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ألامً ؤلاوظاوي هملازبت أمىُت أممُت بدًلت الخخىاء التهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل ؤلافسٍلي
The Humain Security as an Alternative UN Security Approach to Containing
Security Threats in the Sahel
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ملخص :
حِاوي مىولت الظاخل الافسٍلي مً اهىؼاف أمني ًخجلى في بسوش أهمان حدًدة مً التهدًداث والخددًاث التي
جخجاوش خدود "الدولت" ،وٓحر ُظىسٍت في أٓلبها مثل :اهدؼاز الفلس وألاوبئت ،الجسٍمت اإلاىٌمت ،تهسٍب اإلاخدزاث،
ؤلازهاب الدولي ،فؼل الدوٌ...واإلاالخٍ أنها تهدًداث جسجبى وبـىزة مباػسة بأمً الفسد ،مما ًجِلها مهددة إلاا ٌظمى
باألمً ؤلاوظاوي في اإلاىولت ،هملازبت "أممُت" دخلذ خلل الدزاطاث الامىُت بلىة مىر  1994وهى ما ًجِلىا أمام
ئػيالُت مالءمت هره اإلالازبت الخخىاء التهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل ؤلافسٍلي.
الكلماث املفتاحُت :الظاخل الافسٍلي؛ التهدًداث الامىُت؛ ألامً الاوظاوي .
Abstract:
Africa’s Sahel suffers from a security vulnerability, which manifested in an emergence
new patterns of “supranational” threats non military in general, and linked directly to the
individual security, thus it will be threaten the so-called human security in the region, as a
« UN » secutity approach.
Keywords : Sahel region; Security threats ; Human Security.
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مقذمت:
ًلف مفهىم ألامً هاخدي اإلافاهُم التي جسجبى أطاطا بمفهىم اإلاخاهس والتهدًداث ،في وحه جددًاث ُدًدة
ػهدث جدىالث في "بيُتها" واهخلل مفهىمها مً تهدًداث جللُدًت –ُظىسٍت – باألطاض ،ئلى تهدًداث أمىُت حدًدة
"فىق كىمُت" ،وهى ما أدخله في سجاٌ هٌسي هبحر طاهمذ في حٔرًخه مدزطت كوبنهاغن التي ُملذ ُلى جىطُّ هرا
اإلافهىم ئلى أبِاد لم ًىً ًىوىي ُليها مً كبل .لُأخر" ألامً ؤلاوظاوي" بِدا جوبُلُا بُِدا ًُ ألاهس الىٌسٍت البدخت
،هملازبت ججِل مً الفسد وخدة للخدلُل بدٌ الدولت ،وبفلل ٌِىد ئلى مىٌمت ألامم اإلاخددة.
فمىولت الظاخل ؤلافسٍلي حِاوي مً اهىؼاف أمني ًخمٌهس في بسوش أهمان حدًدة مً التهدًداث والخددًاث
التي جخجاوش خدود "الدولت" ،وٓحر ُظىسٍت في أٓلبها مثل :اهدؼاز الفلس وألاوبئت ،الجسٍمت اإلاىٌمت ،تهسٍب اإلاخدزاث،
ؤلازهاب الدولي ،فؼل الدوٌ...واإلاالخٍ أنها تهدًداث جسجبى وبـىزة مباػسة بأمً الفسد ،مما ًجِلها مهددة إلاا ٌظمى
باألمً ؤلاوظاوي في اإلاىولت ،وهى مفهىم دخل بلىة في خلل الدزاطاث ألامىُت اإلاىطِت وفي الاهخماماث الدولُت
وحِمُم اطخخدامه ،مخجاوشا برلً اإلاىٌىز الخللُدي الىاكعي ،وذلً ابخداء مً طىت ُ 1994بر جلسٍس الخىمُت البؼسٍت
الـادز ًُ البرهامج ؤلاهمائي لألمم اإلاخددة وُلى هرا ألاطاض هوسح إلاشكالُت الخالُت:
إلى أي مذى ًمكن اعتبار مقاربت ألامن إلانساني البذًل ألانسب الحتواء التهذًذاث ألامنُت في منطقت
الساحل إلافرٍقي ؟

أوال :الخصوصُت الجُوسُاسُت ملنطقت الساحل إلافرٍقي كمركب أمن إقلُمي فرعي:
مً خالٌ دزاطخه اإلاساحِت إلافهىم ألامًً ،لترح باري بوزان بِدا مهما كمً مظاهماجه لدزاطت ألامً
ؤلاكلُمي( ،)Regional Securityوهى الخـىز الري كد ًبدو مفهىما لدي البِم ئال أهه لم ًدزض بؼيل واف كبل
بىشان .وُلى هرا ألاطاض فان ئكلُمُت ألامً خظب بىشان هي خاؿُت حىهسٍت حظدىد ُلى الاُخلاد بان ألامً "ًاهسة
ُالئلُت" ( ،)Relational phenomenonوألن ألامً ُالئلي فال ًمىً جدلُم ألامً اللىمي ألًت دولت دون فهم الخى
الدولي الُخماد ألامً اإلاخبادٌ (ٓ ،)Security Interdependenceحر اللابل للخجصئت(.)1
لخدلُل مظألت ألامً ؤلاكلُمي ًسي بىشان بأن الِالكاث بحن الدوٌ ًمىً أن جإطع ػبىت واطِت مً
الـداكاث والخدالفاث مّ جلً التي حؼِس بالخىف ،وباليظبت له فان مفاهُم الـداكت والِداوة ال ًمىً ئزحاُها
فلى ئلى جىاشن اللىي  ،Balance of powerالن الللاًا التي ًمىً أن جإزس ُلى ُالكاث الـداكت /الِداوة بحن الدوٌ
()2

