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جزیل الشكر وكثیر الحمد وأعظم الثناء � جل جاللھ على توفیقھ إیاي إلنجاز ھذا 

  .﴾ألزیدنكم شكرتم ولئن﴿بمشیئتھ لقولھ تعالى  المزید في العمل المتواضع طمعا

أسدى إلیكم معروفا فكافؤه فإن لم تجدوا فدعوا ومصداقا لقولھ علیھ السالم "من 

  لھ".

أقدم شكري الجزیل إلى أستاذي الفاضل المؤطر: األستاذ الدكتور بن فریحة رشید 

  على قبولھ اإلشراف على ھذه المذكرة فلھ منى أصدق التحیات.

بقسم العلوم السیاسیة لما بذلوه من  التدریس وأثني بجمیل بالشكر والعرفان لھیئة

ھودات أثناء الدراسة النظریة للتأطیر المحكم لدفعة "دبلوماسیة وتعاون مج

 من دولي" وإلى كل من جمعتني بھم حلقة العلم وظلت ذاكرتي تحفظ لھم قبسا

وعلى رأسھم الدكتور عبد العالي عبد القادر وأستاذ  أخالقھم علمھم ورفیع نور

یب وكل أساتذة  كلیة الحقوق والعلوم محمد حسن دواجي وأستاذ بلیة الحب

  السیاسیة

وأختم شكري بأجل تقدیر إلى لجنة المناقشة التي تكبدت عناء ومشقة تقویم وتقییم 

ھذا العمل فجزاھا هللا عني كل خیر وإلى كافة األساتذة والطاقم اإلداري 

 الساھرین على إدارة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الحمید ابن

  بادیس على أحسن وجھ.

  

  لكل ھؤالء قدرنا هللا على رد جمیلھم

  

  



   
  

  

  

    

  

 
  

  أھـدي ثمـرة عملـي ھـذا:

  إلـى كل من ضحوا بأرواحھم في سبیل تحریر ھذا الوطن.

 جـل جاللـھ فیھما: قال إلـى من

﴾ صغیـرا ربیاني كما ارحمھمـا رب الرحمـة وقل مـن الذل جنـاح لھمـا واخفض﴿

  24األیةسورة اإلسراء 

  إلـى جمیع أفراد عائلتي وأبنائھم 

  إلـى كافة المعلمین واألساتذة الذین تتلمذت على أیدیھم في مساري العلمي.

  إلـى كل زمالء الدراسة بجـامعة مـوالي الطاھـر و جامعة عبد الحمید ابن بادیس.

  إلـى كل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذكرة.

  وفـاء وحبـا. المتواضع ھـذا العمـل أھـدي         

  

 عـواري ربیـھ                                         
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جملة�  العشر�ن القرن  من ال�سعي�يات عقد مطلع وا��ياره السوفي�� االتحاد تفككلقد��ان�ل

� أفرزت�مجموعة�من�التحوالت واإلقلي���الدو�� مستوى  ع�� والتأث�� شديدة�العمق �ع�اساتإلامن�

وال�سيما�ع���مستوى�التوازن�االس��اتي���الذي��ان�ب�ن�املعسكر�ن�الشر���والغر�ي�خالل�ا��رب�

� �و و الباردة �الدولية �العالقات ��� �القوى �توازن �بمبدأ �عصف � الثنائية نظامالذي  Bipolar"القطبية

System"القطبية�وأعلن�بدال�من�ذالك�عن�نظام�األحادية��عقود، أر�عة عمر�لف��ة�تز�د�عن الذي�

�عليھ جديد عال�� نظامو  �وذالكاألمر�كية املتحدة الواليات بزعامة دولية قوة ��يمن  إعادة قصد�،

"�Unique Combinationفر�د�" تجميع من تمتلكھ ما بحكم�السيا��� أوضاع�العالم وصياغة ترت�ب

 ذ�نية�اإلس��اتيجيةوال والثقافية واالقتصادية والسياسية العسكر�ة الشاملة�بأ�عاد�ا القوة ملقومات

�تفتقد�ا � قد �فضال�ع�� �الدولية، �القوى �� بروزكث���من �من ��قضاياالعديد � واملفا�يم  �عدتال��

 املنظمة ا��ر�مة اإلر�اب،�املخدرات، السر�ة ال��رة  ���مقدم��ا نجد  وال���للدول، التقليدية ا��دود

  إ��....اإلث�ية ال��اعات

تؤثر�ع���توج�ات��لم اأ�� إال الباردة، ا��رب ��اية أفرز��ا ال��املخرجات���ذه �ل من �الرغمو 

 الباردة ا��رب ��اية �عد ظ�ر الذي األوحد والقطب امل�يمنة القوةباعتبار�ا� اإلس��اتيجية�األمر�كية

 جدل �� نفس�ا وجدت قد الدولية العالقات حقل �� املتخصصة األمر�كية دوائر�القرار نجد لذلك

من�اجل�توجيھ�سياسا��ا��الباردة ا��رب �عد ما مرحلة �� ان��اج�ا الواجب الدولية اإلس��اتيجية حول 

  �.،�وذالك��س�ب�عدم�وجود�عدو�جديد�ل�ا�ع���غرار�االتحاد�السوفيي���سابقاوفرض��يمن��ا

�السياق� �تجدر�اإلشارة�إليھ�����ذا �ا��ادي�عشر�من�س�تم���أإال�ما �تفج��ات ال����2001ن�

� �توج�ات��الب�تاغون  ومب�� ب�يو�ورك العال�� التجارة بر��طالت ��� ��اما �منعرجا �ش�لت بواشنطن

اإلس��اتيجية�األمر�كية،�حيث�أ��ت��ذه�األخ��ة�تتخذ�من�مسالة�األمن�القومي�م��را����توجيھ�

محار�ة�اإلر�اب�ووضعھ�كذر�عة�للتدخل����الشؤون�الدولية،�األمر�الذي��وال�سيمامختلف�تدخال��ا�

 الضبط ممارسةالعاملية�واإلقليمية�املندرجة�ضمن� ا��يو�ة �اصا��م خر�طة ��إ���إعادة�النظر�أدى�

  .ا��ديدة جيوإس��اتيجيةو �*جيوسياسية عاملية لب�ئة�Stratégie Control""�االس��اتي��

                                                           
*
��ستطيع�م�ان�أي����الدولة�نفوذ�و�سط�األرض�ع���بالسيطرة�املتعلقة�السياسة��ع���بأ��ا�م�سطة�بلغة�:ا��يوسياسية�مف�وم  

�من�ممكنة�مساحة�أوسع����فعاال�العبا�ت�ون �أن�ع���بقدر��ا�تتعلق�ما�دولة�لدى�ا��يوسياسية�النظرة�أن�إذ�إليھ�الوصول �الدولة

  .األرضية�الكرة
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أصبح�من�أولو�ات�األجندة��الذي�اإلفر�قي بالساحل األمر��ي �تماماإل  يأ�ي السياق �ذا ضمنو 

،�علما�أن��ذه�األخ��ة��انت��عيدة�2001ا��ادي�عشر�من�س�تم���أحداث �عد األمر�كية�خصوصا

 طرف من املنقوص��تماماإل  �عض باست�ناء ،م��ا�الدولية ح���وال األمر�كية� �ساباتمجمل�ا�عن�

  .تجاه�القارة�ضمن�املنظور�األبوي املندرج��املنطقة �� تقليديال نفوذال صاحبة باعتبار�ا فر�سا

  :بالموضوع التعریف -1

������������� ��انت �اإلفر�قية �القارة �إن �املناطق �ب�ن �املجالت�امل�مشةمن �مختلف ع����سواء�ع��

� �االس��اتي��الصعيد �أو�ح�� �أو�السيا��� �الف�� �االقتصادي ��ةخصوصا �الباردة��سبقتال�� ا��رب

��ا��ادي�عشر وأثناء�ا،�ولكن��عد�أحداث� �والساحل��2001س�تم��� أصبحت�القارة�بالصفة�عامة

غلب�القوى�أأجندة�ضمن�من�ب�ن�أ�م�املناطق�إس��اتيجية����العالم�و �ع���وجھ�ا��صوصاالفر�قي�

  الدولية�ع���غرار�الواليات�و�الص�ن�وفر�سا.�

�ونھ�،�راء�ال جنوب وإفر�قيا إفر�قيا شمال ب�ن الفاصلة املنطقة �ش�ل�الساحل�االفر�قيف�����������

�ما���النیجر،�ال�شاد،�السودان، شاملة غر�ا �األطل�� املحیط إ�� شرقا�األحمر البحر من يمتد

�وجزر  نیج��یا بوركینافاسو، ل�شمل توسیع�ا ةياقتصاد ��سابات یتم ما وكث��ا نغال،سوال�مور�تانیا

�اإلفر�ق الساحل �عر�ف یمكن..." كما�األخضر الرأس  اإلث�یة�األزمات نم قنطال إ األزمات بقوسي

�ب� )دارفور �السودان،�جنوب( بالسودان املستعصیة �الداخلیة روخاتشال إ�� وصوالو �ال�شادمرورا

�احتياطات�فضال ،�"ومور�تانیا ما�� النیجر �عرف�ا ��ال ةياألمن دیدات�وال� �من�النفط��ھع�� ال��مة

� �أكد��ا �ال�� �التقار�ر�األمر�كية ��عض �أنھ �منطقة ��� �للنفط �األول �املنافس �العر�ي�ا�سي�ون �ليج

  لتمتعھ�بامتيازات�جد�كب��ة.

ملا��نظرا�األم��و�أخص�بالذكر�الصعيد�ن�املنطقة��ش�د�تد�ورا�كب���ومن�نافلة�القول�فإ������������

�و ��عانيھ �إر�اب �بلن�شار�إمن �املنظمة �يجعل�اأنواع�ا�مختلف��ر�مة �ما �و�ذا �مصدر �-و�إمتياز�-،

�والدو�� �اإلقلي�� �لألمن �معا���ديد ،� �تصبح �االن ���ا �انت�� �االمر�الذي �دو�� �وواسع�ا�تمام مش��ك

  ���من�طرف�الواليات�املتحدة.��وال�سيماواسع����الف��ة�األخ��ة�النطاق�

  :وأھداف الدراسة أھمیة -2

�األمر�كية تك����       �أصبحت أ�مية�اإلس��اتيجية �إذ �� من بالغة �جدا املواضيعب�ن  ���ال�امة

�و �الدراسات �حقل املستقبليةاإلس��اتيجية �و  العلوم ضمن �الدوليةالسياسية عليھ�و �،العالقات

التوج�ات�األمر�كية��عد�ا��رب�الباردة�وخاصة��ختلفمكشف�النقاب�عن��حاول��ذه�الدراسةست
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أم�أن��،؟اإلس��اتيجية�أ�داف�ا�ومدى�تأث���ا�ع���مختلف�2001س�تم���ا��ادي�عشر��عد�أحداث�

� �األحداث �تلك ��انت ��فرصةمجرد �أمن �ع�� �تطبيق�ا �الواقعأجل �األمر�كية�،رض �األ�داف  ���ألن

�ع�� األمر�كية، ال�يمنة�ع�� با��فاظ األو�� بالدرجة مرتبطة أزلية أ�داف �مقتصرة  حدث ول�ست

  ���.معينة بإدارة أو مع�ن،

������� �امل��ايدة �األ�مية ��ذه �األمر�كيةإن �األ�داف��لإلس��اتيجية ��عدد �إ�� �تف��� �أن �شأ��ا من

� �األ�داف�املرتبطة ��ذه �وتكمن ������ا �ثمنت �ال�� �واألسباب �العوامل �أ�م �تحليل �نطقةممحاولة

�االفر�قي �أجندةوجعل��الساحل ��� �األمر�كية��ا �املتحدة �الواليات ،� �ع�� �معالم إبراز محاولةفضال

�س�تم���ا��ادي�عشر�من�اإلس��اتيجية�األمر�كية��عد�ا��رب�الباردة�وخاصة��عد�أحداث� تحوالتال

  ما�تخطط�لھ�أمر��ا�من�وراء��ذا�اال�تمام�باملنطقة. توضيح �غية�2001

 :مبررات اختار الموضوع -3

اإلعتبارات�ت��اوح�ب�ن� محل�الدراسة�إ���تضافر�جملة�من للظا�رة �عود�س�ب�إختيار�الباحث�    

  وفقا�ملاي��:�الباحث بذات متعلقة ذاتيةأخرى�البحث�و  متعلقة�بموضوع�م��رات�موضوعية

التي عرفتھا  االستراتیجیة  التحوالت السیاسیة طبیعة�في تكمن ھذه األخیرة�املوضوعية:  - أ

�األحداث�و  خاصة ما تعلق منھا بالمنطقة الساحل االفریقي االمریكیة �أ�م �ورصد �ت�بع محاولة

،�و�الس�ب�الثا�ي��عد�ا��رب�الباردة����ف��ة�ماس��اتيجية�اإل �ضمن�اولو�ا��ا��ا�وضع��والعوامل�ال��

  ��األوساط�األ�اديمية.�و�أن��ذا�املوضوع�أصبح�يلقى�ا�تمام�كب���من�طرف�

شديد�اال�تمام�بالتحوالت�ال����ش�د�ا� ھجعل�اإلفر�قية القارة إ�� الباحث�انتماءان��الذاتية:�  - ب

 فضال�ع�� معا�بالقارة�ك�ل�ول�س�الساحل�فقط، والدو�� األمر��ي اال�تمام تزايد �عد القارة�والسيما

�سعيھ من األمر��ي للطرف بال�سبة املعلنة غ�� األ�داف معرفة  بالقارة عالقاتھ تمت�ن نحو وراء

�ج�ة�اإلفر�قية �و  من �اخرى �ج�ة ���قيقة الدول  قادة إدراك مدى معرفة من  التغلغل اإلفر�قية

 االس��اتيجية مصا���ا ا��فاظ�ع�� إ�� وجود�ا منذ �س�� أمر��ا أن اعتبار ع�� القارة �� األمر��ي

 ب�املنت��ة����ذالك.واألسالي الطرق  عن النظر �غض والقومية

  :الدراسة أدبیات -4

 اإلس��اتيجية تناول  ال���الدراسات أغلب أن الحظنا فقد�السابقة، األدبيات إ�� بالرجوع

� األجن�ية�أو العر�ية باللغة سواء إفر�قيا اتجاه األمر�كية �املصادر�� �حيث �من �متنوعة غ���أن�،

املعا��ة�املتواضعة����تناول��ذا�املوضوع�ال��عدوا�أن�ت�ون�إال�جزءا��س��ا�مقارنة�ب��م�الدراسات�
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� �عالم ���ا �حظي �األمر�كيةال�� �تلك�اإلس��اتيجية ��ل �رصد �األحوال �من �حال �بأي �يمكن �ال �إذ ،

 .لدراسات�لكن�حس�نا����ذالك�أن��ش���جانب��سر�م��اا

� �عب���ب�سو�ي �ودكتورة �للباحثة ���املوسومةدراسة ����عنوان �األمر�كية �ا��ارجية "السياسة

حيث�قسمت�الدراسة�إ���ثالثة�فصول،�وفق�دراسة�نظر�ة�وتطبيقية��1والعشر�ن�"�القرن�ا��ادي

�ومح �التار��� �التطور �تناولت �األول �الفصل �ففي �األمر�كيةللموضوع �ا��ارجية �السياسة �ددات

�الدراسة� �لتن�� �ف��ا �التجديد �مواطن �ذكر�أ�م �مع �او�اما �إدارة �إس��اتيجية �الثا�ي �الفصل لي�ناول

العالم��المح�السياسة�ا��ارجية�األمر�كية�����عض�املناطق�ع���غرار�بالفصل�الثالث�الذي�تناول�م

  العر�ي�والقارة�اإلفر�قية�ومنطقة�وسط�أسيا�وأور�ا.�

�قراءة����خرائط��عنوان�املوسومة�دراسة�للباحثة�اميمة�عبد�اللطيف� �ا��دد "املحافظون

�املحافظون��"2الفكر�وا��ركة �وفكر�ا��ركة ���رائط �استكشاف �دراس��ا �خالل �من �تناولت حيث

� �ا��ديدة �االستعمار�ة �بالسياسات �وعالق��ا �األمر�كية �املتحدة �الواليات ��� �الص�يو�ي�ا��دد للو�ي

 وعالقة��ل��ذا�باملنطقة�العر�ية�خاصة�فلسط�ن�والعراق�ولبنان�وسور�ا.���للواليات�املتحدة

    � �لألستاذ �دراسة ��عنوان �إفر�قيا:�ياسر�أبو�ا��سن ��� �املوارد �ع�� �العظمى �القوى "صراع

�الصي��"�نموذج�التنافس صراع�القوى�العظ���حول�املوارد����حيث�تناول����دراستھ��3األمر��ي

� �السودان�–إفر�قيا �موارد �ع�� �األمر��ي �الصي�� �الصراع �ع�� �باستعراض��،وركزت �الدراسة بدأت

يا�ثم�استعرضت�ال�يمنة�األمر�كية�ع���إفر�قيا����ظل�النظام�الدو���ا��ديد�طبيعة�املوارد����إفر�ق

م�2001س�تم����11والرؤ�ة�األمر�كية�إلفر�قيا��عد�سقوط�املعسكر�االش��ا�ي�الشر���و�عد�أحداث�

�باستعراض� �البحث �وختم �األمر�كية، �الواليات �مع �الصراع �وحتمية �بإفر�قيا �الصي�� واال�تمام

 �.الصي���ع���املوارد����السودان�–�ي�التنافس�األمر�

                                                           
1
�،�القا�رة:�دار�ال��ضة�لل�شر�1،�طالسياسة�ا��ارجية�األمر�كية����القرن�ا��ادي�والعشر�ن�عب���ب�سو�ي�عرفة�ع���رضوان،  

2011.  
  .2003،�القا�رة:�مكتبة�الشروق�الدولية،�1،�ط�املحافظون�ا��دد�قراءة����خرائط�الفكر�وا��ركةد�اللطيف،�ميمة�عبأ� 2

3
�املجلة�   :��� ،"� �السودان �ع�� �الصي�� �األمر��ي �تنافس �نموذج �إفر�قيا: ��� �املوارد �حول �العظ�� �القوى �"صراع ياسر�أبو�حسن،

  اإلفر�قية�للعلوم�السياسية،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�
  

-09-12-&catid=10:2010-sudan-http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=161:

749&Itemid=-53-22،") 20/04/2014(.  
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حيث�قسمت��1"األزمة�املعقدة����الساحل�االفر�قي"دراسة�لألستاذ�ساحل�مخلوف��عنوان�

�بال �دراستھ �بدأ �محاور، �لثالث �الدراسة �����ذه �األزمة �و�حي�يات ���لفيات �شاملة �إس��اتجية قراءة

�اإلفر�قي �الساحل �و�� �ثم ،� �تداعيات �وتفاقم �الفواعل �وتداخل �املقار�ات �الساحل��األزمة�عدد ��

 وختم�دراستھ�بالس�نار�و�ات�تطور�األزمة����الساحل�االفر�قي.�اإلفر�قي

� �مصعب �محمود �جميل �لألستاذ �دراسة �واملوسومة �األمر�كية��عنوان �السياسة �تطورات "

حيث�تناول����دراستھ�السياسة�األمر�كية�تجاه�إفر�قيا����ظل��2الدولية"�تجاه�إفر�قيا�وا�ع�اسا��ا

ا��رب�الباردة�أين��ان�املنافس�الرئ������و�االتحاد�السوفيي��،�م��زا�أ�م�الوسائل�واآلليات�ال���

استخدم��ا�الواليات�خالل�تلك�الف��ة�من�تحقيق�أ�داف�ا،�ثم�انتقل�ال�اتب�ل��ديث�عن�السياسة�

�ا��يا ��عد �الدولية�األمر�كية �القوى �أ�م �تناول �مع �الدولية، �و�غ���األوضاع �السوفيي�� ر�االتحاد

املنافسة�ل�ا����املنطقة�ع���غرار�فر�سا�وإسرائيل�ذكر�أيضا�أ�م�التحديات�ال���واج�ت�السياسة�

  األمر�كية����املنطقة.����

 ة:الدراس إشكالیة� -5

�و  اإلفر�قية القارة عرفت       �ال�سيما �الساحل �منطقة  لعدة الدو�� املجتمع قبل من م�شا��م��ا

��سرعان ولكن عقود �من �مجموعة �ظ�ور �خالل �من ��غ���الوضع �النظام�ما �مستوى �ع�� التحوالت

�وخاصة�واإلقلي���الدو�� �الباردة �ا��رب ���اية �أفرز��ا �ال�� �املخرجات ��س�ب أحداث��بروز �وذالك

�عشر�من �ا2001س�تم����ا��ادي �الواليات �ا�تمام �من �صعدت �ال�� �باملنطقة�، �األمر�كية ملتحدة

�االفر�قي �الدوليةالساحل �القوى �للتنافس �حيو�ا �مجاال �وأصبحت �السابق، �الطرح �من �انطالقا ،�

  ��ست�تج�إش�الية�الدراسة�وال���أ�ى����محتوا�ا�ماي��:

ل�ـــــاحــــة�الســــباملنطق�امـــدة�لال�تمــــــات�املتحــواليـــت�بالــي�دفعتـــــــــــــل�الــــوامـــرز�العـــــــــــــبأي�ــــا��ــــم

تؤثر�ع���منطقة�الساحل��أصبحتأي�مدى��إ���أخرى ؟�و�صيغة��عد�ا��رب�الباردة�يـــــــــر�قـــــفاإل 

  .التوج�ات�اإلس��اتيجية�األمر�كية؟

  

                                                           
  ساحل�مخلوف،�"�األزمة�املعقدة����الساحل�اإلفر�قي�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�� 1

-sciences-des-et-droit-de-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-http://manifest.univ

politiques/63،")02/05/2014(.  
2 �� �محمود، �مصعب �الدوليةجميل �وا�ع�اسا��ا �إفر�قيا �تجاه �األمر�كية �السياسة �عتطورات �لل�شر�والتوز�ع، �دار�مجدالوي �مان:

2005.  
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  :للموضوع�أدق وف�م لتحلیل فرعیة �ساؤالت عدة طرح نیمك املحور�ة�اإلش�الیة ذه� من انطالقا

 �.؟�ال���ثمنت�قيمة�الساحل�االفر�قي�املقومات�طبيعةما� -

  .؟األمر�كية��أجندة��� الساحل�االفر�قي حتل�اي أصبح ال�� اإلس��اتيجية م�انة��� ما -

أم�تكر�س�لنفوذ�ا��؟ناجم�عن�تد�ور�أم��ا�القومي�ل�التوجھ�األمر��ي�لساحل�االفر�قي� -

  الدو��؟.�

 .؟مصا���ا����املنطقة لتحقيق املتحدة الواليات تواجھ ال�� املنت��ة�والتحديات�اآلليات �� ما -
 

 :الدراسة فرضیات -6

  � ة�ال��مة.النفطي�بمنطقة�الساحل�االفر�قي�لتوفر��جملة�من�مؤشرات��ي�األمر �ال�تماما�جعير  -

 وإم�انية الساحل منطقة �� األمنية ال��ديداتير��ن�ز�ادة�التوجھ�األمر��ي�نحو�املنطقة�بتصعيد� -

  .دولياو   إقليميا توسع�ا

  العر�ي. خليج�غي�يا�و�املغربمنطق����ا��يوس��اتيجية�لتوسطھالساحل�االفر�قي��ترتبط�مقومات -

آليات�سياسية�واقتصادية�ولكن�عسكر�ة�بالدرجة�أو���من�اجل�تحقيق�اتبعت�الواليات�املتحدة� -

  مصا���ا.

أ�م�التحديات�ال���تواجھ�اإلس��اتيجية�األمر�كية�ل�سط��الدور�الفر�����وصعود�الصي���ش�ل� -

 ��يمن��ا�ع���املنطقة.
 

  مجال الدراسة:  -7

  اآل�ي:��� وم�انا زمانا�اإلس��اتيجية�األمر�كية�تجاه�الساحل�االفر�قي املتضمن املوضوع يتحدد

�اإلفر�قي الساحل دول  ومع عموما اإلفر�قية القارة مع األمر�كية العالقات إن :الزماني اإلطار     - أ

� � �عد إال م��وظا تطورا �عرف لمخصوصا �أحداث ��عد �وخاصة �الباردة �عشر�ا��رب �من ا��ادي

  .الف��ة �ذه ضمن ست�ون �اإلفر�قي الساحل�تجاه�األمر�كية اإلس��اتيجيةفان��2001س�تم���

� اإلطار المكاني:    - ب �حيث �املناطق، �دراسات �ضمن �تندرج �ال���و�� �دراسات �عدة �ناك

� �إال�أنحددت �املنطقة �تضم�ا �ال�� �الدول �حول �اختالف �وف��ا �االفر�قي �الساحل اغلب��منطقة

� �و�� �دول �ثما�ي ��� �االفر�قي �الساحل �منطقة �حدد �ال�شاد�الدراسات �النيجر، �ما��، �مور�تانيا،

 السودان،�شمال�نيج��يا،�بوركينافاسو،�الس�نغال.
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  مناھج الدراسة:  -8

         � �التحليل �من��ية �محل�تف��ض �الظا�رة �جوانب �كشف �باحث �ألي �يمكن �ال �أنھ السيا���

الدراسة�بمعزل�عن�تضافر�مجموعة�من�املنا���واملداخل�النظر�ة�املفسرة�لذالك����إطار�ما��عرف�

"بالت�امل�امل����"،�ومن�ج�ة�أخرى�إذا��ان�للمنا���واألطر�النظر�ة�منطق�ا����تناول�الظوا�ر،�فإن�

�منطق �ذا��ا �حد ��� �املن���للظا�رة �ب�ن �م���� �ت�ا�� ��ناك �ي�ون �أن ��ستوجب �ما �و�ذا �ا��اص �ا

  فان�املنا���املستخدمة����الدراسة����كتا��:�الدراسة� إ���موضوعبالرجوع��ةوالظا�رة�محل�الدراس

   التاریخي: المنھج  - ت

يتمتع�املن���التار����بقدرة�تفس��ية�عالية�إذ�يو���للزمن�دورا�بارزا����كشف�أنواع�املعرفة�

�الظا�رة�وتطور�االعلمية�وذالك�ب�سليط�الضوء�ع���القوان�ن�والعالقات�السب�ية�ال���تحكم�ميالد�

�مختلف ع�� ر�كيةاألم اإلس��اتيجية التطورات ت�بعمن��وعليھ�فإن�����ذه�الدراسة�البد�1.أو�اندثار�ا

��2001 س�تم�� ا��ادي�عشر�من أحداث �عد ما غاية وإ�� الباردة ا��رب بف��ة إبتداءا الزمنية املراحل

  .التوج�ات�ا��ارجية�ذه�أ�م�التغ��ات�ال���طرأت�ع��� ع���التعرف اجل�من

  منھج دراسة حالة:   - ث

��االرتباطات         �املكثف �الوصف �أي �ل��الة �معمق �ف�م �إلعطاء �thick description�2السب�ية

���ا��انب��case studyومنھ�الوصول�لتعميمات�متعلقة�بالوحدة�تكمن�أ�مية�من���"دراسة�حالة"�

التطبيقي�إذ�يتجھ�نحو�جمع�البيانات�العلمية�املتعلقة�با��الة�املدروسة�سواء��انت�فردا�أو�نظاما�

  �ك���ع���مرحلة�معينة�م��ا�أو�بت�بع�جميع�مراحل�ا��غية�إبراز�املدروسة.وذالك�بال�

�االرتباطاتلكشف��اإلس��اتيجية�األمر�كية�ذا�املن�����مع�املعلومات�حول��استخدموعليھ�

ما��عد�ف��ة��ال��ك���ع���ھ��ان،�إال�أنوج��ا�إ���منطقة�الساحل�االفر�قيالسب�ية�ال����انت�وراء�ت

� �إ��ا��رب ��الباردة ��ذا،غاية �اإلط�يومنا �ش�لت �ش�د�و��ا �الذي �التطور �لكشف �املالئم �تھار

  اإلس��اتيجية�األمر�كية�تجاه�املنطقة.

  المنھج المقارن:   - ج

مقام�التجر�ة����العلوم�الطبيعية�و�ع���بذالك�ال�شاط��االجتماعيةتقوم�املقارنة����العلوم�

�الذي��س��دف�رصد�عناصر�ال�شابھ� �و����واالختالفالفكري �املقارنة ب�ن�الظوا�ر�ال���تجرى�عل��ا

                                                           
1
...�والوصول��االجتماعية���البحث�االجتما���نتعقب�التطور�التار����إلعادة�بناء�العمليات��إننايقول�����ذا�السياق�"بول�ن�يونج"�  

� �والنظم �اإل�سا�ي �بالسلوك �املتعلق �العامة �القوان�ن �وضع �أنظر:االجتماعيةإ�� .-��� �شل��، �السيا���:�محمد �التحليل ��� املن��ية

  .56،�ص.1997ا��زائر:�الديوان�الوط���للمطبوعات�جامعية،�،االق��ابات،�األدوات�املفا�يم،�املنا��،
2
، جامعة سعیدة: علوم سیاسیةات ألقیت على طلبة السنة الثانیة محاضر ،"محاضرات في منھجیة العلوم االجتماعیة"عبد القادر عبد العالي،  - 

  .41، ص.2010-2009قسم العلوم السیاسیة، 



 مقـدمـة
 

8 
 

�ذا�السياق�يقول�"س�يوارت�ميل"�املقارنة����دراسة�الظوا�ر�امل�شا��ة����املجتمعات�املختلفة�أو�

  �.����1موضوع�أو�أك���ع���مجتمع�ن�أو�أك��"�لالختالفات���ذالك�التحليل�املنظم�

توج�ات�األمر�كية�الواقعية�والل��الية�وأنصار�ال��عة��ب�ن�مقارنة عند املقارن  املن�� توظيف تم

�الدولية� �والقوى �الواليات �طرف �من �انت��ت �ال�� �اآلليات �مقارنة �وكذالك �والتدخلية اال�عزالية

  �املنافسة�من�اجل�تحقيق�مصا���ا����املنطقة.

     المنھج اإلحصائي:   - ح

�ذا�املن���أساسا�ل�ا����البحث�العل���ولقد�إستطاعة��االجتماعيةإتخذت�العديد�من�العلوم�

العلوم�السياسية�بفضل�حقل�السياسات�املقارنة����املرحلة�السلوكية�محا�ات�املدرسة�الوضعية�

التجر��ية�وذالك�من�خالل�تكميم�الظا�رة�السياسية�فيما�عرف�بالدراسات�الكمية�حيث�لم��شذ�

  .ر�اضية�واإلحتماالت����أبحا��م�قصد�إخضاع�ا�للقياسعلماء�السياسية�عن�إستخدام�الدوال�ال
  

�ا��قائق� �إلثبات �الظوا�ر�املختلفة �حول �البيانات �جمع �أساليب ��و�أحد �اإلحصا�ي فاملن��

�البيانات� �جمع �ع�� �أساسا �القائم �املنطقي �واإلست�تاج �ع���التعب���الرق�� ���ا �املتصلة العلمية

ألجل�اإلستدالل�ع���وجود�عالقات�ب�ن�الظوا�ر��2ا�وتص�يف�اومراجع��ا�وتبو���ا�وتص�يف�ا�ثم�تحليل�

�املن������جمع� �الدراسة�عن�استخدام��ذا �العالقات�اإلرتباطية�ب�ن�املتغ��ات،�ولم��شذ خصوصا

املتعلقة�بال�سب�الصادرات�والواردات،�ومعدالت�النمو�االقتصادي�و��م��ل�البيانات�اإلحصائية�

  اإلنفاقات�العسكر�ة�و�عض�املؤشرات�املتعلقة�بالعالقات�التجار�ة�ب�ن�الطرف�ن.�
  

  :للدراسة اإلطار المفاھیمي -9

�أصل�ا�اإلس��اتيجية: �ا���ش (Strategeos) ال�لمة �وإدارة �قيادة �فن �و�ع�� ومصط����،يونانية،

�وتار�خي �عسكري، �أصلھ �وإدار��ا�ااإلس��اتيجية �ا��رب �بفن �اإلس��اتيجية �لفظ وجميع��،ارتبط

��ارفون� �وم��ا: �العسكر�ة، �العمليات �منظور ��� �تصب ��انت �القديمة �اإلس��اتيجية �عار�ف

�ل��رب)(�كالزوفي��: �العامة �ا��طط �ووضع �إعداد �(�،فن �ميدان�وفيل: ��� �القوات �وضع �فن ��

ة����امل�ان�املرغوب)�ا����ال�ال��و����مولتك:�(�إجراءات�عملية�مالئمة�للوسائل�املوضوعة�املعرك

(�فن�استخدام�القوة��تحت�سيطرة�القائد����س�يل�تحقيق��دف�محدد)�وا����ال�أندر�ھ�بوفر:

أصبح�مف�وم�اإلس��اتيجية�(للوصول�إ���أ�داف�سياسية).�وني�وال�مي�افي������كتابھ�"فن�ا��رب"�

                                                           
1

�املن��محمد نصر عارف،    �النظر�ة، �املعر��، �النموذج �املقارنة: �السياسة ، بیروت: مجد المؤسسة الجامعیة 1، ط إ�س�يمولوجيا

  .94-93، ص ص.2002للدراسات والنشر والتوزیع، 
  .07،�ص.1993ا��زائر:�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،��،محاضرات����اإلحصاء�الكميمحمد�كالس،��2
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���فن�توز�ع�واستخدام�الوسائل�العسكر�ة�(�وليدل��ارت:�،���ا��رب�لتحقيق�مصا���األمة)�ع

 1.)لتحقيق�األ�داف�السياسية

: Stratosما منطقة �� �عسكر ال�� ا��يوش أي حرب حالة �� ا��يوش أو ا���ش بھ و�ع����،: Agein�

 إ�� بھ تدفع الذي ا���ش �� يتمثل لغوي  مف�وم �عطينا ا��زئ�ن وتركيب ،األمام إلى الدفع بھا ونعني

ال����« stratégos »اليونانية� ال�لمة إ�� إس��اتيجية �لمة أصل املفكر�ن من العديد يرجع كما،�األمام

  �2اليونانية. الديمقراطية ع�د �� العسكري �األمن �ع��

 وعلم فن أ��ا ع�� لإلس��اتيجية املختلفة التعر�فات ب�ن املش��ك القاسم أن الوا�� من

 مباشر �ش�ل القوة فيھ �ستخدم الذي للصراع الك�� الوضع �عا�� ال�� والوسائل ا��طط إ���يتصرف

 .الس�يل �ذا غ�� من تنفيذه يتعذر الذي السياسة �دف تحقيق أجل منشر�مبا غ�� أو

�اإلس��ات       ��عر�ف �نطاق �ضيقت �أعاله �التعار�ف �جميع �أن �ور�طتھ�يالحظ �ومف�وم�ا، يجية

��و��بالعمليات �الوطنية �اإلس��اتيجية �األ�داف �لتحقيق �األمثل �األسلوب �أن �وأظ�رت العسكر�ة،

�اإلس��اتي �و�قتصر�ع�� �يختص �وإطاره �وطبيعتھ �ومف�ومھ �التعر�ف �منبع �أن �بمع�� جية�ا��رب.

�الشامل �مف�وم�ا ��� �إحدى��العسكر�ة �العسكر�ة �القوة �تمثل �ال�� �الوطنية �اإلس��اتيجية ول�ست

 .لقوة�الوطنيةأدوات�ا

�ومس �شمولية �وأعطاه �املف�وم ��ذا �عن �املعاصر�ابتعد �ثو�ھ�الف�م �من �وأخرجھ �أوسع احة

�ومن�العسكري  �وضرورتھ. �العلم ��ذا �أل�مية �ا��ياة، �منا�� �جميع ��� ��عار�ف��ووظفھ أ�سط

  .���عملية�اختيار�أفضل�الوسائل�لتحقيق�أ�داف�الدولة�:اإلس��اتيجية�اليوم

�وا��يو�ولي�يك��ا��يوس��اتيجية:� �واإلس��اتيجية �ا��يوس��اتيجية �ب�ن �الكث��ين �لدى �خلط �ناك

عرف�ا�أم�ن:��،���املرجعيات�العر�ية�جدكما�أن��عر�ف�ا��يوس��اتيجية�قليل��،وا��غرافيا�السياسية

�ناحية� �من �الطبيعية، �بالب�ئة ���تم �الذي �والعسكري �واالقتصادي �السيا��� �التخطيط (بأ��ا

����تح �الصفة�الدولية)استخدام�ا ���وأضاف:��،ليل�أو�تف�م�املشكالت�االقتصادية�أو�السياسية�ذات

�سواء����ا��رب�أو�( �للدولة�أو�الوحدة�السياسية، �ا��يوس��اتيجية�تبحث����املركز�اإلس��اتي�� أن

�ية�العشرة،�و��:�املوقع،�وا���م�والش�لالسلم،�فت�ناولھ�بالتحليل�إ���عناصره�أو�عواملھ�ا��غراف

                                                           

�"http://www.alriyadh.com:8080/509799الفرق�ب�ن�اإلس��اتيجية�وا��يوإس��اتيجية�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:سعود�عابد،��1 

05/05/2014(  
  .�3،�ص2008املفتوحة،� العر�یة الدنمارك:�األ�ادیمیة ،اإلس��اتی�� الفكر إ�� مدخل صالح�نیوف،� 2
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�والس�ان)و  �واملوارد، �واملناخ، �والطبوغرافيا، �باملحيط، �والعالقة �وا��دود، �بالبحر، أما��،االتصال

�يقول  ��ع��:عدنان �ا��يوس��اتيجية �مصط�� �إن �املنطقة�(�: �أو �للدولة �اإلس��اتي�� �املوقع دراسة

 ).اإلقليمية،�ومدى�تأث����ذا�املوقع����العالقات�السلمية�وا��ر�ية

  اإلس��اتيجية�وجيوإس��اتيجية:الفرق�ب�ن�

�والعسكر�ة��اإلس��اتيجية: �واالقتصادية �(السياسية �الوطنية �القوة �استخدام �ت�سيق �وفن �علم ��

  واملعلوماتية)�وغ���ا،�لتحقيق�األ�داف�الوطنية.�

���دراسة�أثر�املوقع�اإلس��اتي���من�خالل�تفعيل�وتوظيف�إس��اتيجيات�سياسية��ا��يوس��اتيجية:

  .1واقتصادية�وعسكر�ة�ومعلوماتية�وغ���ا،�لتحقيق�األ�داف�الوطنية

بناء� ا��ار�� عامل�ا�تجاه للدولة سلوكيات مجموعة وصناعة صياغة عملية �� :ا��ارجية السياسة

 �ش�ل تؤثر وال�� واإلجراءات واألولو�ات�األ�داف من ملجموعة ودقيق مسبق ووصف تحديد ع��

 James"�"روزنو جيمس "و�عرف�ا�،توج���ا�ع���و�عمل ا��ارجية السياسة فاعلية ع�� مباشر

Rosenau"���  إما ا���ومات باتخاذ�ا تل��م أو تتخذ�ا ال�� السلطو�ة التصرفات�مجموعة أ��اع��

  2.املرغو�ة غ�� ا��وانب لتغي�� أو الدولية، الب�ئة �� ف��ا املرغوب ا��وانب�ع�� للمحافظة

 یم�املفا مجموعة �� الدو�� القانون  وم�مف مع یتما��� والذي ا��دیث، العام ا�بمعنا :الدبلوماسیة

 الدول  ب�ن العالقات تنظم ال�� الدولیة واألعراف واملؤسسات واملراسم واإلجراءات�والقواعد

� )واالقتصادیة األمنیة ( العلیا املصا�� خدمة ب�دف الدبلوماسی�ن، واملمثل�ن�الدولیة واملنظمات

 املفاوضات وإجراء والتبادل االتصال بواسطة الدول  مصا���ب�ن وللتوثیق العامة والسیاسات

   3.یةلالدو  دات�واملعا االتفاقات وعقد السیاسیة

 ع�� للتأث�� ا��ارجیة السیاسة داف�أ تحقیق أدوات من رئ�سیة أداة الدبلوماسیة و�عت��

 وأخال�� إقنا�� �و ما من�ا ش�� بوسائل تأیید�ا وكسب استمالت�ا ب�دف ا��ارجیة�وا��ماعات الدول 

  .أخال�� وغ���ی���تر �و� ما ومن�ا

                                                           
  سعود�عابد،�مرجع�سبق�ذكره.� 1
  .8،�ص�1997،�القا�رة:�مكتبة�ال��ضة�املصر�ة،�2،�ط�تحليل�السياسة�ا��ارجيةمحمد�السيد�السليم،�� 2
3
  .9،�ص�2009دار�شيماء�لل�شر�والتوز�ع،�مصر:�،�قوان�ن�ا أنواع�ا مؤسسات�ا تار�خ�االدبلوماسية��عباه،�سعيد�محمود�أبو   
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�مصط���مقارنا �عر�فا "آرون ر�مون  "أعطى وقد � ب�ن �والدبلوماسية �عرف حيثاإلس��اتيجية

 مع العالقات توجيھ ف�� الدبلوماسية أما ،"العسكر�ة العمليات مجمل وتوجيھ�قيادة"�أ��ا ع��األو���

 .للسياسة تا�ع�ن والدبلوماسية اإلس��اتيجية�ت�ون  أن ع�� األخرى  الدول 

  :الدراسة صعوبات - 10

املوضوع�����اختيار إن��ذه�التجر�ة�البحثية�كغ���ا�من�الدراسات�لم�تخلو�صعو�ات�بداي��ا����

اإلفر�قية�وخاصة�منطقة��بدراسة امل�تمة املراجع الندرة،����حد�ذاتھ�ثم�أثناء�إعداده�و�تج���ذالك

 تلك من توفر ما أن ح��،�2001س�تم�� 11 أحداث �عد ملموسا واقعا أصبحت ال�� الساحل�االفر�قي�

 وقتا استغرق  الذي األمر و�و ال��جمة، ع�� االعتماد فرض مما األجن�ية�باللغة اغلبھ �� �و املراجع

 .طو�ال

  ة:ـل الدراسـھیك - 11

�� �ع�� �موزعة �مباحث �ستة �إ�� �قسمت �فقد �الدراسة �بجوانب �مقدمة��فصل�نلإلحاطة تتصدر�ا

 .كمدخل�لإلطار�امل�����وذيلت�بخاتمة�وقائمة�للمالحق

أدوات�التحليل�امل�����بدء�بالطرح�التم�يدي��استعراضتضمنت�مقدمة�الدراسة��مقدمة�الدراسة:�

� �وم��رات �الدراسة �وأ�داف �بإبراز�أ�مية �مرورا �وفرضيا��ا �الدراسة �وإش�الية �اختيار�اللموضوع

 فضال�ع���تحديد�مجال�ا�وأدبيا��ا�وصوال�عند�أ�م�املنا���ثم�إبراز�صعو�ا��ا.

�الواليات�املتحدة��:األول  الفصل �بمقومات �تم�تناول�فيھ�ثالث�مباحث،�بدا �األمر�كيةوالذي

� �حيث �السيا����من �النظام �حيث �من �الدولة �طبيعة ��� �دراسة �ثم �والديموغرا�� �ا��غرا�� املجال

واألحزاب�السياسية�ثم�ختمنا�املبحث�بدراسة����التوج�ات�اإلس��اتيجية�األمر�كية�ما��عد�ا��رب�

�األطر�النظر�ة�الباردة�ال���� �لدراسة��� �املبحث�الثا�ي �وخصصنا �والتدخلية، �ب�ن�اال�عزالية انت�ما

�األمر�كية �لإلس��اتيجية �الفصل� املفسرة ��ذا �ختام �و�ان �والل��الية، �الواقعية �املقار�ت�ن ��� واملتمثلة

  ة.متمثل����دراسة�حول�واقع�الساحل�االفر�قي�من�الناحية�ا��يوسياسية�واألمنية�واالقتصادي
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�انت����ا��:الثا�ي�الفصل �ال�� �اإلس��اتيجية �اآلليات �بذكر�أ�م �الفصل ��ذا �بداية و�انت

�األمر�كية�الواليات �باآلليات��املتحدة �بدا �الباردة �ا��رب ��عد �االفر�قي �الساحل �منطقة تجاه

السياسية�واالقتصادية�إ���اآلليات�األمنية�العسكر�ة،�انتقاال�إ���أ�م�التحديات�ال���واج�ت��ذه�

�الدولية �م��ا �فر�سا(اإلس��اتيجية ��)الص�ن، �ولي�يا(واإلقليمية �مختومة��)ا��زائر �الدراسة و�انت

�امل �األول�بالس�نار�و�ات �س�نار�و��ن �وضع �قد �و�ان �املنطقة، �تجاه �اإلس��اتيجية ��ذه �حول حتملة

  بقاء�الوضع�ع���حالھ�والثا�ي�ز�ادة�اال�تمام�األمر��ي�باملنطقة�إ���درجة�التدخل�املباشر.�

من� املوضوع�وعرضت فصول  مختلف ال�����صت العامة ا��الصة وقد��انت�بمثابة�ا��اتمة:   

  .م��ا انطلقت ال�� الفرضيات من ال�ساؤالت�والتحقق ع�� باإلجابة البحث نتائج خالل�ا
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����العالم�ال���تتمتع�بالعديد�من�املم��ات�     �الوحدية ��عت���الدولة �الواليات�املتحدة�االمر�كية ان

�الدبلوماسية� �العالقات �شبكة �ا�� �باالضافة �واالقتصادية، �والعسكر�ة �السياسية �املقومات ��� تتمثل

و�ذه�ا��صائص��سمح�ل�ا�بلعب�كث���من�االدوار�وتوظيف�كث���من�التوج�ات����ان�واحد�تجاه�مناطق�

  عديدة�من�العالم.

وقد�ظل�ا��وار�دائرا�حول�م�انة�الواليات�املتحدة����النظام�الدو���وما�ينجر�عن��ذه�امل�انة�من�    

� �االمر�كية �التوج�ات �قامت �حيث �ا��ار�� �املحيط �مع �حيث�ع�عالقا��ا �الفكر�من ��� �ازدواجية �

اال�عزال�والتدخل����الشؤون�الدولية،�و�ان��ذا�ا��دل�قائم�كذالك��عد�ف��ة�ا��رب�الباردة�ولكن�مع�

تب�نت�توج�ات�االمر�كية�باف�ار�ا�التدخلية�من�خالل��2001انفجار�احداث�ا��ادي�من�عشر�س�تم��

�الن �الوقائية �با��رب ��عرف �او�ما �االر�اب �ع�� �حرب �القومي��شن �االمن ���دد �اصبحت �الظا�رة �ذه

  ��االمر�كية.�مصاو 

�ان�منطقة�الساحل�االفر�قي�اصبحت�تتم���بالتد�ور�االوضاع�االمنية�وان�شار��ل�اش�ال�     و�ما

اولو�ات�ضمن�دخلت��ذه�االخ��ة��2001ا��ر�مة�املنظمة�وخاصة��عد�احداث�ا��ادي�عشر�س�تم���

  االجندة�االمر�كية.

�العمو      �ضمن�وع�� �االفر�قي �الساحل �م�انة �توضيح �الفصل ��ذا �خالل �من �الدارس �سيحاول م

،�بدا�بمقومات�الواليات�����ذا�الفصل�ثالث�مباحثوذالك�من�خالل�تناول��اجندة�السياسة�االمر�كية

املتحدة�األمر�كية�من�حيث�املجال�ا��غرا���والديموغرا���ثم�دراسة����طبيعة�الدولة�من�حيث�النظام�

��عد��السيا��� �ما �األمر�كية �اإلس��اتيجية �التوج�ات ��� �بدراسة �املبحث �ختمنا �ثم �السياسية واألحزاب

�األطر� ��� �لدراسة �الثا�ي �املبحث �وخصصنا �والتدخلية، �اال�عزالية �ب�ن �ما ��انت �ال�� �الباردة ا��رب

�األمر�كية �لإلس��اتيجية �املفسرة �والل��الية النظر�ة �الواقعية �املقار�ت�ن ��� ��ذا�واملتمثلة �ختام �و�ان ،

  الفصل�متمثل����دراسة�حول�واقع�الساحل�االفر�قي�من�الناحية�ا��يوسياسية�واألمنية�واالقتصادية.
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  الوالیات المتحدة األمریكیة التعریف :األول المبحث
 

الوحدة� لتحديد�املجرد�الذي�ير�ط�ب�ن�ارضدراسة�املوقع�لدولة�ما�ل�س�املقصود�منھ�ان�إ�����������

�م �معالم �و��ن �السياسية �فلكيعينھ، �بتحديدات �السياسية��أو�وصفية�ةأو�مرتبطة �ا��غرافية وإنما

�التحديد�أو�الوصف�إبراز�القيمة�الفعلية�للموقع�ا��غرا��، للـدولة��عطي��ألنھ ��دف�من�وراء��ذا

� �باتجا�ات �سياس��ا �و�ـوجھ �خاصة �عليـ�ا��معنية،��صية �ت�ون �التـي �الكيفية �وفـي �قو��ا و�ؤثر���

وال�يقتصر�اآلمر�ع���ذلك��الدو��،سط�مصا���ا�ا��يو�ة�و���الدور�الذي�يمكن�أن�تمارسھ����الو 

وإنما�تتوقف�عليھ�الكثـ���من�القـرارات�السياسـية�واالقتصادية�وحتـى�العسكر�ة�منـ�ا��ال���تـتخذ�ا�

  ��.الدولـة

  مریكیةاأل ةللوالیات المتحدغرافي ووالدیمالمطلب األول: المجال الجغرافي 

�تتم���باملقومات �االمر�كية �املتحدة �الواليات ��امة�ان �اك����جيوسياسية �الدول �ضمن تجعل�ا

س�تطرق�الدارس�باختصار��االقتصادية�والعسكر�ة�والسياسيةالقوة����العالم�فضال�عن�املقومات�

  ��للموقع�ا��غرا���وال��كيبة�الس�انية�ال���تتم�����ا�الواليات.

   : المجال الجغرافي -1

� :الـمـوقـع -أ         �الـشـمـالـيـة �أمـر�ـكـا �فـي �جـمـ�ـور�ـة �الـمـتـحـدة �الـتـاج��انفصلتالـواليـات عـن

� �سـنـة �فـيـدرالـيـة1776الـبـر�ـطـانـي �ديـمـقـراطـيـة �دولـة �لـتـصـبـح �االسم��،م �العظ��، �الدول �من واحدة

�عد��ل�من�روسيا�وكندا��الواليات�املتحدة�األمر�كية،�و���ثالث�أك���دولة����العالمالرس���ل�ا��و�

�من� ��ل ��عد �الس�ان �عدد �حيث �من �العالم �مستوى �ع�� �الثالثة
ً
�وأيضا �املساحة �حيث �من وذلك

�من� ��ل �ب�ن �الشمالية �أمر��ا �من �األوسط �ا��زء �األمر�كية �املتحدة �الواليات �تحتل �وال�ند، الص�ن

�ا ��� �كندا �أمر��ا �وتضم �واشنطن، ��� �عاصم��ا �ا��نوب، ��� �واملكسيك �متصلة��48لشمال والية

�و�اوايياالبعض�جغراف�ببعض�ا �من�والي���أالس�ا �ل�ل �باإلضافة �الـشـرق�الـمـحـيـط�،�و ، �مـن �ـحـد�ـا

�األطل��� �الـ� �الـجـنـوب �ومـن � �الـ�ـادي � �الـمـحـيـط �الـغـرب �ومـن �كـنـدا �الـشـمـال �وخـلـيـج�مـكـسـيومـن ـك

 1.الـمـكـسـيـك

                                                           
  "�تقر�ر�عن�الواليات�املتحدة�األمر�كية�"،�مع�د�اإلمارات�التعلي��،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�� 1

http://www.uae7.com/vb/t60532.html"�)16/02/2014(  
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ـي�طـول�  :الـمـوقـع الـفـلـكـي   -  ب
ّ
�بـيـن�درجـتـي�عـرض���اغـر ° �123،°63وتـقـع�بـيـن�خـط ° 30ومـا

49 °.
ً
  شـمـاال

عامليا�الثالثة�و�ـذلـك�تـحـتـل�الـمـرتـبـة��²كـلـم�9.363.000تـبـلـغ�مـسـاحـتـ�ـا���:األبعادو المساحة  -ج      

�روسيا ��وكندا،��عد �مـسـافـة �عـلـى �تـمـتـد �األ�ـعـاد �حـيـث �الـغـرب��4500مـن �إلـى �الـشـرق �مـن �����������كـلـم

�لم،�إما�مساحة�املياه��9.161.966وتقدر�مساحة�اليا�س�،�كـلـم�مـن�الـشـمـال�إلـى�الـجـنـوب�2500و�

  .�لم�664.709تقدر�ف

�األ �:التضاریس -د      �املتحدة �الواليات �تإن �مـنمر�كية ��مـتـاز�بـحـيـو�ـة �تـكـو�ـن��االمتدادخـالل وتـنـوع

� ��ـنـاك �كـان �لـ�ـذا �الـسـ�ـول �مـسـاحـة �سـعـة �إلـى �الـمـظـا�ـر�إضـافـة �الـمـنـاخ��ا�ع�اسات�ـذه �تـنـوع فـي

  �1فـي�أ�ـمـيـتـھ�فـي�الـقـطـاع�الـزراعـي.�مما�زادوتـبـايـن�أقـالـيـمـھ�

إقليم�الس�ل�قليم�بيدمونت،�والس�ول�الساحلية(�إ�األبالش�م��ذه�التضار�س�مرتفعات�نذكر�أفال

� �الساح��، �ومرتفع�إقليماألطل��� �الداخلية، �والس�ول (� �ا��ليج �وأس�ل �اوزارك �وجبال�ات واش�تا،

� �رو�ي ��واألحواضال�ضاب �ع����ا��بليةوالسالسل �املطلة �والس�ول �ا��بلية �السالسل الغر�ية،

  دي.ال�ا�طاملحي

         :المجال الدیموغرافي -2

الـقـارة�األمـر�ـكـيـة،�حـيـث�فـتـحـت��اك�شاف�ـعـود�تـار�ـخ��ـعـمـيـر�الـواليـات�الـمـتـحـدة�األمـر�ـكـيـة�إلـى�

�فـي� �مـراكـز�لـ�ـا �إقـامـة �إلـى �بـادرت �الـتـي �الـشـعـوب �أولـى �وفـر�ـسـا �إسـبـانـيـا �وكـانـت �األور�ـي، لـإلسـتـطـان

� �ثـم �فـالـسـو�ـد، �الـبـر�ـغـال ��ـولـنـدا، �جـاءت �ثـم �الـجـديـد ��ازدادالـعـالـم �مـن �الـمـ�ـاجـر�ـن مـخـتـلـف�تـدفـق

عـام��استقالل�اأنـحـاء�الـعـالـم�خـاصـة�مـن�بـر�ـطـانـيـا.�وقـد�تـحـصـلـت�الـواليـات�الـمـتـحـدة�األمـر�ـكـيـة�عـلـى�

  .1787وانـتـخـب�"جـورج�واشـنـطـن"�أول�رئـ�ـس�لـلـدولـة�وفـقـا�لـلـدسـتـور�الـذي�صـدر�عـام��1776

�فتتم���الوالي �نمو�الس�ان �ناحية �ومن �املتحدة �متن�األمر�كيةات �األ بالتوليفة �من جناس�وعة

� ��سبة �البيض ��ش�ل ��%79.96حيث ��إجما��من �والسود �الس�ان، �%12.85عدد �واألسيو��ن،

4.43%� �ا��مر�وس�ان �وال�نود �جزر�%�0.97األصلي�ن�أالس�ا، �س�ان �من �وغ���م �ومواطنو��واي ،

�تقديرات�%�1.16األخرى والعرقيات��%0.18املحيط�ال�ادي� �،�و�ذا�حسب ،�و�بلغ�عدد�2007سنة

                                                           
"الواليات�املتحدة�األمر�كية�دراسة�طبيعية�و��شر�ة"،���:�ونافد،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��1

GEO05-www.onefd.edu.dz/3ass/.../322/.../F300�)،"16/02/2014.(��  
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� �املتحدة �الواليات ���313.847.465األمر�كيةس�ان �سنة �تقديرات �حسب �و�ذا �و�بلغ��2012سمة .

