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، ونسأله ثنحمد اهلل عّز وجل الذي منَّ عمّينَا بفضمه وأعاننا عمى إتمام هذا البح
 الهداية والتوفيق في أعمالنا مستقبال.

 نهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما
 عرفانا وتقديرا لكل األهل

 لكل الزمالء وزميالت الدراسة، الذين رافقونا طوال  أصدق التّمنيات والتشكرات
 المشوار الدراسي                                  

 تقبموا منا كل الحب والتقدير.                    
 

 

 

 جزيل    وشكرا   

 



 

                    

 

الٌفُتىا بمستٍل ٌري الدزاست أن وتُجً بالشكس لألستاذ   

المشسف األستاذ شزدَمً عالء الدٌه الري شسفىا بقبُلً 

∙                                         اإلشساف على ٌري المركسة   

ُم السٍاسٍت َوتقدم بشكسوا إلى أساترتىا المحتسمٍه فً كلٍت العل

مه ه قدم لىا ٌد المساعدة مه قسٌب َكل مَالعالقاث الدَلٍت َ

∙     بعٍد إلتمام ٌري الدزاست   
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 مقدمة:
 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي النظري لألمن.

  تمهيد.
 المبحث األول: مفهوم األمن 

 المطمب األول: تعريف األمن والمفاهيم المشابهة له.
 المطمب الثاني: خصائص وأبعاد األمن.

 المطمب الثالث: آليات ومستويات األمن.
 المبحث الثاني: النظريات المفسرة لألمن.

 األول: النظريات التقميدية الكالسيكية. المطمب
 المطمب الثاني: النظرية التكوينية/ البنائية.

 المطمب الثالث: النظرية النقدية لمدراسات األمنية.
 المبحث الثالث: التحميل الجيوسياسي لمتهديدات األمنية الجديدة.

 المطمب األول: مصادر وعوامل التهديد األمني.
 يل الجيوسياسي لمتهديدات األمنية الجديدة.المطمب الثاني: التحم

 خالصة.
 الفصل الثاني: طبيعة التهديدات األمنية الجديدة.

 تمهيد.
 المبحث األول: المكانة الجيواستراتيجية لمنطقة المغرب العربي.

 المطمب األول: الموقع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي.
 المطمب الثاني: أهمية المنطقة المغاربية.

 مطمب الثالث: األهمية الحضارية والثقافية والدينية.ال
 المبحث الثاني: المنطقة المغاربية كساحة لمتهديدات الدائمة.

 المطمب األول: التهديدات األمنية وهشاشة األمن العربي.
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المطمب الثاني: الهشاشة األمنية وانتشار التهديدات األمنية الجديدة في المنطقة 
 المغاربية.

 المطمب الثالث: األزمات الداخمية وأثارها عمى أمن الدول المغاربية.
 خالصة.

 الفصل الثالث: األزمة الميبية وتداعياتها عمى المنطقة المغاربية.
 تمهيد.

 المبحث األول: عوامل لتحول السياسي وأبعاد األزمة الميبية.
 المطمب األول: عوامل التحول السياسي في ليبيا.

 ي: أبعاد األزمة الميبية.المطمب الثان
 المبحث الثاني: تأثيرات التهديدات األمنية في ليبيا عمى دول المغرب العربي.

 المطمب األول: التهديدات األمنية في ليبيا وأثارها عمى األمن في الجزائر.
 المطمب الثاني: التهديدات األمنية في ليبيا وأثارها عمى األمن في تونس.

 رات األزمة الميبية في ليبيا وتداعياتها المستقبمية .المبحث الثالث: مسا
 المطمب األول: سيناريو الالاستقرار ) بقاء الوضع الراهن (.
 المطمب الثاني: سيناريو الفوضى والحرب ) تفاقم األزمة (.

 المطمب الثالث: سيناريو السمم والتسوية السممية لألزمة الميبية.
 خالصة.
 الخاتمة.
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 مقدمة:
 شيدت منطقة المغرب العربي تحوالت إقميمية ودولية أصبحت أكثر تأثيرا عمى ترسيم

راىن منطقة المغرب العربي ومستقبميا، خاصة بعد تحوالت الربيع العربي، التي أثرت عمى 
الجانب األمني لبعض دول المغرب العربي ومن بينيا ليبيا، األمر الذي أدى إلى دخول 

 المنطقة في حالة الالاستقرار.
طقة المغرب وعمى ضوء ىذه المتغيرات يأتي تناول موضوع التيديدات الالتماثمية في من

العربي بأنواعو المختمفة ) اإلرىاب، الجريمة المنظمة، انتشار األسمحة، ىشاشة الدول...إلخ( 
والتي انعكست بشكل مباشر عمى أمن واستقرار المنطقة، كما أن التيديدات األمنية الجديدة 

 في المغرب العربي منبعثة من البيئة الداخمية الناتجة عن االنييار الدوالتي.
 مية الموضوع:أه-1

يعتبر األمن بصفة عامة من المواضيع المثيرة لمنقاش في العالقات الدولية نظرا 
ألىميتو، فيو مطمح ومطمب كل الشعوب عمى وجو األرض، فيو إذن الغاية المنشودة 
يتعامل معو األفراد والدول فيو إن صح القول فيو مركز يستند إلى عدة أبعاد، فمتطمباتو 

من د مع تزايد طمبات األفراد، ففي كل مرحمة تظير تطورات جديدة تدخل ضغير ثابتة تزدا
 األمن ما يستدعي دراستو ودراسة ما ييدده.

في فيم وتحميل تعقيدات البيئة األمنية في منطقة المغرب  رغبتوال ة:ياألهمية العمم –أ 
العربي وتكمن أىمية الدراسة في حديثيا عن التيديدات األمنية في المغرب العربي وتزداد 

 أىمية الحديث عن التحوالت اإلقميمية في ىذه المنطقة بعد الحراك العربي.
ال حيوي واستراتيجي وبالتالي باعتبار منطقة المغرب العربي مج األهمية العممية: –ب 

البد من معرفة تحوالت الحاصمة في المنطقة المغاربية بصفة عامة وحالة ليبيا بصفة 
 .خاصة
 أسباب اختيار الموضوع:-2
 :بما أن الشعوب العربية استوعبت تحول مفيوم األمن ضمن  األسباب الذاتية

األمنية الجديدة، فمقد تولدت لدي رغبة وقناعة في البحث أكثر في ميدان األمن  المتغيرات
والتحوالت التي عرفيا بعد الحرب الباردة، فمقد ركزت في دراستي عمى المغرب العربي، 

 بسبب المشاكل األمنية وكذا األزمات التي يتخبط فييا المغرب العربي.
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 :ميمية التي عرفتيا منطقة المغرب العربي في ظل التحوالت اإلق األسباب الموضوعية
عمى دراسة الضوء  إلقاءقمنا ب .وتنامي التيديدات األمنية الجديدة خاصة بعد الربيع العربي

وكيف أثرت عمى فييا، تبيان التيديدات والقضايا األمنية الجديدة  حالة ليبيا من خالل
 وغيرىا من التيديدات.، خاصة ظاىرة اإلرىاب التي عانى بكثرة المغرب العربي

  -  إذ تعتبر القضية الميبية من أحد القضايا التي جديدإلى جانب أن ىذا الموضوع ،
 الدراسة والتحميل. لم يتم تناوليا بكثرة

 أهداف الدراسة:-3
 ليذه الدراسة مجموعة من األىداف وىي:

 التعمق في ظاىرة التيديدات األمنية الجديدة في المغرب العربي. -1
 البحث عن األسباب الحقيقية ليذه التيديدات والتي مست كل دول المغرب العربي. -2
 الناجمة عن سقوط نظام معمر القذافي. واآلثارمعرفة مخمفات األزمة في ليبيا  -3

  اإلشكالية:
 إشكالية الدراسة:-4
تعالج ىذه الدراسة إشكالية األمن في ظل التغيرات والتطورات التي عرفيا المغرب  

العربي، فإقميم المغرب العربي ىو أحد األقاليم التي تشيد العديد من التيديدات عمى كافة 
المستويات، األمر الذي أدى إلى التفكير في وضع العديد من اإلستراتيجيات والخطط 

تستدعي طبيعة الموضوع والجوانب المرتبطة بو إلى صياغة اإلشكالية  وبالتاليلمواجيتيا 
 التالية:
 الحراك وعمى التهديدات األمنية الجديدة عمى دول المغرب العربي  كيف تأثر

 ؟االجتماعي في ليبيا
 مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في: وتندرج تحت ىذه اإلشكالية

 ماذا نعني بمفيوم األمن؟ .1
  ؟التيديدات األمنية الجديدة لممغرب العربيما ىي  .2
 عمى األمن في المغرب العربي؟األزمة الميبية ما تأثير  .3
 ماىي أىم السيناريواىات المستقبمية لألمن في المنطقة المغاربية؟  -5
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 فرضيات الدراسة:  -  5
 االقتصاديةوضعا متدنيا سواء من الناحية  عرفالمغاربية تإذا كانت الدول  .1

ظيور اإلرىاب والجريمة المنظمة واليجرة  سيؤدي إلىوالسياسية، فإن ذلك  واالجتماعية
 الغير الشرعية في المنطقة.

جديدة تيديدات أمنية ة النظام في الدول المغاربية أدى إلى وجود ىشاش كمما ازدادت  .2
 .في المغرب العربي

 جوار.كمما تصاعدت األزمة الميبية كمما أثر ذلك سمبا عمى دول ال .3
 :المقاربة المنهجية 6

 اتبعنا في دراستنا مقاربة منيجية مركبة تستند عمى مجموعة من المناىج تتمثل في:
 المنهج التاريخي: -7-1

الذي يفيد الموضوع في تتبع كل التحوالت والتطورات التي طرأت عمى الدراسات  
األمنية، وذلك من محاولة دراسة وتحميل مختمف السياقات التي تشكل منيا مفيوم األمن 

ألمنية الجديدة وكذلك مراقبة ومالحظة اإلطار التاريخي الذي ظيرت فيو كل التيديدات ا
مختمف مراحل لرصد في الفصل األول خدم ىذا المنيج ، وقد استفي المغرب العربي

 التاريخية لمصطمح األمن.
 منهج دراسة الحالة: -7-2

، واستخدم ىذا المنيج في الفصل الثالث وتبرز أىميتو في الجانب التطبيقي لمدراسة 
 فنموذج الدراسة ىو المغرب العربي والجانب التطبيقي ىو دراسة حالة ليبيا.

الجانب التطبيقي لمبحث، فباإلضافة إلى كونو المنيج المستخدم في وتكمن أىميتو في 
تقصي محاور ومستويات البنية األمنية في النظام الدولي، فيو األداة األنسب إلقامة الترابط 

 الوظيفي بين النظرية والتطبيق. وتبرز أىميتو في الجانب التطبيقي.
 منهج تحميل النظم: -7-3

فإن نظام القذافي أثر عمى النظام النسقي والبنيوي لمنظام أثناء تطرقنا لألزمة الميبية 
السياسي الميبي مما نتج عنو اختالالت ىيكمية عمى المشيد الميبي وتداعيات ىذا األخير 

  عمى أمن دول الجوار.
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أثناء تناولنا ليذه الدراسة التي ىي تحت عنوان التيديدات  المقاربات األمنية: 4 – 7
األمنية الجديدة في المغرب العربي دراسة حالة ليبيا، إستعنا بمجموعة من النظريات  

 والمقاربات التي وظفناىا في ىذا العمل.
تندرج المقاربة الواقعية ضمن المنظور العقالني التفسيري المقاربة الواقعية لألمن:  –أ 

معالقت الدولية وتقوم ىذه المقاربة عمى أساس أن األمن يشكل ىاجس أساسي لمدولة تسعى ل
 دائما لتحقيقو وترتكز ىذه المقاربة عمى مفاىيم القوة والمصمحة الوطنية وتوازن القوى.

 المقاربة الميبرالية لألمن:  –ب
ىذه المقاربة دور أىمية المؤسسات الدولية في التقميل من حدة النزاعات والحروب  تبرز

 الدولية، فالمؤسسات والمنظمات الدولية تمعب دورا جوىريا في تحقيق األمن الدولي.
 النظرية التكوينية/ البنائية: –أ 

الفعمية،  حسب ىذه النظرية فإن األمن ما تريد الدولة تحقيقة وفعمو ال ما ىو الحقيقة
فالبنائية تقوم عمى مسممات وتبحث في قضايا سياسية مختمفة كاليوية، الخطاب السياسي، 
القيم الثقافية، إدركات صانع القرار، وكل ىذه المتغيرات تؤدي في تصورىم إلى تغيير 

 الوضع الدولي من وضع نزاعي إلى وضع سممي.
 النظرية النقدية: –ب 

األمن  النعدامظرية ىي أحد أكبر المشاكل المركزية حسب أنصار ىذه الن الواقعية
الدولي وذلك إن الواقعية ىي خطاب القوة وحكم ساد في ميدان السيادة الدولية، يتضح مما 

 مفادىا أن النقدي لألمن في مجال الدراسات األمنية يحاول الخروج بنتيجة االتجاهسبق أن 
 ان األمن البشري.تحقيق األمن والسمم الدوليين ال يكون سوى بضم

 :دراسةحدود ال 7
 تشمل حدود اإلشكالية الجوانب التالية:

 النطاق المكاني: -6-1
سأتطرق إلى موضوع التيديدات األمنية في المغرب العربي، دراسة حالة ليبيا، مع إبراز 

 موقع منطقة المغرب العربي، وأىميتيا اإلستراتيجية.
 النطاق الزمني: -6-2
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، غير أن مقتضيات اإللمام 2014-2001الفترة الزمنية الحديثة  تركز الدراسة عمى
بجميع جوانب الموضوع تعود إلى فترة نياية الحرب الباردة وتفسير التحوالت اإلستراتجية 

 في المنطقة.
 صعوبات الدراسة: -8
نقص الدراسات العممية فيما يخص الممف الميبي وتبقى خاضعة لمنسبية بشكل   -1

 توصل إلييا خبراء في المجال األمني. اداتاجتيكبير، فيي مجرد 
مشكل ندرة المعمومات حول األزمة الميبية، إن لم نقل عدم وجودىا أصال خصوصا   -2

 لمدراسة. من الناحية المنيجية بحيث ىناك قصور منيجي
في ىذه الدراسة عمى خطة عمل تتكون من ثالثة  االعتمادتم  الدراسة: تقسيمات -9

 فصول تتمثل في:
فيو إلى تعريف األمن  ناتطرقف، ة دراسمنظري لالطار اإل تناولنا فيو األول:الفصل 

وبعض المصطمحات المشابية لو، مع ذكر مجاالتو وخصائصو ومستوياتو كذلك. إذ كان 
ربات والنظريات التي تناولت اإلى المق ناتطرقد واحد أم أن لو عدة أبعاد، ثم يقتصر عمى بع

   .حجم التحول في مضامين األمنىذا الموضوع والتعرف عمى 
إلى طبيعة التيديدات األمنية الجديدة في المغرب العربي، فيو فقد تطرقنا  :الفصل الثاني

ث حاولنا في المبحث األول التطرق إلى المكانة الجيوستراتيجية لمنطقة المغرب العربي، يبح
ثقافية، االقتصادية، أما المبحث يميو أىمية ىذه المنطقة من الناحية اإلستراتجية، السياسية، ال

الثاني فقد ركزنا فيو عمى المنطقة المغاربية كساحة لمتيديدات الدائمة، حيث تناولنا في 
 وفي فتناولناالمطمب  األّول التيديدات التقميدية وىشاشة األمن المغاربي، فأما المطمب الثاني 

المطمب الثالث والمتمحور حول  اليشاشة األمنية الجديدة في المنطقة المغاربية، وأخيرا
 وأثارىا عمى أمن الدول المغاربية.األزمات الداخمية 
األزمة الميبية وتداعياتيا عمى المنطقة المغاربية، ففي المبحث  وفي تناولنا: الفصل الثالث

طمب األول األول تناولنا عوامل التحول السياسي وأبعاد األزمة، حيث استعرضنا في الم
عوامل التحول السياسي في ليبيا، أما المطمب الثاني ركزنا فيو عمى أبعاد األزمة الميبية، 
وفي المبحث الثاني بينا فيو تأثيرات التيديدات األمنية في ليبيا عمى دول المغرب العربي، 

لجزائر، في األول التيديدات األمنية في ليبيا وأثرىا عمى األمن في احيث تناولنا في المطمب 
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أما  حين تناولنا في المطمب الثاني التيديدات األمنية في ليبيا وأثرىا عمى األمن في تونس،
المبحث الثالث المعنون مسارات األزمة الميبية وتداعياتيا المستقبمية، قمنا في المطمب األول 

ا سيناريو سيناريو الالستقرار )بقاء الوضع الراىن(،أما في المطمب الثاني تناولنبعرض 
 الفوضى والحرب، وفي المطمب األخير استعرضنا سيناريو السمم التسوية السممية لالزمة. 

 



 

 

 

 

 

 

 

األولالفصل   



اإلطار المفاهيمي النظري لألمن                                                       الفصل االول:  
 

13 
 

 تمييد: 
ف في العالقات الدولية إلى الكثير مف التعقيد والغموض، وليذا عند يشير مفيوـ األم

. فالشؽ األوؿ منو المتمثؿ في  الحديث عنو يدفعنا إلى التمعف في مكونات ىذا المفيـو
األمف يعتبر مف مفاىيـ العالقات الدولية التي تتميز بالغموض وغياب اإلجماع بيف 

لنقاشات خوؿ مفيومو وأبعاده مستوياتو، لكف المتخصصيف حوؿ معناه، وأثار الكثير مف ا
 تبقى أىمية ودور األمف في حقؿ العالقات الدولية الشيء المتفؽ عميو وال جداؿ فيو. 

فمف خالؿ ىذا التقديـ سنحاوؿ التطرؽ في ىذا الفصؿ مف ىذا البحث إلى الجانب 
 النظري والمفاىيمي لمسألة األمف وىذا بعرض النقاط األساسية اآلتية:

مفيوـ األمف والمفاىيـ المشابية لو، خصائص وأبعاد األمف، النظريات المفسرة لألمف، 
 التحميؿ الجيوسياسي لمتيديدات األمنية الجديدة.
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 .األمنمفيوم مبحث األول: ال
 .لو والمفاىيم المشابية األمنتعريف  المطمب األول:

 .وال: التعريف الّمغويأ 
يعد مفيوـ األمف مف المفاىيـ المغوية ذات الثراء في المعنى ويأتي في مقدمتيا زواؿ 
الخوؼ، الطمأنينة، الحفظ، عدـ الخيانة، الثقة، التصديؽ، وغيرىا مف المعني التي عددىا 

ومثاؿ  ع:أكثر مف موض ولقد ورد مفيـو األمف في القرآف الكريـ في ،عمماء المغة لألمف
 ذلؾ:
َفَممَّا َدَخُموْا َعَمٰى ُيوُسَؼ َءاَوىٰٰٓ ِإَلْيِو َأَبَوْيِو َوَقاَؿ ٱْدُخُموْا ِمْصَر ِإف َشآَٰء ٱلمَُّو ﴿قولو تعالى:  -
 .﴾َءاِمِنيفَ 
 (.99سورة يوسؼ األية )  -
-

ا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا قَ ْريَةا َكاَنْت َآِمَنةا ُمْطَمِئنَّةا يَْأتِيَها رِْزقُ َها ﴿وقاؿ تعالى:   َرَغدا
  .﴾ َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه َفَأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اْلُْوِع َواْْلَْوِف ِبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 

-
 (.112سورة النحؿ )  

-
صمو وأ خرتضمف عدـ توقع مكروه في الزمف األّنو "يأبعض الدارسيف  وقاؿ عنو 

 globalوالخوؼ في معناه الحديث ىو التيديد الشامؿ )،( 1)طمأنينة النفس وزواؿ الخوؼ"
threat واالجتماعي والسياسي، الداخمي منو  االقتصادي( والذي يتضمف التيديد

صميا ( إلى أSecurity)االنجميزييف لى ترجع الكممة إ األجنبيةالمغة وفي ، (2)والخارجي
حيث  Cura،Sine( المستنبطة مف الكممة المركبة Securitas/Securusالالتيني )

 Cura،Sine"اضطراب"، ومنو تعني Curioصميا : التي أCuraوتعني، : "بدوفSineتعني
 معنييف: Oxfordنجميزي كما ورد المفيـو في القاموس اإل. مفوال أ اضطراببدوف 

                                                           
 HTTP:/WWW .islamoonline. net / arabic :مف مؤخوذ "االمن القوميزكريا حسيف االمف،" -  1
 .89، ص 1971الييئة المصرية لمتأليؼ والنشر،  :القاىرةىيف، ا، ترجمة: يوسؼ شجوىر األمنروبرت مكنمارا،  -  2
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 فراد ولو شروط:المعنى األوؿ: حيث األمف ىو شرط توفر بيئة أمنة لأل 
 مف دائما.يجب أف يكوف األ -
 فراد محمييف ضد التيديدات.يجب أف يكوف األ -
 فراد مف شؾ وقوع تيديدات ما.يجب أف يتحرر األ  -
 عدة  استعماالتوسيمة لتوفير بيئة أمنة، وليذا المفيوـ مف ىو المعني الثاني: وىنا األ

 منيا:
 ىو وسيمة لمحفاظ عمى القوة والمكانة. -
 الحماية. ىو وسيمة لمدفاع وتحقيؽ -
 (1)أخرىو وسيمة لتاميف األفراد أو السمع أو شيء  -

 :منألالتعريف القانوني لثانيا: 

أف مفيوـ األمف  باعتبارمف المكونات المغوية والمفظية لمبدأ األمف القانوني  انطالقا
عموما ينصرؼ إلى حالة التي يكوف فييا الفرد في مأمف مف المخاطر، أو الوقاية مف أي 

 (2).خطر، أي الحماية مف المخاطر 

مف طرؼ المؤسسة القضائية، فيكفي وفيما يخص التعريؼ المعطى األمف القانوني 
أف يكوف المواطنوف، دوف كبير  يقتضي"بالتعريؼ الذي أقره مجمس الدولة الفرنسي لممبدأ: 

 .(3)"عناء، في مستوى تحديد ما ىو مباح، وما ىو ممنوح مف طرؼ القانوف المطبؽ

 

                                                           
 األمف المتوسطي،"، ممتقى تصور األمن والدراسات األمنية في منظورات العالقات الدوليةحمدوش رياض، " -  1

 .270ص، 2011، 2010كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية، جامعة منتوري، قسـ العمـو السياسية،  :قسنطينة
 .64، ص 2003، القاىرة، دار الحديث، 1، طلسان العربابف منظور:  -  2
: مأخوذ مف إعادة صياغة مفيوم األمن القومي العربي ومرتكزاتو"،منذر سميماف، " - 3 

www.acher.nu.art381.htm 2013/ 03/ 06، يـو. 

http://www.acher.nu.art381.htm/
http://www.acher.nu.art381.htm/


اإلطار المفاهيمي النظري لألمن                                                       الفصل االول:  
 

16 
 

 : التعريف االصطالحي لألمن:لثاثا
لقد تعددت مرجعيات وأشكاؿ تعريؼ األمف، إذ أف ىناؾ مف يعتقد أف األمف ال يجب أف 
يكوف لو تعريؼ معمـ وثابت، بؿ ال بد مف إعادة تعريفو في كؿ مرة ييدد فييا، وىذا 
االختالؼ نابع مف االختالؼ في البيئة األمنية لممفكريف ولمحالة موضع التحميؿ أيضا، 

حصره في  سيصعبالقصوى لمفيـو األمف وشيوع استخدامو إال أنو وعمى الرغـ مف األىمية 
 (1)مفيوـ واحد.

