إن هذذذال راسةرتذذذو باذذذليل الابديدذذذا رابةس ذذذسر ر ادذذذو
رجلس سة غري راعسكر و ،أي ل سمى الجلرميو رملاظمذو،
رايت ةسد اطقو أصبدت ذر أهمدو قصوى عيى راسذلةو
راعلملدذذو ،يهذذم اطقذذو ر اسذذلةا ر ير قذذم ،اببدذذلن يبدعذذو
هذذال رابةس ذذسر يايهدل ةذذل .الإلضذذليو إا رارذذلة ر طذذرية
رايت رتكةل عيى ر ن يرإلتبقررة هالك.
أ ل أهمدو هال راسةرتو يالاعو ن أن هال رابةس سر
ر ادو غري راعسكر و ،عبذ اطذرية اذسر ،اذد عيذى
أ ن رملاطقو يرتبقررةهل يقط ،اا يعيى ر ن رإلقيدمم
يراعلملم كااك.

التهديدات األمنية في منطقة
المظاهر ،األسباب ،واالنعكاسات.

ي ابةذذم هذذال راسةرتذذو إا أن رابةس ذذسر ر ادذذو غذذري
راعسذذذكر و ،يف اطقذذذو راسذذذلةا ر ير قذذذم ،يراذذذسيل
رجملذذليةة هلذذل ،نبدجذذو تعببذذلةر ك ذ رية ،أصذذبدت ذر
عالقل بشلاكو ي بكل يو يدمل اداةل.

د .حممد جمدان

This subject about the non-military security
threats (the orgonised crime), on the region of the
sahel, studies the nature of these threats ،what
cause them, & what are their negative
consequences on the security & the stability of the
states of the region.

الساحل اإلفريقي

جامعة اجلزائر

Its importance emerges from the fact that these
non-military threats are very dangerous, not only
for the security & the stability of the countries of
& the region, but also on the world’s security
stability as well.
This study concludes that these non-mitary
threats on the sahel region, have become very
complicated, & that there are great
complementarities between all of them.

العدد الثالث والعشرون
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مقــدمة:

إن اطقو راسلةا رإلير قم هم ذاك ر ط راهلصذا
اذذذف إير قدذذذل راشذذذملادو ،يإير قدذذذل ااذذذول راصذذذدرر
راكذ ى .يهذذم ذذد راذذسيل رابلادذذو :راسذذاللل ،غل بدذذل،
وة بلندذذذذذذذل ،ذذذذذذذلام ،راادجذذذذذذذر ،شذذذذذذذلد ،ندجري ذذذذذذذل،
اوةكداليلتذذذذذو ،غدادذذذذذل ادسذذذذذلي ،راذذذذذرأض ر ا ذذذذذر،
راسودرن ،إردوادل ،راصو لل يكدادل .
ياقس اقدت هال رملاطقذو ملذسة يو يذو عةياذو ي ةمشذو
اعدذذسة عذذن راعذذلأ ،غذذري أنةذذل يف اذذسأ كبسذ أهمدذذو
عظمذذى ،الصذذو اعذذس نةل ذذو ررذذرل رابذذلةدة .ي رد هذذذار
رتهبمذل أك ذر يف راينذو ر اذرية ،إذ أاذا سذبقط
رهبمل ينهوذ راقوى راسيادو راك ى ،ممذل أاراةذل ذن
إيذلة رااسذذدلن يرابةمذد  ،ابدظذذى الهبمذل اذذلاع .ي عذذود
هار إا عسة أتبلل يرعببلةر اعا أهمةل:
رإلةهذذلل راذذات رتذذبقر يف رملاطقذذو ،يأ ذذو راطذذورة .
ي ذذذلىل إا هذذذار ركبشذذذلىل راذذذبرتيل يف هذذذال رملاطقذذذو
يراات صلدىل ذلدة رتةبدذلا راعذلملم راكذبري إادذ  ،ذ
اري ؤشرر سل عيى ررا نسبو رإلنبلا يرتةبدذليم
راعلملم ا يف اليق أارى .الإلضذليو إا غاذى رملاطقذو
ا ذذرير يبدعدذذو ي عسندذذو أاذذرى ،ذر أهمدذذو قصذذوى،
ا رادوةرندو يرااه يراهوتهل ير ملذلض يررس ذس. .
 . .يغريهذذذل .كذذذا هذذذار اعذذذا اطقذذذو راسذذذلةا ذذذال
االتبقطلل ي يملع راقذوى راسيادذو ،يالصذو راكذ ى
اةل ،كأ ر كل ييرنسل يراصف . . .يغريهل .
يالابور ت هار ،عريت ذر رملاطقو ةر سر يرتذعل
ياطذذذذرير ابةس ذذذذسر أ ادذذذذو غذذذذري عسذذذذكر و ،نبدجذذذذو
شسذذذلعبةل ،ي تذذذبلل أاذذذرى ،تذذذوىل نباليهلذذذل تةقذذذل.
ي بم ذذا هذذال رابةس ذذسر يف رإلةهذذلل ،دذذلةة رمل ذذسةر
ي ةر بةذذل ،دذذلةة راسذذالة يدذذلةة رابشذذر .الإلضذذليو إا
اطذذ ذف رارعل ذذذذل ،يرهلجذذذذرة غذذذذري راشذذذذرعدو ،ي بدذذذذد
ر ذذذورل ،يراذذذيت ميكذذذن إدةراةذذذل كيذذذةل يدمذذذل سذذذمى
الجلرميذذو رملاظمذذو ،يكذذااك رنبشذذلة راهقذذر ير ذذرر
يرابيوث رابدئم ،يغريهل ن رابةس سر ر طذرية .كيذةل
العدد الثالث والعشرون

