیری ر م ا النیج نیجیری

ت   بق أن عرف د س ر، وق ادي   األخض ال اإلقتص ي المج اون ف اوالت للتع ة مح دول المنطق
دي لغرب إفر  والمالي، ح ا یضم سبعة دول سنة     یث أسست اإلتحاد النق و یضم   1962یقی

بنك مركزي وجھاز مشترك إلصدار النقود، وقد إنبثق عنھ بنك التنمیة لغرب إفریقیا سنة  
ك    بع  1993لیتم دمجھ فیما بعد ضمن أجھزة المجموعة سنة  1983 ة الفرن اض قیم د إنخف

  .اإلفریقي لدول الجماعة
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ي    اد الجمرك رى اإلتح ة أخ دي كمحال اد النق كلة لإلتح بعة المش دول الس ت ال ا أسس كم
بھدف تطویر العالقات التجاریة، غیر أن كل  1966غرب إفریقیا سنة  واإلقتصادي لدول

ة     ام الجماع رع قی ا س ك م ة ذل ین دول المنطق اون ب ة للتع اد آلی ي إیج لت ف اوالت فش المح
  .  CEDEAO)( اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا

  :أھداف ومبادئ الجماعة - 1
  :األھداف_ أ 
ا  78یبلغ حجم إقتصاد الجماعة حوالي      داد سكانھا حوالي      ملی غ تع ا یبل  240ر دوالر كم

  :ملیون نسمة، لذلك سعى قادة دولھا للبحث عن سبل للتعاون من خالل
  .التنسیق بین السیاسات الصناعیة والزراعیة لدول الجماعة  -
  .إنشاء صندوق للتنمیة والتعاون اإلقتصادي  -
  .تشجیع العالقات وتعزیز تبادل المعلومات  -
  .ریة منھا میة المناطقیة بین دول الجماعة خاصة الساحلیة والجُزتعزیز التن -
  .وضع قوانین لتشجیع اإلستثمار بین الدول األعضاء  -
  .تشجیع المشاریع المشتركة بین القطاع الخاص وباقي القطاعات في المجال اإلقتصادي -
  .صادي والماليإنشاء وحدة إقتصادیة من خالل إعتماد سیاسات مشتركة في المجال اإلقت -

ة   باإلضافة إلى تحریر عملیات تنقل األشخاص والسلع والخدمات، وٕاعتماد تعریفة جمركی
  .مشتركة وتحریر التجارة إلقامة سوق مشتركة بین دول أعضاء الجماعة

  :المبادئ_ بـ  
  :من بین المبادئ التي تأسست ألجلھا الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا نجد 

رورة ا -  ل    ض اون والتكام ة التع د عملی الیف وفوائ ع تك ي توزی اف ف دل واإلنص لع
  .اإلقتصادي بین دول الجماعة 

  .تعزیز مبادئ الحكم الراشد والدیمقراطیة لدى دول المنظمة  -
  .ضرورة اإلعتراف واإلحترام لجمیع المبادئ التي تقوم علیھا الجماعة  -
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  .تعزیز حمایة حقوق اإلنسان والمواطن وفقا للمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان  -
  .التسویة السلمیة للنزاعات بین أعضاء الجماعة  -
  .ء عالقات حسن الجوارالحفاظ على األمن والسلم واإلستقرار من خالل بنا -

وغیرھا من المبادئ التي تصب في مجملھا في تعزیز التعاون والعمل على إنھاء األزمات 
  .والنزاعات بین دول أعضاء الجماعة وتعزیز الدیمقراطیة والحكم الرشید

  :مؤسسات ووكاالت الجماعة_ جـ  
  : المؤسسات – 1 

ي مجموعة من الؤس       ا الھیكل ي بنائھ سات تتقاسم األدوار واإلختصاصت    تضم الجماعة ف
  :بینھا وھي

  :ھیئة رؤساء الدول والحكومات 
رة           ذه األخی ق ھ دف تحقی ام للجماعة بھ ھ الع ة والتوجی ا الرقاب لطة مھمتھ ى س ر أعل وتعتب

ي دورات       ع ف ن أن تجتم ا یمك ة كم ا العادی ي دورتھ نة ف ي الس رة ف ع م دافھا، و تجتم ألھ
  .عضاءإستثنائیة بناءا على طلب أحد األ

  :مجلس الوزراء
ة رؤساء        ى ھیئ دیم توصیات إل ویضم كل وزراء خارجیة الدول األعضاء ومن مھامھ تق

رتین   الدول والحكومات و ٕاصدار توجیھات، إعتماد النظام األساسي للموظفین، ویجتمع م
  .في السنة كما یمكن أن ینعقد في دورة إستثنائیة بطلب من أحد األعضاء

  :واإلجتماعي المجلس اإلقتصادي 
دوره إستشاري ویضم مختلف ممثلي النشاطات اإلقتصادیة واإلجتماعیة لدول المجموعة  
.  
  .ویعتبر مؤسسة جدیدة تم إستحداثة بین مؤسسات الجماعة : البرلمان 
ي         : محكمة العدل  ى الفصل ف دف إل ي الجماعة تھ تعتبر من بین المؤسسات المستحدثة ف

ة       مختلف القضایا التي تعرض ع اقي المؤسسات التابع ة لب دم إستشارات قانونی لیھا، كما تق
  .للدول األعضاء وتمارس مھامھا بإستقاللیة عنھا
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  :األمانة التنفیذیة
  :ثابة الجھاز اإلداري للجماعة ومن مھامھا نجدوھي بم 
  .التنسیق بین المشاریع والرابمج التابعة للجماعة  -
  .ضمان سیر وتطبیق أحكام المعاھدات والبروتوكوالت - 

  :بنك اإلستثمار والتنمیة
ة من       2003یعتبر مؤسسة مالیة مستحدثة سنة   ات التنمی ي عملی و یھدف إلى المساھمة ف

  .مختلف البرامج في شتى المجاالتخالل تمویل 
  :الوكاالت - 2
د     ي العدی تضم الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا العدید من الوكاالت المتخصصة ف

  :من المجاالت منھا
  .منظمة الصحة لغرب إفریقیا   -
  .الوكالة النقدیة لغرب إفریقیا  -
  .مركز الشباب والریاضة والتنمیة   -
  .موارد المائیة وحدة ترشید ال  -
  .مركز الجماعة للتنمیة بین الجنسین   -
  .مجمع الطاقة لمنظمة غرب إفریقیا  -
رب         - ي غ اب ف ل اإلرھ وال وتموی یل األم ة غس ات لمكافح ین الحكوم ا ب ل م ق عم فری

  .إفریقیا
  :آلیة حفظ السلم واألمن في اإلیكواس_ أ 
یادة اإل        تقرار وس دم اإلس ا بع رب إفریقی یم غ ز إقل ة   یتمی ات الداخلی طرابات والنزاع ض

ود       انھ یع ن ش ادي م اون اإلقتص واس، فالتع ة اإلیك دي لجماع ك تح د ذل ث ول ة حی والبینی
ذلك من الضروري وضع            ة مستقرة، ل ى بیئ اج بالضرورة إل ا یحت بالفائدة على الدول كم