وىناؾ فيما يمي العديد مف التعريفات التي وضعيا دارسو العالقات الدولية، لنتعرؼ أكثر 
عمى داللة المصطمح، وطبيعة ىذه االختالفات بيف ىؤالء المفكريف خالؿ محاولتيـ وضع 

 تعاريؼ ليذا المصطمح.
ال يمكف بقولو،"نظرة شمولية ب روبرت ماكنمار Robert Macnamara"فقد عرفو 

لمدولة أف تحقؽ أمنيا إال إذا ضمنت جدا أدنى لمتنمية فاألمف في نظر ماكنمار ىو التنمية 
 .ومف مف دوف التنمية ال مجاؿ لمحديث عف األمف"

، threat))يرى البعض مف الدارسيف أف مفيـو األمف يعرؼ بناءا عمى مفيـو التيديد 
تمؾ الدراسات " يا قد عرؼ الدراسات األمنية بأنّ   Kneeth Waltz"كنيث وولتز  لذا فإفّ 

 ، بينما عرفو "ريتشارد أولمف" عمى أنو: الفعؿ أو الحدث الذي:"التي تدرس التيديد
 مدة زمنية قصيرة، مستوى حياة سكاف الدولة. ييدد بطريقة كارثية وفي -
ييدد مجموعة الخيارات الخاصة بصياغة السياسة العامة المتاحة أماـ دولة ما أو  -

، منظمات دولية غير اقتصاديةالخاصة )شركات، تكتالت مسيري التنظيمات والتكتالت 
 (2)حكومية(".

                                                           
 .56، ص 2005، أفريؿ، 160 العددمجمة السياسة الدولية،  تطور مفيوم األمن "عبد النور بف عنتر، "  - 1
بعد الحرب الباردة، كخميس شيبي، األمف الدولي والعالقات بيف منظمة شماؿ األطمسي والدوؿ العربية، فترة ما  -  2

 .14، ص 2010، الجيزة: المكتبة المصرية لمنشر والتوزيع، 2008، 1991



اإلطار المفاهيمي النظري لألمن                                                       الفصل االول:  
 

17 
 

األمف عمى أنو العمؿ عمى  Burry Buzan  "(8991) "باري بوزانويعرؼ  -
التحرر مف التيديد وىو قدرة الدوؿ والمجتمعات عمى الحفاظ عمى كيانيا المستقؿ وتماسكيا 

، التيديدات واالنكشافات قد تبرز في أي الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرىا معادية
، لكف Non-Militarأو غير عسكرية  Milataryمنطقة مف العالـ، سوار أكانت عسكرية 

لتضيؼ ىذه التيديدات ضمف نطاؽ الدراسات األمنية، يجب وضع مؤشرات محددة، والتي 
مف خالليا تـ التفرقة بيف التيديدات األمنية والمشكالت المنعكسة عف مسار صنع السياسات 

 1طبيعية، ومنو فإف التيديد موضوعيا ىو نفسو. انعكاساتالعامة، والتي تعج 
العالـ معرضة لو، لكف في الواقع فإف التيديد لو مفيـو ذاتي مرتبط  مف حيث كؿ مناطؽ

بالحالة التي تواجو الدولة، وىنا يعرؼ األمف وتصاغ السياسة األمنية لمدولة بناء عمى نوع 
 التيديد ومصدره ووحدتو.

عف طريقيا إلى حفظ حقو تصرفات يسعى المجتمع " عمى أنو  ىنري كيسنجروقد عرفو 
 2."في البقاء

حفاظ " " األمف عمى أنو:  Walter Leppmanولتر ليبمان عرؼ " اإلطارفي نفس 
ف دخمت حربا لصيانتيا  (3)،"األمة عمى قيميا األساسية وقدرتيا عمى صيانة ىذه القيـ حتى وا 

إذ يتبيف أف العامؿ المحدد في تعريؼ "ولتر ليبماف" لألمف عمى أنو الحفاظ عمى القيـ 
 األساسية لمجماعة.األساسية لمقيـ 

عدـ تحديد مضموف القيـ األساسية، ىؿ ىي بقاء  لكف ما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ ىو
الدولة؟ أـ ىي الرفاىية االقتصادية؟ أو اليوية الثقافية؟.... وقد حدد "ولتر ليبماف" ىذه القيمة 

يدد نوعية األساسية حيف عرؼ األمف القومي عمى أنو:" محاولة الحماية ضد األحداث التي ت

                                                           
، ص 1992الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية،  " المنظمات اإلقميمية ونظام األمن الجماعي"،بوزنادة معمر،  -  1
16. 
 .17المرجع السابؽ، ص شيبي:  سميكخ -  2
 .94، ص 2004المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  :"، بيروتاإلستراتيجية والدبموماسيةمحمد نعماف بالؿ، " -  3
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الحياة لسكاف ىذه الدولة، لعؿ أىـ ىذه التيديدات عدـ القدرة عمى توفير الحاجاف اإلنسانية، 
 الكوارث الطبيعية وتردي األوضاع البيئية".

 Sociétalمفيوما متخصصا لألمف ىو األمف المجتمعي  Weaver"وايفر بينما قدـ 
Security مف الظواىر ، حيث يرى أف المجتمع ميدد أكثر مف الدولة بسبب جممة

ألنيا 1كالعولمة، والظواىر العابرة لمحدود...وغيرىا، ىذه الظواىر تيدد ىوية المجتمعات
تنافس قيميا األصمية عمى أساس أف رموز الحضارات المتطورة تدؿ عمى الرفاىية والتقدـ، 

"، وحؽ  Modernisation صطمح " تحديثحتى أطمؽ عمى تبني ىذه المظاىر م
مف الدوؿ المتخمفة  اآلتيةالحضارات الغربية تخاؼ مف القيـ التي تنقميا الجماعات المياجرة 

السيما وأف ىذه القيـ مف منظور الدوؿ المستقبمة ليذه الجماعات ىي مصدر لمعنؼ 
واالستقرار، لذا فإنو في سياؽ العولمة واالعتمادية بيف الدوؿ صار المجتمع مرجعية األمف 

نما تر   اجعت(.ال الدولة )ىذا ال يعني أف الدولة فقدت مكانتيا كمرجعية لمدراسات األمنية وا 
وانعداـ  باالطمئنافإذ يمكف القوؿ أف األمف ىو عكس الخوؼ وىو شعور الفرد 

اإلحساس بالخطر، فيو مفيـو مركزي في حياة كؿ المجتمعات بصرؼ النظر عف درجة 
مف في األذىاف معاني البقاء تطورىا سواء كانت مجتمعات متخمفة أو متقدمة، كما يثير األ

حدة وبينيا وبيف الدوؿ المجاورة ليا، ضؼ إلى ذلؾ التماسؾ امؿ داخؿ الدولة الواوالتك
أي التماسؾ بيف طبقات الشعب وحماية المصالح سواء كانت مصمحة األفراد  االجتماعي

بمختمؼ أبعادىا وجوانبيا أو مصمحة المجتمع والدولة ككؿ، ثـ حماية قيـ المجتمع مف 
 2التيديدات.

مف التدابير الكفيمة بحفظ النظاـ وضبط  كما يمكف تعريؼ األمف عمى أنو مجموعة
، واالجتماعية واالقتصاديةالعالقة بيف األفراد وىو عكس التيديد في كؿ الجوانب السياسية 

                                                           
1 - John Baylis and Seter Smith, Globaliztion of world politics ,seconded, New Yourk: 
university raress, 2001, p255.  

 .13، ص 2005، ديواف المطبوعات الجامعية :الجزائر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري"عبد النور بف عنتر، " -  2
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يعني أف تكوف سميما مف األذى أي الحاجة  آمناوأف تكوف  1سواء كانت داخمية أو خارجية.
.إلى اإلحساس باألمف كقيمة إنسانية أساسيا وشرط مسبؽ لمع   2يش بشكؿ محتـر

 جاالتو:م: تحول مفيوم األمن وتوسيع رابعا
مفيوـ األمف كغيره مف المفاىيـ األساسية في حكـ العالقات الدولية شيد تحوال في 

وانتصار الفكر الميبرالي بقيادة الواليات المتحدة  مضمونو، عمى إثر انييار اإلتحاد السوفياتي
األمريكية، حيث فرض التوزيع الجديد لمقوى عمى باحث العالقات الدولية إعادة النظر في 

حوؿ مفيـو األمف، فبعدما كاف مفيـو األمف قبؿ تفكؾ االتحاد  وأطروحاتيـتصوراتيـ 
مفيـو الدولة، األمف القومي(، توسع  السوفياتي مرتكزا حوؿ القطاع العسكري )المتمركز حوؿ

بعد انييار االتحاد السوفياتي إلى مجاالت أخرى جراء ظيور نوع جديد مف المخاطر التي 
اتية زادت وتيرة انتشارىا بفعؿ مسار العولمة، حيث صار لزاما عمى الدولة مواجية تحديات 

ط مواجية التيديد ، االجتماعي والثقافي...إلخ وليس فقاالقتصاديمف مجاالت عدة: 
لذلؾ أصبح البعض يؤكد بأف األمف قضية مجتمعية  3العسكري القادـ مف وراء الحدود،

اقتصادية وليس فقط عسكرية. حيث ظيرت عدة تيارات تبحث في كيفية تحقيؽ و سياسية 
  4.الحربتفادي  األمف و

الفترة االنتقالية في إعادة صياغة مفيـو األمف مرحمة الثورة في وقد أطمقت عمى ىذه 
الدراسات والشؤوف األمنية، خاصة مع تزايد أىمية ووتيرة ظاىرة االعتماد المتبادؿ بيف 
مختمؼ النظاـ الدولي، فظيور مجموعة مف المشاكؿ والقضايا العابرة لمحدود جعؿ الدوؿ 

ئؿ واليات حكومية محمية، أو حتى عبر اتفاقيات عاجزة عف معالجة ىذه األخيرة وفؽ وسا
                                                           

 ةمكتب القاىرة: "،المدخل إلى العموم السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلستراتيجيةدي وآخروف، "يشأحمد الر  -  1
 .33ص ،2003، القاىرة، ةرفمعال

 .164، ص2008،لألبحاث الخميجمركز  :"، دبي ،المفاىيم األساسية، "تيري أوكاالىافمارتف غريفيش  -  2
، 2005 المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر،القاىرة:  ،ىيثـ الّممع، عمم السياسة والمؤسسات السياسية "معجم -  3
 .38ص

 .40نفسو، ص مرجع ال، دي وآخروفيشأحمد الر  -  4
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رسمية أو غير رسمية ال سيما وأف ىذه المشاكؿ العابرة لمحدود قد أضعفت مف مستوى أداء 
الدولة لفرائضيا، ومف مدى أدائيا لحاجات المواطنيف مما جعميـ يمجؤوف إلى قواعد أخرى 

 1ليحققوا حاجاتيـ.
حدة لمبرنامج اإلنمائي، حيث أعد أف مفيـو األمف لقد أقر تقرير صادر عف األمـ المت

مف تركيز حصري عمى األمف القومي إلى تركيز أكبر عمى أمف البشر يجب أف يتغير 
لذلؾ  2)األمف البشري(، مف أمف عبر األسمحة إلى أمف غذائي بيئي وتأميف مناصب الشغؿ.

ف غياب األمأنو: " يقوؿناء عمى غياب التيديدات حيث يعرؼ األمف ب Falkولك فنجد أف" 
، أي غياب التيديدات التي تمس بأمف األفراد حيث صار "مف وجية نظر األفراد والجماعات

د لألفراد األولوية عمى أمف الدولة، بؿ إف ىناؾ مف يعتبر الدولة أكبر حضر عمى أمف األفرا
 إلى بروز المستوى الفردي وىذا ما سنوضحو في مستويات األمف. ىوىذا ما أد

حسب ىذا الطرح ال بد أف يتحوؿ مفيـو األمف، حيث ال يجب أف ينحصر في األمف 
القومي لمدولة كمرجعية وجيدة ومطمقة لألمف، وحوؿ األسمحة كوسيمة حصرية لتحقيؽ 

ف ىناؾ األمف، وحوؿ الحدود أو اإلقميـ كالعنصر الوحيد الذي يجب أف يؤم  صراعنف، وا 
تزايدت أىميتيا بعد انييار االتحاد السوفياتي وىي تعتبر كمفاىيـ وتصورات جديدة  أخرى

 تتبعيا متغيرات عديدة:
لـ تعد الدولة فاعال وحيدا وموحدا في العالقات الدولية مثمما افترضتو المدرسة الواقعية 

فوؽ اء كانت ما دوف مستوى الدولة أو ما و د متعددة سالتقميدية، بؿ صارت ىناؾ قواع
مستواىا، وكنتيجة لذلؾ تزايدت مصادر التيديد )عمى المستوى األكاديمي يعني ذلؾ تنوع 
وتعدد مستويات التحميؿ في الدراسات  األمنية(، وتزايدت معيا مسببات التيديد وأنواعو حيث 
لـ يعد التيديد بالضرورة عسكريا، بؿ صارت مصادره متنوعة: تجارة المخدرات، الجريمة 

العابرة لمحدود، الفقر، التموث البيئي، اإلرىاب الدولي، انتشار األوبئة واألمراض، لذا المنظمة 
                                                           

 .41، ص 1979لمدراسات والنشر،  بيروت: المؤسسة العربيةالموسوعة السياسية، عبد الوىاب الكياللي وآخروف،  -  1
 .45عبد الوىاب الكياللي وآخروف، المرجع نفسو، ص  -  2
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( توسيع قائمة لمقواعد التي ليا عالقة 1983) Richard Ulmanريتشارد أولمن اقترح 
، فألغمب ىذه  No-State Actorsمباشرة بقضايا األمف إلى القواعد مف غير الدولة 

 لمبادرة ال رد فعؿ فحسب.القواعد ىامش كبير مف ا
دراسات األمنية متعددة التخصصات الإّف ىذا النوع مف التيديدات األمنية جعؿ 

Multisdiplinaire وذلؾ عمى ضوء غياب منظور أمني شامؿ ومتخصص وذلؾ اف ،
جز كشفت عف عمؽ ع االشتراكيالمعسكر  انييارلما بعد مستجدات النظاـ الدولي، 

منية الجديدة، وىذا ي تحميؿ حركيات ىذه التيديدات األمف، فلمفيـو األالتصورات التقميدية 
 التصّورات الناتج عف: الختالؼما سيتـ توضيحو في مستويات الدراسة الالحقة تبعا 

شكاؿ العنؼ، ؿ ألتي تمس النظاـ الدولي، وتحوّ التيديدات حسب التحوالت ا اختالؼ -
، لكف الفائض Inergetic Securityلطاقوي في سنوات السبعينات ساد الحديث عف األمف ا
 1. ىمية الحديث عف ىذا المفيـومف أ اإلنتاجي لمنفط خالؿ سنوات التسعينات أنقص

العالمية،  اتصاالتالجديدة بسبب تطّور شبكة  األمنيةالتيديدات  انتشارزيادة وتيرة  -
وبصورة متزايدة ف تقمؽ عميؾ أ اآلف)"THomas Friedmane تومس فريدرماف"حيث يقوؿ 

، االنترنيتعبر  اتصاؿتيديدات المقمقة مف أوائؿ الذيف أنت متصؿ بيـ بما في ذلؾ بشاف ال
 االتصاؿباب دارؾ(، في شبكات  إلىعوف المجئ يسواؽ، مف أولئؾ األقوياء الذيف يستطواأل

ية......تزيد ثقاف، والمالية، االجتماعية، االقتصاديةالتي أفرزتيا العولمة في أغمب المجاالت: 
 2ماـ التيديدات التي تواجيومف ضعؼ الدولة أ

لدولة التي حققت أمنيا ا إفمف لـ يعد يعني أف مفيـو األ ومف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا
يشمؿ  أصبحالعسكري، بؿ  واستعدادعف طريؽ مجابية العدو الخارجي  فرادىاحققت أمف أ

وطني مثال تحررت الدوؿ مف كؿ خطر جوانب عديدة تشمؿ عدة مستويات، فعمى المستوى ال

                                                           
 .17، ص 1976، مصر: جامعة القاىرة، أمن الدولة والنظام القانوني لمقضاء الخارجيعبد المجيد صادؽ،  -  1
 .20، ص نفسومرجع عبد المجيد صادؽ،  -  2
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ييدد كيانيا ومصالحيا داخميا، وعمى المستوى الفردي، يتحرر الفرد مف كافة التيديدات التي 
ليشمؿ  األمفوـ تيدده، مثؿ الفقر، المرض وحتى سمطة دولتو....الخ، وبالتالي اتسع مفي

اد الدراسات التقميدية مف القومي الذي ستتحدى المعنى الضيؽ لألخرى مستويات ومجاالت أ
 مف.لألالمشابية 

 .ألمنمفيوم االمشابية ل المفاىيم خامسا:
راجع لعدة أسباب التي مف بينيا وجود عدة  األمفحوؿ مفيوـ  اتفاؽإف غياب 

مستويات، وحسب كؿ مستوى يمكف إعطاء تعريؼ لألمف وىذا أدى إلى حدوث خمط بيف 
 ، وعمى سبيؿ المثاؿ نذكر منيا مايمي:وبيف مصطمحات أو المفردات التي تتصؿ بو

يعني قدرة عمى تحقيؽ أمنيا الشامؿ مما يؤدي إلى تحسيف األحواؿ  أوال: الرفاىية:
واالجتماعية والسياسية، لمشعب ويؤدي ىذا إلى رفع معنوياتو وتوفير الحياة  االقتصادية

شباع حاجاتو.  الميسورة لو وا 
عد عمى تحقيؽ األمف اإلنساني لتوفير كؿ ما فالرفاىية ىدؼ وغاية في حد ذاتيا وتسا

، الصحي، فالرفاىية آلية االقتصادييطمبو في مختمؼ المجاالت مثؿ: األمف الغذائي، 
 1.الوطني الفرديتساعد عمى تحقيؽ األمف في كافة مستوياتو خاصة عمى المستوى 

ىو حماية المصطمح اإلستراتجيات لمدولة مف التيديدات بتسخير كؿ  ثانيا: الدفاع:
بالدفاع، أي مف أجؿ توفير األمف  قترفااإلمكانيات المادية والبشرية وىذا يعني أف األمف 

لمحرب وليا القدرة عمى الدفاع حتى تحقؽ األمف عمى  االستعدادتكوف في أتـ  أفلمدولة البد 
 .2ف لمواطنييا وبالتالي فإف قواـ األمف ىو الدفاعالمستوى الوطني وتحقيؽ األم

 
 

                                                           
 .8،ص2002، جانفي 462العدد :، مدرية اإلعالـ والتوجيو، الجزائرمجمة الجيش ،"مفيوم الدفاعبورغاية جماؿ ، " - 1
 .18ص ،المرجع السابؽأحمد الراشدي وآخروف،  - 2
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 األمن.وأبعاد : خصائص نيلثاالمطمب ا
 :خصائص األمنأوال: 

إف كؿ موضوع تقريبا لديو مجموعة مف الخصائص والمميزات التي يتميز بيا تكوف 
يتميز بمجموعة مف  واألمفصفات دائمة ومالزمة لو تساعد في معرفتو وتوضحو أكثر، 

 الخصائص نذكر منيا ما يمي:
إف سعي الدولة لتحقيؽ أمنيا يتـ عبر عالقات تفاعمية مع البيئة الخارجية  النسبية:ـ 8

قد  كالمنظمات الدولية. والوظيفيةالمشكمة مف مجموعة مف الوحدات السياسية )الدوؿ(، 
ميو فإف مفيـو األمف متغير يكوف أمف دولة معينة ذا طابع إقميمي وقد يكوف دوليا وع

باستمرار تبعا لشدة التغير في البيئة الخارجية، ومف ثمة يصبح األمف مسالة نسبية، فأمف 
 1الدولة ليس ىو أمف الدوؿ األخرى

في مجاؿ معيف ولكنو نادرا ما تحقؽ أمنيا في جميع  أمنياأي أف الدولة قد تحقؽ 
 ا نسبيا.المجاالت بمستوى عاؿ جدا ما يجعؿ األمف أمر 

  :االنعكاسيةـ 2
وتعني أف الدولة تيدؼ مف وراء تحقيؽ أمنيا الوصوؿ ليدؼ أعمؽ وىو الحفاظ عمى 

دفاع  أف ىيعتبر تيديد لوجودىا المادي، بمعن األخيرةمصالح وقيـ معنية، ألف تيديد ىذه 
عندما .أي أف الدولة 2ضمني لمدفاع عف قيـ معينة انعكاسالدولة عف أراضييا وأفرادىا ىو 

ومبادئيا ومصالحيا، ألف في  توفر أمنيا وأمف مواطنييا فيي بذلؾ تعكس استمرار قيميا
استمراره في الدفاع  وقيميا مثؿ اإلتحاد السوفياتي، أفكارىاحالة زواؿ الدولة فانو تزوؿ معيا 

                                                           
،)مذكرة ماجستير ""األمن في حدود البحر األبيض المتوسط في ظل التحوالت الدولية الجديدةصبر الديف العايب، " - 1

 .27ص ، 1996 ،1995:قسـ العمـو السياسية، جامعة الجزائركمية الحقوؽ، ة، العالقات الدوليالعمـو السياسية و في 
 .11أحمد الراشدي وآخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص -  2
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، وبزوالو زالت االشتراكيعف نفسو بمعنى بقاؤه وفي نفس الوقت استمرار فكرة الشيوعي 
 .)أمف الدولة أمف قيميا ومصالحيا( االنعكاسيةيبا أفكاره، وىذا ما تعنيو صفة أو خاصية تقر 

 أبعاد األمن:ثانيا: 
بعدما كاف األمف منحصرا في األمف القومي أصبح األمف المعاصر يتصؼ بالشمولية 
والتوسع ألبعاد عديدة، فيو ليس مسألة سيادة وحدود جغرافية فحسب، وال قضية إقامة 
نما يتعداىا إلى أمور أخرى ذات طبيعة  أسطوؿ عسكري، أو تدريب عسكري شاؽ وا 

 بكافة جوانبو وعالقاتو المختمفة. تماعياالج، تشمؿ الكياف واجتماعية اقتصادية
  البعد العسكري:ـ 8

ىيمف ىذا البعد عمى تعريؼ األمف مف خالؿ الحرب الباردة، وفي نياية التسعينات 
تقريبا، يرتبط ىذا المفيـو ارتباطا وثيقا، ألف ضعؼ أي مف األبعاد األخرى يؤثر في القوة 

، ومف ناحية أخرى يتصؼ الميزاف العسكري العسكرية لمدولة التي ىي جوىر أمنيا القومي
ألي دولة بالنسبية، فمكانة أي دولة ونفوذىا يتغيراف تبعا لتغير موقعيا في ذلؾ الميزاف 

 .1والمؤسسة العسكرية التي تممؾ القدرة والقوة التي يعتد بيا البعد السياسي
وعميو فقد اعتمى البعد العسكري سمـ ترتيبات األولويات، في حيف احتمت المظاىر 

 سواءواألبعاد األخرى مراتب ثانوية، حيث تيدؼ الدوؿ إلى مضاعفة قدراتيا العسكرية 
الدفاعية أو اليجومية بقدر يكفي لمواجية رغبة الدولة األخرى في تيديد مصالحيا الحيوية 

تى إجبار باقي الدوؿ عمى انتياج سياسات أو القياـ بسموكيات أو وجودىا المادي أو ح
معينة، مثؿ التيديدات التي توجييا الواليات المتحدة لباقي الوحدات، بتوجيو ضربات 

                                                           
أبو كشؾ غازي، سياسية األمف القومي مأخوذ مف:  -  1

http ://www.aldjazeeratalk.net /forum/archive148198.htm  
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عسكرية ضدىا في حالة عدـ االستجابة لمطالبيا الخاصة بنزع أسمحة الدمار الشامؿ أو 
 1مكافحة اإلرىاب

مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تحقيؽ حد مقبوؿ مف  فالبعد العسكري يتضمف مجموعة
منظومات أو برامج لمتسمح أيف تعمؿ الدوؿ عمى زيادة قدرة القوة  اعتماداألمف، إذ نجد مثال 

أو الفعالية ) رفع القوة التدميرية  يمف حيث العدد )القوة البشرية واألسمحة(، ومف حيث الوع
يمكف أف تتضمف تمؾ اإلجراءات لمدخوؿ في  لألسمحة المكتسبة( أي تحقيؽ الردع، كما

عضوية منظمات ذات طابع أمني أو دفاعي مثؿ: األحالؼ العسكرية سواء كانت دائمة أو 
 .2مؤقتة

 البعد السياسي:ـ 2
وىو أىـ شيء يرتكز عميو ىذا البعد ىو الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدولة، وعندما 

ضح لنا أف البعد يؤكد المفيـو التقميدي لألمف حوؿ نتكمـ ىنا عف الكياف السياسي لمدولة يت
والسالـ  االجتماعيأمف الدولة، وىذا البعد لو صنفاف أحدىما داخمي يتعمؽ بالتالحـ والترابط 

الداخمي وتماسؾ أفراد المجتمع بمعنى أف البعد السياسي الداخمي لألمف يؤكد عمى توفير 
خارجي ليذا البعد فيتمحور حوؿ عالقة الدولة شروط األمف داخؿ حدود الدولة، أما الشؽ ال

بجيرانيا مع الدوؿ ذات الحدود معيا أو غيرىا مف الدوؿ اإلقميمية والغير اإلقميمية، فالدوؿ 
في عالقاتيا مع بعضيا البعض تشوىيا الكثير مف المصالح واألطماع، وبالتالي يرتكز ىذا 

التي  األطماع والمصالح الخارجية البعد في جانبو الخارجي حوؿ تعامؿ الدولة مع تمؾ
تستيدؼ مواردىا وخيراتيا مدى تطابقيا أو تعارضيا ومصالحيا السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

                                                           
1 -  Voctor-yres(ghebali) brit gitte sauverrein.european security in 1990 , CHALLENGES 
AND PERSPERCTIVES CUNDER.GENEVA .1995. P7. 
2 - Amn(ticher) rerrisionmming security ; IN S.(steve) and j(bayles) ; global and 
globalization ; p300. 
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أما ما يتعمؽ بالسيادة، فيي في المعنى العاـ حرية تصرؼ الدولة لشؤونيا الداخمية  
والخارجية في إطار الشرعية دوف تدخؿ أطراؼ خارجية، وعمى المستوى الخارجي يبرز 
األمف في بعده السياسي مف خالؿ سعي الدوؿ إلى تدعيـ حريتيا في متابعة عالقاتيا 

ولي العتبارات قانونية وأخرى سياسية، والحفاظ عمى مركزية الخارجية في إطار النظاـ الد
الدولة باعتبارىا وحدة مستقمة ذات سيادة كاممة عمى أراضييا كقيمة أمنية عميا مقارنة بباقي 
القيـ األخرى، وعميو، ارتبط مفيـو األمف بدالالت وأبعاد سياسية، إذ تيدؼ الدولة إلى 

سياسية كبرى كحماية كيانيا ومصالحيا مف التيديدات  بالشكؿ الذي يحتوي أىدافا استعمالو
 الداخمية والخارجية.