كد جيىن مسجبوت باالدًىلىحُت الازيُت والخلفُاث الخازٍخُت.

)(1

Mariane Stone, « Security According to Buzan: a comprehensive security analysis, http://geast.mshparis.fr/paf/security-for-buzan-mp3.pdf.
)(2
Barry buzan and Ole weaver, Regions and powers: the structure of int relation, UK, Kambridge, University
press, 2003, p 45.
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ئن جدلُل بوزان إلاخالشمت ؿداكتُ /داوة ًلىد ئلى فهم اكتراخه إلالترب مسهب ألامً (،)Security complex
هىمىذج لفىكىٍت مـٔسة ،خُث ٌِسفه ُلى اهه" :مجمىُت مً الدوٌ ،جسجبى مخاوفها أو هىاحظها ألامىُت ازجباها
وزُلا فُما بُنها ،مما ًجِل مً ٓحر اإلامىً الىٌس واكُِا ألمً دولت ما بمِصٌ ًُ أمىن الدوٌ ألاخسي"(.)1
وَؼخمل مسهب ألامً ُلى الاُخماد اإلاخبادٌ في مجاٌ الخىافع ( ،)Revalryمثله مثل اإلاـالح اإلاؼترهت ،أما
الِامل ألاطاس ي في حِسٍف مسهب ألامً فهى ُادة اإلاظخىي الِالي مً التهدًد /الخىف الري ٌؼِس به بؼيل مخبادٌ
بحن دولخحن أو أهثر ،وُلُه فان هرا اإلالترب ًمىً أن ًيىن ؤلاهاز ألاوظب إلاىاكؼت الللاًا الِاللت في أي مىولت مً
الِالم(.)2
ئن اإلاحزة السئِظُت إلاسهب ألامً ؤلاكلُمي خظب بوزان هي أهه ًخأزس ٓالبا بالِىامل الخازٍخُت مً الِداواث هىٍلت
اإلادي (الُىهان وألاجسان ،الِسب والفسض ،الخمحر الخمس والفُدىامُحن )..أو بااللخلاء الثلافي والخلازي (الِسب
وألاوزوبُحن ،ػماٌ وحىىب آطُا ودوٌ أمسٍيا الجىىبُت) .هما ًلِب اللسب الجٔسافي دوزا خاطما في جلىٍت الخفاُالث
ألامىُت ئلي جخجلى –بؼيل هبحر -في اللواُاث الِظىسٍت ،الظُاطُت ،الاحخماُُت والبُئُت(.)3
أن البيُت الجىهسٍت إلاسهب ألامً ؤلاكلُمي جسجىص ُلى أزبّ مخٔحراث هي:
 /1الخدود ( :)Boundariesالتي جمحز مسهب ألامً ؤلاكلُمي ُما حاوزه.
 /2البيُت الفىكىٍت ( :)Anarchy Structureالتي حِني بأن مسهب ألامً ؤلاكلُمي ًجب أن ًخيىن مً وخدجحن
مظخللخحن فما فىق.
 /3الاطخلواب ( :)Polarityالري ٌٔوي جىشَّ اللىي بحن الىخداث.
 /4البىاء الاحخماعي ( :)Social Constructionالري ًددد أهمان الـداكت والِداء بحن الىخداث.
مً هرا اإلاىولم واُخمادا ُلى أبسش الدزاطاث الخاؿت بالىٌم ؤلاكلُمُت خدد بىشان مجمىُت مً مسهباث ألامً
وهي :أمسٍيا الجىىبُت ،الؼسق ألاوطى( مً اإلأسب ئلى باهظخان ػسكا ومً طىزٍا ئلى الـىماٌ حىىبا) ،ئفسٍلُا
الجىىبُت ،حىىب آطُا ،وأخحرا حىىب ػسقي آطُا وهي هُاهاث حٔسافُت.
لم ًمحز بىشان مىولت الظاخل ؤلافسٍلي همسهب امً ئكلُمي مظخلل له خـىؿِخه ألامىُت ،ولىىه أدزحه كمً
ما ٌظمى بدوٌ ئفسٍلُا حىىب الصخساء التي ٌؼيل الظاخل حصء منها ،وهى مسهب ٌِسف كِفا هبحرا ًسحّ ئلى وكّ
"دولت" ما بِد الاطخِماز ألاوزوبي للمىولت ،وهى ما اخدر ػسخا هبحرا في دًىامىُت جفاُالجه ألامىُت التي أؿبدذ
ُسكت الهىؼافاث أمىُت خلفها "فؼل الدولت" (.)4( )failed State
حٔسافُاٌِ ،خبر الظاخل ؤلافسٍلي مىولت ػبه حافت جلّ بحن الصخساء الىبري في الؼماٌ والظافاها في الجىىب،
وٍمخد ٓسبا مً الظُئُاٌ ُبر مىزٍخاهُا ،مالي ،بىزهُىافاطى ،الىُجس ،ػماٌ هُجحرًا ،حؼاد ،الظىدان ختى ئزُىبُا