أصذذبدت شذذكا هلاسذذل اطذذرير ةذذسد أ ذذن يتذذال و
راهرد ،يرتبقررة رجملبمذ يراذسيل ،يالصذو راقر بذو ذن
رملاطقذذذو يرجملذذذليةة هلذذذل .إذ عبذذ هذذذال ر عمذذذلل هجو ذذذل
بلشذذرر عيذذى راسذذيطل راسدلتذذدو ركيدذذو يأةكلنةذذل،
يحتس ل هلل ،سذلهد يف رملسذلض الملؤتسذل رتابملعدذو
يرتقبصلد و ،يرإلاذالل الابامدذو ،الإلضذليو إا أضذررة
ي ةس ذذذسر أ ادذذذو وبيهذذذو ي بعذذذسدة .اذذذا أصذذذبدت هذذذال
ر عمذذذذلل رإلارر دذذذذو شذذذذكا ةس ذذذذسر بلشذذذذرر ا ذذذذن
يرإلتبقررة عيى راصعدس ن رإلقيدمم يراعلملم.
يمل هم ظلهر رابةس سر ر ادو؟ ي ل هم أتبلاةل
يرنعكلتل ةل رمل بيهو عيى رملاطقو؟
مظاهر التهديدات األمنية يف منطقة الساحل:
ن االل ل أشري قبا قيدا ،جنس أن هال رابةس سر
ر ادو غري راعسكر و ،بم ا الصو يف ر وة رابلادذو:
ةر يدلةة رمل سةر  ،ةر يدلةة رابشذر ،ةر ذ
يدلةة راسالة ،يراظلهرة رإلةهلادو.
-1تهريب وجتارة املخدرات:
شذذذذري رإلةصذذذذلأدل إا أن ةذذذذورام  042يذذذذن ذذذذن
راكوكل ف ي  002ين ن رهلريي ذن ،ذبد ريهةذل يف
راعذذذلأ ذذذذريةر الاقذذذلةة رإلير قدذذذذو ،عذذذ ديل راسذذذذلةا
يراصدرر  .يكأ يو عيى ذاك ،يهم راهرتة اذف  0222ي
 0220رتذذذذذذذبقبيت رملاطقذذذذذذذو عشذذذذذذذرر ر ياذذذذذذذلن ذذذذذذذن
راكوكذذل ف ،ايذذع  44يذذن  .كمذذل أن ذ يف راهذذرتة اذذف
 0222ي  ،0222يقذذس ا راقذذب عيذذى أك ذذر ذذن 4022
ش صذذذل ذذذن رملةذذذلار ن غذذذري راشذذذرعدف ،بذذذوةيف يف
رملبذذذلارة المل ذذذسةر يف رجلةرأذذذر ،عظمةذذذد أيلةقذذذو .
كمل أن ةس إةصلأدل قس ةل كب ر د رملبدسة
اسذذاو  ،0220يقذذس ا ةجذذة  22كيذذع ذذن راكوكذذل ف
عيى ررسيد رجلةرأر و رمللادو ،قدمبةذل ةذورام  42يدذون
ديتة .يهار راكذد رهللأذا راذات ذساا رجلةرأذر يغريهذل
ن راسيل رجملليةة ايسلةا ،بد رملبلارة ا ي ريهذ يف
هذذال راذذسيل نهسذذةل ،يراذذبع ذذبد إ صذذلا إا أيةياذذل أي
اةل أارى ن راعلأ .كا هال رإلةصذلأدل يغريهذل
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ذذن ر ةقذذل  ،ذذسل عيذذى دية اطقذذو راسذذلةا يف عميدذذو
ةر رمل سةر يرملبلارة اةل ي ريهةل.
يت خيهذى أن ارميذو رتدذذلة ي ةر ذ رمل ذسةر عذذس
ةس ذذسر اطذذرير ذذن راذذسيل ،إذ ميذ ابأررير ذ راسذذيبدو
ر طذذذرية ،دذذذ كونذذذل ر ذذذن راذذذوي  :راهذذذرد،
رجملبم يراسياو…يغري ذاك.
يممل تلعس عصلال رمل ذسةر عيذى وتذد نهوذهذل
ياسذذذط تذذذدطر ةل يف اطقذذذو راسذذذلةا ،هذذذو شسذذذلعو
رملاطقذذو ،الإلضذذليو إا ياذذود يذذك راعالقذذو راقو ذذو راذذيت
ذذذراط هذذذال راعصذذذلال ظ بيذذذف رملاظمذذذل رإلارر دذذذو
راالشذذطو عيذذى رملسذذبوى راعذذلملم ،ذذا اظمذذل بدذذد
ر ذذورل دذذذلة رابشذذذر ،دلةر تذذذيدو ،يرجلملعذذذل
رإلةهلادذذذذذذذذو ممذذذذذذذذل أكسذذذذذذذذبةل إ كلندذذذذذذذذل لد ذذذذذذذذو
ياوادسبدكدو كبرية اذسر ،ي رد ذن صذعواو ررقببةذل
أي إ قليةل يف هال رملاطقو.
-0جتارة و تهريب البرش:
أصبدت هال رابجلةة مت ا إةسى رابدس ل ر طرية
رايت ةسد أ ن يكدذلن راذسيل يرجملبمعذل يرتذبقررةهل.
ي قصذذس ابةر ذذ رابشذذر ،دادذذس أشذذ ل أي نقيذذةد أي
إ ذذذذورأةد عذذذذن ير ذذذذق رابةس ذذذذس اذذذذلاقوة ،أي التذذذذبعملهلل
راهعيذذم ،أي غذذري ذاذذك ذذن ر شذذكلل كلتابطذذلىل ،أي
عذذذذن ير ذذذذق ررصذذذذول عيذذذذى بذذذذلاع لادذذذذو ذذذذن هذذذذؤت
ر شذذ ل  ،قلاذذا نقيذذةد إا ر ذذلكن راذذيت رغبذذون
راذذاهلل إادةذذل ع ذ ةذذسيد راذذسيل ،أي ذذل عذذرىل اظذذلهرة
رررقو ،يرهلجرة غري راشرعدو .يغلابل ل كذون عميدذو
رابةر هال غذري ؤ اذو ،ي عبذ ارقذل اقذورنف رهلجذرة
اكا ن رابيس رملةلار ا يرابيس رملةلار إاد  ،ن قبذا
رملبذذوةيف يف هذذال راعميدذذو ،ةدذذا بعذذر راك ذ ري ذذن
ر شذذ ل رملةذذذراف أراذذذل عميدذذذو رابةر ذذ إا وذذذلير
ك رية ،أي رملو
ي عب ذ اطقذذو راسذذلةا ،ير ذذق عبذذوة ديادذذو ،هل ذذو
ايمةلار ن غري راشرعدف رنطالقل ن رابيسرن رإلير قدذو
ااذول راصذذدرر  ،ذريةر إا أيةياذذل عذ يذذلل إير قدذذل
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ن اذالل رابدذر رملبوتذط .كمذل أصذبدت هذال رملاطقذو
يجأ ي كلنذل م اذل ابجمدذ رملةذلار ن غذري راشذرعدف،
ينقيةد ع راطر يرملمذرر رمل ةذو ذن قبذا عصذلال
ب صصو يف ذاك.

ياقس عريت ظلهرة رهلجرة غري راشرعدو يف راعقذس ن
ر اري ذذن ،طذذوةر تذذر عل ياطذذرير يف اطقذذو راسذذلةا،
راذذيت أصذذبدت يتذذديو ايوصذذول إا را ذذهو ر اذذرى ذذن
أيةياذذذل  .يقذذذس قذذذسة عذذذسد رملةذذذلار ن ذذذن إير قدذذذل إا
أيةيال ،ع ير ق راسلةا اذ  22أاف ةلار تذاو 0222
ه اةد رملةراون  122يدون ديتة .
كمذذل سذذبلا ر شذذ ل رملةراذذون يرملبذذلار اةذذد يف
أعمذذلل غذذري شذذريعو كلتتذذبلالل رجلاسذذم ،يالصذذو
دعذذذلةة ر يهذذذلل يرااسذذذل الصذذذو يف أيةياذذذل ،يكذذذااك
سذذذذذ ذ ريهد يف راعمذذذذذذذا ،أي دادذذذذذذذسهد يف ررذذذذذذذريل
يرااةرعذذل راسرايدذذو ،ييف اع ذ ر ةدذذلن ،ذذبد رتدذذلة
ال ع ل رابشر و ايدصول عيذى ر ذورل راطلأيذو .ي عذس
راقلةة رإلير قدذو ،ذن اذف راقذلةر راذيت عريذت رنبشذلةر
يرتذذعل االدذذذلة الابشذذر .ي عبذذ دياذذو ندجري ذذذل صذذذسةر
يتوقل يرتعل اااك ،ةدا بد اي ي ةر ر شذ ل
ذذن ر دغذذلل رإلير قدذذو ،ي ذذن راصذذدرر  ،ادذذبد اذذدعةد،
تذذور ايجةذذل ركيدذذو يف ذذلام يراادجذذر ي وة بلندذذل ،أي
جلةذذل ديادذذو سذذبليةد يف أيةياذذل  .كمذذل أن ذذلام،
عب هم ر ارى ،ن راسيل رايت عرىل ظلهرة رتدذلة
الابشر ،يقس أشذلة رابقذس رر اسذاو  ،1990أن هاذلك
ذذن  12إا  02أاذذذف يهذذذا ذذذلام ،متذذذت رملبذذذلارة اةذذذد،
يإا ذذلعةد ايسذذ رة  .كمذذل أن ادبدذذل عبذذ ذذن اذذذف
راذذذذذسيل راذذذذذيت أصذذذذذبدت كلنذذذذذل ايمبذذذذذلارة الابشذذذذذر
يرتذذذبلالهلد ااسذذذدل ،أي إا ذذذلعةد ايعمذذذا راقسذذذرت،
ةدذذذا شذذذري رإلةصذذذلأدل إا ذذذل قذذذلةل  1 ،0يدذذذون
ضذذددو هذذال رملبذذلارة  .كذذااك جنذذس راسذذودرن ،راذذيت
عبذذذذذ عذذذذ ذ ر هل ذذذذذذل االدذذذذذذلة الااسذذذذذذل ر ردوادذذذذذذل
يراهيبدادذذل  ،يحتو يذذةد إا أيةياذذل ،يكذذااك رتدذذلة
ال يهلل ،الصذو يف ظذا ررذرل ر هيدذو هاذلك ،ةدذا
ا دادس هؤت ر يهلل تتب سر ةد يف هال رررل.
العدد الثالث والعشرون
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-3جتارة وتهريب السالح:

إن هال رابجلةة ابشرة اشكا كبري اسر يف راقلةة
رإلير قدذذو ،ةدذذا أصذذبدت رمللذذات رارأدسذذم اياةرعذذل
رملسيدو يراصررعل راسرايدو ،كمذل أن هذال رااةرعذل
يراصررعل راسرايدو ذن اةبةذل ،تذلعس عيذى رنبشذلة
ةر راسالة يرملبلارة اةل .يهلار جنذس أن ذن اذف أهذد
صذلدة ر تذذيدو ي ةر بةذذل يف ديل راسذذلةا ،هذذم راذذسيل
راذذيت شذذةس ةرياذذل أهيدذذو ينةرعذذل درايدذذو ،يت راذذت
شةسهل ،يةم عب اسذوة ابةر ذ ر تذيدو إادةذل يإا
غريهذذل ذذن ديل رملاطقذذو .ياقذذس ةر ذذس ظذذلهرة ةر ذذ
ر تيدو يف راساور ر ارية ،يالصو راسالة راهذردت،
يراذذاارية ر هدهذذو .ي شذذري قذذس رر ر تذذيدو ر هدهذذو
رابلا ا نذل رملعةذس ر عيذى ايسةرتذل راسيادذو ادذف
يف قر ذذذر اذذ  ،إا أن هاذذذلك ةذذذورام  122يدذذذون تذذذالة
اهدذذف يف راقذذلةة رإلير قدذذو .كمذذل أن  %02ذذن ر تذذيدو
رملواودة ،صسةهل اؤة راصررعل راسذلأسة يف إير قدذل.
يكلن ا و رايدبدو ،دية كبري يف رنبشذلة ر تذيدو يف
اطقو راسلةا اشكا ةول .
يعذذذال ،اقذذذس اذذذسأ دذذذلةة راسذذذالة هذذذال يف رابةر ذذذس
رابصلعست ر طري ،ةدا عريت نشليل غري سبو يف
راساور ر ارية ،يممل تلعس يف رنبعلشذةل ،هذو تذةواو
ريهةذذذذل يف اطقذذذذو راسذذذذلةا .ي ذذ ذ ذذذذأ راوضذذ ذ يف
رملاطقذذذو ،يالصذذذو يف ادبدذذذل ي ذذذلام ،رتذذذبهديت ظذذذلهرة
رابةر هال إا دةاو كبسم اطوةة كذبرية ،يذاذك
اسب أن ررقبو ررسيد ،وراةةذل شذلكا يصذعوال
كذ ذ رية اذذذسر ،نظذذذرر اشسذذذلعو رملاطقذذذو ،ياعذذذس ذذذوير
رإل كلندل راال و اااك.
يممل سعو ايقيق ،أن نشذل ةر ذ راسذالة ،يكذا
أنورع رابةر ر ارى ،طوة اشكا أ سبق ن قبذا.
يمةراذذذذم راسذذذذالة اذذذذول راصذذذذدرر  ،أصذذذذبدور ران
ذذاظمف أك ذذر ،ي بذذويرين عيذذى ذذورةد لادذذو ضذذ مو
اسر ،يعيى يتلأا قادو اس بطوةة ،كيةل سذلعسهد
يف أدر ةمبةد راقاةة.
العدد الثالث والعشرون