 :االقتصاديالبعد  -ػ 3
ويقصد بو التنمية وتحقيؽ الرفاىية، ويعتبر ىذا البعد أف التنمية واألمف لعممة واحدة،     

كانية لتجنب إم االكتفاءالحيوية التي تحقؽ مستوى مناسب مف  االقتصاديةوأف تأميف الموارد 
 .1الضغط عمى الخارج

فالدولة ترسـ جممة مف األىداؼ تكوف مستندة عمى ركائز تضمف نجاحيا والتي مف 
 1979، فاالتحاد السوفياتي وبعد إنيائو لمرحمة مف االنفراج سنة االقتصاديةبينيا القوة 

ألفغانستاف تعرض لضغوط سياسية أو عسكرية بالدرجة األولى، بؿ كانت ذات طبيعة 
التي كانت تقدميا لو،  االقتصادية، فمف جية أوقفت الواليات المتحدة المساعدات اقتصادية

، والتي لـ 1983ومف جية أخرى قاـ األمريكيوف بإطالؽ مبادرة الدفاع االستراتيجي سنة 
فقط بؿ كانت تيدؼ إلى إقحاـ الجانب السوفياتي في سباؽ  إستراتيجيةتكف ذات أىداؼ 
إلى أف  دعى. وىذا ما ذىب إليو "جوزيؼ ناي" الذي اقتصادياي عميو تسمح جديد قد يقض

 .االقتصادتقـو الدوؿ بتحطيـ منافعيا عف طريؽ 

                                                           

 1 - Said hadadi , the westerminean as a security aliason between the european union and 
the meddle east ? n24 ;1999. p99. 
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 البعد الثقافي:ـ 4
الثقافية أىمية كبيرة في الدراسات السياسية بعد نياية الحرب الباردة  المتغيراتتكتسب   

الثقافية عمى  سابقة نظرا لتأثير األبعاداألكثر حساسية مف بيف جميع المتغيرات ال حيث تعتبر
النظاـ الدولي في الفترة الجديدة خاصة مع كتابات"صامويؿ منتنقتوف" حوؿ صداـ 

، حيث يعتمد الباحث عمى أف الصراع الدولي تحوؿ Clash of Civilisationsالحضارات، 
حوؿ الموارد األولية إلى صراع الثقافات والحضارات وأف   مف صراع بيف وحدات سياسية

 صراع ىو ما يميز تمؾ الفترة الجديدة.لىذا ا

فالتميز بيف الثقافات أو ىيمنة ثقافة عمى ثقافة أخرى يخمؽ حالة مف الصراع الثقافي     
، والتي تأخذ أشكاال متعددة أىميا الحروب العرقية والتي تجمعيا عالقة صفرية 1أو التثاقؼ

 ، بؿ يمكف أف تيددا األمف الوطنياألخرمع األمف أي وجود أحدىما ينفي بالضرورة وجود 
في حده األدنى وىو بقاء الدولة، عف طريؽ وصوؿ الصراع إلى حد تقسيـ إقميـ لدولة أو 

األمف في بعده الثقافي مف خالؿ العالقات الثقافية الدولية، التي  انفصاؿ أجزاء منيا، ويبرز
تمتقي بعض الشيء مع ما ذىب إليو "منتقتوف" في أطروحتو صراع الحضارات حيف يعتقد 
أف الثقافات تدخؿ في صراع عمى مستوى دولي يقود إلى نتائج ترتبط بالقوة الكامنة في طؿ 

 مف خالؿ دفاع المنتميف إلييا ضد الثقافات األخرى. اتكسبيحضارة أو ثقافة أو بالقوة التي 

  البعد النفسي:ـ 5
ىو حالة شعورية تجد الدولة فييا نفسيا بمنأى عف تيديد الوجود والبقاء، ولذلؾ     

تكوف أماـ ذاتية أمنية تتعمؽ بشعور األفراد والمجتمعات، ولعؿ أوؿ مالحظة يمكف أف 
وليس ضمف مسارات  انفراديةندرجيا ىنا ىي أف إدراؾ مفيـو األمف يتـ داخؿ سياقات 

أف تصنؼ ضمف ىذا البعد كتابات كؿ مف " كوفماف مشتركة أو جماعية. ويمكف 
Kaufmann التي ترى بأنو عمى الرغـ مف تعدد وجيات النظر التي عالجت موضوع ،"

                                                           
 .271مرجع سبؽ ذكره، ص تطور مفيوم األمن والدراسات األمنية في منظورات العالقات الدولية"،حمدوش رياض، " - 1
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األمف والدراسات األمنية، إال أنيا تمتقي في جوىر ما عند قاسـ مشترؾ ىو التحرر مف 
د:" إف األمف القومي " الذي قاؿ في ىذا الصدLincolhinالخوؼ، وأيضا كتابات " لينكولف 

ىو مفيوـ نسبي يعني أف تكوف الدولة قادرة عمى الدفاع والقتاؿ عف وجودىا ضد العدواف، 
أي أنيا تممؾ القدرة المادية والبشرية التي تجعؿ أفرادىا يشعروف بالتحرر مف الخوؼ بما 

 .1"يضمف مركزىا الدولي ومساىمتيا في تحقيؽ األمف الدولي
 آليات ومستويات األمن:: ثالثالمطمب ال

 :مستويات األمن أوال:
واالجتماعية...إلخ لذلؾ  واالقتصاديةيعرؼ األمف تشعبات عديدة بيف الجوانب العسكرية    

فإف التفاعؿ مع ىذه الجوانب ال يكوف وفؽ نفس الطريقة، فيناؾ مسائؿ تكوف خاصة بكؿ 
والمجاالت الحيوية، كما توجد  دولة منفردة، وىي المسائؿ التي عادة ما تتعمؽ بالسيادة

مجاالت أخرى يتـ معيا في إطار العالقات الخارجية الجماعية، وفقا لذلؾ نجد مستويات 
األمف متعددة بيف األمف الوطني أي المستوى الوطني واألمف عمى المستوى اإلقميمي وكذلؾ 

 (2)المستوى الدولي.

فوؽ الوطنية، أضاؼ إلى أدبيات كما أف بروز تيديدات مست قواعد غير الدولة وكذلؾ 
العمـو السياسية مفيـو األمف اإلنساني الذي أدى إلى بروز مستوى جديد مف مستويات األمف 

مستوى وطني،  :والمتمثؿ في المستوى الفردي، وبالتالي نقوؿ أف ىناؾ أربع مستويات لألمف
 ومستوى فردي عاـ مستويات األمف. ،ودولي ،مستوى إقميمي

 

                                                           
مركز األىراـ  :، القاىرةالدوليةمجمة السياسة ، "ومسؤولية المجتمع الدولياألخطار البيئية مصطفى كماؿ طمبة، " - 2

 .57-52ص، ، ص،2006، جانفي 163لمدراسات السياسية واإلستراتجية، العدد 
كمية  ،ماجستيرإستراتيجية جديدة الجيوي، مذكرة  "السياسة المتوسطة الجديدة لإلتحاد األوروبي":عمار حجاز،  -1

 .73-70، صص ،2002قسـ العمـو السياسية ، جامعة باتنة، جواف الحقوؽ،
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 المستوى المحمي: ـ8
وفيؽ بيف متطمبات األمف اإلنساني ضرورة التواصؿ إلطار مالئـ يمكف مف خاللو الت

يما ال يمكف أف يتـ بمعزؿ أمف األفراد بأمف األمة، فتحقيؽ أي من الرتباطوأمف الدولة نظرا 
إنساني وأف  اقترابيجب أف ينبع مف  الدوؿ واقتصادياتفعممية إعادة بناء نظـ عف أخر، 

تكوف موجية نحو خدمة وتحقيؽ أمف األفراد مف خالؿ خمؽ المؤسسات الكفيمة بتحقيؽ 
إتباع سياسات تنموية رشيدة عمى إلنساني والرفاىية اإلنسانية، عف طريؽ متطمبات األمف ا

المستوى الوطني المحمي يستمـز خمؽ نوع مف التوازف بيف متطمبات أمف األفراد وأمف الدولة، 
مف جية، واإلنفاؽ العسكري مف جية  والتعميـخالؿ توازف بيف اإلنفاؽ عمى الصحة  مف

نسب اإلنفاؽ عمى الصحة  انخفاضيالحظ  2001أخرى فوفؽ لتقرير التنمية البشرية 
وخاصة في الدوؿ ذات التنمية  اإلجماليفاؽ العسكري مف الناتج المحمي والتعميـ مقارنة باإلن
 1البشرية المنخفضة.

 .المستوى الوطنيـ 2
واإلمكانيات، كذلؾ اإلرادة لمكافحة كؿ  اآللياتيعني األمر في ىذا المستوى: توفير     

أشكاؿ التغيير العنيؼ أو المدخؿ وجود المجتمع أو الذي يتـ بواسطة طرؽ غير مقبولة أو 
.فاألمف (2)عفي المجتمع والمقبولة مف طرؼ الجمي غير شرعية عف المتوافقة مع القيـ السائدة

في مستواه الوطني يتركز حوؿ ركيزتيف اثنتيف: األولى تتعمؽ بالسمطة والتي بدورىا تمعب 
دوريف، الدور األوؿ يتمثؿ في توفيرىا لجميع متطمبات أفراد المجتمع ووضع كافة الطاقات 
مف أجؿ تحقيؽ األمف ليـ، أما الدور الثاني فيركز حوؿ مدى قدرة الدولة في التحكـ 

ة في جممة التفاعالت التي تحدث في البيئة الداخمية لممجتمع، والمقصود ىنا أنو والسيطر 

                                                           
مركز  :، بيروتمستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلي آنسة الحضارة وثقافة اإلسالممحمد سعد:  -  1

 .223، ص 2006 ،2ط دراسات الوحدة العربية،
 .825المرجع نفسو، ص  -2
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عمى الدولة أف تتمتع بالقدرة عمى التغمغؿ داخؿ المجتمع مف خالؿ تحديد جميع األمور التي 
 .ألمفاتتسبب في حاالت مف 

 1الشكؿ: 

 واألىداؼ والسياسة الوطنية تمخطط يوضح عالقة األمف الوطني )القومي( بالغايا
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 األمن اإلقميمي: ـ 3
برز مفيوـ األمف اإلقميمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث نشأت ىيئات     

ومنظمات أمنية إقميمية ودوف إقميمية، كما ارتبط ظيورىا بعوامؿ الجغرافيا السياسية)القارات، 
المناطؽ المحيطة بالبحار، المناطؽ دوف األقاليـ( والتاريخ والثقافة، ومجموعة مف التصورات 

لماذا تستبعد المشاركة اإلقميمية بعض الدوؿ  -أحيانا–الموضوعية، وىو ما يفسر الذاتية و 
المنتمية جغرافيا إلقميـ؟ ولماذا بوسع العديد مف المجموعات ذات الصمة األمنية بأعضائيا 
وأىدافيا المختمفة التعايش في منطقة واحدة؟ ولماذا تتشكؿ المجموعات دوف اإلقميمية في 

غيرىا؟.. ولمحاولة فيـ التعاوف األمني واإلقميمي، ىناؾ بعض النماذج،  بعض األقاليـ دوف
 منيا:
 :األنظمة األمنية 

" بأنيا:" تعاوف مجموعة مف الدوؿ عمى Jervis Robert"روبرت جيرفس يعرفيا     
 وافتراضاتياإدارة منازعاتيا وتفادي الحرب عبر إخماد معضمة األمف مف خالؿ أعماليا 

 ".ءالمتعمقة بأعماؿ غيرىا مف الدوؿ عمى السوا
 :الجماعات األمنية والمجتمع األمني  

بأنيا:" مجموعة بشرية  الجماعات األمنية "Deutsch Karl"كارل دويتش يعرؼ     
ىو تولد "الشعور بالجماعة" ضمف أرضيا، وانبثاؽ  باالندماجأصبحت مندمجة، والمقصود 

مؤسسات وممارسات عمى درجة مف القوة واالتساع تكفي لتأميف توقعات يمكف االعتماد 
" بيف سكانيا والمقصود مف "الشعور بالجماعة" اعتقاد أف يعمييا بشأف "التغيير السمم

  1ميات التغيير السممي".المشاكؿ االجتماعية المشتركة يجب حميا، ويمكف حميا عبر عم
ويرتبط ىذا المستوى بالنظاـ اإلقميمي الذي يعني: مجموعة التفاعالت التي تتـ في رقعة 
جغرافية محدودة، تشغميا مجموعة مف الدوؿ المتجانسة، تجمع بينيا مجموعة مف المصالح 

                                                           
، ص ص 1979المؤسسة العربية لألبحاث،  :بيروت ،1، طاإلستراتيجية والسياسية الدولية"إسماعيؿ صبري مقمد، " -  1

113 ،115. 
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اعد النظاـ سواء كانت منسجمة أو متناقضة، وغالبا ما يعكس نمط العالقات الموجودة بيف قو 
لذلؾ يمكف الحديث عف اإلقميمي حيث ظيرت أىمية ىذا المستوى خالؿ الحرب الباردة 

المستوى اإلقميمي لألمف في إطاره التفاعمي، أي افتراض وجود انسجاـ األمف الوطني لمدولة 
مع أمف دوؿ المنطقة المحيطة بيا، وىذا ما يدفع بالدوؿ إلى الدخوؿ في اتفاقيات إقميمية 

" الذي جاء 1947ف أمنيا كجزء مف األمف اإلقميمي، مثؿ ميثاؽ "ريودي جانيرو سنة تضم
في ديباجتو أف اليدؼ مف عقده ىو كفالة السالـ لكؿ الدوؿ األمريكية عف طريؽ تقديـ 

 المساعدات الضرورية ألي دولة تتعرض لخطر العدواف عمييا مف الخارج.

 المستوى الدولي: -4

 :نظام توازن القوى 
وتقـو فكرتو األساسية عمى أف  1648ظير نظاـ توازف القوى بعد اتفاقية وستفاليا  

الصراع ىو الطابع المميز لمعالقات الدولية، حيث تتفاوت الدوؿ في القرى النسبية، وكذا 
التبايف في مصالحيا القومية وسعي كؿ منيا إلى تعظيـ مكاسبيا عمى حساب األخرى، 

ة ما تفوؽ ساحؽ في قواتيا وقدراتيا، فإنيا تيدد باقي الدوؿ خصوصا إذا ما اكتسبت دول
 وىو ما يدفع باألخيرة إلى التجمع في محاور مضادة لمدولة مصدر التيديد.

فنظاـ توازف القوى ىو الحالة التي يتسـ بيا توزيع القوة بيف عدد مف الدوؿ متعادؿ 
 .(1)مى ما عداىا مف الدوؿنسبيا، حيث ال تكوف ألية دولة القدرة عمى فرض ىيمنتيا ع

 ويتحقؽ توازف القوى في حالتيف ىما:
ضد قوى التيديد لتحقيؽ  حفظ السمـ الدولي مف خالؿ التجمع في محاور مضادة -

 الردع، واستمرار الوضع القائـ.

                                                           

 
1
في  ماجستيرمذكرة تحول مفيوم األمن في العالقات الدولية وانعكاساتيا عمى األرومغاربية"، المية فريحة، آخروف، " -  

 .53، 51، ص ص 2006،2007بسكرة،  ،، كمية الحقوؽ، قسـ العمـو السياسية، جامعة محمد خيضرالعمـو السياسية
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في القوة لدوؿ مختمفة األىداؼ لمنع تفادي أي إخالؿ بتوازف  إيجاد محاور متعادلة -
 القوى القائـ والمحافظة عمى استغالؿ وحداتو المكونة لو.

 :نظام األمن الجماعي 
ظير نظاـ األمف الجماعي كرد فعؿ لمنظاـ القديـ القائـ عمى نظاـ توازف القوى، وكاف  

مة األمـ المتحدة لمنع نشوب الحروب ، ثـ في إطار منظاألمـصبة عأوؿ تطبيؽ لو في ظؿ 
نما إنكار  االختالفاتواحتواىا، وىو ال يعني انتياء  والتناقضات القائمة في مصالح الدوؿ، وا 

العنؼ المسمح كأداة لحميا، والتي ترتكز عمى الوسائؿ واألساليب السممية، ويمكف تعريفو 
المعتدية، فور تقرير ىذا العدواف عف بأنو:" إلتزاـ جميع الدوؿ بأف تشارؾ بقواتيا ضد الدولة 

طريؽ إجراءات خاصة بذلؾ". وىذا التعريؼ يقتصر فقط عمى دور الدوؿ في حفظ السمـ 
واألمف الدولييف". كما عرؼ أيضا عمى أنو:" ذلؾ النظاـ الذي تحمؿ فيو الدوؿ األعضاء في 

 .أو الييئات الدولية مسؤولية حماية كؿ عضو مف أعضائيا الدوليةالمنظمات 
فيذا التعريؼ أشمؿ ألنو يركز عمى دور الدوؿ والمنظمات الدولية التي تكوف عضويتيا 

 1متاحة لكؿ أعضاء المجتمع الدولي.

 :األمنليات الكفيمة لتحقيق اآل :ثانيا

ىي مختمؼ الوسائؿ واإلجراءات الواجب توفرىا حتى يتـ تطبيؽ اإلجراءات التي تمس 
....الخ، حسب تصور كؿ دولة واالقتصاديةالجوانب اإلستراتيجية العسكرية والسياسية، 

 2ألمنيا في مستوياتو المختمفة.
 
 

                                                           
: مركز الدراسات السياسية القاىرة األمن القومي واألمن الجماعي الدولي"،"  ،ممدوح شوقي مصطفى كامؿ -  1

 .67، ص 1985 واالستراتيجية،
2
 .57، المرجع نفسو، ص المية فريحة، آخروف -  
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 :العسكرية ياتلآلا ـ8
العسكرية وعمميا مف الناحية العممية مع مفيوـ الدفاع  اآللياتيتفؽ مضموف     

الوطني، حيث تستعمؿ في إطار اإلستراتيجية العامة لمدفاع الوطني، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ 
ىذه اآلليات القدرات العسكرية لمدولة بمختمؼ  وتتضمفالسياسة األمنية في شقيا العسكري، 

 أجزائيا، حيث تتشكؿ مف قسميف أساسيف ىما:
أو العقيدة اإلستراتيجية التي تقـو عمييا  اإليديولوجيىو التصور الفكري أو  األول:

...الخ، فدور ىذا الشؽ ىو توجيو  مختمؼ العمميات العسكرية، تخطيط، دفاع، ىجـو
عقمنة استعماؿ مختمؼ الوسائؿ العسكرية األخرى أسمحة ومعدات كما ييدؼ كذلؾ إلى 

Rationalisation مف خالؿ دراسة ىذه الجزيئات يمكف التعرؼ عمى  االستعماؿ، ىذا
مف الفكر  انطالقاالمدرسة التي تنتمي إلييا كؿ دولة، فالصيف عقيدة حرب العصابات 

، ووفقا ليذا الشؽ 1964ألسمحة نووية  امتالكياالثوري الذي ىيمف عمى الصيف إلى غاية 
مصادر الخطر القائمة فعال أو محتممة يتـ تحديد األولويات الواجب تمبيتيا، إضافة إلى 

الحدوث، حيث يكوف مصدر الخطر غير محدد مثؿ ما ىو عميو األحواؿ لظاىرة اإلرىاب 
 1مف أجؿ تبرير سموكات معينة.

فيو ذو طبيعة مادية تقنية إذ يتكوف مف المعدات الحربية واألسمحة  أما القسم الثاني: -
، أو إستراتجية مثؿ صواريخ بعيدة المدى وقنابؿ سواء كانت تقميدية أسمحة خفيفة، مقاتالت

 لمقوات المسمحة. كيةيتما يدخؿ في إطار الجوانب الموجيس نووية....الخ، باإلضافة إلى كؿ

 :االقتصادية لياتاآلـ 2

 االقتصاديةفي تجسيد سياسة األمف المسطرة في كؿ اليياكؿ  االقتصاديةتكمف اآلليات 
 الموجودة في الدولة، وتؤدي مياـ حيوية أىميا:

                                                           
، ص 2008، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة القاىرة: ،اإلطار القانوني لمرشوة عبر الوطنية"عانـ محمد أحمد، "  -  1
98. 
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أي توفر مجموعة متعددة مف المصادر  :االقتصاديةعممية خمق الثروة والموارد  -
المادية والتي مف شأنيا تمويؿ النشاط العاـ لمدولة ومنيا اإلستراتجية العامة اليادفة لتحقيؽ 

 أمنيا.
فكيفية تسيير ىذه الموارد مرتبط بالعقيدة  التسيير العقالني لمموارد ومصادر الثروة: -

 الفكرية المتبناة مف طرؼ صانعي القرار.
المتبادؿ والمساومات باستعماؿ  االعتمادأي عالقات  :اإليجابيالتفاعل الخارجي  -

 بطريقة عقالنية. استعماليافعالة البد أف يتـ  االقتصاديةالوسائؿ 

 السوسيو سياسية: لياتاآلـ 3

 االتفاؽتفاعؿ الشؤوف السياسية مع البيئة االجتماعية بشكؿ يساعد عمى  نقصد بو    
حوؿ القضايا المحورية المواجية لممجتمع، إذ نجد النشأة االجتماعية التي تعنى بتكويف الفرد 
كجزء مف المجتمع وكمواطف في الدولة عف طريؽ خمؽ اإلحساس بعدـ التعارض بيف 

األفراد إلى السموؾ  لجوءالفردية، أي محاولة تقبؿ  واألىداؼاألىداؼ الوطنية العامة 
 .واالستقرارالعدواني وغيرىا مف اآلليات التي تيدؼ إلى تحقيؽ التوازف 

تكمؿ بعضيا  االقتصاديةفكؿ آلية مف ىذه اآلليات السابقة الذكر سواء العسكرية أو     
 1متبادؿ. اعتمادالبعض فالعالقة بيف ىذه اآلليات ىي عالقة 

 النظريات المفسرة لألمن:: نيالثاالمبحث 

منظورات العالقات الدولية سواء المنظورات التفسيرية أو النقدية وأعطت  انقسمت    
قراءاتيـ لمتحوالت التي شيدتيا العالقات الدولية  اختالؼفة لألمف مف خالؿ مصياغات مخت

                                                           
 .07، ص 1976جامعة القاىرة،  :القاىرة نظام القانوني لمقضاء الخارجي"،" أمن الدولة والعبد المجيد صادؽ،  -  1
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الدولي بعد الحرب الباردة، وذلؾ  بعد الحرب العالمية الثانية، ثـ التحوالت الجديدة في النظاـ
 الصراع بينيا حوؿ فرض تصور معيف لمفيوـ األمف. احتداـبسبب 

فالتقميديوف)المنظورات التفسيرية: الواقعية الميبرالية، وكذلؾ الماركسية(، حاولوا     
الحفاظ عمى المفيـو الضيؽ والتقميدي الذي يتعمؽ بأمف الدولة، وفضموا إدخاؿ بعض 

البنائية ت الشكمية والسطحية فقط عمى المفيـو في حيف النظريات التكوينية ) التعديال
( وعمى رأسيا الدراسات النقدية لألمف الخاصة بمدرسة كوبنياقف حاولت والنقدية واالجتماعية

، وكذلؾ بإحداث قطيعة مف ابستمولوجية لممفيـو التقميدي، األمفإعطاء مفيـو جديد لطبعة 
أال وىو  ،الدوالتي جديدة ومف زاوية تحميؿ مغايرة لمتحميؿ التقميديومنو إعادة صياغة 

التحميؿ المجتمعي لمفيـو األمف وعميو سيتـ إدراج مفيوـ األمف حسب كؿ منظور مف 
 المنظورات الكبرى في العالقات الدولية.