()1

ُبد الىىز بً ُىتر ،البِد اإلاخىطوي لألمً الجصائسي ،الجصائس ،اإلاىخبت الِـسٍت ،2005 ،ؾ .21
)(2

Mariane Stone, Op. cit.
Barry buzan and Ole weaver, Op.Cit, p 45.
)(4
Ibid, p 53.
)(3
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ػسكا .وفي الٔالب ٌظخِمل مـولح الظاخل ؤلافسٍلي للداللت ُلى الدوٌ الثماهُت التي ججزوي جدذ ججمّ "اللجىت ما
بحن الدوٌ إلايافدت الجفاف (.)CILSS

()1

جخىطى مىولت الظاخل ول مً ػماٌ اللازة ؤلافسٍلُت الري ًلم ول مً الجصائس ،اإلأسب ،جىوع ،لُبُا ومـس
وهي ولها دوٌ مخىطوُت مؼيلت –خظب بىشان -مسهبا امىُا فسُُا ٌِسف بمسهب ألامً اإلأازبي ،وما ٌِسف بدوٌ
حىىب الصخساء التي ًسبى بىشان دًىامُاث ألامً فيها باللِف والفؼل.

()2

للد خلِذ مىولت الظاخل ؤلافسٍلي للِدًد مً الخجاذباث التي أفسشث ؿساُا ٓحر مِلً بحن اللىي الىبري
وُلى زأطها فسوظا والىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُتُ ،لى زسواث اإلاىولت الخُىٍت مً بتروٌ واوزاهُىم ومِادن أخسي
زمُىت .وزٓم أطبلُت الخىاحد الِظىسي وألامني الفسوس ي في اإلاىولت بفلل الظُاطت الفسوظُت -ؤلافسٍلُت التي أزطاها
دٌغول زم جورج بومبُذو ،فان بازَع بدأث جفلد خالٌ الدظُِيُاث مـالخها ُلى خلفُت الخمىكّ ألامسٍيي الري
وًف هٌسٍت الخمىكّ ألامسٍيي الري وًف هٌسٍت ملئ الفساْ ٌ كروكر ،للمان جىاحد اهبر في مىاهم الىفىذ
الخللُدًت.
واشداد اهخمام الىالًاث اإلاخددة بالظاخل مّ جىًُف هٌسٍاث مثل الخسوب الال مخىاشٍت مً كبل الججراٌ وَسلي
كالرك ،والخسوب ذاث الىواق اإلاددود واللبلُت الجدًدة لجوزٍف ناي ،لخفظحر الـساُاث الجدًدة ُلى أطاض أنها
ؿساُاث بحن أهساف أكل حجما مً الدوٌ بأدواث جللُدًت )3(.وهى ما ًدُل ُلى كسوزة جىكُذ هبُِت التهدًداث
ألامىُت التي حؼهدها اإلاىولت.

ثانُا :طبُعت التهذًذاث ألامنُت في الساحل إلافرٍقي:
حِاوي مىولت الظاخل ؤلافسٍلي مً اهىؼاف امني حِلها ُسكت مدل أهماَ ومداوالث اطخلواب واخخىاء
اللىي الىبري ،بالىٌس ألهمُت اإلاىولت اطتراجُجُا باُخبازها خللت وؿل ومىولت ُبىز بحن حىىب اللازة ؤلافسٍلُت
وػمالها اإلاول ُلى البدس ألابُم اإلاخىطى .وهى اهىؼاف طاهمذ في بلىزجه حملت مً التهدًداث ألامىُت التي حِسف
بالـ"الجزاُاث الال جمازلُت" أو خسوب الجُل السابّ ،وهى مفهىم أطلى الخـىزاث واإلاىوللاث الىٌسٍت الخللُدًت التي
هٌس لها كالوزوفُتش ( ،)Clauseuwitzمما ُنى – آلُا -حُٔحرا في مفهىم الخسب هما ُسفها كالوزوفُتش ُلى أنها "
امخداد للظُاطت بىطائل أخسي بحن فىاُل دولُت مً هفع الوبُِت "دوٌ كىمُت"(.)4