�%�8.4سمة،�ومعدل�الوفايات��1000مولود�����%13.7ومعدل�املواليد��%0.9معدل�نمو�الس�ا�ي�

  .2012طبقا�لتقديرات��سمة�و�ذا��1000ل�ل��%�3.62سمة،�ومعدل�ال��رة�1000ل�ل�

يـمـتـاز�الـمـجـتـمـع�األمـر�ـكـي�بـديـنـامـيـكـيـة�مـن�حـيـث�الـتـوالـد�والـ�ـجـرة�إضـافـة�إلـى�نـوعـيـة�الـسـكـان�

تـقـلـص�األيـدي�الـعـامـلـة��براز�اإالـجـيـدة،�رغـم��ـذا�فـإن�الـمـجـتـمـع�األمـر�ـكـي�مـ�ـدد�مـن�جـوانـب�عـديـدة�

  سـنـة.��35إ���18و�ـعـود��ـذا�إلـى�الـنـقـص�الـواضـح�فـي�الـفـئـة�الـعـمـر�ـة�مـن�

�ال��و�ستانتفالنجد��واللغات،��عدد����الديانات�إ��بالدوره��أدى�ل��ذا�التعدد����العرقيات�

�%1.7،�وال��ود�%�16.1سيحيون امل،�%23.9الس�ان،�والروم�ال�اثوليك��إجما��من��%51.3بال�سبة

� �%0.7والبوذيون �واملسلمون ،0.6%� ��وإتباع، �%�2.5األخرى الديانات �ف����إما، �الرسمية اللغة

  1.%10.7الس�ان،�و�االسبانية��إجما��من��%82.1االنجل��ية�يتحدث���ا�

  ةـــــــة الدولــــــة في طبیعــــلب الثاني: دراسطـالم 

االمر�كية�من�ب�ن�الدول�ال���تتم���باالنظمة�السياسية�املفتوحة�وذالك��عت���الواليات�املتحدة�  

�عوامل �لعدة �بي��ا�راجع ��نذكر�من �اتباع ��شا��ا، �منذ �واحد �السلطة��سياسةدستور �ع�� التداول

وجود�مشاركة�سياسية�داخل�املجتمع،�حر�ة�ال��افة�مشاركة�العديد�وجود�فصل�ب�ن�السلطات�

ارت�وخاصة�ع���مستوى�السياسية�ا��ارجية�حيث�ركزت��ذه�االخ��ة����من�الفواعل����اتخاذ�القر 

  مختلف�مراحل�ا�ع���غاية�واحدة�و���فرض�سيطر��ا�ع���النظام�الدو��.�

 *� ’’political system “ :اسيـالنظام السی -1

�من�املراحل��ان�ل�ا������������ �السيا����باملجموعة �الواليات�املتحدة�األمر�كية����تطور�ا لقد�مرت

�للتاج� �تا�عة �عشر�مستعمرة �ثالثة �من �تت�ون �االستقالل �قبل ��انت �السيا���، �النظام اثر�ع��

  الداخلية.�األمور ال��يطا�ي����جميع�شؤو��ا�مع�تمتع�ا�ببعض�الصالحيات�فيما�يخص��عض�

فيما�بي��ا�نوع�من�االتحاد��وأقامت�ع���استقالل�ا�تحصلت�تلك�املستعمرات�1776و���سنة�

اتحاد�فيدرا���ب�ن��إ�شاء���مؤتمر�منعقد���"فيالدلفيا"�تم�االتفاق�ع����1786التعا�دي،و���سنة�

                                                           

.7،�ص2010،�لبنان:�شركة�مطبوعات�للتوز�ع�و�ال�شر،�1،�ط�أمر��ا�من�الداخل:�حروب�من�اجل�النفطسم���التن��،�  1
  

*
،�وان��ناك�اجتما��النظام�السيا�����و�جزء�من�نظام�اشمل��و�نظام� "� David Astonأ�س�ندافيد� النظام�السيا���:��عرفھ�"  

  دولة.�أي���ا��ياة��تأث��ااألجزاء��أك�� متبادلة�ما�ب�ن�النظام�ن،�وان�تطور�النظام�السيا�����عد��تأث�� عالقة�
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� �الدول �وأتلك ��إ�شاءقر�املشروع ��إتحاديدستور �املؤتمروفكرة ��� �واردة �تكن �لم �ولكن�،الدستور

� �للمؤتمر�ن �تب�ن �ما ��األمر �إنسرعان �من �و�البد �جديدا �حل �عن��إنيقت��� �جذر�ا ��غي��ا يتضمن

����انون�الثا�ي��إال أي�صورة�التعا�د���ولكن��ذا�الدستور�لم�يدخل�ح���التنفيذ��األو��الصورة�

� �و�و��1789عام �عليھ، �االتحاد ��� �الداخلة �الدول ��ل �مصادقة �ومازال��أقدم�عد �مكتوب دستور

  رغم�عديد�من�التعديالت�فيھ.�اآلنائما�ح���ق

انتخاب�(�جورج�واشنطن�)��أعلن،�االتحاديةو�عد�املصادقة�ع���الدستور�من�طرف�الدول�����������

�الواليات�املتحدة��أول لي�ون� �للدستور�الذي��األمر�كيةرئ�س�لالتحاد�املركزي��� نافذا��أصبحطبقا

�الدستور�بالصفتھ��1789منذ� ��ذا �الواليات�امل�أداةو�حدد �العام�السلطة�العامة��� تحدة،�ال�ي�ل

  1و�خول�ا���ومة�سلطا��ا�و�يحدد�قيود�ع���تلك�السلطات.�لنظام�ا��كم

�ف����������� �و�اتا�� �املتحدة �فيدرالّيةالواليات �جم�ورّ�ة ��� �املثا���األمر�كية �النموذج ��عت�� �و�� ،

�و�تم����ذا�النظام�باملجموعة�من�،1787دستور��والنا���للنظام�الرئا����الذي�جسد�ف��ا�بمقت���

وع�����كز����يد�رئ�س�ا��م�ور�ة�من�ج�ةيقوم�ع���فردية�السلطة�التنفيذية�ال���ت��اول�ا�خصائص

�س �لذلك �ثانية، �ج�ة �من �وال�شر�عية �التنفيذية �السلطت�ن �ب�ن �املطلق �التحليلالفصل ��ذا �ي�ون

مدى�ال��ام�الدستور�األمر��ي���ذه�ا��صائص�من�خالل�دراسة�رك���النظام�السيا�����ع���لتعرف

  2.�األمر��ي�و�ما:�الرئ�س�وال�و�غرس

 وریة:ـرئیس الجمھ  - أ

�إ����������� ��� �و�حكم ��سود �املتحدة �الواليات ��� �رئ�س �طرف��آنن �من �ي�ون �و�انتخابھ واحد،

الشعب�مباشرة�و�ستمد�الرئ�س�نفوذه�وسلطاتھ�من�الدستور��الذي�يخول�لھ�ذالك�ع���انھ�رئ�س�

�ناك��آنع���العلم�دولة�ورئ�س�وزراء����نفس�الوقت،�ف�و�يجمع�ب�ن�يديھ��ل�الوظائف�التنفيذية�

�سنوات�4،�و�ي�تخب�الرئ�س��ل�لطتھتحت�س�األج�زة�ساعده����ذالك�ولكن��ل�تلك��أخرى �أج�زة

ر���نفسھ��إذانتخاب�الرئ�س�و��ذا�ماحدث�مع�الرئ�س�"روزفلت"��إعادةولم�يضع�الدستور�قيد����

�سنة��4 �الدستور �و�عد�ذالك�عدل �حيث��1945مرات�متوالية�وفاز���ا، التعديل�الثا�ي�و�عشر�ن،

� �ا��م�ور�ة �رئ�س �ملنصب ���ص �أي �انتخاب �عدم �ع�� �الدستور �متواليت�ن�� ألك�نص �مرت�ن �من

                                                           
1
،�عمان:�دار�وائل�للطباعة�1ط�،األمر�كيةالغر�ية�و�الواليات�املتحدة��أورو�االنظم�السياسية����حافظ�علوان�حمادي�الدلي��،�  

  .258،257،�ص�2001للطباعة�وال�شر،�
2
  .78،�ص1991،��غداد:�مطبعة�دار�ا��كمة،السياسية�األنظمةصا���جواد�ال�اظم�وع���الغالب�العا�ي،�  
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���ص�واحد�ع���السلطة و�التا����التداول�ع���السلطة�مبدأ�تكر�سو ،�و�ذا�من�اجل�عدم�تو��

  ��سنوات�فقط.�8يتو���الرئ�س�مرت�ن�الرئاسة�أي��إنيمكن�

 مجلس الشیوخ )) -(( مجلس النواب  األمریكي:رس ـالكونغ  - ب

وترجع��األمر�كيةواليات�املتحدة����ال�ال�شر�عية�ال�و�غرس��و�ال�يئة�ال���تمارس�السلطة����������

  .األول عليھ�ال�و�غرس��أطلقالذي��1787فيالدلفيا�"��مؤتمر"�سميتھ�ا���

����والثا�ي�����������األمر��ي)�الذي�يمثل�الشعب��-Rreprésentativeس�النواب�ت�ون�من�مجلس�ن��ما�(�مجلو�

� �الشيوخ �مجلس )–�Séantes�� �الواليات ��الداخلية)و�و�يمثل �ت�و�ن��اإلتحاد�� ��� �الس�ب و�عود

� �مجلس�ن �من �ال�شر�عية ��إ��السلطة ��� �من��إحداثرغبة �و�الكب��ة �الصغ��ة �الدو�الت �ب�ن التوازن

  1.أخرى مظ�ر�الدولة�الواحدة�من�ج�ة��وإيجادناحية،�

  '' house of Representative''  مجلس النواب: -

�األمر��ي يت�ون ����������� �النواب � مجلس �رئاسة��435من �و�تو�� �ال�و�غرس �مجل��� �و�و�أحد مقعد

نائب��أساس،�و��تخب�ملدة�س�ت�ن�ع����2011يناير 5 وذلك�منذ "جون�بونر "مجلس�النواب�النائب

الس�ان�ولكن�الدستور��أساس�ذا�املجلس�ع����أعضاءو�تم�انتخاب�ناخب،��ألف��340واحد�ل�ل�

����ل�والية،�وحدد�الدستور�مجموعة�من�الشروط�من��األقليفوز���ص�واحد�ع����إناش��ط�

ي�ون�املر���متحصل�ع����أنالشروط�ال���نص�عل��ا�الدستور��أ�ماجل�ال�����لالنتخاب�ومن�

�العمر��األمر�كيةا���سية� �ف��ا�نة�و س�25و�الغ�من �ي�تخب �الواليات�ال�� ان�ي�ون�من�املقيمي�ن���

  �.األقلسنوات�ع����7ملدة�

اجتماع�ولھ���ان��أول للمجلس�رئ�س�وسكرت���منتخب�ن�ملدة�س�ت�ن،�و��تخب�املجلس����و �����������

سبعة�وعشرون�عضوا،�و�يحق��إ��دائمة�عدد�ا�عشرون���نة،�و�تت�ون��ل���نة�من�خمسة�عشر�

� �ع�� �واحدة ���نة ��� �الدخول �املجلس �عضو�من ��األقلل�ل �ع�� �للمجلس��األك�� و��نت�ن و�جوز

� ���ان �م��ا �خاصة، �مسائل �اجل �من �مؤقتة ���ان �موضوع��ال��ت�و�ن ��� �التحقيق �اجل �من ت�شا

السلطة��أعمالنوع�من�املمارسات����نقد��أخذتمع�ن�ع���س�يل�املثال،�و���الواقع��ذه�ال��ان�

يخل��بدأ�عمل��ذه�ال��ان�أنلبعض�القول�با�أدىمما��ي�قضا�إعمالباشرت��أ��االتنفيذية،�كما�

  .�أساسھباملبدأ�الفصل�ب�ن�السلطات�الذي�قام�الدستور�ع���

  

                                                           
1
  .�259مرجع�سبق�ذكره،�ص��حافظ�علوان�حمادي�الدلي��،  
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  " Séantes":   مجلس الشیوخ -

� �� �املادة �من �الثانية �الفقرة �إ�� �املتعلقة��02بالرجوع �األح�ام �تتضمن �نجد�ا �الدستور من

ملدة�الوالية�بمجلس�الشيوخ،حيث�يتألف��ذا�األخ���من�شيخ�ن�عن��ل�والية�ي�تخ��ما�س�ان�تلك�

سنة�من�����30الشيخ�أن�يبلغ�عضو،�و��ش��ط��100بمع���أن��ذا�املجلس�يت�ّون�من��ست�سنوات

 .مقيم����الوالية�ال���يمثل�او سنوات� 09أن�ي�ون�حامل�ل���سية�األمر�كية�منذ�،�و رالعم

�و  �أن�نائب�رئ�س�سنوات�و  06مدة�النيابة �تم�تجديد�ثلث�أعضاء�املجلس��ل�س�ت�ن،�علما

،�ومع�ذالك�ي�تخب��ذا�املجلس�نائبا�للرئ�س�عند�غيابھ�ا��م�ور�ة��و�من�يرأس�مجلس�الشيوخ

�ذه�ال��ان�ب�ن��أعضاءخمسة�عشر���ان�دائمة،�و���اوح�عدد��أعضاءهو��تخب�املجلس�من�ب�ن�

�أو مجلس�الشيوخ������نت�ن��أعضاءسبعة�عشر�عضوا�وعادة��ش��ك��ل�عضو�من��إ��ثالثة�عشر�

  بما����ذالك�ال��ان�ا��اصة.���عأر �أوثالث�

 :األمریكيات الكونغرس ـیحصال -
��إن    ����� �ا��ر�ة��األساسيةالوظيفة ��ل �ولل�و�غرس ��شر�عية، �وظيفة ��� �باملجلس�ن لل�و�غرس

ال�املة����سن�القوان�ن�ال�يقيده����ذالك�إال�ما�ينص�عليھ�الدستور،�و�ستطيع��ل�من�املجلس�ن����

���باق��اح�و�مناقشة��شر�ع�مع�ن�عدا�ال�شر�عات�الضرائ�ية�ال���يبدأ���ا�مجلس��بالبدءال�و�غرس�

من�اجل��األخر املجلس��إ��وعندما�ي�ت���أي�من�املجلس�ن�من�النظر�����شر�ع�مع�ن�يحال��النواب.

  1الرئ�س�من�اجل�املوافقة�عليھ.�إ��يحال�ال�شر�ع��اقره�املجلس�ن�إذاالنظر�فيھ،�

��إ���باإلضافة     �وظائف ��ناك �ال�و�غرس ���ا �يقوم �ال�� �ال�شر�عية ��أخرى الوظيفة �أ�ميةذات

  نذكر�م��ا:

1. � �باملوافقة �الدستور ��أغلبية�عديل �مجلس، ��ل ��� �ثلث�ن �نافذا �التعديل وافقت��إذاو�صبح

  الواليات.�أر�اع�ثلث�عليھ�السلطات�ال�شر�عية���

  املعا�دات.�وإقرار الص����وإبراما��رب��إعالن .2

  م��ا.�وإعفاءو�عديل�ا��وإلغا��اومن�صالحية�مجلس�النواب�وحده�فرض�الضرائب�والرسوم� .3

  .وإلغا��اعقد�قروض�عامة�وصك�العملة�وحماي��ا� .4

                                                           
1
  .�261،260املرجع�نفسھ،�ص�  
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�ا��يانة�العظ���والرشوة�وا��نايات�الكب��ة�ال��� .5 محاكمة�املوظف�ن�االتحادي�ن�عن�جر�مة

�ح�ن ��� �النواب �مجلس �من �ال��مة �وتوجھ �الدولة، �ضد �الشيوخ��ترتكب �مجلس يقوم

  باملحاكمة.

القناصل�و�عي�ن��عض�املوظف�ن�و ��السفراء���السلك�ا��ار����مة�املوظائف�الالتعي�ن���� .6

 1املحكمة�العليا��عد�من�صالحيات�مجلس�الشيوخ�فقط.�وأعضاءاالتحادي�ن،�
 

 " Political parties"  األمریكیة: *األحزاب السیاسیة -2

�واضعو  نلتي كاظرة�انلب�ابسبك�لوذ��،األحزابلى إضعھ و�ندع األمر��يور�ستدلا�يو��م�ل������������

�سب بنظر�مفهي  األحزابلى إ���ا�ينظرون�الدستور  �والغايات�واالنقسامات تلمشاحناافي ب

ل�تعمت�كانفقد�،�فةرو مع لم�تكنت�قولك�الذفي  األحزاب�السياسيةك�أن�لذال یعني و�،ال��صية

ا���ومة�عائمھ في دسى أر�النظام�ا��ز�ي�قدن�كام�1800 معا �حلول و ،�عدةوات�لسن بر�طانيافي 

�عد��ذا��،األحزابء�نشاإیة رح ال���تكفلیة ور ستالد�التغي��اتراء�بإج فظ�ر�حي��ا�املطالبة األمر�كية،

�شاط�ا�ن�كا،�وسياس��ا فيو�الواليات�املتحدة�االمركيةفي  فاعال�دورا�األحزابت�لعب "1800" التار�خ�

  �.رى خأعنھ في ت�قاأوفي  يزداد

�تق��������� �لمتحا�الوالياتفي  األحزابوم �دو فهي تلع ساسیة أ�وظائفبع ربأدة �انتخابفي راب

�العمومي�ن �واملوظفون �تق، �ابعوم �المشاكرض �والعامةل �ا���ومي�ن،قابة على رل، جیھ وتو�املوظف�ن

  السيا���.راع�لصا�وإشعال،�االنتخابلى ن�إلناخبیا

�اكان ���������� �لت �المتحا�الواليات�فيظروف �أیة تسمح ببیكرألمدة �مر�كثزوغ �حن أن�ال إ ،سيا���زب

� �محافظا �نبیزلحاعلى صفة النظام ��و�ما، �وا��زب �ا��م�وري �الديمقراطيا��زب �أ�ميةوتظ�ر�،

�ا�����األمر�كية�األحزاب �لل�يئاتفي عملیة  �ش�ل�ا �یة مور لجمها ئاسةور �ال��شيح �خالن نة وازمل

مر��و�" ون شحرلما�ف�ؤالء،األحزابشحي رم فقوبمزب�حي�أل ي�تمون ال   الذين نشحیرلماف�قوم

                                                           
1
  .262املرجع�نفسھ،�ص�  
 *

أو��محددةداف�ھق�ألتحقی �سعون ،�و معينة�سياسية اديولوجية��عتنقون ،�بالتنظيمم�تتس ��اصألن�اجماعة م": الحزب السیاسي  

  �."�بها حتفاظاال �أو�ة طلسلالى ول�إصوللظم�لمنا للعمل�اخالن�م ددة،مح مزاياعلى ول�لحصا
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�كهرمعا تامة في سيطرة�مسيطرون "األحزاب �ن�يجةم �املا���االنتخابية �ورالتي یقا�،*الدعم �ئهاف

   .مةلضخا األحزاب�بإم�انيا��ا

 االنتخابات�ال�شر�عيةفي م�عمهن�ودشحیرلما�اختيار �یكیة علىرألما�األحزاب�أ�ميةر�ال تقتص    

�ب �ذیتعل �لدى �إلیصك �ا�عد،�إ��لى ل �حیحد �أن �"و  وريلجمها�نبیزللحث �في ك الديموقراطي ن�مل

ال�شر�ع�على عملیة السيطرة�خاللها  نم منظمات�حز�ية�قو�ة��ستطيع�،وابلنوا�"�الشيوخن�لمجلسیا

  ال�و�غرس.�راراتفي ق�بالتأث��ك�لوذ�والتصو�ت

 :الدیمقراطيالحزب   - أ

�آنذاكعمھ زیتن�كاو�عشر،ن�لثامرن�القا��سعي�ياتفي ر�هظما أول��الديمقراطيزب�لحا�ظ�ر 

�ماوت" �كاو�"ون سرجیفیس �لحا��من �ابی ةطلسلز�اكرضة تمرمعا رئاستھفي زب �الفدراليةمة ولحكد

�فادلواعیة زرالالمصالح احمایة و �قو عنهاع �اشكد �لحل �ملعظمزب �مظلة ��عد التيارات��فيما

وا��ر�ات�ال�سائية�املطالبة�باملساواة��اإل�سانوق�حقت�كارح لالصالحیة مثا�اللي��الية�واالتجا�ات

و��ن�سياسة��سياستھ�نبی علينا�التفر�قب�لصعن�افم صعيد�العالقات�ا��ارجيةما على أ والعدالة،

�ا��م�وري، �كا وان�ا��زب �من �لقا�املمكنن �بأول �نحون �يتجھ �الديمقراطي �اتقلی ا��زب ت�لنفقال

دى�على م ا��زب�الديمقراطيطر�سیالعاملية.�ون�لشئایكي في رألمل�اخدلتم�احجص�تقلیویة رلعسكا

ذي�لوافران�لن�روزفلت،�ول�ح �انذي�لا�املتحدة�باملساعدة�تحالف�ا��كم����الوالياتعلى رن�قث�ثل

�مجموعة�سياساتد�علعمالیة بت�النقاباوا�البيضن�لمثقفة مب�النخوا نعیزارلمر�اصغان�مل�تشك

ن�لناخبین�ام %44 نكا 1986 محتى عا االقتصادية�األزمةلمعالجة  1932 معات�فلروز نتهجهاالتي ا

ن�لناخبین�ام %90 نكاد�فق الديمقراطيزب�لحن�امم�نهأ علىم�نفسه يصنفون دة�لمتحا�الوالياتفي 

�لسا �لحاشحي رم لصالح يصوتون ود �لوا�الديمقراطيزب �مثذي �جر�عنصل �امر�للكثیذب ئح في رالشن

 1ال��ود.م�منهویكي رألما لمجتمعا

  

  

                                                           
*
  � �ملرش�� �الدولة �طرف �من �املقدمة �املالية �املساعدات �من �املستقلون �املر��ون �وقدر�ا��إثناء�األحزابيحرم �االنتخابية، حمل��م

  .خمسون�مليون�دوالر
1
�1991سات�السياسية،�،�القا�رة:�مركز�بحوث�والدراالشمالية�وأمر��ا�أورو�ا����اللي��اليةم��م�النظم�السياسية�حسن�نافعة،�  

  .�32-31ص�ص�
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 :الحزب الجمھوري�  - ب

� �ا��زب��شأة�انت �على شك �ذا �أحل �لحایحالفھ  ال�للعبودية�منا�ضقلیة زب ل�ك فيظ

�االتحادية �لتي خاضها حیا�االنتخابات �اكاث �لحن �أیشك الزب ن�لناخبیانسبة  نم %40 نمر�كثل

��من�االمركي�نع�اطقد�عن السيا���ور�تلقائي للشعوران�ف �ذا�ا��زب�ن�يجةن�یوتكء�جاو االمركي�ن،

في ل�لفضالیها إجع ری معينة شخصیةأو��ا��زب،ت�في نشأس�با�ت�ینة بعینها كاندمد�یدتحن�ال یمكو

 زب�لحن�اكاد�قو��ذا�ا��زبن�یوتك
ً
ن�یدیة نشأتھ بعیداه في بؤعضان�أكاو�،لمصالحا سساأعلى  مب�يا

  .األعمالب�ألصحاحز�ا� أوحز�ا�محافظا�وا�نویك أنن�ع

�نم السياسية لساحةاعلى ودة�جومت�لتي كانت�اجماعاو�أحزابن�موري�لجمها�تألف�ا��زب

�اتمك ،لةدلمعتاكة رلحاجماعة و�،رق لر�انصاوأ�ديمقراطي�نو  * "الو�جز" �الحن �لجمهزب ن�موري

� �اعلى مقعالسيطرة �نجولكوائاسة رلد �ألعا مدارعلى رس �جاو� ،1961-1931نبیوام د�جعھ بعراتء

زب�لحا�حي��ا�بداد�ة فقطلسلا�"�نیجار"�تو���د�فیھ بع ا��ياة�ودتعاولعالمیة ا�االقتصادية�األزمة

�وحيو�ةر�كثأ �ام �شاطا �لحن �اقو�الديمقراطيزب �وخاللنتهج د �فت حي��ا �حكرة  سياسة�"نیجار"م

  1.فةطرمت یمینیة

البيض��األورو�ي�ناملتمثلة�����األمر�كيةو�مثل�ا��زب�ا��م�وري�ما�يمكن��سميتھ�بالقومية�

الذين��انوا�ع���دوام�قادة�السياسة�العامة،�والذين��سلموا�نوا��م��ل�املناصب�امل�مة����الدولة�

�املس��ة،�ولكت� �القوات �املراكز�ا��ساسة�����األقلياتو�� �اخ��اق�حواجز� �ذالك�استطاعت� رغم

��األمر�كية�اإلدارة ��إدارةففي ��ناك ��انت �سابقا �قبل�ا���وندال��ابوش �و�ان �ا��ارجية �وز�رة را�س

ف�ل�رئ�س�م��م�يفتتح�ع�دتھ�بتخفيض���و�ل�م��انوا�من�السود�ول"��وز�ر�ل��ارجية�أيضابأ��لون "

  2حد�ممكن.�أق����إ��تقليص�من�برامج�الضمان�االجتما����أيضان�و�حاولو �األغنياءالضرائب�ع���

ومن��،صاديالسيا����واالقت��النظام�األساسية�املبادئا��ز�ان�االمركيان�ال�يختلفان�����إن

وال��س���أي�م��ما�قلب�أي�من��اللي��ا��ا��فاظ�ع���النظام�االقتصادي�ظوا�ر�توحد�ا��ز�ان��و�

                                                           
*
تحت اسم  1832 انتخابات عام وخاض أول،�كان قوة طموحة،�الديمقراطياني الذي نافس الحزب الث األمر��ي�و الحزبه�:الو�جز  

��س�ب�رفض�اعضاءه�ا��ضوع�للقوان�ن�االمر�كية�انحلو�من كل األقاليم والمصالحواسعا��تجمعا�الو�جزوكان،�الجمهوريين القوميين

  الغ���املكتو�ة.
1
  .32،�ص�حسن�نافعة،�مرجع�يبق�ذكره  

2
  .74،�ص�مرجع�سبق�ذكرهسم���التن��،�  
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�ا��اص،�و��ذا�ال�يخفي��لتأكيدهالسيا����بل��ل�واحد��س����أو النظام�ن�االقتصادي� باالسلو�ھ

�التعر�فة�وجود ��� �مثال �االختالفات �ع�����عض �والسيطرة �ا��ديدية، �السكك �والئحة ا��مركية

�املالية ��االحت�ارات ��و�حزب �الديمقراطي �حزب �فان �و�تا�� �و�غي����إصالحوالسياسية، �أماوتجديد

  ا.تحفظ��أك��ا��م�وري�ف�و�

  التوجھات و: دراسة في األفكارجیة األمریكیة بعد الحرب الباردةالمطلب الثالث: اإلستراتی

 ا��يار �عد العالم��� عظ�� قوة الباردة ا��رب ��اية مع األمر�كية املتحدة الواليات�أصبحت لقد

 الساحة ع�� الكب�� األثر�ا��دث ل�ذا �ان وقد سابقا، السوفي�� باالتحاد ممثال الشيو�� املعسكر

 مختلف ع�� الدولية ا��ياة من�عدة جوانب مست كب��ة �غي��ات من واكبھ ملا وذلك العاملية

 الدارس�ن من كب�� با�تمام تحظى�املتحدة الواليات أصبحت فقد و�كذا واألصعدة املستو�ات

 أو�� كقوة بھتتم��� أصبحت الذي للدور  طبيعية�كن�يجة و�ذا ا��ارجية توج�ا��ا �� ممثلة واملفكر�ن

   .العالم ��

� �مستوى �ع�� �ظ�ر�توج�ان ��اإلس��اتيجيةو�تا�� �التوجھ  من ت���ب أن�األول األمر�كية،

 �� �ستمر املتحدة الواليات يجعل وا�� س�ب أي أو كب�� عدو أي �ناك �عد لم ما�الدولية ال��اعات

 قادرة ست�ون  املتحدة الواليات بأن ترى  الثا�ي�و قائد�العالم�الوحيد،��باعتبار�ا املال من�الكث�� إنفاق

 عظ�� كقوة املتحدة الواليات بروز أن حيث ذلك، ل�ا �سبق لم كما العاملية السياسة ���التأث�� ع��

 �� األمر�كية ال�يمنة لتتحدي القوى  من مجموعة أو أخرى  لقوة املجال يف�� لن متبقية�وحيدة

  .املستقبل

 "�Isolationnisme"��التوجھ�اال�عزا��: -1

�سياس��م�دعوه�ما�*املؤسسون �اآلباء�اختار��1776عام�األمر��ي�االستقالل�إعالن�منذ

�خاصة�الدولية�والصراعات�العاملية�القضايا����االنخراط�وعدم�اال�عزال�إ���الداعية ا��كيمة

�األورو�ية �صّرح. ���ذه�املتحدة�للواليات�رئ�س�أول  واشنطن�جورج"�George Washington حيث

� حكمة����السياسة �لھ �خطاب ��� �بوشائج�أنفسنا�نورط�أن�التعقل�من�ي�ون �لن "�بقولھبليغة

                                                           
 الذين السياسي�ن القادة ع��"��Founding Fathers of the United Statesاآلباء�املؤسسي�ن"�تطلق�األدبيات�األمر�كية�عبارة�  *

 �املتون،�جون  أليكسندر ماد�سون، جيمس أدامس، جون  جيفرسون، توماس واشنطن، جورج :و�م األمر��ي، االستقالل عالنإوقعوا�

  .1776سنة��األمر�كية املتحدة الواليات دستور  تابةك �� وا�شار  آما األمر�كية للثورة وطني�ن قادة انوا�و  فران�ل�ن، و��يام�ن �ان�وك
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�الس التقلبات�ضمن�مصطنعة ��االئتالفات�أو�األورو�يةياسية �الرئ�سية �ألصدقا��اوالتناظرات

  1و�قدرنا�ع���طرق�مختلفة�"�ليناجينا�موقعنا�القا����واملستق،�وأعدا��ا

 القضايا عن العزلة �� ترى  ال�� ا��ارجية األمر�كية السياسة فلسفة ا��طاب �ذا �عكس���  

 أو ا��ديد العالم أوضاع ترت�ب �� تكمن األولو�ة وأن .األمر�كية املتحدة للواليات آمنا مالذا�العاملية

  .1823 عام�لالمركي�ن�أمر��ا� *مونرو  مبدأ �� ذلك تبلور  وقد �األمر�كية�القارة �� البكر�األرض

�السياسة �ذه �شأت وقد �األمر�كية �السياسة توج�ات وأو�� �أبرز  �عت�� العزلة سياسة إن   �

 األمر�كية�لألمة واإليديولوجية السيا��� وا��صائص ا��غرا�� االنفصال أ�م�ا لعل ابـأسب لعدة

 ��ديد مصدر تكن �لم األمر�كية املتحدة الواليات فإن �شأ��ا و��داثة االقتصادي�الذا�ي واالكتفاء

 مكتملة أمة أمر��ا �عت�� �اال�عزا�� التوجھ إن ،ا��ارجية الشؤون �� تتورط� لم و�التا�� األخرى  للدول 

 من حيث وحد��ا، وتدعيم تحصي��ا ا��ارجية سياس��ا أولو�ة�ت�ون  أن يجب ولذا ��ائية �حدود ذات

 باألوضاع اال�تمام يجب و�كذا مثال، الديمقراطية �عميم �� األمر�كية�ال��وة تبديد املقبول  غ��

 موارد تخصيص إ�� بحاجة تكن لم حيث فعال تحقق ما و�ذا الدولية، الساحة عن�التخ��و  الداخلية

�املقار�ة إن القول  و�مكن�التحتية، الب�ية ومشار�ع الداخلية التنمية ع�� وانكفأت �للدفاع��كب��ة

 تجسدت وإن��،والديمقراطي �ا��م�وري�االتجا��ن ب�ن األمر��ي التار�خ مدى ع�� جمعت اال�عزالية

 نظرة ول�م ا��ار�� بالعالم�الثقة عدم إ�� ميال أك�� �انوا حيث ا��م�ور��ن لدى أك�� السابق ��

 �انوا فقد ولذا املنخفضة، والضرائب املتوازنة�امل��انيات يحبذون  كما أجن��، �و ما �ل إ�� �شاؤمية

 ش�ل �� تبلور  فقد الديمقراطي�ن لدى أما "،�التقليديون  املحافظون "�البحار وراء ما ال��امات يرفضون 

  2و�العزوف�عن�تمو�ل�سياسات�دفاعية�حقيقية.�االقتصادية ا��ماية

  

                                                           
1
��أبو �إبرا�يم   ��أقواسخزام، ��يمنة �لتطور �دراسة ��األمر�كيةال�يمنة: �ح�� �العشر��ن �القرن �مطلع �اآلنمع �ط �دار�1، �ب��وت: ،

  .�13،�ص�2005الكتاب�ا��ديد،�
*
وحقوق� �شاط بخصوص األمر�كية للسياسة بيان و�و�)1825-�1817("�مونرو  جيمس"� ا��امس الرئ�س إ�� �سبة :مونرو  مبدأ  

  الدول 

 .األمر�كيةشؤون� �� األورو�ي التدخل �عدم مبكر إنذار بمثابة و�و .م��ا املستقلة الدول  وخصوصا األمر�كيت�ن �� األورو�ية 

  
2
،�ص�2004للعلوم،� العر�ية الدار�:ب��وت ،1 ،�ط�واإلس��اتيجية الفكر�ة اإلش�االت 2001 س�تم�� 11 �عد ما عالم�،أباه ولد السيد  

41�.  
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 أنھ إال الباردة ا��رب ��اية مع تأث��ه تقلص وإن اال�عزا�� امليل إنو�است�تاج�ل�ذا�التحليل،������������

 الذي املنظور  حول  ا��دال �ان القطبية لألحادية التنظ�� ظل ففي املفكر�ن، نقاشات��� حاضرا�ظل

 اللي��الية�األممية إن حيث ال�شط الت�ش��ي  املنظور  أو اال�عزا�� املنظور  أي األحادية �ذه�تتخذه

 �� اال�عزالي�ن توجھ�تب�ت �لي�تون  الرئ�س ع�د �� رسمية كإيديولوجية ال�سعينات عقد �� السائدة

�دون  األمر�كية، املصا�� لتحقيق ا��ار�� التدخل رفض �لكن  الطا�ع ذات ا��روب ضد الوقوف�

  .البوسنة �اي�� الصومال حالة��واألخال�� اإل�سا�ي

 التوجھ�التدخ��:� -2

�حيث�األمر�كية�ا��ارجية�لسياسةا�توج�ات�إن� �من وذالك�من��،�التقليدية�املواقف��غ��ت

�رفض �رفضوا�كما�العالم�عن�معزولة�أمر�كية�قلعة�بناء�إ���تدعوا�ال���اليمي�ية�اال�عزالية�خالل

�صا��ة�األف�ار��ذه��عد�لم�حيث��ع�شون،�اآلخر�ن�ودع�عش��شعار�تأخذ�ال���ال�سار�ة�اال�عزالية

�إذا�الدول �شؤون����التدخل�يجب�ولذا�،الوطنية�السيادة�م�انة�من�التقليص�نحو�يتجھ�عالم���

  .ال�شر�ة�تقدم�أمام�عائقا��عت���السيادة�مبدأ�أن�كما�الداخلية�أوضاع�ا�تد�ورت

 من يت�ون  ف�و األمر��ي، اإلس��اتي�� للفكر الرئ���� املحرك ا��دد املحافظ�ن تيار �عت��و ��

��عت�� واأل�اديمي�ن،� والسياسي�ن �واإلعالمي�ن الكتاب من مجموعة  Irvin كر�ستول  إرفن "حيث

Kristol "  ا��دد املحافظ�ن تيار تأثر ا��ال واقع �� لكن التيار  �ذا ت��عم ال�� املركز�ة ال��صية �و 

 السياسية��للعلوم أستاذ عمل و 1938 عام أ.م.الو إ�� أملانيا من �اجر الذي�"�ش��اوس ليو"�� بأف�ار

 : التالية النقاط �� ش��اوس أف�ار إيجاز �مكنو   شي�اغو بجامعة

o االجتماعية األف�ار �عض عل��ا انطوت ال�� ا��داثة دعاوى  رفض. 

o أ.م.الو م�انة و نفوذ تدعيم إ�� الدعوة و األمر�كية الرسالة و بالر�ادية اإليمان. 

o ال�شر�سلوك ��ذيب و العدائية ال��اعات لكبح الوحيدة الوسيلة �� القوة بأن االعتقاد�. 

o الوسائل ف��ا بما املجاالت�ش�� �� والتفوق  القوة بتحقيق الكفيلة الوسائل ش�� استخدام ضرورة 

 .ا��داع تتضمن قد ال��

o 1 .املجموع ملخاطبة الدي�ية النوازع توظيف إم�انية 

                                                           
1
،�ص�2003،�القا�رة:�مكتبة�الشروق�الدولية،�1،�ط�املحافظون�ا��دد:�قراءة����خرائط�الفكر�وا��ركةأمينة�عبد�اللطيف،�  

19.��  
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 خالل من و األب بوش جورج الرئ�سو�"�ر�غان رونالد"� الرئ�س ع�د منذ نفوذ�م بدأ وقد

 اإلدارة رموز  أ�م من و�م الرئ�س مس�شار ''�ليف فان و�ليام�: "مثل البارز�ن التيار �ذا رواد �عض

  .االبن بوش جورج للرئ�س�ا��م�ور�ة

 للعالم كقائدة تار�خيا�دورا ألمر��ا أن مفاده اعتقاد ''ا��دد املحافظون  '' أوساط لدى ��سودو 

�ا��ر  الدور  ��ذا القبول  األمر�كي�ن وع���العالم ع�� وا��ر�ة للديمقراطية كناشرةو   لھ وحامية �

 ب�ن ومن �الدو�� �دور�ا� تراجع �أو أمر��ا عزلة �فكرة��يرفضون � ف�م �لذا �تكن م�ما ت�لفتھ وتحمل

�خارجية أ�دافو   مشار�ع عن والبحث فعالة سياسية قيادة عن البحث�االتجاه� �ذا مقومات أ�م

 �عارضون �كما والشر ا���� طبيع�� تحديد ع�� القادر�ن الوحيدين أ��م ا��دد املحافظون ��عتقد كما

 القوة األحادية تب�� يفسر�ما� �و و العسكر�ة التنظيمات عدا الدولية التنظيمات إ�� االنتماء كذلك

 األداة تبقى أن عند�م يجب العسكر�ة فالقوة�ا��ارجية السياسة عسكرة إ�� الدعوة و األمر�كية

  1.ا��ارجية للسياسة الرئ�سية

����أمر��ا�وأن�قائد�عن�يبحث�العالم�أن�مفاد�ا�رئ�سية�فكرة�من�ا��دد�املحافظ�ن�و�نطلق���  

�الدو���النظام�استقرار�مصدر����العالم�ع���املطلقة�وسياد��ا�أمر��ا�فسيطرة�القائد،��ذا�حتما

�عن�و��ز�ا�الباردة�ا��رب���اية��عد�والقو�ة�العظ���الدولة��و��ا�فرصة�استغالل����فشل�ا�وأن

�املحتمل�البديل����الفو����وتصبح�الرا�ن�العال���النظام�ا��يار�إ���يؤدي�سوف�العالم،�قيادة

�ع����ستوجب�األمر�كية�السيطرة�ع���القائم�العال���النظام��ذا�صناعة�أجل�ومن�،الفشل�ل�ذا

�للعالم�كقائد�م�م��ا����تن���و�م�ان��ا�ع���لتحافظ�العسكر�ة�قو��ا�استخدام�املتحدة�الواليات

  .العال���السالم�ع���ومحافظ

ء�امركي�ن�مفكر�ن�وخ��ا�أف�اروحرب�ا��ليج،�برزت��السوفي��وع���خلفية�ا��يار�االتحاد������������

ا��ديدة�و�ان�من��األوضاعبما�ي���م�مع��األمر�كيةاملطالبة�بالضرورة�تطو�ر�السياسة�ا��ارجية�

صراحة�بان�افتقار��أكد"�ز��نقو�بر�ج�س�ي�"�الذي��األمر��يابرز�املطالب�ن�بذالك�ا��ب���االس��اتي���

� �ا��ارجية ��إ���األمر�كيةالسياسة ��إ���أدىاإلس��اتيجية �املمكنة��وإ�دار ضياع �الفرص �من العديد

  لالستغالل.��

                                                           
1
  . 86-41ص�السيد�ولد�أباه،�مرجع�سبق�ذكره،  
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����������� �املتحدة �الواليات ��االمركيةحاولت �ذالك ��إ���عد �اال�تمام �من �السياسة�التقليل باألجندة

�و �ا��ارجية �االزد�ار�االقتصادي �تحقيق �ع�� �الوحيد�وركزت ��،االست�ناء ��� الزمة��إدار��اتمثل

  القوة�العسكر�ة.���استعمالحد��إ��اليوغسالفية�وال���وصلت�

������������ �السياس�األجندةوعادت �ا��ارجية ��األمر�كيةة �املرة �بقوة�أولو�ا��ا�إ���ذه �املرة �و�ذه

�اإلر�ابا��رب�مفتوحة�ضد��إعالن�إ��ال���دفع��ا��2001ا��ادي�عشر�من�س�تم�����أحداثبالس�ب�

)Terrorism(ذالك�قيام�الواليات�املتحدة��شن�سلسلة�من�ا��روب�والتدخالت�العسكر�ة��وأعقب�

� �من �الظا�رة ��ذه ��أبرز�اضد ��أفغا�ستانغزو � �العقو�ات��إ���إضافةوالعراق ����������������استخدام

  ���1املسرح�الدو��.�أعداء�االضغوطات�السياسية�واالقتصادية�ضد�و 

����������� �السابق �لتحليل ��أنووفقا �املتحدة ��األمر�كيةالواليات ��عد�اس��ا�أر�عانت��ت تجيات

حيث����دف�لبناء�النظام�الدو���جديد�إس��اتيجيةتب����األب�"جورج�بوش"ا��رب�الباردة�فالرئ�س�

�األمر ع���استخدام�السالح�والقوة�العسكر�ة�ودخول����نزاعات�دولية��ذا��اإلس��اتيجيةركزت��ذه�

� ��أدىالذي ��إ��بامل��انية ��ذا ��األمر خسائر�كب��ة، �الناخب �دفع �لصا����األمر��يالذي �التصو�ت ا��

"� �ركز�ع�� �الذي ��إس��اتيجية�لي�تون" �لالقتصاد �الداخ�� �ا�سمت��األمر��ي،البناء �سياستھ لكن

والعراق��وأفغا�ستانو�وغسالفيا��األوسطال���ترك��ا�واشنطن�من�خلف�ا����الشرق�ببعض�الثغرات�

عالم��عامل�ن�إ��ا��رب�الوقائية�وقسم�العالم��باإلس��اتيجيةوجاء��"بوش�االبن"والصومال،�ثم�جاء�

�حرب�ع���العراق��اإلس��اتيجيةم���ف�و�ضدي�)�و�انت�من�نتائج��ذه��يكن(�فمن�لم�ا�����و�الشر��

  املتحدة.�األممو�ان�ذالك�اخ��اقا�للقانون�الدو���ومليثاق�

�املتحدة��������   ��الواليات �ديمقراطية �دول ��� �السلطة �ع�� �وتداول �انتخابات �عن �نتحدث عندما

فيجب�األخذ��ع�ن�االعتبارات�أن�االس��اتيجيات�واملصا���القومية�ال�تتغ���بتغي���الرؤساء�واألحزاب�

لدول�ال�يحدد�ا�أو�يرسم�ا�الرئ�س�بل�مصا���قومية�ك��ى�ومصا���مراكز�ا�ألن�اس��اتيجيات��ذه

لم�يأت�من�خارج��ذه�املنظومة�الك��ى�للمصا���بل��و��او�امانفوذ�باإلضافة�إ���اللو�يات�الك��ى،

�العر�ي� �العامل�ن �تجاه �أو �إسرائيل �تجاه �سواء �مواقفھ �املعروفة �الديمقراطي �ا��زب مر��

�او�اماعن�قصد�����ذا�الوقت�وقدم���ص��ب�نفسھي�زب�الديمقراطي�غ�واإلسالمي،و�بدو�أن�ا

                                                           
1
�،�القا�رة:�دار�ال��ضة�العر�ية�1،�ط���القرن�الواحد�والعشرون�األمر�كيةالسياسة�ا��ارجية�عب����سيو�ي�عرفة�ع���رضوان،�  

  .�23-22،�ص�ص�2011
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عباراتھ،����محاولة�للقول�بوجود�إس��اتيجية��وحسن�اختياروج�عنھ�اعتمادا�ع���أصولھ�ولونھ�ر بما�

  1.سياسات�بوش�الرعناء�وخطاباتھ�الفجة�ولكسب�ثقة�فقد��ا�واشنطن�ن�يجةأمر�كية�جديدة�

������������ ��إس��اتيجيةتم��ت ��� �املثا�� �التصور �ب�ن �بمزج�ا �والتصور��أ�داف�ااو�اما ومنطلقا��ا

وقيم�ا��ر�ة�والعدالة��مبادئ�شر�،�ف���تتحدث�عن�األ�دافتحقيق��لياتواالالواق������الوسائل�

�األمرتحمل�تصورا�مثاليا�للعالم،�و���حقيقة��اإلس��اتيجية�ذه��األمر ولكن����واقع� والديمقراطية

���الوقت��اإلس��اتيجيةالقومي،�ولكن��لألمن�األمر�كية���االس��اتيجيات��أيضا�ذا��ان�موجودا��أن

  �2العالم�كما��و��و�عامل�مع�قضاياه�و�تحدياتھ�القائمة.�إدراكذاتھ�تتحدث�عن�

��إدارة�إس��اتيجية�إن������   �الذين �االمركي�ن �وممارسة �الفكر� ��� �تحول �باملثابة ��� سادوا�او�اما

خالل�الف��ات�السابقة�من�ا��كم����النظام�األمر��ي،�ونقصد���م�بوش�و�املحافظون�ا��دد�ولكنھ�

�تحوال�رادي�اليا ��ل�س �فقد ���اية��أعادتجذر�ا ��� �ا��ا �مادامت �فقط، �جديد �ثوب ��� �ولكن نفس�ا

  .�األمر�كيةاملطاف�تحقق�املص��ة�

�مظا�ر�التجديد������  �� �من ��ولكن ��ذه ��اإلس��اتيجية�� �عن �ابتعد �اال «حــيث » س�باقيةا��رب

�ع���مفا�يم��دوشد�»ا��رب�ع���اإلر�ــاب«و �العال��«بدل�ذلك راكــات�أمنية�تطو�ر�ش«و» التعاون

�حلفا��ا» واسعة �و�مع �أيضا..! �كذلك �ل�ســوا ��م �من �نفسـ�ا...«ومع �حماية �ع�� �دول » مســاعدة

�الكب��«و �األوسط �بالشرق �بدمج�ا �وذلك �إسرائيل، �أمن �األعمال�«و» ضمان �عن �الشـرعية نزع

وسيلــتنا�الدفاعية�املث���ضد��ذا�ال��ديد�«،�وقد�حدد�النص�أن�»اإلر�ابية،�وعزل�كـل�من�يمارســو��ا

�العائ ��� �س�س�ثمر����تكمن �وا���ومة �جيدا... �واملؤ�ــلة �املج�زة �واملؤسسات �املحلية �واإلدارات ــالت

�ال��ديد ��ذا �لف�م �الس���»... االستخبارات �االستمرار��� ��و�تأكيد �أيضا �الوثـيقة �علــيھ �نصت وما

  .3نا�يالتفاوض�الث«فضال�عن� التعاون�الثنا�ي«ومبادرات�» السالم����الشرق�األوسط�الكب��«إلحالل�

  

                                                           
1
  � � �أبراش،" �إبرا�يم ��او�امامن �إ�� �ا��ديد ��اإلس��اتيجية�او�اماالرئ�س �ا��وار�املتمدن، :��� �متوفر�ع���08/06/2009ا��ديدة،" ،

  ).http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174454)�"،03/03/2014الرابط�التا��:�
2
  .66،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�عب����سيو�ي�عرفة�ع���رضوان  

3
  � ��� �طر�ق �خارطة "� �شق��، ��او�اما�إس��اتيجيةحسن :��� "� �أخبار�ا��ديدة، �التا��:�و�الة �الرابط �متوفر�ع�� �ا��ديد، الشرق

http://neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=9028�)�"،03/03/2014.(  
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�و �������   ��أيضاا��ديد ��ذه ��أ��ا�و��اإلس��اتيجية�� �تمس �ال�� �التحديات القومي��األمنحددت

ل�حماية�الب�ية�من�خال�كأولو�ةفعلھ�ملواج�ة�ذالك�داخليا��بوما�يجوضوحا��أك�� بصورة��األمر��ي

من�خالل�،�كما�حددت�ما�يجب�فعلھ�خارجيا�األمنيةمبادرات�لدعم�القدرات��وإتباع�التحتية�األمنية

الدمار�الشامل��أس��ة�و�حرمان�الدول�وا��ماعات�املعادية�من�امتالك��ال��ك���قض�ت�ن�رئ�س�ت�ن

�ةبال��ايالنوو�ة��األس��ةتام�ن�املواد�ال����ستخدم�لتص�يع��األو��من�خالل�برامج��س��دف�بالدرجة�

�والصومال�يك�القاعدة�والقضية�الثانية�محار�ة�وتفك�،2013عام� �اليمن ��� ����واملنظمات�التا�عة�ل�ا

  1.اإلفر�قيالعراق�و�اكستان�والساحل�و 

�جو�ر������������ �فان �التحليل �ل�ذا �القومية��األمر�كية�اإلس��اتيجيةو�است�تاج �املص��ة �و�تحقيق

�و�مرافق�ملس��ة��وإنمامن�س�تم������11أحداثل�س�وليد��اإلم��اطوري�األمر��يللبالد،�وان�التوسع�

��أمر��ا �النموذج �م�ونات �من �م�ون �فالقوة �األمر��يتار�خيا �ولكن �فرصة��أحداث، س�تم����انت

املحافظ�ن�ا��دد�الداعية�الستخدام�القوة�العسكر�ة�لفرض�ال�يمنة��أف�ار ذ�بية�من�اجل�تطبيق�

  ع���العالم.��األمر�كية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .72- 70،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص�عب����سيو�ي�عرفة�ع���رضوان  
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  اإلستراتیجیة األمریكیة المبحث الثاني: الواقعیة واللیبرالیة في

 نقاشات تطرح أن منطقيا�ف�ان الدو��، النظام طبيعة �غ��ت الباردة ا��رب حقبة بان��اء      

� جديدة �ا�إس��اتيجية�� �املتحدة ��األمر�كيةلواليات �ناحية �من �جعل�مما�القومي،�أم��اوخاصة

�تفس��ي �نظري �إطار�عن�البحث�ع���دائب�ن�ا��ارجية�السياسةبالرسم��م�شغلون ��م�ممن�الكث��ين

�ل�ذه�ا��ديدة�ال��ديدات����وما�املتحدة�الواليات�ومصا���أل�داف�وصفا�يقدم�أن�شانھ�من�شامل

  .ال��ديدات؟��ذه�ع���للرد�املالئمة�اإلس��اتيجية����وما�واملصا��؟�األ�داف

�من��حول �منتظمة�الباردة�ا��رب�خالل�األمر�كية�اإلس��اتيجية��انت�أن�فبعد�������� مجموعة

،�االن�شار�سياسة�االحتواء�كمذ�بية�رئ�سية����مواج�ة�املد�الشيو���مبدأالعناصر�من�بي��ا�اعتماد�

� �التحالفات �من �سلسة �سائر�العالم،بناء ��� �للمعسكر�الشيو��وا�اإلقليميةاملكثف �املعادية �لدولية

  ���1سائر�مسارح�العالم.�أمر��ادعم�حلفاء�

�منظومتھ بناء بإعادة األمر��ي االس��اتي�� الفكر ع�� حكمت قد الباردة ا��رب ��اية فان      ��������

�غ��ت ال�� النوعية ا��يوسياسية للتحوالت بالنظر العملية واتجا�اتھ أولو�اتھ ومراجعة النظر�ة

�يجد�الباردة،�ا��رب���اية��عد�األمر��ي�االس��اتي���ل��وار�الدارس�لعل،�و الدولية العالقات خارطة

�األوساط�داخل�جدال�ش�ل�طاملا�اللذان�الفكر�ان�اإلطاران��حول �انتظم�قد�األخ����ذا�بأن

 .واللي��اليةو�ما�املدرسة�الواقعية��األمر�كية�اإلس��اتيجيةوحددا��األ�اديمية

 أن يمنع�ال ف�ذا املدرست�ن، �ات�ن حول  انتظم قد عموما األمر��ي االس��اتي�� الفكر �ان وإن    ��������

 �� كب�� تأث���ل�ا أصبح ال�� البنائية املدرسة م��ا ا��اصة، تصورا��ا ل�ا أخرى  مدارس �ناك ت�ون 

 وقد الوضعية �عد�وما الوضعية املقار�ات ب�ن الوصل �مزة بمثابة فاعت��ت الدولية، العالقات حقل

 العوامل أن واعت��ت�الدولية العالقات �� واملعاي�� األف�ار لدور  كب��ة أ�مية املدرسة �ذه أعطت

  2.الدو�� واملجتمع�الدولة أمن ع�� مباشر غ�� أو مباشر �ش�ل تؤثر عموما الثقافية

  

  

                                                           
1
  .19ص��،املرجع�نفسھ  

2
  .34،�ص�هذكر ،�مرجع�سبق�أباهالسيد�ولد�  
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 Realism -   -  الواقعیةول: المقاربة المطلب األ

 ا��ر��ن ب�ن ما ف��ة �� سائدة��انت ال�� املثالية املدرسة أف�ار عن فعل كردة جاءت الواقعية إن    

 حقل �� األخالقية واملبادئ الدو��، القانون  أ�مية ع�� تؤكد �انت وال�� والثانية األو�� العامليت�ن

�عاملية ح�ومة وإ�شاء�الدولي�ن والتنظيم القانون  طر�ق عن السالم وتكر�س�ية،الدول السياسات

   ة.السلمي بالطرق  الدولية والصراعات�ال��اعات وفض العاملي�ن واألمن السلم �شرو 

 الثانية العاملية�ا��رب اندالع فجاء والنجاح، للتطبيق فرصة تجد لم مجمل�ا �� األف�ار �ذه أن غ��

� عام �ا��ما� األمن نظام فشل ليث�ت دولية �غ��ات من صاحبھ وما� �1939  األف�ار معھ لت��اجع�

 جديد فكر معالم بدأت أين�دراسا��م، �� أخرى  وج�ة يتج�ون  الدولية العالقات دارسوا و�دأ�املثالية

 �ذا أ��اب وعرف املرحلة�تلك �� األورو�ي النظام ساد الذي ا��اد الصراع أساسھ التبلور، ��

  .بالواقعي�ن االتجاه

      � �لھ �نجد �والفكر�الواق�� ��� �ا��روب بھكتا خالل من "توسيد�س"عند�الفكر�اليونا�يجدور

 الیونانیة الدول  ب�ن املتبادل ا��وف�و� ا��روب ذه�ل ر�ة�ا��و  األسباب أن رأى الذي�البیلو�ون��یة،

 الصی�� والفكر ،"وال�� كین�ث"�حسب الدولیة للعالقات الفوضوي  الطا�ع أدركو   ب�ن�ا، والتنافس

 ابن"و "املقفع ابن"�عند كما اإلسالمي والفكر ا��رب، فن حول  كتابا كتب الذي "تزو  سان" عند

 "ماكیافی��" عند�ضة�ال� عصر و�� املطاع، سلوان بھكتا �� والصق�� والعص�یة التغلب فكرة  "خلدون 

 الفردیة�األخالق عن منفصلة �� ال�� تھوأخالقیا ا��كم منطق عن ت�لم الذي�األم�� كتاب صاحب

�األنانیة الطبیعة ع�� فی�ا یركز وال�� التن�ن كتاب مؤلف االنجل��ي  الفیلسوف "و�ز�" وعند

ب�س�" عند عشر الثامن القرن  و�� ،."ا��میع ضد ا��میع حرب" تھمقول خالل من لإل�سان والعدوانیة

 1.ا��رب �� كتاب مؤلف "�لوززفی�� فون  �ارل "و�"مارك

�منظري  ب�ن مش��كة أساسیة تصورات أر�ع ناك� أن "دور�ي وجیمس بالستغراف رو�رت" �رى و 

 :ی�� فیما الفرضیات أو التصورات ذه� وتتمثل األو�� ا�حقب� �� الواقعیة

  قابلة وغ�� ثابتة ال�شر�ة الطبیعة أن رئ�سیة وكمسلمة الفلسفیة ا��يخلف �� الواقعیة ترى 

 .القوة وامتالك وا��طیئة للشر ت��ع ال�شر�ة الطبیعة ذه�ف والتعدیل�للتغی��

                                                           
1
�2009لسياسية�والعالقات�الدولية،�محاضرات�نظر�ات�العالقات�الدولية،�جامعة�سعيدة:�قسم�العلوم�ا�العا��،عبد�القادر�عبد�  

  .16ص
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 ا��ارجیة السیاسة حیث من الدول  ات�وتوج إم�انات ع�� یؤثر ا��غرا�� املوقع. 

 الفو��� �� الدولیة العالقات فطبیعة الدول، ب�ن العالقات تنظم مركز�ة سلطة لغیاب نظرا 

 .القوى  توازن  �و التنظيمية فاآللیة لذا ناركیة،أواال 

 التار�خیة وا����ات التجارب من تنطلق أن الواقعی�ن حسب ی�ب�� السیاسیة النظر�ة 

 .الدول  ب�ن�للعالقات

 :مثل�مركز�ة، مفا�يم ع�� الدولية للسياسة تفس���ا �� الكالسيكية الواقعية اعتمدت ولقد����������

 م��ان لعبة أن �عت��ون�الكالسيكي�ن الواقعي�ن أن إال،�الوطنية واملص��ة الفو��� القوة، م��ان القوة

 يمكن ال السلم ألن الدو��، املستوى �ع�� واالستقرار السلم إلقامة عملية األك�� الوسيلة �� القوى 

 فقط بناؤه يمكن بأنھ املثاليون  �عتقد كما،�الدولية�املنظمات ع�� أو الدو�� القانون  ع�� اعتمادا بناءه

 إ�� �س�� ال�� املستمرة وا��مالت امل�يمنة القوى  من وحيدة�كحماية القوى  توازن  منطق ع�� اعتمادا

   .الوطنية املص��ة�أو الوط�� األمن ��ديد

 املص��ة مف�وم �� الدولية�السياسة �� للواقعية األساسية امل��ة�"مورغنثو �ا�س" فحسب��������� 

 و�ذا�والصراعات بال��اعات وم��ء م���م�غ�� عاملا مورغنثو يف��ض حيث،�القوة إطار �� املحددة

 ا��صول  �ع�� ال�� املص��ة �و �عامل�ا �� الدول  ودافع�اإل�سان لعدوانية ن�يجة �و إذ طبي��، أمر

 الثقافية، ال�و�ة البقاء ع�� للمحافظة �ستخدم القوة �ذه ،عل��ا املحافظة�أو لز�اد��ا إما القوة ع��

 �1.اإلقليم وسالمة�السياسية الكينونة

 الواقعية��� الست املبادئ �عت��ه ما" األمم ب�ن السياسة " كتاب ���" مورغنثو �ا�س" و�قدم

 :و�� السياسية

 ال�شر�ة�الطبيعة �� جذور�ا ل�ا موضوعية قوان�ن تحكم�ا عام �ش�ل �املجتمع السياسة إن .1

 .القوان�ن �ذه�واس�يعاب ف�م يف��ض املجتمع �� إصالح أو �غي�� إحداث أجل�فمن و�التا��

�السياسة لف�م السياسية الواقعية �� رئ�سية تحليل أداة الوطنية املص��ة مف�وم �عت�� .2

 كمف�وم�بالقوة املحددة املص��ة و�عت�� القوة، بلغة دائما الوطنية املص��ة و�عرف الدولية

 السياسة�املف�وم �ذا و�كرس مختلفة أوقات �� الدول �سياسات مختلف لتحليل يص��

 .األخرى  الفروع عن مستقل كفرع الدولية

                                                           
1
  .150ص��،�2006ة،دیوان�املطبوعات�ا��امعی�:ا��زائر�،ةالنظر�ة����تحلیل�العالقات�الدولی�ات�االتجا�مصباح،عامر�  
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 فكرة�إنما الزمن مدار ع�� متغ��ة وغ�� ثابتة مضام�ن ذا ل�س الوطنية املص��ة مف�وم إن .3

 قالھ�بما مورغنثو و�س�ش�د وامل�ان، الزمان ع�� الدائمة �� للسياسة كجو�ر املص��ة

 مباشرة �سيطر�األف�ار ول�س واملعنو�ة املادية املصا�� أن و�و ،ا��صوص �ذا �� في�� ماكس

 ف��ة �� السياسية�السلوكية أو ال�شاط تحدد ال�� املص��ة تتأثر ،ولكن الناس أ�شطة ع��

 .السياسة�تلك ضم��ا توضع الذين والثقا�� السيا��� باإلطار�ن معينة تار�خية

 .الدول  أ�شطة ع�� والعام املجرد �ش�ل�ا العاملية األخالقية املبادئ تطبيق يمكن ال .4

�دول  ومبادئ قيم مع متطابقة العاملية األخالقية القيم اعتبار السياسية الواقعية ترفض .5

 تحاول �قد دولة �ل أن من بالرغم مطلقة، عاملية ومبادئ قيم توجد وال �س�� ���ء ف�ل معينة

 تف��ض ال���األخالقية واملبادئ األ�داف مع تتطابق وكأ��ا وأعمال�ا ومباد��ا قيم�ا تصور  أن

 .العالم تحكم أن

�املجاالت عن مختلف كمجال السيا��� املجال استقاللية ع�� السياسية الواقعية تركز .6

 إما�أنواع ثالثة إ�� تقسم السيا��� املجال �� الدولية السياسة أن "مورغنثو" و�رى  األخرى 

�سياسة إما ت�ت�� إذن فالدولة ،القوة إلظ�ار أو القوة لز�ادة أو القوة ع�� ل��فاظ ��دف

  1ال�يبة تحقيق سياسة أو إم��يا�� توسع سياسة أو القائم الوضع ع�� ل��فاظ

 من سواء اإل�سانية للطبیعة م�شائم منطلق أساس ع�� مب�نة الواقعية�الكالسيكية�النظر�ة    ��������

 �� �و �نا�املوجھ�والنقد�)مورغنثو ،�زو � ،مكيا�في�� ( علما�ي أو ،)،ن�بور أوغسط�ن( دی�� منطلق

 العالقات ر�ظوا من الكث�� تفس�� دون  یحول  مما متغ��ة ول�ست�ثابتة اإل�سانية الطبیعة�اعتبار

 التعاون  حاالت تفسر أن الطبیعة ذه�ل فكیف والصراع ا��رب�تفسر الطبیعة ذه� �انت فإذا�الدولیة

 2والسلم؟

�مثل�یم�ا�ومفا�تفس��ات�ا،�من�الكث������الدقة�إ���افتقار�ا�و��األساسیة�االنتقادات�من    �

�ا��..�القوى،�م��ان�القومیة،�املص��ة�القوة �یصعب�القومیة�املص��ة�خصوصا�یم�املفا�ذه�ف.