ن وا الم واألم ظ الس ات لحف دو آلی ین ال وة ب تخدام الق داء وٕاس ع اإلعت دف من تقرار بھ ل إلس
  علیھاأطلق  1999حیث عمد قادة الجماعة إلى وضع آلیة لألمن الجماعي سنة  األعضاء
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  :إسم آلیة منع الصراع وحفظ السلم واألمن بھدف
  .من البروتوكول المؤسس  46دارة وحل النزاعات الداخلیة وفق المادة و ٕا منع -
ع الصراع       - ي مجال من لم و     دعم التعاون بین الدول األعضاء ف ظ الس ر حف ذار المبك اإلن

  .بة اإلرھاب عبر التراب الوطني وغیرھا من المجاالتمحار
  .دعم السالم واألمن واإلستقرار داخل الجماعة  -
  :دارة وحل الصراع وحفظ السلم واألمن مجموعة من المؤسسات ھيمنع وٕا وتضم آلیة 

  :ھیئة رؤساء الدول والحكومات
  .وھي أعلى سلطة تقوم بمھام الرقابة والتوجیھ كما أسلفنا الذكر 

  :مجلس الوساطة واألمن  
ة       رارات الالزم دار الق ھ إص یتشكل أساسا من تسعة دول أعضاء في الجماعة و من مھام

ل السیاسات        في  ذ ك وم بتنفی ا یق مختلف القضایا المتعلقة بالسلم واألمن داخل الجماعة، كم
رارات         دار الق ى إص افة إل ن، إض لم واألم ظ الس ا وحف ات وحلھ ع النزاع ى من ة إل الھادف

  .المتعلقة بالتدخل ونشر القوات العسكریة والموفقة على سلطاتھا وصالحیاتھا
  :السكرتاریة التنفیذیة  
ع السكرتیر التنفیذي یملك صالحیات واسعة في مجال األعمال التي من شانھا تمن  یرأسھا 

  .دارتھا وحفظ السلم واألمنالنزاعات وٕا
  :لجنة الدفاع واألمن  

تتكون أساسا من وزارة للدفاع والداخلیة وخبراء من الوزارات الخارجیة للدول األعضاء، 
ین      و من مھامھا تشكیل وتفویض قوات حفظ السالم و ى تعی د صالحیاتھا باإلضافة إل تحدی

  .قائد قوات حفظ السالم
  :مجلس الشیوخ  
ث      رھم، حی ین وغی اء دینی یین وزعم ادة سیاس ن ق ع م رائح المجتم ف ش ن مختل ون م یتك

  .ینوبون عن الجماعة في شكل وسطاء ومصلحین في النزاعات الداخلیة والبینیة
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  :مجموعة اإلیكواس لمراقبة وقف إطالق النار
ن و  كل م الم        تتش ظ الس ار وحف الق الن ف إط ة وق ام لمراقب ددة المھ كریة متع دات عس ح

ف النزاع باإلضافة إلى والتدخل عند حدوث كوارث إنسانیة، وفرض العقوبات على أطرا
ق   یمة المنظمة، كما نص البروتوكولتشار الوقائي ومحاربة أنشطة الجرإمكانیة اإلن المتعل

ل    بآلیة منع النزاعات وٕا ظ الس ا وحف ا و حلھ ى إنشاء نظام     1999األمن لسنة    م ودارتھ عل
  .إقلیمي لإلنذار المبكر یحوي مركز للمراقبة ونقاط للمراقبة

  :الحاالت التي تستخدم فیھا آلیة منع النزاعات وھي باألساس حدد البروتوكولو
  .حالة وقوع عدوان على إحدى الدول األعضاء  -
  .حالة وجود نزاع بین دولتین أو أكثر من الدول األعضاء  -
  .حاالت الصراع الداخلي المفضي إلى كارثة إنسانیة  -
  .حاالت تھدید أمن المنطقة  -
  .وق اإلنسان حاالت إنتھاك صریح لحق -
  . إسقاط حكومة ما ُمنتَخبة دیموقراطیًا -
ر             ث یعتب د، حی م الراش ة والحك ى بروتوكول متضمن للدیمقراطی ا وقعت الجماعة عل كم

ي             لم واألمن ف ظ الس ي حف ام ف ر ھ ا عنص ع النزاعات بإعتبراھ ة من ول آلی ًال لبروتوك مكم
  .المنطقة

  :دور جماعة اإلیكواس في حل األزمة المالیة - 2
ى من        ذ المراحل األول ة من لعبت جماعة اإلیكواس دورًا مھما في إیجاد حل لألزمة المالی

الب   ى اإلنق ل عل رد فع ة، وك ة المالی وارق والحكوم ین الط لح ب راع المس دالع الص إن
ین    ى اإلنقالبی العسكري الذي قاده مجموعة من الضباط قامت الجماعة بفرض عقوبات عل

م السلطة وٕاعادة الحكم المدني، ومن بین تلك العقوبات حظر  جل تسلیأوالضغط علیھم من 
ع      ا، ومن ة بھ اورة المحیط دول المج الي وال ین م دود ب ق الح وال وغل د األم فر وتجمی الس

  .اإلنقالبیین من إستخدام المجال البحري والجوي عبر الدول المجاورة
بتمبر  ي س ة ف ة المؤقت ة المالی ب الحكوم را لطل ب 2012ونظ من طل ن  المتض اعدة م المس

رد   ، الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب إفریقیا لمواجھة تھدید التنظیمات اإلرھابیة و قمع تم
ین        ة من خالل نقطت ة المالی ب الحكوم الطوارق في شمال البالد، إستجابت ھذه ألخیرة طل

  :أساسیتین
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ابي     - رئیس البوركین ف ال اوري (تكلی ع      ) بلیزكومب دین لقط ة أنصار ال اوض مع حرك بالتف

ن      م م ة، ث ة أولی ر كمرحل ي الجزائ المي ف رب اإلس الد المغ ي ب دة ف یم القاع ا بتنظ عالقاتھ
  ."واقادوقو"ـ ب 2012خالل محادثات السالم التي جرت في نوفمبر 

الضغط من طرف إیكواس دبلوماسیا من أجل تدخل عسكري في حال فشل المفاوضات،  -
ي       اعدتھا ف ل مس ن أج دولي م ن ال س األم ى مجل ة إل ة المالی ب الحكوم ذلك طل ت ب وأحال

  .مواجھة التنظیمات اإلرھابیة وقمع التمرد الطوارقي
م      رار رق دولي الق ن ال س األم در مجل ذلك أص ي  )2071(وب وبر  12ف ذي  2012أكت ال

یفوض لمجموعة إیكواس واإلتحاد اإلفریقي بوضع خطة للتدخل العسكري في شمال مالي 
ة تقضي بنشر حوالي            45في غضون  م بوضع خطة أولی ا ت ًا، وھو م دي   4000یوم جن

  .إلستعادة شمال مالي من أیادي الجماعات اإلرھابیة
ي العاصمة    2012نوفمبر  11كما إجتمع ممثلوا إیكواس یوم   اق    "أبوجا "ف م االتف ن ت ، أی

س األمن          ) األفیسما (على تشكیل قوات  د من مجل الي، بتأیی دعم م ي ل ة اإلتحاد اإلفریق بعث
  .والسلم التابع لإلتحاد اإلفریقي وقدمت الخطة فیما بعد لمجلس األمن الدولي