ت بعد برز  1النظرية الواقعية فمسفية واجتماعية ضيقة بالنسبة لمبناء النظري لمواقعية.    
عجز المثالية عمى تنوير الواقع عندما قامت الحرب العالمية األولى، ومف أىـ مسمماتيا التي 
تركز عمييا الواقعيوف مف العدوانية وفوض النظاـ الدولي، وأيضا السمة الصراعية بيف الدوؿ 
ف خالؿ تفاعالتيا، لذلؾ تعرؼ السياسة الدولية أيضا صراع مف أجؿ القوة، وألجؿ ذلؾ يمك

أف نفيـ كيؼ أف النظرية الواقعية لـ تولي أىمية كبيرة لصياغة األطر المعرفية في العمـو 
االجتماعية األخرى وتطبيقيا عمى الظاىرة الدولية الف الواقعييف يرفضوف بالمطمؽ تحجيـ 

 ىذه الظاىرة في قوالب
 :انطولوجيا-8
اإلنسانية، إما تنازعيا أو تعاونا ولذلؾ  لمسموكياتالضابطة  بالبني اىتمتلـ تيتـ الواقعية باألفكار والقيـ بقدر ما     
 إلى مقترب الدوالتية تأسس عمى ضوء مسممتيف ىما: استندت
الدولة ىي الفاعؿ الوحيد واألساسي والعقالني في العالقات الدولية التي تتميز بالصراع الدائـ بيف الدوؿ في  -  
 األساس.

                                                           

.121، ص 1979المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  :"، بيروتالموسوعة السياسيةعبد الوىاب الكيالي وآخروف، " -  1  
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اإلطار والذي يتشكؿ وتتحرؾ ضمنو كؿ التنظيمات الداخمية،  باعتبارىاالدولة ىي محور العممية السياسية تنازليا  -  
وتصاعديا وكونيا أساس التفاعالت الدولية  السممية والتنافسية فيي تفسير السموكات مف داخؿ وحّدة الدولة ألنيا الدافع 

 والغاية في نفس الوقت.

 إبستمولوجيا: -2
قعية إلى لمنظرية الواقعية، ومف البداية لـ تمجأ الوا اإلبستومولوجيايفسر إدوارد ىاليت كار أىـ مف بحث في األسس    

القوانيف الموضوعية  تأثيراتبستمولوجية والتي تستعمميا بؿ سعت أساسا إلى الكشؼ ودراسة التساؤؿ حوؿ الوسائؿ اإل
أثير في السموؾ أو توجييو أو تغير الوضع القائـ الناتج عف ىيمنة نمط سموؾ نيا محاولة التفيما بي األمـالحاكمة لسموؾ 

 لمواقعية: اإلبستومولوجيالمنطمقات دولي معيف ويمكف تحديد ا
د ثابتة تضمف التفسير السموكي أو شكمت الفمسفة الوضعية الخمفية المعرفية لمواقعيف فالقانوف الطبيعي يوفر فوائ -  

ستراتيجيتياالدوؿ  الديناميكي لسموكات  .وا 
ف كاف الواقعيوف ينظروف إلى التاريخ بنظرة تشاؤومية، يحاولوف  االىتماـ  -  استخراجبعنصر التاريخ ثمت وا 

 المتخيرات المؤثرة فيو لفيـ الحاضر والمستقبؿ، والواقعية تستقي مادتيا الخاـ مف التاريخ لتصؿ إلى تعميمات حوؿ السموؾ
  الواقعييف مف فكرة تضارب المصالح والقيـ في العالقات الدولية. انطالؽفي  االىتماـة وراء الدولي وربما تكوف الخمفي

 
 المطمب األول: النظريات التقميدية الكالسيكية

 :)الواقعية الكالسكية والواقعية الجديدة( أوال: المدرسة الواقعية

األسس التي يرتكز عمييا مفيوـ  استنتاجمف خالؿ عدد مف المفكريف السياسييف يمكف 
 .األمف التقميدي

: درس الحرب العالمية بيف اسبرطا وآثينا، -Thucydidesثوسوديدس  -1
ليؤكد مف خالؿ الدراسة أف سباؽ التسمح الذي كاف عمى أشده والمتسبب في إندالع الحرب، 

ذلؾ تيديدا ألمنيا، فحذت حذوىا، يعد بذلؾ سباؽ  راجع لزيادة قوة أثينا فاعتبرت إسبرطا
 الندالعإلحدى الدوؿ تيديدا عمى أمف جرانيا وسبب  التسمح والزيادة في القوة العسكرية

 1تيديد بقاء الدولة. العسكريةالغير الحروب، فقوة 

                                                           
عبد الناصر الديف، انعكاسات تحوالت النظاـ الدولي لما بعد الحرب الباردة عمى االتجاىات النظرية الكبرى في  -  1

 .115، ص 2005، 2004العالقات الدولية، جامعة الجزائر: كمية العمـو السياسية، 
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أكد في كتاباتو عمى مبدأ واحد وىو تحرير السياسة  :-Machiavel–ميكيا فالي  -2
باحة  كّؿ الوسائؿ حتى الغير المشروعة في سبيؿ  استخداـمف مبادئ الديف واألخالؽ وا 

تحقيؽ الغاية المنشودة، لذا فالغاية عنده تبرير لموسيمة المستعممة، والغرض مف السياسة ىو 
وعدـ السماح لمغير مف أف يكوف  باستمرارتيا المحافظة عمى القوة السياسية لمدولة وزيادة قو 

 1قويا ألّنيا بذلؾ تساىـ في تدمير نفسيا.

: يؤكد عمى مجموعة مبادئ تحكـ العالقات -H-Morganthau-ىانز مورغانتو -3
 الدولية وتتمثؿ في:

 يتـ عمؿ رجؿ الدولة ضمف المصمحة المعرفة والمتمثمة في ضماف بقاء الدولة. -  
 البقاء ىو حفاظ الدولة عمى وحدتيا وتعايشيا، فجوىر السياسة ىي المصمحة. -  
ال مجاؿ لتطبيؽ المبادئ االخالقية، فالميـ ىو تحقيؽ المصمحة دوف إلحاؽ ضرر  -  
 .بالدولة
الميكانيـز الوحيد لبقاء الدولة والذي يحكـ العالقات الدولية ىو ميزاف القوة،  -  

فض إدنة سياسات القوة والحروب، وال يعترؼ بأىمية ير  Morgenthauفمورغانتو 
المنظمات الدولية في الحقؿ الدولي، ويؤمف بأف الصراع ىو صراع دائـ ألجؿ القوة وبفضؿ 

 2القّوة.
 ثانيا: المدرسة الميبرالية )الميبرالية الكالسكية والميبرالية الجديدة(:

كانط"، حوؿ السالـ، ونجد ؿ يو إيمانتصويرا لمشروع " الديمقراطيةتعتبر أطروحة السالـ 
مف أبرز روادىا "بروس راست"، "ومايكؿ دويؿ" الذي يرى أف الدوؿ الميبرالية أوجدت سالما 
منفصال عف السالـ العالمي، كونيا ال تحارب بعضيا البعض، كما يؤكد أف التمثيؿ 

                                                           
، ص 2008، 2طالخميج لألبحاث، دبي: مركز " المفاىيم األساسية في العالقات  مارتف غريش، وتيري أوكالىاف، " -  1
78. 

2
 .35المرجع نفسو، ص  مارتف غريش، وتيري أوكالىاف، -  
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دود الوطنية يفسر بحقوؽ اإلنساف والترابط العابر لمح اإليديولوجي وااللتزاـالديمقراطي 
، وغيابيا يساعد عمى سيادة الديمقراطيةالميؿ إلى السالـ التي تتميز بيا الدوؿ  اتجاىات

 منطؽ القوة.

ـ، لتبرير نشر 1994الحجة التي أسند إلييا "بيؿ كمينتوف" في خطابو عف حالة اإلتحاد عاـ     
الية، وتييئتيا لعضوية اإلتحاد الديمقراطية في العالـ، وكذا دعـ تحوؿ شرؽ أوربا إلى الميبر 

، فالحرب نادرة أو ال وجود ليا بيف الدوؿ الميبرالية، الديمقراطياألوربي، فحسب أفكار السالـ 
كالمفاوضات والتحكيـ والوساطة والتوفيؽ..... وكذا القيود المؤسسية المشتركة دوف التيديد 

 1فعال. استخدامياباستخداـ القوة أو 

تعتمد التصورات الميبرالية عمى وجود فاعميف غير الدولة عكس المنظور الواقعي ، ويقـو 
تصورىـ عمى أساس تشكيؿ تحالؼ موسع يضـ أغمب الفاعميف في النظاـ الولي بقصد 

 مواجية أي فاعؿ آخر.

يستبدلوف مفيـو األمف القومي وىو التصور الواقعي بمفيـو آخر األمف الجماعي  حيث
قميمية تعمؿ عمى ضماف وتحقيؽ األمف والسالـ عبر إنشاء منظمات  ومؤسسات دولية وا 

 2.بطريقة تعاونية وتبادلية بيف الدوؿ

ف فدرالية تكوي اقترحوالميبرالية مجموعة مبادئ تعتمد عمى أفكار "إمانويؿ كانط" عندما 
في تصوره السالـ، وىو الذي قرر إنشاء عصبة األمـ واألمف  3وكذلؾ "وودرسوف ويمسوف"
. ىذه المؤسسات تخمؽ لنا 4والديمقراطية االقتصادية المؤسساتيةعندىـ يتحقؽ بالعوامؿ 

                                                           
الجامعة  :، مقدمة لمنظرية والتاريخ، ترجمة: أميف الجمؿ ومجدي كامؿ، القاىرةالمنازعات الدولية"، "جوزيؼ ناي -  1

 .19، 18، ص ص 1997المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 
: العربية المتحدة واإلماراتمركز الخميج لألبحاث،  :، ترجمةعولمة السياسة العالمية"جوف بميس، وستيؼ سميث، " -  2

 .414، ص 2004مركز الخميج لألبحاث، 
 
شكاليات"جياد عودة، " - 1  .192، ص 2005، الجزائر، دار النشر والتوزيع، النظام الدولي، نظريات وا 
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تشابؾ وتعاظـ بيف الوحدات حيث أف ىذا التداخؿ يحقؽ األمف نتيجة تخوؼ كؿ طرؽ عمى 
التي تؤدي إلى تحقيؽ الرفاىية لمدوؿ والشعوب وكؿ الفاعميف في النظاـ  تصاديةاالقمصالحو 
قد أقحموا فاعميف غير الدوؿ محاولة منيـ لتوسيع األمف مفيوما  الميبرالييفورغـ أ،  1الدولي،

وميدانا مثؿ الجماعات المسمحة والنزاعات اإلثنية لكنيـ أبقوا الدولة كموضوع مرجعي ألف 
 بقى مرتبطة بالدولة.كؿ الفواعؿ ت

 أىـ المبادئ الميبرالية تتمثؿ في:

يمكف تقميص حّدة النزاعات بيف الدوؿ عف طريؽ إتباع منطؽ جديد وىو منطؽ  -
 التعاوف والتقارب بيف الدوؿ ومحاولة إيجاد قيـ مشتركة فيما بينيا.

مف التعاقد بيف الدوؿ يكوف بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمؿ عمى تحقيؽ التعاوف واأل -
 وتقميص التيديدات.

في اعتقادىـ نادرا ما  الديمقراطياتوتقميص الوازع العسكري ألف  الديمقراطيةنشر  -
 تدخؿ في صراعات فيما بينيا، وغالبا ما تكوف الصراعات بينيا وبيف الدوؿ غير ديمقراطية.

نشر التجارة والقيـ الميبرالية الخاصة بفتح الحدود والتبادؿ الحر وتطوير شبكة رأسماؿ  -
 فوؽ القومي.  

 
 النظرية البنائية: 

شيفمي  وكراتو، جيامب باتيستاترجع البدايات األولى لمنظرية البنائية إلى أعماؿ "    
Kratochvill" "أنوفو Anuf"  ويندت وأليكساندر، 1989نياية عاـAlexander 

Wendt،  التي عنوانيا: "الفوضى ىي ما تصنعو الدوؿ التفسيرية 1989في مقالتو سنة،
، التي كاف ليا  It of make state the what is anarchyاالجتماعي لسياسة الدولة

                                                           
 .246، ص المرجع نفسوسميث، عولمة السياسة العالمية،  جوف بميس، وستيؼ - 2
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تأثير في بناء النظرية البنائية، وقامت عمى نقد النظرية العقالنية والتأممية وذلؾ في النقاط 
 1التالية:
عجز الواقعية أو النظرية الواقعية عمى التعامؿ مع العناصر الفاعمة مف غير الدوؿ  -  

 والعمميات المتسعة بشكؿ جذري. االجتماعيةوالحركات 

ية الحرب الباردة، بسبب إىماؿ الجوانب غير ابني والميبرالية في التنبأ الواقعيةفشؿ  -  
ات الداخمية في المجتمع السوفياتي، خصوصا بعد تبني المادية في النظاـ الدولي والتغير 

 المتحدةفسقوط اإلتحاد السوفياتي ليس فقط بسبب قوة الواليات  البروستريكا والغالسنوست،
 األمريكية كما يدعي الواقعيوف.

"، أف التحدي األساسي لمنظريات Keohon Robert"روبرت كيوىان يرى  -  
، وىو األمر الذي سيؤدي لالختبارالتأممية ىو عدـ قدرتيا عمى تصوير فرضيات قابمة 

 تيميشا في دراسة السياسة العالمية.

إف األمف حسب أنصار النظرية البنائية ىو ما تريد الدولة تحقيقو وفعمو ال ما ىو  -  
مسممات وتبحث في مواضيع مختمفة كاليوية، الخطاب  الحقيقة الفعمية، فالبنائية تقـو عمى

دراكات صناع القرار وكؿ ىذه المتغيرات تؤدي في  السياسي، القيـ الثقافية والحقائؽ وا 
 . )2(تصورىـ إلى تغيير الوضع الدولي كـ وضع نزاعي إلى وضع سممي

                                                           
مكتبة األكاديمية، ال :، دراسة في األصوؿ والنظريات، القاىرةالعالقات السياسية الدوليةاسماعيؿ صبري مقمد،  -  1

 .163، ص 1991
: مأخوذ مفيف، ، تحديات اإلصالح في القرف الحادي والعشر مفيوم وقضايا األمن اإلنساني"خديجة عرفة، " -  2

http://.emax.com/content.asp=2630. 
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روبرت أعطى مفيوما بديال لممعضمة األمنية التي صورىا  ونستطيع القوؿ أف أليكسندر
 . (1)الواقعيوف فيو يطرح مفيـو الجماعة األمنية كبديؿ لحالة الفوضى الدولية

، فانتقمت مف األمف مف (2)تذبذباتيىذه النظرية ترى أف األمف ىو نتاج لبناء سياسي   -
راؾ السيئ ىو النزاع فبتخيير اإلدراؾ المستوى الدولة إلى مستوى الفرد وأف سوء النية أو اإلد

دراكاتو   (3).يتحقؽ السمـ واألمف، فيو مرتبط بالفرد وا 

 النظرية النقدية لمدراسات األمنية: المطمب الثالث:

إذا كاف األمف في صورتو العسكرية ال يزاؿ يحتفظ بكامؿ مزاياه، فالعديد مف أفراد  
باألمف األوجو غير العسكرية، المضرة بالسمـ و القانوف الدولي يقروف حاليا بالعديد مف 

اتو، اإلجابة عمى عدد مف التحديات الجديدة التي كانت تحتؿ ر ر الدولييف، فعمى األمف ومق
مساواة داخؿ وبيف الدوؿ، تدىور البيئة  الثاني بالنسبة لمدوؿ، إذ نجد أف الفقر وال االىتماـ

حدود الدوؿ ميدد مصير اإلنسانية ومتجاوزة والتميز مع خرؽ حقوؽ اإلنساف تتجاوز أخطار 
 قدرة الدولة عمى مواجيتيا لوحّدىا.

 تقديم النظرية النقدية: -

الذي ، لألمفىي مواقؼ نقدية موجية أكثر راديكالية إلعادة صياغة الموضوع المرجعي 
يترجـ في التركيز عمى محورية اإلنساف في فمسفة األمف الجديدة، فموضوع األمف المرجعي 
ّنما في مرجعية موضوعية وىي اإلنساف، وبالرغـ مف  لـ يعد في الدولة كتجريد فمسفي، وا 
عدـ وجود إجماع حوؿ تعريؼ محدد لمنظرية النقدية، إال أّنو يعترؼ بيا بأّنيا النظرية التي 

                                                           
"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العالقات الدولية، السياسة األمنية األروبية تجاه جنوبيا المتوسطعمار حجاز، " - 1

 .54، ص 2002جامعة باتنة، كمية الحقوؽ، قسـ العمـو السياسية، جواف 
2 - fredirick guillamme duffaur, aperçu du contribution des neogramixier et des theories 
critique au taurnant reffescif des theories de la securite. 

 .378مرجع سبؽ ذكره، ص "عولمة السياسة العالمية"، جوف بميس، وستيؼ سميث،  - 3
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في إطار التحميؿ ما بعد الجدالي والتي تشير إلى الواقع االجتماعي المرغوب  تدخؿ
النقاش والجداؿ داخؿ التصور التقميدي لألمف  احتدـ" لقد K-Krause"كنات كروز (1)ويشير

النقدي بدأت منذ تأسيس النظرية  إطارهالنظر في  إعادةفي حد ذاتو، جعؿ مف ضرورة 
مفكروا الجيؿ الجديد أنيـ يممكوف األدوات التحميمية الكفيمة لمخروج و النقدية، ويؤكد أنصار 

جوىري ومركزي لمف سؤاؿ حوؿ  افتراضاتيـيبني النقديوف  بمفيـو شامؿ لألمف، لذلؾ
باألفراد؟، ففي ىذا الصدد  االىتماـبالقضايا الخارجية لمدوؿ أولى مف  االىتماـاألمف؟ ىؿ 
لتعامؿ مع النقاش النقدي وأنني أرحب بأي مقاربة " أف طريقتي في اK-Both"كيث بوث 

مة لمدراسات اإلستراتجية لمحرب الباردة، لموصوؿ في و تمكننا مف مواجية المعايير المشؤ 
بإنعتاؽ مقابؿ ترؾ  التزامانياية األمر إلى إعادة النظر في مفيـو األمف طالما أّنو نممؾ 

األمف يعني اإلنعتاؽ فالمفيـو الجديد  موازيف القوة كما ىي وىنا يؤكد كيث بوث عمى أف
 اختياراتياحسب بوث والنقدييف يعني تحرير الشعوب مف القيود التي تقيد سكانيا نحو تحديد 

والجيؿ واألمية، وبالتالي يصؿ النقديوف إلى  واالضطيادوتتمثؿ تمؾ القيود في الحرب الفقر، 
والمرجعي لألمف  األساسيضوع أف اإلنساف ىو المو  اإلجابة عف تساؤليـ حيث يعتبروف

ويجب ضماف حرياتو مف جميع القيود ويعتبروف أف الدولة بمثابة العائؽ الذي يقيد تحرؾ 
األفراد، ويروف بأف الدوؿ ما ىي إاّل وسائؿ لتحقيؽ أمف أفرادىا، وضماف رفاىيتيـ ومف 

ييف سيأتي الغير الممكف أف تكوف ىدؼ األمف وضماف أمف وضماف أمف األفراد حسب النقد
النقدي يعتمد عمى مفيوميف لألمف األمف البشري  فاتجاهبالضرورة إلى تحقيؽ األمف العالمي 

 2.واألمف العالمي

حيث يضعوف معادلة أف أي فرد أي إنساف في العالـ يرغب في إنعتاقو التحريري مف  
وحوؿ رّدىـ عمى التفسيرات التقميدي وخاصة الواقعية منيا،  كافة القيود المفروضة عميو

                                                           

مركز بيروت: ، مجمة المستقبؿ العربي"، ينحو صياغة عربية لنظرية األمن القومبف عنر عبد المنعـ النشاط، " -1
 .1983،. 54الدراسات الوحدة العربية، عدد 

 .143، ص 2003قاسـ حجاج، العالمية والعولمة، نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية، الجزائر: جمعية التراث،  -  2
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بأف"ىا يثيرىا الكثير مف القصور حيث يرى"ريشارد إيشمي" أف الواقعية أحد مركز يروف 
األمف الدولي، وذلؾ أف الواقعية ىي خطاب القوة وحكـ ساد في  النعداـالمشاكؿ المركزية 

النقدي لألمف في مجاؿ  االتجاها سبؽ أـ ميداف السيادة الدولية في الماضي، يتضح مم
يحاوؿ الخروج بنتيجة مفادىا أف تحقيؽ األمف والسمـ الدولييف ال يكوف  األمنيةالدراسات 

البشري األمف الفردي تحقيؽ التنمية خاصة في مجاليا  األمفسوى بضماف حقوؽ اإلنساف 
أولوية وكمرجع أساسي لكف ىذا يضعو أماـ حتمية إعادة النظر في الدولة ك االقتصادي

عادة النظر كذلؾ في الدور التقميدي والقوات العسكرية ومقولة أف  لتحديد مفيـو األمف وا 
األمف مضموف أمف الحدود القومية لمدولة، ومف ىنا يتضح أف مفيوـ األمف ىو مفيـو ال 

 1كاف والزماف الذي يتحرؾ في مداره.يمكف الوصوؿ إلى تحديد دقيؽ لو خارج نطاؽ الم

 :الجديدة األمنيةلتحميل الجيوسياسي لمتيديدات ا المبحث الثالث:

مف الناحية  أماالضرر،  إلحاؽمفيوـ التيديد مف الناحية المغوية ىو نتاج النية في  إف
حؿ  إيجادمرحمة يتعذر معيا  إلىاالصطالحية فيو بموغ تعارض المصالح والغايات القومية 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري، مقابؿ  أمنيامف  األدنىسممي يوفر لمدوؿ الحد 
 إلىقصور قدراتيا لمواجية الضغوط الخارجية، األمر الذي يضطر األطراؼ المتصارعة 

التيديد، فدراسة التيديد  إلى األخرى األطراؼاستخداـ القوة العسكرية ، معرضة  إلىالمجوء 
بتحديد مصادر  وأيضا )مع، الدولة..الفرد، المجت ( يجب اف تميز بيف وحدة التحميؿ

 2التيديد.