�من�األمنیة�دیدات�ال��والختالف�آلخر،�بلد�من�القومیة�التجارب�الختالف�ل�ا�عم���مع���إعطاء

�ولذا�نظر�ات�م،�إلثبات�السیاسة�وعلم�التار�خ�إ���اس�ندوا�التقلیدیون �فالواقعیون ��یة�املن�الناحیة

�فائدة�ذات�غ���وأصبحت�الزمن،�علی�ا�عفا�یم�ومفا�مصط��ات��ستعملون �أن�م�ع���انتقاد�م�تم

                                                           
1
  .�28-27ص�ص ،�1985،�العر�ي الكتاب دار :�ب��وت ،�1ط��،الدولیة العالقات �� النظر�ة ح��، یوسف ناصف  

2
  .20،�صهذكر مرجع�سبق��العا��،عبد�القادر�عبد�  
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�الداخلیة�السیاسة�عن�ا��ارجیة�السیاسة�وفصل�القوى �بتوازن �قول�م�مثل�املعاصر،�التار�خ���

�استعانوا�ا��دیدة�الواقعیة�رواد�ب�نما�ا��ا��،�الدو���النظام�ده��ش�الذي�الواقع�خالف�و��

�األلعاب�نظر�ة�تطبیق�مثل�االقتصاد�مثل�األخرى �العلوم�وأدوات�یم�مفا�من�العدید�واقت�سوا

����وذلك�التفاوض،�ونظر�ات�واملؤسسات�السوق �نظر�ات�املتوقعة،�املنفعة�العقال�ي،�ا��یار�نظر�ة

�متناقضا�یبدو�الواقعی�ن�فطرح�أخرى �ج�ة�ومن�املعاصر�بالواقع�ارتباطا�أك���نظر�ات�عن�البحث

�حالیا�الدول �ل�ا�تخضع�ال���نفس�ا����ان�ا�یف��ض�قوان�ن�إ���العودة�إ���السیاسة�رجل�دعوت�م���

 .الواقعیة�النظر�ة����املتضمنة�املعیار�ة�األ�عاد�أحد�و�ذا

�استجدت ال�� والتطورات الواقعية، للمدرسة التقليدي لالتجاه وج�ت ال�� االنتقادات �ذه�ل�  

�تحليال��م يراجعون  الدولية العالقات �� التوجھ �ذا أ��اب من جعلت الدولية، الساحة ع��

 �ذا�جاء وقد ،الدولية الساحة �� ا��ديدة والتطورات تتكيف ح�� تنقيح�ا و�حاولون  واطروحا��م

 الواقعية�:ب عرفت جديدة حركة إطار �� للواقعية األساسية املفا�يم إلصالح ا��ديد التوجھ

كراس� جانب إ���(Kenneth Wiltz) �ول�� كين�ت بزعامة الب�يو�ة والواقعة "New Realism"ا��ديدة

 �(Giplin). �وجيبلن�(Krasner)�نر

  "New Realism"الواقیة الجدیدة:  -1
�ا��دیدة�ترك���حیث�من�املسلمات،��عض����فقط�التقلیدیة�عن�ا��دیدة�الواقعیة�تختلف  

�التفس������منطلقا�ال�شر�ة�الطبیعة�اعتبار�بدل�الدول،�لسلوك�تحلی���كإطار�الدو���النظام�ع��

�ما�أو�والت"�وال���و"س�یفن�كین�ث"��"،جرف�س�"رو�رت�نذكر�التوجھ��ذا����م�ن�املس�ب�ن�ومن

��ومیة�ال�الواقعیة�صاحب�"م��شايمر�جون "و�الب�یو�ة،�الواقعیة�أو�الدفاعیة�جھبتو ��س��

�لالنتقادات�فعل�كرد�جاء�ا��دید�النظري �جھالتو �ذا�و �ال�یمنة�نظر�ة�صاحب�"جبل�ن�رو�ت"و

 1 .االنجل��یة�واملدرسة�التعددي�جھالتو �قبل�من�الكالسیكیة�للواقعیة�املوج�ة

�الب�ية �ذه�"الدو���النظام�ب�ية"�الدو���النظام��و�األسا����التحليل�مستوى �أن�"وال��"�يرى     ��������

�حسب��عت�� القوة�توز�ع�أما�،الدول �تح���عليا�مركز�ة�سلطة�وجود�عدم��س�ب�بالفو����تتم��

 الفوضوي  النظام�ف�ذا�و�كذا�تا�ع،�كمتغ���الدول �تصرفات�ي�بعھ�مستقال�متغ��ا�ا��دد�الواقعي�ن

                                                           

 
1
تنة:�قسم�،�جامعة�باماجست���عد�ا��رب�الباردة"،�مذكرة��الالتي�ية�أمر��اتجاه��األمر�كيةملودي�العطري،"�السياسة�ا��ارجية�  

  .24،�ص2008علوم�سياسية،�
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 ألن 1القوة، استخدام�تمنع ف��ا قواعد ال تنافسية ب�ئة �� والقيود الفرص الدول  أمام يضع

 ضعف �ستغل أن املتحدة�الواليات ع�� �ان فإنھ النيوواقعي�ن وحسب دائما محتمل استخدام�ا

�صعو�ات ملفاقمة اتجا�ھ عدوانية أك����سياسات الباردة ا��رب ��اية مع السوفي�� االتحاد وتراجع

�األطراف متعددة�املؤسسات إ���االنضمام إ�� روسيا دعت املتحدة الواليات لكن  �عودون  لك��م،

 الدول  ظ�ور  إ�� يؤدي قد والذي للسلطة فراغ أو انفتاح أي تمنع�أن تحاول  العظ�� القوى  بأن و�قرون

  .العدوانية

 وتوز�ع�ل�ا، املتوفرة القدرات ��م �� تختلف لك��ا األ�داف نفس للدول  النيوواقعي�ن وحسب    ��������

 نظام أن رأى "فوال�� "ال��اع،�احتمال من و�ز�د الدو�� النظام تركيبة يحدد الذي �و املتباين القدرات

 الواليات ب�ن القوى  توازن  عمل حيث�األقطاب متعدد نظام من استقرار أك�� �ان القطبية ثنا�ي

 النظام فوضو�ة إن�،عاملية حرب وتجنب الدو���الوضع استقرار ع�� السوفي�� واالتحاد املتحدة

 الفرضية ا��ديدة الواقعية اس�بدلت�فقد ولذا األسا��� قلق�م األمن جعل ع�� الدول  ترغم الدو��

 األمن ع�� ل��صول  �س�� الدول  �ل أن بفرضية�القوة ع�� ل��صول  �س�� الدول  �ل بأن التقليدية

  2.والبقاء

 نفوذ�ا�مد إ�� جھوتت الدولیة، العالقات �� الوحید بھوش األسا��� الفاعل تمثل زالت ما الدول و 

 ا���ومیة�الدولیة باملنظمات ذلك ع�� مثاال و�ضرب والثقافیة، االقتصادیة املجاالت ع�� وسیطرت�ا

�إلراد تخضع املنظمة وسیاسات علی�ا، وتحافظ وتؤسس�ا دور�ا تحدد ال�� �� الدول  بأن  الدول ة

�الدولیة السیاسات ول�س النفوذ ذات للدول  الوطنیة املصا�� تخدم ف�ي و�التا�� �علی�ا املسیطرة

�أصبحت بأن�ا الباردة، ا��رب اء�ان� رغم الناتو حلف منظمة ببقاء ذلك ع�� مثاال وال�� كین�ث و�ضرب

  3.األمر�كیة املتحدة للوالیات والسیاسیة االقتصادیة�املصا�� وخدمة لنفوذ أداة تمثل

� �نظر�ة �ال��"وول��"إن �ف�� �املحلية �الوطنية �السياسة �ع�� �تطبيق�ا �يمكن �ال النيو�واقعية

و�ساعد��،�ستطيع�أن��س�م����خدمة�تطو�ر�سياسات�الدول�املتعلقة��شؤو��ا�الدولية�والداخلية

�وتنوع� �ح�وما��ا �أش�ال �اختالف �رغم �امل�شابھ �الدول �سلوك �س�ب �شرح ��� �فقط نظر�تھ

                                                           
1
  �.25ص��مرجع�سبق�ذكره،�،ملودي�العطري   

2
  م�ان�نفسھ.  

3
  .�21- 20ص،�ص�هبق�ذكر مرجع�س�العا��،عبد�القادر�عبد�  



 األمریكیة أجندة السیاسةمكانة الساحل اإلفریقي في                                              الفصل األول

 

37 
 

�تلك� �مركز�ة �ال �رغم �الشاملة �الدولية �العالقات ��غ���صورة �عدم �وس�ب �السياسية أيديولوجيا��ا

  1.الدول�املتنامية

�دراتالق�من��ل�أ�مية�حول �ا��دد�الواقعي�ن�ب�ن�إجماع�شبھ�ف�ناك�للقدرات�بال�سبة

�االعتبار��ع�ن�األخذ�ضرورة�ع���التأكيد�مع�الدولة�لقوة�حاسم�كمصدر�واالقتصادية�العسكر�ة

�األخرى �بالدول �مقارنة�الدولة�لقدرات�ال�س���ا���م �بوزان"�"باري �وحسب، �توز�ع�مبدأ�فإن�

�قدرات����يؤثر�ذلك�إ���إضافة�لكنھ�ذاتھ،�حد����الدو���النظام��ي�ل�فقط�يحدد�ال�القدرات

�ع���فقط�إليھ�ينظر��عد�لم�الدو���النظام�أن�حيث��ال�ي�ل��شكيل����دور�ا�ل�ا�ال���الفواعل

�األخرى �����سا�م�ال���الفواعل�ب�ن�التفاعالت�االعتبار��ع�ن��تؤخذ�أصبحت�ولكن�ال�ي�ل�مستوى 

�الواقعي�ن�من�وغ���م�وجيبلن"�"ول���واقعية��انت�إن�ا��قيقة�����الدو���النظام��ي�ل�تحديد���

�واقعية��ناك�أن��ع���ال�ف�ذا�الواق��،�املنظور �ع���جديدة�ومضام�ن�مفا�يم�أدخلت�قد�ا��دد

�التقليدية�الواقعية�أنقاد�ع���قامت�جديدة ����ا��ديدة�الواقعية�أن��و�قولھ�يمكن�ما�وإنما�،

�والفكر�ة�اإل�ستمولوجية�الناحيت�ن�من�نظري �وتكييف�إصالح�إال����وما�التقليدية�للواقعية�امتداد

 .الدولية�ا��ياة�تطورات�استوجب��ا�ال���ال�سيطة�الفوارق ��عض�وجود�مع

�الرد حاول  بل الكالسيكية الواقعية أنقاد ع�� نظر�تھ يقم لم بأنھ �ع��ف نفسھ "ول�� "وح��

 ���الواقعية إخراج واستحالة الدولية العالقات �� العلمية الصفة ل��ايد ونظرا �اجمو�ا الذين ع��

 املنظور  ضمن األول  ا��وار �ان وإن�،الفو��� و �الب�يو�ة نظر�ة قطع إل��ا أضاف القديمة حل��ا

 حوار ف�ناك ا��ديدة، بالواقعية أك�� املعروفة�الب�يو�ة والواقعية الكالسيكية الواقعية ب�ن الواق��

 ال��ومية والواقعية الدفاعية الواقعية �ما واقعي�ن�تيار�ن ب�ن ا��ديدة الواقعية ظل �� ظ�ر آخر

  .للواقعية امل�مة التنقيحية اإلضافات�من التوج��ن �ذين ظ�ور  �عد حيث

  

  

  

  

                                                           
1
،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�30/12/2012"،���:�ا��وار�املتمدن،�الواقعية�السياسية�ا��ديدة����العالقات�الدولية� ،"�عالء��اشم  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338933)�"،06/03/2014.(  
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 " The Défensive Théorie "الواقعیة الدفاعیة:   - أ

تف��ض���رواد�التوجھ�الدفا�� أ�م من�"رسنا�يد جاك"و�"فان�ايف��ا"و�،"ول���"و�عت����ل�من

�أن �الدفاعية �األمن�الواقعية �و�أن �خطورة، �أقل �الدو�� �ال�سق ��ونھ��*فوضو�ة متوفر�أك���من

���� �تتحكم �ال �وجعل�ا �الدولية، �ل��وافز�ال�سقية �بتقليص�ا �نظر�ا �تنازال �تقدم ���ذا �و�� مفقودا،

�باآلثار� �االع��اف �و�التا�� �متم��ة، �خارجية �سياسات �تقر�بوجود �بدأت �إ��ا �الدول، �جميع سلو�ات

 1.�داخلية�ع���السلوك�ا��ارجيةالض�يلة�للب�يات�ال

��و�الدول �تبحث�عنھ�الذي�ال�دف�أن�ا��دیدة�الواقعیة�مثل�مثل�ا�الدفاعیة�الواقعیة�ترى 

فعندما�ت�ون�القدرات�الدفاعية�أك���ت�سرا�من�القدرات�ال��ومية�فإنھ��سود�األمن�وتزول��2األمن

� �الدفاعية، �ال��عة ��سود �وعندما �التوسعية �األس��ة�حوافز�ال��عة �التمي���ب�ن �من �الدول س�تمكن

الدفاعية�واألس��ة�ذات�الطا�ع�ال��ومي،�آنئذ�يمكن�للدول�امتالك�الوسائل�الكفيلة�بالدفاع�عن�

�و�بالتا��� �الدولية، �للساحة �الفوضوي �آثار�الطا�ع �من �تقلص �بذلك �و�� �اآلخر�ن ���ديد �دون نفس�ا

ال�يحاولون��فالقادة�السياسيون ��ات�الفواعلتخفف�من�حدة�تأث����ذه�الب�ية�الفوضو�ة�ع���سلو 

�عنيفة �دبلوماسية �با��طو �وضع �اإلحساس �حالة �إال��� ���ومية �غياب�رإس��اتيجية ��� �و�بالتا�� ،

  .األخطار�ا��ارجية،�الدول�ل�س�ل�ا�دوافع�آلية�إ���إتباع��ذه�السياسات�العنيفة

     �������� �فرضيا��ا �الدفاعية �الواقعية �طورت �فقد �الداخلية�وعليھ �أثر�الب�يات �خالل�ا �مـن لتب�ن

للدولة����تحديد�طبيعة�التوجھ�ا��ار���للدول،�ففي�حالة�وجود�خطر�خار��،�الدولة�تجند�مجموع�

�ا��ط ��ذا �وإدراك �وال�شر�ة، �االقتصادية �العسكر�ة، �السياسي�نالقدرات �القادة �بذاتية �ر�مرتبط

ن�املصا���ا��يو�ة�فقط،�و�أك���مص��ة�حيو�ة�الذين�يحدون�من�الوسائل�املستعملة�إ���الدفاع�ع

  .���األمن

  

                                                           
  باملجتمع.�أو ع���انھ�ينطوي�ع���خلو��من�وجود���ديد�للقيم�الرئ�سية،�سواء�تلك�املتعلقة�بالفرد��إجماع�ناك��:األمن�� *
  ���تحليل�العالقات�الدولية�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��الواقعيةبومل�احل�،�"�تطور�اتجا�ات�املدرسة��إبرا�يم� 1

  

http://boulemkahel.yolasite.com)�،"06/03/2014.(  
  .22،�ص�هذكر مرجع�سابق��العا��،�عبد�عبد�القادر � 2



 األمریكیة أجندة السیاسةمكانة الساحل اإلفریقي في                                              الفصل األول

 

39 
 

إدرا�ات�صناع�القرار،�طرح�جديد�للواقعية�الدفاعية،�ع���� إذا�يبدو�وا��ا�أن�ا��ديث�عن 

،فتوز�ع�القوى�والتحوالت�الدولية�مرتبط�"لوال��"�عكس�ما�تم�تداولھ�سابقا�لدى�الواقعية�الب�يو�ة�

� �و �بإدرا�اتأساسا �تار�خية ��شب��ات �من �انطالقا �ذلك �و�يؤكدون �الوطني�ن، �إدراكيةالقادة �أخرى

�الواقعية� �االستقرار�املنتظر�حسب �إ�� �املؤدي ��و �السياسي�ن �القادة �األخطار�عند �إدراك فدور

  .الدفاعية

���������"امل��ع��Coopérative Realismلقد�أتت�الواقعية�الدفاعية�بمصط���"�الواقعية�التعاونية�و 

املؤكد�ع���فو����نا��ة�عوض�فو����مطلقة،�و��ذا�من�أجل�تفادي�ا��رب�بوضع�سياسات�و 

�لذلك �مش��كة �لتفس���، �محدد �أ�م �بذلك �سي��اجع �الدو��، �النظام ��� �الفو��� �حالة �تراجع ومع

فس���نتجھ�أك���فأك���إلثبات�دور�املحددات�الداخلية����تو �"وال��"السلوك�ا��ار���بال�سبة�لواقعية�

  1(�إدراك�صا�ع�القرار�للب�ئة�ا��ارجية).�السلوك�ا��ار��

  " The Offensive Théori " الھجومیة: الواقعیة -2

�الدفاعية، �للواقعية �فعل �كرد �ال��ومية �الواقعية ���ظ�رت �ومن �رواد�ا: ��"زكر�اء فر�د"أ�م

�م��شايمر"و �امل�"،ال�س إير�ك"و�،"جون �حول �انتقد��ا �ل�احيث �و�رتكز�األسا��� �الدولة �أن �����

إطار�الفو����الدولية�تبحث�فقط�عن�أم��ا،�حيث�ترى�عكس�ذلك�بأن�الفو����تفرض�باستمرار�

 تكون  عندما تتوسع ال الدول  إن" يقول�"فر�د�زكر�ا"��،والتوسع�والتأث��  و�ز�ادة�القوة�ع���الدول��عظيم

لدى�� لذا��عتقدون�ب��ايد�احتماالت�ا��رب�ب�ن�الدول��لما��انت�2" ذلك عل��ا ي�ب�� عندما ولكن قادرة

غ���أن�ما�يم�����التا���استمرار�حالة�الفو����املطلقةدرة�ع���غزو�دولة�أخرى��س�ولة،�و �عض�ا�الق

املخرجات�الدولية�ر�بأن�تفس���السياسات�ا��ارجية�و �و�عدم�اإلقرا�"وال��"�ذا�الطرح�عن�واقعية�

�الواقعية�ال��ومية�كعامل�واحد�ي�ون�مب�يا�ع���فكرة�الفو���،�و��ذا�ما�ترفضھملختلف�الدول�

� �للدول �ا��ارجية �السياسة �ال��ك���ع�� �أن �من �زكر�اء" �فر�د "� �يؤكد �املتغ��ات�فكما �يضم �أن يجب

�و �الداخلــية �مخصصة �األخرى �والتأث��ات �يمكن�وال�سقية �ال�� �الدولية �مظا�ر�السياسة محددة

  �ملتغ��ات.تفس���ا���ذه�ا

                                                           
1
  .هبق�ذكر س�بومل�احل،�مرجع إبرا�يم 

2
 لل��جمة األ�رام مركز�:،�القا�رة1خليفة،�ط ،�ترجمة،رضاالعاملي أمر��ا لدور  الفر�دة ا��ذور �:وةالق إ��� ال��وة منزكر�ا،� فر�د  

   .211،�ص�1999،�روال�ش



 األمریكیة أجندة السیاسةمكانة الساحل اإلفریقي في                                              الفصل األول

 

40 
 

ش�لت��ذه�املواقف�ا��ديدة�بال�سبة�للواقعية�النيوكالسيكية،�تحوال�عميقا�لدى�املدرسة����������  

لتفتح�املجال�أمام�ضرورة�����دود�الفاصلة�ب�ن�ما��و�داخ���وما��و�خار��الواقعية�فيما�يتعلق�با

�ا��ار  �السياسة �توجيھ ��� �الداخلية �تأث���املحددات �النظر�حول �الفصل�إعادة �ذلك �و�إزالة جية،

  الصلب�بي��ما.

�و�التطور�   �الدولية �التفاعالت �مستوى �ع�� �ا��ديدة �التطورات �ش�لت �فقد �ل�ذا باإلضافة

العل���الذي�عرفتھ�الدول�بداخل�ا،�كذلك�ز�ادة�اال�تمام�الشع���و�الرأي�العام�بقضايا�العالقات�

� �تنوع �أدى �حيث �املستقلة، �الدول �عدد �و�ز�ادة �تركيب��ا�الدولية، �و�اختالف �ا��ديدة �الدول ��������ذه

�التا���سلوكيا��ا�إ���فتح�مجال�اال�تمام�لدرس�و�مراقبة�عالقا��ا�ببعض�ا�البعض،�وفق�مقار�ات�و 

�ا��ار  �السياسة ��� �املؤثرة �املتغ��ات �مختلف �اس�يعاب �ع�� �قادرة �إطار�املتغ��ات�جديدة �خارج جية

ن�يجة�ل�ذه�املستجدات�لم��عد�العالقات�ب�ن�الدول،�و�بالتا���التأث���املتبادل�حكرا�و �إذا��ال�سقية

لو�املتبادل�ع���املستوى�املجتم���و ع���املستوى�ا���ومي،�بل��عدى�ذلك�ل�شمل�العالقات�و�التأث���

  �1.متفاوتة�حسب�ب�ية�الدول�املعنية�بدرجات

 امل�اسب�مف�وم طرحوا وقد �شأنھ م�شائمون  ال��ومي�ن الواقعي�ن فإن التعاون، يخص وفيما

 من املطلقة امل�اسب��شأن القلق إ�� بالدول  تدفع الفو��� بأن و�عت��ون املطلقة وامل�اسب ال�س�ية

 ستصبح شر�ا��ا م�اسب تفوق �م�اسب ع�� �ستحوذ ال�� الدول  أن ب�ون  ذلك و���رون  التعاون  خالل

 . �شاشة أك�� شر�اء�ا يصبح ب�نما أقوى  بالتدر�ج

 ي�ون �قد اليوم حليف ألن املؤقت التحالف صيغة يأخذ أن ي�ب�� فالتعاون  "م��شايمر" وحسب

 ال�س�ية فامل�اسب�و�التا�� الدول  وأ�داف مصا�� بتضارب يتم�� الذي العوملة عصر �� الغد عدو

 األمنية سياسا��م مواصلة�الدول  رؤساء ع�� و�جب�للدول  بال�سبة املطلقة امل�اسب من أ�م تبقى

  .اآلخر�ن ع�� ال�س�ية قوا�م بز�ادة أعدا��م قوى  إلضعاف

�ا��ارجية�السياسة�توج�ات����نلمس�ا�أن�يمكن�الواق���املنظور �وأف�ار�مضام�ن�إن

�حيث�الباردة�ا��رب�و��اية�السوفي���اإلتحاد�ا��يار��عد�أو�الباردة�ا��رب�ف��ة����سواء�األمر�كية،

����خاصة�كب��ة�أ�مية�فأوال�ا�األمر��ي،�اإلس��اتي���التفك���ع����سيطر�القوى �توازن �فكرة��انت

                                                           
1
  إبراھیم بولمكاحل، مرجع سبق ذكره.   
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�حلف�عقد�إ�����أت�املتحدة�الواليات�نجد�ول�ذا.�شامل�نزاع�حدوث�باحتمال�ينذر�دو���جو�ظل

 .�ستجد�أن�يمكن�ملا�وتحسبا�السوفيي���ا��طر�ملواج�ة�أورو�ا�غرب�من�دول �مع�الناتو

����ك��ى �كقوة�املتحدة�الواليات�برزت�السوفيي���اإلتحاد�وسقوط�الباردة�ا��رب���اية�ومنذ

�نفس�و���قو��ا��عظيم�ع���عملت�نجد�ا�لذلك�م�يمن،�وضع����البقاء�ع���مصممة�الدو���النظام

�القوة�أ�مية�فكرة�يجسد�ما�و�ذا�للص�ن�املتعاظمة�بالقوة�م��ايد��ش�ل�م�شغلة�أصبحت�الوقت

 .�للواقعي�ن

�األف�ار�عل��ا�طغت�قد�وكأنھ�بدي�قد�الباردة�ا��رب���اية��عد�األمر�كية�السياسة��انت�وإن

�العمل�وضرورة�ا��ديد�الدو���النظام�بفكرة�بوش�جورج�الرئ�س�نادى�أن��عد�خاصة�اللي��الية

�املجموعة�مع�املتحدة�الواليات�قاد��ا�ال���ا��رب�خالل�من�ظ�ر�الذي�واملش��ك�ا��ما���الدو��

��02/08/1990(�من�ال�و�ت�غزو�ا��عد�العراق�ضد�الدولية �سياسة�كذلك�)28/02/1991ح��

 .االجتما���العمل�أو�باإل�سانية�البعض�عل��ا�أطلق�ال���ا��ارجية��لي�تون 

�السياسة�حول �الواقعية�املفا�يم�بأن�تب�ن��2001س�تم���االحادي�عشر�أحداث�و�عد�فإنھ

�األمن�من�اتخذت�بوش�ولكر�جورج�فإدارة�األمر�كية،�ا��ارجية�التوج�ات��سطر�تزال�ال�الدولية

�بصفة�األمر��ي�األمن���دد�السوفيي���اإلتحاد�خلف�عدو��ناك�وأصبح.�الرئ�سية�القومية�مص����ا

�أن�املتحدة�الواليات�ع���أصبح�باإلر�اب،�عرف�الذي�العدو��ذا�عامة�بصفة�الدو���واألمن�خاصة

  �.عليھ�القضاء�أجل�من�العسكر�ة�قو��ا�إ���ت��أ

�ا��ارجية�السياسة�ع���طاغية�أصبحت�اللي��الية�املفا�يم�بأن�لف��ة�االعتقاد�ساد�أن�فبعد

�والتوسع�والقوة��األمن�واقعية�مفا�يم�بقوة�أرجعت��2001س�تم����11أحداث�فإن�األمر�كية

�و�عد�العسكري �للمتغ���و�عو�ضھ�االقتصادي�املتغ���أ�مية�لتأكيد�مجال�ال�انھ�وا��ا�فأصبح

�وال��وم�التوسع�إس��اتيجية�كذلك،��ذلك�ع���دليل�خ���أفغا�ستان����األمر��ي�العسكري �التواجد

�س�تم����11أحداث��عد�األمن،�لتحقيق�ضرور�ة�ال��ومي�ن�م��م�وخاصة�الواقعيون ��عت���ا�ال��

�وكذلك�أفغا�ستان����تدخل�ا����بوضوح�اإلس��اتجية��ذه�األمر�كية�املتحدة�الواليات�انت��ت�2001

 .�2003العراق�ع���حر��ا���
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�األمر�كية�اإلس��اتيجية�التوج�ات�ع���ما�نوعا�طاغية�تبدو�الواقعية�املفا�يم��انت�وإن�لكن

�التحليالت�من�انطالقا�و�عد�ا�الباردة�ا��رب�خالل�اإلس��اتيجية��ذه�وف�م�تفس���يمكن�وأنھ

�يتعلق�ما��ل�يفسر�الواق���املنظور �بأن��ع���ال�ذلك�أن�إال�الدولية،�للعالقات�الواقعية

�املنظورات�أ�م�من��عد�الذي�اللي��ا���املنظور �عن�التغا����يمكن�ال�حيث.�األمر�كية�باإلس��اتيجية

  .األمر�كية�واإلس��اتيجيات�السياسات�بلورة����البارز �الدور �لھ��ان�والذي�للواقعية�املنافسة

  یةلبرااللیالمقاربة  :الثانيالمطلب 

 واملواطن اإل�سان�حقوق  إعالن من األو�� املادة �� م��صة نجد�ا كمف�وم السياسية *اللي��الية

 1ق.ا��قو ��� وم�ساو��ن أحرارا وسيظلون  خلقوا الناس أن ع�� تنص وال��

 فإن�األمن عن الدول  فيھ تبحث دائم صراع عالقات �� الدولية العالقات بأن ترى  الواقعية �انت وان

 أنھ ع�� إليھ فتنظر الدو��، التعاون  لقيمة إمالء الدولية العالقات مدارس أك�� �� اللي��الية املدرسة

 .االست�ناء أ��ا ع�� ال��اعات إ�� وتنظر الدولية العالقات �� الطبيعية ا��الة

�وستفاليا"�بمعا�دة�اللي��ا���الفكر��شأة�ارتبطت  القومية�الدولة�وجود�أقرت�ال���1648"

�صف ���الرضا�عدم�من�حالة�ان�شار�إ���أدى�مما�ممارستھ،�دولة�ألي�يمكن�حق����ا��رب�و�أن

� كأداة ا��رب�استعمال�اس�نكروا�والذين�اللي��ا���الفكر�أسس�وضعوا�ممن�املفكر�ن�من�العديد

 .ا��ارجية�السياسة�أدوات�من�ووسيلة

�فالسفة�اش�ر�من�لثالثة��19و��18القرن�ن�كتابات����اللي��الية�الفكر�ة�األسس�إيجاد�و�مكن

�" ميل�س�يوارت�جون "�:و�م�التقليد��ذا�وسياس�� �سميث�آدمو " �فنجد�،"�انط�ايمانو�ل"و"

�ا��م�ور�ة�اللي��الية"��� �انط"�إس�امات �ل���ومة�امل��تبة�اآلثار�حول �نظر�تھ�قدم�عندما"

�ا��م�ور�ات�من�قليل�عدد��ناك��ان أين��1790بدايات����ا��ارجية�السياسة�ع���ا��م�ور�ة

�غاية�إ�� "و�لسن�ودرو "و�من�اللي��اليون �املفكرون�الحقا�طور�ا��ذه��انط�أف�ار�ال�شأة،�ا��ديثة

"�التجار�ة�اللي��الية"����فتظ�ر�سميث�إس�امات�أما�)Woodrow Wilson(�"فو�و�اما�فر�س�س"

�التجاري �التبادل�حر�ة�ع���والتنظيمية�السوسيوإقتصادية�الضغوط �حول �نظر�تھ�قدم�حيث

                                                           
*
  وتلعب� �انت�تناضل�ضد�بقايا�اإلقطاع،ال��نامج�الفكري�لل��جواز�ة�الفتية�ال��� تمثل اللیبرالیة:  

ً
،�وتدعو���ماية��دورا

ً
��س�يا

ً
تقدميا

   الديمقراطية�ال��جواز�ة،�وإشاعة�ا��ياة�الدستور�ة.�مبادئ وترسيخ امللكية�ا��اصة�واملنافسة�ا��رة،
1
�1999 �،ا��امعیة املطبوعات دیوان :ا��زائر ،�3ط��الثا�ي، ا��زء ،املقارنة السیاسیة والنظم الدستوري القانون  بوشع��، السعید  

  .156ص�
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�لي��اليون �باحثون �األخ��ة�ونةاال ����الك��ى،�القوى �*مركن�يلية�عليھ���يمن تزال�ال�عالم����وا��مائية

�والسالم�التجارة�ب�ن�عالقة�وجود�أكدوا راست"�بروس"�مثل ����أف�اره�فنجد�ميل�إ���و�ال�سبة.

�ال�و�ة ا��ماعية،�الثقافية�الظوا�ر�تأث��ات�حول �من��ية�تخمينات�قدم�حيث�،"املثالية�اللي��الية"

�السياسية للمنظمة�موض���كم�يمن�فقط�ت�شأ�مع�ن�عصر�����انت�ال���العاملية�والقيم�الوطنية

  �املفتاح�فان�لھ�و�ال�سبة

�مفكرون�أظ�ره�ما�و�و�الوطنية القيم�تلك�مع�ا���ومة�تطابق�مدى��و�الدولة�لسلوك�ا��اسم

   �1.الديمقراطية�بالقيم املرتبط"�املص���تقر�ر"��ملبدأ�بإعالنھ�و�لسن�أمثال�لي��اليون 

�العشر السا�ع�القرن ����الدولية�العالقات�مجرى ����اللي��ا���الفكر�تأث���بدايات��انت�وإن

�بف��ة�املسماة الف��ة�و���والثانية�األو���العامليت�ن�ا��ر��ن�ب�ن�ما�ف��ة�����ان�لھ�تدفق�أع���فإن

��شكيل��1918جانفي����8بإعالنھ�و�لسن�األمر��ي�الرئ�س�يد�ع���كب���تطور �حدث�حيث.�املثالي�ن

�بمع���ا��ما���األمن��سياسة�القوة�سياسة�الس�بدال�دولية�محاولة�أول ��عد�ال���األمم،�عصبة

�أعلن�كما�2الدولية�العالقات ���اللي��الية�املدرسة�مبادئ�أ�م�من�لواحد�تطبيقا�تمثل��انت�أ��ا

��ذه�ضمن�ومن�لي��اليا�طا�عا تحمل��انت�ال���عشر�األر�عة�مبادئھ�عن�التار�خ�نفس����و�لسن

 :املبادئ

 ب�ن�االقتصادية�الشروط����مساواة�وإيجاد�االقتصادية�ا��واجز���ميع�اإلم�ان�بقدر�اإلزالة��

 .صيانتھ����واملش��كة�السالم�ع���املوافقة�الدول 

 تفا�مات�أي��ناك�ت�ون �فال�ومفتوحة،�عامة�سالم�مواثيق�ع���تقوم�الدولية�العالقات�أن��

 3.ا��ميع�أمام�علنية�دبلوماسية��ناك�وإنما��انت�نوع�أي�من�خاصة�دولية

                                                           
*
مركنت���و����لمة�ايطالية�و�ع����إ��واملركن�يلية�ت�سب��15التجار�ة����تيار�فكري�ظ�ر�بوادره����القرن��أو املركن�يلية��املركن�يلية:  

الثا�ي�يقوم��املبدأ�أماما�تتوفر�عليھ�من�معادن�نف�سة��يمداير�ط�قوة�الدولة��أول�ما�أساس�ن�مبدأينالتاجر�و�قوم��ذا�الفكر�ع���

  سميت�من�ابرز�املنتقدين�للمركن�يلية��وطالب�اس�بدال�ا�بمبد�ادعھ��عمل.�أدامع���توجيھ�الدولة�لالقتصاد�و�عت���
1
 Andrew Moravcsik, “Liberal International Relations theory: A social scientific Assessmen “, weatherhead center for 

international Affairs, Harvard University, paper No.01-02, April 2001, p 21.��  
2
  .58،�القا�رة:�دار��دى�لل�شر�والتوز�ع،�ص�وإش�االتالنظام�الدو���نظر�ات�ج�اد�عودة،�  

3
�ة�العر�ية�للدراسات�وال�شراملؤسس هللا،��ب��وت:ترجمة،��شام�عبد� ،الفكر�السيا����األمر��يفر�ش�ور��شارد�س�يف��،��نورتن  

  .250ص��1991
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�أك���عالم����األمل�أن�غ���املتحدة،�األمم��يئة�بإ�شاء�جديد�من�اللي��ا���الفكر��عث�تم�وقد

�ا��رب�ببداية�انت���ما�فسرعان�قص��ة،�لف��ة�سوى �يدم�لم�دولية�منظمة�تحقيقھ�إ���تدفع�سلما

 الواق�� للمنظور  وا��ة �يمنة ظ�رت البادرة ا��رب بداية ومنذ،�القوة�لسياسات�العودة�و�الباردة

 تلك �� الدولية ا��الة تفس�� استطاع الذي األص�� املنظور  بمثابة فأعت�� الدولية،�العالقات دراسة ��

 .والغر�ي الشر�� املعسكر�ن ب�ن القوة وسياسات الصرا�� الطا�ع عل��ا غلب ال�� ا��الة�و�� الف��ة

��ا��ديدة،�اللي��الية�برزت�العشر�ن�القرن �من�ال�سعينات�بداية�ومع�أنھ�إال �تأ�يحيث

�أن�يف��ضون �حيث�النظر�ة��ذه�بناء�كأرضيات�اإلقلي���واالندماج�الوظيفي�االندماج�دراسات

���لق�سياد��ا�من�جزء�عن�بالتنازل �الدول �ب�ن�متعددة�شراكة�ب�ناء�يتحقق�والتقدم�السلم

�اإلقليمية�للمشا�ل�واالستجابة�االقتصادي�النمو�ل��قية�مندمجة�مجموعات �ان�شارا�عرفت�وقد،

��������������ناي"�"جوز�فو�فر�دمان"�"توماس�من��ل�يد�ع���األمر��ي�االقتصادي�الفكر����كب��ا

 كيو�ان".�"و

�تجاوزتو  �فقد �ا��ديدة، �الوط اإلطار�الضيق�اللي��الية �لبنات�للسيادة �وضع �إ�� �لتصل نية،

��ما�ف���دور�ا�ي�نامى�و�املؤسسات�اإلقليمية�و�الدولية�ال� الدو���ع���غرار�دعم�املنظمات�للتعاون 

ظ�ور��ذه� تيارا��ا�الوظيفية�و�الوظيفية�ا��ديدة،�و��عتقد�"ديفيد�ميت��ا�ي"�أن�أبرز  ومن��ش�ل�كب�� 

ع���وجھ�ا��صوص�الذين� حقيقية�لرغبات�وظيفية�للرأي�العام�و�التكنوقراط�املنظمات��و�تلبية

�املسار�الع��يحب �اتجاه �الس����� �و�يرجع�ذون �االتصال� الوط��، �ازد�ار�وسائط �إ�� �ذلك ��� ������الفضل

�أدىو  �مما �املعلومات، �تبادل �تتع�د� س�ولة �ال�� �الدولية �املنظمات ��� �تتمثل �مش��كة �ب�ية �خلق إ��

  1.االتصال�و�التقارب�ب�ن�الدول�و�الشعوب م�ام�بانجاز 

لقة�االندماج�إ���يفكر�من�داخل�ح �و�ش"�و �لية�ا��ديدة،�أشار"��ارل�دو ضمن�تيار�اللي��او 

�و  �التواصل �دور �األفراد �ب�ن �و و  اإلعالم �منا��ماعات، ��ل �كيو�ان"��ل �واي"و�" �العالقات��" أن

  2.وطنية الكيانات�الدولية،�لتدخل�غمار�العالقات�الع��تتجاوز�إطار�العالقات�ب�ن� الدولية�يجب�أن

                                                           
1
  � �عصام �لعرو���محمد �النظر�ة �من ����ء �الدولية، �"العالقات ��وأخر ، �ا��وار�املتمدن، :��� �متوفر�ع���16/12/2012التطبيق"، ،

  ).http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83543�)�،"09/03/2014الرابط�التا��:�
2
  املرجع�نفسھ.  
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�وللف �رئ�سية، �اتجا�ات �ثالث  الديمقراطي السالم رؤ�ة من تتخذ ال�� ا��م�ور�ةكر�اللي��ا��

 ب�ن االتصال ر�ط �� ودوره املتبادل االعتماد بمسار امل�تمة االجتماعية إ���باإلضافة األساسية فرضي��ا

 املالية�املؤسسات دور  و�عز�ز إ�شاء �� يرون الذين واملؤسساتيون  �عاو�ي، إطار �� الشعوب�مختلف

 .العال�� السلم لبناء األساسية الرك��ة الدولية واالقتصادية

 السالم الدیمقراطي:نظریة  -1

�الديمقراطي"فرغم�أن�آخر�حلقة�من�النقاش�حول� �فعليا�قبل�"السالم �ابتدأت ،��انت�قد

غ���أن��ذا�املف�وم�أصبح�أك���إسنادا�بز�ادة�عدد�الدول�الديمقراطية��،السوفيي��سقوط�االتحاد�

 وتراكم�مز�د�من�الشوا�د�اإلم��يقية�املؤكدة�لالرتباط�القائم�ب�ن�الديمقراطية�والسالم.

�عت���تحو�را�للطرح�املبكر�القا����بأن�الدول�الديمقراطية�نادرا�ما��"السالم�الديمقراطي"فنظر�ة�

�أ �من �بالرغم �البعض ��عض�ا �أخرى تحارب �دول �ضد �حروب ��� �تدخل �قد ��عض��،��ا �لنا �قدم وقد

عددا�من�التفس��ات�����"بروس�راس�ت"،و�"جيمس����ري"و�"ماي�ل�دو�ل"،الباحث�ن�من�أمثال�

تلك�القائلة�بأن�الدول�الديمقراطية��عتنق�ضوابط�التوفيق�ال�����ذا�االتجاه،�ومن�أك���ا�ان�شارا

�ال �استعمال �املبادئتمنع �نفس ��عتنق �أطراف �ب�ن �تفس���أقوى��قوة �وجود �تصور �الصعب �من إنھ

�ا��كم� �مجال �توسيع �إ�� �ال�ادفة ��لي�تون �إدارة �لت��ير�مسا�� �الديمقراطي" �"السالم �من ��ة

 1الديمقراطي.

 حول�األمن �انط قدم�ا ال�� الثالثة العناصر إ�� تھاشار  ع�� "�انط "بكتابات "دو�ل "�شبع ر�و�ظ

   " و��  Perpétuel Peace :الدائم السالم" بھكتا �� الدو��

 ا��م�وري الدیمقراطي التمثیل. 

 اإل�سان بحقوق  اإليديولو�� االل��ام. 

 الوطنیة ل��دود العابر ال��ابط. 

 2.الدیمقراطیة الدول  ��ا�تتم��  الذي السالم إ�� املیل ات�اتجا تفسر ال�� العناصر و��

                                                           
1
�عالم�واحد،�نظر�ات�متعددة"،ترجمة،�زقاغ�عادل�و�   التا��:��ز�دان�ز�ا�ي،�متواجد�ع���الرابط�س�يفن�وولت،"�العالقات�الدولية:

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR)�،"09/03/2014.(  
�ترجمة ،العاملیة السیاسة عوملة ،سمیث وس�یف بیل�س جون � 2 �املتحدة العر�یة اإلمارات لألبحاث، ا��لیج مركز،  ا��لیج  مركز :

  .�430-428،�ص�ص2004 لألبحاث



 األمریكیة أجندة السیاسةمكانة الساحل اإلفریقي في                                              الفصل األول

 

46 
 

من�ب�ن�الداع�ن�ل�ذه��التار�خ، ایة�� كتاب صاحب "�فوكو�اما فرا�س�س" األم���ي ال�اتبو�ان�

 �� الدیمقراطیة الدول  األخرى،وان اإلیدیولوجیات بقیة ع�� اللی��الیة انتصار يھف �علن�حیثالنظر�ة�

  �.الدولیة العالقات �� للسالم میال وأك�� الداخلیة الناحیة من�استقرارا أك��

 ب��ة سواء العالم، ��الن���الديمقراطي� �شر اس��اتیجیات تب�نت النظر�ة ذه� وانطالقا�من

�باملساعدات املشروطية�السياسية�املق��نة�ع��  أو لیة،�أ حرو�ا �ش�د ال�� الدول  ���اإل�سا�ي التدخل

 �� الدیمقراطي السالم نظر�ات عن�ا �ع�� ال�� الفعلیة السیاسات تمثل و�� واملالیة،�االقتصادیة

 إقامة �� اللی��الیة الدول  أمام خیاران ناك� "دو�ل مای�ل" فحسب اللی��الیة، غ�� الدول  مع�التعامل

� إس��اتیجیة تب�� �� الثانیة واإلس��اتیجیة اللی��الیة، غ�� الدول  ضد�دفا�� حلف  �شر ��التوسع

و��� : اإلیحاء : �� اس��اتیجیات ثالث �� یجمل�ا وال�� ودبلوماسیة، اقتصادیة وسائل�ع�� الدیمقراطیة

 الثانیة والسیاسة ،الديمقراطية من واالنتفاض االحتجاج إ�� الدیمقراطیة غ�� الدول ��� الشعوب دفع

 ئھبإعطا :التدخل �� الثالثة والسیاسة االقتصاد، ی�لة� وإعادة السالم ب�ناء�:التحر�ض �سمی�ا

  1.تحكم�م ال�� بالسلطة األغلبیة�رضا عدم حالة �� شرعیة

� �ب�ن ��اآلراءومن �النظر�ة �ل�ذه ��أ��ااملنتقدة �الباب ��شر��أمامتفتح �باسم �العدوانية ا��روب

� �الوسائل��ما�أو الديمقراطية �طر�ق �عن �ي�ون �الديمقراطية ��شر �وان �اللي��ا��، �بالتوسع �س��

  ول�س�العسكر�ة.�السياسية�والسلمية

 اتخذت قد األخ��ة �ذه أن سيجد الباردة ا��رب �عد األمر�كية للسياسة املالحظو  الدارس�ولعل

�وما الديمقراطية القيم �شر فأصبح التوسعية، لسياسا��ا م��را "الديمقراطي السالم" أطروحة�من

 مناطق من الكث�� �� األمر��ي للتدخل ��ة القيم، من وغ��ه اإل�سان وحقوق  حر�ات من �شملھ

 عسكري  غ�� أو�،2003 العراق �� األمر��ي للتدخل بال�سبة األمر �و كما عسكر�ا ذلك �ان إن العالم

 مساعدا��ما املتحدة�الواليات تر�ط بحيث الديمقراطية، غ�� للدول  املشروطة املساعدات خالل من

 املص��ة �� سيصب األخ�� ����ذا �ل أن غ�� السياسية، أنظم��ا من األخ��ة �ذه �غ�� بأن الدول  ل�ذه

  ول�س�ملص��ة��ذه�الدول�وال�ملص��ة�السلم�العال��. األم��كية

  

                                                           
1
  .29،�ص�هذكر عبد�القادر�عبد�العا���،�مرجع�سبق�  
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��ذا فإن ا��رب إ�� يقود الديمقراطي التحول  �ون  عن "وسنا�يدر ما�سفيلد" حسب جاء وكما

 دولة�إ�� العراق تتحول  أن فعوض ذلك، ع�� دليل خ�� �و العراق ��كما�حصل� الدموي  واملش�د فع��

 السالم أن�يت�� �نا ومن وفو��� قتال ساحة إ�� تحولت املتحدة، الواليات زعمت كما ديمقراطية

 خالل ومن�األخ�� �� �و الدو��، السلم وتخدم مثالية تبدو أف�ار من لھ يروج وما الديمقراطي

 أصولھ عن املمارسات�ل�ذه ن�يجة ابتعد األمر�كية، املصا�� سوى  يخدم ال أصبح األمر�كية املمارسات

 �.العال���السالم إ�� الوصول  أجل من "ت�ان" وضع�ا ال�� الفكر�ة وجذوره

 االعتماد المتبادل:    -2

 وسيلة�بأنھ أ��ابھ فيھ يرى  حيث اللي��الية، املدرسة تيارات أ�م من املتبادل االعتماد �عت��

 ال وثيقة اقتصادية�عالقات بي��ما توجد دولت�ن أي ألن وذلك م�السال  إ�� الدو�� املجتمع توصل م�مة

 بي��ما ال��اع يؤثر أن من�خوفا كذلك اقتصاديا، وتداخل�ما التجارة �� معا الش��اك�ما يتحار�ا أن يمكن

 املتبادل االعتماد" بمف�وم "ناي"و "كيو�ان�"من �ل جاء وقد��م��ما �ل �� املواطن�ن رفا�ية ع��

 األ��اص من العديد بواسطة ا��دود ع�� للتفاعل متعددة�قنوات وجود �ع�� الذي ،املعقد

 �ساعد أل��ا الدو�� املجتمع قنوات أ�م إحدى الدولية املنظمات اللي��الية�املدرسة و�عت���واملؤسسات

  1.واحد إطار �� الدول  تلك وجود خالل من القو�ة الدول  مواج�ة�ع�� الضعيفة الدول 

 تكر�س��� بھتلع أن یمكن الذي والدور  املتبادلة العتمادیةل و�ناك��عض�االنتقادات�املوج�ة�

 باالعتماد �س�� ما أو املتبادلة االعتمادیة م�توازن عد حقیقة ملوا�أ�االعتمادیة أنصار بأن �السالم

�أخرى  دول  تجاه الدول  لبعض التبعیة وضع�إ�� �ش�� و�و العادل�واملتوازن�ب�ن�الطرف�ن� غ�� لاملتباد

 حقیقة وإ�� ،"����نظر�ة�التبعية�من�خالل�دول�املركز��ودول�املحيطأم�ن"سم�����إليھ�أشارو�ذا�ما�

 املتبادلة االعتمادیة بأن "وال�� "یرى  ولذا والقو�ة،�الضعیفة الدول  ب�ن القوة �� واالختالف التباین

 األسواق مھتحس أصبحت القرار أنو � ،م���ياأل �النفوذ لتغطیة األم��كيون  ل�ا روج إيديولوجية مجرد

 ورغبة و�م مجرد ذلك بأن و�رى  وسیطرت�ا، سطوت�ا�ت��اجع أخذت الدول  وأن ا���ومات، بدل

    2.بالواقع ل�ا العالقة

  

                                                           
1
  .70،�ص�هذكر ج�اد�عودة،�مرجع�سبق�  

2
  .30،�ص�هذكر عبد�القادر�عبد�العا���،�مرجع�سبق�  
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 " Institutionnel Libéralismeاللیبرالیة المؤسساتیة: "  -3

 املؤسساتية�اللي��الية اعت��ت وإن اللي��الية، املدرسة ضمن األحدث املؤسسا�ي االتجاه �عد

 املؤسساتية فكرة�بأن يرى  من اللي��الي�ن من �ناك فإن ،"ول�� "ل ا��ديدة الواقعية ع�� الرد بمثابة

 �و املؤسساتية النظر�ة�بھ قامت الذي وأن املتحدة، األمم إ�شاء منذ قائمة �� ا��ديدة اللي��الية

 1.بالفعل املوجودةر�األف�ا لتلك تطو�ر مجرد

�األمن،�تحقيق����جو�ر�ا�دورا�تؤدي�وال���املؤسسات�فكرة�ع���ا��ديدة�اللي��الية�تركز�������  

�للتعاون �لبنات�وضع إ���لتصل�الوطنية�للسيادة�الضيق�اإلطار�تجاوز �تحاول �ف���س�يل��ذا�و��

��ش�ل�ي�نامى دور�ا�ف���ما�وال�� والدولية،�اإلقليمية�واملؤسسات�املنظمات�دعم�غرار�ع���الدو��

��عض توسيع�القتھ�الذي�النجاح�مع- املؤسساتية- للي��الية�ا��ديد�الطرح��ذا��عزز �وقد� كب��

 بما�مستقرة�أمنية�نظم�تطو�ر����ومسا�م��ا�األطل���،�شمال�وحلف�األورو�ي��اإلتحاد�املؤسسات

�اآلليات�نطاق�توسيع����وسا�م�والشرقية،�الوسطى�أورو�ا�دول ����الناشئة�الديمقراطيات�عزز 

  .واردا�أمرا�االضطرابات�ف��ا�تبقى�منطقة����األزمات�إدارة��� األطلسية

��ساعد�أن�يمكن�الدو���النقد�وصندوق �الدر�ة�الطاقة�و�الة�مثل�الدولية�املؤسسات�إن������   

�لصا���الضيقة�األنانية�املصا���ترك�ع������يع�ا�طر�ق�عن�للدول،�األنانية�ال��عة�ع�� للتغلب

�املجال�يفتح�الدول �ب�ن�املؤسسا�ي�للتعاون �النا����فالنمط�وإذا��الدائم�الدو���للتعاون �اك���فوائد

�املتبادل�االعتماد�حركية�تضبطھ�عالم����االقتصادية�املؤسسات�م��ا�وخاصة�للسالم�فرص�أمام

�بإ�شاء�املرتبطة�الصفقات�ت�اليف�ألن�الدول �ال��ام�احتمالية�من�يز�د�ما�و�و�والعوملة،�قوي ��ش�ل

�فإن��ذا�إ���باإلضافة،�املصا���بتغ���ح���صامدة�تظل�ف����نا�ومن�مرتفعة،�الدولية�املؤسسات

�تزود�أل��ا�الدول �وأ�داف�نوايا�حول �املعلومات�نقص����املتمثل�األم���املأزق �حل�بإم�ا��ا�املؤسسات

��عز�ز�����سا�م�،كما��اوقو �للدول �الوطنية�ا��يارات�عن�موثوقة�بمعلومات�القرار�صا�ع

  .املتبادل�واالعتماد�الديمقراطية

�الدولة�ع���أبقت�ا�ا��ا�إال�األمن�تحقيق����املؤسسات�دور �ع���تركز�ا��ديدة�اللي��الية�أن�رغم�

  2.الدولية�السياسة����أسا����وعقال�ي�موحد�فاعل

                                                           
1
  .89،�ص�هذكر ج�اد�عودة،�مرجع�سبق�  

2
:�قسم�العلوم�3ماجست��،�ا��زائر"،�مذكرة�اإلفر�قي���الساحل��األمن���تحقيق��اإل�سانية�األمنية�ة�شكيط�خالد،"�دور�املقار�  

  .17-16ص�،�ص2011اسية�والعالقات�الدولية،�السي
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 املتبادل�االعتماد الثالث اللي��الية املدرسة اتجا�ات خالل من تظ�ر ال�� اللي��الية املضام�ن إن

 وإن املضام�ن��ذه املؤسسا�ي، واالتجاه املثا�� االتجاه �� الديمقراطي السالم االقتصادي، االتجاه ��

 �انت �و��ا من يمنع�ال �ذا أن إال األمر�كية ا��ارجية السياسة �� الوت��ة نفس ع�� سائدة تكن لم

�و السياسة �ذه �� وا�� تأث�� ذات  نظر�ا إطارا واللي��الية الواقعية املدرست�ن من �ل ش�لت إن،

 ��اية مع ت�بلور  معامل�ا بدأت أخرى  نظر�ة �ناك فإن األمر�كية، ا��ارجية�السياسة ملمارسات سائدا

  .البنائية بالنظر�ة عرفت�الباردة ا��رب

 حدث ملا تفس�� إيجاد و الباردة ا��رب ب��اية الت�بؤ �� واللي��الية الواقعية النظر�ة إخفاق دفع

 �علق�ما خصوصا�الباردة، ا��رب ل��اية تفس�� إ�� الوصول  استطاعت وال���البنائية، املقار�ة بروز إ��

�جديدة أف�ار باعتناقھ السوفي�ية ا��ارجية السياسة �� "غور�ا�شوف ميخائيل" أحد��ا ال�� بالثورة

�الباردة ا��رب �عد ما تحوالت نجد�التقليدية للمقار�ات امل���� القصور  �ذا مقابل ���املش��ك �األمن

�املرتبطة القضايا صعود خاصة العاملية السياسة أجندة مستوى  ع�� جديدة قضايا بروز من تاله وما

 1."القي��" الثقا�� البعد دور  وتنامي بال�و�ة

� الذي�Alxanderwendt’‘"�واندت الكسندر" وإس�امات تحليالت �� تتفس��  "البنائية" وتجد

�تصنعھ ما �� الفو���"م 1992 عام الصادرة دراستھ �� خصوصا للبنائية النظر�ة املضام�ن عن ع��

 2.أنوف ني�والس كتابات �� البنائية نجد "واندت" وقبل"القوة لسياسة االجتما�� التفس��:الدول 

 مع ��ا تتفاعل ال�� والكيفية وال�و�ات األف�ار �شوء كيفية ع�� باألساس تركز "البنائية" إن

 يو�� �ذا إ�� باإلضافة"تار�خية" اجتماعية عمليات ع�� تتفاعل وال�و�ة املص��ة كذلك البعض��عض�ا

 ذاتھ الوقت �� و�ش�ل �عكس ا��طاب ألن�،املجتمع �� السائد ل��طاب كب��ة أ�مية�البنائيون 

 بمصدر أساسا تم���فالبنائية وعليھ بالقبول  تح��� لسلوكيات أيضا و�ؤسس�واملصا�� املعتقدات

  3.القوة متغ�� �س�بعد ال فالبنائية �ذا�رغم والتحول  التغي��

                                                           
�متوفر�� 1 �ز�ا�ي، �وز�دان �عادل �زقاغ �ترجمة، �متعددة"، �نظر�ات �واحد، �عالم �الدولية: �العالقات �وولت،" �التا��:��ع��س�يفن الرابط

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html�)�،"10/03/2014�7- 6)،�ص�ص.  