م     رار رق ي    )2085(وقد سمح مجلس األمن الدولي في الق  2012دیسمبر   20الصادر ف
ي        AFISMA)(بنشر قوات  ة ف ة اإلنتقالی د، وحث الحكوم في مالي لفترة مدتھا عام واح

ي         ة ف بالد المتمثل ي شمال ال ف األطراف ف مالي على وضع خطة عمل للتفاوض مع مختل
  .الحركات الطوارقیة اإلنفصالیة منھا التي قطعت عالقاتھا بالتنظیمات اإلرھابیة المسلحة

اتھم   كما واصلت إیكواس من  جھة مفاوضاتھا مع المتمردین الطوارق من أجل قطع عالق
بتنظیم القاعدة والتنظیمات اإلرھابیة األخرى والدخول في مفاوضات مع الحكومة المالیة، 
دولي       س األمن ال رار مجل ى ق وٕاستنادا لطلب الحكومة المالیة المؤقتة للمساعدة، وبناءًا عل

م   وات   )2085(رق ي    AFISMA)( لنشر ق ا ضمن       ف الي، نشرت فرنسا قواتھ شمال م
ا إسم    وحش  (عملیة عسكریة أطلقت علیھ ط المت ي   ) الق ف    ،2013جانفي   11ف دف وق بھ

مة  اه العاص ة إتج ات اإلرھابی ف التنظیم اكو"زح ب "بام ى جان دخل إل ذلك الت ت ب ، وأعلن
  .القوات اإلفریقیة لدول غرب إفریقیا

ة إال أن  و بالرغم من الدور النشط الذي قامت بھ جم  اعة إیكواس إلیجاد حل لألزمة المالی
ي تمس          ع النزاعات الت ة من داف آلی ادئ وأھ ذلك لم یكن بالشكل الكافي الذي یتماشى و مب
أحد الدول األعضاء، فالبرغم من تسارع األحداث شمال مالي لم یكن جھاز اإلنذار المبكر 

لإلیكواس في مستوى اإلسم الذي یقوم بالدور المنوط بھ، كما لم تكن قوات التدخل السریع 
  ، في إختالفات كبیرة وبطىء تحملھ، فقد وقع القادة األفارقة لجماعة اإلیكواس
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دخل     ا یفسر الت ك م وات         في رد الفعل، ذل ذلك الق تكن ب ة المصالح ل رون بلغ الفرنسي المق
دم    اإلفریقیة سوى قوات دعم للقوات الخاصة الفرنسیة، ما یدعم بشكل أو بآخر فرضیة ع

  . قدرة القادة األفارقة على تحمل مسؤولیاتھم إتجاه قارتھم وبلدانھم وشعوبھم
وا    ى السلطة    كما شكل تعیین الرئیس البوركینابي من طرف قادة مجموعة إیك ادم إل س الق

ا       و جزئی ة ھي األخرى ول عن طریق إنقالب عسكري، كوسیط لحل األزمة المالیة الناجم
ادة    ھ الق ا تدارك ك م واس، ذل ة اإلیك ل جماع اھر فش ن مظ ر م كري مظھ الب عس ن إنق ع

دي     رئیس البورن ین ال ر (األفارقة لیعاد تعی ا  بیی م    ) بویای ة ث ي األزم ة   كوسیط ف ًا لبعث  رئیس
)(AFISMA   1.فیما بعد  

ادة        ض ق الي حاول بع ي م من جھة أخرى وعوضا عن فرض عقوبات على اإلنقالبیین ف
ة   ادو سانوغو  (اإلیكواس إعطاء الحصانة لإلنقالبیین بزعام دعم العسكري    ) أم نحھم ال وم

ي،       ي أو إفریق ي دول دخل عسكري أجنب الي دون اللجوء ألي ت ادة للجیش الم ارھم ق بإعتب
ارض م  ر یتع و أم م   وھ ة والحك ة بالدیمقراطی ة المنادی ة والقاری وانین الدولی ف الق ع مختل

ذین    ادة ال الصالح ومحاربة اإلنقالبات بمختلف أشكالھا، بحیث ال یمكن إعطاء الشرعیة للق
ر من مظاھر فشل جماعة          ل مظھ ا یمث وصلوا إلى الحكم عن طریق إنقالبات عسكریة م

  .اإلیكواس في التعامل مع األزمة المالیة
  :  UE)( اإلتحاد اإلفریقي: المطلب الثالث 

ون       ة وثالث ي دیباجة ثالث ي ف ى    )  33(یقع القانون التأسیسي لإلتحاد اإلفریق ر إل ادة، ظھ م
دة     2، 2001في قمة لوزاكا المنعقدة في جویلیة  الوجود  ة الوح ل منظم حیث قام على ھیك

س         س المجل ا تأس ن أجلھ ي م داف الت ت األھ د تنوع ة، وق ھ     اإلفریقی ي میثاق اء ف ا ج كم
ھ صلة         ا ل ا م التأسیسي، وھذه األھداف منھا ما لھ صلة مباشرة بالمجال اإلقتصادي ومنھ

دة   )  05( وقد حددت المادة الخامسة  خ،إل..أخرى سیاسیة، أمنیة، ثقافیة بمجاالت من معاھ
  3 :اإلتحاد أجھزة اإلتحاد اإلفریقي كما یلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رة للدراسات، مارس     "التدخل العسكري أوًال والعمل السیاسي ثانیًا ...ة الدعم لماليبعث"مھاري تادلي مارو،   1 ، مركز الجزی

2013.  
ة     : التنظیم الدولي"جمال عبد الناصر مانع،  2 ة المتخصص ة واإلقلیمی ات العالمی ة والمنظم ة (، "النظریة العام وم  : عناب دار العل
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اد  دول            : مؤتمر اإلتح ألف من رؤساء ال ؤتمر، یت ى ورئاسة الم از األعل ة الجھ و بمثاب وھ
دة سن      دوم رئاستھ م دین، وت دة من خالل المشاورات     والحكومات أو ممثلیھم المتعم ة واح

  .بین الدول األعضاء
ذي   س التنفی لطات   : المجل اء أو أي س دول األعض ة ال ن وزراء خارجی ا م ألف أساس یت

دة اإلنشاء     )13(حكومات ھذه الدول، و قد حددت إختصاصاتھ في المادة  تعینھا من معاھ
دول األعضاء   حیث ینسق ویتخد القرارات بشأن السیاسات ذات الشأن المشترك بال نسبة لل

  .في شتى المیادین
ل     : برلمان عموم إفریقیا   ة وتكام ي تنمی ا ف ویعتبر كضمان لمشاركة جمیع شعوب إفریقی

ة          القارة في ز المؤسسات والثقاف ق بتعزی دیم توصیات تتعل ھ تق شتى المجاالت، ومن مھام
  .انونحترام حقوق اإلنسان وسیادة القمقراطیة وتقویة الحكم الراشد وٕاالدی
ي تنشأ       : محكمة العدل اإلفریقیة   ة الت ي النازعات الحدودی تعتبر األداة القضائیة للحسم ف

و   األعضاء ك بین الدول ة بحق ي      ما تختص بالنزاعات المتعلق ا ف د دمجھ ذا بع ق اإلنسان، ھ
  .2004المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان عام 