 /4الظاهرة اإلرهابية:
رتبهلد رإلةهلل يف اطقو راسلةا ن راوضذ رهلذ
هالك ،ةدا رااةرعل رملسذيدو يررذريل يرهلجذرة غذري
راشرعدو ،يدلةة رمل سةر  ،يعس رتتبقررة راسدلتم
يرملؤتسذذذل م إا النذذذ راعجذذذة يراب يذذذف رتقبصذذذلدت
يراهقر ،يبمركة هالك ن االل ل مسم الاقلعذسة يف
اذذذالد رمللذذذرل رإلتذذذال م  .ياقذذذس صذذذلعس راعميدذذذل
رإلةهلادو يف اطقو راسلةا يراصدرر يراذيت ر كبةذل
هال رملاظمو رإلةهلادو ،ي سذبةسىل هذال راعميدذل ايذسرن
رملاطقذو ،تذذور ذن رعبذذسر ر ضذذس قذور ر ذذن ،كمذذل
ةذذذسث يف وة بلندذذذل ،أي ضذذذس أ ذذذلكن قصذذذودة كذذذلن
مارهذذل رهلجذذو عيذذى راقلعذذسة رابرتيادذذو دقابذذوة ن اعذذف
أ اذذذلض ااذذذول رجلةرأذذذر ،أي عميدذذذل رتابطذذذلىل راذذذيت
سبةسىل رارعل ل رالرادف قلاا رملطلابو الاهس و ،يرايت
أصذذبدت دذذلةة ةرأجذذو .كمذذل قذذو رإلةهذذلادون ابةر ذ
رمل ذذذسةر يرملبذذذلارة اةذذذل يال تذذذيدو ،أي رابعل ذذذا ذذذ
رملاظمل رإلارر دو ر ارى رايت قو اةال ر عملل .
اقس وت رااشل رإلةهلام يف اطقو راسلةا اشذكا
كذذذبري ،يهذذذذار اذذذسيةل شذذذذج ظذذذلهرة رجلرميذذذذو رملاظمذذذذو
ظ بيف أشكلهلل .يكلن ا و رايدبدو ذأرري كذبري عيذى
منو يرشبسرد راقوة رإلةهلادو يف اطقو راسلةا نظرر اقرل
ادبدذذذل اةذذذل ،يكذذذااك ا ذذذعف إدرة ةذذذل ر ادذذذو ررلادذذذو،
الإلضليو إا إنبشلة ر تيدو اشكا كبري .
أصذذذذبا عالصذذذذر اظذذذذدد راقلعذذذذسة يف اذذذذالد رمللذذذذرل
رإلتال م ،بدذلاهون ذ دذلة رمل ذسةر  ،ي ذ غريهذد
ن رابجلة غذري راشذرعدف يف ر ذوة ر اذرى ،ذماون
ذذأ ف راطر ذذق هلذذد ظاطقذذو راسذذلةا ،ينقذذا رمل ذذسةر
ير شذذذدل ر اذذذرى ،إا غلاذذذل ياةذذذل بهقذذذون عيدةذذذل
عةذذذد ،قلاذذذا ةصذذذوهلد عيذذذى أ ذذذورل يلأيذذذو ،ييتذذذلأا
كاواوادذذو بطذذوةة ذذن هذذؤت رابجذذلة ،يأصذذبا هاذذلك
رة بل يردق ي كل يم اف رإلةهلل ير عملل رإلارر دو
ر اذذرى ،يةذذو هرإلةهذذللع بهلعذذا ي بعذذلين ذ رجلرميذذو
رملاظمو يدلةة رمل سةر يدلةة ر تيدو ،يرهلجرة غذري
راش ذرعدو ،يرتدذذلة الابشذذر ،ةدذذا ظةرهذذال راعالقذذو
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رابكل يدو اف رجلملعذو رإلةهلادذو ،يعصذلال رجلرميذو ذر ركد ذ عرقذذم .هذذم دياذذو ادسذذت هلذذل قلعذذسة شذذعبدو
رملاظمو ظ بيف أشذكلهلل ،اقدذل هذال ر اذرية ابمو ذا ةقدقدذذو ،اذذا عبمذذس عيذذى راقذذوى ر لةادذذو رمل ذذو نهوذهذذل
ياقلأةذذل ،يغلابذذل ذذل كذذون رملسذذبعمر راقذذس د ،كمذذل يف
راشذذذذذبكل رإلةهلادذذذذذو اذذذذذل ورل يراسذذذذذالة يرملعذذذذذسر
رابكاواوادذذذو ،قلاذذذا ذذذويري ررمل ذذذو اعميدل ةذذذل غذذذري ةلاذذذو ذذذلام يرابشذذذلد . . .يغريهذذذل ،يدية يرنسذذذل رملسذذذبعمر
راقس د يف ذاك
رملشريعو ،ي أ ف راطر ق هلل
أسباب التهديدات األمنية يف منطقة الساحل:
ابديدا أتبلل رابةس سر ر ادو يف اطقذو راسذلةا
ي ذل اليةهذل ،ميكذن اليهلذذل ذن اذالل رذالث قلةاذذل
هل ذذو ،يهذذم :قلةاذذو راذذسيل راهلشذذيو ،قلةاذذو ررذذريل
ر هيدو يرااةرعل راسرايدو ،رد قلةاو راعوملو.
-1مقاربة الدول الفاشلة:
إن راسيل راهلشيو هم يف ةقدقو ر ر ،دياذو سذبقيو
يذر تدلدة ياكاةل ضعدهو ،يادست قلدةة عيى محل و
نهسةل كوةسة تدلتدو يرقبصلد و يرابملعدو .غذري أنذ
اهةذذد أك ذذر ملعاذذى راسياذذو راهلشذذيو ،ميكذذن قلةنبةذذل
اعكسةل ،راسياو غري راهلشيو ،أت راقلايو ايددلة ،يهم
يك راسياو رايت سبطد أ ف سبوى تأق ذن رملعدشذو
ير ذذذذس ل اسذذذذكلنةل ،يةذذذذم متيذذذذك قلعذذذذسة حتبدذذذذو
رقبصذذلد و ادذذسة ينشذذطو ،كمذذل أنةذذل سذذبطد ررهذذلظ
عيذذذذى راقذذذذلنون يرااظذذذذل راعذذذذل راذذذذسرايم ،هذذذذم دياذذذذو
بملتذذذذكو رابملعدذذذذل يذر نظذذذذل تدلتذذذذم سذذذذبقر،
ي سبطد ركليظو عيى تدطر ةل عيى ةسيدهل.
أ ل راسياو راهلشيو ،يال جنس يدةل أ ذل ذن هذال ر ذوة،
يةم علنم غدلل كبري ايمؤتسل  ،يهم غري قذلدةة عيذى
أ ف ي يبدو ةبذى رملطلاذ يررلادذل را ذرية و رملعدشذدو
ير س ل دو اسكلنةل ،كمل أنةذل غذري قذلدةة عيذى حتقدذق
رتنذس لا راسدلتذذم يرتابمذذلعم راذذسرايم يةكو بةذذل يف
غلا ر ةدذلن غذري شذرعدو ،يةذم هريضذو اذلاقوة ،يهلذار
سذذذبعما يتذذذذلأا راقةذذذذر ضذذذس وريادةذذذذل ،ابلطدذذذذو عذذذذس
شذذذرعدبةل ،ييذذذذر نهسذذذذةل ،يسذذذيطبةل ت يقذذذذى راقبذذذذول
يرابأ دس ن قبا غلابدو راسذكلن .أ ذل أاةة ةذل رارأدسذدو،
ا راق ل يراشريو يرجلد  . . .يغريهذل ،يةذم غلابذل ذل
كون يف س ةةل يرةس ،ةدمن عيد ةموعل تدلتذدو