(ً )1سٍف ػاهس ،البعذ ألامني الجسائري في منطقت الساحل والصحراء الافرٍقُت :التحذًاث والرهاناث ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظتي في الِلىم
الظُاطُت ،حامِت باجىت ،ولُت الخلىق ،كظم الِلىم الظُاطُت ،الظىت الجامُِت  ،2009-2008ؾ .39
Barry Buzan and Ole Weaver, Op.Cit, p 219.
()3

)(2

خفٍُ ؿىالُلي ،الظاخل الفازٍلي ٌظخلوب أهماَ وٍسطم اطتراجُجُاث الٔسب الامىُت" ،جرٍذة الخبر الجسائرٍت ،ألاخد  21مازض  ،2010الِدد

 ،3600ؾ .04
“Guerre asymétrique et droit international , www.admin.ch/ch/f/ff/2007/5301.pdf
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ٓحر أن الجزاُاث الال جمازلُت في مىولت الظاخل ؤلافسٍلي جخأحى ُمىما مً اطخخدام "الدولت" لىطائل ُظىسٍت
ُلى دزحت ُالُت مً الخوىز كد حماُاث مخوسفت أو خسواث جمسد جدازب كدها ،هما أن آلب هره
()1

الجزاُاث/التهدًداث هي ذاث هبُِت ُابس لللازاث /فىق كىمُت.

حؼهد مىولت الظاخل ُددا مً "الخسواث ألاشمىٍت" التي خلفذ خاالث مخِددة مً الاكوساباث ألامىُت ال
جلخـس فلى ُلى اخخواف السهائً أو بِم الِملُاث ؤلازهابُت بلدز ما جسجبى هره ألاخحرة بالجسٍمت اإلاىٌمت،
اإلاخاحسة باإلاخدزاث وألاطلخت .وبالىٌس ئلى أن هره الدوٌ  -اإلاىخمُت حٔسافُا إلاىولت الظاخل -هي دوٌ هؼت ُلى
مظخىي البىاء الظُاس ي وكُِفت الخىمُت ُلى اإلاظخىي الاكخـادي ومىِدمت الخجاوع ُلى اإلاظخىي الاحخماعي ،ما
ًجِل كدزتها ُلى الخِامل مّ هره ألاخواز اإلاخىامُت أمسا ؿِبا خاؿت في ًل جىامي ألاهماَ الاكخـادًت والواكىٍت،
()2

وهرا الخظاباث الجُى اطتراجُجُت للدوٌ الىبري وُلى زأطها الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت.

وٍمىً جىكُذ الوبُِت الال جمازلُت للتهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل باُخبازها هاججت ًُ وؼان خسواث
الخمسد ػمالي مالي والىُجس ،وهي خسواث اطخمدث وحىدها مً جىاحد الالحئحن الري ٌظبب مؼاول أمىُت في البلدان
اإلاظخلبلت  ،وُلى اُخباز أنهم ُادة ما ًلجإون ئلى حؼىُل مىٌماث مظلخت جلىم بِملُاث ُظىسٍت اهوالكا مً جساب
البلد اإلاظخلبل ،هما أن جىاحد آلاالف منهم ًجلب ُادة اهخمام اإلاِىهت الدولُت ،وهرا ما خدر جلسٍبا في أكص ى
الجىىب الجصائسي في بداًت الِلد اإلااض ي ،خُث ُسفذ اإلاىولت حساء جىاحد أُداد هبحرة مً الالحئحن واإلاهاحسًٍ
الظسٍحن ُملُاث تهسٍب ججازة اإلاخدزاث وهرا حسجُل طلظلت مً الاُخداءاث ُلى مىاهىحن حصائسٍحن ...وكد أخـذ
الصخافت الجصائسٍت في مدًىت جامجراطذ الخدودًت ،جىاحد ما ًلازب أزبِحن حيظُت افسٍلُت ،ووظبذ بِم هره
الِملُاث اإلاخخلفت ئلى ُىاؿس مً خسهت أشواد ( الوىازق) وهم الحئىن مً الوىازق اإلاالُحن والىُجسٍحن ،اطخلسوا في
الجىىب الجصائسي وػيلىا بالخِاون مّ أفساد مً كبائلهم لم حٔادز بلدانها مجمىُاث مظلخت حؼً ُملُاث ُظىسٍت
كد اللاث اإلاالُت والىُجسٍت التي جىاحه خسواث الخمسد ػماٌ مالي وهُجس.

()3

وبالسحىَ ئلى أشمت الوىازق في اإلاىولت وأطباب ًهىز خسواث الخمسد فيها ،فانها حِد مً أكدم وأُلد الخددًاث
التي جىاحه ألامً اللىمي الجصائسي بل وَِخبر خلىزها كمً الؼىآل ألامىُت الجصائسٍت مىر شمً كدًم ملازهت
بمؼىالث وتهدًداث دوائس ئطتراجُجُت أخسي .وحِد أشمت الوىازق مىززا اطخِمازٍا ملٔما ًسحّ جازٍخه ئلى اطخلالٌ ول
مً لُبُا  ،1951والىُجس  ،1960ومالي  ،1960وبىزهُىافاطى 1960والجصائسُ ،1962ىدما وحدث اللبائل الوىازكُت
اإلاخمسهصة في الصخساء الىبري هفظها مؼدخت بحن هره الدوٌ ذاث الظُادة ،والتي اجفلذ ُلى اخترام مبدأ "ُدم
اإلاظاض بالخدود اإلاىزوزت ًُ الاطخِماز" اإلاىـىؾ ُلُه في مُثاق مىٌمت الىخدة ؤلافسٍلُت طىت  .1963ومِلىم أن
الخلظُماث الجٔسافُت للصخساء التي جمذ باالجفاق بحن فسوظا ،التي وان أهبر حصء مً الصخساء جابِا لها ،وإلطباهُا
Ibid.