  . وھي بمثابة أمانة اإلتحاد اإلفریقي: اللجنة  
دائمین     ین ال ة الممثل دول        :لجن ي ال ن مفوض رھم م دائمین وغی ین ال ن الممثل ألف م تت

  .األعضاء
اعي  ادة      :المجلس اإلقتصادي واإلجتم ي الم ھ ف ددت مھام انون التأسیسي    )  22(ح ن الق م

اد، ة        لإلتح ات المھنی ف المجموع ن مختل ة م اریة مكون ة إستش ة ھیئ د بمثاب ث یع حی
اء   دول األعض ة لل لطاتھ        واإلجتماعی ھ وس د مھام ؤتمر بتحدی وم الم ا یق اد، كم ي اإلتح ف

  1.وتشكیلھ وتنظیمھ 

انون التأسیسي   )  19(وھي المؤسسات التي ذكرت في المادة  :المؤسسات المالیة  من الق
  : وھي

  المصرف المركزي اإلفریقي  -
  .صندوق النقد اإلفریقي  -
  .المصرف اإلفریقي لإلستثمار -
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ة           : اللجان الفنیة المتخصصة    ي، لجن ة اإلقتصاد الریف ا لجن وتتكون من سبع لجان منھ

نقدیة، لجنة النقل والمواصالت، لجنة التجارة والجمارك، لجنة الشؤون المالیة وال التجارة،
وزراء      ن ال ان م ذه اللج ألف ھ ة، وتت وارد الطبیعی ة والم ة الطاق ناعة ولجن ة الص لجن

  1.واإلطارات المسؤولة عن القطاع المعني 

ي  ن اإلفریق لم واألم ول   : مجلس الس ن بروتوك ة م ادة الثانی ن الم ى م رة األول ت الفق نص
رار     المجلس على طب م لصنع الق از دائ اره جھ ع الصراعات     یعتھ، بإعتب ق بمن ا یتعل ات فیم

دارتھا وتسویتھا داخل اإلتحاد اإلفریقي ، حیث یكون ترتیبا من ترتیبات األمن الجماعي وٕا
ات    اع النزاع بة ألوض ات المناس ي األوق ة ف تجابة الفعال ھیل اإلس ر لتس ذار المبك واإلن

عضوا یتم إنتخابھم على أساس 15س السلم واألمن من واألزمات في إفریقیا، ویتشكل مجل
اویة   وق المتس نتین و   10الحق ابھم س تم إنتخ نھم ی نوات    05م ة س رة ثالث ابھم لفت تم إنتخ ی

  2.والتناوب  لضمان اإلستمراریة، كما یؤخد بعین اإلعتبار مبدأ التمثیل اإلقلیمي العادل

    :أھداف ومبادئ مجلس السلم واألمن اإلفریقي - 1 
من بروتوكول المجلس أھدافھ التي أسس من أجلھا، ویمكن )  03(لقد حددت المادة الثالثة 

  :أن نلخصھا كالتالي
  م واإلستقرار في إفریقیا تعزیز األمن والسال -
  ترقب ومنع النزاعات بین أعضاء اإلتحاد، والعمل على إحالل السلم في حالة وقوعھا  -
  اإلفریقي وضع سیاسة دفاع مشترك لإلتحاد  -
  مكافحة اإلرھاب الدولي بكافة جوانبھ وشتى أنواعھ  -

أما المبادئ التي یقوم علیھا بروتوكول المجلس فھي المبادئ المنصوص علیھا في القانون 
  . التأسیسي لإلتحاد اإلفریقي ومیثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  .ت بین الدول األعضاء أو داخلھا التسویة السلمیة للنزاعات والخالفا -
  . اإلستجابة المبكرة لألزمات والنزاعات للحیلولة دون تفاقمھا  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ا  " محمد ھیبة علي أحطیبة،   1 ي إفریقی ة   "دور مجلس السلم واألمن اإلفریقي في حل النزاعات وتسویتھا ف ة جامع ، مجل

  .632ص  ،2011، 03تصادیة والقانونیة، عدد دمشق للعلوم اإلق
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  .إحترام سیادة ووحدة أراضي الدول األعضاء وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة  -
  .اإلستقالل حدود الموروثة عند نیل إحترام ال -
رب       - رائم الح رة كج اع الخطی ي األوض و ف ة عض ة دول ي أی دخل ف ي الت اد ف ق اإلتح ح

الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسیسي لإلتحاد  واإلبادة
.1  

  :مھام المجلس -2 
لم    من القانون ا)  04(لقد أقرت المادة الرابعة   س الس ام مجل لتأسیسي لإلتحاد اإلفریقي مھ

  :واألمن اإلفریقي في المجاالت التالیة
  تعزیز السلم واألمن في إفریقیا  -
  الدبلوماسیة الوقائیة واإلنذار المبكر لألزمات والخالفات  -
  صنع السالم ودعمھ والتدخل وفقا لما جاءت بھ المادة الرابعة  -

  :یس المفوضیة بـویقوم المجلس بالتعاون مع رئ
  .إقرار طرق التدخل في أي دولة عضو أثناء األزمات والخالفات -
  .فرض عقوبات عندما یحدث تغیر غیر دستوري للحكومات في أي دولة عضو   -
  .مكافحة اإلرھاب الدولي بمختلف صفاتھ وأشكالھ -
  :آلیات المجلس - 3 
ول ال ) 21(و) 13(،) 12(،) 11(نّصت المواد   ر      من برتوك ات تعتب ع آلی ى أرب س عل مجل

  2:الھیكل التنظیمي للمجلس وھي على النحو التالي جزءًا من

اء   ة الحكم ة  :ھیئ ن خمس ون م یة  )  05(تتك یس المفوض ارھم رئ وم بإختی یات یق شخص
ع اور م الث     بالتش دة ث ون لم ي، و یعین ل اإلقلیم اس التمثی ى أس اء عل دول األعض  03ال

دیم   ة بتق وم الھیئ ث تق نوات حی ائل      س ي المس یة ف یس المفوض س و رئ ى المجل ح إل النص
  .المختلفة المتعلقة بالحفاظ على السلم واألمن
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  كافحة االرھاب في افریقیافي م اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل   
  

ة األوضاع     یتكون من وحدة مركزیة للمر :نظام اإلنذار المبكر د وتعرف بفرق اقبة والرص
بوحدات فرعیة للمراقبة والرصد داخل اآللیات اإلقلیمیة كاإلیكواس والسادك،  التى تتصل

  .عضوا باإلضافة إلى رئیس الجھاز 21ویتكون النظام من 
ي           :اھزةالقوة اإلفریقیة الج ة ف ة والحدودی ع الصراعات الداخلی ة لمن ارة عن آلی وھي عب

الدول اإلفریقیة والحیلولة دون تفاقمھا عند وقوعھا، باإلضافة إلى ردع العدوان الخارجي  
عن القارة لمنع تدویل الصراعات اإلفریقیة، وتتكون القوة من فرق جاھزة تضم عناصر    

ان الحرب وتتجلى مسؤولیتھا في تقدیم المشورة عسكریة ومدنیة، كما تضم أیضا لجنة أرك
ة    كریة واألمنی ات العس ة باإلحتیاج ائل المتعلق ص المس ا یخ س فیم اعدة للمجل دیم المس وتق