يأك ر ن هار ،يةذال راسياذو راهلشذيو ،ت متيذك أت
قلعذذذذسة حتبدذذذذو رقبصذذذذلد و نشذذذذدطو ،يت ةبذذذذى نظل ذذذذل
رقبصلد ل يعذلت ،يت أنظمذو قلنوندذو ذر صذسرقدو .ييف
اعذ ذ ر ةدذذذلن ،قذ ذ راسذذذيطو اذذذف أ ذذذست عصذذذلال
ةذذذذر ف ،يأ ذذذذرر ررذذذذرل ،يعصذذذذلال سذذذذيدو ،أي
بطذذريف د اذذدف كمذذل يف راصذذو لل ،كمذذل أن راسياذذو
راهلشيو ت سبطد أ ف ةسيدهل ي ررقببةل.
يهكار ،عذد راهوضذى ،ذا هذال راسياذو راهلشذيو،
ممل ذؤدت إا ذسيق راالاذئف اةذل عذ ررذسيد ،هراذل
ن راعاف يعس رتتبقررة ،ي ن راهقر يرابطلاو .كمذل
صبا هال راذسيل راهلشذيو يجذأ ايعصذلال رإلارر دذو،
كبجلة رمل سةر  ،ي ةرام راسذالة يرابشذر . . .يغريهذل
ذذذن ر عمذذذلل غذذذري رملشذذذريعو ،صذذذول يدذذذول دين أن
.
ت الةقو أي ررقبو
بعر
يقذذس ةذذسد صذذاسي دعذذد راسذذال  ،اصذذلأ
راهلشيو يف:

راسياذذو

- 1يقسرن راسدطرة راعميدو عيى أةرضدةل.
- 0ضعف راسيطو راشرعدو يف رابالد.
- 3عذذذذس راقذذذذسةة عيذذذذى قذذذذس د قذذذذسة عقذذذذول ذذذذن
ر ذذس ل رهلل ذذذو - 4 .عذذس راقذذذسةة عيذذى رابعل ذذذا ذذ
راسيل ر ارى ،كع و يعلل يف رجملبم راسيام
أ ذذل رملاظذذر هBarry Buzanع ،يقذذس أشذذلة إا رذذالث
أاعلد ايسياو راهلشيو:
- 1رتيبقلد إا صلدة راشرعدو.
- 0راعجة عن ررقبو رإلقيدد رجللرريف
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- 3يبدعو رهلدلكا رملؤتسل دو ،يعس قسة ةل عيذى
ضملن أدر ادس ايوظلأف اكا يئل رجملبم .
هار يدمل خي راسياو راهلشذيو ياصلأصذةل .أ ذل إذر
عذذذسنل إا راعالقذذذو اداةذذذل ،ياذذذف رابةس ذذذسر ر ادذذذو يف
اطقذذذذو راسذذذذلةا ،يأناذذذذل جنذذذذس أن أعمذذذذلل رملاظمذذذذل
رإلارر دذو ،قذذس رتذذبهلد كذ رير ذذن عجذذة ديل اطقذذو
راسلةا ييشذيةل يف أد ذو يظلأهةذل ر تلتذدو ،ذن أاذا
حتقدذذذذق ر ذذذذن يرتتذذذذبقررة راسدلتذذذذم يرتابمذذذذلعم،
يعجةهذذذل كذذذااك عيذذذى حتقدذذذق رابامدذذذو رتقبصذذذلد و،
يعس قسة ةل عيى و را رية عيى وريادةل ،ممذل أدى
ي ذذذذؤدت إا رة هذذذذلع نسذذذذبو راعمذذذذا رإلارر ذذذذم ،ي عذذذذسد
أمنلي  ،ن دذلةة رمل ذسةر ي ةر ذ ر تذيدو ي ةر ذ
رابشذذر يرهلجذذرة غذذري راشذذرعدو يرإلةهذذلل ،يكذذا هذذار
اسب يشا تدلتو راسياو يف د رجمللت رردل دو.
ي عب اطقو راسذلةا رإلير قذم ،رملاطقذو راذيت حتبذوت
عيى أك ر راسيل يشال ،يرملصاهو عيى أنةل ر قذا منذور يف
راعلأ .لىل إا علنل ةذل ذن راهقذر يرابطلاذو ير ذرر
يررريل ير ل راسرايدو ،يعس قسة ةل عيذى راذبدكد
يف ةذذسيدهل رجللرريدذذو ،تيبقلةهذذل اا كلندذذل راال ذذو
اااك .ي عس راهقذر يرابطلاذو يرجلذوع أكذ رملشذلكا راذيت
علنم اةذل راشذعول يف هذال راذسيل راهلشذيو .يلقبصذلد ل ةل
اةلةة متل ل ،يعيى راذرغد ذن ر بالكةذل ا ذرير يبدعدذو
هلأيو ،إت أن عس قسة ةل يعذس عريبةذل عيذى رتذبلالهلل،
أدى إا راركود رتقبصلدت ،يراصالعم الصو يكااك
يشذذا راسياذذو يف إدرةة ي سذذدري عجيذذو رتقبصذذلد .كذذا هذذار
اعذذذا ذذذن أيرردهذذذل يبجئذذذون ي عبمذذذسين عيذذذى راهالةذذذو،
كموةد أتلتم ،ياكن هار رملذوةد عجذة اذسيةل عذن تذس
ةلادذذذل ر يذذذذررد ،ير بصذذذذل رابطلاذذذذو يراق ذذذذل عيذذذذى
راهقذذذر ،نظذذذرر اذذذاه ر تذذذبلل راسذذذلاقو ،الإلضذذذليو إا
راظذذذذذريىل راطبدعدذذذذذو يرملالادذذذذذو راقلتذذذذذدو ،كلابصذذذذذدر
يرجلهذذذلىل ،ممذذذل رد ذذذن رنبشذذذلة راهقذذذر يرابطلاذذذو ،راذذذا ن
عب ذ رن راذذسري راقذذوت ايقدذذل ال عمذذلل رإلارر دذذو .ذذلىل
إا هذذذار أن هذذذال راذذذسيل سذذذجا رة هلعذذذل كذذذبرير ايامذذذو
راسميلرريف ممل رد ن هلقد شكيو راهقر يرابطلاو .
العدد الثالث والعشرون