)(1

(ُ -)2صٍص هىاهس" ،فؼل الهجىم الفسوس ي ًإهد حدوي الخدخالث الاحىُبُت في الظاخل"،
http://www.djazairess.com/alahrar/17930
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وئًوالُا جم جلوُِها بؼيل اُخباهي لم ًساَ الخدود ألاهثروبىلىحُت (الِسكُت والدًيُت) للمجخمِاث ؤلافسٍلُت
واللبائل الصخساوٍت (الوىازق فُما ًخف خالت الجصائس)

()1

في ًل هرا الىاكّ ،اهلظم الوىازق في زؤٍتهم ئلى مىكفحن :مىكف زافم لىاكِهم اإلالظم وٍوالب بخيىًٍ دولت
هىازكُت في الصخساء الىبري ،ومىكف مإٍد للبلاء جدذ طُادة الدوٌ اإلاظخللت ػسٍوت الخمخّ بالخسٍت في الخىلل
والخىم وؤلادازة الراجُت ،ختى وئن وان أٓلب الوىازق في ألاؿل ال ٌِترفىن بفىسة الخدود وال بخددًد مجاٌ حٔسافي
لخىلالتهم التي جدظاًس مّ الخللباث اإلاىاخُت .ومىر ذلً الىكذ وُالكاث الوىازق مّ ألاهٌمت اإلاخِاكبت ُلى الدوٌ التي
ًخىاحدون فيها ٌظىدها الخىجس طُما دولُتي مالي والىُجس اللخان مازطخا تهمِؼا وكمِا كد طيان ػماٌ ول منهما
خالٌ ُؼسٍت الثماهُيُاث مً اللسن اإلااض ي مما أحبر الوىازق ُلى الهجسة ئلى الجصائس ولُبُا وُلى خمل الظالح في
()2

وحه حُىغ الىُجس ومالي للموالبت بدلىكهم.

وهىخاج للمىكف ألاخحرً ،هسث مجمىُت مً خسواث ألازواد حظمي هفظها جدسٍسٍت جمسدث ُلى طلوت الخيىماث
اإلاسهصٍت إلاالي والىُجس وكادث خالفاتها مِها وجدسواتها كدها ئلى جىامي مىحاث الالحئحن واإلاهاحسًٍ الظسٍحن هدى
الجصائس ،وفلال ًُ الخبِاث ؤلاوظاهُت واإلاؼىالث ألامىُت (تهسٍب ،ججازة مخدزاث ،اُخداءاث ُلى مىاهىحن حصائسٍحن
وٓحرها) التي أفسشها وحىد هإالء الالحئحن واإلاهاحسًٍ في صخساء الجصائس ومدنها الجىىبُت واطخخدامهم همىاهم اهىفاء
ئطتراجُجي واوسخاب في خاٌ مالخلاث مً هسف اللىاث الىٌامُت الىُجسٍت أو اإلاالُت .وال حظدبِد بِم الخلازٍس أن
جيىن الِملُاث اإلاظلخت التي كامىا بها كد بلدانهم ألاؿلُت (وبخددًد كد زىىخحن ُظىسٍخحن للجِؽ اإلاالي في هُداٌ)
اهوللذ مً ألازاض ي الجصائسٍت وبالخِاون مّ أفساد كبائلهم الرًً لم ٌٔادزوا مىاهنهم في مولّ حظُِيُاث اللسن
اإلاىـسم أو ختى طىت  .2006وكد كادث هره الِملُاث ئلى جىجس ئكلُمي بحن البلد اإلاظخلبل (الجصائس) والبلدان ألاؿلُت
لالحئحن (مالي والىُجس) وادث أن جإدي ئلى اهفالث الىكّ ألامني هىان وئلى فخذ حبهت حىىبُت لللخاٌ باليظبت للجصائس
()3

واهذ في ٓنى ُنها بدىم جىسَظها لجهدها ألامني والِظىسي في ػماٌ البالد الري وان ٌِاوي مً ألالفُت اإلاىللُت.