  .بھدف تعزیز السلم واألمن 
لم   ندوق الس تقاللیة         :ص ي إس ة ف ة مھم ا نقط ل بإعتبارھ مان التموی ا لض أ خصیص أنش

ان     المجلس ث باإلمك ھ، حی ولین       و ممارستھ لعمل س بضغوط المم رارات المجل أثر ق أن تت
  .كاألمم المتحدة والقطاع الخاص وغیرھم

  :دور اإلتحاد اإلفریقي في حل األزمة المالیة 
یقي إتجاه األزمة المالیة سریعة حیث إتخد قادتھ إجراءات لقد كانت ردة فعل اإلتحاد اإلفر 

كر      الل تجریم اإلنقالب العس ین، من خ د اإلنقالبی ة ض انغو و   ردعی ادو س اده أم ذي ق ي ال
ات   یطرة الجماع ة وس اقم األزم د تف اد، وبع ات اإلتح ي مؤسس الي ف ویة م د عض تجمی
الطوارقیة الداعیة لإلنفصال والجماعات اإلرھابیة المسلحة على شمال مالي وبدایة زحفھا 
دة             رام الوح ى ضرورة إحت ة عل ادة األفارق دد الق اكو، ش وب بإتجاه العاصمة بام نحو الجن
ي         ة والتخل ى الحوار والحل السلمي لألزم ة إل الترابیة المالیة كما دعوا الفصائل الطوارقی

ر األزواد  ا     عن المطالب اإلنفصالیة بعد إعالن الحركة الوطنیة لتحری یم، كم إستقالل اإلقل
طالبوا من جمیع الحركات الطوارقیة المسلحة التي تتبنى مطالب سیاسة بقطع عالقاتھا مع 

الد المغرب اإلسالمي،    الحركات ا إلرھابیة المنتشرة في المنطقة على رأسھا القاعدة في ب
جراء إنتخابات من أجل عودة المؤسسات   سریع الحوار السیاسي الداخلي وٕامع ضرورة ت

نیكوسازانا المیسي "الدستوریة، وھو الموقف الذي عبرت عنھ رئیسة المفوضیة اإلفریقیة 
د  أن الوضع في م" بقولھا " زوما الي معقد جدا وسالمة البالد الترابیة أصبحت مھددة بع

ة بسط سلطتھا وشرعیتھا      اإلنقالب العسكري وینبغي تنظیم إنتخابات حتى یتاح للحكوم
  ."الضروریتین

ي    ریقي خارطة طریق تفید بوضوح ضرور وقد إقترح قادة اإلتحاد اإلف  اع طریقین ف ة إتب
و       نفس الوقت، األول ھو الخیار العسكري لمو اني ھ ة والث ات اإلرھابی د التنظیم ة تھدی اجھ

ة         ي القم ة، وف الخیار الدبلوماسي عن طریق المفاوضات من أجل إیجاد حل سلمي لألزم
انفي      ي ج ا ف س أباب ي أدی دة ف ي المنعق اد اإلفریق رون لإلتح ة العش ص  2013العادی خص

الي دولي لم دعم ال ع ال ة لجم ؤتمر القم ة ،م ادة اإلفریقی ت القی مااألفی( تح )  AFISMAس
  تعبئة 

  
  
  



  
  
 

  في مكافحة االرھاب في افریقیا اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل   
  

وات    الیین وق ن الم دول غرب   الموارد لدعم الجھود المشتركة لكل من قوات الجیش واألم
رار   ، لیصدر مجلس األمن ال )اإلیكواس(إفریقیا  دھا الق القاضي بإنشاء   )  2085(دولي بع
  1.األفیسما

ھ        اھز قیمت ا ین ع م م جم ي        455وقد ت ة ف ة المتمثل ون دوالر إضافة للمساعدات العینین ملی
  . الدعم اللوجیستي

ھ           ا قیمت ة م دول اإلفریقی ت حصة ال د كان ود، وق ون دوالر   23التدریب األسلحة والوق ملی
ـ  ملیون دوالر من جنوب إفری 10( ا ب ـ    05 قیا ، إثیوبی ا ب ون دوالر، نیجیری ون   05 ملی ملی

  2 ) .دوالر ملیون 03 دوالر و غانا بـ

ا    ا نیجیری كما تعھدت العدید من الدول اإلفریقیة بزیادة مساھمتھا بالقوات العسكریة بما فیھ
غانا تشاد بنین بورندي وسیرالیون، لیصل مجمل عدد القوات العسكریة إلى حوالي ثمانیة 

دي 8000( الفآ ي    )جن كریة الت ة العس روریة للعملی ة الض وات الجوی ى الق افة إل باإلض
ـ  درت ب ر أن       280 ق تطالع، غی ائرات لإلس تي وط دعم اللوجیس رق لل ع ف رًا وأرب عنص

  .التعھدات بقیت عند حدود نصف الموارد المالیة المطلوبة لتمویل البعثة
ي ب      ود الت ة  ذبالرغم من الجھ ادة األفارق ة، إال أن        لھا الق ة المالی من اجل إیجاد حل لألزم

ا   ؤولیة فیم ل المس ة لتحم ارة اإلفریقی ة الق دم جاھزی رى ع رة أخ ت م ي أثب دخل الفرنس الت
ز       ذي یمی ة، فالضعف ال یخص تنفیذ القرارات التي تھدف إلیجاد حلول للنزاعات اإلفریقی

ي الر       ق اإلتحاد اإلفریق ع مواثی ى فرض السالم     القارة اإلفریقیة یتعارض أساسا م ة إل امی
ي        ارجي ف كري الخ دخل العس ى الت ك أدى إل ل ذل كریة، ك ات العس ف واإلنقالب ذ العن ونب
ة              ة التابع وات اإلفریقی ت الق ث بقی ة، حی ة المالی ع األزم ة لیتكرر السیناریو م ة اللیبی األزم
دریبات           اورات و الت وم بالمن ر من عشرة سنوات من تأسیسھ تق د أكث  لإلتحاد اإلفریقي بع

العسكریة دون جدوى، و اقتصر دورھا أثناء التدخل في األزمة المالیة مجرد قوى مساندة 
ة    ي وأنظم للقوات الفرنسیة، ما یؤكد ضعف أنظمة اإلنذار المبكر الخاصة باإلتحاد اإلفریق
اإلستجابة لھا، كما یدل على غیاب القیادة اإلفریقیة الصلبة وعدم جاھزیة القوات اإلفریقیة 

  .رتھا على اإلنتشار السریع في الوقت المناسب أثناء األزماتقد موعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .112مرجع سابق، ص مھاري تادلي مارو،   1
  . 114، ص نفس المرجع  2
  



  
  
 

  في مكافحة االرھاب في افریقیا اإلقلیمةوالجزائریة ستراتیجیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإل الثانيالفصل 
  

ر الفشل األخر في الموقف المتخاذل من قبل قادة اإلتحاد ضد منفذي اإلنقالب ویتمثل مظھ
نة    الي س ي م كري ف ن      2012العس ا أی ي غینی ین ف د اإلنقالبی ارم ض دخلھم الص س ت عك