يلابطلاذذو يراهقذذر ،ذذلىل إادةمذذل عذذس رتتذذبقررة،
عب ذ إذن أةذذس أهذذد ر تذذبلل رارأدسذذدو راسريعذذو ايقدذذل
اةال ر عملل رإلارر دذو .إذن أن ر يذررد ذن هذال راذسيل
راهلشذذيو بطيعذذون عيذذى رهلجذذرة يراقدذذل اأعمذذلل أاذذرى
اسري رااجلة أي حب ل عن راريلل رملهقود يف ايسرن  ،اهعا
راهقر يرابطلاذو يعذس رتتذبقررة ،أي راذراا راسذر  ،أي
رابدذذا عذذن ر ذذلن ،يدقبيذذون أت عمذذا ذذن أاذذا حتقدذذق
يموةذذل ةد ي قو ذذون اذذأت تذذيوك ذذؤدت إا ذاذذك  .إن
عظذذذد ديل راسذذذلةا يشذذذيت اذذذا رتتذذذبقالل يف ااذذذل
كدلنل ةس و ،من رردلة رملسبقرة ملوريادةل نبدجو
رركد ةموعو ن راعور ذا ذن أهمةذل :رااظذل راقبيذم
يراعشلأرت راات ت ذةرل ةذدمن عيذى راسدلتذو ركيدذو،
يكااك رابقسذدد رتتذبعملةت ايدذسيد راعشذورأم راذات
أ ررع رابو راسميوغرريف ر نرتياواذوام ايمجبمعذل
ركيدذذذو ،ممذذذل ايذذذف ذذذو رر درأمذذذل ،أضذذذعف ذذذن تذذذدلدة
راسياذذذو هاذذذلك ،كمذذذل أدى إا ضذذذعف يكذذذرة رملورياذذذو
يدةذذذذل ،ذذذ رنبشذذذذلة راهسذذذذلد راسدلتذذذذم يرتقبصذذذذلدت،
يكااك يقسرن رملدكلنة ل را رااةرعذل راسرايدذو،
التعبمذذذلد عيذذذى رجلةذذذل ر لةادذذذو ابذذذويري ذذذا هذذذال
رريذذول ه رملسذذبعمر راقذذس د ع .ينبدجذذو اذذااك أ سذذبط
ا هال راسيل ركليظو عيى رتنسجل رتابملعم ،يت
عن ر ن يرتتبقررة ملوريادةل.
اكا هال ر تبلل ،كلن ن راطبدعم يرملاطقم أن
دس اع رجلملعل ير يررد الابدذلاف ذ رجلملعذل
رإلةهلادو ذن اطقذو راسذلةا رملكذلن رملالتذ ململةتذو
نشذذليل ةل غذذري رملشذذريعو يرملذذاكوةة منهذذل ،يراذذيت ةذذسد
أ ن يرتذبقررة ديل رملاطقذو ي ذل اليةهذل .يالابذلام يةذار
راهشذذذا اذذذسيل رملاطقذذذو قذذذس مسذذذا النبشذذذلة راطذذذر غذذذري
رملشذذريعو ايكس ذ ذذن يذذرىل ةعل لهذذل يغريهذذد .كمذذل
رتذذبليت وبيذذف هذذال رجلملعذذل رإلارر دذذو راظذذذريىل
رملبم يذذذو يف ضذذذعف تذذذدلدة راذذذسيل يف رملاطقذذذو يعجةهذذذل
اببدرك ي اشط حبر و ل و.
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 -0مقاربة احلروب األهلية والنزاعات الداخلية:
عذذرىل اطقذذو راسذذلةا ك ذ رير ذذن رااةرعذذل راسرايدذذو
يررذذريل ر هيدذذو ،الإلضذذليو إا ياذذود ر نظمذذو رجلذذلأرة
راهلتسة ،يرارتر ةقو رإلنسلن يدةل .يهال اسيةهل عيذ
ديةر هل ذذل يف رة هذذلع ر عمذذلل رملةذذسدة ا ذذن يرتتذذبقررة
يالصذذو دذذلةة ر تذذيدو ي ةر بةذذل .ةدذذا أن هذذال رابجذذلةة
ذذر بط درأمذذل ظاذذليق رااةرعذذل يررذذريل يراصذذررعل ،
يرايت دس يدةذل تذو ةرأجذو ابصذر ف يذك ر تذيدو ،ذن
أاا حتقدذق أةاذلة ادلادذو ذن يةرأةذل ،يكذااك رتذب سر
يرتذذذبلالل رااةرعذذذل راسرايدذذذو ا يهذذذلل ممذذذل ذذذؤدت إا
رنبشذذلة ظذذلهرة دذذلةة رابشذذر يف هذذال ررذذريل .كمذذل أن
نذذةية رملةذذلار ن ذذن ديل راسذذلةا كذذلن اسذذب راظذذريىل
رملعدشدو راصذعبو راذيت عريبةذل هذال راذسيل اسذب ررذريل
ر هيدو أ ذن واذس شذبكل كذبرية متذلةض وبيذف أنذورع
رابةي ر يرابةر يرابجلةة غري رملشريعو.
ي عريىل أن رنبشذلة ررذريل يراصذررعل يف اطقذو
راسذذذذلةا ،عذذذذود إا أ ذذذذو رهلو ذذذذو يضذذذذعف رتنذذذذس لا
راذذذوي  ،رااذذذل عذذذن ئطذذذدط عشذذذورأم ايدذذذسيد أراذذذل
راعةس رتتبعملةت ،ةدا أت رتتبعملة ديل راسذلةا
ضمن ةسيد تدلتدو يإدرة ذو صذطاعو ،قطعذت أيصذلل
رجملبمعذذذذل يرا قليذذذذل يرايلذذذذل يف إيذذذذلة إتذذذذرتر دجدو
يرةذذسة يف كذذا راشذذر ط راسذذلةيم ،ذذن وة بلندذذل إا
راسودرن ،لةكل يف كا ايذس ذن ايذسرن رملاطقذو أ ذل
ااذذذذل دياذذذذو بملتذذذذكو ر يذذذذررىل ي اسذذذذجمو ،ةدذذذذا
أصبدت سأاو رهلو و ذن أكذ رملع ذال راذيت وراذ
"رملشذذريع راذذوي " يف اطقذذو راسذذلةا ،إذ ت ذذةرل كذذا
دياذذذو يدذ ذ عذذذلنم أ ذذذو كل ذذذا ،يعجذذذة عذذذن رابعل ذذذا
راعرقذذذم ،يرابعذذذسد را قذذذليف .يأ ذذذل يشذذذا ر نظمذذذو عذذذن
رابعل ذذا حبكمذذو ييلعيدذذو ذ ويهذذل رتتذذبعملة راذذيت
سذذت رهلو ذذو يرايلذذو يرا قليذذو يرابامدذذو يراباذذل  . . .ر ،
رضذذذذطر رجلملعذذذذل راذذذذيت شذذذذعر اذذذذلال يراطذذذذرد
يررر ذذلن ،أي عرضذذت اذذ الاهعذذا ،ايجذذو إا راعاذذذف
رملسذذيا أك ذذر ذذن ذذرة ،يعيذذى يذذول عقذذود ذذن راذذة ن،
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ابدسذذف يضذذعةل يف عميدذذو و ذذ را ذذرية ،يرملشذذلةكو
راسدلتدو يرملسندو الصو.
يإذر ل أشرنل عيى تذبدا رمل ذلل ت ررصذر إا اعذ
هال رااةرعل يررريل يف اطقو راسذلةا ،يأناذل جنذس
هالك رااةرع رملسذيا يف راصذو لل راذات أنةذك هذار رابيذس
اذذذذا  1991ي ذذذذل رل .يهاذذذذلك رجلملعذذذذل رملبمذذذذردة يف
راسذذودرن ،يراذذيت ظيذذت ةذذسد أ ذذن يرتذذبقررة هذذار رابيذذس
ي ل راذذذت ،كذذذلررل ر هيدذذذو اذذذف راشذذذملل يرجلاذ ذول
ك ذذر ذذن عقذذس ن ،يراذذيت أد يف رااةل ذذو إا قطد ذ
أيصذذذلل هذذذار رابيذذذس النهصذذذلل رجلاذذذول عيذذذى دياذذذو ر
ه0211ع ،يكذذذااك أ ذذذو درةيذذذوة رملعقذذذسة راذذذيت ل راذذذت
اةذذك ي ةذذسد هذذار رابيذذس .كمذذل شذذةس رابشذذلد ياعذذسة
تذذاور نه ذ راظذذريىل رملأتذذلي و ذذن راعاذذف يرتقببذذلل
راذذسرايم اذذذف عذذذسة ةموعذذذل سذذذيدو ،الإلضذذذليو إا
رااةرع يرررل يلل لام
كمذذذل ميكذذذن رإلشذذذلةة إا رإلاذذذلدة رجلملعدذذذو راذذذيت
ةسرت يف ةيرنسر ،يرايت أد إا إالدة ذل قذلةل رمليدذون
 ،يكذذذذذااك ررذذذذذرل ر هيدذذذذذو يف راكونلذذذذذو
شذذذذذ
راسميقرريدذذو ،يراذذيت قبيذذت ذذو  %2ذذن تذذكلن هذذار
رابيذذذذس . . .يغريهذذذذل ذذذذن رااةرعذذذذل يررذذذذريل ر هيدذذذذو،
يرتضطررال راسدلتدو.
يعل ذذو يذذأن راقذذلةة رإلير قدذذو ذذن أهذذد ر ذذلكن راذذيت
عرىل نةرعل يةريل درايدو ،عظمةل عرقدذو أي قبيدذو أي
إرادو  .ييف هار رإليلة رى هB. Buzanع أن إنةدذلة راسياذو
ؤدت إا ظةوة كا ةموعو عبمس عيذى نهسذةل ذن أاذا
رابقل يراسيلع عن كدلنةل يياودهل  .يهالك عالقو اذف
راسياذذذو راهلشذذذيو يررذذذريل يرااةرعذذذل راسرايدذذذو ،يمعظذذذد
ررذذريل راسرايدذذو ق ذ يف راسياذذو راهلشذذيو يرا ذذعدهو راذذيت
هبقذذر ايكهذذل ة ،ي ابشذذر يدةذذل أنذذورع ر عمذذلل رإلارر دذذو
راذذيت ب ذذرة ذذن مرلةهذذل راسذذيبدو راذذسيل رجملذذليةة ،يالصذذو
اسب نةية راالائف إا هال راذسيل اأعذسرد كذبرية هراذل
ذذذن ر يضذذذلع راسرايدذذذو رملةة ذذذو رالذذذري سذذذبقرة ،يقدذذذل ةد
اأعملل غري شرعدو ةسد ر ن يرتتبقررة.
العدد الثالث والعشرون