بُِدا ًُ الخىق في اطتراجُجُاث الفاُلحن الخخىاء التهدًداث ألامىُت في اإلاىولت جماػُا مّ جأمحن مـالخها
فيها،ـ فان ما ًىضح ال جمازلُت التهدًداث ألامىُت في الظاخل هى هصوَ ول فاُل ئلى جبني جىحهاث مُِىت إلاىاحهت
خسواث جمسد جىؿف "باإلزهابُت" وهي خسواث جفخلس ئلى الخحز الجٔسافي اإلاددود وهرا جىشَ اذزُها ُلى جساب ُدة دوٌ
في اإلاىولت .فبحن الِلُدة ألامىُت الجصائسٍت اللائمت باألطاض ُلى ُدم الخدخل في الؼإون الداخلُت للدوٌ "مالي
وهُجس" ،وؤلاطتراجُجُت الفسوظُت اإلاظدىدة أطاطا ُلى الخدخل الِظىسيً ،لّ اإلاىكف ألامسٍيي ُلى الىطى مً ذلً
خُث اشداد الاهخمام ألامسٍيي بمىولت الظاخل مّ ئُالن الجماُت الظلفُت للدُىة واللخاٌ الخداكها بدىٌُم اللاُدة،
وذلً بخفُِل آلُاث للخِاون ألامني والاطخخبازاحي وحؼىُل مبادزة بسهامج الدُم الِظىسي "بان الساحل" ابخداء مً
( )1بىخىُت كىي " ،اطتراجُجُت الجصائس ججاه الخوىزاث ألامىُت في مىولت الظاخل"،
studies.aljazeera.net/.../06/20126310429208904.htm
()2

()3
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حاهفي  2004الري حمّ هُئاث ألازوان لدوٌ اإلأسب الِسبي ودوٌ الظاخل بملس اللُادة ألاوزوبُت للجِؽ ألامسٍيي.
وٍخطح مً خالٌ هره اإلابادزة أن مىولت الظاخل أضخذ كمً هواق ما ٌِسف باللىض ألامني لللُادة الِظىسٍت
اإلاسهصٍت ألامسٍىُت "سانتكوم" ُلى اُخباز أن أي جىجس ُاٌ ًمىً أن يهدد مـالح الٔسب في اإلاىولت ،وهى ما دفّ
واػىوً ئلى دُم هره الدوٌ باكتراح حؼىُل كُادة ُظىسٍت افسٍلُت "أفرٍكوم" وئكامت كاُدة للخدخل الظسَّ
مدُمت بلىاث الـفىة "دلخا" حُبىحي ،فلال ًُ جلدًم الدُم اإلاالي لبرهامج "بان ساحل" لخلىٍم وؼان اللاُدة
()1

اإلاخىامي ،وحُِحن مظإوٌ خاؾ ممثال في الِلُد فُكتور نُلسون بىخابت الدولت مؼسفا ُلى البرهامج.

زالثا :اإلالازبت ألاممُت لألمً الاوظاوي ومدي مالءمتها الخخىاء التهدًداث ألامىُت في مىولت الظاخل:
جخجاوش الخددًاث التي ًىاحهها ألامً ؤلاوظاوي في مىولت الظاخل خدود الدوٌ ،وجمخد مً أكص ى الظاخل
والصخساء ئلى أكـاه ،ومً هىا ال ًمىً أن جيىن مىاحهتها ومِالجتها ئال بخِاون ئكلُمي وُالمي ُلى مظخىي الدوٌ
والؼِىبً ،مخد ئلى الخِاون مّ الخجمِاث ؤلاكلُمُت اإلاداذًت،هىا جخجلى اإلالازبت ألاممُت اإلاخاهبت للتهدًداث ألامىُت
في مىولت الظاخل اللائمت ُلى جوىٍس هٌام الخىهمت والؼفافُت واإلاظاءلت ،وزلافت طُادة اللاهىن واإلاإطظاث
اإلاىخخبت وجلىٍت الىحىد ؤلادازي للدولت وبىاء اللدزاث في اإلاجاٌ الللائي.
فخذ اهخمام ألامم اإلاخددة باإلاىولت أمال هبحرا في ججاوش التهدًداث ألامىُت ؤلاوظاهُت .ومً هىا هلب مجلع ألامً
مً ألامحن الِام لألمم اإلاخددة في كسازه زكم ً( 2056ىلُى/جمىش  )2012بلىزة ئطتراجُجُت مىدمجت للمىولت جخلمً
أبِاد ألامً والخيامت والخىمُت وخلىق ؤلاوظان والللاًا ؤلاوظاهُت ).(2
هما ُلد مجلع ألامً في  10دٌظمبر/واهىن ألاوٌ  2012احخماُا وشازٍا خاؿا بالظاخل والصخساء ،بسئاطت
اإلاملىت اإلأسبُت ،ؿدز ُىه بُان زئاس ي ًدُى ئلى اُخماد ملازبت مىدمجت وميظلت خىٌ ألاشمت مخِددة ألابِاد في
اإلاىولت.وفي ًىهُى/خصٍسان  2013كدم زوماهى بسودي اإلامثل الخاؾ لألمحن الِام في مىولت الظاخل ئلى مجلع ألامً
ئطتراجُجُت مىدمجت خىٌ الظاخل جخلمً مظخىٍاث الخدخل اإلاخخلفت الظُاطُت والخىمىٍت وألامىُت ،وحِبئت مىازد
دُم مً حهاث ئكلُمُت ودولُت .
واُخمدث ؤلاطتراجُجُت زالر دُاماث أطاطُت هي:
أوال :حِصٍص الخيامت (الخىهمت) الفِالت ٓحر ؤلاكـائُت في ػتى أهداء اإلاىولت،
ثانُا :جمىحن آلُاث ألامً الىهىُت وؤلاكلُمُت مً الخـدي للتهدًداث الِابسة للخدود،
ثالثا :جيامل الخوى والخدخالث ؤلاوظاهُت وؤلاهمائُت مً أحل بىاء اللدزة ُلى الخدمل في ألاحل الوىٍل .وخدد في ول
ٓاًت ئطتراجُجُت ُددا مً ألاهداف وؤلاحساءاث ،بما مجمىُه  75ئحساء .