ا حظر السفر       فرضت علیھم عقوبات وكل من ساندھم من المدنیین والعسكریین، من بینھ
دابیر الت    ن الت اق    وتجمید األموال وغیر ذلك م ا میث ات   ي یحث علیھ ة واإلنتخاب الدیمقراطی

ام ة    والحك توري للحكوم ر الدس ر غی الرفض للتغیی ى ب ي ، لیكتف اد اإلفریق اص باإلتح الخ
اذ           ة إلنق ة الوطنی ي للجن ل الكل ب بالح ا طال القوة، كم لطة ب ى الس تیالء عل ة واإلس المالی

ور     راد المت ة األف ون ومعاقب ى     الدیمقراطیة التي شكلھا اإلنقالبی م عل ي فرض إرادتھ طین ف
  .الحكومة المالیة وھو نوع من اإلزدواجیة في قرارات اإلتحاد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة ــ
  

  :خاتمــــــــــــــــــــــة
ي     وطن العرب ختاما یمكن القول أن التحوالت الھیكلیة التي مست العدید من األنظمة في ال

ف     سقوو،  إفریقیاوشمال  ال عن دلعت أعم ط النظام التونسي نتیجة اإلحتجاجات الشعبیة إن
اتو     مسلح في  ف الن دخل العسكري لحل د الت ث   لیبیا إلسقاط نظام القذافي، وذلك ما تم بع حی

دول   شھدت الساحة اللیبیة إنتشارًا واسعًا لمختلف أنواع األسلحة نتیجة للدعم الذي قدمتھ ال
ة          ا ومنطق ي شمال إفریقی ى فوضى إنتشار السالح ف الغربیة للمعارضة الشعبیة ما أذى إل

  .الساحل
ألزمة اللیبیة بشكل مباشر في إندالع فصل آخر من فصول الصراع المسلح      وقد أثرت ا 

ث             بالد، حی ي شمال ال ل الطوارق ف م وقبائ ى الحك ة عل الي المتعاقب ات م الدائر بین حكوم
بھم من       ذافي، أغل عادت كتائب كاملة من ھذه القبائل كانت تنشط ضمن صفوف ملیشیا الق

ات الج     ن موج ا م اه لیبی روا بإتج ذین ف بعینیات     ال الل الس ة خ ربت المنطق ي ض اف الت ف
راع     ول الص الل فص ھا خ الي وجیش ات م ل حكوم ن قب ھ م وا ل ذي تعرض طھاد ال واإلض
ع من            دالع الفصل الراب ي إن ر ف الي دور كبی ي م ة ف رات الداخلی المسلح، كما لعبت المتغی

اب          ة وغی ة ھوی اني من أزم اییس و تع ل المق لة بك ة  الصراع بإعتبار مالي دولة فاش للعدال
ا أ      التوزیعیة، كما تعاني من أزمة مشاركة د م م الراش اب الحك دام   دسیاسیة وغی ى إنع ى إل

ت إلى إندالع أزمة أخرى  د، وبذلك إجتمعت تلك المتغیرات وأالتنمیة في مختلف الجوانب
  . 2006و 1991و 1963في صراع مزمن بعد أزمات 

ات الطوارق     د من الحرك ب سیاسیة      وتتمركز في شمال مالي العدی ى مطال ة المسلحة تتبن ی
ا      الي، منھ تھدف إلى إستعادة حقوق مجتمع الطوارق المھضومة وتحقیق اإلستقالل عن م

 و الحركة العربیة المسلحة  والحركة الشعبیة لتحریر أزواد الحركة الوطنیة لتحریر أزواد
دة أزواد    ى لوح س األعل ر أزواد    باإلضافة إلى المجل وري لتحری ت   ،و والجیش الث د أعلن ق

  . 2012الحركة الوطنیة لتحریر أزواد عن إستقالل اإلقلیم في أفریل 
الي         ي شمال م ن المنتشرة ف دت ونظرا لحالة الفوضى والّالأم ات     أوج ن التنظیم د م العدی

دین        یم، كتنظیم أنصار ال ي اإلقل ا ف دم لھ ي      اإلرھابیة موطئ ق اد ف د والجھ ة التوحی و حرك
الذي یقوده عبد المالك دروكدال و  في بالد المغرب اإلسالمي وتنظیم القاعدة غرب إفریقیا

ال     المنبثق عن دعوة والقت لفیة لل ع   الجماعة الس ذا التنظیم       2007مطل د توسع نشاط ھ ،وق
زة التى ركصحراء الكبرى نتیجة للضربات المخد الطابع اإلقلیمي في منطقة الساحل والألی

ي طیلة سنوات العشریة السوداء التي مرت تلقاھا من طرف قوات األمن والجیش الجزائر
  .بھا البالد

  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة ـــــــــــــــــــ
  
دات اإلرھ   ف         وما زاد من خطورة التھدی ا مختل ي أقامتھ ت الت الي التحالف ي شمال م ة ف ابی

التنظیمات اإلرھابیة مع عصابات الجریمة المنظمة في المنطقة من مھربین وتجار السالح 
دى تجار           ب ل دة للتھری ي من المسالك الجدی ة الساحل اإلفریق و المخدرات، و تعتبر منطق

م     ھ إس ق علی ل  "أمریكا الالتینیة حیث یطل ق األم ذي " طری الي ودول      ال ر شمال م ر عب یم
ق         م خل د ت ا والشرق األوسط، وق شمال إفریقیا لتسویق الكوكایین والھیروین بإتجاه أوروب
ة ،    ة الغربی ھذا المسلك بعد التضییق الذي شھدتھ عصابات التھریب عبر الحدود األوروبی

ة ب          ات اإلرھابی دى التنظیم ة ضمن إستراتیجیة إقتصاد الحرب ل ذه العملی دف  وتندرج ھ ھ
د    ة ض ات اإلرھابی د العملی لحة وتنفی راء األس اتلین وش د المق ّالزم لتجنی ل ال مان التموی ض

  .الجزائر ودول المنطقة
ة          ا نتیج ار بھ لحة واإلتج ب األس ة لتھری وق مفتوح الي س مال م ة ش رت منطق ا إعتب كم

ات  اإلنعكاسات السلبیة لألزمة اللیبیة، حیث إستفادت مختلف التنظیمات اإلرھابیة من   كمی
ن      زة م لحة المحتج ة األس ھ نوعی ا أكدت ك م ورة، وذل ة المتط لحة النوعی ن األس خمة م ض
طرف القوات الخاصة الجزائریة لدى عناصر كتیبة الملثمون التي نفذت الھجوم اإلرھابي 

واع األسلحة المحتجزة     "تیقنتورین"المسلح ضد القاعدة الغازیة  ف أن ، باإلضافة إلى مختل
لحدود الجزائریة وقوات الجیش الوطني الشعبي على طول الحدود من طرف فرق حرس ا

ف  الجنوبیة مع مالي ولیبیا، وھي أسلحة جدیدة ومتطورة رفعت من القدرات القتال یة لمختل
ة و ات اإلرھابی الحھا    التنظیم ر ومص د الجزائ ة ض ا اإلرھابی د ھجماتھ ى تنفی اعدتھا عل س