دراسات إستراتيجية

011

ياقذذذس متدذذذة راسذذذاور ر اذذذرية حبركذذذل هلأيذذذو
االاذذذذئف اصذذذذهو يرد ذذذذو أي لعدذذذذو ،نبدجذذذذو ررذذذذريل
يرااةرعل راسرايدو يرنبةلكل ةقو رإلنسذلن ،اسذب
رتنبمذذذل ر راعرقدذذذو يراس ادذذذو يراسدلتذذذدو راذذذيت ذذذطر
ر يررد إا رااةية ن رملاليق رالذري م اذو إا ديل أاذرى
أك ر أ ال يرتبقررةر
إن ذ اسذذب ر نظمذذو رملبادذذو عيذذى رتنبمذذل راعرقذذم أي
راقبيم يف رابيسرن رإلير قدو ،ا لام يراادجذر يكذو
د هورة يةيرنسر . . .يغريهل ،أدى ذاك إا اري صررعل
تدلتذذذذذدو يد ادذذذذذو يعرقدذذذذذو ايقذذذذذت نةرعذذذذذل يةرياذذذذذل
بورصيو ،كلنت هلل رنعكلتل اطرية اسر عيى هذال
راذذذذسيل نهسذذذذةل ،يعيذذذذى راذذذذسيل رجملذذذذليةة كذذذذااك .ييف
راساور راقيديو رمللضدو ةر ذس عذسد ررذريل ر هيدذو يف
هذذال راذذسيل راسذذلةيدو ،يأصذذبدت ذذن أهذذد رملصذذسة ن
االائف اسب هال ررذريل يعذس رتتذبقررة راذسرايم
يرإلضطةلد يرنبةلكل ةقو رإلنسلن يدةذل .نعذد إن ذل
عدش هال راذسيل ذن رنقالاذل تدلتذدو يةذريل أهيدذو
ينةرعذذل درايدذذو ييقذذر ياطلاذذو ،كيذذةل شذذكيت تذذببل
ابسيق هجرر عب ة ن راسكلن يراالائف  .يممذل
سل عيى دية رااةرعل راسرايدو يف اطقذو راسذلةا هذو
نسذذذذبو راالاذذذذئف يرملشذذذذرد ن يدةذذذذل اسذذذذب ررركذذذذل
رتنهصذذلادو يررذذريل يراصذذررعل راسرايدذذو ير هيدذذو،
ةدذذا كلنذذت إير قدذذل رذذلنم أك ذ صذذسة االاذذئف يف
راعذذلأ ااسذذبو  ،%04يايذذع عذذسدهد  2 ،4يدذذون ،يكذذلن
راسذذذودرن أكذ ذ صذذذسة ،اسذذذب ررذذذرل ر هيدذذذو اذذذف
راشملل يرجلاول يأ و درةيوة.
-3مقاربة العوملة:
الإلضذذذليو إا ر تذذذبلل راذذذيت ذكذذذر منهذذذل ،هاذذذلك
أرري راعوملو عيى طوة ر عملل رإلارر دو رملةسدة ا ذن
يرتتذذبقررة يف اطقذذو راسذذلةا ي ذذل اليةهذذل ،ةدذذا أن
منو شبكو رت صلت يرملعيو ل عيى رملسبوى راسيام،
يرتذذذب سر نظذذذل ذذذلام عذذذلملم ،كذذذن يميكذذذن ذذذن
حتر ك ر ورل اسرعو ياسةواو كذبري ف ،يكذ رير ذل
كون اطر تر و .كمل أن راة لدة راسر عو يف رابجلةة
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راعلملدذذذذذو ،قذذذذذس أ لةذذذذذت يرصذذذذذل اس ذذذذذسة ،رتذذذذذبطلعت
رجلملعذذل رإلارر دذذو رتذذبلالهلل كمذذل ر ذذس .كمذذل أن
روةة رملورصال يرااقذا يرت صذلت تذةيت هذم ر اذرى
ذاقال تذكلندو هل ذو ،يأد إا نذةية أعذسرد كذذبرية
ذن رملةذلار ن يراالاذذئف إا رجملبمعذل ر اذرى .كمذذل
أنةذذذل تذذذةيت ايماظمذذذل يراعصذذذلال رإلارر دذذذو راقدذذذل
اأعملهلل اسةواو ياسرعو اعدذسر عذن رملالةقذو يرإل قذلىل.
يهم قر ذر ا نذل ر ذد رملبدذسة ايبامدذو رابشذر و اعذل
 1999اعاذذورن :هglobalisation with a human faceع،
أكس عيى أن الارغد ممل قس راعوملو ن ير هلأيو
ايبقذذذس رابشذذذرت يف دذ ذ رجملذذذلت رردل دذذذو ،نظذذذرر
اسذذرعو رنبقذذلل رملعريذذو يرابكاواوادذذو ررس ذذو يةر ذذو
رتنبقذذذلل ايسذذذي ير ذذذس ل ير يذذذررد ،يأنةذذذل الملقلاذذذا
هذذر وذذلير هلأيذذو عيذذى ر ذذن رإلنسذذلنم يف راقذذرن
راورةذذس يراعشذذر ن ،يهذذال رمل ذذلير تبصذذد ر يذذررد يف
كذذا ذذن راذذسيل رالادذذو يراهقذذرية ،يهاذذلك عذذسة حتذذس ل
أتلتدو أ م اةل راعوملو اةل:
- 1غدذذذذلل ر ذذذذن راش صذذذذم ،راذذذذات بجسذذذذس يف
رجلرميذذذو رملاظمذذذو ،يكذذذااك رتدذذذلة الابشذذذر ،رايذذذارن
بصالن الهلجرة غري راشرعدو.
- 0غدذذلل ر ذذن راسدلتذذم ،يراذذات بجسذذس يف نذذوع
اس ذذس ذذن رااةرعذذل يرااشذذليل غذذري رملشذذريعو ،راذذيت
حتسث يف ررسيد كسرعو رنبقلل ر تيدو يف ررسيد،
رمل سةر  ،يكااك رهلجرة رالري راشرعدو.
يعال اقذس تذةيت كاواوادذل رملعيو ذل يرت صذلت
راذذذذيت أ لةبةذذذذل راعوملذذذذو ،عمذذذذا رجلملعذذذذل رإلةهلادذذذذو
يرجلملعذذل رإلارر دذذو ر اذذرى .يلجلرميذذو كمذذل قذذلل
ذن
رابع أصبدت اها يف دياو ل ،اورتطو أش ل
دياذذو رلندذذو ،يأتذذيدو ذذن دياذذو رلا ذذو ،يمتو ذذا ذذن دياذذو
ةراعذذذو ،يرا ذذذدل ل قذذذس كونذذذون ذذن دياذذذو ال سذذذو. . .
يهكذذار .كمذذل تذذلعس شذذبكو رتنرتنذذت يركطذذل
راه لأدو ي قادو رهلور ف ركمواو ،عيذى سذةدا رجلةذود
راسعلأدذذذو ايدركذذذل رإلةهلادذذذو يغريهذذذل ذذذن رت صذذذلل
الاعالصر رملسيدو يعالصر يل عذو االن ذمل إادةذل .نعذد
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إن لدة ي رية رنبشلة رابةس سر
اسذذب طذذوة شذذبكو رت صذذلت
راعوملذذذذذذذو يف أغيذذذذذذ رجملذذذذذذذلت
يرتابملعدذذو يرا قليدذذذو ة ذذس
رابةس سر رايت وراةةل .

ر ادو رجلس سة ،ةسث
راعلملدذذو راذذيت أير ةذذل
رتقبصذذذذذذذلد و يرمللادذذذذذذذو
ذذذن ضذذعف راسياذذذو أ ذذذل