2
�ة�الك��ى����العالقات�الدولية�عبد�الناصر�جند��،"�ا�ع�اسات�تحوالت�النظام�الدو���ملا��عد�ا��رب�الباردة�ع���االتجا�ات�النظر   

  .445،�ص�2005ت�الدولية،�دكتوراه،�جامعة�ا��زائر:�قسم�العلوم�السياسية�و�العالقا�أطروحة�"
3
  .16،�ص�سبق�ذكره،�مرجع�س�يفن�وولت  
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 اجتما�� أك�� تصورا تب�� تحاول  البنائية أن واملرتكزات املنطلقات �اتھ خالل من ي��ز�

 الب�� ر�ط خالل من الوضعية للتصورات وا��تمية املادية املفا�يم عكس واملتغ��ات�للمفا�يم

 أك�� مرتبط و�و اجتماعيا مدلوال يحمل األمن بأن "البنائية" ترى  اإلطار �ذا و�����موإدرا�ا والفاعل�ن

  �.األمنية التذاناتية_ البنائية عند �س�� ما أو القرار صا�ع طرف�من اإلدراك عنصر��و أسا��� �عنصر

��ذا�يصنعون �الذين��م�القرار�صناع�وأن�إدراك�مسألة�بل�حتمية�مسألة�ل�س�فاألمن�وعليھ

�يمكن�عق���تصور ��و�بل�حتمية�ظا�رة�ل�س�األم���املأزق �فإن�دائما�الطرح��ذا�وحسب�اإلدراك

 �و"�واندت"�حسب�األمن�غاية�فإن�ومنھ�الضيقة�املص��ة�عوض�والسلم�األمن�لصا���بناءه�إعادة

 1.الفعلية ا��قيقة �و ما ال وفعلھ تحقيقھ الدول �تر�د ما

 من��ل عليھ تداولت عل��ا النظري  امل�يمن �ان فإن األمر�كية ا��ارجية للممارسات و�ال�سبة

 األف�ار ع�� بناءا األمر�كية االس��اتيجيات تفس�� إم�انية إن�ار يمكن ال أنھ إال واللي��الية،�الواقعية

�البنائية والتصورات  حماية فرضية ع�� ���ء �ل قبل تأسست األمر�كية ا��ارجية السياسة فإن،

  �.الشيوعية بال��ديدات خاصة بصفة�تأثرت وال�� األمر�كية الوطنية ال�و�ة

 �لي�تون �الرئ�س ع�د �� الصومال �� األمر��ي اإل�سا�ي التدخل اعت�� من البنائي�ن من و�ناك

 حكم ف��ة�1990العراق �� األمر��ي للتدخل بال�سبة األمر وكذلك،�األمر�كية القيم عن الدفاع بمثابة

 من انطالقا العراق ع���ا��رب لصا�� األمر��ي العام الرأي حشد من تمكن الذي األب بوش جورج

 ع�� تدافع ل�و��ا �و ا��رب��ذه املتحدة الواليات دخول  وأن أخال��، �و أساس�ا ا��رب �ذه �ون 

 .العالم �� ا����

 س�تم���11 أحداث فبعد ذلك من العكس ع�� بل سابقيھ، عن يختلف لم بوش ولكر وجورج

 الب�ت خطابات�من يبدو وكما أساس�ا األمر�كية ا��ارجية التوج�ات أن �لھ للعالم ظ�ر  2001

 ا��ديد العدو محار�ة�خالل من الغر�ية، وا��ضارة والديمقراطية ا��ر�ة قيم عن الدفاع �و األبيض

 .عامة�اإلر�اب و�و الشيو��، ا��طر م�ان وحل القيم تلك ��دد أصبح الذي

                                                           
1  Alexander rwendt ,"anarchy is what state make of it .the social construction of power politics ‘’, international 

Organisation, vol46, printemps, 1992, PP, 391- 425. 
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��و األمر�كية ا��ارجية للتوج�ات النظري  ا��وار �ذا خالل من إليھ التوصل يمكن فما ول�ذا

 ذلك��ان سواء األمر�كية القومية املص��ة مع يتما��� ما وفق إس��اتيجيا��ا تضع األخ��ة �ذه �ون 

 .الدولية للعالقات البنائية أو اللي��الية أو الواقعية التصورات�مع يتطابق

 يــقــریــل اإلفــع الساحــث: واقـالـث الثـالمبح

� �الساحل ��اإلفر�قي�عت���منطقة �السنوات ��� ��ش�د �أصبحت �ال�� �املناطق �أ�م األخ��ة�من

ة�والالتماثلية�دوليا�متصاعدا��س�ب�ان�شار�مجموعة�من�ال��ديدات�األمنية�التماثلي�حرا�ا�سياسيا

د��ذه�،تزدااإلسالميأبرز�ا��شاط�تنظيم�القاعدة�باملغرب��اإلر�ابيةا��ماعات��باملنطقة�ك�شاطات

الوضعية��عقيدا�مع�تنامي��شاطات�ا��ر�مة�املنظمة�ب�ل�أنواع�ا�ك��ر�ب�املخدرات�واألس��ة...ا���

�تث��� �ال�� �ا��يوسياسية �املجاالت �أحد ��ش�ل �اإلفر�قي �الساحل �أصبح �الواقع ��ذا �ا�تمامأمام

أل�مية�تك�س��ا�والبحوث�ع���العالم�و�ذه�ا�1الفواعل�الدولية�والتطلعات�البحثية�ملراكز�الدراسات

من�ما�تحو�ھ�من�تفاعالت�ترسم�ش�ل�التقاطعات�السياسية�ملختلف�القوى�اإلقليمية�والدولية�وما�

تحو�ھ�من�مقومات�التنافس�الدو���القائم�ع���اك�ساب�املز�د�من�ال��وات�و�املوارد�املحركة�ل��لة�

 . االقتصاد

��إن �األمر�كية �املتحدة �الواليات �من ��ل �جعلت �باملنطقة �األمنية �التطورات تحاول��سارع

��ديدة�وامل�سارعة����سياسات�واس��اتيجيات�أمنية�جديدة�تتوافق�مع�املستجدات�ا�صياغة�ورسم

�التنافس ��ذا��ظل ��� �بقوة �الص�ن �دخول �مع �خاصة �مثيل �لھ ��ش�د �لم �الذي �الدو�� واالستقطاب

   . تيجيات�اقتصادية�قو�ة�ونوعية�ومركزةا��راك�باس��ا

يالحظ�أن��س�تم�� األمر�كية����ف��ة�ما�قبل�أحداث�ا��ادي�عشر�من��لإلس��اتيجيةاملت�بع��إن

� ��عيدة�اإلفر�قيةالقارة �ما��انت ��نوعا �الذي �املنطق �عن ��عد�األمر�كية�اإلس��اتيجيةيحكم �ولكن ،

باعتبار�ا�ساحة�مواتية�لنمو��اإلفر�قيةس�تم���بدأت�السياسة�األمر�كية�تتجھ�نحو�القارة��11أحداث

� �وعمل �اإلر�ابيةا��ماعات �األمر�كية �القيادة �دفع �و�و�ما ��إ��، �نحو�املنطقة ��دف��غي���توج�ا��ا

 .اإلر�ابتجفيف�منا�ع�

                                                           
1 �� �الساحل �برقوق،" ��اإلفر�قيامحند �ال��ديدات ��الداخليةب�ن �ا��ارجية"، �االس��اتي��و�ا��سابات �مركز�الشعب�العالم ،ا��زائر:

  .12،�ص�2008جانفي�،�األول ،�العدد�اإلس��اتيجيةللدراسات�
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�الساحل �� األم�� الوضع تأزم إ�� املتحدة الواليات ترجعھ الكب���اال�تمام ل�ذا امل��ر �ان وإذ������������

ولكن�يجب�ال�ساؤل��ل�بالفعل�الواليات��ك�ل، الدو�� لألمن ��ديد من �ش�لھ أن يمكن وما اإلفر�قي

من�وراء��أخرى �وإ�عاد�أ�داف�ناك��إنم�أ��باملنطقة؟�األم��تر�د�ضبط�الوضع��األمر�كيةاملتحدة�

  .��ذا�اال�تمام

 

 اإلفریقيللساحل  الواقع الجیوسیاسي األول:المطلب 

ألنھ��عطي� من�وراء��ذا�التحديد�أو�الوصف�إبراز�القيمة�الفعلية�للموقع�ا��غرا��،الدارس����دف

للـدولة���صية�خاصة�و�ـوجھ�سياس��ا�باتجا�ات�معنية،�و�ؤثر����قو��ا�وفـي�الكيفية�التـي�ت�ون�

الدور�الذي�يمكن�أن�تمارسھ����الوسط�الدو��،�وال�يقتصر�اآلمر�ع���عليـ�ا�مصا���ا�ا��يو�ة�و���

�ال��� � �منـ�ا �العسكر�ة �وحتـى �واالقتصادية �السياسـية �القـرارات �الكثـ���من �عليھ �تتوقف �وإنما ذلك

  ��.تـتخذ�ا�الدولـة

 المجال الجغرافي: -1

�اإلفر�قي والساحل ء،لل��را ا��نو�ية ا��افة أو الشاطئ تقليديا �ع�� الساحل �سمية إن

 ومنطقة�شماال الك��ى  ال��راء ب�ن فاصال األحمر البحر إ�� األطل��� املحيط من جغرافيا يمتد

 أي حول  االختالف من نوعا خلقت اإلفر�قي للساحل ا��غرا�� املجال شساعة ولعل�جنو�ا السافانا

 .املجال �ذا إ�� ت�ت�� ال����� الدول �من

 ال�� و�"ا��فاف مل�افحة الدول  ب�ن ما ال��نة" ضم��ا ال�� الدول  مجموع إ�� و�الرجوع فسياسيا

 �شاد النيجر،�ما���مور�تانيا، غامبيا، السنغال، :�� اإلفر�قي الساحل دول  فإن،�1971 سنة أ�ش�ت

 من �ل تضاف ال��راء�لزحف ونظرا األخضر الرأسو   ب�ساو غي�يا من �ل أضيفت ثم و�وركينافاسو

  1.وكي�يا الصومال أثيو�يا السودان،

 

                                                           
1 Mehdi Taje, Sécurité et stabilité dans la Sahel Africain, collège de défense de l’OTAN, NDC occasionnel papier 

19 décembre 2006, p 6 .  
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 يضم�بذلك و�و �عرف�ا ال�� اإلث�ية واألزمات املشا�ل من انطالقا اإلفر�قي الساحل �عرف كما

  �1.األزمات بقوس �عرف ما و�و ومور�تانيا �شاد النيجر، ما��، السودان، من �ل

 أ�عاد�لھ ي�ون  أن يمكن اإلفر�قي بالساحل األمر��ي اال�تمام بأن مسبقا االف��اض تم ألنھو  

 الساحل �عر�ف�ع�� الدراسة �ذه �� االعتماد يمكننا ال فإنھ األم�� البعد �� فقط ينحصر وال أخرى 

 ا��غرا�� املجال تحديد ���الت��ر عامل ع�� االعتماد أن كما أزمات، قوس �ونھ من انطالقا اإلفر�قي

 لذلك �دراستھ يصعب مما جدا�شاسعا املجال يجعل بحيث ممكن غ�� اآلخر �و اإلفر�قي للساحل

 دول  ثما�ي تضم باعتبار�ا باملنطقة�املتعلقة الكتابات عليھ أجمعت الذي التعر�ف ع�� االعتماد س�تم

  .نيج��يا وشمال السودان��شاد بوركينافاسو، النيجر ما�� مور�تانيا، السنغال،:��

 دراسة في طبیعة المجتمع: -2

�يضعف�مما�والعرقيات�اإلث�يات�بالتوليفة�من�يمتاز��اإلفر�قي�الساحل����املجتمع�طبيعة�إن

��اإلقليم�دول �ب�ن�وح���،الواحدة�الدولة�داخل�مشا�ل�و�خلق�االجتما���التجا�س �سا�محيث

 بالش�ل�كب�������ذا�التقسيم.�االستعمار

العرب�فاملعظم�دول�الساحل�تتم���بالطا�ع�الفسيفسا�ي�داخل�الدولة،�ففي�السودان�نجد��

ان%�من��70سبة�بال
ّ
�2ونو�ة�مثل:�فور،�و�جھ�%،30،�وأعراق�أخرى�مختلفة��سبة�إجما���عدد�الس�

�ساراو  �التالية: �املجموعات �من ��شاد ��� �العرقية �ا��ر�طة � Sara ت�ش�ل �والعرب�%27.7و�سب��م ،

� �واملايوكي��12.3و�سب��م ،% Mayo-Kebbi 11.5� �بورنو �و�انيم ،%�  Kanem-Bornovو�سب��م

 %،�وتاندجيل6.7و�سب��م� Hadjarai ادجاراي�%،�و 8.7و�سب��م�� Ouaddaï %،�وأواداي9و�سب��م�

Tandjile � � Goran وجوران�%6.5و�سب��م �باثا6.3و�سب��م �وفي��ي ،% Fitri Bathe � �%4.7و�سب��م

�للتعداد�الس�ا�ي�عام�0.3%،�وغ���معروف�ن�6.4وآخر�ن�
ً
  �.1993%،�طبقا

  

 

                                                           
1
 �� �الساحل �برقوق،" ��اإلفر�قيامحند �ال��ديدات ��األمنيةب�ن ،"� �ا��ارجية �االس��اتي��و�ا��سابات �مركز�الشعب�العالم ،ا��زائر:

  .2،�ص�2008،�العدد�السا�ع،�نوفم���اإلس��اتيجيةللدراسات�
   

2
  متوفر�ع���الرابط�التا��:�� لدراسات�و�للبحوث،ل�أفرانمؤسسة��الدراسات�اإلفر�قية:�إفر�قيا�الغر�ية،�ما��"،���:�"  

  

http://www.afran.ir/ar/modules/publisher/category.php?categoryid=34)�،"13/03/2014.(  
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�للنيجر��أما �واحدة�بال�سبة �العرقية، �ال�وسا �جماعة �النيجر�إ�� �س�ان �نصف �أك���من ي�ت��

�وقبائل� �نيج��يا �من �الشما�� �ا��زء ��� �الس�ان �غالبية �تمثل �وال�� �اإلفر�قية �الشعوب �أعرق من

� �مزارع�ن�-الدج��ما �عن �عبارة �و�م �ا��ورمان�شيھ �وقبائل �ما�� ��� �يتواحدون �والذين سون��

���ح�ن�ي�ت���ا��زء�البا���من�،�و�سكنون�ا��زء�ا��نو�ي�من�البالدمستقر�ن��عملون����الزراعة�

شعب�النيجر�إ���القبائل�البدو�ة�الرحالة�أو�القبائل�شبھ�البدو�ة�من�الفوال�ي�والطوارق�وال�انوري�

� �قرابة �مجتمع�ن �يمثلون �والذين �والتو�و �لل��ايد�20والعرب �النيجر.ونظرا �س�ان �إجما�� �من %

لرغبة����السيطرة�ع���املوارد�الطبيعية�أصبحت�أساليب�الزراع�ومر�ي�املاشية�امل�سارع�للس�ان�وا

 ا��ياتية����األساليب�املؤثرة����ا��ياة����النيجر

�والعرب�ا��رما،�البولس،�والسو�غاي،�والبولس�وال�انوري�والتوارق �البامبارا ما������نجدو  و���،

  1.وس�ديوالو�وركينافاسوا�نجد��ل�من�مو���،�بامبارا�ومور،�و�

�مسلم�ن ب�ن الدي�� ا��انب �� وكذلك بل العرف حيث من فقط ل�س اإلث�� التعدد �ذا �ل

 الدول �ولغة العر�ية اللغة نجد حيث اللغة، حيث من وأيضا املحلية املعتقدات وأ��اب ومسيحي�ن

 االجتماعية الطبيعة �ذه�للقبائل املحلية اللغة إ�� باإلضافة فر�سية أو إنجل��ية سواء املستعمرة

 االندماج وحركيات ضعيفا�االجتما�� التجا�س مستوى  من جعلت وعرقيا قبليا اث�يا، املفككة

 أزمة مثل داخلية، أزمات عنھ ي�تج�مما موحدة وطنية سياسية ثقافة غياب مع خاصة صعبة املجتم��

 اإلث�ية والصدمات مور�تانيا �� العرقية واالضطرابات�والنيجر ما�� �� والتوارق  السودان �� دارفور 

  2.�شاد �� القبلية وح��

  

  

  

 

                                                           
1
،ا��زائر:�مركز�الشعب�للدراسات�العالم�االس��اتي��عمار جفال،" وجھة نظر حول طبیعة تھدیدات على حدود الجنوبیة الجزائریة "،   

  .10،�ص�2008،�العدد�السا�ع،�نوفم���اإلس��اتيجية

  .2،�ص�هذكر امحند�برقوق،�مرجع�سبق�� 2
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 :اإلفریقيطبیعة الدولة في الساحل  -3

 إال األفر�قي الساحل �� الدولة بناء عملية أخدتھ الذي املسار �� االختالفات �عض وجود رغم

 البحث فإن �ذا وع�� األفر�قي، الساحل �� الدولة بأزمة �عرف ما إ�� أدت مش��كة سمات�توجد�أنھ

 أو *بالفاشلة �عض�ا توصف وال��-الدولة بناء أزمة -املش�لة �تھ وراء تقف ال�� ا��قيقية األسباب�عن

 : مرحلت�ن خالل من املسألة إ�� للنظر يقودنا�امل��ارة

�عموما إفر�قيا �� الدولة بناء عملية �� كب��ا دورا لالحتالل �ان فقد�:اإلحتاللیة الفترة  - أ

 : التالية النقاط خالل من خصوصا اإلفر�قي��والساحل

 �:العشوائیة أو المصطنعة الحدود -

 حدود وضع قراراتھ ب�ن من �ان�والذي اإلحتاللية القوى  ب�ن اإلفر�قية الدول  برل�ن مؤتمر قسم

 جميع ع�� فر�سا�حصلت برل�ن�مؤتمر قرارات و�موجب األقليات توز�ع خارطة ف��ا يرا�� لم عشوائية

 ما و�و� "العاج الس�نغال،ساحل�،النيجر،ال�شاد،ما��،بوركينافاسومور�تانيا�تقر�با الساحل دول 

 أن كما��1،فسيفساء عن�عبارة أصبح الذي اإلفر�قي الساحل لبلقنة نظرا الدولة بناء عملية �� أثر

 فنجد الدول  ��م �� تباين�ظ�ر ،بحيث اإلحتاللية القوى  ب�ن األقاليم توز�ع أثناء وجدت الدول  �عض

 مساحات ع�� تطل ال�مغلقة ول د  الوقت نفس �� لك��ا ما��،النيجر،�شاد مثل املساحة كب��ة دول 

 �� الوحيد والس�ب�السنغال جم�ور�ة �شق ال�� غامبيا مثل صغ��ة دول  وجدت ح�ن ��)البحر(مائية

  2.غامبيا ��ر ع�� اإلن�ل�� سيطرة-غامبيا-وجود�ا

  :الدیمقراطیة طبیعة -

 اإلكراه�استخدام��ما رئ�س�ت�ن بم��ت�ن الفر���� املحتل طرف من املطبقة الديمقراطية تم��ت�

 إ�� أدت املتبعة والسياسة الديمقراطية �تھ�السياسية، املشاركة املواطن�ن،وحصر ضد والعنف

 ال�شبع أي واإلكراه والق�ر ال�سلط ع�� االعتياد �س�ب االستقالل �عد �سلطية شمولية أنظمة�ظ�ور 

 3.الدولة أزمة خلق مما االحتالل مارس�ا ال���بالثقافة

                                                           
 .ل��ياة قابلة واقتصادية�سياسية �وحدة نفس�ا ع�� ا��فاظ ع�� قادرة �عد لم ولك��ا سيادة، ذات دولة باالسم ���الدولة�الفاشلة:�*

 من عدد إ�� الطر�قة ��ذه أش�� األخ��ة، السنوات �� .الدو���املجتمع عيون  �� الشرعية تنقص�ا ل��كم قابلة غ�� أصبحت دولة إ��ا

  � .وس��اليون �رواندا��ايي��، كمبوديا مثل الدول،
1
 Abdecelem Ikhlef," LE SAHEL DÉFAILLANT ARC DE TOUS LES RISQUES ? ,"Horizons, n° 01, MARS 2010,�p�p�4-6.������ 

  .95،�ص�2002االقتصاد�والعلوم�السياسية،�،�القا�رة:��لية�اإلفر�قيةدراسات����النظم�السياسية�حميدي�عبد�الرحمن�حسن،�� 2
3 Stewart Patrick,» Weak States and Global Threats: Factor Fiction?"�The Washington quarterly, spring 2006 ,pp�27– ��

�33. 
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 �� الدولة بناء عملية واج�ت ال�� التحديات من مجموعة توجد�:االستقالل مابعد مرحلة   -  ب

 :ي�� كما اإلفر�قي�الساحل

 :خالل من إل��ا اإلشارة يمكن�السیاسیة: التحدیات 1-

 :�� ثالث �� حصر�ا يمكن وال�� الدول  تلك حكمت ال���:السیاسیة األنظمة طبیعة -أ

 وقائده الز�ون  ب�ن ل��دمات ثنا�ي تبادل أي ال��صية التبعية عالقة �ع���:ز�ائ�ية أنظمة . _ 

 باتر�مونيالية أنظمة�  اإلدارة توسيع��� خصائص بثالث األنظمة من النوع �دا وتم��:

 خاصة قوات وجود،�السياسية العالقات ��صنة،�التنمية عرقلة إ�� أدى ما الب��وقراطية

 .االغتياالت بم�مة تقوم وأحيانا بحمايتھ تقوم�بالرئ�س تحيط

 ل��يلولة �س�� وال�� السلطة �� املوجودة النخبة ع�� أساسا يقوم:�نيو�اتر�مونيالية أنظمة 

 وخاصة التمثيل إس��اتيجية خالل من املركز عل��ا �سيطر ال�� املوارد إ�� املحيط وصول �دون 

 . االقتصادي التحديث عملية ���التحكم

�بروز إ�� االستقالل �عد األفر�قية الدولة �� ا��اكمة األنظمة لطبيعة الشمو�� النموذج �ذا أدى لقد

 .األفر�قي الساحل �� الدولة بناء عملية ع�� أثر ما و�و السيا��� بالنظام �ل�ا مرتبطة خط��ة أزمات

 ال�� والدستور�ة السياسية املؤسسات معظم أن نجد �ذا و�� :والدستوریة السیاسیة األبنیة   - ب

 أصبحت ،بل األفر�قي الساحل دول  �� ��ا�املنوط الدور  تؤدي لم ا��ديثة الدولة بناء عملية�تتطل��ا

 وكذا ودور�ا، األحزاب ت�و�ن يخص فيما سواء مشو�ة أخرى  صور  ع��ا ونتج بنا��ا طر�ق��� عقبة

 املوروثة القديمة املؤسسات ع�� حافظت الساحل دول  أغلب أن كما فعاليتھ ومدى�املد�ي تمعملجا

 بدال وذلك املوجود وامل��ن  القائم الوضع ع�� تحافظ بحيث �ي�ل��ا إعادة ع�� وعملت�االحتالل عن

 الساحل معظم دسات�� نجد كما�،��امجتمعا ��صوصيات مواكبة ت�ون  جديدة مؤسسات�تب�� أن من

 دول  �� لألحزاب بال�سبة ا��ال وكذلك للدول  الداخلية الب�ئة مع تتوافق وال مستوردة�األفر�قي

�الر�ع من املستفيدين واألثر�اء الضباط كبار عليھ ��يمن وعر�� قب�� أساس ع���تقوم ال�� الساحل

 الساحل دول  �� املد�ي تمعملجا أما التعاضدية�ال�ورو�راتية الدولة سياسات�لت��ير ا��زب و�ستخدم

 وكذا السياسية ا��ياة وعسكرة املصا�� جماعات لدور  املتنامية م��ا عقبات�عدة فيواجھ األفر�قي

 ية.الب��وقراط القيود
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�موارد من يحتو�ھ ملا نظرا م�م جيوس��اتي�� بموقع الساحل دول  تمتع رغم �:االقتصادیة التحدیات -2

 ��ر�املياه إ�� إضافة )الشمسية والطاقة اليورانيوم، ،الغاز، النفط( إس��اتي�� �عد ذات طاقو�ة

 و�ح��ة مر�ع كيلوم�� 4200 مسافة ع�� واملمتد الغر�ية إفر�قيا �� ��ر أك�� ثالث �عت�� الذي�النيجر

�ال�شر�ة إال �شاد �تقار�ر�التنمية ��� �جدا �فق��ة �كدول �مصنفة �الساحل �دول �أعد�ا��1أن �دراسة ��

��او�ن" ��"أليكسندر �برتو"س�يفن �وج�"جيل �ب�ن �سلبية �عالقة ��ناك �أن �الب��ول�ت��ز ود

�والتنمية،�فمعظم�دول  �األولية�لشراء�السلم��والديمقراطية الساحل��ستخدم�مداخيل��تھ�املوارد

و�عت���ال�سي���غ���العقال�ي�ل�تھ�ال��وات�والعوائد�من��مثلما�عرفتھ��شاد�والسنغال�وما���االجتما��

من�فقر�وغياب�الرعاية�ال��ية�الدول�����تھ��املوارد�األولية�الس�ب�الرئ�����لألوضاع�ال����ع�ش�ا

�البطالة، �دول �وز�ادة ��� �ال��وات �أن �استخالصھ �يمكن ��عمة��وما �أك���م��ا �نقمة ��� الساحل

�التكيف �عمليات �جراء �حدثت �ال�� �املشا�ل �نجد ��ذا �إ�� �ا��ارج��باإلضافة �من �واملفروضة ال�يك��

 2.وكذا�عملية�التبعية�والتقسيم�الدو���للعمل

�تتلقى اآلن ��د تزال ال لك��ا�والعصرنة، التحديث مشروع تب�� ساحلال دول  معظم حاولت

 البناء استمرار �و كب�� تحد أمام نفس�ا تجد الرسمية الوطنية الدولة فمؤسسات التوترات �عض

 املستوى  ع�� ا��اد االنقسام حد إ�� أحيانا يصل والذي الوطنية، الدولة مقاومة من�كنوع القب��

 خطر إ�� تحولت الساحل دول  انت����ا ال�� وال��م�ش والتأجيل التماطل�فسياسات�السيا���،

 االجتما�� التغ�� إجراءات أن القول  و�مكن�للدولة، والثقا�� االجتما�� ال�سيج���دد حقيقي اجتما��

 جميع ع�� واستضعاف�ا اإلث�ية القبلية الب�ية إلغاء �ستطيع لم الساحل�دول  طرف من املعتمدة

 صنع �� دورا يلعب اليزال-القبيلة-التقليدي تمعملجا أن والدليل�والثقا�� النف��� وخاصة املستو�ات

 ع�� قادرة ت�ون  أن �و عليھ املتعارف الدولة دور  و�موجب�) والصوفية�التيجانية( الدول  �تھ �� القرار

 �� الدولة لكن واأل�عاد املستو�ات جميع ع�� أم��م وتحقيق�األخطار جميع من مواطن��ا حماية

 وا��ر�ة ا��ياة ��دد ملخاطر مصدرا وأصبحت والقواعد�األ�داف �تھ عن حيدت اإلفر�قي الساحل

  �.لھ ضامنة ت�ون  أن من بدال اإل�سان بأمن تحيط ال���الرئ�سية األخطار من نفس�ا �� أ��ت بحيث

 

  

                                                           
  .99التوز�ع،�ص�:�دار�حامد�لل�شر�و�األردن،�أ�ىقضايا�دولية�تركة�القرن�م����و�حمولة�قرن�زايمة،��محمد�عوض�ال� 1
2
  .�78-69،�ص�ص1997وت:�دار�م��ل�البنا�ي،�،�ب��قضايا�التخلف�والتنمية����العالم�الثالثشروب،��إبرا�يم  
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  المطلب الثاني: الواقع األمني

���كمش���أو �إدراك�ومن�خالل� ،اإلفر�قي�الساحل�منطقة�أن�األفر�قي�للشأن�املت�بعون �یرى 

��ذلك�عكس�ا��قیقة ولكن��ا��یاة�مصادر�ل��من�خا���فضاء�تصور ����يتمثل�املنطقة�حول 

�من�العدید�لتنامي خصبة�ةيأرض�أیضا����املقابل�و����كث��ة�ايجابية�فرص�تخ��ن �فاملنطقة

�ذالك ��� �الس�ب �و�ان �لشعوب�واملجتمعیة�ةياإلث��الب�یة�بتمز�ق�قام�الذياملستعمر��ال��ديدات،

��حدودا�االحتالل�خلف�االستقالل فبعد�الساحل�منطقة �ياإلفر�ق�الساحل�دول �لبناءاعتمدت

�ةياإلث��الب�یة�تمز�ق����ةيالدوالت�ا��دود�ذه��ت��سب��ةيا��غراف�ا��ر�طة ع���حالیا�املوجودة

�،ما���النیجر�من�ل�����التوارق �ت�ش���ذا�ع���مثال�وأبرز �-�للمنطقة  نأ�كما��ولی�یا�ا��زائر�

�للب�� تدم��ه�وكذا�املحتل�تركھ�الذي�سا�يساملؤ �للفراغ�ن�یجة�صعبة��انت�االحتالل��عد�ما�مرحلة

�األمنية�ذه�العوامل�مجموعة�من�املعضالت��أفرزت،�حيث�أإلفر�ق���الساحل�دول �ملختلف�التّحتّیة

�العشر�ن�القرن �من�الثا�ي�النصف����دیاتحالت��ذه�ة�مواج�ع���قادرة غ���الساحل�دول �جعلت

  الداخلية).�األزماتو��اب،�،إر ا��ر�مة�املنظمة(األزمات�من�دائرة ���تدخل�جعل�ا�الذي�األمر

 الظاھرة اإلرھابیة:   -1

�حوا���إحصاء�یمكن�حیث�األدبیات،�مختلف����اب�اإلر �حول �التعارف�من�العدید�وردت�لقد

 �.�1986- �1936ماب�ن�وردت�للمصط���ف��عر �109

�املستعصیة�املشا�ل�من�واحد�اب�اإلر �رة�لظا�عليھ�متفق��عر�ف�وضع�قضیة�تزال�الو 

�للمفكر�ن�اإلیدیولوجیة���لیفةل�مرتبطا�الدو�����الفق�املستوى �ع���االختالف��ان�وإذا�ا��ل،

�ل�س�املتحدة�األمم�وخاصة�الدولیة�التنظیمات�مستوى �ع���االختالف�فإن�رة�بالظا�تموا�ا�الذین

 .ة�للمواج�ا��دیدة�املحاور �ضمن�الصراع�ر�ملظا�ا�ع�اسا�إال

�توحید�إ���ادفة�ال�املؤتمرات�خالل�اب�اإلر �رة�ظا�لتعر�ف�یة�الفق�املبادرات�أ�م�وتبلورت

�اب�لإلر �قانو�ي�وم�مف�تحدید����األو���املبادرات�ركزت�فقد��1930سنة�منذ�وذلك�ا��نا�ي�القانون 

�املؤتمرات�1أعمال�وفق�:استخالص�و�مكن�جمعاء،�اإل�سانیة�دد���شمو���خطر�بمثابة�اعتباره�ع��

  ونیة مرتكب الفعل" الهیمنة"الرعب و �:و���اب�اإلر �وم�مف�تحدد�عناصر�ثالثة�– الدولیة

  

                                                           
 العر�یة املؤسسة :دمشق�،�السیا��� الفكر مجلة ،"املنظمات اب�إر  و الدولة اب�إر �:الدو�� املوقف و اب�اإلر  وم�مف" مف��، عصام  1

 .146،�ص�17�،2002العدداملطبوعات،��لتوز�ع السور�ة
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 جاءت ��وال - م 1937 لعام جنیف فاتفاقية�لدوليةا االتفاقيات �عض حسب�و�مكن��عر�فھ

�دولة دض ج�ةاملو  اإلجرامّیة األعمال"��:بأنھ ،با�اإلر  – األمم عصبة إطار �� بذلت ةيدول����ود ن�یجة

 ةمعا�أو األ��اص من مجموعة أو ن�نيمع أ��اص ان�أذ �� خلق�الرعب ب�ا صدیق أو و�ست�دف�ما

 ".ا��م�ور 

 :"بأنھ��1978من اعتبارا املفعول  والسار�ة 1976 لعام - اب�اإلر  وقمع ملنع ةياألورو� التفاقية���افر وع

 دض ج�ةاملو  وتلك���ات�مر ح أو ةيا��سد سالمت�م أو األ��اص حیاة دض ةج�واملو  ا��طرة األفعال

  1". ��جما� خطر خلق شأن�ا من �ان إذا املمتل�ات

 باستخدام ��ديد أو بھ، للت�بوء قابل وغ�� مقصود للعنف، و�مكن��عر�فھ�ع���انھ�استخدام

 السفارات�وموظفي السواح ضد ��مات اإلر�اب يتضمن،�إل��ا التعرف يمكن أ�داف لتحقيق�العنف

 اإلر�اب ي�ون  ،ا���سيات�املتعددة الشر�ات وموظفي اإلغاثة مجال �� والعامل�ن العسكري  والطاقم

 ضد ح�ومات وترعا�ا �ستخدم�ا أن�و�مكن ا���ومات، ضد وا��ماعات األفراد �ستخدم�ا وسيلة

  �2.معينة مجموعات

�يةالثان�الفقرة����األو���مادت�ا�����1998لعام�اب�اإلر �مل�افحة�ةيالعر��عرفتھ�االتفاقية�كما

�يإجرام�ملشروع�تنفیذا�یقع�ضھأغرا�أو�ثھبواع��انت�أيا�دید�ال��أو�العنف�أفعال�من�فعلل��:�"�بأنھ

�أو�حیات�م��عر�ض�أو�بإیذائ�م�ترو�ع�م�أو�الناس�ب�ن�عبر ال�إلقاء�إ���و��دف��جما��أو�فردي

�أو�ةصا��ا�أو�ةمالعا�األمالك�أو�املرافق�بأحد�أو�بالب�ئة�الضرر �إ��اق�أو�ل��طر�أمن�م�أو�حر�ات�م

  �3.ل��طر�ةيالوطن�املوارد�أحد��عر�ض�أو�علی�ا�االس�يالء�أو�احتالل�ا

 دض عليھ�أو�التحر�ض العنف ارت�اب انھ ،ع�� با�اإلر  �األمر�كيةجية�ر ا��ا وزارة كما�عرفت

 clandestine �ةسر  و�االت أوsubnational groups �ةيقوم دون  جماعات طرف من ةيمدن داف�أ

agents 4.ا��م�ور  ع�� والتأث�� عبر ال إحداث �غیة 

                                                           
1
  .20،�ص��2005ة�بوداود،��،�ا��زائر:�املكتبة�ا��زائر ةية�والعالقات�الدوليیم�العلوم�السیاس�م��م�مفاعامر�مصباح،�  

2
  � �مارتن �ن��ي �ن�وأوكال غر�فی�س �األساس�املفا، �الدوليیم �العالقات ��� �ةية �اإلمارات �لألبحاث، �مركز�ا��لیج �ترجمة، �ةيالعر�،

  .41،�ص�2002ا��لیج�لألبحاث،��املتحدة�:مركز
3
  .20،�ص�سبق�ذكره�عامر�مصباح،�مرجع  

4
 Paul D.Williams,�Security Studies: An Introduction, London and Newyork: Routleg,�2008 ,p174 .  
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�وضع�سيا����إ��اءعمال�عنف�من�اجل��و�است�اإلر�اب�إنوت�اد�تجمع�اغلب�التعر�فات�ع���

�شر�حة�من�الشعب����حالة�من�الرعبأي���أو الشعب��إدخالمتضمن�استعمال�العنف،�بالقصد�

�و  �عنصر�ن �ع�� �التعار�ف �اغلب �تتضمن �استخد�أساس�نعليھ �للتغي����ما: ��وسيلة �العنف ام

الشعب�وزعزعة�االستقرار�����املجتمع��أوساطواستعمال�العنف�من�اجل�بث�الرعب�����السيا���

  من�اجل��ز�السلطة�القائمة����الدولة.

�املمتل�ات تدم�� ع�� و�قوم وحشية وأك���ا العصر �ذا جرائم أشنع من جر�مة اإلر�اب �عد

�مطلع منذ الظا�رة �تھ حدة زادت وقد اإل�سان حقوق  يقدر وال �اآلمن�ن وترو�ع وا��اصة العامة

��ل الدو  ب�ن ا��دود وتقلص واالتصالية التكنولوجية والثورة العوملة حركية تنامي مع ال�سعينات

 الدول �ع�� تقتصر لم �ونية ظا�رة باعتبار�اه�بأسر  العالم بال �شغل ظا�رة أصبح الدو�� فاإلر�اب

 مطلع�منذ اإلر�اب و�الت عانت ال���األفر�قي الساحل دول  وم��ا عديدة دول  طالت بل فقط الغر�ية

  .ال�سعينات

 اخ��اق بداية مع املا��� القرن  �سعي�يات مع وا�� �ش�ل أفر�قيا اإلر�ابية��� الظا�رة صعدت

 ظ�ور  ثم �ناك لف��ة "الدن بن أسامة" أقام أين السودان �� وتحديدا أفر�قيا �� ملناطق القاعدة 

 توقيف �عد ا��زائر و�عد�ا"أوغادين"إقليم من القادمة م 1993 ب�ن الصومال �� املس��ة�ا��ماعات

 �1.ت��انيا و كي�يا �� األمر�كية املتحدة الواليات سفار�ي تفج�� إ�� وصوال االنتخا�ي�املسار

 �� اإلر�ابية الظا�رة ملف�وم طبي�� امتداد �و األفر�قي الساحل �� يجري  ما فإن �ذا وع��

 تتفادى �شاط�ا ب�ن نقاط تنقل ال�� ا��ماعات فإن الوعرة املنطقة لتضار�س ونظرا لكن العالم

 االختطاف أسلوب اعتماد �� تكمن م�م��ا أن ترى  ��األ طرف أي من مس��ة مواج�ات أي �� الدخول 

 2.األفر�قي الساحل ف��ا بما عديدة ج�ات �� اإلر�اب عمر إلطالة مقابل�ا الفدية وتلقي

������������ماعة السياسية اال�تمامات تحول  بمجرد اإلفر�قي الساحل منطقة �� األمنية األمور  �عقدت

�القتال و للدعوة السلفية (GSPC) تنظيم اسم لتأخذ ،القاعدة تنظيم لواء تحت االنضمام وإعال��ا

 .العر�ي املغرب لبالد القاعدة

                                                           
1Jackie Cilliers, "L’Afrique et le terrorisme", Afrique contemporaine, Printemps 2004, p 84. �  

2
  .3،�ص�2009،�د�سم���15072،�عدد�جر�دة�الشعب،�"�تنمية�الساحل�ال�مفر�م��ا�"،�وكي��جمال�  
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 �ون  ،ا��زائر عن با��ديث ي�ون  �القتال، و للدعوة السلفية ا��ماعة تنظيم عن ا��ديث إن

  لي�يا و ا��زائر ب�ن تجمع ال�� ا��غرا�� التماس ملجاالت قاووف �البلد ذلك من �انت االنطالقة�نقطة

 من �ستطيع خرا جغرا�� مجال بالضرورة �ع�� ذلك فإن النيجر، و ما�� و املغر�ية اململكةو �تو�سو 

  1.فيھ العمل املس�� اإلر�ا�ي التنظيم ذلك خاللھ

 املغرب لبالد القاعدة تنظيم يحمل�ا ال�� األمنية ال��ديدات خطر أن اف��اض يمكننا ��ذا و

 نيج��يا و اإلفر�قي القرن  دول  ع�� وح�� النيجر و ال�شادو   ما�� ��م من دول  ع�� أخطر��و العر�ي

  .السيا��� الالأمن حالة ظل �� أ�عد جغرا���كمجال

��ذه�طر�ق�عن�الدي���التطرف�ب�نامي�املؤشرات�من�مجموعة�برزت�فقد�و�الفعل

�تنظيم�قام�املنطقة����والتفج��ات�اإلر�ابية�ا��وادث�من�وكث���اإلفر�قي�الساحل����التنظيمات

�البيضاء�الدار����االنتحار�ة�ال��مات�م��ا�ع��ا�مسؤوليتھ�بإعالن�اإلسالمي�املغرب�بالد����القاعدة

�مسؤوليتھ�التنظيم�نفس�أقر�كذلك�،�2005عام�بمور�تانيا�العسكر�ة�الثكنة�ع���والسطو�2003

�ع��ا�نتج�زو�رات�من�بالقرب�عسكر�ة�دور�ة�ضد��ان�أحد�ما��2008عام�مور�تانيا������ومي�ن�عن

��2009سنة�و���،�نواكشوط����اإلسرائيلية�السفارة�ضد��ان�الثا�ي�ال��وم�و�ا��نود�من�قتيال�12

�الذي�االنتحاري �ال��وم�وعن�مور�تانيا�����عمل�أمر��ي�مقتل�عن�مسؤوليتھ�التنظيم�نفس�أعلن

 �2.�نواكشوط����الفر�سية�السفارة�اس��دف

�كذالك� �ابّیة�اإلر  ا��ماعة ب�ا قامت ��ال،�اإلر�ابية�األعمالومن�ب�ن �*(�بو�وحرام املس��ة� )

 ةيالنیج��  رطةشال وحسب،��األقل ع�� 162 بحیاة أودت��وا�،�2012 جانفي�21 �تسال یوم تفج��ات

 رومق� وال�جرة �رطةشال م�اتب من�ا�،م�سقة بطر�قة ونفدت مواقع ثمانیة اس��دفت�ج��اتفتال فإّن 

                                                           
1
 Emily Hunt, “Terrorism and Insurgency, Counter-terrorism successes force Algerian militants to evolve,” Jane`s 

Intelligences, June 01, 2006,p 1.  
2 Lianne Kennedy Boudali, " examining U.S counterterrorism priorities and strategy across Africa’s Sahel region ",�Rand 

corporation,�November 2009, p 1�. 
 حرام يالغر� التعليم و�ع�� ،املحلیة�ةيال�وس باللغة بو�وحرام باسم ومعروفة وا���اد عوةدللد نةسال ل�أ جماعة و�� �:بوكوحرام� *

 وت�شط نیج��یا والیات جمیع �� اإلسالمیة ر�عةشال تطبیق ع�� �عمل مس��ة�ة�ينیج� ةيإسالم جماعة �� .نیج��یا بطالبان سمیت كما

ي�الغر��التعليم�یرفضون  و�م دراست�م عن تخلو طلبة مجموعة متض و�� 2002 �� یوسف محمد �اسأس.نیج��یا�شمال �� بك��ة

  .فقط�يةالعر��ثون دو�تح��شاد�من�قادمون �عناصر�ا��ماعة�نموتتض.�الغر�یة�فةاوالثق
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رطة��� مسؤول إقامة
ّ

 میدان إ�� نیج��یا �� مدینة ثا�ي ،"�انوا" شوارع�تحّول  إ�� ّفج��اتتال وأّدت �الش

 1.املتناثرة ل��ثث

�منطقة����األمن�ا�عدام�من�االستفادة�من�اإلر�ابية�التنظيمات�و�الشب�ات��ذه�تمكنت�وقد

��عاونية�عالقات�ع���حفاظ�ا�أن�كما�اآلمن،�املالذ�ل�ا�وفر�مما�فيھ�الدول �وفشل�اإلفر�قي�الساحل

�عدم����واحدة�مص����م�وأن�خاصة�املنطقة����العمل�ع���ساعد�ا�القبائل�و�ا���التوارق �مع

�قدرة�وعدم�حدوده�و�شاشة�اإلفر�قي�الساحل�مساحة�ا�ساع�كذلك�الدولة،�أمن�أج�زة�تدخل

�اإلقليم�ع���تنقل�م�وس�ولة�املنطقة����اإلر�ابي�ن�تواجد����كب���حد�إ���سا�م�مراقب��ا�ع���الدول 

 �.ال��راوي �الساح��

 الجریمة المنظمة:   -2

�سيماش�د�النظام�الدو���ما��عد�ا��رب�الباردة��غ��ات�عميقة�مست�العديد�من�جوانبھ�ال�

�ل�ذلك��ان�ن�يجة��غ������طبيعة�ال��ديدات�األمنية�لف��ة��،والقيم�السائدة�فيھ�وال�يا�ل�الفواعل

املف�وم�التقليدي�لألمن،�و�عت���ا��ر�مة�الباردة�بفعل�ظ�ور�فواعل�جديدة�أثرت�����ما��عد�ا��رب

��اتھ �كأحد �ل��دود�املنظمة �العابرة �ا��ديدة �ل�ا�الفواعل �منح��ا �ال�� �املزايا �من �استفادت �وال�� ،

�املتعلقة �تلك �خاصة �و�الرقمية�بال��وة�العوملة �عن��التكنولوجية �تبحث �الظا�رة ��ذه فأصبحت

�و  �ا��ماية �ل�ا �تؤمن �ال�� �ت�الفعاليةاملناطق �ال�� �املناطق �تلك ��� �خاصة �ل�شاط�ا �ف��ا�الالزمة �ون

�ب �قيام �عن �عاجزة �بماالدولة �األساسية �توف���األم�وظائف�ا �و ف��ا �ملواطن��ان ،�االستقرار�الداخ��

�السنوات ��� �ش�دت �ال�� �األفر�قي �الساحل �لظا�رةاألخ�كمنطقة �معت��ا �ب�ل��ا��ر�مة���ة املنظمة

 ....ا��.األس��ة.�ملخدراتا���ر�بأنواع�ا:�ت�يض�األموال�

�ج�ا�و ���������� �خالل �من �بوضع�ا �الدول �قامت �ال�� �التعار�ف �جميع �خالل�تتفق �أو�من �األمنية �ا

�و �املؤتمرات �األمنية �املختوالندوات �الباحثون �وضع�ا �ال�� �التعار�ف �التعر�ف�أغلب �علم ��� صون

بأ��ا��شاط�إجرامي�لتنظيم�"حيث��ش��ك�جميع�التعار�ف��اللغو�ة�ل�ا�اختلفت�الصيغ�ا��ر�مة�وإن

                                                           
�660العدد�: ا���� ،" ب�یج��یا ة�انتحار  تفج��ات �� ��ص 162 مقتل�:�انوا بمدینة مواقع ثمانیة دفت�اس� بو�وحرام"وحید، رفیق� 1

 .28،�ص�22/01/2012
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�عتمد�ع���التخطيط�أساس�العمل�ا��ما���يقوم�بھ�عدد�من�األفراد�املؤ�ل�ن�ذوي�ا����ة�العالية�

 1"املتطورة�وغ���املحظورة.�والتقنياتخالل�استخدام�الوسائل�قيق�الكسب�املا���السر�ع�من�لتح

 �� ��ش���ون �األ��اص من�مجموعة أو �جمعية ف�� :�"املنظمة �ل��ر�مة االن��بول  ��عر�ف وحسب

 ا��دود عن النظر �غض�األر�اح تحقيق �� املتمثل األول  ال�دف أجل من ومستمر مشروع غ����شاط

 2".الدولية

�ع���الوطنية�ھف�عر و  �املنظمة �ا��ر�مة �مل�افحة �املتحدة �األمم �اتفاقية �أ��ا �بتعب���": يقصد

أو�أك���موجودة�لف��ة���ي�ل�تنظي���مؤلف�من�ثالثة�أ��اصجماعة�إجرامية�منظمة،�جماعة�ذات�

�و  �الزمن �أو�األفعال�من �ا��ط��ة �ا��رائم �أو�أك���من �واحد �ارت�اب ���دف �متضافرة �بصورة �عمل

 معظم وحسب،�3املجرمة�من�أجل�ا��صول��ش�ل�مباشر�ع���منفعة�مالية�أو�منفعة�مادية�أخرى"

 األس��ة املخدرات، �� االتجار�:األش�ال من العديد�تتخذ املنظمة ا��ر�مة فإن والباحث�ن ا����اء

 واألعضاء بال�شر االتجار ،السيارات سرقة ا��يوانات، أنواع�ثاراال الثمينة املعادن النوو�ة، املواد

 .السر�ة ال��رة

 التنظيم�عنصر �و)دفةصبال ا��رائم( األخرى  ا��رائم با�� عن املنظمة ا��رائم ��یم ما �مأ نإ

 أو�"��organisation"�منظمة ش�ل �� ظیمنالت �ذا و�تجسد معا فیذنوالت طیطخالت ع�� یقوم الذّي 

�Gang"��عصابة  ور دوال روطشال ةداملحد ة�والعضو  املنظم اطشال� و� العصابات �ذه �یم� وما "

 ةياإلجرام العصابة ل�ا �عمل��ا� واأل�داف املبادئ ع�� واالتفاق  والتفا�م�فی�ا عضو لل� املرسوم

 من كب��ا قدرا وتمتلك واإلحرام بالطاعة�األعضاء سائر ل�ا یدین ��ال ة�القو  عامةز ال وجود إ�� إضافة

  ��4.األعضاء �ؤالء ع�� والتأث�� یطرةسال

 

                                                           
1
سم��ة�ناصري،�"�ا��ر�مة�املنظمة�ع���الساحل�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�  

post.html-http://samiranasri.blogspot.com/2008/09/blog)�،"16/03/2014.(  
2 Philippe Marchesin, les nouvelles menaces : les relations nord-sud des années 1980 a nos jours, paris : Karthala 

2001, p 43. 
3
  .هذكر سم��ة�ناصري،�مرجع�سبق�  

4
  .100،��ص�1996ر:مكتبة�مدبو��،�شبدون�دار�ال��تحليلية::�دراسة���ا��يالس�اإلر�اباصر�حر�ز،�نعبد�ال  
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��ا��ر�مة��مرضية�أال�و األخ��ة�تنامي�ظا�رة�لقد�عرفت�دول�الساحل�اإلفر�قي����السنوات����������� 

ة�إ�����ر�ب�األس��ة�أش�ال�ا�من�غسيل�األموال�إ���التجارة�باألعضاء�ال�شر�املنظمة�ب�ل�أنواع�ا�و 

ألساسية�املالية�ال����عت���أ�م�منطقة�أو�ا��لقة�ا�" دي�ال"ال��ائر�خاصة����منطقة� وكذا���ر�ب

�ال��ائر  �دول �ل��ر�ب ��عرف �خط��ة�كما �ظا�رة �تنامي ��عرف�أال�و �الساحل �ال�� �املخدرات �تجارة ��

ور�للمخدرات�الصلبة�مثل�ال���و�ن،�ال�و�اي�ن�نموا�سر�عا�خاصة��عد�تحول�املنطقة�إ���م�ان�عب

�اإل و  �الساحل �ثم �الغر�ية �ع���إفر�قيا �أورو�ا �إ�� �الالتي�ية �أمر��ا �من �و الكراك ع���املغرب�فر�قي

��إذ�1،العر�ي �حسب ��إحصائياتأنھ �مكتب ��األممقدم�ا �سنة ���ز��2007املتحدة �من��49تم �لغ

أطنان�من�املخدرات�املوج�ة�نحو�شرق�أور�ا�عن��4مالي�ن�دوالر،�كما�تم���ز��10ال�و�اي�ن�بقيمة�

�لغ�من�ال�و�اي�ن�ع���ا��دود�ا��زائر�ة�املالية�قدرت��75كما�تم���ز��إفر�قياطر�ق�املرغب�وشمال�

� �بحوا�� �من�45قيم��ا �من �دوالر�بالقرب �مليون �ت��او�ي ��500طقة �مدينة��إ���لم �من �الغر�ي ا��نوب

� �لسان �ع�� �جاء �حيث �وتجارة��"لوك���"أمنوالتم��است �املنظمة �ا��ر�مة �م�افحة �مدير نائب

� �قال:" �عندما ��إناملخدرات �دول �ع���إفر�قيا�عض �تقع �ال�� �ا��نو�ي��الشر�ط�الغر�ية ا��دودي

طر�قا�مفضال�وجد��شط�للتجارة�الدولية�لل�و�اي�ن�الوافد�من�أمر��ا�الالتي�ية�����أصبحتل��زائر�

 .2 2005ذلك�بدأ�بتكر�س�منذ�بداية�سنة��إن"�والحظ��أورو�ااتجاه�

نا�يك�عن�و��ذا��ش�ل�املخدرات���ديدا�كب��ا�لدول�الساحل�خاصة����ا��انب�االقتصادي�

��� �ان�شر���و�ال��ا �حيث �االجتما�� �ا��انب ��ش�ل �مما �الشباب �صفوف ��� �الن�شار�عاط��ا أساسا

� �من �يؤدي�األمراضالعديد �الواحدة �ل��قنة �املتعدد �التعاطي �أن �ذلك �ل��دود، انتقال��إ���العابرة

�املناعة �فقدان ��ف��وس �لبث �ما �والذي �املدمن�ن �وسط �ل�ش�ل��إناملك�سبة �ا��دود ان�شر�خارج

  ��3.بدوره���ديدا�امنيا�عابرا�ل��دود

 

                                                           
1
،�العدد�األول،�جانفي�جر�دة�الشعب�ا��زائر�،الساحل�اإلفر�قي�ب�ن�ال��ديدات�الداخلية�و�ا��سابات�ا��ارجية�،امحند�برقوق   

  .�13ص،�2008
2
  ،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�ا����باملنطقة�الساحل�و�ال��راء،�"���:��األمنيةحياة�زملاط،�"�ال��ديدات�  
  

http://www.alkhabar.ma_a46274.html)�"،17/03/2014.(  

3املرجع�نفسھ.�
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���دد�املنظمة�ا��ر�مة�أش�ال�من�ش�ل��ونھ����فقط�ينحصر�ال�باملخدرات�االتجار�وخطر

�رئ�سيا�مموال�أصبح��ونھ�إ���خطره�يتعدى�وإنما�خاصة،�بصفة�االجتما���واألمن�الدولة�أمن

�مع����اإلفر�قي�الساحل�منطقة����اإلر�ابية�ل��ماعات ��� �قال �الذي �"�وستا" �قول �حسب و�ذا

� ��إنكالمھ �بل �فقط، �املنظمة �ا��ر�مة ��ع�� �ال �ضد��اإلر�ابي�ن�إناملخدرات ��� �ال�� و�املنظمات

 1تلك�املخدرات����دعم�عمليا��م�املخططة.�إيرادات�ستخدم��اإلفر�قيح�وما��م����الساحل�

 حيث املنطقة �� املنظمة ل��ر�مة األخرى  األش�ال أيضا نجد باملخدرات االتجار إ�� باإلضافة

عرفت�سوق�األس��ة�امل�ر�ة�بجنوب�ال��راء�،�حيث�ا��فيفة لألس��ة الكب�� السوق  بمثابة �عت��

،�ومما�سا�م����2007و�داية�سنة���2006شاطا�غ���مسبوق����الش�ور�األخ��ة�فيما�ب�ن���اية�سنة�

ت�اثر�املواج�ات�املس��ة�����عض��إ���أدتال����وس�ل�ترو�ج�األس��ة�امل�ر�ة�سوق انتعاش��ذه�ال

� �املنطقة �الكث���من�(دول �عمد �إذ �العشر�األخ��ة، �السنوات �خالل �مور�تانيا..) �ما��، الصومال،

املدني�ن�إ���اقتناء�األس��ة�الفردية�والذخ��ة�ا��فيفة�كتدب���اح��ازي����ظل��واجس�ومخاوف�من�

و���ف��ة�ال�دوء�ال�س����س����ؤالء��،�اطقاملن�ئم�السلم�الداخ���بجملة�منتطورات�قد�تقوض�دعا

اعتماد�إجراءات�ترتفع�أو�تتد�ى�حسب�العرض�والطلب�و �إ���التخلص�من�تلك�األس��ة�بأثمنة�قد

ل��و�د�"السوق"�باألس��ة�بطرق�أس�ل�من�ال��وء��وقد�ش�ل��ؤالء�مصدرا�م�ما�،املراقبة�املشددة

  2.حالتقليدية�املتخصصة������ر�ب�السال �املافياإ���

املسبوق�و�و�االن�شار�غ����،���أضيف�عامل�جديد�ذو�خطورة�عاليةفبعد�سقوط�نظام�القذا�

�وجماعات��ل��سانة �بالقاعدة �املرتبطة �ا��ماعات �ل�س�� �مصدرا �ش�لت �ومتنوعة �متطورة أس��ة

��طة�ال�املة�الن�شار�تلك�األس��ةل�س��ناك�أي�ج�ة�تتوافر�ع���ا��ر املنظمة����املنطقة،�ا��ر�مة�

جو�-أن�عدد�صوار�خ�أرض (أفر�كوم)فع���س�يل�املثال�تقدر�القيادة�العسكر�ة�األم��كية����أفر�قيا�

�شمال��السوفي�ية�7أس.أي �أعلن�حلف �األس��ة�قد�يرتفع�إ���عشر�ن�ألفا،�ب�نما الصنع�من�تلك

  .جو�لم�يتم�التعرف�ع���نوعي��ا�بالتحديد- األطل����اختفاء�قرابة�عشرة�آالف�صاروخ�أرض

                                                           
1 Bouchra Benyoussef, " sahel 2009-drogue, contreterrorism ", in : 

",http://www.tchadonline.com/sahel-2009-drogue-contrebande-terroris���(17/03/2014). 
2
  مرجع�سبق�ذكره.�حياة�زملاط،  
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بي��ا�قذائف�صاروخية� كما�أفادت�التقار�ر�بوجود�تداول�واسع�للعديد�من�األس��ة�األخرى،

 وصوار�خ�س�ود�وصوار�خ�مضادة�للدبابات�وأس��ة�أخرى�مضادة�للدبابات�مزودة����نات�حرار�ة

� �املنطقة �أصبحت �م�مة��مسرحاو�كذا، �مالية �بموارد �والدولي�ن �املحلي�ن �األس��ة �بيع لسماسرة

� �التو ووسائل �وأج�زة �االتصال �ومعدات �املتطور �النقل �آليات �من �جدا، �ع���متطورة �الدائم اصل

اإلسالمي�أو��وس�لت��ذه�الشب�ات�ع���عناصر�جماعات�القاعدة����بالد�املغرب�األقمار�الصناعية

ا��ماعات�االنفصالية�حصول�م�ع���األس��ة�أو�انخراط�م����بيع�ا،�بل�م��م��ا��ر�مة�املنظمة�أو

 1.أحدثوا�شب�ات���ر�ب�خاصة���ممن�

��اآلخر �الش�ل�أما  � �السر�ة �أو��و�ال��رة �وال�� �األخرى� �عت��غ���الشرعية �املشا�ل �من واحدة

�املنطقة ��� �وإ�سانيا �أمنيا �تحديا ��ش�ل �ال�� �امل�اجر�ن� ، �من �كب��ة �أعدادا �ممتدة �شب�ات و��ّرب

�غ���شرعية� �ألسباب�سياسية�أو�اقتصادية�أو�اجتماعية،�وتدخل�م�بصورة الذين��غادرون�بلدا��م

� �الغر�يةإ�� �إذ�البلدان �امل�اجر�ن، �ع�� �خطرا �ذلك �غ���  و�ش�ل �املعامالت �أنواع �ملختلف �عرض�م

�ملخاطر�الطر�قاإل�س ��عرض�م �كما �مقصورات��و���انية، �أو��� �ال��راء ��� �للموت �كث��ة أحاي�ن

ي�ت�����م�املطاف�إ���استغالل��شع����أعمال�غ���قانونية�وغ����وقد��،2الشاحنات�أو�غرقا����البحر

  .أخالقية،�مثل�الدعارة�العابرة�ل��دود�وترو�ج�املخدرات�والتجنيد�للقيام�بأعمال�إر�ابية�أو�إجرامية

 الداخلیة:  األزمات -3

��اإلفر�قي�طبيعة�املجتمع����الساحل�إن   ��أالث��يتم���بالتنوع �ما ظ�ور��إ���أدىوالعر���و�ذا

الكث���من�االضطرابات�والتوترات�ع���املستوى�الداخ��،�ومع�ز�ادة�اال�تمام�ا��ار���باملنطقة��ذا�

��أيضا �ز�ادة ��� �دور �لھ ��تأزمي�ون �الداخ�� ��أزمةو�عت���الوضع ��ذه��واألزمةدارفور �ب�ن �من ال��قية

  ا��انقة����املنطقة.�األزمات

  

  

 

                                                           
1
  � �تحديات �وال��راء �الساحل �منطقة "� �عثما�ي، �الدين �متوفرمستقبلية�وأفاقسعد �نت، �ا��ز�رة :��� �التا��:��،" �الرابط ع��

e5694d2d40e5-b3a5-427e-297c-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/fceecd2a)�"،17/03/2014.(  

   2املرجع�نفسھ.�
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  الترقیة:  األزمة  - أ

الطوارق�مجتمع�لم�يكن�من�تلك�األقليات�ال���استفاد�م��ا�االستعمار�وجند�ا�لصا��ھ��إن

� ��انت �كما �رحيلھ ��عد �ل�ا
ً
�سندا �ف�ان �و�عت���أن��سنداومصا��ھ �مستعمراتھ. ��� �تواجده �أثناء لھ

�ب�ن� �والنيجر�من �ما�� ��� �املستعمر�الفر���� �وجھ ��� �املقاومة �سالح �حمل �من �وحد�م ��م الطوارق

  املجموعات�اإلفر�قية�ال����انت�تتعا�ش�مع�م���ظ��ا.�

ضمت��1960عندما�استقلت�جم�ور�ة�ما���عن�فر�سا�ع���ع�د�الرئ�س�القوي�"مديبوكيتا"�  

�معاديا� �ثقافيا �انحيازا �غ���أن �البالد، �أرا��� �ثلث �أك���من ��شكالن �وت�بكتو�اللت�ن �كيدال والي��

�ل��م�ش� �أسست �وفكر�ة، �سياسية �أرضية �ش�ل �لالستعمار�الفر���� �املنا�ضة ل��واضر�اإلسالمية

جندة��ذه�املناطق،�من�قبل�ا���ومة�املالية،�ال���ينحدر�جل�أعضا��ا�من�ا��نوب،�املنخرط����األ 

االستعمار�ة�منذ�عقود،��ذه�الظروف�الصعبة�دفعت�الطوارق����جم�ور�ة�ما���إ���حمل�السالح�

�وممارسة� �الشمال، �منطقة �بإ�مال �الطوارق �ي��مھ �الذي �النظام �ضد �عسكر�ة �مواج�ة ��� الدخول

  1الغ�ن�وا��يف�السيا����ضد�أبناء�بلد��م.

� مخاطر وعادت �مرة  االضطرابات اندلعت ما عند ، الوليدة�الدولة داخل أخرى االنقسام

�ما�� عن وفصل�ا أزودا الستقالل محاولة �� املالية ا���ومة�ضد م 1963 عام �� االنفصالية وقد�،�

� �توقيع �ح�� �أزواد �منطقة ��� �األزواد�(تم��است)�اتفاقيةاستمر�الصراع �ا����ات �وا���ومة�ب�ن ية

�امليثاق�الوط���ب�ن�ا���ومة�املالية�وا����ات�األزوادية����عام�م�وتوقيع�1991املركز�ة�املالية����عام�

�ب�ن�وان��ت��م،1994 �املس��ة �املالية�االش�با�ات �ا���ومة �وقوات �األزوادي�ن �عام��حر�ات بحلول

  2.م�1996

  

  

  

                                                           
1
  "،���:�قراءات�افر�قية،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��األزمة..وس�نار�و�ات�حل�ما��.احمد�عمروا،�"�طوارق�  

  

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=572)�،"17/02/2014.(  
2
 العدد،�العلمية االقتصاد �لية مجلة"،��الساحل منطقة �� األخ��ة للتطورات والسياسية األمنية األ�عاد،�"�د�ب حسن د�ب م�دي  

  .242،�ص�2013 يناير ث،�الثال
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�الثوار ب�ن عنیفة مواج�ات و�عد،��1992 ماي 15 �� فعلیا ال��اع�املس�� بدأ فقد جر،يالن �� امأ

 �� سالم�فاقيةات توقیع موت �سو�ة عن للبحث ال��اع�التفاوض أطراف ر ر ق ،املس��ة ةيامظالن والقوات

�ذا�والنیجر،و �ما������املس��ة�عات�اال���سو�ة�مسار����العسكرّي �الطا�ع�غلب�لقد�1995 ر�لبأ 24

  1منھ.�األو���املراحل���ال��اع��أطراف�ب�ن�االش�با�ات�وت��ة�تصاعد�سّ�ب�قد

 الطوارق  ب�ن الثقة�ال�عدام ن�يجة طو�ال أزودا منطقة �� واالستقرار ال�دنة �ستمر ولم

 من التحالف حركة العام ذات �� وتأسست �،2005 معا �� ضد�ا القتال واستأنفت املركز�ة وا���ومة

�ب�ن جزائر�ة وساطة �عد ما�� شمال كيدال منطقة �� القتال انت�� 2006أواخر��� التغي��، أجل

 عام ح�� املالية، ا���ومة�ضد القتال استؤنف أخرى  مرة ،الطوارق  واملتمردين�املركز�ة ا���ومة

  .وجزائر�ة لي�ية بوساطة �سو�ة ضمن أس����ا التغي���أجل من التحالف حركة سلمت حيث م 2009

 املس�� الكفاح بثورة الطوارق �أسما�ا ما انطلقت حيث طو�ال املنطقة �� الوفاق �ستمر ولم�

 املس��ة التنظيمات �ذه أبرز  و�انت م 2012 عام��� ج�ادية وسلفية طوارقية تنظيمات بواسطة

 �ما���شمال �� أزودا مدن أك�� ع�� السيطرة ا��ر�ات �ذه واستطاعت ،أزواد�لتحر�ر الوطنية ا��ركة

 ما�� �� يحدث ملا ياوإقليم�يادول قاقل لتخلق ما�� عن االنفصال ا��ر�ات �ذه �علن مرة وألول 

�اإلفر�قي�الغر�ي الساحل�دول  منظومة ع�� وا�ع�اسا��ا  تنظيمات برزت عندما القلق إزداد وقد،

�ب�افة األس��ة توافر ظل �� املدن، �عض وتحتل ثقيلة أس��ة و�ستخدم�الساحة �� وسلفية ج�ادية

 قبل من إطاحتھ قبل الطوارق �معھ تحالف الذي لي�يا �� القذا�� نظام سقوط �عد املنطقة �� أنواع�ا

 ا��ر�ات �ذه تمنح ال��راو�ة املنطقة جغرافية أن كما�م، 2011 أكتو�ر �� املس��ة اللي�ية املعارضة

 وحدة�ع�� اكب��  دا��دي تمثل ا��قائق و�ذه  املركز�ة ا���ومات قبضة من �عيدة�التحرك ع�� القدرة

 إل��ا ت�نقل قد وال�� مماثلة و�ي�ية�وثقافية حضار�ة مالمح تحمل ال�� ال��راء دول  منظومة وع�� ما��

�إقليمية وامتدادات أ�عاد ل�ا ما�� �� وعناصر�ا الصراع محفزات�إن خاصة األ�لية، ا��روب عدوى 

 2برم��ا املنطقة ع�� تؤثر قد وجيوسياسية

  

 

                                                           
1
  Boilly Pierre, " Aux origines des conflits dans les zones touarègues et maures ", relations internationales et 

stratégiques, Paris : IRIS Presse,�N 23,�Automne 1996 ,pp 100, 101. 
2
  .�243-242،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�صد�ب حسن د�ب م�دي  
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 ور: ــزمة دارفأ 

 ا��الة *دارفور  من تجعل وال�� الداخلیة اإلضطر�ات من حاالت األفر�قي الساحل منطقة �عا�ي

 إ�� إضافة إ�سانیة �وارث من أنتجتھ ما �س�ب �ذاو  ،�اإلعالمية التغطیة من األسد حصة أخذت�ال��

  .�املنطقة �� النفط ع�� صی�� غر�ي تنافس�وجود

�ا��صول  أجل من ال��اعات ذلك �� بما العوامل من معقدة مجموعة نتاج �و دارفور  �� الصراع

 إدارة وغياب�والسياسية االقتصادية للقوة املت�ا�� غ�� والتوز�ع عل��ا والسيطرة الطبيعية املوارد ع��

�الصغ��ة األس��ة وان�شار رةكوالعس وعادلة قو�ة  ال�� تلك أو�العر�ية، املجموعات ب�ن فالصراع،

 �� دارفور  شرق �جنوب �� تقاتلتا واملعالية فالرز�قات �اجديد اشأن ل�س عر�ية بأ��ا نفس�ا �عرف

 لقطعا��ما واملاء للكألبا�طل�اش�بكتا فقد �لبة و��� الرز�قات أما�وقانونية إدار�ة حقوق  ع�� الست�نات

 العوامل من مميتة توليفة أدخلت�الثمان�نات منتصف و�� ،�السبعينات �� دارفور  غرب - جنوب ��

 �� العوامل �ذه وتمثلت�مستمرة�مواج�ة دوامة �� عرب، وغ�� اعر� املزارع�ن، الرعاة واملس�بات

 سياسية وأيديولوجية �شاد، من�امل�سر�ة ا��رب وتداعيات  �1985-1984 لسن�� الكب�� ا��فاف

).ا��رطوم و��ع��ا( لي�يا من قادمة العر�ي التفوق  مبدؤ�ا
1  

���و�ل�ا و�كذا،�و��ل��ساطة�تم �وتم �تحد�خلق�املش�لة، �االف�ثت�األرقام�عن�عشراتحيث

�ما�القت�� �وعن �التط���� وا��ر�� �بفعل �ال�شادية �األرا��� �إ�� ���وؤ�م �م��ر�تم �املليون �عن يز�د

واملدعومة�من�ا���ومة��*او�دوصفوه�والذي�قيل�بأن�املل�شيات�العر�ية�املسماة�با��نج العر���كما

  �2.���ال���مارستھ�ضد�القبائل�األفر�قية السودانية

                                                           
*
�دارفور    �الوسطى�: �تار�خيا�����مقاطعة�تقع����غرب�السودان�ل�ا�حدود�مع�لي�يا،��شاد�وإفر�قيا �عرف�ب�"�ارض�الفور"،�أل��ا

�السا�ع �القرن �منتصف �منذ �الفور �سلطة �قيام �يقدر�ا��ش�دت �اإلث�ية �واملجموعات �القبائل �من �كب��ا �عددا �دارفور �وتضم عشر.