  .الخاصة
ة     دت الجزائر كل اإلمكانیات موقد جن  ة المتأتی دات اإلرھابی ف التھدی ن أجل مواجھة مختل

أمین           ى ت دف إل دة سیاسات تھ ى ع وم عل من شمال مالي، من خالل إستراتیجیة موسعة تق
كرة        ة عس ى بعملی وة أول ت كخط ث قام ة، حی الحھ الحیوی دوده و مص ة ح وطن وحمای ال

ا   ي الن دة ف ة جدی ات عملیاتی ق قطاع ق خل ن طری بالد ع ة لل دود الجنوبی ة الح حیتین الرابع
ة واإلستطالع    عمل والسادسة، نظرًا لتربعھما على مساحة شاسعة صعبت من   ات المراقب ی

ات العسكریة      لفرق حر ن الثكن س الحدود والجیش الوطني، وقد قامت بإنجاز العشرات م
ي      ط أمن ار مخط ي إط ائرات ف ابط للط ة مھ ة واإلستطالع وتھیئ ة المتقدم ز للمراقب ومراك

ف       دفاعي على طول ا د عسكري كثی دف ضمن تواج لحدود بین مالي ولیبیا والنیجر، وبھ
دود     2011عمدت القیادة العسكریة مطلع  ى الح على تدعیم مختلف الوحدات المرابطة عل

الجنوبیة بوحدات عسكریة جدیدة من مختلف القوات البریة والجویة و فرق الدرك الوطني 
دود     07ید من ووحدات من القوات الخاصة، حیث قامت بتثبیث أز آالف دركي حارس ح

وطني الشعبي     20في حوالي ثالثون قاعدة جدیدة وقرابة  ألف عنصر من قوات الجیش ال
ة تستخدم    2012على مختلف النقاط الحدودیة، لیتم تدعیم ھذه الوحدات مطلع  بقاعدة جوی

ة   ام المراقب ى مھ افة إل ة باإلض ا المیدانی ي عملیاتھ دات ف ف الوح وي لمختل اء ج  كغط
  .كترونیة تطالع فضًال عن تزودھا بأنظمة إلواإلس
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ذ   ر من ت الجزائ ارجي عمل توى الخ ى المس ا عل دعیم    أم ى ت الي عل مال م ة ش دالع أزم إن
ي وجماعة    الحلول الدبلوماسیة والعمل السیاسي في اإلطار اإلقلیمي ضمن اإلتحاد اإلفریق
كري      دخل عس ت أي ت ذلك عارض الیین، ل اء الم ائي للفرق ل نھ اد ح دف إیج واس بھ اإلیك

األمنیة، وبقیت أجنبي في األزمة لتعارضھ والمبادئ التقلیدیة لسیاستھا الخارجیة وعقیدتھا 
ة المصالح،      الجزائر متمسكة بالجانب الدبلوماسي حتى بعد التدخل الفرنسي الممزوج بلغ

ة     ة الجزائری تراتیجیة الثنائی ة اإلس ار اللجن ي إط دولي ف ق الوساطة ال ت فری ث ترأس  - حی
  .تصارعةمالمالیة حیث تكللت المفاوضات بتوقیع إتفاق سالم بین األطراف ال

لت الجزائر مجھودات حثیثة إلقناع الشركاء الدولیین من أجل إستصدار ذمن جھة أخرى ب
ة      ات اإلرھابی ة للتنظیم ع الفدی قرار أممي لمجلس األمن الدولي یھدف إلى تجریم عملیة دف
مقابل تحریر الرھائن بإعتبارھا أھم مصادر التمویل لتلك الجماعات، و ذلك ما نجحت فیھ 

  . عمل محرم دولیًا عملیة دفع الفدیة یعتبر الذي )2133(من خالل قرار مجلس األمن رقم 
ى        الي عل ي شمال م ة ف ات اإلرھابی د التنظیم ة تھدی ي مواجھ ر ف ر دور الجزائ م یقتص ول

ھ اإلقلیمي ،      ي طابع العمل اإلنفرادي فحسب بل سخرت كل إمكانیاتھا للتعاون المشترك ف
اون أمن    ب تع ث تتطل ا حی دات وخطورتھ ة التھدی را لطبیع ن  نظ ة األم ار مقارب ي إط ي ف

ان المشتركة          ادة األرك ة قی ى إنشاء لجن ت عل ذلك عمل  الموسع ومركب األمن اإلقلیمي، ل
)(CEMOC  كآلیة إقلیمیة للعمل المشترك تضم إلى جانب الجزائر كل من    2010مطلع

دول      ین ال دعم ب  مالي موریتانیا والنیجر، وتقوم ھذه اللجنة بأدوار اإلستعالم واإلتصال وال
دد     ة تم األعضاء كما سعى قادتھا إلى تشكیل قوة عسكریة للتدخل اإلقلیمي السریع لمواجھ
ة    رى ومحاول تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي إلى منطقة الساحل والصحراء الكب
ر   منع التدخل الخارجي في المنطقة بغیة وضع القادة األفارقة أمام مسؤولیاتھم القاریة، غی

ة األركان المشتركة أثبثت عدم فاعلیتھا للعدید من المشاكل على رأسھا التباین أن لجنة قیاد
دخل السریع             وة الت ل ق ل وتفعی ة تموی دم وضوح كیفی دول األعضاء، وع ین ال العسكري ب

  .اإلقلیمیة ذلك ما یفسر غیاب أي دور لھا خالل األزمة المالیة
كان مخالفا   CEDEAO)( إفریقیا أما الدور الذي لعبتھ الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب 

ة،          ي المنطق ي ف دخل أجنب ة الرافضة ألي ت ة الجزائری لتوجھات ومبادئ السیاسة الخارجی
ب       ت الجماعة طل وبالرغم من الضغط الجزائري لتجنب أي تدخل عسكري خارجي أحال
رار        ك الق د ذل در بع ن ص دولي أی الحكومة المالیة للمساعدة العسكریة على مجلس األمن ال

م  ع خ      )2071(رق ي بوض اد اإلفریق واس واإلتح ة إیك ول لمجموع ذي یخ دخل  ال ة للت ط
  .یومًا 45العسكري خالل 
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ھ       د إنبثاق ي من كما حاول القادة األفارقة خالل الدورات العادیة واإلستثنائیة لإلتحاد اإلفریق
ا و        2001عن منظمة الوحدة اإلفریقیة في ي إفریقی ع النزاعات وتسویتھا ف ة لمن إلیجاد آلی

ر ویعتب  مواجھة مختلف التھدیدات الجدیدة في منطقة الساحل على رأسھا ظاھرة اإلرھاب
ر لتسھیل    مجلس السلم واألمن اإلفریقي ترتیب من ترتیبات األمن الجماعي واإلنذار المبك

ب       عجابة الفاإلست  ا حس ي إفریقی ات ف اع النزاعات واألزم ات المناسبة ألوض ي األوق ة ف ال
وتوكول المجلس، لذلك سارع قادة اإلتحاد كردة األولى من المادة الثانیة من بر نص الفقرة

نھم إتج   ادة اإلنقالب العسكري و          فعل م د ق ة ض ة بفرض إجراءات ردعی ة المالی اه األزم
  .تجمید عضویة مالي في مؤسسات اإلتحاد