اقذذذس رتذذذبليت رجلملعذذذل رإلارر دذذذو رملاذذذل راذذذسيام
رملبسد الملرينو نبدجو اظلهرة راعوملو هال ،رايت تذلهمت
يف رتنهبذذلة راعذذلملم ،يبه ذذا شذذبكو رت صذذلل يتذذعت
درأرة أعملهلل يأنشذطبةل رإلارر دذو راذيت أصذبدت بسذد
الاسرعو يراسةواو بعس و ةسيد راسيل.
انعكاسات التهديدات األمنية يف منطقة الساحل:
إن ا عمذذذلل رإلارر دذذذو راذذذيت ذكذذذر رنعكلتذذذل
يولير بعسدة يوبيهو عيى ديل اطقذو راسذلةا ي ذل
اليةهذذذل يالصذذذذو ديل راشذذذذملل ذذذا رجلةرأذذذذر ،متذذذ
وبيذذذف رجلورنذ ذ رردل دذذذو يدةذذذل ،ي ذذذؤرر عيذذذى ردذذذلل
رجملبمذذذ يد ال دكدبذذذ  ،الإلضذذذليو إا رجلذذذررأد راذذذيت
سذذذذببةل وبيذذذذف راعصذذذذلال يرملاظمذذذذل رإلارر دذذذذو،
كلملبذذلارة المل ذذسةر  ،يرجلرميذذو رملاظمذذو ،عصذذلال
رابةر ذ عذ ررذذسيد ه ةر ذ رابشذذر ،ةر ذ راسذذالة،
ةر ذذذذذ ر ذذذذذذورل . . .ر ع .عذذذذذالية عيذذذذذذى رململةتذذذذذذل
راالأاالقدو رايت قذو اةذل هذال راعصذلال  ،كلاذسعلةة
راذذذيت ذذذؤرر عيذذذى رجللنذ ذ رتابمذذذلعم يرارتاذذذوت يعيذذذى
رجللن ذ راصذذدم ي ذذؤدت إا رنبقذذلل ر ذذرر ير يائذذو
يرنبشلةهل ا ر راسدسر ير بوت يغريهمل.
كا هار ؤرر عيذى ر ذن يرتتذبقررة يف هذال راذسيل،
نظذذرر اقذذسةة هذذال رملاظمذذل عيذذى ئطذذم ررذذسيد راويادذذو
يدلي هذل  ،يالصذذو ذذن اذالل رتذذبلالهلل ايبكاواوادذذو
رملبطوةة يراسةواو رايت أ لةبةل ظلهرة راعوملو.
ي بعذذسد هذذال رتنعكلتذذل ر ادذذو ابشذذما اورنذذ
رقبصلد و يتدلتدو يرابملعدو يأ ادو.
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إن هال ر عملل يرااشليل رالري شريعو رايت قو
اةذذذذل وبيذذذذف رملاظمذذذذل رإلارر دذذذذو ،هلذذذذل رنعكلتذذذذل
ي أررير كبرية يك رية عيى رجللن رتقبصلدت يعيذى
رابامدذذو ركيدذذو يف راذذسيل رجملذذليةة ملاطقذذو راسذذلةا ،ذذن
اذالل أنشذطبةل رإلارر دذو رملباوعذو راذيت سذبةسىل اذ
ر ةاذلة رمللادذذو راطلأيذذو ،أي ركليظذذو عيدةذذل ذذا رتدذذلة
المل ذذسةر ير تذذيدو يغريهذذل ذذن رتدذذلةر راذذيت عذذود
ظال ذذف راذذسيتةر عيذذى هذذال راعصذذلال رملبوةيذذو يدةذذل.
يهار رك ي رتك ذأررير رقبصذلد و اطذرية عيذى راهذرد
يعيى رجملبم الااظر إا مرلة رإلدذلةر غذري رملشذريعو
هال ،رايت ؤدت إا عطدا يف رتنبلا رتقبصلدت ،يإا
إهذذسرة ا ذذورل ،ي هشذذم رجلرميذذو رملر بطذذو الرصذذول
عيذذذى ر ذذذورل غذذذري رملشذذذريعو ،ذذذا راسذذذرقو يراهسذذذلد
هرارشذذذوةع يرابةر ذذذ ي ةي ذذذر راعميذذذو . . .ر  .كمذذذل أن
رملةلار ن غري راشذرعدف أصذبدور شذكيون ذسر عل يذو
ةادصذذذذو سذذذذلهد يف طذذذذو ر يمنذذذذو تذذذذو راعمذذذذا غذذذذري
راشرعم ،ل خييق يضعدو رقبصلد و صعبو ايدذس راعل يذو
ركيدو ،ممل ؤدت إا رنبشلة رابطلاو الااسبو ايسذكلن
ركيذذذذدف .كمذذذذل قذذذذل ي قذذذذو هذذذذؤت رملةذذذذلارين غذذذذري
راشذذذرعدف ابطذذذو ر يذذذر رتةبدذذذلل يرابةي ذذذر ايورذذذلأق
ير يةر رمللادذذو ي و عةذذل يف ر تذذور  ،يرنبشذذلة راسذذو
راسذذذودر هرملور ذذذوع ،ممذذذل أرذذذر عيذذذى رتقبصذذذلد ركيذذذم
.
اشكا ةهد
الابصذذذلة ،أعمذذذلل رملةذذذلار ن غذذذري راشذذذرعدف هذذذم
أعمذذلل غذذري قلنوندذذو يغذذري شذذرعدو ،نظذذرر ن إقذذل بةد
يياودهد غري شريع ،رملةد ررصول عيى ر ذورل اذأت
ير قو كلنت.
ييدمل خي رنبشلة راسو راسذودر هرملور ذوع ،يةذم
اهدذذو ذذبد دين عيذذد راسذذيطل ركيدذذو اةذذل ،يهذذار ذذؤرر
تذذيبل عيذذى رتقبصذذلد ل راويادذذو ،ن ر ذذورل راالدذذو
عن هال راسو  ،بذسريل اعدذسر عذن إ كلندذل را ذبط
يرملصلدةة ،ي قو هذال راعصذلال اببدذد هغسذاع يذك
ر ورل ،رايت حتصا عيدةل ن راسذو رملور ذو .يارميذو
العدد الثالث والعشرون
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ر طذذرية كاقذذا ذذر

بدذذذد ر ذذذورل هذذذال ،هلذذذل هذذذم ر اذذذرى أكذذ رارذذذلة رنبشذذلة ر يائذذو ير ذذرر
راسذذيبدو عيذذى رتقبصذذلد ل ركيدذذو ،ةدذذا عب ذ رملاهذذا يغريهل ن ر رر .
راذذذات صذذذ يدذذذ علأذذذسر ر عمذذذلل غذذذري رملشذذذريعو،
ي ذذن رتنعكلتذذل رتابملعدذذو هلذذال ر عمذذلل رالذذري
يبذذبمكن ذذن حتو ذذا يذذك ر ذذورل إا صذذسة أي نشذذل
شذذذذريعو كذذذذااك ،جنذذذذس أن راعصذذذذلال يرملاظمذذذذل
شذذريع ،سذذب س ةل ملورصذذيو أنشذذطبةل رإلارر دذذو دين
رإلارر دو حتذليل اذ ركبشذلىل أنشذطبةل يدلي ر ةذل،
عرضةل ايمصذلدةة .ي ذن رارذلة راسذيبدو جلرميذو بدذد
يذاذذك اذذلابةرل ذذن رملررقبذذو يراعقذذلل ،اذذااك سذذعى إا
ر ورل عيى رجللن رتقبصلدت ،أن راسياو ركواو اةل
شذذرر راذذا د ،اذذسي رارشذذليى ايمسذذؤياف يرإلدرة ذذف،
ر ورل راالدو عن يك ر عملل غري رملشريعو حتر ن
ي عما عيذى إيسذلدهد اكذا راطذر يراوتذلأا رملمكاذو
رتبلالهلل يف رابامدو ركيدو  ،كمل أن رتذبلالل يذك
يرملبلةو ،يإذر يشيت يف ذاذك ،يجذأ إا يتذديو رابةس ذس
ر ذذورل إلكمذذلل بدد ذذةل أي دةةذذل ذ أ ذذورل أاذذرى
يراعاذف ،الة كذلل اذررأد ذذا ر طذف يةبذى راقبذذا،
ذر صذذسة شذذريع ،ذذعف رقذذو رملبعذذل يف ذذ هذذال
يب يف اااك ةلاو ن راالأ ن يراالرتبقررة يف رابيس.
رملشذذلة  ،ممذذل ذذؤرر عيذذى رقبصذذلد راسياذذو .ذذلىل إا
 -3االنعكاسات السياسية واألمنية:
هار ،أن رتببسرل راعميو راويادو راالدو ذن رااشذليل
غري راشرعدو اأارى أاابدو ن أاا بدد ةل عن ير ق
يهال رتنعكلتل اطرية اذسر ،يبلإلضذليو إا ذل
حتو يةل ،ؤدت إا رخنهل قدمو راعميو راويادذو .كمذل أشري إاد قبا قيدا ،جنس أن رابوريس رملسبمر ايمةلار ن
أن هذذريل يذذك ر ذذورل ذذن را ذذررأ نبدجذذو رتقبصذذلد غذذري راشذذرعدف إا ديل ذذل ،طذذسث رضذذطررال عس ذذسة
ر هذذم ،ذذؤدت إا نق ذ
ذذورةد راسياذذو ي سراديذذةل .إذن تدلتذذذذدو يأ ادذذذذو يدةذذذذل ،يلر ذذذذوة رملسذذذذبمر هلذذذذؤت
الةذذأ أن وبيذذف هذذال ر عمذذلل غذذري رملشذذريعو ،ذذرتك رملةذذذلار ن ،عبذ ذ صذذذسة ةس ذذذس اطذذذري ،يةذذذو درأمذذذل
مرلةر ضلةة عيى رقبصذلد ل راذسيل ،ممذل ذعف اةذود ذر بط اعصذلال ب صصذو يف رإلاذرر اشذبى أنورعذ :
رابامدو يدةل ،كمل صع عميدذو رابسذدري رتقبصذلدت ،دلةة رمل سةر  ،دلةة راسالة ،دلةة رابشذر ،بدذد
يكااك يسلد رااظذل رملذلام يرملصذريف ،ممذل ذؤدت إا ر ورل ،اررأد ر طف يرتعبسر يراسذرقو . . .يغريهذل
يسلد رملؤتسل رمللادو يرابجلة و يغريهل .
ذذن رجلذذررأد ،ممذذل خييذذق ةلاذذو ذذن رهليذذ ير ذذوىل يف
-0اإلنعكاسات االجتامعية:
هالك رنعكلتل رابملعدو اطذرية هلذال ر عمذلل غذري
رملشذذريعو عيذذى راذذسيل رجملذذليةة ،ذذن ضذذماةل رابذذأرري عيذذى
راقذذذذدد ر االقدذذذذو ايمجبمذذ ذ  ،اسذذذذب أن رملةذذذذلار ن غذذذذري
راشرعدف ال قو ون ااشر اع رململةتل راالأاالقدذو
اشكا يرت  .يظذلهرة رملبذلارة المل ذسةر ي ةر بةذل ذ ال
ؤدت إا ريهةل يف رجملبم ركيم ،أت صذبا بعليلهذل
اعذذ راسذذذكلن ركيذذذدف ،يبهسذذذسهد ي هسذذذس أاالقةذذذد
يتيوكل ةد .ي لة رنبشلة عذليم رمل ذسةر ي هشذدةل يف
رجملبم ذ كذذبرية اذذسر ،ت أةذذس اكرهذذل .كذذااك هاذذلك
مملةتو راسعلةة ،رايت هلل رنعكلتل رابملعدذو ي راو ذو،
كمل أن ذلةهل راصذددو اطذرية اذسر ،ةدذا ذؤدت إا
العدد الثالث والعشرون