 

                                                           
1 - gustav damiker," cooperqtivesecurity qnd ;qn offensive defence in ;iddl est “ in, bjqrn 
;Eller 2ed non offensive defense in ;idle east unipir.genevq, 1998, p 115. 

2 -  ، ، الجزائر: دار ابف تأثير التيديدات االمنية الجديدة عمى العالقات بين دول شمال وجنوب المتوسط""ليندة عكرـو
 .29، ص 2011بطوطة، 
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 .يتيديد األمنوعوامل تحديد ال: تصنيف مصادر األولالمطمب 
 :األمني: مصادر التيديد أوال

 يتـ التفريؽ بيف مستوييف لمصادر التيديد، ىما مصادر التيديد الرئيسية، ومصادر التيديد
يجب أف يوّضح مجاؿ تمؾ المستويات الميددة لألمف، وكالىما يعمالف مف  الثانوية. كما

 خالؿ مستوييف، فأوليما المستوى الداخمي، والثاني المستوى الخارجي.
ىي تمؾ المصادر التي تمثؿ خطرا عمى  مصادر التيديد الرئيسية لألمن القومي:  -8

 وجودية مف عدميا ". بقاء كياف ومصادر الحياة في الدولة، أي أننا أماـ " أزمة
2-

ىي عندما ال يمس مصدر التيديد كياف الدولة ووجودىا،  مصادر التيديد الثانوية:  
  بؿ يمحؽ الضرر ببعض األبعاد األمنية، فيمكف تجاوز تمؾ الميددات بمرور الزمف.

تيدد ىذه المصادر أبعاد األمف الوطني في  مصادر التيديد الداخمية لألمن القومي:  -3
شقو الداخمي، أي أنيا موجية لمدائرة المحمية لألمف الوطني لمدولة، وغالبًا تكوف ذات تأثير 

 قوي عمى تماسؾ الشعب، وقوة نسيجو االجتماعي. فيي األمف الذاتي لممواطنيف،
يداتيا لألبعاد توجو ىذا المصادر، تيد مصادر التيديد الخارجية لألمن القومي: -4

األمنية لمدولة، في دوائرىا الخارجية )إقميمية ػ دولية(، وىي تعني ضمنًا تدخاًل مف قوى 
خارجية،ً  في الدائرة المحمية لمدولة. وُيعد االعتداء المسمح عمى أراضي الدولة ومصالحيا 

 الخارجية، أعمى درجات مصادر التيديد الخارجية.
حديد التيديد االمنيالعوامل المؤثرة في ت: ثانيا  
 جماليا فيما يمي:ا. يمكف  

 ...طبيعة التيديد: يقصد بو نوعو سواء سياسي او اقتصادي او اجتماعي 
  مكاف التيديد: اتجاىاتو ةمدى قربو أو بعده الجغرافي والديمغرافي سواء اكاف

 مباشرا او غير مباشر ومدى انتشاره لمحموعة مف الدوؿ او محدد في دولة معينة
 زماف التيديد: تاثيره الحالي ومدى استمراريتو وىؿ ىو ثابت اـ متغير 
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  درجة التيديد: قوتو او خطورتو ، حيث كمما زادت درجة التيديد تطمب ذلؾ تعبئة
 القوة الشاممة لمدولة.

 .1تعبئة الموارد: ترتبط بحجـ وقوة التيديد 

 الجديدة. األمنيةالتحميل الجيوسياسي لمتيديدات المطمب الثاني : 

عالقة بيف الظواىر السياسية لتعتبر الجيوسياسة امتداد لمجغرافيا السياسية التي تعنى با
والسياسات  األىداؼوالمعطيات الجغرافية وما تقدمو ىذه العالقة مف مساعدة عمى تحديد 

يكيات القومية، ومف ثـ فالتحميؿ الجيوسياسي ييتـ بالفواعؿ، بالرىانات التي تجابييا وبالدينام
بمفيومو الشامؿ  األمفعمى  األفكارىذه  إسقاطتـ  إذاالتي تنتج عف ىذا التجابو. اإلقميمية

الكثير مف التيديدات حاليا ىي  إف لألمففيمكف مالحظة انطالقا مف التعريؼ الموسع 
واضحة عمى الدوؿ  أثاراوجودة خارج الحدود كالنزاعات المسمحة والفقر، لكنيا تترؾ 

 2ظرا لطبيعتيا العابرة لمحدود.المجاورة، ن

 يةاألمنا ظيور نوع جديد مف التيديدات يصاحب مع لألمفمع ظيور التعريؼ الموسع  إذف
لـ  إذعابرة لمحدود،  أنيامميزاتيا  أىـاو الالتماثمية، ومف  دةالجدي األمنيةعرؼ بالتيديدات 

 :أيضاخصائصيا  أىـلمة، ومف و نظرا لتمدد الع جغرافياعد محددة ت

 دت دا في فترة ما بعد الحرب الباردة، وىدوشيدت صعو  يةغير عسكر  ةيا مف طبيعنأ
  ،ة )بيف الدوؿ(ية التي زاؿ عنيا تقريبا خطر الحرب التقميديباألساس الدوؿ الصناع

 ّعب تحديد مصدرىػػػػػػػػػػػػػػػاة( مما يصمية )غير حكو ييا تصدر عف فواعؿ غير دولتنأ، 
 تمعػات، جلموؿ، الدجميع الفواعؿ والمرجعيات )األقاليـ، ار عمى أمػػػػف ثيا تؤ نأ

 األفػراد(؛
                                                           

 .32ػ  29، ص ونفس المرجع -  1
كمية  :جامعة الحاج لخضر باتنة ، مذكرة ماجستير ،الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري"حساـ حمزة، "  -  2

 .34ػ 32 ،ص، ص2011، 2010 قسـ العمـو السياسية،، والعمـو السياسية الحقوؽ
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 مف الجنوب( بعد زواؿ الخطر القادـ مف الشرؽ، وىذا  ةأنػػّيا مرتبطة بالجنوب )أو آتي
ة لمتيديد استمرت بعد نياية الحرب الباردة إنػػّما يما يقود إلى القوؿ بأّف الثنائية القطب

إف كاف في الحرب الباردة "شرؽ/غرب" فإنو ما بعدىا اتجاىيا ىو الذي تغّير، ف
 .أصبح "شماؿ/جنوب"

 ا فا، فإف كاف التيديد عادًة معرّ دأنػػّيا تأخذ عادًة شكؿ الخطر قبؿ أف تصبح تيدي
خالفو "ضبابي، ممتبٌس، غير قابٍؿ لمقياس  ويمحؽ ضرًرا مباشًرا، فإّف الخطر عمى

 "فيو ؾومشكو 
 اليجرة، التيديدات ياقتصادّيٍة: وتضـّ النمّو الديمغراف-ظواىر ذات طبيعٍة سوسيو ،

 بالبيئة؛ رةالمض
  (: ويمكف أف نصنؼ في ىذه استقرارأساليب عممياتّيٌة مخّمة باالستقرار )عوامؿ ال

رات وانتشار دمة، تجارة المخظاإلرىاب، الجريمة المن :"الخانة أربع "تيديداٍت جديدة
 1.أسمحة الدمار الشامؿ
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 خالصة:

لية التي تتميز بغموضيا وغياب اىيـ األخرى في حقؿ العالقات الدو مفيوـ األمف ومثؿ المف
مقاربة التقميدية الواقعية عمى اإلجماع بيف المختصيف حوؿ معناىا. ولوقت طويؿ سيطرت ال

 يوـ األمف باختزالو في المجاؿ العسكري.مف

 11ت األمنية، خاصة بعد أحداث سافي حقؿ الدرا اآلفإف الجدؿ مازاؿ قائما إلى حد 
، ليشتد النقاش بيف تصورات الواقعية اليادفة إلى الحفاظ عمى المفيـو 2001مبر ديس

مع تكييفو مع قضايا الوقت الراىف والتي تعرؼ بالتيديدات األمنية الجديدة،  الضيؽ لألمف
 رعية.كاإلرىاب، الجريمة المنظمة، امتالؾ األسمحة النووية واليجرة الغير ش
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 تمهيد:
تعد التيديدات األمنية الجديدة وما تشممو مف تحديات مختمفة مثؿ الجريمة المنظمة 
بمختمؼ أشماليا واإلرىاب، التموث البيئي،  اليجرة الغير شرعية كمصادر مضاعفة، فيي 
تيدد سبؿ العيش وتضعؼ األمف بجميع أبعاده، وليا أثار مباشرة وغير مباشرة، وقد تناولنا 

كانة الجيوستراتيجية لمنطقة المغرب العربي وأىمية المنطقة المغاربية في ىذا الفصؿ: الم
وتطرقنا أيضا إلى المنطقة المغاربية كساحة لمتيديدات الدائمة، باإلضافة إلى اليشاشة 

 األمنية وانتشار األسمحة وصوال إلى األزمات الداخمية وأثارىا عمى أمف الدوؿ المغاربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



التهديداث األمنيت الجديدة في المغرب العربيطبيعت الفصل الثاني:                                
 

51 
 

 .ول: المكانة الجيوستراتجية لمنطقة المغرب العربيالمبحث ال 
  .المطمب الول: الموقع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي

 : خريطة توضح دول المنطقة المغاربية.20الشكل رقم 
1

 

 
 )المغرب حاليا(مية المغرب العربي الكبير لتميزه عف دولة المغرب األقصى سترجع ت
حيث تشكؿ ىذه الدوؿ الثالث اإلطار ، )تونس( والمغرب األدنى، )الجزائر(األوسط والمغرب 
 ممجموعة المغاربية طبقا لقربيا وبعدىا وجغرافيا عف المشرؽ العربي.لالضيؽ 

كؿ   إاّل أنو في إطاره الواسع فإف المغرب العربي الكبير يشمؿ بإضافة إلى الدوؿ الثالث
تقع في  باعتبارىامثؿ شماؿ إفريقيا  ، وتوجد ىناؾ تسميات أخرى(2)مف ليبيا وموريطانيا

، ويطمؽ عمييا بالد البربر (3)الجزء الشمالي مف القارة اإلفريقية المواجية لمقارة األوربية

                                                           
1 - http://travel.mn9h.com/t1329/ 

 ،"عمى التنمية اإلدارية انعكاساتهاالخصوصية التاريخية والحضارية لبمدان المغرب العربي ومدى "مصطفى الكثير،  -1
 .8ص ،1986، لمنطقة العربية لمعمـو اإلداريةمنشورات ا :األردف

3 -André Chales Jutieu ,L ‘Afrique du nord ,en marche Gallimard , paris, 1975, p23. 
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كما يطمؽ عمى منطقة الدوؿ  .باعتبار أف العنصر الغالب في المنطقة ىو مف أصؿ بربري
، ويقصد بإضافة إلى الشماؿ اإلفريقي أيضا شرؽ المتوسط سوريا، طالعربية المشاطئة لممتوس
 األردف، العراؽ.لبناف، مصر، فمسطيف، 

 مساحة:ال -1
كـ، وتعادؿ خمس مساحة القارة 57811441لممغرب العربي  ةيلاجماإلتبمغ المساحة 

 كمـ، كما تعتبر مساحة301801808اإلفريقية جمعاء والتي تساوي مساحتيا 
ة مساح ⁄ 

مميوف كـ وتتجاوز أقطار المغرب العربي مف حيث 13الذي يعادؿ مساحة  العالـ العربي
كمـ أّما أصغر دولة ىي 23811740مساحة حيث نجد أف أكبر دولة ىي الجزائر بمساحة 

 1 كمـ.1631610تونس 
 المغاربية:المنطقة  أهميةلمطمب الثاني: ا

 : اإلستراتيجية الهمية: أوال
تحتؿ دوؿ المغرب العربي موقعا استراتيجيا ىاما، حيث تطؿ عمى البحر األبيض 
المتوسط مف جية، والمحيط األطمسي مف جية أخرى، إضافة إلى مصادرىا ومواردىا 
الطبيعية. ويقع المغرب العربي في النصؼ الشمالي مف الكرة األرضية وشماؿ غرب القارة 

مف المغرب العربي وحوض البحر المتوسط، تحده شرقا  اإلفريقية، وينتمي جغرافيا لمجموعة
الجزائر وجنوبا موريطانيا. يطؿ المغرب العربي عمى القارة األوروبية عبر مضيؽ جبؿ طارؽ 
شماال، كما ينفتح عمى البحر المتوسط شماال. تأثير موقع المغرب العربي في التنمية 

غرب في المشاريع االقتصادية التي يوفرىا تكمف أىمية الموقع االستراتيجي لمم -االقتصادية: 
ميناء طنجة المتوسطي. الموقع والمساحة: تقع دوؿ المغرب العربي في شماؿ إفريقيا ممتدة 
عمى شاطئ البحر األبيض المتوسط وحتى المحيط األطمسي، وتبمغ مساحتيا حوالي 

                                                           

، 1975  ،30 مطبعة المتوسط، العدد: لبناف، مجمة قضايا عربية"، نظرة مستقبمية ،المغرب العربيعبد اهلل العروي،" 1-
 .10ص
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حة الجزائر % مف مساحة الوطف العربي وتشكؿ مسا42، وتشكؿ ما نسبتو 2كمـ  782140
% مف مساحة االتحاد المغاربي، ويبمغ طوؿ الشريط الساحمي لالتحاد 40وحدىا ما نسبتو 
 1% مف سواحؿ الوطف العربي بأكممو. 28كمـ، أي  6505المغربي حوالي 

وجيوسياسية، بحيث يعتبر ىمزة وصؿ  إستراتيجيةيحتؿ المغرب العربي مكانة ذات أىمية 
فريقيا مما جعمو ممر لمتواصؿ الحضاري والديني ضفتي المتوسط أي بيف أ بيف وربا، وا 

والثقافية بحكـ موقعو عمى البحر األبيض المتوسط وىو يعتبر  االقتصاديةومركز التبادالت 
 نقطة التقاء لثالث قارات آسيا، إفريقيا، أوربا.

فتتحدد في موقعو اإلستراتيجي اإلستراتيجية لممغرب العربي:  ةاألىميفمو نعود إلى   -1
الذي مكنو مف التحكـ بممرات ومضائؽ مائية ميمة، وىي مضيؽ ىورموز، مضيؽ باب 
، قناة بويس، مضيؽ تيراف، مضيؽ جبؿ طارؽ والتي تتحكـ في طرؽ المالحة  المنـو
 العالمية، كذلؾ اإلشراؼ عمى البحار التجارية الميمة في العالـ وىي البحر األحمر، والبحر

 2األبيض المتوسط وبحر العرب.
 :السياسية الهميةثانيا : 

 لمنطقةيعد المغػػرب العربي حمقة في مسمسؿ التجمعات اإلقميميػػة داخػػؿ القػػارة اإلفريقيػػة. فا
مميوف نسمة، يمثؿ المغرب العربػػي نقطة  84فػػي وضعيا الراىف يصؿ عدد سكانو إلى 

كمػػا أف المنػػاخ الدولػػي واإلقميمػػي بعد انتياء الحرب ميـ.التقاء ويتمتػػع بموقػػع اسػػتراتيجي 
البػػاردة، يدفػػع نحػػو المزيػػد مػػف التعاوف مف أجػػؿ تحقيؽ التكامؿ كضرورة حتمية؛ لمواكبة 

وثيقة التأسيسػػية التحاد المغرب العربي عمى أف اليدؼ مف وقد نصت ال .المتغيرات العالمية
االتحاد ىو تحقيؽ اندماج أشػػمؿ بيػػف شػػعوب المنطقة ممػػا يعطييا وزنا نوعي ليػػا 
بالمسػػاىمة الفعالة في التػػوازف العالمي، وىو ما يسػػتدعي تحقيؽ إنجازات ممموسػػة بيف 

كما نص الميثاؽ عمى السػػعي لتنمية أواصر األخوة  ،األقطار كسبيؿ لبناء الوحدة الشاممة
                                                           

 .102نفس المرجع، ص "،المغرب العربي: نظرة مستقبميةعبد اهلل العروي،" -  1
2
 .103نفس المرجع، ص  -  
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 بيف الػػدوؿ األعضاء وشػػعوبيا، والدفاع عف حقوقيا وصيانة السػػالـ المسػػتند عمػػى العدالػػة
قامة سياسػػة مشتركة في كؿ المياديف، والعمؿ عمى تحقيػػؽ حرية تنقؿ  واإلنصاؼ، وا 

قامة تعاوف دبموماسي.األشػػخاص والخدمات والسػػمع ورؤوس األموا  1ؿ بينيا، وا 
 :الثقافية الهميةثالثا: 

إال أف المغة العربية تعد لغة  بالرغـ مف تعػػدد الروافد الثقافيػػة فػػي منطقة المغػػرب العربػػي
مشتركة بيف جميع أقطار المنطقة، كما أف الديف اإلسػػالمي يظؿ المرجعية األساسػػية داخؿ 

سػػكاف المنطقة، كما أف التعددية العرقية الموجودة داخؿ النسػػيج السكاني  ىالثقافة السائدة لد
يضاؼ إلػػى ىذا التجانس الثقافػػي الموحد، وجود  ؿ،االتصاؿ وليس االنفصاقائمة عمى 

تاريػػخ مشػػترؾ صقػػؿ المغػػرب العربي عبػػر قروف، فالتاريػػخ المشػػترؾ لممجموعػػة المغاربيػػة 
صػػر القديـ؛ قبػػؿ أف يعززه دخوؿ اإلسػػالـ الذي سػػاىـ في تمتيف أواصر األخوة يعود إلى الع

بيف شػػعوب المنطقة لمػػدة عدة قروف قبؿ االسػػتعمار الغربػػي الذي حمؿ معو مخططات 
  .التجزئة والتفكؾ

غوية وقد ركزت الوثيقة التأسيسػػية التحاد المغرب العربي عمى اعتبار األبعاد الدينية والم
إقامة  ووالتاريخية كمقومات أساسية لالتحاد؛ مف شأنيا المساىمة في تسييؿ اندماج أشمؿ 

 2.أسػػس التبادؿ بيف شػػعوبيا
 :االقتصاديةالهمية ثالثا: 

تتمثؿ في تسييؿ التجارة بيف القارات الثالث آسيا، أوربا، إفريقيا لربط بينيما كذلؾ الموطف 
أىمية الوطف العربي بعد  ازدادتالعربي معبرا لمتجارة بيف الغرب والشرؽ منذ القدـ كما 

 خطوط الطيراف العالمية.ظيور النقؿ الجوي، الذي يتوسط قارات العالـ، والذي اعتبر معبرا ل
 

                                                           
: مأخوذ مف، "واإلسالمية واإلقميميةالتفاعالت المحمية "عادؿ مساوي، عبد العمي حامي الديف، المغرب العربي:  -  1

file:///C:/Users/acer/Downloads/4-3-8.pdf http://www 
 .فس المرجعن  -  2

file:///C:/Users/acer/Downloads/4-3-8.pdf
file:///C:/Users/acer/Downloads/4-3-8.pdf
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 الحضارية الثقافية والدينية: ةالهمي :لثلمطمب الثاا
إلى  النتشارىاتتمثؿ ىبوط جميع الديانات السماوية عمى أراضيو، والتي شكمت ميدا  

 باقي العالـ.
عمى العديد مف األماكف المقدسة وذات المكانة العظيمة في نفوس العرب، كالكعبة -

 الشريفة، مسجد األقصى، كنيسة الميد.
 الفرعونية، وحضارات بالد الشاـ.الحضارات القديمة عمى أراضيو، ك الكثير مف قياـ-

كما تزخر منطقة المغرب العربي بثروات طبيعية أخرى، أي ىناؾ تنوع في ثرواتو 
 المتفاوتة، بيف الدوؿ المشكمة لو. االقتصادية

 .1في مشاريع مشتركة في صالح شعوب المنطقة استغاللياإذ يمكف -
كما يشكؿ البحر األبيض المتوسط أحد المجاالت الجيوستراتيجية األكثر حساسية في -

وما يتمتع بو مف موقع ، وعمى الرغـ ما يحتويو المغرب مف ثروات 2العالقات الدولية
إستراتيجي ميـ جدا وكذلؾ الثروات البشرية "قدرات بشرية وطبيعية"إال أنو يعتبر مف المناطؽ 

تيدد الدوؿ فة، بؿ وزيادة عمى ذلؾ يعاني مف تيديدات ومخاطر كثيرة أو البمداف المتخم
واألفراد، فرغـ أف ىذه التيديدات تتميز بالعالمية، بمعنى أّنيا تؤثر في جميع الوحدات 
السياسية إال أف المغرب العربي يعرفيا بحدة كبيرة والبعض يعتبر مصدر ىذه التيديدات، أي 

ة فور ىذه التيديدات بصفة عامة والمغرب العربي بصأف الدوؿ المتخمفة ىي سبب ظي
خاصة، ألف ىناؾ مشاكؿ نادرة مف ىذه المنطقة بالذات تؤثر فييا وفي الدوؿ األخرى، وىي 

 تيديدات التي سنتطرؽ ليا في المباحث الموالية.
 
 

                                                           
"، مجمة السياسة الدولية، والسياسية في أوربا والشرق الوسط وشمال إفريقيا االقتصاديةالعالقات "نزيو األيوبي، - 1

 .125، ص1996، أفريؿ124العدد  :مركز األىراـ لمدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاىرة
 .22، ص1965 ،دار المعارؼ: ، القاىرة"تاريخ المغرب العربي"زعد زغموؿ عبد الحميد،  -2



التهديداث األمنيت الجديدة في المغرب العربيطبيعت الفصل الثاني:                                
 

56 
 

 المنطقة المغاربية كساحة لمتهديدات الدائمة.: نيلمبحث الثاا
 .المغاربي المنوهشاشة : التهديدات التقميدية الولالمطمب 
خاصة بيف  األمنيةاعتبرت المنطقة المغاربية ساحة لمتيديدات  ستقالؿ لطالمامند اال

في المواقؼ وزيادة  تبايفولد تاربية ضفطا امنيا غمت لمبيئة المكش ،الدوؿ المغاربية نفسيا
 ىده المسائؿ فيما يمي: إجماؿويمكف  األمنية اإلشكاالت

 .الخالفات الحدوديةأوال :
 :وأىمياتر دائمة في المنطقة و تعج المنطقة المغاربية بالخالفات الحدودية والتي شكمت بؤرة ت

 .المغربالخالف الحدودي بين الجزائر و ـ  1
 المستعمرالفرنسي، ولكف بعد رحيؿ  رلالستعمااربية باستثناء ليبيا المنطقة المغخضعت 

شكمت الحدود البينية بيف الجزائر والمغرب محورا لمصراع بيف البمديف، تـ ترجمتو بالدخوؿ 
 بوادر القطيعة بيف الدولتيف المتجاورتيف،  أولىفي حرب شكمت 

الجزائري احمد بف  سيبيف الرئ 1994قع بيف الطرفيف في ي و ذوعمى الرغـ مف االتفاؽ ال
اثر المقاء بيف الرئيس ىواري  1970في و بيف الطرفيف، بمة والممؾ حسف الثاني لوقؼ القتاؿ 

النزاع حوؿ  بإنياءبنى البياف الصادر نفس المبادئ المتعمقة بومديف والممؾ حسف الثاني ت
 .1969المؤقتة في  ارنوفمعاىدة  إطارالحدود في 

 .الخالف الميبي التونسيـ  0
نشوب نزاع  إلى أدىالحدودية  التي اندلعت بيف البمديف حوؿ مدينة قفصة األزمةوىي 

المغرب بعدما حاولت المحكمة المغربية التوسط بيف  إلى األزمةبيف البمديف، وقد امتدت ىده 
الطرفيف، ولكف انحيازىا لمجانب المغربي جعؿ ليبيا تسارع لالعتراؼ بجبية البوليساريو، 

 1يما.توتر العالقات مع الرباط فقطعت العالقات بين إلى أدىي ذال األمر
 

                                                           
حدودية العربية، دراسة في الصراعات السياسية والخالفات ال، "الحدود في الوطن العربي إشكالية"ناظـ الجاسور،   1

 .165 – 159، ص2001دالوي، عماف: دار مج
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 الصحراء الغربية أزمةثانيا: 
الصحراء الغربية )وادي الذىب( مف القضايا الميمة والحيوية التي شغمت  قضيةتعتبر 

في منطقة المغرب العربي واحتمت مكانتيا في الحياة السياسية  اإلقميميةمف الدوؿ   عددا
 والدولية. واإلقميميةلدوؿ المغرب عمى المستوى الرسمي والشعبي بكؿ معطياتيا المحمية 

تأثير ال خالؼ فيو عمى  1975كاف لحرب الصحراء الغربية التي اندلعت في عاـ 
ومنذ ذاؾ الوقت  .عمى السياسة الخارجية لبمداف المغرب العربي سيما السياسة الداخمية، وال

أصبحت ىذه القضية عنصرًا جوىريًا في إضفاء طابع التوتر واالضطراب والمجابية في 
 .المغاربية العالقات الدولية

قضية الصحراء قضية متعددة األبعاد واألطراؼ التي تؤثر أو تتحكـ بتفاعالت ىذه  تعتبر
المعادلة، فيناؾ طرفا الصراع المباشراف المغرب وجبية البوليساريو، وىناؾ الفاعموف 

لمتحدة األمريكية اإلقميميوف كالجزائر وموريتانيا، والفاعموف الدوليوف كفرنسا والواليات ا
سبانيا، ثـ ىناؾ المنظمات الدولية كاألمـ المتحدة واالتحاد اإلفريقي، وتتسـ مواقؼ ىذه  وا 

  األطراؼ جميعًا بالتناقض.
زادت مف تفاقـ حدة التنافس واالنقساـ  واإلقميميةيتضح مما تقدـ بأف المتغيرات الدولية 

المباشرة في النزاع حوؿ الصحراء وعدـ اتفاقيا  األطراؼالمغرب العربي وىي  أقطاربيف 
 عف االستقطاب الدولي. اإلقميـعمى ثوابت مشتركة تبعد 

بعدة محاور  المغاربي األمفتثيره مشكمة الصحراء مف مخاطر عمى  ويمكف تحديد ما
سؾ الوطني الداخمي وطبيعة العالقة السائدة بيف الدوؿ خصوصًا دوؿ امحور التم أوليا

 1.الجوار

                                                           

: مأخوذ مف ،"مشكمة الصحراء الغربية وانعكاسها عمى مستقبل االمن القومي العربي"جاسـ شعالف،  - 1 
www.uobabylon.edu.iq/.../humanities_ed7_20.doc.http:// 

 



التهديداث األمنيت الجديدة في المغرب العربيطبيعت الفصل الثاني:                                
 

58 
 

ديدة في المنطقة الج المنيةالتهديدات الهشاشة المنية وانتشار  :ثانيلمطمب الا
 المغاربية.