ي حسب         في وضع عالكما لعب اإلتحاد دور ف  دخل العسكري اإلفریق ق للت خارطة طری
ا        )2085 ( نص قرار مجلس األمن الدولي رقم س أباب ي أدی دة ف ھ العشرون المنعق في قمت

ة       خصصت،حیث  2013في في جان ادة اإلفریقی الي تحت القی دولي لم القمة لجمع الدعم ال
ز    ذي مّی ل ال الیین، إّال أن التماط یش الم ن والج وات األم كیل ق ادة تش وارد إلع ة الم وتعبئ
ذي    تحرك القادة األفارقة في التعامل مع األزمة المالیة فتح المجال أمام التدخل الفرنسي ال

ول     یثبث مرة أخرى عدم  ص إیجاد حل ا یخ جاھزیة القارة اإلفریقیة لتحمل مسؤولیاتھا فیم
س أمن    للمشاكل والصراعات اإلفریقیة، لتبقى بذلك القوات اإلفریقیة الجاھزة التابعة لمجل
اورات            وم بالمن وات تق ر من عشرة سنوات من تأسیسھ مجرد ق اإلتحاد اإلفریقي بعد أكث

طلوبة ویقتصر دورھا على مساندة القوات الفرنسیة  والتدریبات العسكریة دون الفعالیة الم
  .في عملیاتھا العسكریة شمال مالي شأنھا شأن قوات جماعة اإلیكواس

یمكن القول أن حاالت الفوضى والصراع التي تعیشھا منطقة شمال مالي بسبب الصراع و
ف    ن لمختل الذ آم ا م الي، جعلھ ي م ة ف لطة الحاكم وارق والس ل الط ین قبائ زمن ب الم
ر    د مباش ات تھدی ذه التنظیم رت ھ ث إعتب ددة، حی ات المتش ة والجماع ات اإلرھابی التنظیم
ك          اعي، وذل ي و الجانبین اإلقتصادي واإلجتم ب األمن ري من الجان لألمن الوطني الجزائ
ة         ا األمنی ا وقواتھ ي إستھدفت مواطنیھ ات الت االت واإلختطاف من خالل التفجیرات واإلغتی

  . ومصالحھا الحیویة
درات        إل  ار المخ ة وتج ة المنظم ابات الجریم ع عص ا م ى أقامتھ ات الت ب التحالف ى جان

لحة ا    واألس الي وفق ي م ارعة ف راف المتص ین األط الم ب اق س اد إتف ي إیج ت ف د نجح وق
ا    ي إطارھ ة ف ة والبینی ات الداخلی لمي للنزاع ل الس ة الح ى أولوی ة عل تراتیجیتھا القائم إلس

ول ج  المقارباإلقلیمي، وتركیزھا على  ة ومعارضتھا ألي    ذة التنمویة إلیجاد حل ة لألزم ری
دتھا     ة لعقی ة الموجھ ادئ التقلیدی ى المب ت محافظة عل ا بقی ا أنھ ي، كم كري أجنب دخل عس ت

  األمنیة بالرغم من التحوالت الجدیدة التي مست شكل و طبیعة المخاطر و التھدیدات، 
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قھ             ي ش ال ف ا دور فع ان لھ ة ك ة المالی ة إتجاه األزم ة المتبع كما أن اإلستراتیجیات اإلقلیمی
م     العسكري حیث مكن من إسترجاع شمال مالي من قبضة التنظ ا ل ر أنھ ة غی یمات اإلرھاب

ذي أ  الجزائر  دتستطع تحقیق حل نھائي معمق لألزمة وفق الرؤیة الجزائریة، الشیئ ال ى ب
درایتھا الواسعة        دولي نظرًا ل ق الوساطة ال إلى فرض مقاربتھا الدبلوماسیة وتزعمھا لفری

  .بطبیعة الصراعات في القارة اإلفریقیة
ى  إتباع النھج العسكري لقمع  وقد كان العملیات اإلرھابیة عدم نجاعتھ، ولعل خیر مثال عل

د              ة، بع ي مجال مكافحة اإلرھاب بشھادة دولی دة ف ة رائ د اآلن دول ي تع ر، الت ك الجزائ ذل
ـع          ل م ى التعام زمن إل د من ال ة عق ر طیل النجاح النسبي الذي حققتھ ، حیث عمدت الجزائ

أزم ال       ا زاد من ت ة عسكریة إستأصالیة ،م ـاب      الظاھرة بطریق ـبالد ق ـل ال ذي جع وضع ال
ـتراتیجیة         ي إس ذي حصل ف ر ال ن التغی قوسین أو أدنى من تدخل دولي لتسویة الوضع ،لك

ر وإنتھاجھ  ة      االجزائ دت أحقی ة أك ائج إیجابی ھ نت ت ل ة كان ة األزم ي معالج لمیة ف رق س ط
  .وأولویة الحلول السلمیة على العسكریة

ر باعت و ات        یجب التذكیر بدایة إلى أن الجزائ ا من اإلمكان وة إقتصادیة، بشریة، لھ ا ق بارھ
ق         د تحقی ة تری ة وأجنبی وى إقلیمی ع ق ق م ي ال المنس ل األمن ب دور الفاع ا للع ـا یؤھلھ م

اك أخط   حیح أن ھن ر ، ص اب الجزائ ى حس الحھا عل األمن  مص ربص ب رة تت ار مباش
المجاورة خاصة في ظل التطورات واإلنفالت األمني الذي تشھده بعض الدول  ،الجزائري

وى            ي تحاول الق خامة الت ي أن الخطر موجود بالصورة أو الض ذا ال یعن للجزائر، لكن ھ
ر أن            د من الجزائ رة تری ذه األخی ة، فھ ي المنطق دافھا ف ق أھ ة تحقی الغربیة تصـویره ، بغی

مة، السالح، وھو ما سیعمل علـى تلعب دور الدركي في المنطقة لمحاربة اإلرھاب، الجری
الجزائر    سـتنزاف طاإ ھ ف ة، وعلی قـات الجزائر، ویلھیھا بالدرجة األولى عن التنمیة الداخلی

ة وتجارة          ات الجماعات اإلرھابی دودھا من تحرك أمین ح ة وت صـراحة مجبـرة على حمای
ى حساب المشاریع األخرى،         ك عل السالح والجریمـة المنظمة، لكن ال یجب أن یكون ذل

ین  فاإلنفاق العسـكري المتزاید أرھق می زانیة الدولة خاصة في السنوات األخیرة ، كما یتع
ـالح ،        ة وتضـارب المص روات المنطق ى ث اھي عل ب الالمتن ـي ظل التكال ر ف ى الجزائ عل
ا          ب علیھ ا یتوج ا، كم ا وإمكاناتھ ب مواردھ ة بحس تراتیجیة متكامل ـیاغة إس ـورة وص بل

ة ت    ومي، مقارب ا الق ا مستقلة عن المظالت     المحافظة على مقاربـة مستقلة لعقیدة أمنھ جعلھ
دار مصالحھا         ي م ط ف دور فق ھ ی ري ،وجعل األجنبیة التي تعمل علـى تطویق الدور الجزائ
الضیقة، وأخیرا یجـب أن تكون إستراتیجیة شاملة متكاملة على المستوى المحلي اإلقلیمي  
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