()1
()2

()3

()3

هفع اإلاسحّ الظابم.
طاخل مخلىف"،الظاخل ؤلافسٍلي ألاشمت اإلاِلدة "،
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9 -de-droit-et-des-sciencespolitiques/-

طِد الدًً الِثماوي " ،مىولت الظاخل والصخساء....الخددًاث والافاق اإلاظخلبلُت" :

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/1/
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بسش مفهىم ألامً ؤلاوظاوي في الىـف الثاوي مً الِلد اإلااض ي هىدُجت لجملت مً الخدىالث الِاإلاُت خاؿت
اهدؼاز الـساُاث اإلادلُت (داخل الدوٌ) وما هخج ُنها مً ضخاًا في ؿفىف اإلادهُحن ،ولِىإلات بِم اإلاؼاول ( البِئت،
ألاوبئت ،الفلس )...فالِالم ًىاحه مىر طىىاث أهماها حدًدة مً التهدًداث والخددًاث جخجاوش ئهاز الدولت ،وٓحر
ُظىسٍت في أٓلبها هما أطلفىا طابلا -ختى وان مظذ الجاهب الِظىسي فاهه ًخِرز مىاحهتها باألدواث الِظىسٍت، -
وهي أهمان حدًدة مً التهدًداث ُالجها جلسٍس الخىمُت البؼسٍت لِام  1994الـادز ًُ البرهامج ؤلاهمائي لألمم
اإلاخددة والري ٌِخبر أوٌ مً هٌس إلافهىم ألامً ؤلاوظاوي وأدخله بالخالي وبلىة في الدزاطاث ألامىُت اإلاىطِت وفي
الاهخماماث الدولُت وحِمُم اطخخدامه مخجاوشا برلً اإلاىٌىز الخللُدي (الىاكعي) .وَِد هرا الخلسٍس مسحُِت
()1

مفهىمُت في هرا اإلاجاٌ.

وكد خدد جلسٍس الخىمُت البؼسٍت اإلاروىز أزبِت خـائف أطاطُت لألمً ؤلاوظاوي هي:
 /1ألامً ؤلاوظاوي ػامل ُالمي ،فهى خم لإلوظان في ول ميان.
/2ميىهاث ألامً ؤلاوظاوي مخياملت ًخىكف ول منها ُلى آلاخس.
 /3ألامً ؤلاوظاوي ممىً مً خالٌ الىكاًت اإلابىسة وهي أطهل مً الخدخل الالخم.
 /4ألامً ؤلاوظاوي مدىزه ؤلاوظان ،وٍخِلم بىىُُت خُاة الىاض في ول ميان.
وكد خدد الخلسٍس ميىهاث ألامً ؤلاوظاوي في ػلحن  ،ألاول :هى الخسٍت مً الخاحت والثاني :هى الخسٍت مً
الخىف ،وأكافذ جلازٍس أخسي ػلا آخس وهى الخسٍت في الخُاة بىسامت

()2

وكد خاولذ اللجىت الِاإلاُت خىٌ البِئت والخىمُت اإلاىِلدة في دوزتها طىت , 1987ئُواء حِسٍف للخىمُت
اإلاظخدامت خُىما أهدث ُلى ازجبان هرا اإلافهىم بيل ما ًخـل بدماًت البِئت وؿىال ئلى كمت زٍىدي حاهحرو 1992
والتي هسطذ زطمُا وئُالمُا مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت الري ًسجىص ُلى زالزت أطع حؼمل الخوىز الاكخـادي
,الِدالت الاحخماُُت والخفاي ُلى البِئت.