راسذذدسر

رجملبم  ،يهار ل شذكا إةسلتذل عل ذل اعذس ر ذن،
كمذذل سذذةا ايماظمذذل رإلارر دذذو ظ بيذذف أشذذكلهلل
الابوغذذا دراذذا رابيذذس ،ي ذذل طذذسث ذاذذك ذذن رضذذطررال
يقالقذذا اطذذرية اذذسر ،ذذا هشذذم راصذذررعل راقبيدذذو
يراس ادو يغريهل اف رملةلار ن غذري راشذرعدف أنهسذةد،
ي راسكلن ركيدف كااك .
إن رجلرميذذو رملاظمذذو ظ بيذذف أنورعةذذل يأشذذكلهلل،
عب ن أك ذر رملشذلكا ر ادذو اطذوةة ،ةدذا ةذسد
رتتذذبقررة ير ذذن راذذسرايم ايذذسيل ،ذذن اذذالل رابذذأرري
راات متلةت رملاظمل رإلارر دو عيى رردلة راسدلتذدو
يرإلدرةة رركو دذذذذذو يراسذذذذذيطل راق ذذذذذلأدو ييتذذذذذلأا
رإلعال  . .ر  .كمل أن هال راظلهرة مت ا صسة اطر

دراسات إستراتيجية

عيى ةدلة راالض ،ي ةسد ر ذن راشذل ا ايذسيل .يالعببذلة
أن راسلةا رإلير قم هو ي ذل صذدرريت يرتذ صذع
راذذذبدكد يف ةذذذسيدل ،هلذذذار يذذذأن وذذذلير رجلملعذذذل
رملسيدو ب لعف ،إذ مي ا هار راه ل يجأ م اذل هلذال
رجلملعل  :ه رركذة ذسة عسذكرت ،ايذ عالصذر
قل يذذو ،رتابطذذذلىل يراقرصذذاو . . .ع .كمذذذل مي ذذا هذذذار
راه ل اطقو سةا يدةل رملعل ال غري رملشذريعو راذيت
ذكرنلهل تلاقل.
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الخاتمة:

يعذذال اقذذس أصذذبا راوض ذ يف اطقذذو راسذذلةا بأ ذذل
ايلل ذذذو اسذذذب رنبشذذذلة هذذذال راظذذذورهر رملةذذذسدة يرملبعذذذسدة
ر اعذذذذلد يرارذذذذلة ،يلجلرميذذذذو رملاظمذذذذو أاذذذذا اداذذذذى
صذذذلعست اطذذذري يف راسذذذاور ر اذذذرية ،يقذذذس رنبعشذذذت
دذذلةة ي ةر ذذ رمل ذذسةر اشذذذكا كذذبري ،ممذذذل مسذذذا
النبشذذلة ظذذلهرة رإلةهذذلل ،راذذات هذذو رااذذر عمذذا عيذذى
وتذذد دذذلةة راسذذالة ،كمذذل أن نشذذل ةر ذ رابشذذر
مسا النبشلة ظلهرة رهلجرة غري راشرعدو . . .ر .

كمذذذذذل أن رجلرميذذذذذو رملاظمذذذذذو ظ بيذذذذذف أشذذذذذكلهلل
يأنورعةذذذل ،لذذذات رتذذذبمررة رتضذذذطررال يراصذذذررعل
يهكذار أصذذبدت اطقذو راسذذلةا اطقذو عبذذوة ي قذذر
رملسذذذيدو دراذذذا اعذذ رابيذذذسرن ،ذذذن اذذذالل مملةتذذذل ةل
ايعس س ن رااشليل غري راشرعدو رملةذسدة ذن يرتذبقررة
نشطبةل رإلارر دو ،يهار ل هعذا راسذيطو راسدلتذدو
رملاطقو ي ل اليةهل ،يةم اطقو عبوة ايم ذسةر راقلد ذو
يف راسياذذذذو عذذذذلنم ذذذذن صذذذذعواو ضذذذذبط رااظذذذذل راعذذذذل
ذذن قذذلةة متذذدل إا قذذلةة أ ر كذذل أي راعك ذ  ،يإا قذذلةة
يرابدكد يف أيضلعةل راسرايدو.
أيةيال .يكااك ر ر الااسبو ايةجرة غري راشرعدو ،يةذال
إن ر ذذذذذل راسرايدذذذذذو راذذذذذيت عريةذذذذذل ديل اطقذذذذذو رملاطقذذو أصذذبدت نقطذذو عبذذوة ايمةذذلار ن غذذري راشذذرعدف
راسلةا ،يعيى ةأتذةل ر ذو رايدبدذو ،يرارتقدذو ظذلام ،اشذذملل إير قدذذل ايبواذ إا أيةياذذل .يكذذااك نشذذل دذذلةة
شكالن اطرر أ ادل ةسد كذا رملاطقذو ،ذ ال رنبشذلة راسذذذالة رملابشذذذر عيذذذى نطذذذل يرتذ ذ يف رملاطقذذذو ،اسذذذب
ر تيدو ي ةس س يقوعةل اذف لعذل إةهلادذو اطذرية ،ررريل ر هيدذو ير ذل راسرايدذو ،كذلن مارهذل ر ذو
رايدبدذذذو ،يأ ذذذو راطذذذورة ير يرد يف يذذذلل ذذذلام ،راذذذيت
يالابلام هشم رجلرميو رإلةهلادو يرإلارر دو الملاطقو.
تذذذلهمت كيذذذةل يف رنبشذذذلة ر تذذذيدو يف رملاطقذذذو اشذذذكا
كمذذل أن اظذذدد راقلعذذسة سذذعى إا إيشذذل راصذذررعل
يرتذذذ ياطذذذذري ،يراذذذذات أدى اذذذذسيةل إا رنبعذذذذل نشذذ ذل
راقبيدذذو يف رملاطقذذو ،يإ قذذلظ راعذذسر ر راالأمذذو اذذف قبلأذذا
ررركذذل رإلةهلادذذو ،رعبمذذلدر عيذذى ر تذذيدو .ذذلىل إا
راصذذدرر  ،اكذذم ذذا ررل دذذو يررلضذذاو هلذذل ،ي قذذو
هار ساا راقوى راك ى عسكر ل يالصو يرنسذل ،ي ذل
ابأادبةل عيى رركو ل ركيدو ،يقس اجا يف ذاك نظذرر
مل ا هال رابساال ن أاطلة عيى ديل رملاطقو .كا هذال
ايعور ا رتابملعدو أهمةل راعصبدو رايت هذم أقذوى اكذ ري
ر عملل ي سرايةل ،هلل رنعكلتل اطرية عيى أ ن راذسيل
ذذن رتنبمذذل ايسياذذو عاذذس قبلأذذا راصذذدرر  ،الإلضذذليو إا
رجملليةة ايماطقو اصهو الصو يعيذى رتذبقررةهل يف دذ
راعالقل راعلأيدو يكااك اع راقالعل راس ادو.
رجملذذذلت رتقبصذذذلد و يرتابملعدذذذو يراصذذذددو يراسدلتذذذدو
كمذذل أن ر سذذلع ةقعذذو اطقذذو راسذذلةا غذذري ر لضذذعو ير ادو يغريهل.
اسذذذيطو يعيدذذذو اذذذسيل رملاطقذذذو ،قذذذس ةذذذسد ابدقدذذذق سذذذعى
الهوامش:
راقلعذذسة يف ايذذق إ ذذلةة إتذذال دو هلذذل الملاطقذذو ،قذذس كذذون
عاورنةذذل كمذذل مسلهذذل راذذبع "تلةيسذذبلن" .يهذذار ر ذذر إذر
Mahdi Taje ،Sécurité et Stabilité dans le Sahel
ةسث يأن عورقب ر ادو كون اطرية عيى كا رملاطقو.

Africain, Collège de Défence de l’OTAN, NDC Occasional
Paper 19, Dec 2006, p6.
او س عمذلة ،راسذلةا رإلير قذم يف عذف رإلعصذلة ،ةيذو
العدد الثالث والعشرون
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