 .اإلرهاب  وتأثيره عمى أمن المغرب العربي :أوال
بطرد الروماف مف  ، فكر الزيموتالميالدقبؿ  2 رىاب بالظاىرة الجديدة، ففي عاـليس اإل

فمسطيف بواسطة حممة إرىابية. ومنذ ذلؾ الوقت أصبح اإلرىاب مممحا دائما مف المشيد 
السياسي ويقاؿ أحيانا أف اإلرىاب سالح الضعفاء وقد بدأ اإلرىاب الحديث بالتحوؿ إلى 

ا الكثير مني أرتبطمع وقوع عديدة منو حوؿ العالـ،  الستيناتمشكمة دولية ميمة في نياية 
اليجمات اإلرىابية ضد الواليات  ازدادتوفي السنوات األخيرة،  -اإلسرائيمي -بالنزاع العربي

كبيرا، أما أحد أكبر اليمـو المتعمقة باإلرىاب اليـو فيو إمكانية أف تطور  ازدياداالمتحدة  
والبيولوجية زىيدة  الكيمائيةمجموعة أسمحة لمدمار الشامؿ وتستخدميا في صناعة األسمحة 

مف الناس بحسب الظروؼ البيئية  اآلالؼمكاف ىذه األسمحة أف تقتؿ ميئات إالثمف نسبيا وب
 التي تطمؽ فييا  فوقوع ىذا النوع مف السالح بيف أيدي اإلرىاب فكرة مخيفة.

 المغرب اإلسالمي:في  )*(تنظيم القاعدةـ 1
ونشاطات ما عرؼ باإلسالـ لعمؿ  ظؿ المغرب العربي ساحة طواؿ عقود مضت

 1االعتماد(، المتمثؿ في نشاط بعض األحزاب والحركات التي تعمؿ مف خالؿ **السياسي)

                                                           
1 - Omar Darly et Maria Gabriel, les états fagales constituent ils une menace pour la 
sécurité international, obtenu en parcourt : www.peacenter,siences,po.fr  

الحكومات  حركة جهادية إسالمية يتزعمها أسامة بالدن وهي تنظيم يتبنى فكرة الجهاد ضد""(قاعدة الجياد أو القاعدة: *
الكافرة" وتحرير بالد المسمميف مف الوجود األجنبي أيا كاف، وتصنفا الواليات المتحدة األمريكية وأغمب الدوؿ الغربية وأبرزىا 

 تنظيـ إرىابي عالمي.
غريبا ودخؿ الساحة العربية عف طريؽ  (اإلسالـ السياسي: إف ىذا المصطمح جاء  وليد لبيئة غير إسالمية حيث ولد**
ىو ىتمر عندما قاؿ إنني ال أخشى مف الييود وال مف الشيوعية بؿ أنني أخشى  استعمموترجمة فقد ورد أف أوؿ مف ال

ضا كذلؾ لمتعبير عف الحكومات اإلسالمية فصار يقصد بو الحركات رشيد ر  استعممو"اإلسالـ السياسي" ومجمد عمارة أّنو 
 كات ذات المنطمقات واألىداؼ اإلسالمية.  اإلسالمية التي تستقؿ بالسياسة أو األحزاب والحر 

 

http://www.peacenter,siences,po.fr/
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عمى منطمقات دينية والمتوىجة بتأثير منيا، ولـ تكف نسبة مشاركتيا في الحياة السياسية  
كؿ حاؿ لـ متماثمة بيف دوؿ المغرب العربي، ولكف تأثيرىا في المجتمعات متساوية، وعمى 

 تخرج أي دولة مف دوؿ المغرب العربي عف كونيا حاوية لنشاط تحركو.
نشاط األحزاب والحركات اإلسالمية السياسية شيدت  انتشارولـ يغب عف أحد أّنو بعد 

الساحة المغاربية تطورا نوعيا في توجيو بعض الجماعات اإلسالمية، حيث انتقؿ عمميا 
نظرية إلى الساحة العممية المسمحة، ىذه الحركات التي ونشاطيا مف الساحة السياسية ال

بعد بدئ التصادـ بيف أمريكا وتنظيـ  ابعد نياية الحرب الباردة والسيم عرفت  انتشارا كبيرا
عمى الساحة المغاربية مكونة  بآثارىاسبتمبر، ىذه التطورات ألقت 11القاعدة بعد أحداث 

أت البدائؿ الطبقية بدال مف السممية التي سميت األمني فنش التيديدنوعا جديدا مف أنواع 
والقياـ بأعماؿ  واالنتشار(، ىذه الجماعات عممت عمى التوسيع ***باإلسالـ العسكري)

 عمي تسميتو اإلرىاب. اصطمحالتخريب وغيرىا وىذا ما 
، وىذا ما 1(.بصفة خاصة واألمف الدولي بصفة عامة****ؾ األمف المغاربي)اذبميد 

 مف التفصيؿ عبر عناصر ىذا المبحث. بشيءسنتطرؽ لمحديث عنو 
عرؼ إقميـ المغرب العربي ظاىرة اإلرىاب بشكؿ كبير، لوجود عدة عوامؿ أو دوافع  -

والطغياف األجنبي، ما ينجر  ،2المحمي االستبدادأدت إلى  لظيور مثؿ ىذه التكتالت، منيا 
ضؼ إلى ذلؾ روح التمرد التي تتسـ بيا قطاعات  يانة،عنيما مف توتر وشعور بالظمـ والم

 واالنحراؼبؿ تحوؿ تمردىا إلى ممارسة أشكاؿ تقميدية مف الجنوح ، مف الشباب والمراىقيف
في لعبة اإلرىاب ألنيا ترى نفسيا  ميمشة،  االنخراطمف المجتمع عبر  االنتقاـلتشرع في 

                                                           
مأخوذ "، المن المغاربي بين اإلسالم السياسي واإلسالم العسكريخالد إبراىيـ المحجوبي،" -1

  http://www.ahewon.org :de show.art.asp.raise=200651:مف
 .53، ص2000القاىرة، ، النشر الذىبي لمطباعة، 2،ط" الجريمة في عصر العولمة"محمد فييـ درويش،  -2

(اإلسالـ العسكري: ىذا التعبير يدؿ عمى مجموع الحركات والجماعات التي تنتيج سبيؿ الصداـ العسكري وتفضؿ ***
 الخيار القتالي في الوصوؿ إلى مرامييا وتجسيد أديولوجيتيا في ساحة الواقع الذي ترطبتو وال تطبقو بمف فييا.

عمى مستوى الدولة والمجتمعات القارة فييا أي األمف في جميع دوؿ المغرب  االستقرار( األمف المغاربي: أي حالة ****
 العربي، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتاني.
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الفكري بوجوب العمؿ عمى  االقتناعالوسيمة لمتجسيد أفكارىا كذلؾ  فكاف اإلرىاب ىو
خانقة عكرت  اجتماعيةالتحضير بمنيج عنفي، وتعرض الكثير منيـ إلى ظروؼ وأحواؿ 

 .1صفو حياتيـ
 :الحركات اإلرهابية في الجزائر 0

 االستقالؿواختمفت األدوار حوؿ بداية العنؼ في ىذه المنطقة، فيناؾ مف يرى أنيا وليدة 
، 2عندما  قاـ الجيش بقيادة "ىواري بومديف" باإلستالء عمى السمطة وما كاف سائدا في فترتو

في  االنتفاضيةوتواصمت الصراعات بعد ذلؾ داخؿ السمطة وقادتنا إلى ظيور الحركات 
بعد فوز 1991، واتجاه تحريري أف العنؼ ارتبط بمسار ديمقراطي سنة(3)1998رأكتوب5

 (. FISالمعاض لسمطة الجبية اإلسالمية لإلنقاذ )الحزب 
في نطاؽ السمطة  الدائروىناؾ مف يرى أف اإلرىاب في الجزائر ظير نتيجة الصراع 

الجزائرية منذ وفاة "ىواري بومديف" وظاىرة الفساد السياسي، وما يترتب عمييا مف نتائج أدت 
شرعية النظاـ، وىو ما  اىتزازج عنو الذي نت إلى دخوؿ النظاـ الجزائري إلى دائرة األزمة،

 بضعؼ ىيبة الدولة. الجزائرييف السياسييفعبر عنو بعض 
واالجتماعية األمر الذي خمؽ ظروؼ معيشية  االقتصاديةكذلؾ تفاقـ وتأـز الظروؼ 

صعبة بالنسبة لممواطف الجزائري، ضؼ إلى ذلؾ العوامؿ الخارجية وتشمؿ تصاعد نمو تيار 
السياسي في المنطقة العربية واإلسالمية، ىذا باإلضافة إلى التحوالت التي شيدىا  اإلسالـ

وتبع ذلؾ ظيور بعض األفكار الغربية الخاصة بفرض النموذج  األخيرةالعالـ خالؿ السنوات 
الحضاري الغربي عمى العالـ، والبدء في البحث عف عدو جديد لمغرب، وقد وجد بعض 

ىذا العدو، األمر الذي كانت لو ردود أفعاؿ المجتمعات مفكري الغرب في اإلسالـ 

                                                           

 .http://WWW. Alerhabإلى العنؼ العدمي"، مرصد اإلرىاب نقال عف: األعمىمرصد اإلرىاب ،مف اإلرىاب  - 1
Net. 2008 

 .60مرجع سبؽ ذكره، صمحمد فييـ درويش،  - 2
 .60، صالمرجع نفس - 3
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ائر وغيرىا مف دوؿ اإلسالمية، وىذا ما دفع وساعد عمى تكويف ىذه الجماعات في الجز 
في  انخرطتنتيجة كؿ ىذا عرفت الجزائر ظيور ىذه الجماعات التي 1)المغرب العربي

، وتعتبر" الجماعات السمفية (2)أعماؿ مسمحة قادة إلى حرب أىمية وعشرية مف العنؼ المسمح
 اسمياوالقتاؿ" الجزائرية أخطر مف " الجماعات المسمحة" حيث أعمنت تغير  واالنتقادلمدعوة 

لى تنظيـ"القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي"، وقالت أف التغير  مف "السمفية لمدعوة إلى القتاؿ" وا 
لذي رعى المبادرة وأصدر بياف مف مف زعيـ القاعدة "أسامة بالدف"، ا استشارةتـ بناء عمى 

 ماـبانضىديف خاص وعمى المسمميف عامة بيف ما جاء فيو:) بعد أف أنعـ اهلل عمى المجا
الجماعة السمفية لمدعوة والقتاؿ في الجزائر إلى تنظيـ قاعدة الجياد ومبايعة "أسامة بالدف" 

تكوف عمى صحة الوحدة  كاف البد مف أف تختفي التسمية القديمة لتحؿ محميا تسمية جديدة
سائر إخوانيـ في تنظيـ بيف المجاىديف في الجزائر و  االرتباطوقوة اإلتالؼ وصدؽ 

، لتصبح بعد ىذا التخير "الجماعة السمفية لمدعوة والقتاؿ" ممثال لمقاعدة ليا في 3(القاعدة
ة، واألنظمة شماؿ إفريقيا والساحؿ اإلفريقي )اإلفريقي لمحاربة المصالح الغربية في المنطق

 .4المحمية التي تحاربو
ولمجماعة السمفية لمدعوة والقتاؿ أعماؿ تخريبية إرىابية داخمية وخارجية فقد قامت بمذابح 

، وكذالؾ قامت بعدة تفجيرات ىزت وسط العاصمة 3خطيرة في فترة الحرب األىمية الجزائرية
مية في منطقة القبائؿ وشرؽ دا اعتداءاتفييا مكتب رئيس الوزراء، باإلضافة إلى  استيدفت

، (5)لألجانب االختطاؼالجزائر، والقياـ بعمميات التيريب في الصحراء الجزائرية وعمميات 
                                                           

 .114-113، ص ص المرجع نفسومحمد سعيد أبو عامود،  -1
 .http://WWW.alwaqt .com /artنقال عف: -عدد مجيوؿ صحة الفراغ السياسي -القاعدة في المغرب العربي -2

Php ?aid=45130 الوقت-Middele East on line. 
بالقاعدة، مجمة  االرتباطاإلسالـ السياسي الثالث، مف تنظيـ محمي إلى بالد المغرب العربي":القاعدة في كماؿ جفاؿ،" -3

 .13ص  ،2010فيفري 05،17العدد  :دار النشر لممغرب العربي، تونس د،حالمغرب المو 
إلى قاعدة الجياد في بالد المغرب، نقال  اسميادنيا الوطف، الجماعة السمفية الجزائرية تغير  -4

 http://www.alerhab.netعف:
 .المرجع نفس -5
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عمى أسموب السيارات المفخخة، كما أنيا تعتبر المسؤولة عمى اليجمات  اعتمدتكذلؾ 
 .19951بالقنابؿ المحشوة بالمسامير عمى متر األنفاؽ في باريس 

 :في المغرب رهابيةالحركات اإل  3
 نجد جماعتيف ىما "السمفية لمجياد"أو السمفية الجيادية، والجماعات المقاتمة، اإلسالمية

الممقب بأبي مريـ 2(*)لمغربية، مف أىـ الشخصيات البارزة في المغرب نجد محمد الفزنزيا
الوىاب"، قائد لمجماعة السمفية الجيادية، ومف بيف أعضائيا "حسف الكناني"، و"محمد عبد 

ونجد "عبد العزيز أبو البراد" قائدا لمجماعة المقاتمة اإلسالمية، وىـ عمى صمة وثيقة بتنظيـ 
القاعدة، ويعتبر"عزيز السكاني"و"عبد العالي الشاري" ىما صمة الوصؿ بيف القاعدة والخاليا 

مغرب ى الجياد باللتيار المتطرؼ مف السمفية والمسمويعود ظيور ا3الموجودة في المغرب
، حيث ظير في السعودية وبمداف 1991إلى بداية عقد التسعينات، بعد حرب الخميج عاـ

عف التيار السمفي الوىابي ليعمنوا الجياد ضد األمريكاف،"  بعضيـأخرى عّدة رموز خرج 
في نظرىـ أرض اإلسالـ"، وحينيا ظير خالؼ بيف العمماء حوؿ جواز  استباحواالذيف 

 .4خوؿ الجيوش الغربية إلى األراضي العربيةبالكافر ود االستعانة
 الحركات اإلرهابية في ليبيا: 4

ومناصرتيا لمقاعدة  مامياانضلمقاتمة"، التي تـ اإلعالف عف نجد " الجماعة اإلسالمية ا
الجماعة اإلسالمية إلى  ماـضانأيمف الظراىري" عف  ، فقد أعمف"2007في المغرب العربي 

 تنظيـ القاعدة العالمي، وأكد الشيخ أبو الميث الميبي أحد قادة الجماعة ىذا األمر.

                                                           
 .120، ، صالمرجع نفسومود، محمد سعيد أبو ع -1
 http://www.alerhab.net، نقال عف:"قاعدة دول المغرب العربي يهاجم قيادات بمدان المغرب"مرصد اإلرىاب،  -2

3 - Rebert Schutte.la sécurité humaine et l’état fragile, traduction : Antonia cdumsteiner). 
Human Security- journal- issu.feb 2007, p p 92, 94. 

:الوالدة والمسار، مجمة المغرب الموحد، دار النشر لممغرب  "السمفية الجهادية في المغربعبد الحكيـ أبو الموز،" -4
 .21، ص2010فيفري 05،17العدد :العربي تونس
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أبوا يحي الميبي" ومواطنو "أبو الميث  الجماعة، أمثاؿ الشيخييف" قياداتويعتبر بعض 
عض أنيـ الميبي" مف أبرز الشخصيات المألوفة لعمـو التيار السمفي الجيادي، بؿ يعتقد الب

فعال إلى قادة في صمب تنظيـ القادة العالميف، وأف الجماعة اإلسالمية المقاتمة "قد  تحولوا
اندمجت وذابت بصورة تامة في تنظيـ القاعدة بحيث يمكف بسيولة مالحظة جزء مف قيادتيا 

ي العالمي تحت قيادة "أبو اليزيد"، فيما يرى البعض األخر أف الجماعة ستعمؿ ف التنظيـفي 
نطاؽ ما يسمى بقاعدة الجياد في بالد المغرب اإلسالمي بقيادة "أبو مصعب الجزائري"، 

ليبيا جزء مف الوحدة الديمغرافية، والجغرافية لمنطقة المغرب، وبالتالي فمف المستبعد  باعتبار
كمية أف تنتقؿ الجماعة بتسمية جديدة تحمؿ، مثؿ اسـ قاعدة الجياد في ليبيا، لذا عمينا أف 

نخبة مؤثرة في تنظيـ القاعدة ومساره واستراتجياتو  باعتبارىانظر بحرص إلى الجماعة ن
خاصة وأف ما ظير منيا مف قيادات غمب عمييـ الخبرة العريقة في المواجيات المسمحة، 
والسعة في العمـ الشرعي، وصالبة مواقفيـ تجاه تعميـ تيار الجياد العالمي والحفاظ عمى 

تنظيـ القاعدة يدرؾ حقيقة بأس ىذه  واآلفتميز في األطروحة التنظيمية نقاوة قيادتو، وال
النخبة، ذات العقمية المتقدمة عف الكثير مف الجماعات فمـ يتواني الطيراوي، عف تقديميا 
 بوصفيا: كوكبة مف الجيؿ السبؽ والفضؿ والجياد والرباط وأعالـ الدعوة والجياد وقدوة

 .1اعات اإلسالمية المقاتمة في ليبياوالصبر والثبات مف أفضؿ الجم
ىذه الجماعة إلى صفوؼ القاعدة متكسب ىذه األخيرة دفعا قويا نحو تحقيؽ  انضماـو 

أكبر قدر ممكف مف أىدافيا في محاربة األنظمة السياسية القائمة في المغرب اإلسالمي 
وكذلؾ المصالح الغربية في المنطقة لكف ىذا الدعـ لـ يستمر طويال مف طرؼ ىذه الجماعة 

 2009المقاتمة جناح القائد في ليبيا خروجيا عف بالدف عاـ وقد أعمنت الجماعة اإلسالمية 
تقديـ مبادرة لنبدأ العنؼ لمحكومة والشعب الميبي، بعد ما أجرى قادتيا مراجعات تصحيحية 

أف ىذه الخطوة تضعؼ إلى حد  البريطانية" Gardienلنيج عمؿ الجماعة، وقالت صحيفة" 
                                                           

، يـو http://www.lawhd: مف مأخوذ،" القاعدة تكسب الجماعة اإلسالمية المقاتمةأكـر حجازي،"  - 1
 .10.15، التوقيت 06.02.2011

http://www.lawhd/
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وقتؿ المدنيف  اإلسالميضد األنظمة الحكـ  كبير تنظيـ القاعدة، حيث تقرض نظرية الجياد
األبرياء، ففي سجف أبو سميـ القريب مف طرابمس كتب قادة الجماعة اإلسالمية المقاتمة في 
ليبيا وثيقة يراجعوف فييا أفكارىـ، أطمؽ عمييا "دراسات تصحيحية في الفيـ والجياد والحسبة 

المسمميف مف بينيـ شيخ يوسؼ والحكـ عمى الناس" بعد أف واثؽ عمييا كبار عمماء 
 .1القرضاوي

لية في فيـ اإلسالـ إلى الالرادكالية في اوقد وضعت ىذه المرجعيات بأنو تحوؿ مف الرادك
العمؿ اإلسالمي، المعاصر وتفصؿ ىذه الوثيقة الكتاب، جوىر ىذا التحوؿ مف فقو المواجية 

كتاب أف تبنييـ لفقو المواجية إلى فقو المراجعة، بحيث أكد شيوخ الجماعة مف خالؿ ىذا ال
الوطف، بؿ كاف  ءاألعدفي بداية عمميـ لـ يكف طمبا لمجاه أو السمطاف أو الماؿ أو خدمة 

حسب تقديرىـ أف دينيـ قد أوجب عمييـ وأف ربيـ قد أمرىـ بمواجية الطغياف، ما أسفر عف 
الجماعة: "أف الظروؼ ضرورة المجوء إلى العمؿ المسمح لمتغيير المنكر والفساد ويشير شيوخ 

الموضوعية التي سادت في فترة تكويف الجماعة وكذلؾ غياب العمماء، وأيضا عدـ وجود 
ذه كميا عوامؿ ساىمت في تصنيؼ ىمجاؿ لمدعوة السممية بالحكمة والموعظة الحسنة، و 

ع ،وعف مبررات التي دفعتيـ لمتراج2لمعمؿ اإلسالمي ودفعو نحو العمؿ المسمح االختياردائرة 
عف العمؿ المسمح وبالتالي الخروج عف طوع القادة، يؤكد شيوخ الجماعة أف كتابة 

نماالمرجعيات في حقيـ لـ يكف مجرد موقؼ سياسي،  واجب ديني يوجب عميو الطوع إلى  وا 
خطأ تجربتيـ المسمحة التي خاضتيا الجماعة في  االصواب وطريؽ الحؽ بعدما بدأ لي

عندما نتذكر المواجيات  عميؽ بأسىؿ شيوخ الجماعة )نشعر مواجية السمطات الميبية، يقو 
 التي حصمت في بالدنا وذىب ضحيتيا أبناء ىذا البمد...(

                                                           
 :مأخوذ مف "وثيقة لنبذ العنفالجماعة اإلسالمية المقاتمة في ليبيا تخرج عن القاعدة وتقدم أيمف حسف،"  - 1

http://WWW.muslm.net 
 17، 05العدد :"، مجمة الموحد، دار النشر لممغرب العربي، تونسيات الجماعة المقاتمةهذه مرجعنعماف بنت عثماف،" - 2

 .19، 18ص  ،، ص2010فيفري
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حيث نجد الحركة  موريتانياكما عرفت الجماعات العربية نشاط أقؿ حدة وفعالية في -
اإلسالمي" الذي يريد  االتجاهاإلسالمية وكذلؾ األمر في تونس: حيث نجد حركة تدعى "

 .انقالبالسيطرة عمى السمطة بواسطة 
مجمؿ القوؿ أف ىذه الجماعات تندرج تحت ما يسمى ب"تنظيـ القاعدة في المغرب 

اإلسالمية المقاتمة"  اإلسالمي" الذي يشكؿ أساسا مف ثالث جماعات: "الجماعة الميبية
عة المغربية اإلسالمية المقاتمة/ السمفية و"الجماعة السمفية لمدعوة والقتاؿ الجزائرية" و"الجما

الجيادية"، وىناؾ مف يصنؼ "الجماعة اإلسالمية التونسية" فيذه الجماعات ىي البارزة في 
 التنظيـ والتي تمعب والئيا لمقاعدة ومبايعتيا ألسامة بالدف.

فالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ىي التسمية الجديدة لمجماعة السمفية لمدعوة  -
عف الجماعة اإلسالمية  1998فصيؿ المنشؽ سنةالتي تعد بدورىا ال GSPCوالقتاؿ 

المسمحة والتي عرفت بوحشية نادرة في تاريخ الحركات المتطرفة، وقد كانت ىذه الوحشية 
المتتالية في صفوفيا، تميز نشاط التنظيـ الجديد  النشقاقاتاحسب المتتبعيف سببا مباشر في 

منذ بداية توسيع نشاطو نحو الصحراء، وتركيز عمميات ضد قوات األمف بالدرجة األولى، 
 واستيدفت المصالح األجنبية في الجزائر، والقياـ بعمميات تفجيرية في أوربا.

ذا التحوؿ الكبير في نوعية بي 2003-2002ويشير البعض بداية إرتباطية بالقاعدة ب
، أعمف تنظيـ الجماعة السمفية لمدعوة والقتاؿ رسميا 2007جانفي  24عممياتو، بتاريخ 

لمقاعدة التي كانت تطمح إلى إشراؼ عمى مجموع الحركات المتطرفة في منطقة  انتمائو
" GSPCئر المغرب العربي والتنسيؽ بينيا وىي " الجماعة اإلسالمية لمدعوة والقتاؿ بالجزا

" GICM" و "الجماعة اإلسالمية لمقتاؿ المغربية GICL"الجماعة  اإلسالمية لمقتاؿ الميبية و
 GICI ."1و "الجماعة اإلسالمية لمقتاؿ التونسية 

 

                                                           
1
 .21، 20نفس المرجع، ص ، هذه مرجعيات الجماعة المقاتمةنعماف بنت عثماف،" -  
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 .الزمات الداخمية وأثارها عمى أمن الدول المغاربيةالثاني:  طمبمال
 أوال: الهجرة

كما يعني المغرب العربي مف اليجرة التي تعددت التعاريؼ المعطاة ليا وىذا راجع إلى 
عمى المعيار الجغرافي تعرفيا الموسوعة الحّرة  اعتمدناتعدد الجوانب الظاىرة، فإذا 

wikipidia  بأّنيا:" أف يترؾ شخص أو جماعة مف الناس مكاف إقامتيـ لينتقموا لمعيش في
 .(1)مكاف آخر وذلؾ مع نية البقاء في المكاف الجديد لفترة طويمة مف كونيا زيارة أو سفر"

يعاني المغرب العربي العربي مف اليجرة التي تعددت التعاريؼ المعطاة ليا وىذا راجع 
 .إلى تعدد جوانب الظاىرة

 المشاكل االجتماعية ثانيا:
تعتبر المشاكؿ االجتماعية في المغرب العربي أحد أكبر التيديدات األمنية التي تواجو 

 األمف اإلنساني المغربي في يومنا الحالي:
 المخدرات: -1

تعاطي المخدرات في العالـ العربي يعتبر ضمف المشاكؿ العويصة في العالـ  فمشكؿ 
مما ينجـ عنيا مف تفكؾ األسرى  جتماعيةاالعربي، فمافيا المخدرات جمبت وصمة عار 

 .(2)الجرائـ بمختمؼ أنواعيا وانتشار
 البطالة:  -0

تتراوح نسبة  مف المشكالت التي يواجييا المغرب العربي اليوـ نجد مشكمة البطالة حيث
وقد تصاعدت ىذه الظاىرة ألف معظـ الناس  2013% في73انتشار ىذه الظاىرة 

يفتقروف إلى ميارات التعمـ، أو بسبب فقر أو فساد الحكومات، أصبح األمر أكثر صعوبة 
 لمعثور عمى وظائؼ تتناسب مع ميارات ومعارؼ الناس.

                                                           
 http:// ar.wikipidia.org. :wiki /% /D8%A/%D9:مأخوذ مفالموسوعة الحرة ويكبيديا" اليجرة"،  - 1
 7نفس المرجع ،ص   - 2
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اليوـ يعتبر مشكمة مف  النمو السكاني: إف النمو السكاني في المغرب العربي -3
المشكالت الكبيرة التي تواجو الوطف العربي فالنمو السكاني ىو سبب مف أسباب بعض 
المشكالت األخرى الكبيرة، فيو سبب الفقر والبطالة والتفاوت في الدخؿ، فإف المواد األخرى 

 .(1)لبمد ما ربما لف تكفي لمنمو السكاني الكبير
 :: قضايا البيئةلثاثا

مشاكؿ البيئة مف أكبر العوائؽ التي تيدد المغرب العربي، بحيث ظيرت العديد  وتعتبر
مف المعوقات المتمثمة بالدرجة األولى في التموث، الكوارث الطبيعية، األمراض 

 الفيضاناتالمختمفة...الخ ففي الجزائر مثال ظيرت العديد مف الكوارث الطبيعية المتمثمة في 
باب الواد والتي أحدثت كارثة بيئية كبيرة تسببت في والدة  فيضاناتوالزالزؿ فقد شيدت 

تعدد العديد مف األمراض المختمفة كالسؿ، وكذلؾ زلزاؿ بومرداس الذي أحدث كوارث إنسانية 
 .الجثث الشيء الذي أحدث مخمفات أخرى

 المن الغذائي كمصدر لتهديد المن في المغرب العربي رابعا:
مف أبعاد  أكتسبوالعالـ أجمع لما  اىتماـمنذ بداية التسعينات ومشكمة األمف الغذائي محط 

وأمنية، ويعرؼ األمف الغذائي عمى أّنو: توفير الغذاء بالكميو والنوعية  جتماعيةوا اقتصادية
 (2)عمى النشاط المحمي اعتماداالاّلزميف لمنشاط والحيوية وبصورة مستمرة لكؿ أفراد األمة 

ويمكف التميز بيف مستوييف لألمف الغذائي المطمؽ والنسبي، فاألمف الغذائي 
المطمؽ)الذاتي( يعني إنتاج الغذاء داخؿ الدولة الواحدة مما يعادؿ أو يفوؽ الطمب المحمي، 

الذاتي الكامؿ، ويعرؼ أيضا باألمف الغذائي الذاتي، ومف  لالكتفاءوىذا المستوى مرادؼ 
كثيرة إضافة  انتقاداتتحديد المطمؽ الواسع لألمف الغذائي توجو لو الواضح أف مثؿ ىذا ال

                                                           
، ص 1996 دار الجامعة الجديدة، :"، مصرالمن البيئي النظام القانوني لحماية البيئةطارؽ إبراىيـ دسوقي عطية،" - 1

216. 
قسـ ، جامعة منتوري :قسنطينةالجزائر واألمف في المتوسط واقع وآفاؽ"،  :المن في المتوسط"تأثير بنية معمـ يوسؼ،  - 2

 .146، 143ص  ،، ص2009 ،العمـو السياسية
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مف  االستفادةإلى أّنو غير واقعي كما أّنو يفوت عمى دولة أو القطر المعني، إمكانية 
 التجارب الدولية القائمة عمى التخصص وتقسيـ العمؿ واستغالؿ المزايا النسبية.

ة ما أو مجموعة مف الدوؿ عمى توفير السمع أما األمف الغذائي النسبي فيعني قدرة دول
الغذائية األساسية  احتياجاتوالمواد الغذائية كميا أو جزئيا، فيو ال يعني بالضرورة إنتاج كؿ 

وتأميف الغذاء بالتعاوف مع  االحتياجاتبؿ يقصد بو أساس توفير المواد الالزمة لتوفير ىذه 
 .(1)اآلخريف

ودوؿ المغرب العربي تشيد تحديات جدية ناتجة عف مجموعة مف العوامؿ المتعددة، 
وتدعيات تغير تشمؿ الجفاؼ، محدودية األراضي الصالحة لمزراعة، وندرة الموارد المائية، 

الضئيؿ في العمـو والتكنولوجيا  واالستثمارالمناخ، فقد ساىمت السياسات غير المالئمة 
نتاجياتيا  الكؼءستخداـ غير اتدىور الموارد الزراعية،إلى جانب  والتنمية الزراعية في ليا وا 

 .(2)المتدنية
ويمثؿ النمو السكاني، والطمب المتزايد عمى الغذاء، وتدىور الموارد الطبيعية، وتحويؿ 

الحضاري، تحديات إضافية أماـ تحسيف مستوى األمف  االستخداـاألراضي الزراعية إلى 
الذاتي البالغة  االكتفاءالعربية، ويبرز العجز الغذائي مف خالؿ نسبة  الغذائي في المنطقة

% لمدىوف والزيتوف، أي أف العجز يصؿ إلى نحو نصؼ 54% لمسكر،37% لمحبوب،46
 الحاجة مف المواد الغذائية األساسية.

المياه ويرتبط الغذاء والماء في شكؿ غير قابؿ لمفكاؾ فالمنطقة العربية تواجو معضمة ندرة 
  3ـ850التي تعكسيا الحصة السنوية لمفرد مف الموارد المائية المتجددة والبالغة أقؿ مف 

                                                           
 .www.albayan.com/image/am: مأخوذ مف "،المن الغذائي والبيئي والعمل العربي المشترك"جريدة البياف ، - 1

arabwork. doc 
حالة البمداف المغاربية، أطروحة دكتوراه في العمـو  :"إستراتجيات وسياسيات التنمية الصناعةمختاري بف ىبة،"  - 2

 .134 ص ،2008-2007 قتصادية،االقسـ العمـو قتصادية، االالعمـو  ، كميةجامعة منتوري: ، قسنطينةاالقتصادية

http://www.albayan.com/image/am
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والمتفاوتة في شكؿ كبير بيف البمداف، تصنؼ منيا في فئة الندرة الشديدة لممياه بحصة سنوية 
 .3ـ500لمفرد تقؿ عف 

حالة تبعية، وبالتالي  كما أنيا تصنؼ مف الدوؿ المتخمفة، وبطبيعة الحاؿ يجعميا ىذا في
فإف ىذه الدوؿ تعاني فجوة غذائية ميددة في وجودىا متى تـ قطع اإلمدادات ليا، فسوؼ 
تتعرض لممجاعة، وىذا يعني الزواؿ التدريجي ألنيا غير قادرة عمى إعانة نفسيا،فالغذاء 

ستوردة المستورد ذو مخاطر سياسية تيدد األمف والسيادة الوطنية فمثال: تخضع الدوؿ الم
" القمح John Blackلمقمح لشروط ومساومات سياسية وغيرىا، ويصؼ الخبير األمريكي "

بأّنو سالح لضماف السالـ، ويقصد السالـ وفؽ اإلستراتجية األمريكية، كما جاء في التقرير 
مف العسكري األمريكي"ليستر برلوف" بقولو:) قد يحؿ األمف الغذائي محؿ األ االقتصادي
رئيسي لكثير مف الحكومات(، فأدركت أمريكا وزف القمح كسالح "السالح  شغاؿكانالقومي 

األخضر" لمضغط وتغيير سياسيات الدوؿ، وىذا جعؿ الدوؿ المغاربية في يد الدوؿ المتقدمة 
 1التي تمد الغذاء ليا لتحيا، وىذا تيديد كبير جدا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .www.albayan.com/image/am: مأخوذ مف "،المن الغذائي والبيئي والعمل العربي المشترك"جريدة البياف، -  

arabwork. doc. 

http://www.albayan.com/image/am
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 خالصة:
الدوؿ المغاربية ما تزاؿ تعاني الكثير مف  رغـ األىمية اإلستراتيجية التي تتمتع بيا

المشاكؿ والمعوقات انطالقا مف مخمفات االستعمار والمشاكؿ الحدودية التي تركيا ما بيف 
 دوؿ الجوار مثال: الجزائر والمغرب، الخالؼ الميبي التونسي وأزمة الصحراء الغربية.

في المنطقة المغاربية عمى  عممت اليشاشة األمنية وانتشار التيديدات األمنية الجديدة
تنامي ظاىرة اإلرىاب وانتشار الجماعات اإلرىابية المسمحة في الدوؿ المغاربية، كذلؾ 
ظيور المشاكؿ االجتماعية: كالبطالة، المخدرات، اليجرة الغير الشرعية، أبقت الشعوب 

 المغاربية في متاىة.   



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد:
شيدت الدول العربية في اآلونة األخيرة العديد من األحداث خاصة تمك التي عرفتيا تونس، 

، فقد كان لمشعب الميبي دورا أساسيا في إسقاط نظام 2011مصر، سوريا وصوال إلى ليبيا في 
سنة حكم خالليا ليبيا بقبضة من حديد، ولذلك  42والذي دامت فترة حكمو ما يقارب  القذافي

تطرقنا في ىذا الفصل إلى األزمة الميبية وتداعياتيا عمى المنطقة المغاربية بحيث ركزنا عمى 
عوامل التحول السياسي وأبعاد األزمة الميبية، ثم تأثيرات التيديدات األمنية في ليبيا عمى دول 

 غرب العربي وصوال إلى مسارات األزمة الميبية وتداعياتيا المستقبمية.  الم
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 .الميبية األزمة وأبعادالتحول السياسي  عواملالمبحث األول: 
 :التحول السياسي في ليبيا عوامل: األولالمطمب 

تحوالت سياسية وأمنية خطيرة فبعد اإلطاحة بنظام القذافي من  2011شيدت ليبيا منذ سنة 
" دخمت البالد في Nato قبل الميميشيات المسمحة، بمساعدة من قوات حمف الشمال األطمسي "

أزمة أمنية كان ليا تداعيات عمى أن دول المنطقة كاممة وعمى رأسيا الجزائر التي تشترك ع ليبيا 
بحدود برية شاسعة جدا فانتشار السالح والمجوعات اإلرىابية والميمشيات المسمحة، ناىيك عمى 

د، إضافة إلى تنامي الصراع السياسي حول السيطرة عمى السمطة والعممية السياسية في البال
الصراع القبمي والجيود بين األقاليم الميبية، جعل من ليبيا عمى حافة االنييار والفشل والمعاناة من 
ىشاشة أمنية خطيرة عمى مستقبل ليبيا ووحدتيا وعمى أمن المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل 

 1اإلفريقي.

 :لمتحول السياسي الخمفية االقتصاديةأوال: 

م وفرة اإلنتاج وارتفاع المديونية واضطراب األسواق المالية وزيادة األسعار االستيالكية إن عد
والتنموية، وازدياد نسبة البطالة وتفشي الفقر وبالتالي عدم تحقيق االقتصاد الوطني ألىدافو في 

ذا ما  2التنمية يؤدي إلى حدوث أزمة داخمية يمكن استغالليا لمتأثير عمى األمن الداخمي لمدولة. وا 
واكب ىذا كمو فساد إداري فسيؤدي إلى الشك في الفئة الحاكمة وىو ما يفجر تصاعد المطالب من 
قبل الشعب في شكل مداخالت متراكمة، ولما ال يتفاعل معيا ضاع القرار في اإلدارة بالمعالجة 

خراجيا في شكل مخرجات تمتص الغضب الجماىيري، خل فييا تنفجر األزمة دا المطموبة وا 
المجتمع ألنو يصبح مستشعرا االغتراب وعدم االندماج ليذا النظام، وعميو سنحاول في محطتنا 

                                                           
، 16780"، جريدة الرياض، العدد والجزائر ترفعان مستوى التنسيق األمني لضبط الحدودتونس الحسن بن حاج نصر، " -  1
 . http:www.driyadh.com: مأخوذ من، 2014/ 06/ 03
: التحميالت القضايا االقتصادية مأخوذ من حصار النفط، التداعيات االقتصادية لمنزاعات االنفصالية في ليبيا"احمد رجب، " -  2

 .5: 21، التوقيت 2014/ 02/ 16تاريخ التصفح  http://ressideast.org htmlحصار النفط، 
 

http://ressideast.org/
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ىذه تشخيص أىم مالمح االقتصاد الميبي الستخالص مدى تأثير ىذا العامل في توجيو األزمة 
اعة اقتصادىا بشكل أساس عمى النفط، إال أن صن الميبية، فميبيا واحدة من البمدان النامية يعتمد

النفط ال تستقطب سوى نسبة ضئيمة من القوى العاممة، وغالبية العاممة موجية نحو الصناعة 
 1والزراعة.

% من قيمة الناتج الوطني اإلجمالي الميبي، ومن أىم  8.4تشكل الصناعة الصناعة:ـ 1
الغذائية، السمع المصنعة، منتجات تكرير النفط والصناعات البتروكيميائية، واالسمنت، والسمع 

 والفوالذ، وتمثل المدن الشمالية مراكز التصنيع الرئيسية في ليبيا.

% من الناتج الوطني اإلجمالي الميبي ، ورغم 7.5ال تتجاوز نسبة مدخوليا  الزراعة:ـ 2
% من السكان يعممون بالزراعة، وال يتجاوز مساحة األراضي الميبية الصالحة  10ذلك فإن 
ليبيا النقص في منتجاتيا الزراعية باستيراد المواد الغذائية، كما تتجو % ولذا تعرض 5لمزراعة 

نحو تصوير زراعتيا من خالل إنشاء مشاريع ابرز األمثمة عمى ذلك ىو مشروع النص الصناعي 
 2العظيم.
إن غياب رؤية إستراتيجية سميمة لمتخطيط تداعيات فشل السياسات االقتصادية العامة:ـ 3

النمط االرتجالي وغياب دراسة محكمة لموارد البالد، وسبل استثمارىا وفق االقتصادي وطغيان 
سياسيات مؤسسة عمى قواعد عممية أدى إلى فشل أغمب المصطمحات التنموية واالقتصادية 

 وظيور تداعيات خطيرة عمى مختمف األصعدة يتجمى ذلك عمى النحو التالي:
ىمال باقي المناطق  إن تمركز كل النشاطات مركز السياسات التنموية: التنموية بالعاصمة وا 

بظمم جراء تمك السياسات،  األخرى ابحث نمط غير متوازن مما أشعر سكان األقاليم األخرى
                                                           

دراسة في العالقة بين الفشل الدوالتي والتيديدات األمنية  :"تأثير الدول الفاشمة عمى االستقرار األمنيسميرة شرايطية، "  -  11
قسم العموم السياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، في العموم السياسية ماجستير مذكرةالجديدة، 
 .54، ص 2011، 2010

، مجمة الجامعة "2116 -1771المستوى المعيشي في ليبيا وأثره في النمو السكاني في الفترة عائشة خميفة، " أبوسالم  -  2
 .92، 91، ص 2008، لمغرب العربي: الجامعة المغاربيةإتحاد ا ،5المغاربية، العدد 
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 4.9بمغت درجتيا  وتوضح المؤشرات وجود حالة عدم الرضاء العالم عن الحياة في ىذه األقاليم
في حالة كمال الرضاء وفقا  10 عمى مؤشر يتراوح من صفر في حالة عدم الرضاء التام إلى

 .2013لتقرير صعود الجنوب الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في عام 

تتمتع ليبيا بنوع من الثراء النسبي نتيجة المخزون النفطي عدم العدالة في توزيع الثروات:ـ 4
دوالر، ىذا باإلضافة  مميار 200من الفوائد النفطية بما يزيد عن  اليائل، بحيث تقدر أرصدتيا

مميار دوالر كعوائد مالية تدخل الخزينة المالية سنويا، ولكن نظر السياسات  50توافر حوالي 
النظام السابق واستئثاره معظم ىذه العوائد، والتوجو نحو زيادة اإلنفاق عمى التسمح، الزالت ىناك 

ر في تراجع مركز االقتصاد الميبي الكثير من الفئات تعاني من انتشار الفقر والتخمف وىو ما يظي
 2010.1في عام  55مقارنة بالمركز  2011خالل  64وفق مؤشر التنمية البشرية لتحتل المركز 

تعاني الكثير من األقاليم الميبية من مظاىر التيميش والفقر، سياسيات التهميش والفساد:ـ 5
والتي شيدت ارتفاعا في % من مجموع الحقول النفطية 75وخاصة برقة، التي تضم وحدىا 

األصوات المطالبة بالتحول نحو الفيدرالية وذلك نتيجة الستبعاد القبائل المشاركة في الحكومة في 
، وحرمانيم من تولي بعض المناصب كالوظائف الدبموماسية والعسكرية، كما تشيد 2012مارس 

مى المستوى العربي وفقا لمؤشر ليبيا انتشار الفساد السياسي والمالي، حيث احتمت المركز الرابع ع
الصادر عن منظمة العفو الدولية، خاصة بعد كشف الوثائق ، في مقر المؤتمر الوطني  الفساد

نافذة  2بعد اقتحامو من قبل األمازيغ عن قيام الحكومة باتفاق أغمب مخصصات الموازنة ومناطق
 .كمصيراتو

لمركز االجتماعي في أي مجتمع من يعتبر ا ثانيا:الخمفية االجتماعية لمتحول السياسي:
المجتمعات عامال عاما وناظما لمعالقات داخل المجتمع، ويتحدد بناء عميو وعمى مدى انسجام 

                                                           

 http://www.alamiya.org/index.php3option.comمن:  مأخوذ، اليبيفي عامر حسان، الموقف العربي من األزمة  - 1 
article 2978.  

 http://www:kassioum.org/index.php?mode من: مأخوذعمر الشربيني عدي، حقيقة ما جرى في ليبيا،  - 2 
article19488.  

http://www.alamiya.org/index.php3option.com%20article%202978
http://www.alamiya.org/index.php3option.com%20article%202978
http://www.alamiya.org/index.php3option.com%20article%202978
http://www:kassioum.org/index.php?mode%20article19488
http://www:kassioum.org/index.php?mode%20article19488
http://www:kassioum.org/index.php?mode%20article19488
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والتناغم مكوناتو االستقرار المجتمعي وعندئذ يسود األمن داخل المجتمع، وباعتبار ليبيا بمد قبمي 
مفة محاولة من خالل ىذا العنصر دراسة أبرز يضم العديد من القبائل والتكوينات االجتماعية المخت

المحددات االجتماعية لمدولة الميبية ونحاول رصد أثر ىذه المحددات في تفجير أزمة فبراير 
2011. 

عمى عكس باق دول شمال إفريقيا، ال تزال ليبيا تحافظ عمى شكل تنظيمي قبمي، حيث 
ا ال تشكل بناء سياسيا أو إداريا حقيقيا، بل قبيمة، لكن المالحظ أني 140و  40يتراوح عدد القبائل 

تشكل مجالت تضامن وتأثير ميم جدا إذ يتمتع رؤساء القبائل بسمطة معنوية حقيقية لكن ال 
 1يتمتعون بسمطات إدارية معينة.

تعد ليبيا من المجتمعات العربية القميمة التي تؤثر القبيمة فييا تأثيرا كبيرا عمى نظاميا 
دورا رئيسيا في توجيو األحداث السياسية وصياغة الفكر السياسي لمجماعات  االجتماعي وتمعب

والعناصر السياسية، وترجع استمرارية التأثير القوى لمبيئة القبمية في المجتمع والسياسة الميبية 
وعمى مصدر اإلنتاج الوحيد وىو األرض، ومما ساعد  -ما قبل البترولية -لتحكم القبمية الزراعية 

تمرار ىذا الوضع المسيطر القبيمة ىو تدني النشاط الصناعي بما يؤدي إليو تمركز عمالي عمى اس
وبمورة طبقة وسطى األمر الذي كان يمكن أن يشكل في حال حدوثو نواة لقيام تنظيمات ثانوية 

 2بديمة لمقبيمة والخروج عن دائرة النظام القبمي.