()3

مً هىا أؿبذ الخدًث ًُ الخىمُت اإلاظخدامت ًمس باللسوزة ُبر الخدًث ًُ خماًت ؤلاوظان و جىفحر ئهاز خُاحي
اًجابي وهرا ًيىن باالججاه هدى جبني جىٌُم طُاس ي ُلالوي و ُللىت الِمل الظُاس ي مً خالٌ جوبُم مفهىم الخىم
الساػد داخل الدولت وزطم طُاطاث ُامت حؼمل وحىبا اإلاخٔحراث البيُىٍت إلافهىم الخىمُت اإلاظخدامت والخىمُت
الدًملساهُت .
وججدز ؤلاػازة ئلى أن ألاوكاَ الظائدة في البلدان الىاكِت في مىولت الظاخل جخخلف وجدباًً بؼيل هبحر مً
دولت ئلى أخسي ,فاذا وان البِم منها ماشاٌ ٌِاوي أشمت بىاء الدولت و خوس الاهلظاماث الداخلُت(مثل مالي والىُجس )
وأشمت افخلاد اإلاىازد اللسوزٍت إلاىاحهت اليىازر الوبُُِت  ,فان زمت دوٌ جـىف كمً مىولت الظاخل دون آن حِاوي
مباػسة مً هره ألاخواز ئال أنها كد جخأزس خخما بمخلفاث جلً ألاوكاَ .
(ُ )1بد الىىز بً ُىتر  ،مسحّ طابم ،ؾ.27
(ُ )2بحر بظُىوي زكىان ،ألامً ؤلاوظاوي وجوبُلاجه في اإلادافل الدولُت ،مـس ،اللاهسة ،داز الظالم ،2011 ،ؾ .27
( )3طِد الدًً الِثماوي ،مسحّ طابم.
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وفي طُاق الجهىد اإلادلُت وؤلاكلُمُت إلاىاحهت هره الخددًاث التي جىاحهها مىولت الظاخل واللازة ؤلافسٍلُت
أًلا  .جم ئكساز مبادزة ئكلُمُت هدُجت الدوز اإلادىزي الري لِبخه بِم الدوٌ اإلادىزٍت الجصائس وحىىب أفسٍلُا
واإلاخمثلت في مبادزة النِباد.
ومً أهداف هره اإلابادزة الجدًدة جدلُم جىمُت ػاملت طُاطُا واكخـادًا واحخماُُا وامىُا و جسجىص ُلى
جدلُم الهدف ألاوٌ وهى الخىمُت اإلاظخدامت إلاىاحهت جددًاث الفلس والخسمان والال مظاواة ,هما أن هره اإلابادزة
الىابِت مً ُمم اللازة ؤلافسٍلُت خاولذ أن حِالج مؼاول اللازة و مىولت الظاخل ؤلافسٍلي وهى ما مً ػأهه
جدلُم ألامً و الخىمُت في الظاخل ؤلافسٍلي .
باإلكافت ئلى ذلً ،فان اًجابُاث هره اإلابادزة جىمً في السبى بحن الخىمُت اإلاظخدامت مً شاوٍت اكخـادًت
واحخماُُت ئلى حاهب كسوزة الظعي ئلى ججظُد الخىمُت الظُاطُت اإلاسجبوت بيُىٍا بالخىمُت الدًملساهُت مً خالٌ
حِصٍص أهسها البىائُت هبىاء دولت اللاهىن واإلاإطظاث والخىم الساػد واخترام خلىق ؤلاوظان ,وجدلُم ذلً طىف
ٌظاهم ال مداٌ في جدلُم الاطخلساز وآلامً زم الىؿىٌ ئلى جأطِع بِئت أمىت لإلوظان في اللازة وبالخبُِت في مىولت
الظاخل ؤلافسٍلي .

الخاجمت:
اهوالكا مما طبمً ،مىً احماٌ حملت مً الىخائج ُلى الىدى الخالي:
 ئن اطتراجُجُاث الدوٌ الفاُلت ججاه ألاشمت ألامىُت في مىولت الظاخل ذاث الخـىؿُت ؤلاطتراجُجُت اإلاسجىصة
أطاطا ُلى ؿِىبت مجابهت التهدًداث ألامىُت الال جمازلُت في اإلاىولت في ًل الفؼل الدوالحي الري حِسفه دوٌ اإلاىولت
( مالي وهُجس خاؿت) ًدُل ئلى كسوزة حشخُف ألاشمت بدكت باُخبازها مخِددة ألابِاد وحظتهدف أمً الفسد كبل أمً
الدولت.
ً ىوىي مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت ُلى أبِاد وملازباث مسجبوت بمخخلف مجاالث الخُاة ؤلاوظاهُت اكخـادًا
واحخماُُا وطُاطُا وجلىُا وئُالمُا واجـالُا ،هما ًسجبى أًلا جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت بخدخل الدوٌ وئلى حاهبها
جخدخل فىاُل أخسي مثل اإلاىٌماث ٓحر الخيىمُت واإلاجخمّ اإلادوي والفسد بـفت ُامت .
ً مىً بىاء الخـىز ألاممي لخلخلت ألاشمت في الظاخل ،باالُخماد ُلى ملازبت جىمىٍت ػاملت جسجىص ُلى جوبُم مىوم
الاُخماد اإلاخبادٌ بحن مخٔحرًً أطاطُحن ًخمثالن في ألامً و الخىمُت و حِلهما مخدخالن بُيُا في الظاخل ألافسٍلي ،مً
خالٌ جفُِل ُملي و واكعي إلافهىم الخىمُت اإلاظخدامت.
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