قبائل�عر�ية�وغ���عر�ية�أو�الس�ان�املحلي�ن�و��اد��ذا�التقسيم�أن��ي�ون�جغرافيا�عادة�إ����قبيلة�و���تقسم�البعض�بحوا���مائة

  واقتصاديا�أيضا.
متوفر�ع���الرابط�التا��:� ،"�ا��رب�األخرى:�الصراع�العر�ي�داخ������دارفور �"�فلي�ت،�جو��.  1

Th-22-WP-www.smallarmssurveysudan.org/.../HSBA�،")22/04/2014(.  
��ا�أن��ذا�الرجل�يحمل�مدفعا�رشاشا� ����لمة�م�ونة�من�ثالثة�مقاطع���:�(جن)�بمع���رجل،�و(جاو)�أو�(��)�و�قصد�جنجاو�د:� *

�و�حمل�مدفعالرجل�":�إيبك��ة،�و(و�د)�ومعنا�ا�ا��واد..� "�املن�شر����دارفور 3من�نوع�"جيم�
ً
  "�ارشاش االذي�يركب�جوادا

 
2

�ا��طوا�ي أبو  �حمزة �التا��: �الرابط �نتوفر�ع�� ،"� �وا��ل �....املش�لة �دارفور �أزمة "� ،.htm-http://alarabnews.com/alshaab"�

)19/03/2014.(  
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 إ�� تحولت�ثم� "دارفور  تحر�ر ج��ة" نفس�ا ع�� أطلقت مجموعة ت�ونت 2003 فيفري  23 و��

 حركة وش�لت�،الزغاوةو �الفور  ب�ن تحالف عن عبارة و�� ا��ا�� االسم "السودان تحر�ر حركة"

 �شكيلة أ�م ثا�ي و��� الزغاوة أسس�ا وقد ،الثانية واملس��ة املعارضة املجموعة��واملساواة العدل

 بانحياز�ا ا��رطوم ح�ومة ا��ركة �ذه ت��م السودان،�تحر�ر حركة �عد دارفور  �� عسكر�ة سياسية

 ميل�شيات و�سليح برعاية ا��ام�ا عن فضال ،اإلقليم تنمية�وإ�مال دارفور  �� العر�ية القبائل إ��

  .�ا��انجو�د

قوى�أساسية�صورة�تمرد�سيا����ضد�النظام،�قادتھ�ثالث����اندلع�القتال���2003سنة���و

حركة�تحر�ر��إطار ���ور��،�وقد�توحدت�قوات�جبل�مرة�وكرنوي��وادي�وأرقوهوكرنوي��جبل�مرة���

��السودان �قب�نما �ضم ��� �ا���ومة �ن��ت ��ا��انجو�دوات ��إ��املتمردة �تتوا���بدأت�و�كذاصف�ا،

�عسكري �كدرع�ا���ومة��ستخدم�ا�ال���ا��انجو�د�وميل�شيات�ا���ومة�ب�ن�واملواج�ات�العمليات

�ال��ايا�من�اآلالف�وقوع�إ���أدى�الذي�األمر�و�و�ا��نوب����املتمردين�ب�ن�دارفور ����للقتال

�الدار�فور�ة�القضية�دولت�و��ذا���شاد�م��ا�خاصة�املجاورة�الدول �إ���آخر�ن�ونزوح�املدني�ن

  1.إ�سانية��ارثة�باعتبار�ا

ح���التدو�ل��إ��املطلبية��األجندة�اع�الداخ���و��الال��اع����دارفور�قد�انتقل�من�خانة��إن�إذا

���مسار�تدفعھ�قوى��ائلة�للس���ع���نفس�املنوال�ال���سارت�عليھ�مش�لة�ا��نوب�من�قبل،�حيث�

� ��أزمةتجاوزت �ذات �قضية �لتصبح �املحدود �ا�����املح�� �مسار��إقليمية�أ�عاددارفور �بدا ودولية،

��األقلمة �اتفاقية �خالل �من �لل��اع، �احتواء �ومحاولة �املجاورة �ال�شاد �دولة �جول���مع �ثم � �ا����" "

�����5ابوجا�اتفاق�إ��ومن��عد�ا��أبابا�أد�س�إ��والثانية�ثم�انتقال��ذه�الوساطة��األو��"نجامينا"�

� �األزمة حل �� �ساعد أن يمكن مبادئ ع�� احتوى  والذي�2006ماي ،� �االتحاد �تدخل �اإلفر�قيمع

 تم 2009 فيفري  17 ،�و��النار�إطالقوقف��ةمراقبقوات�متعددة�ا���سيات�من�اجل��إلرسالوقراره�

 واملساواة العدل وحركة السودانية�ا���ومة ب�ن "الثقة و�ناء النوايا حسن " اتفاق ع�� التوقيع

  .القطر�ة ا���ومة برعاية دارفور  مش�لة ل�سو�ة

                                                           
1
الصراع����دارفور"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��ص��ورةالعاطي،�"�قراءة�تار�خية�����عادل�عبد  

post_18.html-http://darfurcurentcrisis.blogspot.com/2005/02/blog)�،"22/03/2014.(��  
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�األورو�يكما�عرفت�املنطقة�ا�تماما�دوليا�تمثل����توا���ز�ارات�لوزراء�خارجية�دول�االتحاد�

� �بأول ��لون "�األمر��يووز�ر�ا��ارجية ��أول " �جماعية�إبادة��و�دارفور ����يجري �الذي�أن�أعلنمن

�املوقع�أما� ،املتحدة�"��و���عنان"�لألممالعام��واألم�ن���2004عام����للسودان�ز�ارتھ�جراء�وذلك

� �من ��األزمةالصي�� �ومصا�� �اعتبارات �قامت��م�مة،�إس��اتيجيةتحكمھ �ال�� �تقار�ر� �ع�� و�ناء

�ال��اإل�سانية�األوضاع�بالتوصيف �عن �الناجمة �الالجئ�ن �املخيمات ��� �خاصة ��اع �إ���األمرانت��

  1الدو��.�األمنتدخل�مجلس�

�ج�ود�فشل �� كب�� حد إ�� سا�م املنطقة �� مصا���ا وتضارب الكث�� القوى  تدخل ولعل

فقط�بل��انت�ل�م��اإل�سانية�اإلغاثةالن�تدخل�الفواعل�الدولية����املنطقة�لم�يكن�بدا����ال�سو�ة

  ��ال���تملك�ا�املنطقة.�اإلس��اتيجيةاملوارد�و���السيطرة�ع����أخرى �أطماع

�م��ا،إن�أزمة�السودان �األول ����الشق ��،����مركبة����آن�معا: و���الشق��أزمة�ديمقراطية،

�م��ا ا�ل�ال���لوضع�حلول�جذر�ة�و���ائية�لتلك�املش ومعا��ة��ذه�األزمة،�أزمة��و�ة�حادة�الثا�ي

 يحتاج�إ���بلورة�مشروع�مجتم���جديد�يركز�ع���بناء�دولة�املواطن�ن�ال�����ا��ديث��سبق�ذكر�ا

�أو�القب�� �الدي�� �انتمائھ �النظر�عن ��غض �حقوقھ، �بجميع �ف��ا �سودا�ي ��ل �يحتفظ �و�التا�� ، 

�ا��نوب،�ل��افا �السودان إ���تقسيم�قادتعات����دارفور،�أو��� استفتاء�سنة��إجراء�عد�وذالك��

2011.2
  

�السودا�ي� �املستقبل �مخططات �ترسم �االنفصال ��عد �املقبلة �االستحقاقات �من �حزمة وثمة

�داخلية� �عوامل �ع�� �و�عتمد ت،
َّ
�املؤق �أو�االنفراج �التأزم �من �نحو�مز�د �وتأخذه �اإلقلي��، ومحيط�ا

  .نفصال��شقيھ�(الشما���وا��نو�ي)وأخرى�خارجية�ستؤثر�بال�شك�����شكيل�سودان�ما��عد�اال 

  

  

                                                           
1
�ز�ا�   �ز�دان �مذكرة �دارفور"، �حالة �دراسة �العاجزة: �الدول ��� �ال��اعات ���ل �الدو�� �التدخل "� �ا��اج�ماجست��ي، �باتنة: �جامعة ،

  .65،�ص���2009ضر،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�
 االس��داف�ا��ار���من�تدو�ل�أزمة�دارفور"،����تورس،�متوفر�ع���الرابط�التا��:،"�توفيق�املدي��  2

http://www.turess.com/alwasat/5564�،"�)24/03/2014.(�  
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مال��عض�القوى�ا�عد�أن�أ�عش�االنفصال��،ملف�دارفور�املر���للتفاقم�أو�ا��لونذكر�م��ا�  

�أيض �السودا�ي �الشرق ��� �وكذلك �نفسھ، �حدث �تكرار�الذي ��� �دارفور ��� �املتمردة �ا���ومة�ا وإن

��النخبة�ال���ال�السو  دانية�قد�أخفقت�ع���ما�يبدو����نقل�تأييد�االنفصال����الشمال�إ���خارج�حّ�ِ

� �و�و�ما �االنفصال، ���طوة �متحمسة �األخرى ��� �مستقبل�قتو ييظ�ر�أ��ا �ع�� �بظاللھ �يلقي �أن ع

� �من �إلطاحتھ �عليھ �الضغوط �تزايد �واحتماالت �ا��اكم �ع���قبالنظام �املعارضة �الشمالية �القوى ل

� �من�"أرضية �اك�س��ا �ال�� �اإلنقاذية �الثور�ة �الشرعية �وفقدان �البالد �وحدة �تحقيق ��� اإلخفاق

  1."عن�ال�شكيك����شرعية�االنتخابات�ال فض�رب�متمردي�ا��نوب�السابق�نمنا�ضة�وح

�ال��اعات �ع���قادرة�ولك��ا�نةيمع�ف��ات����تخمد�ال��ّ �ال��اعات�ب�ن�من�دارفور ����و�عد

�دیدات���یصّدر�أن�لھ�یمكن�انھ��ون ����اإلقلیم�ا�ذ�أ�مية�وتكمن��دحا�و�ش�ل�جدید�من�االنفجار

  �.��اإلفر�قيمش��كة�لدول�الساحل��قبائل�تواجد�بحكم�جوار��لدول 

  المطلب الثالث: الواقع االقتصادي

�اإلحصائياتيمتاز��بموجات�من�التقلب�ع���مستوى��اإلفر�قيالوضع�االقتصادي�للساحل��إن

�الساحل� �دول �م��ا ��عا�ي �ال�� �املدى �طو�لة �التحديات �من �مجموعة ��س�ب �وذالك االقتصادية،

�والفقر�والفساد�و  �الت��م �معدالت �وارتفاع �الغذاء �نقص �وم��ا �كث��ة، �دول ��� �وا��ة مازالت

ومع�،�ا���جانب�املشا�ل�املناخية�ال����عا�ي�م��ا�املنطقة�من�موجات�ا��فاف�والت��ر�واالس�بداد

  تجعل�ا����طليعة�دول�العالم.�أنوموارد�اقتصادية��امة�يمكن����ذه�الدول�مصادر�تمتلك��ذا��ل

المعتمد من قبل األمم المتحدة إلى مجموعة  االقتصاديتنتمي موريتانيا بحسب التصنيف 

 االقتصادوبالنسبة إلى  "العالم الثالث"ـفي طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف ب�البلدان السائرة

�السطح أو المناخ فإن �رما تعلق بمظاء�عدم مواتاة الوسط الطبيعي سوا�الموريتاني فإضافة إلى

يكمن البعض منها في  �نبنيوية تعيق نموه في الوقت الرا �ي�لية�اختالالتيعاني من  االقتصاد��ذا

فيما الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة �بشقيها الفالحة�ضعف األنشطة

 الشاطئوذالك��س�ب��االقتصاد��ذاركائز  أ�مالصيد من �ويعتبر يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن

��650يبلغ طولھ نحو  األطل���د على المحيط ممت �و�عت���االتحاد المستورد الرئيسي  األورو�ي،

                                                           
سعيد،"�مستقبل�السودان��عد�االنفصال"،���:�البيان،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��أم�� � 1

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=674)�،"24/03/2014.(  
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�مليون�دوالر��3.201و�بلغ�الناتج�املح���ملور�تانيا�  السنةطن في  7340الموريتانية بحوالي �لألسماك

  .2009و�ذا�حسب�تقر�ر��لسنة�

�تشاد دولة زراعية في المقام األول   �  من سكان تشاد على الزراعة %80يعتمد أكثر من ،

�سبسبب موقعها المحاط بالياب االماشية واقتصاد تشاد مازال عاجز�وتربية وارتفاع نفقات ،

�الطاقة �السياسي�االستقراروعدم ، �2003إنتاج النفط في أواخر �وبدأ، �2004وبدأ التصدير في ،

�املشروعات �خالل �من ��األمر�كية�ستثماريةاال�وذالك �بال�سبة �املح�� �و�قدر�الناتج ��شاد، ��8.914�

  2009.1مليون�دوالر�حسب�تقدير�

� �ما�� �ي��: �كما �الساحل �دول �لبا�� �املح�� �الناتج ��4.905النيجر�دوالر،�مليون �8.273و�بلغ

 68.530 السوداندوالر،�مليون ��8.431بوركينافاسو�دوالر،�مليون ��13.333الس�نغالدوالر��مليون 

�بحيث�ما�نوعا�مرتفع�املح���فإنتاج�ا�إفر�قيا�����للنفط�منتج�أول �وأل��ا�نيج��يا�أما�،�دوالر مليون 

�سنة�التنمية�و�للتجارة�املتحدة�األمم�ندوة�إحصائياتو�ذا�حسب��دوالر �مليون ��222.867ب�يقدر

2009�.  

� �ا���إ���بإضافة�ذا �التبعية�االديون �بالس�ب �وذالك �الساحل �دول �م��ا ��عا�ي �ال�� رجية

� �ا��ار�� �قدر�الدين �فالسودان �املتطورة، �للدول �تقديرات��بليون دوالر �39.71االقتصادية حسب

 دوالر مليون  1863 ما�� دوالر، مليون  2134 �شاد دوالر، مليون  1751 ب�بوركينافاسو�أما،�2011

�2134 مور�تانيا دوالر، مليون  5551 السنغال دوالر، مليون  3761 نيج��يا دوالر، مليون �795 النيجر

  �. دوالر مليون 

عا�ي���بالصفة�خاصة�اإلفر�قيبالصفة�عامة�والساحل��ال�يخفى�عن�أحد�أن�القارة�األفر�قية

� �ما �ذلك �صور �ومن �مستوى �أك���من �ع�� �وضعف �تخلف �أ�داف�ا��من �تحقيق ��� �ضعف ش�ده

�التنمو�ة �و  ومطامح�ا �معوقات �من �من�ال�� �و�حسن �القارة ���ذه �ير�� �الذي �التنموي �التقدم �عيق

�اإل�سانية ��أوضاع�ا �الس�انيةواالقتصادية، �الكثافة �معدالت �فاعلة�تزايد �برامج �إ�� �واالفتقار ،

�لتنظي �والسيطرة �م�ا � �األ عل��ا �الدول الصراعات �مستوى �ع�� �الداخلية �والقبائفر�قية ،� � ��ز�ل،

�الوطني �اس�ثمار�ال��وات �عن �ا��اصة �الداخلية �اإلم�انيات �ا����ات� ة، �لألفارقة�تخلف �الوطنية

�املثمر�ا��د �للعمل �نحو�يؤ�ل�ا �ع�� �تطو�ر�ا �وال��ز�عن � �ا��ارجيةي، �التدخالت �وتزايد �ت�اثف
                                                           

1
  الدراسات�اإلفر�قية:�إفر�قيا�الغر�ية،�ما��"،�مرجع�سبق�ذكره."  
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غزارة�� ة،أو�أسيو��أورو�يةأو�دول��،أمر��اطماع�الدولية�ع���املستوى�االقتصادي�سواء�من�ج�ة�واأل 

  .1 ،�مع�تبدد�مر�ب�للمساعدات�الدوليةةوتزايد�الديون�ا��ارجي

� �املعوقات ��ذه ��ل �وجود ��إن�إالمع ��اإلفر�قيالساحل �تزخر���اإلفر�قيةوالقارة �عامة بالصفة

�%64الكروم،�%�من�احتياطي�العالم�من�معدن�97نذكر�م��ا،��األوليةباملقومات��ائلة�من�املوارد�

�الـــذ�ب من �معدن �من �العالم �املنجن�� %50  احتياطي �معدن �من �العالم �احتياطي �من من� 14%،

�معدن �من �العالم �النحـاس�احتياطي ، 20% � �احتياطـي �النفط�العالممن �من �احتياطي� 20% ، من

�الـ �من �للفـوسفـات�من�%�31 ـورانيوميالعالم �العال�� �لل�و�ـال %86 اإلنتــاج �العـال�� �اإلنتـاج � تمن

�عن�احتياطي�الزنك�والني�ل�واملاس�والرصاص
ً
ا��يدة�ل�ا�من�قبل�ح�ومات��و���حال�اإلدارة�. فضال

  2.اإلفر�قيالساحل��املنطقة�فإنھ�من�املمكن�أن�تتحسن�الظروف�املع�شية�للس�ان���

�� �ش�ل �واسع�امطمع�أفر�قيالساحل �من�ي�واس��اتجياا �ا��ارجية �القوى �كث���من �إليھ تطلع

،�فقد�بدأت�أنظار��عض�أو�أمر��ا،�سواء�ج�ة�أورو�ا�أو�آسيا�ول�الغنية�ذات�الروح�االستعمار�ةالد

�وتحول� �الصناعية �الثورة �نتائج �عشر�وظ�ور �الثامن �القرن �منذ �أفر�قيا �صوب �تتجھ �أورو�ا دول

�إ���االقتصاد�الرأسم "� ا���الصنا���وأخذت�تبحث�عن�املواد�ا��ام�واليد�العاملة�الرخيصة�أورو�ا

  ���.واألسواق����قار�ي�أفر�قيا�وآسيا�ل��و�د�مصا�ع�ا�باملواد�ا��ام�"

�مظا�ر�االستعمار� �من
ً
�جديدا

ً
�مظ�را �تمثل �النف�� �ال��اجما�ي �واقع�ا ��� �التدخالت ��ذه إن

القو�ة�توجھ�مطامع�ا�وتصوب�أ�داف�ا�إ���فقد�صارت�الدول���حيث�ال�أس��ة�وال�إعالنات�حرب�

� ��الب�يو�ةامل�ونات �ا��ال ��و �كما �والفق��ة �الضعيفة �ال��راءلللكيانات �جنوب الساحل�و �دول

 �،�اإلفر�قي
ً
�اقتصاديا

ً
�عن�الغزو�الثقا���،من��نا�واج�ت�أفر�قيا�غزوا

ً
   . فضال

 الطاقو�ة باملواد ال�����تم تلك�الدول��إحدىواحدة�من��األمر�كية املتحدة الواليات �انت وإن

�املستقر غ�� األم�� الوضع أن أم ؟باملنطقة ال�تمام�ا الوحيد الدافع �و �ذا ف�ل اإلفر�قي�الساحل ��

�ال�ونية إس��اتجي��ا إطار �� باإلقليم الذي�يوجھ�ا�تماما��ا�ا��ارجية �و اإلفر�قي الساحل �� واملتأزم

�اإلفر�قيالساحل�جيوس��اتيجية�تجاه��إ�عادلد��ا��أن�أم�العوملة؟ تحديات ومواج�ة اإلر�اب ملحار�ة

                                                           
1
  � ��إبرا�يمخالد ��� �التنمو�ة �العوائق �التا��:�إفر�قياامل��و�ي،" �الرابط �ع�� �متوفر �املتمدن، �حوار :��� �وعالج"، ����يص :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=205940)�،"25/03/2014.(  
2
  املرجع�نفسھ.  
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�مصا�� ل�ا اإلفر�قية القارة �� معينة مناطق تجاه األمر�كية للسياسة بال�سبة أ�مية من��ش�لھوما�

 اإلفر�قية بالقارة أمر��ي با�تمام�يرتبط وأنھ ذلك من أك�� إ�� يتعدى األمر أن أم ؟ف��ا إس��اتيجية

  .ك�ل؟
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      � �االمر��ي �اال�تمام �االفر�قيان �الساحل �والسيما �االفر�قية �من�بالقاة �مجموعة �اعتمدت ،

اتخدت��طا�عا�متنوعا�ولكن��انت�دا��عد�االم���عسكري�بالدرجة�االو����نظرا�ملا�االليات�والوسائل�

�������ديد�الم��ا�القوميل�ا��يمثل��ذا�االمر االمنية،�و�ان���ااملنطقة�من�تد�ور����االوضاع�تتوفر�عليھ

  و�عض�من�مصا���ا����املنطقة�وخارج�ا.

اال�ان��ذه�االس��اتيجية�االمر�كية����منطقة�واج���ا�كث���من�التحديات�خاصة�ع���مستوى�      

لية�و�عض�االحداث�ا��ار�ة����املنطقة�تؤشر�لنا�الدو���واالقلي��،�انطالقا�من��ذه�املعطيات�التا

  طقة�الساحل�االفر�قي.ببعض�الس�نار�و�ات�املستقبيلة�حول�وضع��ذه�االس��اتيجية����املن
  

ع���العموم�س�تاول�الدارس�من�خالل��ذا�الفصل�أ�م�اآلليات�اإلس��اتيجية�ال���انت����ا�

� �الساحل �منطقة �تجاه �األمر�كية �املتحدة �باآلليات�الواليات �بدا �الباردة �ا��رب ��عد االفر�قي

السياسية�واالقتصادية�إ���اآلليات�األمنية�العسكر�ة،�انتقاال�إ���أ�م�التحديات�ال���واج�ت��ذه�

�الدولية �م��ا �فر�سا(اإلس��اتيجية ��)الص�ن، �ولي�يا(واإلقليمية �مختومة��)ا��زائر �الدراسة و�انت

�اإلس� ��ذه �حول �املحتملة �األول�بالس�نار�و�ات �س�نار�و��ن �وضع �قد �و�ان �املنطقة، �تجاه �اتيجية

  بقاء�الوضع�ع���حالھ�والثا�ي�ز�ادة�اال�تمام�األمر��ي�باملنطقة�إ���درجة�التدخل�املباشر.�
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  اإلفریقيمریكیة تجاه الساحل اإلستراتیجیة األ آلیات :األولالمبحث 

 االتحاد وا��يار� �الباردة ا��رب ان��اء منذ الدو�� النظام ش�د�ا ال�� ال�ي�لية التغ��ات أن

� مصا���م منظومة وترت�ب تقو�م إعادة إ�� املتحدة الواليات �� القرار بصا��� دفعت قد السوفي��

 ااتفاق ثمة فإن الصدد �ذا �� املطروحة واألف�ار االتجا�ات تباين من الرغم وع���القومية وأولو�ا��م

 .املعمورة أنحاء ش�� �� املتحدة الواليات وم�انة دور  ودعم دفع ضرورة ع��

���م�ش�بأن�القول �يمكن�السياق��ذا�و�� �التفاعالت�منظومة����اإلفر�قية�القارة�تزايد

�األمر�كية�واملبادئ�القيم�ب�شر�املل��مة�األمر�كية�اإلدارة����القرار�عاصن�لبعض�سمح�قد�الدولية

�وتوجيھ�العال���االقتصاد�منظومة����القارة�دمج�إ���ترمي�إفر�قيا�تجاه�جديدة�أمر�كية�رؤ�ة�بطرح

 األفر�قية.�القارة�تتضم��ا�ال���واملصا���ال��ديدات�دأيببم�عمال�املنطقة�نحو�األنظار

 اآللیات من مجموعة تب�� إ�� ا��ارجیة ت�ااسیاس لتوجيھ املتحدة الوالیات عمدت ����ذا�صدد

 من حاولت آلیات �ل�ا وعسكر�ة سیاسیة ووسائل اقتصادية آلیات ب�ن تراوحت�حیث والوسائل

 �. ل�ا�نفوذ منطقة أفر�قیا من تجعل�أن املتحدة الوالیات خالل�ا

 ةالسیاسی اآللیاتالمطلب األول: 

�و  �شعار�الديمقراطية �رفعت �قد ��لي�تون �الرئ�س �إدارة �أن �املالحظ ����من �اإل�سان حقوق

ألمر�كية�و����ستخدم����ذلك�مجموعة�من�األدوات�مثل�الو�الة�ا�،إفر�قياتجاه��سياس��ا�ا��ديدة

�ومؤسسة �الدولية �األمر�كية��للتنمية �االستعالمات �وو�الة �الديمقراطية �أجل �من �القومي الوقف

ية�األ�مية�أن�الواليات�املتحدة�تو���اعتبارات�املص��ة�القوم�  خالل�من�ا�العاملة����ا��ارجو�عثا��

أ��ا����و  ،�ا�تمام�ا�بنظم����ل�ست�بالضرورة�ديمقراطية�باملع���ا��قيقي�يمثلھالقصوى،�و�و�ما�

�لت ��شكيلسع��ا �ع�� ��عمل �الديمقراطية �عموم�حقيق �للغرب �موالية �إفر�قيا ��� �جديدة ا�نخب

أ��ا��ستفيد�من�إم�انات�العوملة�األمر�كية�����سو�ق�نمط�ا��ياة�،�و وللواليات�املتحدة��ش�ل�خاص

 إقليميةواس��داف�مناطق��1.ح�قضايا�معينة�مثل�دور�املرأة�ومؤسسات�املجتمع�املد�ياألمر��ي�وطر 

                                                           
1
  � "� �الرحمن، �عبد ��أ�عادحمدي ��األمر�كيةالسياسة �تجاه �التا��:��إفر�قياا��ديدة �الرابط �ع�� �متوفر �اون�سالم، :��� ،"

-00-23%2000-10-1999-america/85521-latin-opinions/africa-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis

00.html)�،"29/03/2014.(  
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���ا��نوب�والسنغال�ونيج��يا��إفر�قياتمارس�دور�القيادة�مثل�جنوب���أك�� �أومعينة�واختيار�دولة�

  ���1الشرق.�وإثيو�يا���الغرب�

� �ظ�رت �بيل الرئ�س واصل�ا �والديمقراطية اإل�سان حقوق  قضايا �� بوش إدارة ج�ودكما

  الديمقراطية��عز�ز بأن " خطبھ إحدى �� "كر�ستوفر وارن  "ا��ارجية وز�ر أكد حيث �لي�تون 

 �لي�تون  إدارة خطاب�ا�تمام و���كز ،"األمر�كية ا��ارجية السياسة أعمدة أحد �و اإل�سان حقوق و 

 وحقوق  الديمقراطية مجا�� ���مستمر ودو�� داخ�� استقرار إلقامة ا��اجة ع�� القضايا �ذه ��

 السياسة �ذه إطار �س�ندو  ا��ارجية، باملساعدات�م��ايد �ش�ل ر�ط�ا تم القيم �ذه حيث اإل�سان

 للسالم ضمانة أفضل �� ا��رة واألسواق الل��الية الديمقراطية�بأن القائلة النظر�ة ع�� ا��ارجية

 اإلدارة استجابة �� اإل�سان بحقوق  �لي�تون  ال��ام ع�� مثال أك�� إن،�والتنمية�واالستقرار� العال��

��خفضت �لي�تون  إدارة أن حيث  يانيج��  �� أباشا نظام قبل من األبر�اء وقتل االنتخابات�إلغاء إ��

�عشرو  العسكري  للتدر�ب كمساعدات دوالر مليون �450,000 � 11( احدى ��املنح�من دوالر مليون )

 فرضت املتحدة األمم�أعضاءو  ال�ومنولث دول و   األورو�ي واإلتحاد� املتحدة الواليات من ف�ل لنيج��يا،

2أباشا نظام ضد عقو�ات أيضا
.   

�املتحدة�الواليات�سف��ة�،�1995نوفم�������28املتحدة�لألمم�العامة�ا��معية�أمام�خطا��ا�و��

�إفر�قيا����كدول �والسودان��نيج��يا�خصت�ا��ارجية،�وز�رة�"أول��ايت�مادل�ن"�املتحدة،�األمم�لدى

�ذلك�ومع��الدولية�اإل�سان�حقوق �ملبادئ�واالن��اك�والق�ر،�بالديكتاتور�ة�ارتبطت�ح�وما��ا�حيث

�األمر�كية�ا��و�ر�ة�املصا���محل�تحل�أن�يمكن�ال�اإل�سان�وحقوق �بالديمقراطية�اال�تمام�فإن

�الواليات�تفرض�لم�نيج��يا،����ا��ام�للنفط�الرئ�سي�ن�املستوردين�ب�ن�من�واحدة�فباعتبار�ا

�عن�النظر��غض�أنھ�ع���وا���مؤشر�و�ذا�نيج��يا،�ضد�صارمة�اقتصادية�عقو�ات�املتحدة

�من�غ���ا�ع���األسبقية�تأخذ�دائما�األمر�كية�االقتصادية�املصا���فإن�للرئ�س،�املعلنة�السياسة

  3.القضايا

                                                           
  .115عب���ب�سو�ي�عرفة�ع���رضوان،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 1

2
  Kourwa G. Adar ," the� Wilsonian Conception of Democracy and Human Right : A Restropective and Prospective" 

,Centre 

for African Studies ,Quarterly ,Volume 2, Issue 2, 1998,p 37  
3
  Ibid, p 38. 
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�من�إفر�قيا����الديمقراطية�تنمية�برعاية�بوش�الرئ�س�إدارة�قامت�أسالفھ�خطى�نفس�وع��

�القو�ة�املدنية�املجتمعات�اإلعالمية،��ا��ر�ة�للديمقراطية�الضرور�ة�املؤسسات�دعم�خالل

�ا��يو�ة�السياسية�األحزاب�املتنقلة،�القضائية�السلطات �منحت�،�2007لعام�املالية�السنة�ففي،

  1.اإلفر�قية�الدول ����الديمقراطية��عز�ز�ل��امج�دوالر�مليون ��186من�أك���املتحدة�الواليات

نذكر�م��ا�ز�ارة�الرئ�س��اإلفر�قيةكما�ظ�رت�مجموعة�مكثفة�من�الز�ارات�املتتالية�ع���القارة�

�كالري "نرصد�ز�ارة��األمر�كي�ن،�وع���مستوى�رؤساء�ا��ارجية��2009فيفري باراك�او�اما�لغانا����

القارة�السمراء��إ���امركي�نز�ارة�مسؤول�ن�سياس�ن��إ��،��2009أوتدول�افر�قية������7إ���"�لي�تون 

� �وللشؤون �العامة �وشؤون �للديمقراطية �ا��ارجية �وز�رة �مساعدي ��اإلفر�قيةز�ارة �جانفي ��2010�

نذكر�م��ا��إفر�قياثم�ز�ارة�عدد�من�الدول����غرب��أبابا�أد�س����اإلفر�قيللمشاركة�بالقمة�االتحاد�

� �للشؤون �مساعد �وجولة �نيج��يا، ��� ���2010ابر�لالسياسية �ونيج��يا ��األخضر�والرأسللسنغال

من�اجل�ا��كم��إلثيو�يامثل�ز�ارة��إفر�قيا����أخرى لدول��األمر�كيةز�ارة��عض�الوفود��إ���باإلضافة

  .�2010االقتصادية����مارس��والشؤونالراشد�

��دمة��اإلعالم"�كتطو�ع�وسائل��public diplomacy"ة�استخدام�وسائل�الدبلوماسية�العام

جديدة�قائمة�ع���توسيع�شب�ات��أمر�كية�إس��اتيجية�ذا�الغرض�والستعانة�بالسفارات�ل�شكيل�

  مع�املؤسسات�العسكر�ة�ومع�مع�منظمات�املجتمع�املد�ي�ع���حد�سواء.�إفر�قيااتصاال��ا����

ف����النيجر�،�باشان�املوق���2010فيفري��األمر�كية:�بيان�ا��ارجية�األخ��ةتلك��أمثلةومن�

�عد�االنقالب،�ومن�ب�ن�مجاالت�التعاون�السيا����ب�ن�الطرف�ن�نذكر��الت�سيق�مع�منظمة�االتحاد�

-21بواشنطن�����األمر�كيةوالواليات�املتحدة��اإلفر�قياجتماع�ب�ن�االتحاد��أول حيث�عقد��اإلفر�قي

ديمقراطية�املؤسسية�وخلق�خاصة����يع�ال�واإلفر�قية�األمر�كية�األولو�اتوتناول���2010افر�ل�22

والسالم�بالقارة�وتقو�ة��األمنال��ية�بالقارة،�و�عز�ز��األوضاعوتحس�ن��اإلفر�قيةفرص�للشعوب�

 �2ناخ.و�غ���امل��اإلر�ابظ�السالم�واملوضوعات�الدولية�قدرات�عمليات�حف

                                                           
1 Jendayi E. FRAZER, "Reflections on U.S. Policy in Africa 2001 -2009",the Fletcher Forum of World Affairs, Vol 34, I 

Winter 2010, pp 104- 105.� 
  
2
  .�117-116ص��سبق�ذكره،�صعب���ب�سو�ي�عرفة�ع���رضوان،�مرجع�  
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 �� اإل�سان�وحقوق  الديمقراطية دعم لشعار األمر�كية املتحدة الواليات رفع من بالرغم ولكن

،�وذالك�من�خالل�وجود��عض�الدول�األمر��ي الن�� �� االزدواجية من نوع وجود يالحظ أنھ إال إفر�قيا

�األمر�كيةالواليات�املتحدة��أنإال��اإل�سانال���تم�باملبادئ�الديمقراطية�وال�تح��م�حقوق��إفر�قيا���

�بان�دتق �للدارس �ي�ب�ن �و�نا �مع�ا �العالقات �توطيد ��� �وتز�د ���مة، �مالية �معونات �الدول �ل�ذه م

� �املتحدة �وحقوق��املعلنة�السياسة�عن�النظر��غض�األمر�كيةالواليات �شعار�الديمقراطية �رفع ��

  .�ضاياالق�من�غ���ا�ع���االقتصادية�لمصا��ل�األولو�ة�عطي��أ��اإال��،اإلفر�قية���القارة��اإل�سان

  ةیـنـاألم اآللیاتالمطلب الثاني: 

 ف��ة أثناء الصراع ظروف السابق �� تمليھ��انت أفر�قیا �� األمر��ي العسكري  التواجد إن

 األمور  مجر�ات ع�� سیطرت ال�� األخ��ة �ذه أمر��ا،و   السوفی�� االتحاد�القطب�ن ب�ن الباردة�ا��رب

  1991.1عام �� الباردة ا��رب اء�وان� السوفی�� اإلتحاد سقوط �عد القطبیة األحادیة ع�د �العاملیة

عملت�الواليات�املتحدة�األمر�كية�ع���توثيق�عالقا��ا�بدول�القارة� و�عد���اية�ا��رب�الباردة

� �أحداث ��عد �وا��ا �ذلك �وتج�� �2001س�تم����11اإلفر�قية �املتحدة��، �الواليات �أصبحت حيث

�الن�� ��� �ظ�ر�ذلك �أم�� �منظور �من �اإلفر�قية �القارة �تنظر�إ�� �اتبعتھ��األمر�كية �الذي العسكري

�ال��امج� �من �سلسلة �خالل �من �ترجمتھ �تم �اإلفر�قية �الدول �مع ��عامل�ا ��� �املتحدة الواليات

وتم�تأكيد��ذا�الن���العسكري��،نالطرف��واملساعدات�العسكر�ة،�وذلك����إطار�التعاون�األم���ب�ن

ع���امل�انة�اإلس��اتيجية��دليلو�ذا��بالقارة�اإلفر�قية�كقيادة�خاصة�االفر��ومأك����عد�إ�شاء�قيادة�

 .ال���أصبحت�تحتل�ا�القارة�اإلفر�قية�بال�سبة�ملنظومة�املصا���القومية�األمر�كية

 "Africain Crisis Response Initiative زمة اإلفریقیة: "لأل االستجابةمبادرة   -1

 وتأث���ا بوروندي �� لألزمة� نظرا أنھ كر�ستوفر، ل��ارجية وز�ر�الدولة ذكر ،�1996 أكتو�ر ��

�املستقبل �� أزمة أي �� فعالة استجابة�لتحقيق القدرة تطو�ر علينا يجب�"�أخرى  دول  ع�� املحتمل

  ."لكم� الدعم لتقديم الدو�� للمجتمع و�ال�سبة معا،�للعمل لألفارقة جديدة طرقا نجد أن علينا و�جب

  

                                                           
1
"،���:�سودارس،�متوفر�ع���الرابط�التا��:� األفر�قیة القارة �� العسكري  األمر��ي الوجود داف�أ " ا��اج، أحمد الرحمن فتح عاصم  

http://www.sudaress.com/sudanile/12323)�،"29/03/2014.(  
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من�القوات�العسكر�ة�اإلفر�قية�،�إ�شاء�قوة�االستجابة�لألزمات�األفر�قية�"كر�ستوفر"اق��ح�

العسكر�ة�األمر�كية،�وتن�شر����مناطق�االضطرابات����القارة��املحلية�تدرب�وتج�ز�بمساعدة�القوات

أو�رواندا�دون�االضطرار�إ���التدخل�املباشر�من�قبل��حدث����الصومال�حيث��ساعد�ع���منع�ما

�من�قبل�معظم�الدول�اإلفر�قية،�نظرا�ملوجة�استجابةاألمر��ي،�إال�أن��ذا�االق��اح�لم�يلق��ا���ش

�األمر��ي �العرض ���ا �قو�ل �ال�� �اإلفر�قية �جديدة��االنتقادات �نزعة �بأنھ �اال��ام �حد �إ�� �بلغ حيث

 �1.التفا�م�مع�القادة�األفارقةإم��يالية�مما�أدى�إ���فشل�
  

� �أوائل ��1997� ،�� �إفر�قيا ��� �السابق �السف���األمر��ي ��عي�ن �م�ا��"تم ��مارشال "Marshall 

Mccallie�� �الو�االت" �ب�ن �عمل �مجموعة ��لقيادة "Interagency Working Group�� �ع���" لإلشراف

 اإلفر�قية لألزمات االستجابة�املشروع�من�قوة�اسمولقد�قامت��ذه�املجموعة�بتغي�����ذا�املشروع

 2اإلفر�قية. لألزمات االستجابة مبادرة إ��

ابتداء��دیفوار�و�وت�وغانا�وما���السنغال����بتمار�ن�األفر�قیة�لألزمة�االستجابة�مبادرة�قامت

�سنة  قوات�من�كجزء�وس��الیون ��وغانا�ما������السالم�حفظ�قوات�شاركت�وقد��1997من

�مة�م����السنغال����السالم�حفظ�قوات�وشاركت��ب�ساو�غی�یا�إ���قوات�البن�ن�وأرسلت�''اإل�واس''

�ذلك��عد�لیصبح�للمبادرة�دوالر�ملیون ��15األمر�كیة�اإلدارة�خصصت�وقد�ال�و�غو����املتحدة�األمم

����أفر�قیا�لشرق �دوالر�ملیون ��100بوش�إدارة�أفردت�وقد������2000دوالر�ملیون ��20و�،����1998

2003.3  

�بنادق(�موحدة��ومیة����ات�بتج�مزودة�األفر�قیة�القوات�أصبحت�لذلك�ووفقا�����������

����جندي��800إ����100من�صغ��ة�وحدات�تنظیم��2000عام����تم�حیث�)�ا��..ومدافع�ورشاشات

�املتحدة�الوالیات�وقدمت�دیفوار،�و�وت�والبن�ن�غانا�وأوغندا،�وماالوي �وما���السنغال�من��ل

�ألك���الالزمة�ا��فیفة���ات�التج �ألغام�و�ا��ات�وناقالت��ر�ائیة�ك�مولدات�"عنصر��8000من،

  ."ا��...�اللیلیة�الرؤ�ة�زة�وأج

                                                           
1 Benedikt Franke, " Enabling a Continent to Help it Self: U.S. Military Capacity Building and Africa’s Emerging Security 

Architecture", Strategic Insights, Volume VI, Issue1, January 2007, p13. 
2
 Idem. 

3
   .136،�ص�2005الدراسات�العليا،��األ�اديمية،�لي�يا:����السياسة�الدولية�إفر�قيا�اظم��اشم��عمة،�  
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�وأن�األفر�قیة�الدول �من�لعدد�السالم�حفظ�قوات�تج���و �تدر�ب�فكرة�املبادرة�واعتمدت

�الوسیلة�ذه�و��العملیات،�میدان����وطنیا�القوات�تلك�ع���السیطرة�بحق�الدول �تلك�تحتفظ

�املبادرة�ذه��وت�دف�،اإلفر�قية�ال��اعات�ع���التأث���قابلیة�تمتلك�أن�املتحدة�الوالیات�استطاعت

�ام�م�وإنجاز��السالم�حفظ�لعملیات�فعال��ش�ل�االستجابة�ع���األفر�قیة�الدول �قدرة��عز�ز�إ��

��وت�وكذا�والبن�ن�وغانا�وماالوي �وأوغندا�السنغال�من��ل�وقعت��1997منتصف����إ�سانیة،

�مجموعة�التدر�ب�برنامج�و�تضمن�*''Eucom''�مسؤولیة�تحت�كتائب��8تدر�ب�ع���وكی�یا�دیفوار

 الوالیات قامت املبادرة ذه� إثر وع���املتحدة�األمم�میثاق�یضمن�ا�ال���السالم�حفظ��شاطات

 1.املوقعة�الثمانیة�الدول  من جندي 9000 بتدر�ب سنوات 4 خالل املتحدة

 أن وحاولت ،ا��يو�ولي�ي�ي الطا�ع ذات املبادرات �ذه مراجعة إ�� بوش إدارة سارعت لقد

 إدارة ملبادرة �عدیال ولت�ون  أفر�قیا إ�� نظرت�ا مع ت���م �سمات العسكري  التدخل�سیاسة تك����

 عملیات مبادرة أو األفر�قیة الطوارئ  عملیات ألغراض التدر�ب مساعدات بمبادرة فتقدمت �لی�تون 

 Africain Contingency Opération Training (ACOTA)واملساعدة األفر�قیة�للتدر�ب الطوارئ 

and Assistance تماما�ا املبادرة وأعطت بوش، الرئ�س إدارة طرف من 2002 �� ا�إ�شاؤ  تم�� 

�السال  حفظ م�مات مع التعامل �� املشاركة األفر�قیة الدولة �لقبليات �املتدر��ن�بتدر�ب��قومو �م،

�وع���اإل�سانية�واإلغاثة�السالم�دعم�عمليات�إلجراء�الوطنية�اإلفر�قية�ا��يوش�و�ج�ز�العسكر��ن

�القوا�ا��ديد�ال��نامج�إطار����فإنھ�اإلفر�قية،�لألزمات�االستجابة�مبادرة�من�العكس �اإلفر�قيةت

 .....ا��.�وقذائف�الرشاشة�املدافع�البنادق،�ف��ا�بما�الفتاكة�العسكر�ة�باألس��ة�أيضا�تزود

 برنامج و�و بالضباط خاص برنامج �� أفر�قیة دولة 44 �شارك� "أ�وتا'' برنامج إ�� إضافة

 للدول  بال�سبة ، 2002 عام ح�� ضابط 1500 تدر�ب �� م�سا الذي والتدر�ب �العسكري �اإلعداد

 ارتفعت �أفر�قیا، وجنوب �والسنغال� ونیج��یا� وكی�یا �وغانا �وإثيو�يا ��بو�سوانا����املعنیة السبع

 السالم حفظ'' برنامج و�تضمن 2003 عام دوالر ملیون  11 إ�� 2001 عام�دوالر ملیون  8 من ال�لفة

                                                           
*  �"Eucom:"با��ز�رة مرورا�األطلنطي وع�� املتحدة للواليات الشرقية السواحل من القيادة لتلك ا��غرا�� النطاق �متدو �أورو�اقيادة��� 

 90 نطاق�ا �� و�قع .السادس باألسطول  مدعومة و�� املتوسط، األبيض�البحر وحوض ( الروسية ا��دود ) أورو�ا شرق  وح�� ال��يطانية

  .إلسرائيل باإلضافة إفر�قية دولة�41 م��ا دولة
1
 Emmanuel K. Aning,” African Crisis Response Initiative and the New African Security (Dis)order “, African Association 

of Political Science, vol 6, n 1, 2001,  p 43. 
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 بلغت قد و العسكر�ة التكنولوجیا نقل و �ومیة�ال التكتی�ات ع���تدر�بات'' أفر�قیا �� اإلقلی��

 1.دوالر ملیون  100 یقارب�ما��2003إ���2001 ب�ن ما�م��انی�

 الساحلي: األمن برنامج أو مبادرة -2

�النفط�� �أبار �وحمایة �سواحل�ا �مراقبة �ع�� �األفر�قیة �الدول �قدرات �لتحس�ن �برنامج و

�من �حدیثا �النیجر��املك�شفة �دلتا �طول �ع�� �النفط �سرقة �ش�–محاوالت �حیث �دلتا��نیج��یا، دت

�أعقاب �صدر��� �أعدت�النیجر�تمردا، �الوطنیة��ھتحلیل �الب��ول �لشركة �النیج��یة �الب��ول صناعة

رسم�صورة�قاتمة�بال�سبة���ساب���2003شره����عام��النیج��یة��عنوان�''عودة�من�ا��افة�''�وتم

''�یقاتلون�من�أجل�ا��صول��اجاو ك��ى،فاملتمردون�من�قبیلة�''املخاطر�ا��اص��شر�ات�الب��ول�ال

� �سرقة �تجارة �من �نص�ب �ع�� �لسرقة��تفید�–الب��ول �مبتكرة �أسالیب �وجود �إ�� �التقدیرات �عض

�الوط��،�إن��%�من�15تبلغ��مذ�لةالب��ول�تؤدي�إ���سرقة��سبة� دف�حركة�تحر�ر�دلتا��اإلنتاج

خسرت��2006ر�األو���من�عام��فخالل�األش�30و�تخفیض�إنتاج�الب��ول����نیج��یا�ب�سبة��النیجر�

  2.دات�الب��ولنیج��یا�ملیار�دوالر�من�عائ

 غ�� الصید ة�مواج �� املائیة حدود�ا حمایة ع�� الساحلیة الدول  قدرة تحس�ن جانب إ���

 س.وا��را السفن �� تتمثل أمر�كیة بمساعدة الشرعیة غ�� التجارة�وكذا �الشر��

 Global Peace Operations Initiative"" مبادرة عملیات السالم الشامل:  -3

GPOI " 

 �� عن�ا اإلعالن وتم "،بوش جورج'' الرئ�س إدارة طرف من 2004 ر�لبأ �� علی�ا املصادقة تم

�2004 جوان �� '' الثما�ي مجموعة''قمة �الوالیات طرف من دوالر ملیون  660 حوا�� ل�ا وخصص ،

 املس��ة للقوات اللوج�س�ی�ي الدعم وتوف�� ���والتج التدر�ب من سنوات 4ب قدرت مدة �� املتحدة

 األمر�كیة الدولة ومدیر�ة الب�تاغون  مة�بمسا تمو�ل�ا وتم السالم، حفظ �عملیات املشاركة تر�د�ال��

 . العالم �� م�ان بأي العملیات �عض �� ا��دمة ع�� القدرة تحس�ن إ�� املبادرة ذه��و�س��

 عمليات ول��نامج العاملية السالم عمليات ملبادرة التنفيذي�الوكيل ا��ارجية وزارة و�عت��

 السالم حفظ قوات من 60,000 ألف�من أك�� ا��ارجية لوزارة ووفقا� املساعدة اإلفر�قية الطوارئ 

                                                           
1
  Benedikt Frank,�op.cit.p16 

2
وم ، كلیة العل3بعد الحرب الباردة "، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر اإلفریقيفي منطقة الساحل  األمریكيبوبصلة،" التنافس الفرنسي  أمینة  

  .146، ص 2011، اإلعالموالسیاسیة 
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�كي�يا غانا، غابون، إثيو�يا، ديفوار، �وت �امرون، بوروندي، و�وركينافاسو، ا،�و��سوان�بن�ن من ��

 ت��انيا إفر�قيا،�جنوب السنغال، رواندا، نيجر�ا، النيجر، نامي�يا، ،موزن�يق ،مور�تانيا ما��� �ماالوي،

 منذ والتدر�ب��املساعدة اإلفر�قية�الطوارئ  عمليات برنامج من تدر�ب تلقت و�ل�ا وزامبيا أوغندا،

 1.بدايتھ

  املساعدة�اإلفر�قية الطوارئ  وعمليات العاملية السالم عمليات مبادرة برنامجا يركز كما

 اإل�سا�ي لألمن اال�عدام�حيث اإلر�اب، مل�افحة تدرب إقليمية سالم ��فظ قوات خلق ع�� التدر�بو 

 ال�� الرئ�سية األسباب �عض �عت�� التمرد،��وحر�ات األ�لية ا��روب عن ناتج وكال�ما الفقر وظروف

 من يز�د الوضع ع�� ا���ومة سيطرة عدم أن كما�الرادي�الية التنظيمات نحو االتجاه إ�� تؤدي

 الطوارئ  عمليات برنامج �عت�� األمر�كية الدفاع وزارة فإن�ولذلك املح�ومة�غ�� املناطق إش�الية

 2.علنيا بذلك تصرح ولم ح�� اإلر�اب ضد ا��رب �� داعم ك��نامج والتدر�ب، املساعدة اإلفر�قية

 الدولي العسكري تعلیموال التدریب برنامج : 

 حیث الدفاع، وزارة بإشراف�( IMET)والتدر�ب�العسكري  التعلیم مبادرة أو برنامج باسم �عرف

 ملیون  11 إ�� دوالر ملیون  8,1 من % 35 ب�سبة �2006-2000عامي ب�ن ما الف��ة خالل ھت�الیف ازدادت

 التصر�حات وفق ال��نامج و�ستخدم دولة، 47 إ�� 36 من�املشاركة األفر�قیة الدول  عدد وارتفع دوالر،

 األمر�كیة املؤسسات من وغ���ا العسكر�ة ال�لیات ���متطور  م��� تدر�ب لتوف�� الرسمیة األمر�كیة

 أجل من العسكر�ة التعلیمیة املؤسسات و األ�ادیمیات�إ�� األفارقة العسكر��ن إحضار أي الصلة ذات

  .دوالر ملیار 14,7 :ب عسكري  14731 عدد�م�وصل 2006 �� م�نیة تدر�بات ع�� ا��صول 

 األفر�قیة ا���ومات إ�� مباشرة والعتاد األس��ة ب�یع املباشرة العسكر�ة املساعدات إ�� إضافة�

�اإلدارة مبیعات قیمة أن إ�� التقار�ر �ش���قدرات�ا و�عز�ز تقو�ت�ا إ�� املتحدة الوالیات �س���ال��

 3.التمو�ل برنامج بموجب أفر�قیا شمال بلدان ذلك �� بما األفر�قیة الدول  إ�� السالح من األمر�كیة

 2008 عام �� دوالر ملیون  59,8 إ�� 2006 عام �� دوالر ملیون  39,2 من ارتفعت ا��ار�� العسكري 

 متدنیة�بفائدة األجن�یة ا���ومات إ�� قروض لتوف�� ا��ار�� العسكري  التمو�ل برنامج و�ستخدم

                                                           
1 Lauren Ploch, Africa Command: “US .Strategic Interests and the Role of the US Military in Africa”, Congressional 

Research Service Report RL 34003, July 22, 2011, p24. 
2 Jessica R.Piombo, "Terrorism and U.S Counter-Terrorism Program in Africa", Strategic Insights, Volume VI, Issue 1, 

January 2007, p18. 
3
 Lauren Ploch, Op. cit, p 23. 
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 األمر�كیة ا��اصة الشر�ات من مباشرة أو األمر�كیة ا���ومات من األس��ة شراء عملیات لتمو�ل

 نالك�و  �الدیون  ذه� سداد من ال��راء جنوب أفر�قیا بلدان إعفاء إ�� األمر�كیة ا���ومة وت��أ

 األجن�یة ا���ومات من وغ���ا األفر�قیة ل���ومات ی�یح الذي العسكر�ة للمبیعات التجاري  ال��نامج

 مكتب ا�یصدر  رخص وفق والبول�س األمنیة باأل�شطة ا��اصة واملعدات األس��ة أنواع �عض شراء

 .ا��ارجیة وزارة �� التجارة رقابة مكتب أو ا��ارجیة التجارة

 مبادرة�عمليات برامج ع�� فقط دوالر مليون  154 األمر�كية املتحدة الواليات أنفقت قد�تا���لو 

�والعاملية السالم �دوالر�ع���121، ��"�ACRI- ACOTA"مليون �منذ  عام غاية إ���ع���1997وذالك

�و2005  غاية إ�� 1998 عام من�الدولية السالم حفظ قدرات �عز�ز برنامج ع�� دوالر مليون  33،

 عام من العاملية السالم عمليات ملبادرة �دوالر مليون  660 عن يز�د ما خصصت أ��ا ح�ن ��،�2005

  �2009.1عام غاية إ�� 2005

�ا�تمام �زاد  من عشر ا��ادي أحداث��عد اإلفر�قي�الساحل بمنطقة املتّحدة الوالیات وقد

� الوالیات واعت��ت ،2001س�تم�� �القارة �� اب�اإلر  بم�افحة مرتبط أمن�ا بان�األمر�كيةاملتحدة

 حول �و�رامج مبادرات وتنفیذ طرح إ�� عمدت لذلك �،خاصة اإلفر�قي الساحل و�� عامة��اإلفر�قية

  �ذه�القضية.�

  "PAN-SAHE"  :الساحل" بان" مبادرة -4

 ا��دود مستوى  فع�� املنظمة، ا��ر�مة من كث��ة ألنواع تقلیدیا مجاال الساحل منطقة �عت��

 املخدرات السالح، ت�ر�ب �� املختصة الدولیة العصابات ت�شط ومور�تانیا و�شاد والنیجر ما�� ب�ن

 املنطقة دول  �عد لم ال�� ابیة�اإلر  الشب�ات خدمة �� �ل�ا ال�شاطات ذه� وتقع واأل��اص والسلع

 ر�ب�ال� بارونات مع أقامت�ا ال�� والتحالفات ا��دود اخ��اق �� لقوت�ا بالنظر فی�ا، التحكم ع�� قادرة

�املنطقة �� املزري االقتصادي الوضع �س�ب املحلی�ن للس�ان �اواستغالل جیدا املنطقة �عرف ال��

 مح�وما غ�� مجاال املتحدة الوالیات �عت���ا ال�� ال��راو�ة الساحلیة املنطقة ع�� لل��ك�� و�االنتقال

 األورو�یة للقارة املخاطر ذه� امتداد وإم�انیة أفر�قیا وغرب شمال �� الفو��� حالة الن�شار ومصدرا

 2  (Pan sahel) .الساحل بمبادرة ما��عرف استحدثت

                                                           
1
 Benedikt Franke, op.cit, p17. 

2 Christopher Isike (Eds), ‘" the United States Africa Command: Enhancing American Security or Fostering African 

Development? ‘’, African security review, 2008, p21. 
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 � �2002 نوفم�� 07 �� عن�ا أعلنوال�� ��وأصبحت، �جانفي ��� �املفعول  بم��انية�2004سار�ة

�ما�����،دوالر مليون  7,75 ب قدرت ��� �اإلر�اب �م�افحة �و�عز�ز�قدرات �ا��دود �تأم�ن لل��ك���ع��

�والنيج ��ر ومور�تانيا �مستو و�شاد، �ع�� �تدر�ب �عمليات �الوطنية��ى وتمت �با��يوش �السرايا �عض

� �وت�بع �ا��دود �حماية ��أثناء�األفراد��دف �ع���ال��راء ��الك��ى التنقل �تم��اإلر�ابوم�افحة كما

 1 . تزو�د�املتدر��ن�ببعض�املعدات�ال����س�م����تحقيق�م�ام�م

 تم حیث املبادرة، لطر�� العسكر�ة القیادات ب�ن تتم ال�� املستوى  العالیة اللقاءات إ�� إضافة

�24-23 �� عقد  '' شتو�غارت'' بمدینة بأورو�ا األمر�كیة العسكر�ة القیادة بمقر لقاء 2004 مارس�

 والسنغال والنیجر وما�� وا��زائر ومور�تانیا وتو�س املغرب:من �ل األر�ان قیادة قادة وحضره األملانیة

 الشاملة امل�افحة إطار �� '' العسكري  التعاون '' موضوع مناقشة ب�دف وذلك لی�یا �اع��وغابت و�شاد،

 من -املتحدة الوالیات -ا�م��انی� من معینة �سبة تخصیص وتم األفر�قي الساحل بمنطقة  اب�اإلر  ضد

 ال�سبة ل��تفع ،�2003 عام األول  لعام�ا دوالر ملیون  6,25 �سبة �عد املبادرة، ذه��برامج تمو�ل أجل

��املة سنوات 5 وملدة 2004 عام من إبتداءا�دوالر ملیون  100 إ��  مبادرة �� '' الساحل بان'' إن،

 تخدم جمیعا ل�ون�ا طرحت�ا ال�� ال��امج ومختلف السابقة للمبادرات�مكملة ولكن�ا خالصة، أمر�كیة

 مسؤول ''نلسن فیكتور '' العقید السیاق ذا� �� �ش�� و�نفس�ا، الوسائل تتخذ و داف�األ  نفس

 : الدو�� باألمن العالقة ذات باملسائل امل�لف األمر��ي�الدفاع وزارة ملكتب التا�ع '' الساحل بان'' برنامج

��� الروابط لدعم كث��ا قدمت ال�� و اب�اإلر  ضد ا��رب �� امة� أداة �� الساحل بان مبادرة إن "

 بال�سبة الضغوط �انت إذا �اأ� قلنا أن سبق لقد...املا��� �� واسع �ش�ل�ا�ملنا�أ منطقة

 سیجدون  فإن�م غ���ا و�� والعراق باكستان�أفغا�ستان��� وقاسیة صعبة أصبحت ابی�ن�لإلر 

  2"األماكن ذه� من جزء العر�ي�املغربو   الساحل منطق�� تمثلو  فی�ا للعمل جدیدة أماكن

ن���مدعم�وشامل��إتباعانھ�البد�من��إ��من�اجل��ذه�املبادرة��ل�ا���ود�املبذولة��إ���بإضافة

� �فقط ����أيضا�تنظر�سوف�ولكن�،اإلر�اب�م�افحة�لوحدات�املعدات�وتوف���التدر�بول�س

�نطاقو �اإلنمائية�املساعدة �اإلس��اتيجيةر�عناص�من�وغ���ا�العامة�الدبلوماسية�حمالت�توسيع

 ".�ال��راء ع�� اإلر�اب م�افحة مبادرة " : ب �عرف أصبح�فيما تجسد ما بالفعل و�و�اإلر�ابمل�افحة�

                                                           
1
  ���الساحل�وال��راء�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��األمر�كيةطارق�الشيخ،"�تطور�توج�ات�  

  

http://yyy.ahram.org.eg/archive/2005/6/14/REPO6.HTM)�،"31/03/2014.(  
2 ABDELHAK NAJIB, "Pan Sahel Initiative et sécurité au Maghreb : Le Pentagone s'installe en Afrique subsaharienne",in : 

http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?r=2&sr=830&n=512&id_artl=12650" ,(01/04/2014). 
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 " TSCTI"  :الصحراء عبر ابھاإلر مكافحة مبادرة -5

�اإلر�اب�مبادرة�إن �� (TSCTI)ع���ال��راء�م�افحة �سنة �ا�شات �إس��اتيجية����2005ال��

�القدرات�اإلقليمية��عز�ز�،املنظمات�اإلر�ابية��ز�مة�من�خالل�اال�����دف��متعددة�األوجھ�أمر�كية

�شو�ھ�ا��كم�الديمقراطي،�و ،�و�عز�ز����املنطقة�قوات�األمن�التعاون�ب�ن�ومأسسة�مل�افحة�اإلر�اب

��اأ�داف،�ومن�ب�ن�املتحدة�الوالياتمع��الثنائية�العالقات�العسكر�ة�و�عز�ز�اإلر�ابية�األيديولوجية

�العامة �املحلية��عز�ز� �املنطقة�ل���ومات�القدرات �و �مور�تانيا(�اإلفر�قي�الساحل��� �شاد�وما��

�و و�وركينا �)النيجرفاسو �وكذلك �والسنغا�نيج��يا(، ��ش�لھ�التحدي�ملواج�ة) ل املنظمات��الذي

�والشر�اء�الساحل�اإلفر�قي�بلدان�ب�ن�التعاون ��عزز �سوف�باإلضافة�إ���ذلك،����املنطقة�اإلر�ابية

 1ب.اإلر�ا����مجال�م�افحة )وتو�ساملغرب�وا��زائر�( املغرب�العر�ي

 للسنة دوالر مليون  100 بمعدل دوالر مليون  500بم��انية�قدرت��املبادرة ل�ذه حيث�خصصت

 ا���تذ�ب امل��انية من % 40 أن حيث�2013 �عام غاية وإ�� 2007 عام من بداية وذلك�الواحدة

 املراكزو  املحلية  واملجالس الراديو وأج�زة وال��ة التعليم اجل من �الدولية للتنمية األمر�كية الو�الة

 العدل ووزارة املالية وزارة�تطو�ر إ�� باإلضافة واالجتماعية االقتصادية�التنمية مجاالت من وغ���ا

  2.القانونية والو�االت

�الدائمة �عملية س�� ال��راء ع�� اإلر�اب �افحةم�ملبادرة العسكري  الشق�إن  ع�� ا��ر�ة

��Opération Enduring Free dom: Transe Sahara (OEF-Ts)�ال��راء  األخ�� �ذا يوفرحيث

 االتصاالت العمليات تخطيط الرماية،�ع�� ال��ك�� مع دولة �ل �� السر�ع الرد ملشاة األسا��� التدر�ب

 3بدور�ات. والقيام األولية اإلسعافات

 وما�� و�شاد ا��زائر�من األفارقة نظرا��ا مع �عمل األمر�كية القوات فإن العملية، �ذه إطار و��

 واملراقبة االستخبارات لتحس�ن�وذلك تو�س، السنغال، نيج��يا، والنيجر، واملغرب، ومور�تانيا،

  �يةكاللوجست

 

                                                           
1 �" tranc Sahara counterterrorism lnitaitive   " ,  in: http://www.globalsecurity.org/military/ops/tscti.htm" , (04/04/2014). 
2  International crisis group, « Islamic terrorism in the shell :fact or fiction ? », Africa report , no.92, 31 march 2005, p 31, 

in : 

http://allafrica.com/peaceafrica/resources/view/00010608.pdf. 
3 Jessica R.Piombo, op.cit, p25. 
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�  ال��راء �� العسكر�ة واملناورات التمر�نات من جملة تفعیل تم املبادرة ذه� تنفیذ آلياتومن

وال����انت�ل�ا�طبعة�� ���2005"�مناورات�فلي�تلوك�"����جوان� م�ا�أ املعنیة الدول �مع األفر�قیة

مشارك�من��800من�تنظيم�السنغال�وشارك�ف��ا��)2011مارس�من�سنة�11فيفري�و�21 (����أخرى 

�العالم �دول �و��مختلف �وتو�س��وما�� وا��زائر مور�تانیا فی�ا شاركت ال�� العملیات ، ������والسنغال

�النو  �املتحدة  �رةظا ة�مواج�ع�� الدول  �ذه�قدرات إخبار ب�دف وذلك األمر�كيةيجر�والواليات

 دول  مبادر�ي إطار �� بدأ الذي املش��ك األمن تحس�نو  األفر�قي، الساحل ��راء �� '' اب�اإلر ''

 �1.ال��راء�ع�� اإلر�ابمبادرة�م�افحة�و  الساحل

 وخاصة األفارقة، مع بالتعاون  املتحدة الواليات قامت فقد البحري  املجال عند�ا��ديث�عن أما

 ساح��،�حيث�ي���ع��ذا�الشر�ط�األمر�كية للمصا�� جيوس��اتيجية أ�مية من لھ ملا غي�يا خليج ��

 املائية املمرات أك�� كأحد غي�يا خليج الدو�� البحري �املكتب صنف ولقد ،�لم 5,500 حوا�� ع��

 عرضة العالم مناطق كأع�� املنطقة �ذه صنفت ال�سعي�يات�منذ أنھ حيث اضطرابا، العاملية

 ال��مات املنطقة �ذه �� القرصنة ��مات تجاوزت �2004و �2002عامي ب�ن أنھ حيث للقرصنة

 .اإلفر�قية�القارة�أنحاء بقية �� امل��لة

� �ال�� �األمنية �املبادرات �الدعم�ومن �تقديم ��� �غي�يا، �خليج ��� �املتحدة �الواليات ���ا سارعت

�واملادي �املنطقة�التق�� �لدول  س�تم��( البحري  لألمن األمر�كية القومية اإلس��اتيجية�أكدت حيث،

 أطلقت حيث�،البحر�ة سياد��ا لتعز�ز اإلفر�قية الدول  بمساعدة�املتحدة الواليات ال��ام 2005)

 إ�� املبادرة �ذه ��دف حيث 2005 فيفري  �� غي�يا خليج حرس مبادرة�األمر�كية املتحدة الواليات

 2.إفر�قيا غرب �� لسواحل�ا البحري  األمن تحس�ن خالل من اإلقليمية ا���ومات�مساعدة

بالصفة�عامة��إفر�قيا �� الواليات�املتحدة ال���قدم��ا�وال��امج�العسكر�ة املساعدات �عد��ل

�خاصة، �بالصفة �الساحل �واالستقرار  إطار �� تندرج�وال�� و�� �األمن �ك�ل�تحقيق �والعالم �القارة ���

�نفسھ �يطرح �الذي �السؤال ��،ولكن ���  الواليات بأن علما� ؟ال��امج �ذه وراء ال�امنة�األ�دافما

 �� اإلس��اتيجيةتحقيق�أ�داف�ا�القومية�ومصا���ا� �س���إ�� الدولية عالقا��ا �� األمر�كية املتحدة

   .العالم بالقيادة االستمرار�إ�� ��دف ال�� سياس��ا إطار

                                                           
1 Lauren Ploch, op.cit, p84. 
2 Raymond Gilpin, "Enhancing Maritime Security in the Gulf of Guinea", Strategic Insights, Volume VI, Issue 1, January 

2007, pp01-08. 
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�ا���ود������������ ��ل �السابقة�العسكر�ة�مع ��الذكر �واملبادرات �القرار����نأإ�� الواليات��صا���

بؤرة�توتر��جديدة����العالم�وذالك�،�أل��ا�تمثل�ل�م��من�منطقة�الساحل�اإلفر�قي�يتخوفون املتحدة�

�املنطقة ��� �املتجددة �األمنية �ال��ديدات ��،�س�ب �املتحدة � �الواليات �األمر�ارتأت �ال��ت�بات�ل�ذا ز�ادة

 �.اإلفر�قيةرة�اجديدة�خاصة�بالق�إ�شاء�قيادة�عسكر�ة�أمر�كيةاألمنية����املنطقة��من�خالل�

 " AFRICOM: " بإفریقیا الخاصة العسكریة القیادة -6

�ف��اير� �من �السادس ��2007�� �األسبق �األمر��ي �الرئ�س �بوش"أعلن ووز�ر�دفاعھ��"جورج

"� �وجاء��"سجي�رو�رت �"أفر��وم"، �باسم: �اختصاًرا �عرفت �إفر�قيا، �لقارة �أمر�كية �قيادة �إ�شاء عن

���� �خلصت �وال�� �األمر�كية، �الدفاع �وزارة �داخل �الدراسة �من �لعشر�سنوات �القرار�محصلة �ذا

ران�ال��اية�إ���األ�مية�اإلس��اتيجية�امل��ايدة�للقارة�اإلفر�قية،�وأن�السالم�واالستقرار����القارة�ال�يؤث

فقط�ع���األفارقة،�ولكن�ع���مصا���أمر��ا�وع���املجتمع�الدو���ع���حد�سواء؛�ولذا�رأت�الواليات�

املتحدة�أن�ت�����قيادة�خاصة�إلفر�قيا�لز�ادة�ترك���وزارة�الدفاع�ع���إمداد�دول�القارة�ومؤسسا��ا�

  1مثل�االتحاد�اإلفر�قي�ـ�بالدعم����النوا���األمنية.

األمن،�وتوف���التدر�ب��تحقيقلن�لإلس��اتيجية�األمر�كية����إفر�قيا،�و�و��ذا��و�ال�دف�املع

��و� �ا��ديدة �األمر�كية �اإلس��اتيجية �ل�ذه �غ���املعلن �ال�دف �ولكن �القارة، �لدول �واألم�� العسكري

اإلفر�قي،�سواء�ما��ستخرج�من�داخل�القارة�أم�من�أمام�شواط��ا،�باإلضافة�إ���تأم�ن��تأم�ن�النفط

�من��تمسارا �أم �األوسط، �الشرق �نفط �حيث �املندب �باب �ناحية �من �القارة: �ضف�� �ع�� الناقالت

  2.ناحية�غرب�إفر�قيا�حيث�الدول�الغنية�بالنفط�ومسارات�ناقالتھ�إ���أمر��ا�وأورو�ا�الغر�ية

 عسكرة خالل من األمنية ا�إس��اتيجي� داف�أ تحقیق إ���األمر�كيةاملتحدة� الوالیات ت�دف كما

 إطار �� العالم ع�� األمر�كية القوات ان�شار خالل من األمر�كيةالعسكر�ة� یمنة�ال ذه� ر�وتظ العالم

و�انت��إس��اتيجية �عاون  اتفاقيات ع�� بناء العالم من دول  عدة��� ومستقرة��دائمة عسكر�ة قواعد

  �ذه�القواعد���:� وتتمثل�اإلفر�قية�ذه�القيادات�العسكر�ة�مسؤولة�ع���القارة�

 

                                                           
1 �� "� �الزواوي، �سليمان �و �إدارة�أفر��وممحمد �قراالنفوذ :��� �السمراء"، �بالقارة �التا��:�ءاالنفط �الرابط �متوفر�ع�� �افر�قية، ت

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=207�،")17/02/2014(.  
2
  املرجع�نفسھ.  
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  US European Command( US EUCOM)أوروبا:  قیادة  - أ

�األطلنطي وع�� املتحدة للواليات الشرقية السواحل من القيادة لتلك ا��غرا�� النطاق يمتد

 و�� املتوسط، األبيض�البحر وحوض ) الروسية ا��دود ( أورو�ا شرق  وح�� ال��يطانية با��ز�رة مرورا

من�،�و إلسرائيل باإلضافة إفر�قية دولة�41 م��ا دولة 90 نطاق�ا �� و�قع�السادس باألسطول  مدعومة

 :�ع���النحو�التا��م�ام��ذه�القيادة��ب�ن

 األمن دعم ع�� القيادة لتلك ا��غرا�� النطاق �� الواقعة الدول  ح�ومات مع بالتعاون  العمل 

 .الناتو وحلف األطلنطي ع�� األورو�ي

 إسرائيل دولة ذلك �� بما اإلقلي�� األمن نظام تطو�ر .  

 والبحري � ال��ي ( الفعال العسكري  بالوجود وذلك ، املتحدة الواليات ملصا�� املسبقة ا��ماية 

 ، الباردة ا��رب زمن��� أساسا مصممة �انت امل�ام �ذه أن واملالحظ املسؤولية قطاع �� )وا��وي 

 الكتلة ودول  )سابقا(السوفي�� االتحاد اتجاه أساسا مركزة �انت القيادة �ذه ج�ود وأن

  1ة.الشرقي

 US Pacific (US PACOM): الباسفیك قیادة  -  ب

�يمتد�قطا �قيادة�موحدة�أمر�كية�ع���اإلطالق،�إذ ��عت���أك���وأ�م �مسئولي��ا من��ا��غرا��ع

�لقارة��السواحل �الشرقية �السواحل �ح�� �ا��نو�ية �وأمر��ا �األمر�كية �املتحدة �للواليات الغر�ية

ا��غرافية�لتلك��ليةؤو نطاق�املس���نصف�سطح�الكرة�األرضية�تقر�با�و�قع���عادلما��أيإفر�قيا،�

جنوب�م��ا�الص�ن�واليابان�وال�ور�تان�وروسيا�واس��اليا�ومعظم�دول�شمال�شرق�و �دولة�46القيادة�

�ا��زر  �ل�افة �باإلضافة ��آسيا، �الوجود����البحر�ة �بم�مة �القيادة �تلك �وتضطلع �ال�ائل �النطاق �ذا

ل��ماية�املسبقة�للمصا���األمر�كية،�باإلضافة�للسيطرة�التامة�ع����الدائم�ي وال�� �ي وا��و �البحري 

  .دول�املنطقة�وذلك�بالتعاون�والت�سيق�مع�ح�ومات�املناطق�تلك����افة�املمرات�البحر�ة�العاملية�

  

  

 

                                                           
  ��:�األ�رام،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��� ،" العسكر�ة إفر�قیا لقیادة األمر�كیة اإلس��اتیجیة" ، خلف محمود  1

  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221858&eid=4996�،")06/04/2014(.  
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 US Central Command(US Centcom )المركزیة:  ) الوسطى ( القیادة  - ج

 من �ل�ب�ن املمتد ا��غرا�� املسطح �� القيادة لتلك ا��غرافية املسؤولية قطاع حدود تقع

 ع�د �� إ�شا��ا فكرة تبلورت وقد،��بي��ما ا��غرا�� االتصال تحقيق يمك��ا بحيث السابقت�ن القيادت�ن

 تطورت ثم ا��ليج �� النفط منا�ع لتأم�ن السر�ع�االن�شار قوات بإ�شاء ) ر�غان (    األمر��ي الرئ�س

 .1991 عام ال�و�ت تحر�ر حرب �� وا��ا دور�ا ظ�ر وقد موحدة، كقيادة ت�و���ا إ�� ذلك �عد

 و�شمل�،للص�ن الغر�ية ا��دود وح�� إفر�قيا شرق  من القيادة ل�ذه ا��غرافية ا��دود وتمتد

 كما ولي�يا� جيبو�ي، الصومال،و ��ار���يا إثيو�يا، السودان، مصر، :و�� إفر�قيا، �� دوال املنطقة �ذه

 اإلمارات ال�و�ت، اليمن، السعودية،�العراق، ن،األرد سور�ا،�لبنان، :آسيا �� العر�ية الدول  �شمل

  إيران أفغا�ستان، باكستان، :اآلسيو�ة الدول �من عدد إ�� باإلضافةر�وقط عمان املتحدة، العر�ية

 . وأندو�سيا ق��غ��ستان، تركم�ستان،�اجيكستانطو �أوز�كستان �ازاخستان،

 يخلق�بما عسكر�ة قيادات ثالث ب�ن موزعة اإلفر�قية القارة أصبحت بذلك أنھ واملالحظ

 قيادة مسؤولية نطاق��� وإفر�قيا األوسط الشرق  �� الصراع بؤر  ترك�� مع خاصة متعددة صعو�ات

�، واحدة �األسباب، ��ذه �النطاق�ال�تب�نتول�ل �و�عديل �ا��ديدة، �اإلفر�قية �القيادة �إل�شاء ضرورة

عند�السواحل�الشرقية�للبحر�األحمر�وستقع��ل�الدول�اإلفر�قية��لي�ت��للقيادة�املركز�ة��ا��غرا��

���� �محور�ة �دولة �باعتبار�ا �مصر، �عدا �ا��ديدة �القيادة �وانتماءا��ا����نطاق �األوسط الشرق

أك���من�انتماءا��ا�اإلفر�قية،�بحسب�وج�ة�النظر�األمر�كية�و�عكس��املنطقة���للصراعات�املوجودة�

� �األو�� �األسبقية �اإلفر�قية �القارة �إعطاء �ا��ديدة �القيادة ��ذه �ورغبة����إ�شاء �األمر�كية، املصا��

� �املتحدة ����الواليات ��أيت��يم ��مستقب��دور �أو�إقليمية �عاملية �قوة �كما����ألية �اإلفر�قية القارة

�الر  ��عكس �األمر�كية ����غبة �األمنية �بال��ت�بات �التام �واالقتصادية��و�التا��االنفراد السياسية

  1.اإلفر�قيوالسيطرة�ع���الب��ول�

� �ا����اء ��افر�ي�وم�أنو�ضيف �و�حرا �برا �اإلفر�قية �الدول �أعماق ��� �لتصبح�متغلغلة وجوا،

  .والديمقراطيةألورو�ا����إفر�قيا�تحت�شعار�التنمية�والتعليم��أمر��ا�ور�ثة

  

  

                                                           
  املرجع�نفسھ.� 1
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�ت  � �كما �التحليالت �التغي������أنقول ���ذا �ل��يوسياسة �ال�ونية �بالتحول�ا��ر�طة األمر�كية

�)2013)،�وأفغا�ستان�(2012لعراق�(اإلس��اتي���من�ا�اال���ابإفر�قيا�يتوازى�مع�بدء��لل��ك���ع��

من��اال���اب:�"ماكندر")،�بما��ع���و�لغة�نظر�ة�2011(أواخر��أس��اليا����املار�ي�� و�دء��شر�قوات�

،�أي�من�أفغا�ستان�مرورا�بالعراق�ومصر�وح���املغرب�العر�ي�إ���ألوراسياا��افة�ال��ية�الداخلية�

ا��ديدة�لإلس��اتيجية�األمر�كية��االرت�از أي�أن�نقاط��،�أس��الياا��افة�ا��ارجية�البحر�ة�ومركز�ا�

مرورا�بجنوب�أفر�قيا�وح���جنوب�أمر��ا�الالتي�ية،�مع��اس��اليا���املنطقة����ا��افة�البحر�ة�من�

  .أفر�كمالتمركز����أفر�قيا�من�خالل�القيادة�األفر�قية�

�املتوفر  �حاليواملعلومات �يوجد �انھ، �تقول �وامل�شورة �معسكر���2000اة ��� �"ليموني��"جندي

�جيبو�ي �أفر�قيا�بدولة ��� �الوحيدة �األمر�كية �����،القاعدة �املش��كة �القوات �سلطة �تحت �عملون

�القيادة�املركز�ة�( �القوات�ال���أ�شأ��ا �األفر�قي�و�� من�أجل��2002)�عام�ك�ن�ت�وممنطقة�القرن

�سا�م���ا��ذه�ا��د�من�ال�شاطات�اإلر�ابية����شرق�أفر�قيا،�و�اإلضافة�إ���امل�ام�اإل�سانية�ال���

   .القوات،�فإ��ا�تلعب�دوًرا�أيًضا����البحث�عن�مقات���القاعدة����الصومال

�اختيار�و�رجع �كشف�جيبو�ي�س�ب �اعتبارات �تايمز�يوم��لعدة �نيو�ورك �تقر�ر�ل��يفة ع��ا

17/11/2002�� �جاء �ا�بھحيث �اعتبارات،أن �لعدة �جاء �أ�م�ا�ختيار�جيبو�ي �من �جيبو�ي�، موقع

صالحية�موان��ا�ومطارا��ا�لالستخدام����نقل�العتاد�ا��ر�ي�،�من�ومضيق�باب�املندببالقرب�من�الي

�ا��ليج �منطقة �إ�� �حدوث�، �عدم �إ�� �يؤدي �و�و�ما �االستقرار�السيا���؛ �من �بحالة �جيبو�ي تمتع

�تواجد�ا �حال �األمر�كية �للقوات �و مشا�ل �املبدأ، �حيث �من �جيبو�ي �بالتواجد��موافقة �القبول ع��

  1.أراض��ا�األجن���ع��

  

  

  

  

                                                           
1
�شو���  �األخبار  إ��اب �شبكة :��� �االفر��وم"، ��عد �األمر��ي �ا��يوسيا��� �االنقضاض "� �التا��:��، �الرابط �ع�� �متوفر العر�ية،

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=48123�،")06/04/2014(.  
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 باسم�املتحدث فان إفر�قيا �� األمر�كية العسكر�ة التحر�ات حول  الدو�� للقلق ال�سبةأما�ب�

 إ�شاؤ�ا�تم ال�� ا��ديدة �القيادةو   باألمن يتعلق فيما الدو�� التعاون  أ�مية إ�� أشار االفر��وم

 دول  مع التار�خية عالق��ا��س�ب فر�سا �� عل��ا ركز ال�� الدول  أ�م من،��و األفر�قية بالقارة لتختص

 ش�ر بداية �� "�وارد و�ليام "ا����الاالفر��وم�� قائد أشار ح�ن ��،�تقليدية استعمار�ة كقوة القارة

  الص�ن غرار ع�� القارة �� ت�شط ال�� الدول �مع والت�سيق� التعاون  أ�مية إ�� ،2007 سنة أكتو�ر

 ال�� سباباأل  ب�ن من القارة �� الصي�� األمر��ي التنافس��ون  ع�� املحلل�ن من العديد يتفق حيث

  .فقط اإلر�ا�ي ال��ديد ول�س��اإلفر�قية الدول  تجاه إس��اتيجي��ا�لتطو�ر املتحدة ياتالوال  دعت

 أن ، 2007 أوت���اية �� "لي�وتا م��وا" تاون  بيك العاصمة �� إفر�قي ا��نوب الدفاع وز�ر أعلن

 دولة �� العسكر�ة القوات�تواجد أن حيث،�القارة �� أمر�كية قيادة إقامة �عارض اإلفر�قية الدول 

 السلم إقامة ع�� ���ع لن �ذا �وأن �القارة، دول  ب�ن العالقات ع�� سيؤثر أخرى،�دون  افر�قية

 محمد السابق ا��زائري  ا��ارجية وز�ر صرح�2007 مارس �� اإلطار نفس و�� ،املنطقة �� األمنو 

 لن ا��زائر أن مو��ا ،األمر�كية القيادة إقامة بمشروع�معنية غ�� ا��زائر�ة را���األ  بأن بجاوي 

 منتصف �� واستقالل�ا،�و  سياد��ا مع يتعارض نھأل  وذلك���� ترا��ا�ع�� أجن�ية قواعد إقامة أبدا تقبل

�وز�ر�ك جوان ش�ر  القاعدة بإقامة ترحب بلده بان القائلة دعاءاتاال �األق��� املغرب خارجيةذب

��� القاعدة �ذه إلقامة رفض�ما صر�ح �ش�ل لي�يا و ا��زائر من �ل أبدت كما أراض��ا،�ع�� األمر�كية

 1.ا��وار دول 

  �������� �م�ام �ا��ديدة�ومن �إفر�قيا �املعطيات��،قيادة �وفق �امل�ام �من �الكث�� �است�تاج يمكن

للسياسة�ا��ارجية�األمر�كية،�وع���رأس�ا�بطبيعة�ا��ال�تقليل�االعتماد�املطلق�ع����اإلس��اتيجية

�كمصدر� �ا��ليج ��أسا���ب��ول �الب��ول �من �واالستفادة �ع����اإلفر�قيللطاقة �السيطرة �طر�ق عن

تصدره�ل��ارج�فسوف�توفر�القيادة�اإلفر�قية�ا��ديدة�بطبيعة�ا��ال��ال��منا�عھ�واملوا�ئ�اإلفر�قية�

كما�تقوى�العالقات�العسكر�ة�مع�معظم�دول�اإلقليم�وقد�أعلن��االق��اب�األك���عمقا�من�إفر�قيا

خطابھ����أوامره�التنفيذية�إل�شاء�قيادة�إفر�قيا����بوش�امل�ام�الرسمية�املحددة��األمر��يالرئ�س�

  2و��:��2007ف��اير��7يوم�
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 بناء�إم�انيات�الشراكة�مع�الدول�اإلفر�قية.�  

 تنفيذ�سياسات�األمن���الو�االت�ا���ومية�األمر�كية�مساعدة�.� 

 اإلفر�قي.املسرح����إدارة�أ�شطة�األمن�والتعاون�� 

 ا��رب�ضد�اإلر�اب����ز�ادة�م�ارات�الشر�اء�. 

 دعم�املساعدات�اإل�سانية،�والتخفيف�من�آثار�ال�وارث.� 

 1.اإلفر�قية�دعم�املنظماتو اح��ام�حقوق�اإل�سان� 

 دول�م��دة. األم���وتوف���االستقرار�من�خالل�من���شامل���تحس�ن�التحكم� 

 التعاون�مع�دول�محددة�من�القارة�اإلفر�قية�لت��يم�عملية�ان�شار�األس��ة�الدمار�

 الشامل.

موزع�ن�ب�ن��2009فرد�منذ�س�تم����1200فرد�تم��عز�ز�ا��عد��2500و�بلغ���م�القوة�حاليا�

�امل �من �نصف�م �حوا�� �وفروع�ا �لو�االتالقيادة �ممثل�ن ���دني�ن �الغ���العسكر�ةاألمر�كية �ا���ومية

ومركز�القوة����أملانيا�بالشتوتقارت�وذالك��ش�ل�مؤقت�إ���إن�يتم�تحديد�مقر�األص���ل�ا����إحدى�

�الد ��انت�ول �ال�� �القيادة �و�� �األورو�ية �القيادة �وجود ��س�ب �اختيار�أملانيا �جاء �والواقع اإلفر�قية،

� �العمليات �تحفظت�تر�� �وقد �األورو�ية، �القيادة �واملساعدات �ال�س�يالت �من �مستفدين �إفر�قيا ��

،�وان��انت��عض�التقار�ر�ترى�بان�املوقع�األ�سب��و�القيادة��ذه�اغلب�الدول�من�اجل�استضافة

  قلب�ال��راء�الك��ى�أو�السنغال�للقرب�من�املنطقة�املذ�ورة.
  

مليون�دوالر���310ثم��2008عام���5.25إ���2007ام�مليون�ع��50(وت��ايد�م��انية�القوة�تباعا�

�وم�كث���من�،�و�عا�ي�االفر�2010مليون�دوالر�فقط�عام��278او�اما�طلبت��إدارة�إن�إال،�)2009عام�

،�كما�تواجھ�تحديات�الدول�الفاشلة�اإلفر�قيةب�ن�القبائل��األ�ليةالصراعات�التحديات�من�الفقر�و 

� �جميع �فشلت �حيث �الصومال �السل���مثل �ا��ل �إيجاد ��� �الدولية �السالم �حفظ �عمليات �عثات

  2وأصبحت�األوضاع�أك����عقيدا�مما�جعل�األمر�التفك������التدخل�العسكري.
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  ��:��إفر�قياالقيادات�����وأ�شطةدولة�افر�قية،��53بال�سبة�ملجال�عمل�القيادة�العسكر�ة��و��أما

 إفر�قيا ملنطقة األمر��ي ا���ش�(USARAF).  

 إفر�قيا ملنطقة األمر�كية البحر�ة القوات�(NAVAF). 

 إفر�قيا ملنطقة األمر�كية ا��و�ة القوات�(AFAFRICA/17AF).  

 إفر�قيا ملنطقة األمر�كية املار�ي�� سالح قوات�(MARFORAF). 

���املغرب�و�و�اك����تمر�ن��2009وقد�قامت��ذه�القوات�بمناورات�"�األسد�اإلفر�قي�"�عام���������  

"�مناورات�الوفاق�املش��ك���2010سنوي�مش��ك�لرؤساء�األر�ان����القارة�اإلفر�قية�و�تم�خالل�عام�

  "�األول�مرة����املوزن�يق.��

 إفر�قيا ملنطقة األمر�كية ا��اصة العمليات قوات)�(SOCAFRICA. 

 اإلفر�قي� القرن �- املجتمعة املش��كة امل�مات قوة-�)�(CJTF-HOA.  

العالم�بصفة�ة�عسكر �،و�است�تاج�ي�ب�ن�أن�الواليات�املتحدة�تر�د�من�خالل�برامج�ا�األمنية  

و�رى�صناع�القرار�االمركي�ن�أن�ال�دف���-الساحل�اإلفر�قي��- عامة�والقارة�اإلفر�قية�بصفة�خاصة�

�ذه�السياسات�األمنية��و�ا��فاظ�ع���األمن�واالستقرار����املنطقة�اإلفر�قية�والعالم�ك�ل���ل�من

لكن�و ��،ال�����دد�األمن�العال���ا��رائم�من�خالل�القضاء�ع���ا��ماعات�اإلر�ابية�وع����ل�إش�ال

�ا��ارجية �السياسة �إال�توج�ات ��� �املظا�ر�ما �م�األمر�كية��ذه �طر�ق �عن �تصاغ �من�وال�� جوعة

الفواعل،�ومن�ب�ن��ذه�الفواعل�اللو�ي�اإلسرائي���الذي���دف�إ���تجزئة�الدول�ال����ش�ل�حاجز�

�والسودان �العراق �حالة �مثل �اإلقلي�� � �التوسع �ا��نوب�(أمام �عن �الشمال �)انفصال �...ا��� �ولبيا

�األمر�كية�ع��� �خاصة����الساحل�اإلفر�قيوكذالك�السيطرة �األس��ة����،�و�يأ�م�مواقع�النفط ع

� �ال�� �املناطق �وأزمات، �حروب �إ���ش�د ��تض�يق�بإضافة �الدولية �ع��املنافسة املنطقة��واإلقليمية

  1الساحل�اإلفر�قي.
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 ةاالقتصادی اآللیاتالمطلب الثالث: 

  � �ع�� �املوقع�يقوم �مثل �ثابتة �محددات �ع�� �ترتكز �اإلفر�قية �األمر�كية �الشراكة تحقيق

� �وال��وات �القارة�االس��اتي�� �أ�مية �ع�� �تأكيد �إ�� �دائما �يدفع �مما �التجارة �وخطوط الطبيعية

�األمر�كية، �املتحدة �للواليات �ال�ونية �السياسة �األجندة ���  اال�تمام�بدایات �عودو �1اإلفر�قية

 لتعز�ز �شر�عا طرح�حیث'' براون  رون'' األسبق التجارة ووز�ر �لی�تون  إدارة إ�� بأفر�قیا االقتصادي

 عرف ما'' �لي�تون �بيل''الرئ�س أطلق ھعلی و�ناء ال�و�غرس، ھعلی وافق األفر�قي االقتصادي التعاون 

 املفروضة ا��واجز��عض وإزالة الدیون  �عض من اإلعفاء ع�� احتوت ال�� "الك��ى  األفر�قیة باملبادرة

 عن والدیمقراطیة�رة�املزد املستقرة أفر�قیا �عث ب�دف وذلك ا��انب�ن ب�ن التجار�ة العالقات ع��

2ا��وصصة.� نظام وتطبیق االس�ثمارات وتحر�ر االقتصادي الت�امل طر�ق
 

 حساب ع�� �ان لو ح�� األفر�قیة القارة �� األمر��ي النفوذ تقو�ة إ�� �لی�تون  إدارة سعت لقد

 أن لواشنطن سبق لقد ،واالقتصادية والعسكر�ة السیاسیة املجاالت �� التقلیدي الفر�����النفوذ

 التحتیة �الب� مشار�ع تنفیذ �� ا�ملساعد� دوالر ملیون  350 بقیمة ألفر�قیا دعم�صندوق  أ�شأت

 �س�� ما اء�وإ� واملركزي  املخطط االقتصاد منظمة وتفكیك ا��ر االقتصاد�و���یع ا��اص للقطاع

 وأ�شأت األفر�قي، االقتصادي ال�سیج �� التغلغل ا��اصة مؤسسات�ا�ع�� �س�ل ل�ي العام بالقطاع

 واالتصاالت النقل مجاالت �� واملعونات املساعدات لتقدیم�ألفر�قیا التحتیة الب�یة صندوق  كذلك

  .دوالر ملیون  350 بت�لفة إضافیة عمل فرصة أالف 7لتوف�� ال��یة ��ات�والتج واملیاه والطاقة

 ���� �إفر�قيا �إدماج "��� �إفر�قيا ��� �األمر�كية �االقتصادية �السياسة �تحقيق �أدوات �أ�م ومن

االقتصاد�العال��"،�عن�طر�ق�����يع�الدول�اإلفر�قية�ع���ان��اج�سياسات�اقتصادية�نا��ة�و�و�

� �للتجارة �أفضل �فرص �ال��اية ��� �يخلق �بما �املستدامة �التنمية �من �نمط �يحقق ��م�(األمر�الذي

  3. )من�مجموع�التجارة�األمر�كية�%�1دل�التجاري�ب�ن�أمر��ا�والقارة�االفر�قة�ال�يتجاوز�التبا

 صدر الذي التقر�ر خالل من أفر�قيا �� األمر��ي االقتصادي التحرك أ�داف مالحظة�و�مكن

 للواليات االقتصادية العالقات ز�زع� م��عنوان 1997 عام منتصف �� ا��ارجية العالقات مجلس�عن

الفرص� من �ستفيد الك��ى�ال�� الصناعية الدول  مقدمة �� املتحدة الواليات ت�ون  بأن أو��� والذي
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 تطو�ر ع�� �لي�تون �للرئ�س السابقة األمر�كية اإلدارة عملت ذلك إ�� اواس�ناد أفر�قيا �� ا��ديدة

 ز�ارة أ�م�ا مؤشرات�عدة خالل من ات�� ما و�و االقتصادية، التنمية و�رامج األفر�قية التجارة

الذي�وافق�عليھ��إفر�قياوقانون�النمو��والفرص����، 1998 عام األفر�قية القارة إ�� �لي�تون  الرئ�س

� ��األمر��يال�و�غرس ��� �عليھ �املوافقة �تجددت �ثم �السنة �نفس ��إطار �� �رؤ�ة حول��أمر�كيةتحقيق

الشراكة�ورفع��مبدألقانون�ع���ازد�ار�القارة،�و�عتمد�ا�إ��"�التجارة�ال�املساعدات"�كس�يل��إفر�قيا

دولة�افر�قية�و�عد��ذا�القانون�منافسا�"التفاقية�لومي"�امل��مة��48ا��واجز�ا��مركية�عن�صادرات�

 1. ومنطق���ال�ار����والباسفي�ي��أفر�قياومنطقة��األورو�يب�ن�دول�االتحاد�

 مسألة ع�� التغلب ع�� تقدر لن األفر�قیة االقتصادية السیاسات أن ال�سعینات �� ات�� لقد

 الدین عبء تخفیف بمبادرة املتحدة الوالیات فتقدمت ھعلی �انت مما أسوأ، أصبحت�بل املدیونیة

 قررت  1999 �� �ولون  �� الكبار السبع الدول  قمة ولقاء 1996 س�تم�� �� فقرا األك���الدول  ل��ا ع��

 الدول  لیة�أ ع�� شروطا ووضعت املبادرة سیاسة املتحدة الوالیات وتب�ت الدیون �من�ملیار 90 إلغاء

 الفقر تخفیض برامج �عتمد و محددة اقتصادية بإصالحات تأخذ أن من�ا التخفیف�من املنتفعة

 األمر��ي والتصدیر االست��اد بنك من القروض دین تخفیض و�شمل�والتعلیم�ال��ة مجال �� خاصة

 من اق��بت أفر�قیة دول  وثمة األمر�كیة، الدولیة التنمیة وو�الة�الزراعیة�املنتجات �عض ومبیعات

 بلغ وقد وأوغندا، وموزن�يق �وما�� �وغی�یا� دیفوار و�وت بوركینافاسو�مثل الشروط تلبیة مستوى 

   .دوالر ملیار�15 �الدیون  من التخفیف مقدار

تجاه�األمر�كية�اسة�املساعدات�يس�أيضا�نذكر �ن�طرف�أمر��اومن�ب�ن�السياسات�املنت��ة�م

أفر�قيا،�إذ�ليخفى�أن�السياسة�ا��ديدة�ال���ترفع�شعار�التجارة�بدل�من�املساعدات،�ال��ع���إلغاء�

أو�تخفيض�املساعدات�األمر�كية�املقدمة�إلفر�قيا،�ولك��ا�ترتكز�ع���مبدأ�املساعدة�من�اجل�الرفع�

�املنطقة، �متطلبات �حسب �و�االقتصادي �السيا��� �اإلصالح �مستوى  لوالیاتا سعت حیث�2من

 % 0,16 من السنو�ة األمر�كیة مة�املسا قیمة رفع إ�� الدولیة للتنمیة األمر�كیة�الو�الة حسب املتحدة

 ملیار 19 من السنو�ة املساعدة قیمة ز�ادة إ�� سیؤدي ما و�و  األمر��ي القومي�الناتج من% 0,7 إ��

                                                           
1 � �السياسة "� �حمدي، �الرحمن ��األمر�كيةعبد ��إفر�قياتجاه �العزلة ��إ��من :��� ،"� �األ�رامالشراكة �التا��:��متوفر ، �الرابط ع��

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220134&eid=225�،")09/04/2014(.  
2
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 ملیون  750 من م��وظ �ش�ل للقارة األمر�كیة املساعدات وارتفعت دوالر ملیار�91 إ�� سنو�ا دوالر

  .2004 عام�دوالر ملیار إ�� دوالر

 �لی�تون  بیل'' ع�د �� خاصة ألفر�قیا تقدم ال�� األمر�كیة خاصة املساعدات تضاعفت لقد

 وقد دوالر، ملیون  1400 االقتصادية واملساعدات دوالر ملیون  600 اإل�سانیة املساعدات�بلغت حیث''

 ضة�املنا ال�شاطات لتمو�ل السابق �� �انت أن فبعد ألفر�قیا، األمر�كیة املساعدات�طبیعة �غ��ت

 االقتصاد �� الدولة تدخل وتقلیص ا��واجز إزالة �� تتمثل ا��اضر الوقت ���أصبحت للشیوعیة

 املتعددة الشر�ات مصا�� وضمان األجن�یة االس�ثمارات لتقبل واالقتصادي�اإلداري  واإلصالح

  .اإلنتاجیة القطاعات �� االس�ثمارات تنمیة و املعونات�استمرار مع ا���سیات

 ما أفر�قیا من و�ستورد تصدر املتحدة الوالیات إنأما�بال�سبة�للتبادل�التجاري�ب�ن�الطرف�ن�ف

 سنو�ا دوالر ملیار 15 املتحدة الوالیات و�ستورد�األمر�كیة العاملیة التجارة مجمل من�%�2ا������1 ب�ن

 80 %و�أ�ي 1997 �� دوالر ملیار 22,5 إ�� وارتفعت،�دوالر ملیار 13 أفر�قیا مع التجارة �انت 1990 ففي

  70 % ب�و�ذ النفط، من ھمعظم وال�و�غو والغابون �أفر�قیا وجنوب نیج��یا من أمر��ا است��اد من 

  .ونیج��یا وكی�یا وا�غوال�وغانا أفر�قیا جنوب إ�� املتحدة الوالیات تصدیر من

 ح�ن ففي النفط، أسعار ارتفاع �س�ب دوالر ملیار 29,4 إ�� 2000 عام �� التجارة ��م وارتفع

 فقد ولذا  10 %ز�ادة سوى  األفر�قیة التجارة تحقق لم أضعاف ثالث العاملیة التجارة ��م�ازداد

 الثانیة املرتبة ماب�ن املتحدة الوالیات وتأ�ي العاملیة التجارة من  1,5%  إ��%�4من �س�ت�ا�انخفضت

 املصنعة للسلع األمر��ي التصدیر من1%  من أقل أفر�قیا و�ستورد أفر�قیا، إ�� املصدر�ن ب�ن والثالثة

 �ش��ي  حیث ألفر�قیا سوق  أك�� �� األمر�كیة السوق  فإن ذلك ومع أمر��ا است��اد من 2 % من وأقل

  1 . %6.4ثم�فر�سا���%6.8تل��ا�بر�طانيا��إفر�قيا�تصدیر من % 19

 ثلث ولكن�،سنو�ا دوالر ملیار 7 املباشرة األجن�یة االس�ثمارات تدفق بلغ �2001-1995 ف��ة و��

 ونیج��یا % 52 أفر�قیا جنوب%� 72أ�غوال�و�� أفر�قیة دول  ثالث إ�� موج�ة �انت االس�ثمار محافظ

 األجن�یة االس�ثمارات تدفق مجمل من % 90 أي التجارة �� ��م أك�� النفط یمثل حیث % 12

  .املباشرة

                                                           

 
1
  �.�170- �165اشم��عمة،�مرجع�سبق�ذكره،��ص�ص��اظم 
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� �ال��راء��2008و�� �جنوب �وإفر�قيا �املتحدة �الواليات �ب�ن �التجاري �التبادل ���م ارتفع

� �بال�سبة �وواردات �صادرات �من �%�28الك��ى، �بال�سبة �األمر�كية �صادرات �فارتفعت حيث��29�%،

� �دوالر�6.18بلغت �األ *بليون �واردات �وارتفعت �قطاعات، �عدة �ش�دتھ �النمو�الذي ��س�ب مر�كية�،

بليون���1.86إ��لتصل��%�8.27وتنوعت�بموجب�قانون�الفرص�والنمو����إفر�قيا��"أجوا�"،�بال�سبة�

��دوالر�و�ذا �بلغت �ا��ام �النفط �واردات ��� �ز�ادة ��%��9.31س�ب �يمثل ��%5.78و�ذا �إجما��من

 1.*واردا��ا

وا�غوال�و�شاد�وجم�ور�ة����نيج��يا��2008أما�اك���خمس�دول�استفادة�من�قانون�"�أجوا"����

�ال�و� �الغابون ��� �أخرى �لدول �بإضافة �وسواز�الندا������������������������غو، �ول�سوتو �وكي�يا �ومدغشقر وال�امرون

  ومور�شيوس.

ومن�أ�م�التوج�ات�السياسة�األمر�كية�كذالك�من�الناحية�االقتصادية�السيطرة�ع���النفط�

�ماإلفر�قي،�من�خالل� �احتياجا��ا �األزمات�تأم�ن �خ��ة ن�النفط،�وتنو�ع�مصادر�الواردات،����ضوء

�النفط� �استخدام �وشيوع �املا���، �القرن �سبعي�يات �منذ �العال�� �النفط �سوق �عرف�ا �ال�� العنيفة

  .��اسياسيا،�وتزايد�االس��الك�األمر��ي�من�النفط،�بال��امن�مع�تناقص�اإلنتاج�األمر��ي�أيض

ما�ُعرف��إتباعع�����دأتو منا�ع�النفط����العالم،��ومن�ثم�سعت�واشنطن�إ���السيطرة�ع��

����التصدي�ل��ديد�تدفقات�»مبدأ��ارتر«باسم�
ً
�محور�ا

ً
،�الذي�استحدث�للمؤسسة�العسكر�ة�دورا

�من�سياسات�منظمة�
ً
�معاديا

ً
ال���ترمي�إ���تحقيق�التوازن��»أو�ك«النفط،�كما�أ��ا�اتخذت�موقفا

ب�ن�العرض�والطلب�من�النفط،�بما�يحقق�مصا���املنتج�ن�واملس��لك�ن،�ثم�سمحت�بامتداد�الذراع�

� �تجارتھ �ومسارات �النفط �منا�ع �وراء �األمر�كية �إدارة��أياالعسكر�ة �حددت �أن ��عد
ً
�خصوصا �انت،

  �2كية.للدولة�األمر �»إس��اتيجيةقومية�«بوش�االبن�النفط�كمص��ة�

،�ال��شارك�ا�فيھ�»مف�وم�خاص�لتأم�ن�النفط«فإن�الواليات�املتحدة�ت�اد�تنفرد�بـ��،وع���ذلك

�مصادر� �عن �البحث �مجرد �ع�� �املف�وم �ال�يقتصر�ذلك �حيث �املنافسة، �الدولية �القوى �من غ���ا

                                                           
إ���نيج��يا�%�47.7إ���جنوب�إفر�قيا��و�%�17.6بال�سبة��األمر�كيةارتفعت�إ���اك���خمس�وج�ات�افر�قية�للمنتجات��:صادرات� *

  إ���غانا.%�46.2و�–�س�ب�ز�ادة�الكب��ة����النفط�الغ���ا��ام�وقطع�الغيار��–إ���البن�ن�%�192إ���أ�غوال�%�65و
  وقطع�الغيار�والفواكھ�ومنتجات�عص���الفواكھ،�واملنتجات�ا��لدية�والبالس�يك�وم��ون�ال�ا�او.�املجو�رات�الواردات:�*

  .119عب���ب�سو�ي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 1
،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�اإلفر�قيةات�ءوراء�املوارد�"،����القرا�األمر�كيةعندما�تتحرك�السياسة��اإلفر�قيايمن�شبانة،�"�النفط�� 2

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=509�،")17/02/2014(.  
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�حماية�تلك�املصادر�من�األخطار 
ً
ال��ديدات�أو��النفط،�وتأم�ن�طرق�الوصول�إل��ا،�وإنما��شمل�أيضا

�واملحتملة �تلك��القائمة �إ�� �النفاذ �من �املنافسة �القوى �ومنع �استقرار�أسعار�النفط، �ع�� وا��فاظ

  �.املصادر�واالستحواذ�عل��ا

�اإلطار ��ذا ��،�� �أ�مية �اإلفر�قي �النفط �حيث��إس��اتيجيةيك�سب �املتحدة، �للواليات خاصة

بدأت�است��اد�النفط�من�القارة�منذ�ا��مسي�يات�من�القرن�املا���،�وقد�صدر�العديد�من�التقار�ر�

  الرسمية�والتحليالت�غ���الرسمية�ال���تؤكد��ذا�املع��.�

����العام��،ع���املستوى�الرس��
ً
م�حول�2001أصدر�نائب�الرئ�س�األمر��ي�ديك��شي���تقر�را

إفر�قيا�ست�ون�أحد�املصادر�األمر�كية�«ياسة�القومية�األمر�كية�بال�سبة�للطاقة،�أكد�فيھ�أن�الس

�والغاز �النفط �من ��سرعة �»املتنامية �أعلن �كما �األمر��ي��وال�� ، �وز�ر�ا��ارجية �مساعد �ا�س�ي��،

�»مر��اقومية�أل �إس��اتيجيةالنفط�اإلفر�قي�أصبح�مص��ة�«م�أن�2002للشؤون�اإلفر�قية����ف��اير�

وكذا�صرح�رئ�س�ال��نة�الفرعية�التا�عة�ل��نة�الشؤون�ا��ارجية����مجلس�النواب�األمر��ي�بأنھ�

أولو�ة�بال�سبة�«م�يجب�التعامل����موضوع�الب��ول�اإلفر�قي�ع���أنھ�2001س�تم�����11عد�أحداث�

م�عزم�2006كما�أعلن�الرئ�س�بوش����خطابھ�عن��حالة�االتحاد�عام��،»إ���األمن�القومي�األمر��ي

�األوسط75الواليات�املتحدة�االستغناء�عن� �الشرق �الواردات�النفطية�من �عل��ا��،%�من وا��صول

  �م.�2025من�مصادر�بديلة�بحلول�العام�

�أخرى  �ج�ة �ال��،ومن �واإلعالمية �والتقار�ر�األ�اديمية �التحليالت �الكث���من �تؤكد�صدرت �

�األمر�كية �املتحدة �للواليات �بال�سبة �اإلفر�قي �النفط ��،أ�مية �إعالن �ذلك �شيفرون�«ومن شركة

�»تكسا�و �العام ��� �السنوات�2002، �مدى �ع�� �إفر�قيا �دوالر��� �مليارات �خمسة �اس�ثمرت �أ��ا م،

  �مليار�دوالر����السنوات�ا��مسة�القادمة.��20ا��مسة�املاضية،�وأ��ا�سوف��س�ثمر�

��،دير�بالذكروا�� �السابقة �األمر�كية �ا��ارجية �وز�رة �را�س"أن �أ�م��"�وندال��ا �من �واحدة �انت

���عيون�أمر��ا�ع���«قيادات�الشركة�املذ�ورة،�كما�صدر�تقر�ر�عن���يفة�واشنطن�تايمز��عنوان�

�إفر�قيا ��� �والنفط �اإلر�اب، �»شب�ات �تقر�ر�ملجلة �وكذا �أن��"اإلي�ونوم�ست"، �يؤكد ال��يطانية

  1». النفط��و�الغاية�األمر�كية�الوحيدة����إفر�قيا«

                                                           
  ،�مرجع�سبق�ذكره.ايمن�شبانة� 1
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�أ�م�ا:� �من �العوامل، �من �عدد �إ�� �األمر�كية �اإلس��اتيجية ��� �اإلفر�قي �النفط �أ�مية و�عود

�س ��شأن �ا��ر�ة �من �بھ �بقدر��عتد �للنفط �املنتجة �اإلفر�قية �الدول �والتصدير�تمتع �اإلنتاج ياسات

�ملنظ�واألسعار  �ال�ي�ت�� �معظم�ا �إن �حيث �مناطق��،»أو�ك«مة ��� �النفط �إنتاج �تراجع �إ�� باإلضافة

�النفط� �قطاع �النمو�الكب����� �مقابل ��� �وذلك �و�حر�الشمال، �املكسيك �خليج �و�خاصة عديدة،

وال��راء��،و�شاد�،اإلفر�قي،�ودخول�دول�جديدة�إ���ميدان�إنتاج�النفط�وتصديره،�مثل�مور�تانيا

�فضال  �السواحل��الغر�ية، �من �اإلفر�قي �وا��نوب �الغرب ��� �النفط �منا�ع �وقرب �املنتج، �جودة عن

� �إ�� �تصل �ب�سبة �نقلھ �ت�اليف �من �يخفض �بما �األمر�كية، �ا��ليج�40الشرقية �بنفط �باملقارنة %

��س�ي�،العر�ي
ً
من�منطقة�ا��ليج�ا�كما�أن�خطوط�نقل�النفط�من�إفر�قيا�تمر�ع���مناطق�أك���أمنا

إذا�علمنا�أن���م�اإلنفاق�األمر��ي�من�أجل��او���م��ة����غاية�األ�مية،�خصوص�والشرق�األوسط،

  �.امليار�دوالر�سنو��50تأم�ن�مصادر�النفط����الشرق�األوسط�يبلغ�نحو�

وع���ذلك؛�دأبت�واشنطن�ع���التدخل����السياسة�النفطية�للدول�اإلفر�قية،��ش�ل�سري�

،�ومن�ذلك�ح
ً
كما��،»أو�ك«نظمة�الدول�املصدرة�للنفط���روج�من�منيج��يا�ع���ا�ر ضومعلن�أيضا

اتج�ت�الشر�ات�األمر�كية�إ���السيطرة�ع���مناطق�إنتاج�النفط����القارة،�حيث��ستورد�الواليات�

،�و�نا�تحتل�منطقة�غرب�إفر�قيا�امليون�برميل�من�النفط�سنو��770املتحدة�من�القارة�أك���من�

� �مثل: �أيكسون (أ�مية�خاصة،�حيث��سيطر�ع���االس�ثمار�����ذه�املنطقة�شر�ات�أمر�كية�كب��ة,

� ��Exxon Mobilمو�يل ���س �أم��ادا ،Amerada Hessت�اس�و��� �شيفرون ،Chevron Texaco�

  �.Marathon Oïl)أو�ل��وماراتون 

،�و���امليون�برميل�يومي��1.5ستورد�من�غرب�إفر�قيا�نحو�واليوم�أصبحت�الواليات�املتحدة�

�تقر�ب �دفع�ا �ما ��و �ذلك �ولعل �السعودية، �العر�ية �اململكة �من ��ستورد�ا �ال�� �نفس�ا الكمية

منطقة�ا�تمام�حيوي�للواليات�«ال�ونجرس�األمر��ي�إ���إصدار�تقر�ر�أو����فيھ�بجعل�خليج�غي�يا�

�األمر�كية ��1».املتحدة �من �الرغم �حقوق�ع�� �تن��ك �ال�� �الدول �ب�ن ��عت���من �االستوائية �غي�يا أن

اإل�سان،�ولكن�الواليات�املتحدة��غض�النظر�عن��ذه�االن��ا�ات�من�اجل�ا��صول�ع���مصا���ا�

 ��2النفطية����املنطقة.�

                                                           

  املرجع�نفسھ.� �1
  .122عب���ب�سو�ي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 2
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�است�تاج�ملا�سبق�يت���أن�الواليات�املتحدة�األمر�كية�من�خالل�توج�ا��ا�اإلس��اتيجية�تجاه�  

احل�اإلفر�قي��عد�ا��رب�الباردة،�تنوعت�ف�انت��ناك�توج�ات�عسكر�ة�و�ان�أبرز�ا�القيادة�الس

� �االفر��وم" "� �إفر�قيا ��� �ا��ديدة �ال���العسكر�ة �اإلر�اب �ظا�رة �ع�� �القضاء �اجل �من وذالك

�العالم ���دد �أصبحت ��إ��، �املبادرات ��شر��األمر�كيةجانب �خالل �من �السيا��� �املجال مبادئ����

الديمقراطية�و�قضاء�ع���األنظمة�االس�بدادية،�بإضافة�إ���املبادرات�ذات�الطا�ع�االقتصادي�من�

  خالل�تحس�ن�مستوى�االقتصادي�والرفع�من�مستوى�التنمية����املنطقة.

�اإلفر�قي�   �الساحل ��� �الوضع ��و�تحس�ن ��ل �املبادرات ��ذه ��ل �من �ال�دف �أن �أمر��ا ترى

�اإلر�اب �ع�� ��والقضاء �أحداث ��عد �2001س�تم���11وخاصة �للدارس �ي�ب�ن �ولكن �تلك�أ، ��ل ن

�اإل�سا�ي �وح�� �والسيا��� �االقتصادي �لطا�ع �واحتواء�ا � �تنوع�ا �من �رغم �ع�� �إن��،املبادرات إال

���املنطقة،�ونقصد�مصادر�الطاقة��األمر�كيةحماية�املصا����ذا��و���لال�دف�ا��قيقي�من�وراء�

�وغاز�واليورانيوم �نفط �����من �حدث �ما �و�ذا �اإلفر�قية �الدول �تفن�ت �األمر�إ�� �تطلب �وان وح��

من�خالل�السيطرة�ع����اإلس��اتيجيةجانب�املصا����إ���)انفصال�ا��نوب�ع���الشمال(السودان�

�خليج�غي�يا�واملغرب�العر�ي،�وال�دف�األ�م��و�محاولة�ا��د�من�ان�شار�الدين�اإلسالمي����املنطقة

�الص ��� �حدث �ما �و�ذا �سنة �والعسكري��2006ومال �املادي �الدعم �املتحدة �الواليات �قدمت عندما

إلثيو�يا�من�اجل�اإلطاحة�باتحاد�باملحاكم�اإلسالمية�خوفا�من�أن�تصل�إ���السلطة�وتصبح�مصدر�

  ��ديد�ملصا���ا����القرن�اإلفر�قي�و�ذا�ما�أطلق�عليھ�"صامو�ل��ي�تغتون"�بصادم�ا��ضارات.

 ���منطقة إس��اتيجي��ا تنفيذ �� املتحدة الواليات و�عتمد�ا اعتمد��ا ال�� اآلليات مختلف إن  

�العديد واملد�ي، العسكري  ا��انب�ن ب�ن متنوعة يبدو ما ع�� وال�� اإلفر�قي الساحل  من تواج��ا

  . املوا�� املبحث� خالل من مناقش��ا س�تم التحديات
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  جدلیة التنافس والھیمنة: األمریكیة في المنطقةالتحدیات اإلستراتیجیة المبحث الثاني: 

�اإلفر�قي �� األمر��ي الوجود يواجھ   �الساحل إقليمية� ،تحديات التحديات من عدد منطقة

 الدولي�ن الالعبون ��غ�� فبعد القوى، مواز��ن �غ�� عن نجمت دولية وأخرى  ا��وار الدول  بواقع ترتبط

�بصفة��اإلفر�قية القارة ع�� املتنافسون  �غ�� ، العالم مستوى  ع�� �اإلفر�قي �والساحل �عامة بصفة

 ا��انب جانب�ن، من حادة منافسة أمام نفس�ا�األمر�كية�املتحدة الواليات وجدت وعليھ�،خاصة

  ة.القار  �� مصا���ا عن للدفاع معينة سياسات إتباع عل��ا�فرض ما و�ذا أورو�ي واآلخر اآلسيوي 

  الفرنسي  التحديالمطلب الثاني: 

�العظ��� �الدولية �القوى �ب�ن �محموم �صراع �محط �الدوام �ع�� �اإلفر�قية �القارة �ش�لت لقد

�لتنافس�القوى�اإلقليمية�الصاعدة
ً
فمنذ�قرون�عديدة�والقارة�السمراء�تتعرض�ملختلف��،ومسرحا

ع���الرغم�من�أفول�نجم�القوى�االستعمار�ة�التقليدية�و�روز��،أنواع�االستعباد�واالستغالل�وال��ب

�ع���األقل،�صاعدة�جديدة�تتحدث�قوى 
ً
عن�ا��ر�ات�وحقوق�اإل�سان�ومحار�ة�العبودية��،�نظر�ا

 .واالتجار�بال�شر�وسوا�ا

��ذه �أيامنا ��� �ع���،و�دأ �الصراع �من �جديد �الص�ن��فر�قياإل �الساحل نمط �دخلت حيث

�إسرائيل �وحليف��ا �املتحدة �الواليات �جانب �إ�� �بقوة �التقليدية�،حلبتھ �األورو�ية �القوى �عن
ً
�فضال

�مرحلة�جديدةاألمر�الذي��ا�بوصف�ا�قوة�صاعدة�إقليمي�إضافة�إ���إيران �القارة �بدخول��ذه ����

تتحول�ف��ا�إ���نقطة�جذب�ومسرح�عمليات�وساحة�صراع�ع���النفوذ�والنفط�وال��وات�ب�ن�القوى�

�ع�� �االستحواذ �إ�� �الساعية �اإلقليمية �والقوى �وال��وات��الدولية �املوارد �من �األعظم القسم

� �ا��وع،�والفقر،�واملرض�قطاعات��أملاس�ااإلفر�قية�بذ���ا �يضرب �ا��غرا���فيما ونفط�ا�وموقع�ا

  1.واسعة�من�شعو��ا

� �األورو�ية �الدول �إحدى ��ال���عت���فر�سا �أن����استطاعت �ال�سعينات �من �األول النصف

� �األو�� �الدولة ��انت �ر�ما �بل �السابقة، �األفر�قية �بمستعمرا��ا �وطيدة �عالقات �ع�� �ذا����تحافظ

املجال،�إذا�ما�قورنت�بالدولة�االستعمار�ة�األخرى،�مثل�بر�طانيا�وإيطاليا�وال���غال�تمكنت�فر�سا�

�قية،�ن�يجة�لسياسة��عاونية�محكمة�ودقيقة�طبق��ا�عالقا��ا�األفر ���من�بلوغ��ذه�املرتبة�املتم��ة�

                                                           
1 �� "� ��وش، ��إفر�قياعمر �القوى �لتنافس �ومسرح �"،�اإلقليميةصراع �االقتصادية،�الصاعدة �التا��:����: �الرابط �ع�� متوفر

http://www.aleqt.com/2010/07/16/article_419329.html�،")12/04/2014(.  
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���� �األفر�قية �الدول �السياسة�����عض �ل�ذه �و�انت �والثقافية �واالقتصادية �العسكر�ة املجاالت

  1ة.السياسة�العاملي���مرتكزات��امة،���دف�إ���اإلبقاء�ع���دور�ا�املؤثر�

البحث�عن�أسواق�لتصر�ف�السلع�الفر�سية����القارة�األفر�قية����الفر�سية�املصا���تركزت�

نقصا��ياملصنعة،�وعن�موارد�أولية�لتنمية�الصناعات�الفر�سية�املدنية،�فإذا�علمنا�أن�فر�سا��عا�

وأ��ا�مضطرة�الستكمال��ذا�النقص�من�خارج�حدود�ا�ل��فاظ�ع���،��ذه�املوارد�داخل�أراض��ا���

��صناعا��ا �وخاصة �اإلفر�قية �للقارة �اتج�ت ����فقد ��انتا �السوفي�� �واالتحاد �املتحدة �الواليات إن

ا�سعت��وتأس�سا�ع����ذه�السياسة،�صراع�و�ان�مجال�صراع�ما��و�أورو�ا�واسيا�والشرق�األوسط

أفر�قيا�����عمل���ال�املصا���االقتصادية�الفر�سية�ع���القارة،�ح���بلغ�عدد�الشر�ات�الفر�سية�

   .ألف�وخمسمائة�شركة�حوا��

 � �املواقع �ع�� �القاعدة�����اإلس��اتيجيةالسيطرة ��عطى �فمثال �األفر�قية، �الدول �عض

و�و��للبحر�األحمر �ا��نو�يمراقبة�املدخل���لفر�سا�م��ة�عامة،�أال�و��جيبو�ي���العسكر�ة�الفر�سية�

� ��املا�ياملمر �املستوى �ع�� �األ�مية �العر�ية��والتجاري �االس��اتي��بالغ �للملكة �ملشاطأتھ وذلك

�جنوب� �ب�ن �العاملية �التجارة ���طوط �ر�طھ �إ�� �باإلضافة �ا��ليج، �دول �بقية �من �وقر�ھ السعودية،

   .وشرق�آسيا�وأفر�قيا�والشرق�األوسط

وجدير�بالذكر�ومن�ب�ن�مصا���الفر�سية����املنطقة��و�ا��د�من�ان�شار�اإلسالم�السيا���،�

� �املسلم�ن ��سبة ����أن �ب�ن �ت��اوح �الفرا�وفونية، �100الدول �58و��جيبو�ي���% �مرورا����% �شاد

� ��90حوا��بالسنغال �الن�شار�اإلسالم �صا��ة �ب�ئة ��ش�ل �مما �و�و��ش�ل��السيا���% �املنطقة ��

  خطر�ع���املصا���الفر�سية����املنطقة.

�الفر�سي �للسياسة �أساسيا ��دفا �األفر�قية �استقرار�األنظمة �ع�� �ا��فاظ �يمثل القارة����ة

�لذلك� �املختلفة، �والقبائل �العرقيات �ب�ن �األ�لية �ا��روب �اندالع �احتمال �من �االستقرار�يقلل ف�ذا

��عد��ف�� �ال��عرف �جديدة �نظم ����يع �عن �سلبيا��ا، �رغم �القو�ة �القائمة �النظم �مساندة تفضل

���مارات�الفر�سية�مدى�قدرا��ا�ع���السيطرة�ع���شعو��ا،�و�ؤدى��ذا�االستقرار�إ���ازد�ار�االس�ث

  2.القارة

                                                           
،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��راماأل جنوب�ال��راء�"،���:���قيار إف،�"�السياسة�الفر�سية����رأفتجالل�� 1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220197&eid=264�،")12/04/2014(.  
  املرجع�نفسھ.� 2
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 ولیام'' ز�ارة خالل ظ�ر�الباردة ا��رب �عد خاصة القارة �� امل��اید األمر��ي النفوذ ة�مواجإن�

  :أكد 1998 د�سم�� �� للقارة�األسبق األمر��ي التجارة وز�ر '' دی��

 ع�� مصممة بالده وإن "�فر�سا" األورو�ی�ن نفوذ دائرة من ل��روج لة�مؤ  عدیدة دوال ناك� ھأن

ومن�ب�ن�اآلليات�ال���،�أفر�قیا �� التجار�ة االس�ثمارات �عملیة طو�ل مدى وع��� قاطع��ش�ل االل��ام

�الواليات �ظ�ور �وخاصة��عد �املنطقة ��� �نفوذ�ا �من�اجل�املحافظة�ع�� املتحدة����أت�إل��ا�فر�سا

  .الثقافيةو �العسكر�ة�واالقتصادية�اآللياتم��ا�نذكر�كمنافس�قوي����املنطقة،

  سكریة: ـالعاآللیات  -1

  � �تملك �فر�سا �����انت ��حوا���1960سنة �عسكر�ة �قاعدة �غ���أن����مائة �األفر�قية القارة

� �والتطور �الت�لفة �دفع�����التكنولو��ارتفاع �ذا��ا، �األفر�قية �األنظمة �وتطور �العسكر�ة الوسائل

،�ومن�ب�ن�القواعد�نذكر�القاعدة�وصلت�اليوم�إ���ست�فقطقواعد�ح���فر�سا�إ���تصفية��ذه�ال

� �وتملك �إفر�قيا ��� �الفر�سية �القواعد �أ�م �من �و�عد �بحر�ة �قاعدة �و�� �جيبو�ي ��� �2850املوجودة

  ��1مم�....ا��.�155ر�امركبة�مدرعة�لالستطالع��وست�مدافع�عي�26جندي�فر����،�و

مع��العسكري التعاون����ا��ديد،�اضطرت�فر�سا�إ���تطو�ر�سياس��ا��العال��ظل�النظام����

��� (FAR) خطة�حديثة�تقوم�ع���فكرة�إ�شاء�قوة�للتدخل�السر�ع�1993سنة����أفر�قيا�فاعتمدت�

� �فر�سا، �غرب �من���جنوب �اعدة �تتدخل �أن �القوات ��ذه �و�ستطيع �ور�ن �ونانت �تولوز �مثل ���طق

القواعد�املتبقية����ألفر�قية�و�ساعد�ا�القوات�الفر�سية�املوجودة��ل�أنحاء�القارة�ا���وقت�قص���

���� �فقط، �مساعدا �دور�ا �أصبح �األخ��ة �القوات ��ذه �أن �ور�ما ��ف��أفر�قيا ��عد �إ������لم حاجة

���و�شرى�مكثف�لذلك�خفضت�فر�سا�من�أعداد�ا��نود�واملس�شار�ن�العسكر��ن��عسكري وجود�

  .�رض�األفر�قيةبقيت�ع���األ ��ال�تلك�القواعد�

�القواعد�العسكر�ة�   �األدوار�ع�� �و����وتوزع �األفر�قية���فر�سا أفر�قيا�حسب�خطورة�األزمة

فإذا��انت�مجرد�حركة�تمرد�محدودة�بحيث�ال�تؤثر�ع���ا��ياة�السياسية�داخل��ذه�الدولة،�ت��ك�

� �القوات ��ذه �فشلت �فإذا �وج�از�الشرطة، �ا���ش �من �الوطنية �للقوات �حصار�ا �م�مة ���فر�سا

����2006ب�ن�األمثلة�نذكر�ما�حدث�سنة��،�ومناأفر�قي���م�م��ا،�تدخلت�القوات�الفر�سية�املقيمة�

                                                           
�عد�ا��رب�الباردة�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��إفر�قيا"�العالقات�الدولية����� 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/AlakatDwal/sec04.doc_cvt.htm�،")14/04/2014(.  
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� ��شاد �قاعد��ا �من ��شاد �إ�� �فر�سا ����نقلت �بقيت �حر�ية �معدات �أش�ر����تولوز �أر�عة �ملدة �شاد

�رئ�س� �مساندة �األر�� �ع�� ��انت �ا��قيقة �ب�نما �دور�ة، �عسكر�ة �مناورات �املعلن �ال�دف و�ان

� �"ا��م�ور�ة ��"د�يإدر�س �الشعبية �املظا�رات �اند�ال��ضد �الفر�سية �السفارة �ضده ���لعت

  1ا.اندجامين

السنوات�األخ��ة�من�ال�سعينات����أفر�قيا����راجعت�فر�سا�سياس��ا�العسكر�ة�و�عد�ذالك�  

كما��الديمقراطية�رواندا�وال�ونجو�برازافيل�وال�ونجو ���وقد�ي�ون�ذلك�راجعا�إ���إخفاقا��ا�املتتالية�

� �للتدخل �م�يأة ��عد �لم �واألفر�قية �الدولية �الظروف �وضعت��العسكري �األجن��أن �ثم املباشر�من

أن��ساعد�فر�سا����والفكرة�الرئ�سية�ل�ذا�ال��نامج��"Recamp"برنامجا�أسمتھ��1997فر�سا�سنة�

�استق �إ�� �بذلك ��ادفة �اإلقليمية، �الدول �تلك �مؤسسات �دعم �خالل �من �ولكن �األفر�قية رار�الدول

أو��القاري �ش�لت�ع���املستوى��ال��القارة�والس�ب��و�أن�املؤسسات�العسكر�ة�األفر�قية����األمن�

التا�عة�لدول�غرب��واسمثل�قوات�حفظ�السالم�التا�عة�ملنظمة�الوحدة�األفر�قية�أو�اإل��اإلقلي��

س��اليون�����ة�حقق��ا�املؤسسة�ا����ال��أفر�قيا،�ما�تزال�محدودة�القدرات�رغم��عض�النجاحات�

إطار��ذا�ال��نامج�تقود�فر�سا�بتدر�ب�ا��نود�األفارقة�ع���حفظ�السالم�وع���مواج�ة����وليب��يا�و

� �املجتمع �مؤسسات �بمعاونة �وذلك �ا��روب، �عن �الناتجة �ل�ذا��املد�يال�وارث �فر�سا �رصدت وقد

� ��180ال��نامج �فرنك �فر����مليون �تمثل ،20� �التعاون �م��انية �مجمل �من �الفر�����سكري الع%

  .األفر�قي

�للدول �1998يديما�ا�بالسنغال�عام�ج���قد�نظم�مناورات�عسكر�ة��"Recamp"برنامج��و�ان  

�و�����األعضاء �أفر�قيا، �غرب �لدول �االقتصادية �ع��ا��ماعة �اا��ابون ��2000م �األعضاء ���للدول

�برنامج �جدير�بالذكر�أن �أفر�قيا �وسط �لدول �االقتصادية �لل��نامج��"�Recamp"ا��ماعة يتصدى

�(�Acriاألمر��ي (� �فر�سيوذلك �إطار�محاوالت ��ذا��� �وان �األمر��ي، �التحدي �مواج�ة �اجل �من ة

�اإلطراف �ومتعدد �مفتوح ��ال��نامج �البعد�أما �ع�� �ال��نامج �و�ركز��ذا �وانتقا�ي، �ف�و�ثنا�ي الثا�ي

� �ي�ون  وسوف الوقائية، بالدبلوماسية تتم�� سوف املستقبلية العالقات جميع فان ثم ومنالوقا�ي،

�السالم صنع مجال �� اإلفر�قية القدرات بناء �و األسا��� ال�دف �ما،  الوزراء رئ�س قالھ فحسب

                                                           
  .املرجع�نفسھ� 1
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�"جوز�ان ليو�نال "الفر���� �� " LIONEL JOSPIN� �إن  �� السالم حفظ و باالستقرار م�تمة فر�سا"

  1.اإلفر�قية القارة

  تصادیة: ـات االقـاآللی -2

 اآلليات من العديد خالل من اإلفر�قية القارة �� االقتصادي وجود�ا تدعيم فر�سا ستطاعتا

التجارة�البي�ية�ب�ن�فر�سا�وغالبية�دول�غرب�ووسط�القارة�وتبذل�فر�سا�محاوالت�دءو�ة��أ�م�ا ومن

�ف �مازالت �و�الفعل �ف��ا �متم��ا �مركز�ا �بقاء �وضمان �العالقات �الستمرار��ذه �الدول����ر�سا، �عض

املستورد�األول�ملواد�ا��ام�واملصدر�األول�للسلع�املصنعة،�ورغم�ذلك�فاإلشارة�واجبة��الفرن�وفونية

  .القارة��ش�ل�عام�ع���مدى�السنوات�األخ��ة����االقتصاديلدور�فر�سا��التدر���إ���االنحصار�

� �بال�سبة �أما �الفر�سية �أ�م����االس�ثمارات �من �الفر�سية �األموال �رؤوس �فمازالت أفر�قيا،

كث���من�الدول�الفرن�وفونية،�ونخص�بالذكر��وت�ديفوار�وا��ابون�ونذكر����مارات�األجن�ية�االس�ث

� �الفر�سية �واألموال �والتكنولوجيا �ا����ة �اش��اك �اقتصادية����أيضا �أ�مية �ذوى �مشروع�ن إقامة

ل�ا��زء�األسف���حيو�ة�بال�سبة�للسنغال�ومور�تانيا،�و�ما:�مشروع�استصالح�أرا������ر�السنغال�

  .مور�تانيا���ومشروع�استخراج�ا��ديد��وما��منھ�واملش��ك�ب�ن�السنغال�ومور�تانيا�

 � �فر�سا �األفر�قية����و�عتمد �بالسوق �القديمة �خ����ا �ع�� �االس�ثمارات ��ذه �تنمية مجال

�وأذواق�ا � و�احتياجا��ا �الفرنك �منالفر����منطقة �عشر�دولة �ستة �ترتبط �أفر�قيا��، �ووسط غرب

التعامل�بالعملة�الفر�سية�و�عتمد��أفر�قيمما�ي�يح�ل�سع�ن�مليون�مواطن��الفر�����بمنطقة�الفرنك

   :أدا��ا�ع���مبادئ�أر�عة����الفر����منطقة�الفرنك�

� �الفرنك �ب�ن �سعر�التحو�ل �ثبات �ـ ��األفر�قيأ �سعر�التحو�ل��الفر����والفرنك �أن وجدير�باملالحظة

� ��1948استمر�من ��1994ح�� �(الفرنك �خفضت���الفر���ثابتا �ثم �أفر�قيا) �فرن�ا �خمس�ن �ساوى

�أفر�قي�ساوى�مائة�فرنك��الفر����فأصبح�الفرنك��األفر�قيسعر�الفرنك��1994يناير�����12فر�سا�

  .السوق ���تتطابق�قيمتھ�االسمية�مع�قيمتھ�الفعلية��ل�يوذلك�

إلصدار�العملة:�البنك��مركزي ب�ـ�تقسيم�منطقة�الفرنك�إ���ثالث�مناطق�فرعية،�ول�ل�منطقة�بنك�

اتخاذ������زر�القمر�واملايوت،�و�شارك�فر�سا��املركزي ،�والبنك�BCEAOلدول�غرب�أفر�قيا�ـ��املركزي 

   .�ل�مؤسسة�من�املؤسسات�املالية�املذ�ورة���القرارات�املالية�
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�موالاأل د�ـ�حر�ة�انتقال�رؤوس�األموال�من�الدول�األفر�قية�إ���فر�سا�والعكس�وت�سيق�خروج��ذه�

)�من�UMOAإ���خارج�فر�سا�والدول�األفر�قية�وتقن�نھ�وتت�ون�الوحدة�النقدية�لدول�غرب�أفر�قيا�(

أما��ب�ساو،��وت�ديفوار،�توجو،�البن�نفاسو،�النيجر،�السنغال،�غي�يا�نا،�بوركيما��الدول�التالية:�

غي�يا��سطى�ال�ام��ونو )�فتت�ون�من:��شاد،�أفر�قيا�الUMACالوحدة�النقدية�لدول�وسط�أفر�قيا�(

  1ا��ابون�،�ال�ونجو،�وتت�ون�املجموعة�الثالثة�من:�جزر�القمر،�واملايوت.االستوائية�

،�ومن�خاللھ�إ���العمالت�العاملية�الفر����إ���الفرنك��األفر�قيج�ـ�حر�ة��املة�من�التحو�ل�الفرنك�

بخالف�أية�عملة�أفر�قية�أخرى،�باإلضافة�إ���أن��ذا��األفر�قيالفرنك����ااألخرى�و�ذه�م��ة�يتمتع�

� �الفرنك �منطقة �لدول ��سمح �ي�ون��الفر����النظام �أن �دون �األخرى �األجن�ية �بالعمالت بالتداول

%�من�65لد��م�بالضرورة�فائض�م��ا�مقابل��ذه�امل��ة�تلزم�فر�سا�البنوك�املركز�ة�األفر�قية�بإيداع�

أموال�منطقة��ثل��،�و�ذلك�تضمن�فر�سا�سيطر��ا�ع���الفر�����ركزي املالبنك����ا��ارج����أموال�ا�

�ي�ية�بي��ا�و��ن�الدول�األفر�قية،�مما��ع���سيطر��ا�ع���القدر�األك���من�التجارة�الباألفر�قيالفرنك�

سي�سرب�إ���التجارة�من�الدول�الصناعية�األخرى��الذيكما�تضمن�بذلك�أن�القدر�من��ذه�األموال�

  االقتصادية�الفر�سية����املنطقة�اإلفر�قية.وغ���ضار�باملصا����سي�ون�ض�يال 

  الثقافیة: ات ـاآللی -3

 با�� إ�� بالقیاس وذلك بالتم�� فر�سا تنفرد الذي املجال األفر�قیة، الفر�سیة العالقات �عت��

 مثل ا��دیثة، العظ�� السیاسیة القوى  أو القدیمة االستعمار�ة الدول  �انت سواء الغر�یة�الدول 

 �ان سواء ،ھب تتصل الذي املجتمع �سیج �� �عمق �غوص ف�ي السوفی��، واإلتحاد�املتحدة الوالیات

 املجال ذا� �� تتعامل ف�ي ثقا��، �عاون  ش�ل �� �ان أو تقلیدي استعمار ش�ل��� االتصال ذا�

 ذه�ل القانونیة الصبغة األمر لزم إذا لتعطي الرسمیة املؤسسات�تأ�ي ثم الشعوب،�مع األو�� بالدرجة

�الدول�اإلفر�قية،�غ���أن��ذه�امل��ة�أخذت��العالقات وخطورة�قوة نا� ومن العالقات �مع الثقافية

 مع الثقافیة عالقات�ا �� فر�سا و�عتمد االنجلوسكسونية املنافسة أمام،�ت��اجع����السنوات�األخ��ة

  .نذكر�م��ا�عناصر  عدة ع�� األفر�قیة الدول 
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  � �الفر�سية ����اللغة �السائدة ����اللغة �إ�� �باإلضافة �أفر�قيا، �ووسط �غرب ����جيبو�يدول

أفر�قيا����و�قدر�عدد�الذين�يتحدثون�الفر�سية��الشر��،ا��نوب����الشرق�ومدغشقر�وجزر�القمر�

وتم�إ�شاء�مؤسسات��عليمية�ابتدائية�وثانو�ة����إفر�قيا�من�اجل�التدر�س��س�ان�القارة�%�من11

وتم�إ�شاء�أيضا�مراكز�ثقافية�ال���بدور�ا�تؤدي�إ���توطيد�العالقات�الثقافية�ب�ن��الفر�سية�باللغة

� �خالل �من �اإلفر�قية �واملجتمعات ���������وثائقیة أفالم ش�ل �� ا�إبراز  و املحلیة الثقافات رصدفر�سا

 اللغة إ���املحلیة اللغات من املختارة األدبیة األعمال �عض ب��جمة تقوم كما أثر�ة، و فنیة ومعارض

 اللغات��عض لكتابة التعلیمیة واملؤسسات�الثقافیة املراكز مع الت�سیق ع�� و�عمل الفر�سیة،

 )الفرن�وفونية( بالفر�سية املتحدثة�الدول  مع عالقا��ا فر�سا ر�طت وقد�.1االن�شار واسعة املحلیة

 .إفر�قية فر�سية قمة مؤتمرات لعقد فر�سية مستعمرات �انت وال��

 بذلت ال�� ا���ود من و�الرغم ،�1986 عام منذ ا��انب�ن ب�ن الدور�ة االجتماعات بدأت وقد 

 املؤسسات ب�ن�للعالقات والضوابط اإلطارات لوضع بار�س �� األو�� الفرانكفونية القمة منذ

 إ�� �عود و�ذا ،2عليھ �و�ما ع�� الفرانكفونية ل��ركة املؤسس ا��انب بقي املتعددة الفرانكفونية

 الدول  عدد و�بلغ بار�س، �� ومثيال��ا�اإلفر�قية واملؤسسات السلطة أنظمة ب�ن العضوي  االرتباط

 فوار�و�ودي وال�و�غو القمر وجزر  و�وروندي، بن�ن( تضم�دولة 28 الفرانكفونية املجموعة �� األعضاء

 ورواندا الوسطى وإفر�قيا ومور�تانيا والنيجر ومور�شيوس وما�� و�وركينافاسو ابون �وا� وجيبو�ي

�و  و�شاد والسنغال  دائرة وسعت املجموعة ولكن� )حاليا الديمقراطية وال�و�غو وزائ�� الطوغوا

 واملتحدثة بالعر�ية الناطقة األخرى  اإلفر�قية الدول  تحضر�ا أص�ت بحيث اجتماعا��ا �� االش��اك

 السياسية القضايا مختلف العادة �� الفرانكفونية القمة وتناقش،�واالسبانية وال���غالية باالنجل��ية

 ال�� االقتصادية واألزمة جنوب – الشمال وحوار اإلقليمية ال��اعات تناقش كما واإلفر�قية الدولية

3إفر�قيا م��ا �عا�ي
.  
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� �سبق �ملا  خاصة�القدیمة نفوذ�ا مناطق ب��ك قابلة غ�� فر�سا نأ ي�ب�ن�للدارس و�است�تاج

 املتحدة الص�ن،الوالیات�غرار ع�� واإلقلیمیة الدولیة القوى  سیطرة تحت اإلفر�قي الساحل منطقة

�سبة�أل�مي��ا�اإلس��اتيجية�وتحقيق�مصا���ا�الذاتية،�فقد�أكد�"شارك�جوسالن"،�الذي�،�األمر�كیة

�وز�ر� �جانب �إ�� �بوركينافاسو ��� �اإلفر�قية �الفر�سية �للقمة �التحض��ي �الوزاري �املؤتمر حضر

�وال���عقدت������اية�نوفم��� ،� �مع���قولھ،م����بار�س،�1998ا��ارجية�"فيدر�ن" ��� �من�غ���� إن

  ة.أفر�قي�القارة�بال�سبة�إ���فر�سا�التعب���عن�أي�تراجع�لدور�ا����ل�املقبو 

�أ�م من �و عامة، وإفر�قيا اإلفر�قي الساحل دول  �� الفر���� والدور  النفوذ �ذا إن  

 وأن�خاصة،�املنطقة تجاه إس��اتيجي��ا إطار �� ا��سبان �� املتحدة الواليات تضع�ا ال�� التحديات

 الساحة��� والفعل ا��ركة ع�� وقدر��ا نفوذ�ا قوة حيث من األو�� األورو�ية الدولة �� فر�سا

 ذلك �� معتمدة�الثقافية لألداة باستخدام�ا املنافسة األخرى  الدول  مع مقارنة تنفرد ف�� اإلفر�قية،

 التعليمية واملؤسسات�إفر�قيا ووسط غرب دول  �� السائدة �� الفر�سية فاللغة املش��كة، اللغة ع��

�للقارة املختلفة األرجاء �� املن�شرة الثقافية واملراكز  ال�� الفرن�وفونية املنظمة�إطار إ�� باإلضافة،

  .اإلفر�قية الدول  وم��ا بالفر�سية الناطقة الدول  �ل تضم
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  نيـدي الصیـلب الثاني: التحطـالم

�ا��ارجية���ع�� �السياسة ��� �التوج�ات �عن �اإلفر�قية �الص�نية �العالقات ��� �امل��ايد ��التطور

�الواليات� �وإنفراد �السوفيي�� �االتحاد �سقوط ��عد �عاملية �كقوة �الص�ن �نفوذ �دور �وتصاعد الص�نية

املتحدة�األمر�كية�لقيادة�العالم����ظل�سياسة�ال�يمنة�والقطب�الواحد،�اتج�ت�الص�ن�إ���سياسة�

�ل�ا�ا �أحالف �عن �والبحث �األمر�كية �املتحدة �الواليات �مع �اإلس��اتي�� �التوازن �ع�� �والعمل لتوسع

�الدولة� �ال���ترعا�ا �شر�ا��ا �من�خالل �وجد��م�ع���القارة�اإلفر�قية إلثبات�وجود�ا�ونفوذ�ا�حيث

وتدير�ا�مؤسسات��دف�ا�تأم�ن�مصادر�النفط،�واستطاعت�الص�ن�خالل�سنوات�قليلة�أن�تصبح�

حيث�تضاعفت�التجارة�ب�ن�الص�ن�الشر�ك�الذي�ي���الواليات�املتحدة�وفر�سا����القارة�األفر�قية،�

  1.إفر�قيا�إ���أضعاف�منذ�بداية��ذا�العقدو 

تتم�من��ال���"القوة�الناعمة"�إس��اتيجيةإدارة�عالقا��ا�مع�إفر�قيا�ع�������عتمد�الص�ن�و ��

املجاالت�االجتماعية�املختلفة��ال��ة�والتعليم،�دون�فرض����خالل�تقديم�املساعدات�واملعونات�

حاجة�م��ايدة�للمواد�األولية،�و�ذا����شروط�سياسية�أو�إصالحات�اقتصادية،�إ���جانب�أن�الص�ن�

� �من �العديد �إ�� �مكمال��س�يا �اقتصاد�ا �يجعل �املجاالت��اقتصادياتما �أ�م �ولعل �اإلفر�قية الدول

�ذا�اإلطار�ما�يمكن������ا�اإلفر�قية��و�مجال�ال��ة،�حيث�اتبعت�دعمت�ف��ا�الص�ن�عالقا�ال��

وذلك�من�خالل�تدش�ن�شبكة�عالقات��،مع�الشر�اء�األفارقة�"دبلوماسية�ال��ة"أن�يطلق�عليھ�

ب�ن�األطباء�الص�ني�ن�ومالي�ن�األفارقة�العادي�ن�و�اإلضافة�إ���ما�تقوم�بھ�الص�ن�من�مساعدة�الدول�

�د �منح �من �من�اإلفر�قية �للعديد �التحتية �الب�ية �لدعم �ومشروعات �اقتصادية �ومساعدات راسية

 2ة.الدول�األفر�قي

 البارز  الدور  مالحظة يمكن فانھ تقر�با، اإلفر�قية القارة أرجاء �ل �� أصبح الصي�� التواجد وألن

 االتفاقات مجال �� قو�ة شرا�ات إقامة خالل من اإلفر�قي الساحل �� الص�ن تلعبھ أصبحت الذي

  .امليادين مختلف �� واالس�ثمار التجاري، والتبادل التجار�ة

                                                           
�املجلة�� 1 :��� ،"� �السودان �ع�� �الصي�� �األمر��ي �تنافس �نموذج �إفر�قيا: ��� �املوارد �حول �العظ�� �القوى �"صراع ياسر�أبو�حسن،

  اإلفر�قية�للعلوم�السياسية،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�
  

-09-12-&catid=10:2010-sudan-http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=161:

49&Itemid=7-53-22�،") 20/04/2014(.  
،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��األ�راماحمد���اج،�"�الص�ن��عيد�اك�شاف�إفر�قيا�"،���:�� 2

http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=221620&eid=30#�،")20/04/2014(.  
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    ارة:ـالتج -1

إ����1996وسعت�الدبلوماسية�طوال�الف��ة�من�عام��اإلفر�قي�الصي��إقامة�منتدى�للتعاون�

  �:ي��شملت�ما��وال��،�اإلفر�قي�الصي��إ���إقامة�وتأس�س�أطر�التعاون��2000عام�

����ي�لة�مؤسسات�صنع�السياسة�الص�نية�تجاه�إفر�قيا،�حيث�قامت�ا���ومة�الص�نية��إعادة�-

بإ�شاء�عدد�من�اإلدارات�ا��اصة�لتنمية�العالقات�السياسية�واالقتصادية�والثقافية�مع��1997عام�

��افة�أطر�التعاون� �واإلدارات�القائمة�ل�شمل �األج�زة ��عض الدول�اإلفر�قية،�وتوسيع�اختصاصات

 .املش��كة

���شكيل�- �التعاون �عداألفر�قي�الصي��منتدى �مع �الص�نية �ا���ومة �توصلت �حيث �الدول�، �من د

إ���اتفاق�مش��ك��شأن��شكيل�وتأس�س�منتدى�لتعز�ز�التعاون��2000منتصف�عام����األفر�قية�

)  Africa Cooperationـ(The Chin �اإلفر�قي�الصي��أطلق�عليھ�منتدى�التعاون��اإلفر�قي�الصي��

CACF.Forum �،1دولة.�40وأصبح�مؤخر�يضم����عضو�تھ�  

� �ال�شاور �ع�� �العمل ���دف �أواصر�الثنا�يوذلك �وتمت�ن �التوافق، �وز�ادة �التفا�م، �و�عميق ،

الب�ئة�الدولية،�وتلبية�احتياجات�العوملة����الصداقة،�و���يع�التعاون�املش��ك،�ومجا��ة�التغ��ات�

  �.نحو�توط�ن�التنمية�املش��كة�من�خالل�التفاوض�والتعاون �والس��االقتصادية،�

�بال� �ش�دت�أما �الص�نية �فالصادرات �اإلفر�قية، �والدول �الص�ن �ب�ن �التجار�ة �للعالقات سبة

��12.39إ���2002مليون�دوالر�أمر��ي�ل��تفع�سنة���10.6انت�قيم��ا��2000ارتفاعا�م��وظا�ففي�سنة�

� �ثم�إ�� �زادت�سنة�،�2003مليار�دوالر�سنة��13.4مليار�دوالر�أمر��ي، �29.46بال�سبة��2004إ���أ��ا

دوالر�.�و�ناء�ع���ذالك�قامت�ا���ومة�الص�نية����إطار��ز�ادة���م�التجارة�البي�ية�إ���عقد�اتفاقية�

مليار�لتصل��42.57دولة�افر�قية�سا�مت�بالدفع�معدل�التجارة�اإلفر�قية�بال�سبة���41تجار�ة�مع�

  2009.2مليار�دوالر�سنة��106.8و��2006مليار�دوالر�سنة��50إ���أك���من�

  

                                                           
�ا� 1 �ن��ت �كيف �بإفر�قيا: �الص�نية �االس�ثمارات "� �ا��ب�ب، �باي �الشيخ ،"� �اإلفر�قية؟ �القارة �كسب ��� �مركز�ا��ز�رة���لص�ن :

� �للدراسات، �التا��: �الرابط �ع�� "،������������http://studies.aljazeera.net/reports/2014/04/2014429114833298916.htmمتوفر

)�01/05/2014(.  
2
�التا��:�   �الرابط �ع�� �متوفر �األ�رام، :��� ،"� �وتحديات �فرص �إفر�قيا: ��� �االقتصادي �الصي�� �الوجود "� ��الل، �محمد رضا

21&eid=370http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=2216�،")21/04/2014(.�  
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م�أك���2006من�نوفم���عام���5-4ل�ذه�الشراكة�ش�دت�العاصمة�الص�نية�بك�ن�من��ودعما

� �بمشاركة �إفر�قي �عام�48تجمع �خمس�ن ��عد �اإلفر�قية �القارة �تنمية �أجل �من �إفر�قية من��ادولة

�ا �لديون �ا��ز�ي �التخفيف �عن �التجمع ��� �أعلن �وقد �وأفر�قيا، �الص�ن �ب�ن �لصا���العالقات لص�ن

�واألك���مديونية��ر�قيةدول�القارة�األف
ً
وإلغاء�الديون�املستحقة�ع���الواحد�والثالث�ن�دولة�األك���فقرا

  1.بليون�دوالر����1.3القارة،�وال���قدرت�بنحو�
  

  

ا�تماما��ا�موج�ا�منطقة�معينة����إفر�قيا�بل��انت�مما�سبق�يت���أن�الص�ن�لم�تتعامل�مع�

�القارة� ��� �ملصا���ا ���ديدا �ورأتھ �املتحدة �للواليات �قلق �أحدث �ما �و�ذا �اإلفر�قية، �الدول ألغلب

  .اإلفر�قية

 : مارثستاال -2

�من�املحفزات�
ً
�ناك�عدة�عوامل�ساعدت�ع���الوجود�الصي������إفر�قيا،�كما�أن��ناك�عددا

  أ�م�ا:ال���وضع��ا�الص�ن�للدخول����الفضاء�اإلفر�قي�

  الشركات الصینیة في أفریقیا:   - أ
� �أك���من �إفر�قيا ��� �الص�ن �أ�شأت �فقد �الص�نية، �مصادر�ا���ومة �إفادات �ع�� �600بناء

�2004و�لغت�االس�ثمارات�الص�نية�سنة��)، �2005- �1995ص�نية�خالل�الف��ة�من�(�شركة�بأموال

� �دوالر��135إ�� �رفضت��مليون �ح�ن ��� �إفر�قيا ��� �والعمل �باملخاطرة �الشر�ات ��ذه �قبلت وقد

الشر�ات�الغر�ية�املس�ثمرة�األخرى��س�ب�املخاطر،�وقد�قامت�الص�ن�بإعفاء�البضا�ع�اإلفر�قية�من�

الرسوم�مع�مز�د�من�االس�ثمارات�الص�نية�مدعومة�بقروض�تفضيلية�ومداينات�تجار�ة�خاصة�من�

  .فر�قيااجل�تكر�س�وجود�ا����إ

 امتیازات النفط األفریقي:   - ب
تمتاز�القارة�اإلفر�قية�باستحواذ�ا�ع���احتياطي�نفطي�كب������ع�االس�ثمار�الصي���ع���املدى�  

يد�����الطو�ل،�وقد�أكدت�الدراسات�بأن�إفر�قيا�تخ��ن�بداخل�أراض��ا�كميات�كب��ة�من�النفط�ا�

  ر�م��ا:�وخاصة����الساحل�اإلفر�قي�نذك�كث���من�بلدا��ا

  

  

                                                           
  مرجع�سبق�ذكره.�،حسن�أبواياسر�� 1
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 :السودان 

وال����انت�متمثلة����شركة���1995عام السودان من املتحدة الواليات خروج الص�ن استغلت

وأصبحت��ال���ال�تح��م�حقوق�اإل�سان�*"شيفرون"�وذالك��س�ب�اعتبار�السودان�من�الدول�املارقة

� �قدرت �مديونية �من ��عا�ي �املرحلة �تلك ��� �باس�ثمارات الص�ن�لتحظى ،1مليار�دوالر�28السودان

 شر�ات وتمكنت الص�ن إ�� يذ�ب النفطية السودان صادرات نصف من أك�� أصبح ح�� نفطية

�الص�ن وساندت السودان �� النفطية "األعظم النيل شركة" أس�م من % 40 شراء من الص�نية�النفط

  السودان
ً
��ع� عقو�ات بفرض قرار مشروع أي ضد الفيتو باستخدام و�ددت األمن، مجلس �� طو�ال

 رقم بالقرار يتعلق فيما خاصة األمن ومجلس املتحدة لألمم السودان استجابة عدم رغم السودان

 مس�ثمر أك�� الص�ن و�عد اإل�سان ��قوق  ان��ا�ات ارتكبوا الذين القادة بمحاكمة ا��اص�1556

 مليون  134 �ان أن �عد 2005 عام أمر��ي دوالر مليار 4 تجاوز  اس�ثمارات ب��م السودان��� أجن��

�2كم�1610م�مد�الص�نيون�خط�األناب�ب�النفطية�بطول�1999و���عام��،1997 معا �� فقط�دوالر

�ولم�ينفذوه
ً
  2.إ���ميناء��شائر�ع���البحر�األحمر،�والذي��ان�األمر�كيون�قد�وعدوا�بمده�سابقا

 :التشاد 

�من السادس �� �شاد جم�ور�ة مع الدبلوماسية ��اعالقا الشعبية الص�ن جم�ور�ة استأنفت

�تقدم ظلت ال�� تايوان مع الدبلوماسية ��اعالقا األخ��ة قطعت أن �عد �2006 عام أغسطس

 ا���ومةلدعم��2005إ����1997 من الف��ة خالل دوالر مليون  200 بلغت ل�شاد اقتصادية مساعدات

 م�سرة�ص�نية ديون  سداد لتأجيل بروتو�ول  توقيع وتم الداخلية ال��اعات مواج�ة �� ا��اكم وا��زب

  3.ل�شاد ص�نية طبية فرق  وإرسال ل�ا غذائية مواد وتقديم دوالر مليون  50 بلغت ل�شاد

 السو�سر�ة �Clivedenشركة مع للب��ول الص�نية الوطنية الشركةوقعت�����2003د�سم����

��شاد بح��ة منطقة�و�� أحواض سبعة �غطي ال�� املنطقة �� والتنقيب االك�شاف أس�م لشراء

� �عام �و�� �ايرد�س �سالمات، �دسيوا، �دو�ا، �با�غور ��2006مادياغوا،  ع�� الص�نية الشركةحصلت

�األس�م جميع ��� ،20� /09/2007�� �ب�ن �التوقيع  ع�� ال�شادية الب��ول ووزارة الص�نية الشركةتم

                                                           
���الدولة�ال���تخالف�بانتظام�األعراف�واألنظمة�الدولية�مثل�إيران،�ولي�يا�و�ذه�الدول�عدائية����توج�ا��ا�ع����الدولة�املارقة:� *

  الساحة�العاملية�وتمثل���ديدا�للسالم�العال��،�و�ذا�املف�وم�ع���حسب�االمركي�ن�من�اجل�ت��ير�سياس��م�تجاه��ذه�الدول.
1
  �مرجع�سبق�ذكره.�،حسن�أبواياسر�  

  املرجع�نفسھ.� 2
  .122خالد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص���شكيط� 3
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 الب��ول ملصفاة األساس ��ر وضع تم�26/10/2008و����مش��كة مصفاة بناء بموج��ا يتم اتفاقية

  2011.1ال�شغيل�الفع���انطالقا�من�سنة��يبدأ سوف والذي ال�شادية

 یریا: ـنیج 

� �ونيج��يا �الص�ن �ب�ن �التجاري �التبادل ���م �بلغ ��13لقد �سنة �وفيما�2013مليار�دوالر�أمر��ي ،

�للب��ول� �املصدرة �الدول �منظمة �عضو��� �نيج��يا �ع�� �الص�ن �عرضت �لقد �النفطي �ا��انب يخص

��"او�يك" �شركة �و�انت �عال��، �اك���منتج �ثامن �"س�نو�ك" �شركت �اش��ت ال����"ادكس"الص�نية

لشراء�حصة���مة�من��"س�نو�ك"مليار�دوالر��و�س���شركة��5إفر�قيا�ب��بت�شط����نيج��يا�وغر 

�ا��ارج �خام��� �من�نفط �النيج��ي�من�اجل�تام�ن�احتياجا��ا �الص�ن����النفط �إن ،�وترى�نيج��يا

� �بالشر�ات�أفضل �مقارنة �املضاعفة �نتائج�ا ��س�ب �وذالك �األخرى �الشر�ات �من �بدل �تجاري شر�ك

  2الغر�ية�أو�األورو�ية.

الص�ن��ان�أن��إال بإضافة�ل�ل��ذه�املساعدات�والتبادالت�التجار�ة�ب�ن�الص�ن�ودول�املنطقة�

ت�حفظ�السالم����ل�ا�أيضا�دور����املجال�األم���والعسكري،�وذالك�من�خالل�مشارك��ا����عمليا

�السودان� ��� �وح�� �بل �وال�و�غو�الديمقراطية �ليب��يا �من ��ل ��� �العمليات ��ذه �وتوسعت إفر�قيا

وشارك�أك���من�ثالثة�أالف�من�قوات�حفظ�السالم�الص�نية����سبع��عثات�تا�عة�األمم�املتحدة�����

لص�نية�أ��ا�ستوفر��مبلغ�أعلنت�ا���ومة�ا�2006،�و���سنة��2008إ���2000القارة�األفر�قية�ماب�ن�

� �����3.5بقيمة �اإلفر�قي �لالتحاد �التا�عة �السالم �حفظ �عمليات �دعم �اجل �من �دوالر�أمر��ي مليون

  منطقة�القرن�اإلفر�قي.�

�كث�� �من��ناك�ولكن �يختلف �ال �دورا �تمارس �الص�ن �بأن �االستعمار�التقليدي�ايقول �عن

�ناعمة ��،بقفازات �اإلفر�قية �الدول �ملعظم �تصدير�األس��ة �تركز�ع�� �(ولقد��ال��ف�� �مع�ا، تتعامل

ذكر�مع�د�بح���يتخذ�من�السو�د�"�اآل�ي:�2013مارس� �19اإلماراتية�عدد�” اإلتحاد“��يفة����جاء�

�لھ�أمس�أن�الص�ن�أصبحت�خامس�أك���دولة�مصدرة�للسالح�
ً
  ".العالم���مقرا

  

                                                           
1  Ian Taylor," china’s oil diplomacy in Africa" , in: www.chathamhouse.org/sites/default/.../inta_579.pdf, (22/04/2014). 

 2�� �التا��: �الرابط �متوفر�ع�� ،"� �اإلفر�قية �الص�نية �العالقات "� "�http://www.academia.edu/6003356/_2014با�ر�بردان،

)22/04/2014(.  
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� �من �العديد �تحظي �السالحو�الطبع �ذلك �من �بأك����سبة �اإلفر�قية وتمتاز�األس��ة��،الدول

�بال�سبة� �با�ظة �ت�لفة ��ش�ل �ف�� �ذلك �رغم �ولكن �الثمن، �حيث �من �رخيصة �ب�و��ا الص�نية

� ��سا�م �كما �املبتدئة، �اإلفر�قية �الدول �أنظمة����القتصاديات �وتث�يت �تدعيم �االستقرار�و�� عدم

�االقت �بالتنمية
ً
�كث��ا �ال���تم �قمعية �البقاء �تركز�ع�� �بقدر�ما �املراقبون��،السلطة���صادية و�ضرب

�ب�ل�من�زمبابوي�والسودان،�إذ�لم�تك��ث�ا���ومة�الص�نية�ملمارسات��ات�ن�الدولت�ن�
ً
مجال����مثال

�النفطية�باتجاه�التصدير��اقتصادياحقوق�اإل�سان،�وظلت�تدعم�ما� يصب��الذيوتطور�موارد�ما

دارفور�ومناطق�ال��اعات�األخرى����كما�لم���تم�الص�ن�بما�يجري��،مص��ة�الص�ن�بالدرجة�األو�����

�متد�ي �إ�سا�ي �وضع �السودانية…من �ا���ومة �تدعم �انفكت �حق����� وما �و�ستخدم �األمن مجلس

  1.مع�النظام�السوري�حاليا�الفيتو�ضد�أي�إجراءات�عقابية��س��دف�ح�ومة�ا��رطوم�مثلما�تفعل

و�است�تاج�لطرح�السابق�ي�ب�ن�للدارس�أن�التوج�ات�الص�نية�تجاه�القارة�األفر�قية�ومنطقة����  

،�لم�تكن�ع���أساس�الديمقراطية�واح��ام�حقوق�اإل�سان�بل��انت�الساحل�اإلفر�قي�بصفة�خاصة

�نو  �النظر�ع�� ��غض � �االقتصادية �التنمية �تحقيق �ضرورة �ف��اع�� �القائمة �السياسية �األنظمة �ع

� �أي �الواحد �ا��ز�ي �طا�ع �ذات ��� �اإلفر�قي �األنظمة �اغلب �أن �ما�و�حكم ��ذا �مغلقة، �أنظمة أ��ا

الصي���ع���حساب�األمر��ي،�وأصبح��ناك�توقع�سائد�بان�شروق�الص�ن��و��جذب�النموذج���ع

  �غروب�للغرب.�

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
ع���الرابط�التا��:�الفاضل�محمد�عباس�ع��،�"�الزحف�الصي���نحو�إفر�قيا�"،���:�حر�ات�السودان،�متوفر�  

http://www.hurriyatsudan.com/?p=102734�،")23/04/2014(.  
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  المطلب الثالث: التحدیات اإلقلیمیة لإلستراتیجیة األمریكیة

لواليات�املتحدة�األمر�كية�قد�عانت�من�التحديات�الدولية،�األورو�ية�واألسيو�ة����إذا��انت�ا  

�املستوى� �ع�� �تحديات �أيضا �ف�ناك �اإلفر�قي، �الساحل �منطقة �تجاه �إلس��اتيجي��ا إطار�تطبيق�ا

  �ان�ل�ا�أيضا�دور����مواج�ة��ذه�اإلس��اتيجية.���ال���ا��وار ��اإلقلي���و���متمثلة����دول 

 :يرـزائـالجالتحدي   -1

 ل�ل تب�ی�ا خالل من�اإلفر�قیة القارة �� واألمن السلم بناء ع�� استقالل�ا منذ ا��زائر عملت

 الدولی�ن السلمو   األمن تحقیق شأن�ا ومن،�اإلفر�قیة الدول  مصا�� �ل ترا�� ال�� اإلفر�قیة املواقف

 �ش�ل ا��لول  أفرقة ع�� والعمل� )اإلفر�قیة القارة( األخ��ة ذه���� األجن�� للتدخل التام رفض�ا ومع

�الذات ع�� والتقوقع�اال�غالق�عدم مع تام  الدولیة�محافل �ل �� إفر�قیا أجل من ترافع بحیث ،

  .العالم �� القارة م�انة ع�� حفاظا

 حدود�ا متوازنة�مع منطقة باعتبار�ا ل��زائر قصوى  أ�مية األفر�قي الساحل منطقة �ش�ل

 و�النظر،�أفر�قيا با�� ع�� ا��زائر بوابة تمثلأ��ا� كما�،*حدود�ا من األك�� ا���� و�شغل�ا��نو�ية،

 ��� األمن ع���مباشرة بطر�قة تؤثر وال���األفر�قي، الساحل �� تحدث ال�� التفاعالت مختلف إ��

 صا�ع أدرك فقد�املنطلق �ذا ومني،�ا��زائر  لألمن الرخو بالبطن توصف املجال �ذا �� ف�� ا��زائر

 مقار�ة ذلك �� متخذاة،�املنطق من اآلتية وال��ديدات املخاطر ملعا��ة التحرك ضرورة ا��زائري  القرار

 �� األمن تحقيق�س�يل �� وضع�ا ال�� واآلليات السياسات عل��ا ترتكز كمرجعية اإل�سا�ي األمن

  .املنطقة

التجر�ة�ا��زائر�ة����م�افحة�اإلر�اب�املرجعية�األساسية�����ذا�املجال�و�ال���يمكن�أن���عد 

نت�إس��اتيجية�ا��زائر�مفقد�تض�،احل�اإلفر�قي����إطار�مواج�ة��ذا�ال��ديدس�ستفيد�م��ا�دول�ال

و�ي��تمثل�البعد�القان)�و �ا���،�اجتما��،�اقتصادي،�عسكري مل�افحة�اإلر�اب�عدة�أ�عاد�(��عد�سي

الذي�تم�االستفتاء�عليھ�الرحمة،�قانون�الوئام�املد�ي�و �:�قانون ��اتيجية����اإلجراءات�القانونيةلإلس

�و  1999 �� �الوطنية �املصا��ة �الوميثاق �عليھ �استف�� ���شالذي ��2005س�تم�� 29 عب سبة��بال،

�ذا�ع���سواحل�بحر�ة�و �ل�شاد�ف���دول�مغلقة�من�الناحية�ا��غرافية�ف���ال�تطوما���و �للنيجر�

                                                           
*
�لم���982لم�ومع�لبيا���956لم�ومع�النيجر���463لم�ومع�مور�تانيا��1376تمتد�ا��دود�ا��زائر�ة�املش��كة�مع�دولة�ما���ملسافة�  

  �لم�عن�ا��دود�ال��مة�ال���تر�ط�املكسيك�بالواليات�املتحدة�األمر�كية.��500لم�و���اك���بحوا�����3777عادل��و�و�ما
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��ة�الظا�رة�املرضية�ا���ود�املحلية�ال�تكفي�ملعا�نلذلك�فإ�1،ما�زاد�من�تد�ور�الوضع�األم���ف��ا

�و  �فالباإلر�ابية ��عز�ز�ال�دعليھ �فقتمن �ل�س �اإلقلي�� �و عاون �العسكر�ة �األمنية �ا��وانب ��� لكن�ط

� �ت�سيق �خالل �من �الأيًضا �فمثثا���ود �ال�نائية، ��شكيل �نيج��ية�تم �جزائر�ة �حدودية �ثنائّية ��نة

�لل 2008 �� �املش��كةت��دف �ا��دود ��عز�ز�أمن �ع�� �إقلي����،عاون �أمن �مشروع �إطار�تفعيل و���

�ع �عقدت �تحض��يةدجما��، �اجتماعات �(ا���ة �امليدان �دول �خارجية �وزراء �جمعت زائر�و�شاور�ة

�مت 2009 أوت 13 و 12 اع�الذي�ا�عقد���االجتم�وخال�2010-2008 ب�نمور�تانيا،�ما��،�النيجر)،فيما

�األر�ان�العملي �والنيجر�و �كة�وتضم� تية�املش�اإ�شاء���نة �بتم��استا��زائر،�ما��،�مور�تانيا �مقر�ا

�الن�إ ��ذه �نة��و�القيام��عمليات�ت�سيقية�عسكر�ة�مش��كة�مل�افحة�اإلر�اب��ال�دف�من�إ�شاء

  �.ةموا��ر�مة�املنظ

 تضمنت�ال�� ا��طة و�� 2010 ابر�ل 21 األر�عاء يوم التنفيذ ح�� "تم��است خطة" �دخلت وقد

 تم��است�مدينة مقره ي�ون  املش��ك والعسكري  األم�� للت�سيق قيادة مركز بإ�شاء مش���ا قرارا

 العتاد مجال��� والتعاون  املش��كة العسكر�ة الفنية وال��ت�بات التداب�� من �سلسلة يقوم ا��زائر�ة

 تحر�ات ملراقبة املش��كة�ا��دود مناطق �� عسكر�ة دور�ات ب�سي�� تق��� كما والت�و�ن، العسكري 

 2.اإلر�ابية املجموعات

 إس�باقية�خطوات سياق �� أساسا مندرجا تم��است خطة تنفيذ �� البدء إ�� ا��زائر س�� و�عد

 بال�سبة�م��راتھ �انت م�ما تماما ورفضھ وال��راء الساحل منطقة �� أجن�� تدخل أي ملنع

  .واألمر��ي الفر���� للمتدخل�ن

�الفدية دفع لتجر�م األفر�قية واالتفاقية اإلر�اب مل�افحة األفر�قية االتفاقية خالل من

 رقم تحت الفدية دفع وتجر�م منع حول  األمن مجلس وقرار الفدية دفع لتجر�م العر�ية واالتفاقية

 ع�� الدول  من مجموعة مع الثنائية والقضائية القانونية االتفاقيات مجموعة إ�� باإلضافة��1904

 اإلر�اب عن األك���ن شر�ان قطع إ�� االتفاقيات �تھ خالل من ا��زائر سعت لقد�النيجر دولة غرار

                                                           

 
1

 � �التا��: �الرابط �ع�� �متوفر ،"� �اإلفر�قي �الساحل ��� �اإلر�اب "� �د، "�12/11/07vision.com/20-http://algerianحس�نة

)26/04/2014(.  
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 �� تذ�ب وال�� األجانب الختطاف كن�يجة اإلر�ابي�ن عل��ا يتحصل ال�� الفدية دفع منع خالل�من

  1.تطورا أك�� لألس��ة جديدة شراء عمليات

ومن�ب�ن�ا���ود�ال���قامت���ا�ا��زائر�����منطقة�الساحل�نذكر�ج�ود�الدبلوماسية�ا��زائر�ة�

 م��ا �علق ما خاصة اإل�سانية للقضايا ا�تماما ا��زائر تول���األزمة�ال��قية�باملا���والنيجر،�حيث�

 م 2007 م، 2006 م، 1996 "الطوارق  قضية حل �� الوساطة�ذلك ومن السيا��� البناء أزمات بحل

 ،وقد"الالجئ�ن"واألمن الالإستقرار تداعيات مع بالتعامل اإل�سانية�باملساعدة أو "م 2009 م، 2008

 بإشراك وذلك إس�باقية خطوة �� "واألمن التنمية"سياسة تحقيق�إطار �� ا��زائري  التحرك �دا جاء

 إطار �� وكذلك الطوارق  قبائل عن وممثل�ن ولي�يا وما���النيجر دول  من واملعنية الفاعلة األطراف

  .أ�عاده بمختلف *اإل�سا�ي األمن وتحقيق تجسيد

�موقف باتخاذ قامت فقد اإل�سا�ي لألمن تحديا يمثل الدول  وتفتت ا��يار بأن ا��زائر إدراك إن

��ؤالء أن ورغم التوارق  س�ان م�ش��و  إقصاء عدم ضمان مع ملا�� ال��ابية الوحدة ع�� ل��فاظ ��دف

 �� املسا�مة �� ا��زائر برغبة يفسر أنھ ،إال النفصال�م ا��زائر دعم لعدم البداية �� األمر�يتقبلوا لم

  �2.املنطقة �� واألمن السلم إحالل �غية ��ا�ي حل�إيجاد

 صندوق  بأموال املحلية للتنمية ا��زائر دعم خالل من فيتج�� االقتصادي مستوى  ع�� أما

 35 من أك�� تخصيص تم حيث "زروال اليم�ن" األسبق ا��زائري  الرئ�س أسسھ الذي ا��نوب�تنمية

  �دينار مليار

 السياحة ومشار�ع والطرق  القاعدية،�املطارات ال�يا�ل مجاالت �� الك��ى  املشار�ع لتمو�ل

 م 2010 سنة دوالر مالي�ن عشرة حوا�� مؤخرا ا��زائر قدمت الغذا�ي األمن تحقيق س�يل و��،��والري 

 �.وما�� والنيجر �شاد من ل�ل"...أرز "غذائية�كمواد

                                                           
  .297،�ص�2009،�الر�اض:�جامعة�نايف�للعلوم�األمنية،�1،�ط�تجفيف�مصادر�تمو�ل�اإلر�ابمحمد�السيد�عرفة،�� 1
 وا��ق الرشيد وا��كم اإل�سان�حقوق  ع�� �شتمل ،ف�و املس�� العنف غياب من أ�عد �و ما �ع�� الشامل معناه ����األمن�اإل�سا�ي:� *

 خطوة و�ل ا��اصة احتياجاتھ بلوغ ع�� والقدرة الفرصة لديھ�فرد �ل أن من ،والتأكد ال��ية والرعاية التعليم فرص ع�� ا��صول ���

 ا��وف من والتحرر  ا��اجة من التحرر  فتحقيق ، ال��اعات ومنع االقتصادي النمو وتحقيق�الفقر تقليل نحو خطوة �� االتجاه��ذا ��

 األجيال وحر�ة

  .القومي األمن�تحقيق ثمة ومن اإل�سا�ي األمن لتحقيق امل��ابطة األر�ان �� �تھ و��ية طبيعية ب�ئة ترث أن �� القادمة
  .�177شكيط�خالد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�� 2
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�ج�ودا تزال وال بدلت فا��زائر الالجئ�ن مش�لة و�� اجتماعية قضية عن ا��زائر �غفل لم كما

 املساعدة برنامج"ع�� التوقيع لكذا ومن م�� التكفل س�يل �� الدولية ال�يئات مع بالتعاون �معت��ة

  �"ا��زائر �� املتواجدين الت��ر ��ايا لعائالت واالقتصادي االجتما�� واإلدماج�للعودة

�عبور  مراكز ب�ناء ا��اصة تنفقاب ا��زائر�قامت إن�لنجد والنيجر ما�� طوارق  لنداء واستجابة

�)��ية�غذاء،�غطية(�ل��ياة الضرور�ة الشروط ف��ا وفرت حيث ا��زائر�ة ال��راء �� مدن عدة ��

 بأن الالجئ�ن�أحد ش�ادة نجد اذ� و�� املنظمة ا��ر�مة فخ �� الوقوع من الالجئ�ن �ؤالء ��ماية اذو�

�اتفاقية إ�� التوصل تم ا��زائر�ة ل���ود و�امتداد،��نئالالج ل�ؤالء خاصة ومعاملة عناية تو�� ا��زائر

 ��ا قام ال�� الوساطة �عد بوتفليقة العز�ز عبد ا��زائري  الرئ�س إشراف تحت 04/06/2006

 ال�سو�ة ملسارات أساسية كمرجعية�االتفاقية تھا� و�عت�� غر�ب الكر�م عبد ا��زائري  الدبلوما���

  �1.ال��قية لألزمة سل�� ومخرج

ومن�خالل�التوتر�والتنافس�الدو���ع���انطالقا�من�الطرح�السابق،�ي�ب�ن�للدارس�أن�ا��زائر��

إقليمية�ال�غ���ع��ا����م�افحة�اإلر�اب،�ملا�منطقة�الساحل�اإلفر�قي��س���تدر�جيا�لل��وز��كقوة�

���� �األجن�� �التدخل �تفادي �اجل �من �وذالك �وعسكر�ة، �و�شر�ة �اقتصادية �مقومات �من تمتلكھ

�اإلر�اب �م�افحة �ب��ة �ا��زائر�املنطقة ���ا �قامت �ال�� �واالتفاقيات �املج�ودات ��ل �فان �و�تا�� ،

���التخلص�أو�ح���التقليل�من�ال��ديدات�بالتعاون�مع�دول�الساحل�إذا�حققت�مبتغا�ا�ومتمثل�

�االستقرار� �من �نوع �سيخلق � �املنطقة �مستوى �ع�� �املتحدة��األمنية �الواليات �تتمناه �ال �ما و�ذا

فتفقد�الواليات�ا�����ال���تر�د�من�وراء�ا�تحقيق�األمر�كية،�ألنھ�إذا�حدث�االستقرار����املنطقة�

�دول  �وتصبح �املنطقة، ��� �إس��اتيجية �املتحدة��أ�داف�ا �الواليات �مع �التعاون ��� �غ���راغبة الساحل

�أداة� �املستقبل ��� �تصبح �قد �ال�� �االفر��وم �قيادة �إ�شاء ��عد �املخاوف ��عض �وجود �مع وخاصة

  �ستخدم�من�اجل�التدخل�العسكري�����عض�املناطق�االفر�قة.
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 بي:ـالتحدي اللی -2

�ت��ز� �أن �أيضا �وتر�د �اإلفر�قية �الزعامة �حلم �تحقيق �تر�د �املنطقة �دول �مثل �مثل�ا �لي�يا إن

�واس��اتيجيا� �حيو�ا �مجاال �ل�ا ��ش�ل �وال�� �خاصة، �الساحلية �املنطقة �مستوى �ع�� �إقليمية كقوة

�الراعية� �العتبار�ا �املنطقة، ��� �األجن�� �التدخل �أنواع ��ل �ترفض �و�� �ا��ارجية � �توج�ا��ا ضمن

ماية�املنطقة�من��ل�أش�ال�ال��ديدات�األمنية��وتحمل�ع���عاتق�ا�تحقيق�األمن�واالستقرار�������

 أ�شأ والذي -وال��راء�الساحل تجمع -الصاد الس�ن تجمع ضمن وذلكمنطقة�الساحل�اإلفر�قي،�

 كراعیة اإلفر�قیة�القارة �� ا�دور  �عمیق التجمع ذا� خالل من لی�یا استطاعت حیث لی�یة بمبادرة

  .السالم لعملیات

 ھوثیقت ع�� لی�یا جانب إ�� دول  خمس بتوقیع 1998 فیفري  �� التجمع ذا� تأسس وقد

 دولة 18 ل�شمل ھعضو�ت ا�سعت ثم والسودان بوركینافاسو و�شاد، والنیجر�ما�� م�و  التأس�سیة

 خالل من ھتنمیت ودعم األفر�قي الساحل لدول  االقتصادي بالدعم�التجمع خالل من لی�یا وتقوم

 املنطقة �� اللی�� النفوذ �سط أدوات م�أ من اللی���الدعم ذا� و�عت�� لدی�ا الب��ول عائدات

 منظمة تحو�ل قضیة تب�� ���األفر�قیة القارة��� اللی�� للدور  داعما حیو�ا مجاال ��عل�ا الساحلیة

 واستطاعت الدو��، النظام �� املطروحة�التحدیات مع یتالءم أفر�قي إتحاد إ�� اإلفر�قیة الوحدة

 36 القمة �� األفر�قي لإلتحاد التأس�����القانون  ع�� بالتوقیع قص��ة مدة �� اللی�یة الدبلوماسیة

 اإلتحاد قیام ��2001 مارس �� سرت�قمة �� األفارقة الرؤساء أعلن كما ، 2000 جوان �� للمنظمة

  1.األفر�قي

 القمم من العدید واستضافت و�شاد السودان ب�ن العالقات إعادة �� م�ما دورا لی�یا لعبت كما

 الفاعل اللی�� الدور  ذا� دارفور، إقلیم �عانی�ا ال�� للمشا�ل حد لوضع ال�شاور�ة واللقاءات اإلفر�قیة

 الطوارق  جماعات تحر�ك ع�� ''القذا�� معمر'' اللی�� الرئ�س قدرة إ�� إضافة اإلفر�قي الساحل ��

 اإلسالمي الفیلق إ�� الطوارق  من العدید وانضم حدث كما املنطقة �� ھداف�أ تحقیق أجل من ولة��س

 ا��رب سیاق �� خاصة الك��ى  ال��راء دولة أجل من القومیة ھخطط لتنفیذ� ''القذا��'' أ�شأه الذي

  2.�شاد ضّد 
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� �املج�ودات ��ذه ��ل �بدلتإن ��ال�� �املنطقة�من �دول �مع �و�تعاون �اللي�ية �ا��ما���ية طرف

�عد�حدوث��عض�اإلضطر�ات�ع���جية�األمر�كية����املنطقة،�ولكن��انت��ش�ل�عائق�أمام�اإلس��اتي

�نظام� �إسقاط �إ�� �الشعبية �االنتفاضات �أدت �لي�يا �ففي � �والساحلية، �املغار�ية �املنطقة مستوى

مفتوحة�ساحة�القذا��،�وانقلبت�املواز�ن�من�أن�لي�يا�تحافظ�ع���األمن�واالستقرار����املنطقة�إ���

�خالل� �االضطرابات ��ذه �وت��ة �وزادت �القبلية، �والصراعات �املس��ة �وامليل�شيات �السالح لتجارة

�اضطر  �مما �ينذر�بـ"ا��يار�الدولة"، �بما �األخ��ة �شر�ات��تالش�ور �مع �التعاقد �إ�� �اللي�ية السلطات

������االنفالت�أجن�ية���ماية�ا��دود،�وتحقيق�األمن،�حيث��ان�لبنغازي�ومدن�الشرق�النص�ب�األك

�للمعارك�ب�ن�ا��ماعات�املختلفة�ال���راح���ي��ا� األم��،�كما�أصبحت�العاصمة�طرابلس�مسرًحا

�املؤقتة� �وا���ومة �املؤتمر�الوط�� �طالبوا �الذين �املتظا�ر�ن �من �عدد �وقتل �األ��اص، عشرات

 .1بـالتطبيق�الفوري�والعاجل�لقرار�إخالء�العاصمة�من��افة�ال�شكيالت�املس��ة

�كب�� ل�ا�اثر���انانطالقا�من�الطرح�السابق�فان��ل��ذه�التحوالت�واالضطرابات�ال���ش�د��ا�لي�يا�

  والدو��:�ع���املستوى�اإلقلي��

  المستوى اإلقلیمي: التداعیات على   - أ

  � �ا��ا�� �اللي�� �الداخ�� �الوضع �القبائل��-يخلق �من �مجموعة �ب�ن �القبلية �ا��رب ن�يجة

ب�ئة�مناسبة�ل�شاط�العديد�من�ا��ماعات�املتطرفة��- الراغبة����السيطرة�ع���املؤسسات�النفطية�

�ن�يجة�ان�شار�األس��ة�و��ر���ا�ع���ا��دود،�األمر�الذي��ش�ل���ديدا�حقيقيا�ع���دول�ا��وار،�حيث

�ا��ماعات� ��عض �ع�� �القبض �ألقت �وأن �سبقت �وقد �امل�ر�ة �األس��ة �تدفق �من �مصر��عا�ي أن

� �إسالمي�ن �مل�شددين �سبق �ا��زائر�بحيث ��� �ا��ال �وال�يختلف �املجال، ��ذا ��� �االس�يالءال�شيطة

�ذا�و�ش�ل�السالح�كذلك�خطورة�ع���املغرب،�بحيث�يوجد��)�للغاز�الطبي��أمناسع���مجمع�(آن�

�األمر� �البول�سار�و، �وج��ة �املغرب �ب�ن �املفتعل �ال��اع �ظل ��� �خاصة �نحو�ا��نوب ���ر�بھ �من تخوف

الذي���دد�استقراره،�كما�أن��ذه�الظا�رة�املتنامية�باتت�تجارة�رائجة����لي�يا�طالت�دوال�إفر�قية�

�كب �دورا �لعبت �حيث �زعزعة�متعددة، �إ�� �أدى �األمر�الذي �ما��، ��� �اإلسالمي�ن �شوكة �تقو�ة ��� ��ا

�األرا���� �ع�� �سيطر��ا �فرض �من �البلد ��ذا �داخل �ا���ادية �ا��ماعات ��عض �ومساعدة البالد

�جماعة� �إ�� �لي�ية �أس��ة �وصول �من �حذرت �أن �املتحدة �لألمم �سبق �ولقد �شمال�ا، ��� الواقعة

ما�أن��ذه�ا��ماعة�تقيم�عالقات�قو�ة�مع�تنظيم�القاعدة�ببالد�حرام)�امل�شددة����نيج��يا،�علبو�و (

                                                           
تأث���االضطرابات�الداخلية�ع���األمن�اإلقلي���للساحل�وال��راء�"،���:��السياسة�الدولية،�متوفر�ع���أم��ة�محمد�عبد�ا��ليم،�"�� 1

  .)http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/100/3430/،")�27/04/2014الرابط�التا��:�
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�إ���لي�يا�لغياب� املغرب�اإلسالمي،�كما�أن��ناك�مشا�ل�مع�النيجر�ال���ترفض��سليم�''الساعدي''

ب�ية�قضائية�عادلة،�وعليھ�أصبحت��ذه�ا��ماعات��ش�ل�نقط�استقطاب�التطرف�بإيديولوجياتھ�

را�ع���نفس�ا�وع���جوار�ا،�خاصة�دول�الساحل�وال��راء�من�مصر�املختلفة،�مما�يجعل�البلد�خط

  .شرقا�إ���سواحل�املحيط�األطل����غر�ا

  المستوى الدولي:التداعیات على    - ب

�عد�اإلطاحة�بنظام�''القذا��''�الذي�دام�أر�عة�عقود،�ال�تختلف�معظم�الدول�ال���سا�مت����

� �قرار�مجلس �ع�� �ووافقت �العسكر�ة، �العملية �ا��ذه �بوصف �يتعلق �فيما �ال���األمن، �العامة �الة

وخصوصا�ا��انب�األم���املتد�ور�وان�شار�ظا�رة�اإلر�اب،�باإلضافة�إ���تف����السالح�لي�يا،�تمر���ا

ش�دت�لي�يا�تدخال�وعدم�قدرة�الدولة�ع���فرض�سيطر��ا�املركز�ة�ع����امل�ترا��ا�الوط��،�ولقد�

�أواخر ��� �األم�دوليا ��ذا�أكتو�ر�املا���، �رفض �الذي �اللي�� �الشعب �أوساط ��� �أثار���ة ر�الذي

�الداخليةالتدخل �السيادة �يمس �باعتباره �الغر�ية��، �الدول �مطامع �من �وتخوف�م �اللي�ية، للدولة

� �والتجار�ة �النفطية �ال��وات �استغالل ��� �واالس�ثمار�ةوأمر��ا �السياسية �ح�� �آو �واالقتصادية،

التدخل�الدو���عقب�األزمة�وفرة�األرا����اللي�ية�ع���حقول���ميةأ�واألمنية�للبالد،�علما�أن�ما�زاد

�الشر�ات�ا �عل��ا ولعل�خ���دليل�ع���ذلك�تلك�القرارات�امل�سرعة�ال����ألجن�يةالنفط�ال���ت��افت

اتخذت�من�قبل�أمر��ا�وفر�سا�و�ر�طانيا�بخصوص�املشاركة����الثورة�ضمن�التحالفات�العسكر�ة�

الغر�ية�(الناتو)،�خصوصا�وأ��ا��انت�مضطرة�للتصا���مع�األ��اص�الذين��انت�تضع�م�باألمس�

� ����قطاع�ع���رأس�قوائم�اإلر�اب،�واملحافظة�ع�� �من�خالل�ز�ادة�اس�ثمارا��ا �وتوسع�ا مصا���ا

 1.النفط�اللي���املغري�ل�ذه�الدول 

  

  

  

  

                                                           
نور�اوع��،�"�األزمة�اللي�ية�وتداعيا��ا�ع���الصعيد�الدو���"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�� 1

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&print=true&t=33733818&src=http%3A�،")28/04/2014(.  
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�األ�داف� �أمام �تحدي �تمثل �ال�� �الدول �ب�ن �من ��انت �لي�يا �بان �للدارس �ي�ب�ن كخالصة،

اإلس��اتيجية�األمر�كية�ال���تر�د�تحقيق�ا����املنطقة،�ولكن��عد�سقوط�نظام�القذا���أصبحت�لي�يا�

�املساعدة �اإلقليمية �القوى �ب�ن �الساحل��والداعمة� من �منطقة ��� �األمر�كية �األ�داف �نجاح ع��

����وذالك��س�ب�تد�ي�الوضع�األم���ع���املستوى�الداخ���وافرازاتھ�ع���املستوى�ا��ار�����،اإلفر�قي

 ماو�ذا�ما�يؤدي�بدوره�إ���ز�ادة�حدة�االضطرابات�وتصاعد����الظا�رة�اإلر�اب،��)�دول�ا��وار�(

  .املنطقة �� مصا���ا�حمایة ب��ة وذلك املنطقة �� العسكري  التدخل إ�� بالتا�� �سمح

 واملصا�� األجن�ية املصا�� ب�ن ا��اصل الدو�� للتنافس ومجال م�ان �و األفر�قي الساحل

�البعد ذات املوارد من ��مة احتياطيات فوجود�املنطقة عسكرة إ�� أدى مما الساحل لدول �الوطنية

�والص�ن وفر�سا األمر�كية، املتحدة الواليات جعل واليورانيوم، والغاز النفط من خصوصا االس��اتي��

  .األثمان بأبخس املتاحة ات�وال� �ذه الستغالل املنطقة �� ل�ا قدم موطئ لوضع امل��رات �ل �ستعمل

� �فان �واإلقليميةو�التا�� �الدولية �التحديات �الذكر��ل �األمن�سابقة �إس��اتيجية �إ�� �إضافة ،

القومي�ال���ت�ب��ا�اإلدارة�األمر�كية�وتطور�األوضاع�األمنية����املنطقة�وظ�ور�الر�يع�العر�ي����اغلب�

� �اثر �ل�ا �سي�ون �عوامل ��ل�ا �العر�ية �وع��الدول �اإلفر�قي �الساحل �مستقبل مستقبل��ع��

  باألخص.�اإلس��اتيجية�األمر�كية

�اإلفر  �الساحل �منطقة �ستصبح �كيف �الدولية؟و�التا�� �املنافسة ��ذه �ظل ��� كيف�و ��قي

  تجاه�املنطقة؟����املستقبل�توج�ات�اإلس��اتيجية�األمر�كية�ست�ون 

� ��ساؤالت �أو�ع����ل�ا �س�نار�و�ات �ش�ل �األخ���ع�� �املبحث ��� �عل��ا �واإلجابة �تناول�ا س�تم

  ش�ل�دراسة�إس�شرافية�إن����التعب��.�
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  نحو بناء سیناریوھات لإلستراتیجیة األمریكیة في المنطقةالمبحث الثالث: 

� �مستقبلية �أو �إس�شرافية �نظرة �ش�ل �ع�� �املبحث ��ذا ��� �الدراسة لإلس��اتيجية�ست�ون

ال���شرع�ف��ا�العالم�الفر������*األمر�كية�تجاه�منطقة�الساحل�اإلفر�قي،�بناء�ع���تقنية�الس�نار�و

�جوفنيل" �املستقبالت��"ب��تراند �انجاز�مشروع �من �وتمكن �األمر�كية، �فورد �مؤسسة �مع بالتعاون

من�خالل�التدخل�الوا����املمكنة�الذي�يؤكد�فيھ�أن�املستقبل�ل�س�قدرا�بل�مجاال�ملمارسة�ا��ر�ة

���ب�ية�الواقع�القائم�باتجاه�"املفضل"�وع����ذا�األساس�ينظر�للمستقبل�ع���انھ�متعدد�ال�مفرد�

�الدراسات� �مجال ��� �كب��ة �نقلة �الت�بؤ" �"فن �كتابھ �وش�ل �االحتماالت �متعدد �املا��� ��و�حال كما

  �1:املستقبلیة الدراسة أي��انجاز  عند جوانب ثالثة ع�� ''جوفنیل'' �أكدقد��املستقبيلة،�و 

 .ات�االتجا ذه� رصد كیفیة وحدد معینة رة�لظا السائدة ات�االتجا .1

�ناحیة من مع�ن زمن خالل معینة رة�ظا �� التغ�� كمیة قیاس بمع�� ات�االتجا سرعة .2

 .أخرى  ناحیة من التغ�� ذا� �� وال�سارع

��رالظوا ب�ن املتبادل التفاعل إدراك ع�� یقوم نظري  إطار توفر و�ع�� ر�الظوا ب�ن العالقة .3

 .ا��ز�ي املن�ج رفض و الك�� املن�ج ع�� ال��ك�� أي م��ابطة، غ�� بدت م�ما

 ذه� و�شتمل املستقبلیة الدراسات �� علی�ا املعتمد التقنیات وأبرز  م�أ من الس�نار�و تقنیة و�عد

  :�و� إس�شرافية دراسة أي من�ا تنطلق ما عادة رئ�سیة، أنواع ثالثة ع���التقنیة

و�و�يتعلق�باستمرار�الوضع�الرا�ن�وما�بھ�من�تفاؤل�أو��شاؤم�مع�ال��ز�ع�����:اإلتجا���الس�نار�و�

 .التغي��

�و�والس�نار�و�اإلصال�� �بقص�: �اإلصالحات ��عض �بإدخال �ا��الية�يتعلق �باالتجا�ات �الوصول د

  . التفاؤليةا���ام�أك���من�أجل�إنجاز�حد�أد�ى�من�األ�داف��نحو

�املا���و�و�يتعلق�بإحداث�تحوالت�جذر�ة�عميقة����املجتمع�بناءا�ع���خ��ة��:�التحو���الس�نار�و�

  2.وتجر�ة�ا��اضر

  

                                                           
�عتمد����الت�بؤ�بمستقبل�الظا�رة�والتعرف�ع���تار�خ�الظا�رة�والكشف�عن�طبيعة�التأث��ات�املتبادلة�ل�ذا�التار�خ��:الس�نار�و  *

  .يحتمل�أن�تؤدى�إ���حدو��ا����املستقبل�وال��ش�لتھ��ال��ومجموعة�القوى�
1
وليد�عبد�ال��،�"�الدراسات�املستقبيلة�ال�شأة�والتطور�واأل�مية�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:� 

post_5969.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog�،")01/05/2014(.  
إبرا�يم�الزعي��،�"�أساليب�الدراسات�املستقبيلة:�الس�نار�و�ات�والنماذج�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�� 2

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Future%20studies�،")01/05/2014(.  
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 مستقبلية، �دراسة �بناء �اجل �من "نيلجوف" �وضع�ا �ال��� الثالث� ا��وانب� من� انطالقا

�ع���بإسقاط�ا �� موضوع� �"اإلفر�قي الساحل ����األمر�كية اإلس��اتيجية مستقبل" �الدراسةمحل

  العناصر�ال���ست�ون�مساعدة�وداعمة�من�اجل�وضع�الس�نار�و�ات�املحتملة.�تحديد��يمكننا

 السائدة: اتـاالتجاھ -1

ل�ل�دولة�وسياس��ا�ا��ارجية�و�ذه�السياسة�ي�ون�ل�ا�مجموعة�من�املحددات�ال���توج��ا�

� ��ذه �و�� �القرارات، �ي�ب�ننحو�اتخاذ ��عت���كمحدد��أن�للدارس�الدراسة ��و�الذي �األم�� البعد

�أو�تحرك� �توجھ �أي �فان �و�تا�� �ك�ل، �والقارة �اإلفر�قي �الساحل �تجاه �األمر�كية �ا��ارجية للسياسة

أمر��ي�تجاه�املنطقة�ي�ون�بالضرورة�مرتبط�بالوضع�األم���ل�ا،��غض�النظر�إذا��ان�ذالك�التوجھ�

�األ  �الوضع �اجل �من �أو حقيقي �النفط �منا�ع �تام�ن �مثل �ا��فية �التوج�ات ��عض ��ناك �أن �أم �م��

����املنطقة�)الدولية�واإلقليمية��(ا��فاظ�ع���ال�يمنة�العاملية�أو�ت��يم�من�دور�القوى�املنافسة�

ال���أصبحت��ش�ل�مجال�حيوي�وذالك�ملا�تمتلكھ�املنطقة�من�احتياطات��ائلة�من�غاز�و�ورانيوم�

  و���ول....ا��،�بإضافة�إ���موقع�ا�االس��اتي��.��

 ات: ـسرعة االتجاھ -2

 األم���فالبعد األمر�كیة لإلس��اتیجیة بال�سبة السائد، لالتجاه بال�سبة ھإلی التطرق  سبق كما

 رة�بالظا�حتما س��تبط ھوسرعت للتغ�� الزم�� املدى فإن الساحل �� ةاإلس��اتیجی ملستقبل كمحدد

 :خالل من ذا� ر�و�ظ ا��الیة، التطورات ظل �� خاصة األمنیة

 دول  �شاشة �و ذلك ع�� �ساعد وما االستقرار، وعدم التأزم باتجاه األمنیة الظا�رة ت�سارع أن  - أ

ال����عا�ي�م��ا�دول�املنطقة�منذ�االستقالل�ح����ذالك��س�ب�أزمة�بناء�الدولة�األفر�قي لساحل

� �إ�� �بإضافة �ا��ا�� �والسو اليوم �االن��و�ولو�� �األث�نةالبعد �ومسألة �املتداخل �سيولو��

�االس��اتو  ��ياال�تمام �املتحدة�� �والواليات �فر�سا �سيما �الك��ى �القوى �املتقاطعة والتنافسية

�أخرى �األمر�كية �ج�ة �من �والص�ن �ج�ة تتد�ور� األمنیة األوضاع سیجعل مما املنطقة ع�� من

 .ب�ن�أك�� 

�األمر�كیة املتحدة الوالیات ج�ود خالل من واإلصالح االستقرار باتجاه األمنیة رة�الظا ت�سارع أن  - ب

��س�� ال�� ا��وار ج�ود خالل من أو النفطیة، مصا���ا یخدم املنطقة �� األم�� االستقرار ل�ون 

�إ�� دة�جا �س�� كما اإلقلیمیة، حدود�ا عن األفر�قي للساحل األمنیة دیدات�ال� خطر إ�عاد إ��

�إ�� یمتد أّن  یمكن اإلقلی�� محیط�ا �� أجن�� تدخل ألي تجنبا املنطقة �� األمنیة األوضاع تحس�ن

  .أراضی�ا داخل
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 العالقة بین الظواھر:  -3

االس�شرافية�البد�من�تحديد�الظوا�ر�املؤثرة����الظا�رة�عند�وضع�االحتماالت�أو�الدراسات�

محل�الدراسة،�و�ناك�مجموعة�من�الظوا�ر�يجب�ر�ط�ا�مع��عض�ا�البعض�من�اجل�ضمان��عض�

  االف��اضات�ال��يحة�و���كتا��:

o اإلفر�قي���الساحل��األم��البعد�.  

o املنطقة.�اإلقليميةج�ود�واليات����  

o ع���الساحل.�املنافسة�الدولية 

o .غ���ا���ام�ع���اإلدارة�األمر�كية� 

�الثالثة �ا��وانب �استعراض �����و�عد �األمر�كية �اإلس��اتيجية �للس�نار�و�ات �الذكر�املحددة سابقة

  يمكننا�وضع�الس�نار�و�ات�املحتملة.املنطقة�

  الراھن استمرار الوضع  سیناریو :األولالمطلب 

� ��و�بقاء �الرا�نة �الف��ة ��� �الوارد �االحتمال �تكر�سإن �خالل �من �وذالك �حالھ، �ع�� �الوضع

�تدر�ب��وتفعيل �م��ا �وال�دف �الذكر، �سابقة �املبادرات �من �لعديد �األمر�كية �املتحدة الواليات

ومساعدة�ودعم�ا��يوش�اإلفر�قية�من�اجل�ا��فاظ�ع���األمن�واالستقرار����املنطقة،�أي�انھ�ح���

� �أي �يتم �لم �وساآلن �املنطقة، �مستوى �ع�� �عسكري �����تجسيد�بقى�تدخل �األمر�كية التوج�ات

� �ا��ط �نفس �ع�� �واملصا���املنطقة �األمن �ع�� �ا��فاظ �اجل �من �واآلليات �الوسائل ��� �تنو�ع مع

  األمر�كية����املنطقة.

من�معطيات�موجودة�ع���ارض�الواقع،�أي�أن��ل�ال��ديدات�وتم�بناء��ذا�االحتمال�انطالقا�

�ال��ش�ل �املنطقة ��� �املوجودة ��ناك��أي�األمنية ��عم �فر�سا، �أو�ح�� �املتحدة �الواليات خطر�ع��

�اغلب� �ولكن �......ا��، �واتجار�باملخدرات �منظمة �جر�مة �و�ناك �املنطقة �مستوى �ع�� �إر�ابية ظا�رة

� ���ا �قامت �ال�� �ا��دود�العمليات �تتعدى �لم �منطقة �مستوى �ع�� ��انت �املتطرفة �ا��ماعات �ذه

عمليات�ال���قامت���ا��ذه�ا��ماعات����الفصل�األول�من�وتم�ذكر�اغلب�ال�ال��راو�ة�الساحلية

  .�اإلفر�قيخالل�املبحث�الثالث�الذي�تناولنا�فيھ�واقع�الساحل�
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� �واملبادرات ��و�ا���ود �قائم �الوضع �بقاء �ع�� ��ساعد �الذي �الثا�ي �العامل �املستوى�أما ع��

�انت�حول�ماسسة�العمل�األم����ا���وي�واإلقلي��،�ومن�ب�ن�األمثلة�نذكر��اتفاقية�تم��است�ال��

�ا���ود� �ب�ن �ومن �لوحد�ا، �مشا�ل�ا �بحل �املنطقة �الدول �مسؤولية �مبدأ �أسبقية �ع�� �تؤكد وال��

أيضا�تجمع�دول�الساحل�وال��راء�الذي��ان�تحت�إشراف�لي�يا�و�ان�ال�دف�من��ذا�التجمع��و�

  .تحس�ن�الوضع�االقتصادي�واألم���لدول�املنطقة

وال����ان�ترك���ا�ع���ا��انب�� )ن�باد�(و�ناك�أيضا�املبادرة�الشراكة�ا��ديدة�لتنمية�إفر�قيا��

�اإلفر�قي� �االتحاد ���ا �يقوم �ال�� �املج�ودات ��ل �جانب �إ�� �الساحل �لدول �والتجاري االقتصادي

ملستوى�واال�واس�من�اجل��سو�ة�ال��اعات�بطرق�سلمية،��ل��اتھ�العوامل�واآلليات�املبذولة�ع���ا

�مستوى� �ع�� �أمنية �تجاوزات �أي �حدوث �دون �من �حالھ �ع�� �الوضع �بقاء ��� �دور �ل�ا ��ان اإلقلي��

  املنطقة.��

ومن�ب�ن�العوامل�ال���ش�لت�تحدي�للواليات�املتحدة�األمر�كية�و�انت�داعمة�ومساعدة�لدول�

�ع �ال�� �اإلر�ابية �الظا�رة �مواج�ة ��� �خ����ا �بحكم �وذالك �ا��زائر� ��� �ف��ة�املنطقة �خالل �م��ا انت

�جانب� �إ�� �املنطقة ��� �التوارق �مش�لة �حل �اجل �من �الدبلوماسية �ا���ود �وكذالك ال�سعينات

  املساعدات�اإل�سانية�وال��ية�واالقتصادية.

�املستوى� �األمنية�ع�� �ال��ديدات �عدم�خطورة �ي�ب�ن�للدارس�بان انطالقا�من�الطرح�السابق

ستوى�ا��ار��،�بإضافة�إ����ل�األساليب�واآلليات�املتبعة�من�الداخ���وعدم�وجود�تداعيا��ا�ع���امل

طرف�دول�ا��وار��ش�ل�ضغطا�ع���الواليات�املتحدة�من�اجل�عدم�التدخل����املنطقة،��ل��ذا�

وخاصة�أن�املصا���األمر�كية����املنطقة�غ���م�ددة،�والواليات�ين���باحتمال�بقاء�الوضع�ع���ما��و�

إ���املز�د����إ�دار��طاقا��ا�العسكر�ة�واملالية����أزمات�أو�حروب�نتائج�ا�األمر�كية�ل�ست�با��اجة�

  ��غ����مؤكدة�كما�حدث����العراق�وافغ�ستان.�
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  - واالقتصادالموازنة بین األمن  - ي بالمنطقةاألمریكزیادة اھتمام  سیناریو المطلب الثاني:

� �او�اما �إدارة �طرف �من �باملنطقة �ا�تمام �ز�ادة �احتمال ��عض�إن �من �انطالقا �وذالك وارد،

املعطيات�ال���تظ�ر��ف��ا�وخاصة��عض�التدخل�الفر�����بما���من�اجل�تحر�ر��عض�املناطق�ال���

� �األزوادية، �ا��ماعات ��عض �عل��ا �الوضع�سيطرت ��عقد �أن �املمكن �من �ثا�ي �عامل ��ناك وكذالك

الواليات��غ���من���ل��ذا�يجعل،�والعالقات�بي��ا�و��ن�الص�ن�املنطقة��و�انقسام�السودان�األم�����

إس��اتجي��ا�ال����انت�قائمة�ع���املساعدة�والدعم�اللوج�س�ي�ي�ل��يوش�العسكر�ة�اإلفر�قية�إ���

التدخل�املباشر��من�اجل�القضاء�أو�التقليل�من�ال��ديدات�اإلر�ابية��والذي�سيم�د�ل�ا�الطر�ق�من�

� �النفط �منا�ع �تام�ن ��� �واملتمثلة �ا��فية �أ�داف�ا �تحقيق �و�عضاجل �الصي�� القوى��ومحاصرة

  ومال��يا.وروسيا�وتركيا� الدولية�ا��ديدة�ع���غرار�إيران�وال�ند

  -أرضیة غیر مستقرة  – :الوضع األمني -1

�  ل�امنطقة�الساحل�اإلفر�قي��ش�د�أزمات�معقدة�ومستمرة����عدد�من�دو � أن�اإلشارةسبق�

مما�جعل�ا�س�با��،بالرغم�من�أ��ا�منطقة�تزخر�بال��وات�الطبيعية�،ن�يجة�أسباب�داخلية�وخارجية

�إ��باإلضافة��،���تصاعد���افت�وت�الب�القوى�الك��ى�قصد�السيطرة�عل��ا�وإدخال�ا����زمرة�نفوذ�ا

� �مثل �وخط��ة �معت��ة �أمنية �تحديات �تواجھ �ف�� �ل��دود��اإلر�ابذلك �العابر �املنظم واإلجرام

لتدخل�العسكري�الفر�����واملتاجرة�غ���الشرعية�باألس��ة�و��و�ما�تم�استخدامھ�كذر�عة�لتفعيل�ا

�اليوم �نراه �الذي �الغر�ب �املنطقة�  و�و�ما� بالش�ل ��ل �ع�� �كب��ا �خطرا �نتائج��،�ش�ل �لھ وسي�ون

  :التالية�لألسبابذلك�و �سلبية�ع���املنطقة

دوامة�من��التدخل�العسكري�الفر�����سوف�يطول�مداه�و�و�ما�سوف�يدخل�املنطقة���  - أ

  أفغا�ستان.العنف�شب��ة�بالعراق�و 

بقية�القارة��إ��امتداده�الشامل�ملنطقة�الساحل�و �اإلر�ا�يو �اإلجراميخطر��عميق�التقاطع�  - ب

  .وح���خارج�ا

  .واسعة�النطاق�مع�تزايد�الالجئ�ن�إ�سانيةخطر�حدوث��ارثة�  - ت

  �1.���شمال�ما���اإل�سانخطر�ان�شار�ظا�رة�خرق�حقوق�  - ث

                                                           

http://manifest.univ-لية����أزمة�الساحل�اإلفر�قي�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�ساحل�مخلوف،�"�إش�ا�1 

politiques/63-sciences-des-et-droit-de-A9ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%�،")02/05/2014(.  
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 محاطة البالد تزال ال مر،دم تمرد من ما�� تخلیص من واحد عام و�عد ذلك، غضون  و��

 �� الدولیة السالم حفظ قوات استضافة علی�ا و�جب عدیدة،�وأمنیة وسیاسیة اجتماعیة بثغرات

�املنظور  املستقبل �املغرب�تنظیم "تمكن  الشمال�و��، �بالد ���  عقب البقاء من�اإلسالمي"�القاعدة

���فر�سا من �ل تدخل �أن �املر�� �ومن �اإلفر�قي �واالتحاد �قر�با، �نفوده �تأكيد �إعادة �إ�� ومن�س��

� �محلية �جماعات �من �ج�ادية ���مات �تزايد �جدا �أو�املمكن �ما�� ��� �اإلسالمية �با��ماعات مرتبطة

لتدخل،�و�ذا�بدليل�ما�حدث��عد�متعاطفة�مع�ا�وخصوصا�داخل�البلدان�ال���سا�مت�����ذا�ا

مل����شركة�فر�سية�و�انت�قد�التدخل�الفر��������ما���اختطاف�"فر�س�س��ولومب"�فر������ع

�� �ذالك �عمل�ا �م��رة �السودان �بالد ��� �أنصار�املسلم�ن �جماعة �العملية ��ذه �تدخل�تب�ت س�ب

���والية��و���بالتفج���شاحنة��ان�بحوز��ا�جنود�نيجر��ن��الفر��������ما��،�وقامت�نفس�ا��ماعة

  �حينما��انوا�متوج��ن�لالنضمام�للبعثة����ما��.�

�التد �ب�ن �ومن �املصا�� ��س��دف �النبض ���س ���مات ��و�شن �املحتملة الفر�سية�اعيات

�ما�اشار�إليھ�"بول�لوند�س�نا"�"�،ناطق�اإلفر�قيةولكن����امل�والغر�ية عام��"� Paul laudisinaو�ذا

2005�� �عام �بحلول �للعالم �س�نار�و�ات �ثالث �وضع �ذكر�2015عندما �الس�نار�و�ات �ب�ن �ومن ،

�ي�ب����ذا�الس�نار�و�من�وج�ة�نظر�م�شائمة�نحو�املستقبل�حيث�تبقى�"س�نار�و�القالع� وا��نادق"

��شيع� �مما �ا��ارج ��� �ومؤسسا��ا �األمر�كية �املتحدة �الواليات �ضد ���ما��ا ��� �اإلر�ابية ا��ماعات

�أولو�ات� ��� �متقدما �مرتكزا �األمنية �املشا�ل �تحتل �بحيث �ك�ل، �العالم �االستقرار��� �عدم �من حالة

  �1.لغر�يةالدول�ا

 �� نقص من وكذلك ا�شقاق�ا، إ�� تؤدي وعرقیة قبلیة انقسامات من لی�یا �عا�ي وأخ��ا

 بنغازي  ل�انتا القذا�� معمر سقوط �عد االستقرار إلرساء�الدولیة ود�ا�� ولوال املتمكن�ن�التكنوقراط

�املتوسط البحر�ع�� ولكن ملقد�شو تان�مشا� مدی�تان تصبحا ألن طر�ق�ما �� وطرابلس  فحدود ،

�ا����ة ذوي  من املقاتل�ن لت�ر�ب حرة تجارة مناطق عن عبارة أساسا �� للسیطرة ا��اضعة غ�� الدولة

 وإذا�القبیل ذا� من ان�شار عملیات مع للتعامل جیدا املستعدة غ�� املجاورة�املناطق إ�� واألس��ة

إ���دول��داف�م�أ نطاق توسیع إ�� حتما وتؤدي تحر�ات�م تزد�ر�فسوف رادع بدون  املتطرفون  استمر

  الساحل.

                                                           
�،�العدد�األول،�قضايا�مستقبليةعب���شقو�ر�ومصطفى�لطفي�صقر،�"�قراءة����أحوال�مستقبليات�العاملية�واإلقليمية�واملحلية�"،�� 1

  .15،�ص�2006أغسطس�
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 ع�� مؤشرات أي دون  �اومصا�� املتحدة للوالیات األمنیة دیدات�ال� ترتفع ن،�الرا الوقت و��

 دف��س� لم املنطقة �� ابیة�اإلر  ا��ماعات أن إ�� �ش�� االستخباراتية�التقدیرات أن ورغم ،�االنحسار

 �� أمر�كیة دبلوماسیة داف�أ ضد�املمیتة �مات�ال من العدید وقوع أن إال املتحدة، الوالیات موطن

�املستقبل �� أك�� دیدات�ب� ینذر أفر�قیا   بنغازي  �ش�ل ال وإذا ،
ً

�خططت فقد �افیا تحذیر�ا مثاال

 اإلسالمیة ا��ماعات ومختلف "بو�وحرام" "�والشر�عة أنصار"�اإلسالمي"�و�املغرب بالد �� القاعدة"

 ا���ومیة غ�� واملنظمات األجن�یة السفارات ضد �مات�ال من�بالعدید القیام األخرى، العنیفة

 .ذلك �� االستمرار ع���عزم�ا عن جمیع�ا أعر�ت وقد األخ��ة، السنوات �� التجار�ة واملصا��

 الذین أفر�قیا شمال من املتطرف�ن من 1000 نحو ناك� أن و� للقلق إثارة األك�� األمر ور�ما

�السوري�الصراع �� سابقا قاتلوا أو اآلن یقاتلون   وتمتع�م دیار�م إ�� من�م الكث�� عودة ظل و��،

 الشر�كة اإلقلیمیة�ا���ومات إ�� تمام�م�ا یوج�ون  فقد واالل��ام، واملصداقیة ا����ة من باملز�د

 ع�� منطقة �� دولة أي�تتمكن لم الذي الوقت �� مقلقة احتمالیة ذه�و �املتحدة الوالیات وح��

 وفیما داخل�ا ال�شطة املتطرفة ا��ماعات ع�� أو حدود�ا ع�� ال�املة سیطرت�ا إح�ام من�ال��راء

  .1ب�ن�ا

  :المنافسة الدولیةاشتداد  -2
� �املنافسة�إن �الفر�سية �التوج�ات �خالل �من �اإلفر�قي �الساحل �منطقة �ع�� �التدافع ز�ادة

�خاصة� �األولية �املوارد �اجل �من �باملنطقة �صي�� �ا�تمام ��ناك �أن �كما �األمر�كية، �املتحدة للواليات

النفط�والسوق�التجار�ة،�فبتا���أصبح�الساحل�اإلفر�قي�محل�األطماع�ومحاوالت�احتواءه�من�طرف�

�وصل��القوى  �حلقة �باعتبار�ا �اس��اتيجيا �املنطقة �أ�مية ��س�ب �وذالك �الذكر، �سابقة الدولية

 ومنطقة�عبور�ب�ن�الشمال�وجنوب�القارة.�

�إس��اتيجي��ا� �التغي���من �الواليات �ستحاول �الدولية �القوى �ب�ن �ا��اد �التنافس ��ذا �ظل و��

�خالل �من �العالق�ز�ادة�نحو�املنطقة ��� �االقتصادي �العامل �اإلفر�قية،تكر�س �األمر�كية أي��ات

�واالقتصاد �األمن �ب�ن ��املوازنة �األمر�كية �القمة �خالل �من �ذالك �����اإلفر�قيةو��ب�ن �ستعقد وال��

� �املقبل �تجمع�اوغسطس �حيث �السمراء، �بالقارة �واشنطن �عالقات �مستوى �ع�� �األبرز �الفاعلية ��

                                                           
جوشوا�بورغ�س،�"�ال�وقت�ل��ا������شمال�إفر�قيا�والساحل�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�� 1

sahel-the-and-africa-north-in-snooze-hit-to-time-alysis/view/noan-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy�،"

)02/05/2014(.  
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راكة�االقتصادية�مع�القارة�اإلفر�قية�دولة�إفر�قية،�لبحث�مستقبل�الش�47اإلدارة�األمر�كية�بقادة�

  الواعدة�ع���صعيد�الفرص�االس�ثمار�ة�بما�تمتلكھ�من�سوق�واعدة�وثروات��شر�ة�وطبيعية�مغر�ة.

�محفال  �اإلفر�قية �األمر�كية �القمة ��تبدو �توجھ �ع�� �للتأكيد األمر�كية��اإلس��اتيجيةم�ما

لالستفادة�من�الفرص�االس�ثمار�ة�واملناخ�االقتصادي�الواعد�للقارة�السمراء،�حيث�تواصل�الدول�

�2014،�و�توقع�ز�ادتھ����2013%�عام�5ا،�بلغت��س�تھ�نحو�عا�سر�و اإلفر�قية�جنوب�ال��راء�نم

� �نحو �وف6.5إ�� �ق%، �مجموعة �لتقديرات �اال �QNBا �اإلنفاق �خلفية �ع�� س�ثماري�االقتصادية،

  ال��م�وتنامي���م�الطبقة�الوسطى.

ا�و نم�تاالقتصادياالتقديرات�االقتصادية�تلك�تجعل�من�إفر�قيا�جنوب�ال��راء�ثا�ي�أسرع�

،�ما��عزز�من�مستقبل�القارة�اإلفر�قية�كص�ن�ثانية،�ولكن��ذا����QNBالعالم،�بحسب�مجموعة�

��شأن� �متحفظة ��سياسات �العمل �ومتا�عة �التحتية �الب�ية ��� �قو�ة �اس�ثمارات �تنفيذ يتطلب

،ال�لية�للقارة�ح���ترتقي�إ���مصاف�األسواق�الناشئة�تاالقتصاديا
1
و�توقع�البنك�الدو���أن�يتجاوز� 

�ا �الدول ��� �الك�� النمو�االقتصادي �ال��راء �جنو�ي �السنوات��ى لواقعة ��� �النمو�العاملية معدالت

الثالث�املقبلة،�وقال�البنك�إن�االس�ثمارات�ا��ارجية�املباشرة����الدول�اإلفر�قية�س�بلغ�مستو�ات�

� �إ�� �تصل �أن �يتوقع �إذ �املقبلة، �السنوات ��� ��54قياسية �العام �وس��فع�2015مليار�دوالر�بحلول ،

  .2015%�بحلول�العام�25إ����2013%�عام�16وارد��ا�النفطية�من�إفر�قيا�من�من�الواليات�املتحدة�

� �االقتصادية �األجندة �ع��لإلس��اتيجيةو�خالف �اإلفر�قية، �القارة ��� �الصعيدين�األمر�كية �

�واالس�ثماري، �رئ��التجاري �مرتكزا �تبدو �إفر�قيا �للو سفإن �ا��دماا �مجاالت ��� �املتحدة �تاليات

  العسكر�ة�والنفط�وا��رب�ع���اإلر�اب.�ةاللوجستكي

� �العالقات��إس��اتيجيةوتبقى �ومأسسة �توسيع �محفزات �أ�م �أحد �اإلر�اب �ع�� ا��رب

� �فمنذ �املقبل، �أغسطس �قمة ��� �اإلفر�قية ��و�2001س�تم����11األمر�كية �اإلر�اب �م�افحة �بات ،

�اللوجست �وال�دف �النفطي �ال�دف �بجانب �إفر�قيا، ��� �غ���التجار�ة �األمر�كية �األ�داف ي��ثالوث

  .العسكري 

                                                           
مصطفى�شفيق�عالم،�"�القمة�األمر�كية�اإلفر�قية:�غياب�املصري�مؤثر�عن�املحفل�االقتصادي�م�م�"،�متوفر�ع���الرابط�التا��:��� 1

http://www.almasryalyoum.com/news/details/379982�،")01/05/2014(.  
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ع���املنطقة��و�أمر��ي�صي��،�وفر�سا��عت������صف�الواليات�و��ب�ن�للدارس�بان�التنافس�

�ما��� ��� �الفر���� �التدخل �أثناء �املتحدة �الواليات �بھ �قمت �ما �خالل �من ���ظناه �ما �وذالك املتحدة

�وإمداد�ا� �الفر�سية �للقوات �اللوجس�� �الدعم �خالل �من �"سرفال" �عملية ��� �م�ما �دورا فلعبت

 باملعلومات�االستخباراتية.

والوالء�لفر�سا�وذالك�راجع���كم�أن��*ن�اغلب�دول�الساحل�االفر�قي�تتم���بالطا�ع�األبوي إ 

فر�سا����الور�ث�الشر���للمنطقة��س�ب�الف��ة�االستعمار�ة�ل�ا�للمنطقة،�و�تا����ذا�العامل�تراه�

�و�عاون  �الشراكة �اجل �من �مساعد �األمر�كية �املتحدة ��الواليات �ل�ا �فر�سا �الن �بي��م، �عالقاتفيما

  املنطقة.برؤساء��جيدة

�ع��� �املحافظة �اجل �من �املنطقة �األدوار��� �تقسيم �الشراكة ��ذه �وراء �من �يتوقع و�تا��

�ب�ن� �الت�سيق ��ذا �و��تظر�من �املنطقة، �تزخر���ا �ال�� �الطبيعية �املوارد �من �واالستفادة مصا���ما

� �أي �أمام �الباب �غلق �املتحدة �والواليات ��ذه�فر�سا �بان �شك �وال �املنطقة، ��� �الولوج �تر�د دولة

� �األمد �طو�لة ���طة �يؤشر� � �باملنطقة �ا��ديد �الفر���� �ان�شار�العسكري �وإعادة تدخل�لل�الشراكة

  والسيطرة�ع���منطقة�الساحل�اإلفر�قي�والقارة�اإلفر�قية�ك�ل.

� �للدارس، �ي�ب�ن �السابق �الطرح �من �وانطالقا �الس�نار�و��نبأن �لإلس��اتيجية���ناك محتمل�ن

� �اإلفر�قي، �الساحل �منطقة �تجلھ �عدم�األمر�كية ��س�ب �حالھ �ع�� �الوضع �بقاء �ير�� �الذي األول

�ا �ومسا�مة �األم�� �الوضع �أو�الثا�ي�خطورة �استقرار�الوضع، �ا��وار�ع�� �ودول �اإلقليمية ملبادرات

إ���درجة�التدخل�العسكري����املنطقة�األمنية�وز�ادة�اشتداد�املنافسة�الذي�ينذر�بتد�ور�األوضاع�

صراع�حضاري�املنافسة�الص�نية�وال����عت����بال�دف�حماية�املصا���األمر�كية�وتض�يق�املجال�أمام

�اك��  �والغرب�بالدرجة �الشرق �لھ�ب�ن �اشار �ما �كتابھ�"ن �ي�تغتو �صمو�ل"�و�ذا بالصدام����

  �ا��ضارات.

  

  

                                                           
*�� �استخدم � قد � �األبو�ةمف�وم �ا��كم �من �نظام ��الذي �ال�����لوصف ��فيھيقوم �ع�� �واملنافع �املناصب �بتوز�ع �األتباعا��اكم

� �وال��م �و�ش����وتأييد�ممقابل ��األبو�ةوخدما��م. ��إ�� �"في��"عند ��سيا���نظام ��فيھيقوم �منا���املسؤلون �باستخدام ص��م�الدولة

� � ملنفع��م �مؤ�د��م �ومنفعة �ينظر�املسئولون �مصا���م��إ��حيث ���دمة �و�ستخدمو��ا �اقطاعال�م �باعتبار�ا �السياسية املناصب

  �.ا��اصة
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�التحليل�تت���مجموعة�من�االست�تاجات�حول�موضوع�الدراسة،�واملتمثل���� وكختام�ل�ذا

  :اإلس��اتيجية�األمر�كية�تجاه�الساحل�االفر�قي�ملا��عد�ا��رب�الباردة

السوفيي���وانفراد�الواليات�املتحدة�األمر�كية�كقوة��االتحاد��عد�ان��اء�ا��رب�الباردة�وتفكك

 القرار صنع دوائر وداخل األ�اديمية األوساط �� دائرا�األيديولو��عاملية�م�يمنة،��ان��ناك�حوار�

 الذات�ع�� االنكفاء إس��اتيجية ت�ت�� �ل ان��اج�ا، الواجب من اإلس��اتيجيت�ن من أي حول  األمر�كية

 ال�� والقوة يتما����بما األخ��ة �ذه �� االنخراط إس��اتيجية أم الدولية الشؤون عن واال�عزال

 اال�عزا�� امليل إنلكن�ات����،ا��رب���اية �عد املجاالت �ل �� املتحدة الواليات ��ا تحظى أصبحت

�األممية إن حيث�املفكر�ن، نقاشات��� حاضرا�ظل أنھ إال الباردة ا��رب ��اية مع تأث��ه تقلص وإن

 توجھ�تب�ت �لي�تون  الرئ�س ع�د �� رسمية كإيديولوجية ال�سعينات عقد �� السائدة اللي��الية

�لكن�دون  األمر�كية، املصا�� لتحقيق ا��ار�� التدخل رفض �� اال�عزالي�ن  ا��روب ضد الوقوف�

  .البوسنة �اي�� الصومال حالة��واألخال�� اإل�سا�ي الطا�ع ذات

� �أحدث �أرجعت�2001س�تم����11ولكن �ا��وار��، ��اإليديولو���ذا �ال��عة التدخلية�ملص��ة

�ألم��ا ���ديدا ��ش�ل �بأ��ا �ترى �منطقة �أي ��� �األمر�كية �املتحدة �الواليات �تدخل �ع�� �تؤكد �وال��

�القومية،�مع�العلم�أن� �وليد�أحداث�ومصا���ا �ل�س �س�تم�����11التوسع�األمر��ي�اإلم��اطوري من

�أمر�� �ملس��ة ��و�مرافق �أحداث�وإنما �ولكن �األمر��ي، �النموذج �م�ونات �من �م�ون �فالقوة �تار�خيا ا

�ال�يمنة� �لفرض �العسكر�ة �القوة �الستخدام �الداعية �تطبيق �اجل �من �ذ�بية �فرصة س�تم����انت

  األمر�كية�ع���العالم.

�ا��ارجية�السياسة�ع���طاغية�أصبحت�اللي��الية�املفا�يم�بأن�لف��ة�االعتقاد�ساد�أن�فبعد

�والتوسع�والقوة��األمن�واقعية�مفا�يم�بقوة�أرجعت��2001س�تم����11أحداث�فإن�األمر�كية

�و�عد�العسكري �للمتغ���و�عو�ضھ�االقتصادي�املتغ���أ�مية�لتأكيد�مجال�ال�انھ�وا��ا�فأصبح

�وال��وم�التوسع�إس��اتيجية�كذلك،��ذلك�ع���دليل�خ���أفغا�ستان����األمر��ي�العسكري �التواجد

 األمن.�لتحقيق�ضرور�ة�ال��ومي�ن�م��م�وخاصة�الواقعيون ��عت���ا�ال��
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�بوضوح�اإلس��اتجية��ذه�األمر�كية�املتحدة�الواليات�انت��ت��2001س�تم����11أحداث��عد�

��2003العراق�ع���حر��ا����وكذلك�أفغا�ستان����تدخل�ا���  ضد ا��رب مف�وم سيطر�حيث،

 البعد سيادة ل�����الغر�ية الدول  من والعديد املتحدة للواليات األمنية السياسة ع�� اإلر�اب

  .املستقبلية استخداماتھ نمو واحتماالت العسكري 

�املضام�ن� ��� �االفر�قي �الساحل �تجاه �األمر�كية �توج�ات �حددت �ال�� �العوامل �ب�ن فمن

�ا��رب�االس�باقية ،�واملتمثلة����2001س�تم���11ا��ديدة�ال���ت�ن��ا�الواليات�املتحدة��عد�أحداث�

��دد�أم��ا�واألمن�العالم�و�و�اإلر�اب�و�ل�أش�ال�ا��ر�مة�املنظمة�ال���يتم���الذي�عدو�جديد��ضد

،�أما�العامل�الثا�ي�ف�و�محاولة��شر�قيم�ا��ر�ة�والديمقراطية�وحماية�حقوق���ا�الساحل�االفر�قي

  اإل�سان�ل�س����الساحل�فقط�وإنما����العالم�ك�ل.

نطلق�أصبح�الساحل�االفر�قي�يحتل��عد�إس��اتي������أجندة�السياسة�األمر�كية�ومن��ذا�امل

���محار���ا��،�وال���أصبحت�من�ب�ن�أولو�ات�اإلس��اتيجية�األمر�كيةيةخاصة�مع�بروز��ظا�رة�اإلر�اب

�ا�����والشر� �ب�ن �معركة �أ��ا �ع�� �اإلر�اب �ضد �تصو�ر�ا��رب �ع�� �الواليات �حرصت �وأن�وقد ،

�ا�ع���انھ�ا�تمام�من�اجل�القضاء�ع���اإلر�اب�وتحقيق�األمنبالساحل�االفر�قي�ال��عدو �ا�تمام�ا

  �واالستقرار����املنطقة،�وأكدت�أ��ا�عندما�تذ�ب�لدولة�ما�تذ�ب�محررة�ول�ست�غاز�ة.

�من� �مجموعة �للدارس �ي�ب�ن �املنطقة، �تجاه �األمر�كية �اإلس��اتيجية �تحليل �خالل �من ولكن

س�ب�توجھ�أمر��ا�للساحل،�وملاذا�أصبح�الساحل�االفر�قي�والقارة�اإلفر�قية��لنا�تو��النتائج�ال���

  لقوى�الدولية؟ا�لبعض�ك�ل�تحتل��عدا�اس��اتيجيا�بال�سبة

اإلفر�قي،�سواء�ما��ستخرج�من��تأم�ن�النفط�س���الواليات�املتحدة�من�خالل�اسراتيجي��ا� )1

الناقالت�ع���ضف���القارة:��أم�ن�مساراتداخل�القارة�أم�من�أمام�شواط��ا،�باإلضافة�إ���ت

الدول��أم�من�ناحية�غرب�إفر�قيا�حيث�اب�املندب�حيث�نفط�الشرق�األوسط،من�ناحية�ب

  �.���الغنية�بالنفط�ومسارات�ناقالتھ�إ���أمر��ا�وأورو�ا�الغر�ية

خليج�املكسيك�و�حر�الشمال،�وذلك��من�العالم�مثل�تراجع�إنتاج�النفط����مناطق�عديدة )2

�إنتاج� �ميدان �إ�� �جديدة �دول �ودخول �اإلفر�قي، �النفط �قطاع �النمو�الكب����� �مقابل ��

  �.عن�جودة�املنتج�وال��راء�الغر�ية�فضال �،و�شاد�،النفط�وتصديره،�مثل�مور�تانيا
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3( � �الشرقية �السواحل �من �اإلفر�قي �وا��نوب �الغرب ��� �النفط �منا�ع �بما�قرب األمر�كية،

� �إ�� �تصل �ب�سبة �نقلھ �ت�اليف �من �العر�ي40يخفض �ا��ليج �بنفط �باملقارنة �أن��،% كما

�س�يا�من�منطقة�ا��ليج�والشرق��اخطوط�نقل�النفط�من�إفر�قيا�تمر�ع���مناطق�أك���أمن

األوسط،�و���م��ة����غاية�األ�مية،�خصوصا�إذا�علمنا�أن���م�اإلنفاق�األمر��ي�من�أجل�

تقليل�من�محاولة��و ،�امليار�دوالر�سنو��50مصادر�النفط����الشرق�األوسط�يبلغ�نحو�تأم�ن�

  التبعية�للشرق�األوسط.

وح���وان��)�مصادر�الطاقة�من�نفط�وغاز�واليورانيوم�(����املنطقة�حماية�املصا���األمر�كية )4

ا��نوب�ع���انفصال�(تطلب�األمر�إ���تفن�ت�الدول�اإلفر�قية�و�ذا�ما�حدث����السودان�

  .)الشمال

��حماية )5 �ا��يو املصا�� �س��اتيجية �السيطرةمن �والبحر�األحمر�ا�ع���خالل �اإلفر�قي لقرن

�محور  ��شكالن �اللذان ���ديد�اأساسيا �حالة ��� �محتمل �عسكري �تدخل املصا����تلك�ألي

��،األمر�كية �السيطرة �ومحاولة �اللذان �العر�ي �واملغرب �غي�يا �خليج �ع���يتوفع�� ران

  .واليورانيوم والغاز النفط من خصوصا االس��اتي���البعد ذات املوارد من ��مةاحتياطات�

،�أدى�بدوره�األجن�ية املصا�� ب�ن ا��اصل الدو�� للتنافس ومجال م�ان �و األفر�قي الساحل )6

� الدول  تجاه إس��اتيجي��ا�تطو�ر إ�� ت��يم�،�وتحاول�فقط اإلر�ا�ي ال��ديد ول�ساإلفر�قية

القارة�اإلفر�قية�كما��عكس�الرغبة�األمر�كية����ألية�قوة�عاملية�أو�إقليمية��مستقب��دور��أي

  ل�س�ع���الساحل�فقط�ولكن�ع���القارة�السمراء�ك�ل.�االنفراد�التام�بال��ت�بات�األمنية���

7( � ��و�محاولة �األ�م �أنوال�دف �يحلو�لواشنطن �كما �اإلر�اب �أو�قوى �اإلسالمية �القوى �قمع

�املنطقة ��� �عل��ا ��،تطلق �سنة �الصومال ��� �حدث �ما �الواليات��2006و�ذا �قدمت عندما

املتحدة�الدعم�املادي�والعسكري�إلثيو�يا�من�اجل�اإلطاحة�باتحاد�باملحاكم�اإلسالمية�خوفا�

من�أن�تصل�إ���السلطة�وتصبح�مصدر���ديد�ملصا���ا����القرن�اإلفر�قي�و�ذا�ما�أطلق�

  غتون"�صادم�ا��ضارات.عليھ�"صامو�ل��ي�ت

انفصال��(تجزئة�الدول�ال����ش�ل�حاجز�أمام�التوسع��اإلقلي���مثل�حالة�العراق�والسودان )8

�ا��نوب �عن �املوج�ة��)الشمال �الفواعل �من �كفاعل �اإلسرائي�� �اللو�ي �يدخل �و�نا ولي�يا،

� �تجاه�املنطقة،� �األمر�كية �د�حروب��شبيع�األس��ة����املناطق�ال���بإضافة�إ���للسياسة

  وأزمات�داخلية.
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��الصرا )9 �والذي �والشرق �الغرب �ب�ن �ا��ضاري �خفية،�ع �باردة ���رب �جديدة �والدة عت���

� �الص�نية �التوج�ات �أن �العلم �مع �اإلفر�قية، �القارة ��انت�مسرح�ا �األفر�قية، �القارة تجاه

��انت� �بل �اإل�سان �حقوق �واح��ام �الديمقراطية �ع�� �تؤكد �ال�� �األمر�كية �توج�ات عكس

�السياسية� �األنظمة �نوع �النظر�ع�� ��غض � �االقتصادية �التنمية �تحقيق �ضرورة �ع�� تؤكد

  �اقلق�الواليات�املتحدة�واعت��تھ�خطر�ع���مصا���ا����املنطقة.�،�و�ذا�ماالقائمة�ف��ا

�بان �للدارس �ي�ب�ن �النتائج، �ل�ذه �التوصل �تجاه���عد �األمر�كية �املتحدة �الواليات إس��اتيجية

ش���املجالت�م��ا�السياسية�واالقتصادية�واالجتماعية�ل�م�ما�تنوع�ا�واحتواء�ا��قي،الساحل�االفر 

بالساحل�وان�شار��األم��تد�ور�الوضع�ل�واألمنية�بالدرجة�اك��،��ل�ا�استخدمت�كذر�عة��وال��ية

� �حقوق�ظا�رة �واح��ام �الديمقراطية ��شر�قيم �ومحاولة �املنظمة، �ا��ر�مة �أش�ال �و�ل اإلر�اب

للتدخل����املنطقة،�وس�ش�د�أمر��ا��استخدمت�ولكن����حقيقة�األمر�ما����إال�مقدماتاإل�سان�

�ج�دا��اك���من�اجل�ترسيخ�وجود�ا�ل�س����الساحل�االفر�قي�فقط�بل�����امل�القارة�اإلفر�قية

 �س�ل العسكر�ة، سيطر��ا جانب إ�� العاملية�النفط محزونات ع�� املتحدة الواليات سيطرة فإح�ام

 ا��فاظ بذلك ف�ستطيع أك��، �ش�ل املنافسة الدول �واقتصاديات العال�� االقتصاد �� تحكم�ا ��اعل

  .الدو�� النظام �� م�يمنة كدولة موقع�ا ع��

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 جدول المالحق:

 رقم�امل��ق عنوان�امل��ق

 الملحق االول خر�طة�تو���دول�منطقة�الساحل�االفر�قي

 خر�طة�تو���مناطق�القرصنة�الثالث�األك�����ونة����إفر�قيا.

 

 الملحق الثاني

الثالثالملحق  خر�طة�تو���مناطق�تواجد�التوارق����ما���والنيجر�وا��زائر�ولي�يا�و�وركينافاسو.  

.2010- 2009يو�����م�القدرات�العسكر�ة�لدول�الساحل�االفر�قي�  الملحق الرابع 

خر�طة�للصراع�بما����عرض��ش�ل�عام�معاقل�القوات�املختلفة�واألماكن�ال���

 اس��دف��ا�الغارات��ا��و�ة،�وتو���املناطق�الوقعة����الشمال�ومن��سيطر�عل��ا

 الملحق الخامس

  االفر��وم. قيادة إ�شاء و�عد قبل الثالث ياداتالق مسؤوليات نطاق

 

 الملحق السادس

 .)2011-2003يمثل�التوز�ع�املئوي�ل��مات�القرصنة����منطقة�خليج�غي�يا�ما�ب�ن�(

 

 الملحق السابع

  .)2012-�2000(يو���التعاون�التجاري�واالقتصادي�ب�ن�الص�ن�وإفر�قيا

 

 الملحق الثامن

 القاعدة����الساحل�االفر�قي.يو���ان�شار�تنظيم�

 

 الملحق التاسع

  )2030-�2005(يو���خمس�دول�األو���املصدرة�للنفط����خليج�غي�يا

 

 الملحق العاشر

 الملحق الحادي عشر  و���التبادل�التجاري�ب�ن�أمر��ا�و�دول�الساحل

�عد��يو���ال��مات�اإلر�ابية�ال���حدثت�باملنطقة�املغرب�العر�ي�والساحل�االفر�قي

 ا��ادي�عشر�س�تم��

 

 الملحق الثاني عشر        

 



 المالحق

 

  األول:  الملحق

  خریطة توضح دول منطقة الساحل االفریقي.
 

 

www.google.dz/webhp?sourceid=chrome//-������������������������������������������������������������������������املصدر:

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF����  

8#q=%D8%AF%D9%88%D9%84%20%-  

 

   :الثانيالملحق 

 .وضح مناطق القرصنة الثالث األكثر سخونة في إفریقیات خریطة

  

 

"،���:�مركز�ا��ز�رة�لألبحاث�والدراسات،�متوفر�ع���القرصنة�واألمن�البحري����خليج�غي�يا:�نيج��يا�نموذجافر�دوم�اونو�ا،�"�املصدر:

 .)http://studies.aljazeera.net/reports/2012/05/201251475341666799.htm،")�04/04/2014الرابط�التا��:�

 



 المالحق

 

     :الثالثالملحق 

  .وبوركینافاسووضح مناطق تواجد التوارق في مالي والنیجر والجزائر ولیبیا خریطة ت
 

  

�املصدر:�بوحنة�قوي،�"�اإلس��اتيجية�ا��زائر�ة�تجاه�التطورات�األمنية����منطقة�الساحل�اإلفر�قي"،���:�مركز�ا��ز�رة�للدراسات،�متوفر 

  .)aljazeera.net/reports/2012/06/20126310429208904.htmhttp://studies�،")26/03/2014.ع���الرابط�التا��:�

 

 الملحق الرابع:

 یوضح حجم القدرات العسكریة لدول الساحل االفریقي 2010-2009.
 

 الدولة ��م�اإلنفاق�العسكري  اإلنفاق�العسكري�بامللون�دوالر

 ا��زائر 147000 5600

 بوركينافاسو 11200 110

 �شاد 23350 436

 ما�� 7750 174

 مور�تانيا 15870 115

 نيجر 5300 53.1

 

الداخ��"،���:�مركز� األم�� واالنكفاء األمنية الدبلوماسية ب�ن�:إفر�قيا �� الفاعل الالعب دور  إ�� واالنتقال ا��زائراملصدر:�بوحنية�قوي،�"�

�("،http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/201412972843923537.htmا��ز�رة�للدراسات،�ومتوفر�ع���الرابط�التا��:�

23/04/2014(.  

  

  

 



 المالحق

 

   :الخامسالملحق 

   

                   خریطة للصراع بمالي تعرض بشكل عام معاقل القوات المختلفة واألماكن التي استھدفتھا الغارات 

  .الجویة، وتوضح المناطق الوقعة في الشمال ومن یسیطر علیھا

  

املصدر:�فر�دوم�انو�ا،�"�التدخل�العسكري�الفر�����اإلفر�قي����أزمة�ما���واملخاوف�األمنية�املتفاقمة"،���:�مركز�ا��ز�رة�للدراسات،�

  .)et/reports/2013/02/20132148048143942.htmhttp://studies.aljazeera.n�،")22/04/2014متوفر�ع���الرابط�التا��:�

  :السادسالملحق 

  .االفریكوم قیادة إنشاء وبعد قبل الثالث القیادات مسؤولیات نطاق

            

  Department of Defense, adapted by CRSاملصدر:�

 



 المالحق

 

  :السابعالملحق 

 .)2011- 2003منطقة خلیج غینیا ما بین (یمثل التوزیع المئوي لھجمات القرصنة في 

 

فر�دوم�انو�ا،�"�التدخل�العسكري�الفر�����اإلفر�قي����أزمة�ما���واملخاوف�األمنية�املتفاقمة"،���:�مركز�ا��ز�رة�للدراسات،��املصدر:

 .)http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132148048143942.htm�،")22/04/2014متوفر�ع���الرابط�التا��:�

  : الثامنالملحق 

  .)2012-2000 (یوضح التعاون التجاري واالقتصادي بین الصین وإفریقیا

 

،���:�مركز�ا��ز�رة�للدراسات،�متوفر�العالقات�الص�نية�اإلفر�قية..�شراكة�أم�استغالل:�وج�ة�نظر�إفر�قية"املصدر:�األو���إسماعيل،�"�

  .)http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441917164379610.htm�،")22/04/2014ع���الرابط�التا��:�



 المالحق

 

  :التاسعالملحق 

 .یوضح انتشار تنظیم القاعدة في الساحل االفریقي

 

د"،���:�مركز�ا��ز�رة�فر�دوم�����أونو�ا��وج��الد�إي�إزر�م�ا��نا���،�"�غرب�إفر�قيا:�اإلر�اب�وا��رائم�املنظمة�العابرة�ل��دو  املصدر:�

"،�http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/201372485916721308.htmللدراسات،�متوفر�ع���الرابط�التا��:�

)25/03/2014(.  

  : العاشرالملحق 

  )2030-2005 (األولى المصدرة للنفط في خلیج غینیایوضح خمس دول 

 الدول 2005 2030  تنبؤات
 نیجیریا 2.719.000 4.422.000

 أنغوال 1.098.000 3.288.000

 االستوائیة غینیا 313.000 724.000

 الكونغو جمھوریة 285.000 327.000

 الغابون 303.000 269.000

 إفریقیا كل 9.936.000 16.242.000

  املصدر:

Martin Pabst, " External interests in west Africa " ,p 57 , in : 

http://www.bmlv3gv.at/pdf-pool/publikationen/sorting-out-the-mess-external-interest-west-africa-m-pabset.pdf",  (�

06/05/2014 ). 
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  :الحادي عشرالملحق 

  وضح التبادل التجاري بین أمریكا و دول الساحل

  
 املصدر:

International trade administration, department of commerce United states of America, « U.S African trade profil », p 2, 

In: http://www.agoa.gov/resources/US_African_Trade_Profile_2009.pdf", (22/04/2014). 

 المصدر الثاني عشر:

 یوضح الھجمات اإلرھابیة التي حدثت بالمنطقة المغرب العربي والساحل االفریقي بعد الحادي عشر سبتمبر

 

 المصدر: 

Yonah Alexander, Maghreb and Sahel Terrorism Addressing the Rising Threat:  

.from Al- Qaeda and other Terrorists in North and West/ Centre Africa. op.cit, p: 02 
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