 

                                                           
 .75، ص 2012المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  :عمي خيضر مبرزا، ليبيا الفرص الضائعة واآلمال المتجددة، بيروت -  1

2 - Yahiya h.zoubir, haizam amirah Fernandez, North Africa: polities region and limits of 
transformation. New yourk, rout ledge, 2008, p 253. 
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 .المطمب الثاني: أبعاد األزمة الميبية   
 أوال سقوط نظام القذافي وانتشار الفوضى.

ليبيا منذ عقود تحت نظام فل نظيره في الزمن المعاصر. حال وترقيم أي نوع من  عاشت
أنواع المؤسسات العصرية أو التنظيمات السياسية أو االجتماعية أو المدينة كما ترفعيا من النخب 
الثقافية التي قد تشكل مرتكزات الحياة السياسية والمدنية في المستقبل المنظور، مما يعني وجود 

غ كبير في الحياة السياسية واإلدارية عند سقوط نظام القذافي، نتيجة عدم الخبرة السياسية فرا
والمينية لدى من سيتولون تسير دواليب الدولة من بعده، وكذلك لحجم الفراغ اإلداري لغياب 
مؤسسات الرسمية قادرة عمى تسير شؤون الدولة، مما سيعقد ترتيب أوضاع ليبيا ويجعميا تترنح 

 1ترة طويمة نسبيا مفتوحة عمى كل االحتماالت.لف
خمق الوضع اإلقميمي نتيجة الصراع الداخمي في ليبيا وعدم استقرار الوضع األمني بيئة 
مناسبة لنشاط العديد من الجماعات المتطرفة واإلرىابية، وذلك النتشار السالح ورواج تجارتو في 

يدا حقيقيا لدول الجوار حيث إن مصر تعاني من ليبيا وتيريبو عبر الحدود األمر الذي يشكل تيد
تدفق السالح الميرب إلييا، ولقد سبق إن ألقت القبض عمى مجموعات متخصصة في تيريب 
األسمحة عبر الحدود الميبية المصرية، وال يختمف األمر كثيرا في الجزائر حيث بعض المحممين إن 

ينيا تردي األوضاع في ليبيا كما قامت قوات أحداث "تيقنتورين" ىي نتيجة لعدد من األسباب من ب
حرس الحدود حسب مجموعة من التقارير بمصادرة عدد كبير من األسمحة القادمة من ليبيا نحو 
الجزائر، إضافة تجارة األسمحة أصبحت رائجة في ليبيا، طالت مجموعة من الدول اإلفريقية مثل 

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، ىذا ما  مالي ونيجريا، حركة " بوكوحرام"، إضافة إلى حركة
يجعل ليبيا في ىذه الفترة خطرا عمى نفسيا وعمى جيرانيا خاصة دول الساحل والصحراء من 

 مصر شرقا إلى سواحل المحيط األطمسي غربا.
أدى نشاط العديد من الجماعات المتطرفة في تزايد مستمر نتيجة انتشار األسمحة المصرية 

ألقت القبض عمى بعض الجماعات النشيطة في ىذا المجال، وال يختمف الحال  وقد سبقت و إن
 في الجزائر بحيث سبق لمتشددين أسالمين االستيالء عمى مجمع ) ان امناس(.

                                                           
، أفريل 196، ممف األىداف اإلستراتيجية، العدد، األزمة الميبية من االحتجاج السممي إلى التدخل األجنبي"زياد عقل، " - 1

 .45، ص 2011
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لمغاز الطبيعي كما انتشار األسمحة باتت تجارة رائجة في ليبيا طالت دول افريقية متعددة، 
ات المسمحة في مالي خاصة في ظل صراع مع حركة حيث لعبت دورا كبيرا في تقوية الجماع

 )أزواد( مع نظام الحكم في مالي.
األمر الذي أدى إلى زعزعة البالد ومساندة بعض الجماعات الجيادية داخل ىذا البمد من 
فرص سيطرتيا عمى األراضي الواقعة في شماليا، وقد سبق لألمم المتحدة ان حذرت من وصول 

)بكو حرام( المتشددة في نيجريا، عمما ان ىذه الجماعة تقيم عالقات قوية  أسمحة ليبية إلى جماعة
 1مع نظام القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

 ثانيا: اإلرهاب في ليبيا 
يعود تاريخ ليبيا مع التطرف المقترن بالعنف إلى فترة الحرب السوفياتية عمى أفغانستان 

فغانية بتأسيس الجماعة اإلسالمية المقاتمة " بميبيا عندما قام عدد من العائدين من الحرب األ
(LIFG.) 

ولكن نظام العقيد "معمر القذافي" أجبر المتطرفين في ليبيا عمى التواري عمى األنظار، 
وتعرض العديد من مقاتمي الجماعة اإلسالمية المقاتمة بميبيا لمسجن، في حين لجأ بعض منيم إلى 

يا، ومع ذلك قررت بعض العناصر المتطرفة مواصمة القتال منطقة الجبل األخضر في شرق ليب
في الخارج، حيث تسيم ليبيا من حيث نصيب الفرد بواحد من أعمى معدالت المقاتمين في 

 2الصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا.
وسقوط نظام "القذافي" حيث  2011وقد تغير المشيد تماما بعد االنتفاضات العربية 

فصائل اإلسالمية المسمحة التي تعمل عالنية وبال استحياء في ليبيا، ونجحت في تضاعف عدد ال
نقاذ  استغالل ضعف مؤسسات الدولة الميبية، وتدىورت قدرات القوات المكمفة بخطط األمن وا 

 القانون واضطربت الحدود وفقدت الدولة سيطرتيا عمى المساجد.
دد كبير من الجماعات المتطرفة ومنيا أصبحت ليبيا بعد سقوط نظام "القذافي" معقال لع

العديد من المجموعات التابعة لجماعة أنصار الشريعة، والقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
 وكتائب منفردة مثل. كتيبة شيداء "ابو سميم" في مدينة درنة.

                                                           
: مأخوذ منمركز الحرية لمدراسات، دول مجمس التعاون والثورة الميبية، الدوافع واألدوار،  -  1

http://www.studies:djazeera.net/repport/2011/2001.721105012625389.htm(22/05/2014).  
 .149، ص 2011فبراير والوجو السري لمقذافي، القاىرة: الييئة المصرية لمكتب،  17أيمن السيسي، ثورة  -  2

http://www.studies:djazeera.net/repport/2011/2001.721105012625389.htm(22/05/2014)
http://www.studies:djazeera.net/repport/2011/2001.721105012625389.htm(22/05/2014)
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واستفادت الجماعات المتطرفة التي تنتشر في منطقة الساحل والصحراء لكل من ليبيا 
باعتبارىا مخزونا لألسمحة والدخائر وتشتمل ىذه الجماعات جماعة المرابطون بقيادة "مختار 
بممختار"، واالنفصاليين من قبائل الطوارق، وجماعة الشباب المجاىدين في الصومال، وجماعة 

 في الجزائر.جند الخالفة 
أول ظيور لتنظيم "داعش" في ليبيا، حينما رجع عدد المقاتمين األجانب  2014وشيد عام 

في العراق وسوريا إلى سقوط رأسيم في مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، وبعد عودتيم بعدة شيور، 
لبيعة لقائد قام ىؤالء المقاتمون العائدون إلى درنة بتأسيس مجمس شورى شباب اإلسالم وأعمنوا ا

 1تنظيم "داعش" "أبو بكر البغدادي".
استمياما لمفترة التي سبقت االستعمار في ليبيا حينما لم تكن ىناك دولة ليبية موحدة، أعمن 
تنظيم "داعش" منطقة "برقة" في شرق ليبيا باعتبارىا مقر الخالفة ) والية برقة(، ولكن في احد 

لن يستطيع تثبيت إقدامو بسيولة في ليبيا، فإن تحالفا من المؤشرات الدالة عمى ان تنظيم "داعش" 
بعد مرور تسعة  2015الميميشيات المتطرفة في ىذه المنطقة طرد التنظيم من المدينة في يونيو 

شيور من استيالئو عمييا، ومن ثم تقيقر تنظيم "داعش" إلى ضواحي درنة ومنطقة الجبل 
 األخضر.

باره واردا من الخارج وغريبا عمى المجتمع الميبي القائم وينظر دوما إلى تنظيم داعش باعت
عمى القبائل، وبالرغم من ذلك فإن التنظيم حقق نجاحات ممحوظة في مدينة سرت الساحمية، حيث 

 200إستطاع فرض سيطرتو بسرعة عمى منطقة تمتد بطول ساحل البحر المتوسط لمسافة تزيد 
لخالفة في طرابمس والمنطقة المحيطة "بسرت" ىي كمم، وأعاد تسمية المنطقة لتصبح إقميم ا

 2المنطقة الوحيدة الكبيرة نسبيا التي يسيطر عمييا النظام خارج العراق وسوريا.
استغل تنظيم داعش وغيره من الجماعات اإلرىابية الفرصة الضاربة في ليبيا بفضل سيطرتو 

نشآت النفطية وشبكات االتجار عمى مساحة كبيرة من األراضي بحيث سيطر ىذا التنظيم عمى الم

                                                           
1 - Alex j.Bellamy, the responsibility to protect and the problem of regim, in: Thomas Gwess and 
others the responsibility to protect, USA: university of oxford, 2011, p21. 
2 - Frederic whery and ala- rababa’h rising out of choos the Islamic state in Libya, Carnegie 
endowment for interatool peace, 5 march. 2015. 
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في البشر وتنجيد العناصر المتطرفة وعناصر من المياجرين الذين يعانون من الحرمان 
 االقتصادي مما يوفر ليم موارد مالية وبشرية سيمة المنال.

ولقد ازداد تمدد "داعش" في ليبيا حول الروابط القوية بينو وبين "ابو بكر البغدادي"، وازدىار 
لتيريب المياجرين والمساعدة التي يحصل عمييا التنظيم من الموالين لمنظام السابق، أنشطة ا

ليزداد الخطر أكثر في احتمال التحالف والتعاون بين تنظيم "داعش" في ليبيا وبين المجموعات 
 1المتطرفة في القارة األفريقية.

المخاطر والتيديدات التي إن التيديدات التي يمثميا تنظيم "داعش" في ليبيا ال تقل عن تمك 
يمثميا في سوريا سواء في سور أو العراق أو غيرىا من المناطق: يرىب األبرياء وال يحترم أي 
مؤسسات أو معاىدات وطنية أو دولية ويتستر خمف راية اإلسالم زورا وبيتانا وقد وصف سعادة 

 السفير "يوسف العتيبة"، سفير دولة اإلمارات.
ت المتحدة األمريكية، الحرب عمى التطرف عن حق بأنيا ليس عمى المتحدة إلى الواليا

اإلسالم بل عمى النقيض من ذلك فإنيا معركة إلنقاذ اإلسالم من برائن طائفة تحث عمى الموت 
 وتختطف الدين كمو لنشر أفكار الكراىية والقتل.

 ثالثا : االتجار في البشر:
في البشر التي تربط افريقيا جنوب الصحراء إن احتمال داعش في الشبكات المربحة لالتجار 

بأوروبا من النتائج المخيفة أيضا، فالمدن الواقعة في الصحراء الجنوبية الميبية ومنيا " اوباري"، و" 
غارت" و " مبيا"، والكفرة" تعيش عمى تيريب المخدرات والسجائر واألسمحة، والمياجرين، ويستفيد 

سالمي بالفعل من ىذه التجارة المربحة في الجنوب من خالل تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإل
 الدخول فى عالقات تحالف مع قبائل الطوارق الميمشة التي تقطن ىذه المناطق.

وىناك احتماالت في المحظة الراىنة لظيور مثل ىذه األنظمة في المدن الساحمية الميبية 
في حين أنو من الصعب تقدير حجم تجارة جواد ازدىار أنشطة التيريب غير الشرعية لممياجرين و 

 تيريب المياجرين.
إحدى النشرات الصادرة عن المبادرة األمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة تشير إلى أنيا زادت 

 323إلى  255إلى مبمغ يتراوح  2011مميون دوالر أمريكي قبل  20إلى  8مبمغ يتراوح بين 
                                                           

1 - yousef al otaiba. A positive agenda for the middle east, csis middle east program, 29 january 
2016. http://csis.org/files/attachments/160129-ambassadar-alotaiba-csis-pdf.  

http://csis.org/files/attachments/160129-ambassadar-alotaiba-csis-pdf
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بمفردىا، ويتيح ذلك موارد مالية سيمة لمكثير من الميبيين في ليبيا  2015مميون دوالر أمريكي في 
وكذلك لممجموعات اإلرىابية، وترفع ىذه االحتماالت من مستوى المخاوف من اختراق اإلرىابيين 

 لنظام اليجرة بين المياجرين المتجيين إلى أوروبا كما يزيد التيديدات األمنية.
 في ليبيا عمى دول المغرب العربي: المبحث الثاني: تأثيرات التهديدات األمنية

لم تخل دول الجوار ليبيا من التوترات السياسية عمى مدار األعوام الثالثة الماضية منذ  
ثقيال، ثم مع مرور الوقت وحدوث  بداية األزمة، وليذا كانت األزمة الميبية ممفا سياسي ديبموماسييا

تطورات سياسية داخل ليبيا وفي دول الجوار، أدى ذلك إلى أمننة الممف الميبي، وكمحصمة لذلك 
أصبح ينظر لميبيا عمى أنيا تشكل مصدرا من مصادر التيديد الوجودي، وىو أمر سمبي حسب 

ة عمى احتواء المسألة المامنة، "باري بوزان". إذ يدل عمى عدم قدرة اإلجراءات السياسية العادي
وعميو البد من النظر ليذه العممية كاستثناء والحل عندىا ىو نزع الطابع األمني 

Desécurisation 1.حيث الرقابة والتقيد بالقوانين والضوابط الديمقراطية 
 المطمب األول: التهديدات األمنية في ليبيا وأثرها عمى األمن في الجزائر:

إن التيديد األمني الذي تشكمو ليبيا عمى الجزائر يختمف عن غيره، فميبيا تعيش انفالتا أمنيا  
كبيرا بسبب غياب السمطة المركزية وانييار منظومة األمن والدفاع، أضف إلى ذلك دخول عديد 

البمد الدول عمى خط التنافس والتدخل إلدارة الممف الميبي كل وفق مصمحتو اإلستراتيجية في ىذا 
األمر الذي سمح بانتشار وسيطرة الميميشيات المسمحة ذات االنتماء القبمي والتي باتت تمتمك 
أسمحة خطيرة، ونتيجة لذلك أصبح أمن الحدود الجزائرية مع ليبيا يواجو بعض المخاطر، إضافة 

عمى أمن  إلى خطر تغذية منابع اإلرىاب وتحالفو مع الجريمة المنظمة. ا. تأثير األزمة الميبية
الحدود الجزائرية: تقع الجزائر شمال القارة اإلفريقية، يحدىا شماال البحر األبيض المتوسط وجنوبا 

، فيي  2كمم 2381741مالي وتشاد وشرقا تونس وليبيا وغربا المغرب والصحراء، وتبمغ مساحتيا 
 463نيجر"، و كمم مع "جميورية ال 956كمم من الحدود مع " جميورية مالي"، و  1376تقتسم 

                                                           
1 - Algeria country of origin information repport. home.office u k borger agence, 14 march 2011, 
p 10. 
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كمم مع  42كمم مع المممكة المغربية، و 1559كمم مع الجميورية اإلسالمية الموريتانية، و 
 1كمم مع ليبيا. 982الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشعبية، و 

تأسيسا عمى ما سبق يتضح جميا شساعة حدود الجزائر، وىو ما يعرض أمنيا لالحتراق عمى 
كمم من الحدود المكشوفة، وبفعل األحداث  992رية، كما نالحظ أن ليبيا تقاسم الجزائرعدة منافذ ب

، ىذه الحدود مرشحة لتشيد تيديدا كبيرا، يوازيو إنفاق 2010المتصاعدة في دول جوارىا منذ 
عسكري يثقل عمى الخزينة العامة لمدولة، ومنو تعتبر مسألة تأمين الحدود الجزائرية معضمة أمنية 

الساحمي، وىي متنوعة ومتعددة -تيا االضطرابات المتنامية في الجوار الجغرافي المغاربيفرض
وذات مسارات غامضة، إذ تطمب تأمين الحدود اتفاقا بين طرفين لضمان تنسيق الميام واألعباء 

 الميبية أو لتوسع الرقعة عمى -األمنية، ويسبب غياب الطرف اآلخر في المعادلة األمنية الجزائرية
سبيل تبيان حجم التحديات األمنية التي تواجو الجزائر في ظل استمرار تصاعد األزمة الميبية 
فنقول الساحمية، فإن السياسة الجزائرية تعتبر معالجة لالختالالت الوظيفية األمنية في الدول 
ة المجاورة أولوية قصوى، حيث تمر تونس بمرحمة انكشاف أمني بسبب طبيعة الفترة االنتقالي

خاصة أن جيشيا محدود الجوار واإلمكانات و تنقصو الخبرة في التعامل مع الجماعات المسمحة، 
أما جنوبا فتأمين الحدود مع مالي مرىون بإيجاد تسوية ألزمة حركة "األزواد"، حيث ال تتحول إلى 

عمى وشك مالذ ومعقل لمجماعات المسمحة. أما فيما يخص ليبيا، وأمام تصاعد األزمة فييا فإنيا 
أن تتحول إلى حاضنة استراتيجية النتشار األزمات، فيي تعاني من غياب الدولة وتفكك المجتمع 
وتعدد الميميشيات المسمحة، وظيور نموذج الحرب بالنيابة، وىذه كميا معطيات تبرز مدى ضرورة 

 2 تأمين الحدود أكثر من أي زمن مضى.
 الثاني: التهديدات األمنية في ليبيا وأثرها عمى األمن في تونس: المطمب

تعتبر تونس ىي المتضرر الثاني من األزمة الجديدة في ليبيا، ألن سيطرة الدولة اإلسالمية  
عمى مدن ومناطق في ليبيا المجاورة سييز استقرار تونس ويجعميا لقمة سائغة لخطر ىي غير 

صعدة، ويقف التونسيون عمى حبل رفيع في األزمنة الميبية سعيا إلى مييأة لمجابيتو عمى جميع األ

                                                           
: مأخوذ منمركز الجزيرة لمدراسات، الجزائر، ، تعقيدات تجديد بنية السمطة وتحديات البيئة األمنية"توفيق اليامل، الجزائر، " -  1

http://studies.aldjazera.net/reports/2015/05/2015   13.10، 2015. 05. 20يوم. 
سرج دانييل، الموقف الدولي والروسي من التدخل الدولي في ليبيا، مأخوذ من:  - 2

http://studies.aldjazera.net/reports/2011/2011135827019htm.  

http://studies.aldjazera.net/reports/2011/2011135827019htm
http://studies.aldjazera.net/reports/2011/2011135827019htm


المغاربيةالفصل الثالث:                                 األزمة الميبية وتداعياتها عمى المنطقة   

 

83 
 

المحافظة عمى مسافة متساوية مع الفريقين. ولقد تعرض التونسيين العاممين في ليبيا ألعمال 
خطف أو اغتيال، واتخذت تداعيات األزمة الميبية عمى تونس ثالثة أشكال: أوليا عسكري، ثانييا 

 .ياقتصادي وثالثيا اجتماع
 .أوال : الجانب العسكري

إن تمدد الدولة اإلسالمية إلى ليبيا المجاورة، جعل خطر اختراق الحدود التونسية مسألة  
وقت، بخاصة في ظل وجود مجموعات محل موالية )القاعدة(، فقد كان لتصريح العقيد "معمر 

تونسيين الذين توجسوا خفية القذافي" الذي انتقد الثورة التونسية واستيجن قياميا، أثر كبير عمى ال
عادة صديقو المخموع، وىو األمر الذي أكده  من عمل قد يقدم عميو "القذافي" إلجياض ثورتيم، وا 
رئيس الجميورية التونسية المؤقت مؤخرا. ورغم تراجع تمك المحاولة، فإن تواصل القتال بين كتائب 

عمى البالد التونسية، وذلك نتيجة: عبور العقيد والقوى المناىضة لو وقد ولد أخطارا أمنية جديدة 
كتائب القذافي الحدود التونسية عدة مرات لمالحقة الثوار والسكان الميبيين الفارين من ساحات 

 1القتال في منطقة الجبل الغربي.
مما أدى إلى اشتباك تمك القوات مع القوات التونسية في عدة أماكن خاصة في بمده الذىبية 

إطالق قوات القذافي عل البمدة ، مما لمحق أضرارا بالمباني، وتسبب في إصابة الحدودية، تكرار 
 بعض السكان تزايد أعداد المتسممين التابعين لمقذافي إلى األراضي التونسية بما يحممون من سالح.

  2:ثانيا: الجانب االقتصادي
التبادل االقتصادي بين البمدين تراجعا حادا، إذ سجمت الصادرات التونسية باتجاه  تراجع -

 % . 22.5السوق الميبية خالل الشيرين األوليين تراجعا يقدر ب 
تضرر قطاع السياحة بأنواعو المختمفة ) الترفييية واالستشفائية( تضررا كبيرا بعد تقمص  -

ا وىو ما أدى إلى تراجع مداخيل الكثير من النزل والمصحات تدفق السياح الميبيين إلى حدوده الدني
 3الخاصة وبالتالي تراجع حجم العممة الصعبة. 

                                                           
أحمد، إبراىيم خيضر، ليبيا، صراع عمى النفط أم السيطرة عمى المصرفية، مأخوذ من:  -  1

http://www.alukan.net/web/khedr/1862/34981.  
والثورة في ليبيا، مأخوذ من:  االقتصادعدي شنات،  -  2

http://www.albassah.net/ar.articles.2011/2012/sahatat170212.htm  
 المرجع نفسو. ،تعقيدات تجديد بنية السمطة وتحديات البيئة األمنية"توفيق اليامل، الجزائر، " -  3

http://www.alukan.net/web/khedr/1862/34981
http://www.alukan.net/web/khedr/1862/34981
http://www.albassah.net/ar.articles.2011/2012/sahatat170212.htm
http://www.albassah.net/ar.articles.2011/2012/sahatat170212.htm
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تشكل ليبيا سوقا أساسية لمبضائع التونسية، والندالع األزمة الميبية يجعل تونس تخسر ىذه  -
ية وىو ما السوق اليامة، في وقت ىي بأمس الحاجة إلييا مما سيضاعف من مشاكميا االقتصاد

ينعكس عمى الوضع االجتماعي والسياسي، ويزيد من إمكانيات تعثر مسار التحول الديمقراطي 
 لغياب المناخ السياسي واالجتماعي المساعد عمى ذلك.

 ثالثا: الجانب االجتماعي
أدت األزمة الميبية إلى توفق مئات من العمال األجانب عمى األراضي التونسية، نازحين من  
وقيام تونس بتوفير ليم الخدمات األساسية، سيزيد من مشاكل اقتصادىا الذي كان يعاني من ليبيا، 

تبعات الثورة، لتحممو أعباء إضافية بفعل ىؤالء الالجئين، مع صعوبة تحديد تمك الكفالة في الوقت 
م. الحاضر، ألن بقاء بعضيم قد يطول عمى األراضي التونسية لعدم وجود دول راغبة في استقبالي

رجوع آالف من أفراد الجالية التونسية التي كانت تعمل في ليبيا، األمر الذي أدى إلى تزايد  -
 أعداد العاطمين عن العمل وتعميق مشكمة البطالة. 

تدفق الالجئين من جنسيات مختمفة، وىم الذين تدفقوا عمى البالد التونسية، ورغم إجالء  -
زءا منيم، وىو ما يشكل عبئا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا أغمبيتيم عبر أن تونس مازالت تحتضن ج

 .1(وأخالقيا في منطقة تواجدىم ) تيريب الذىب، العممة، المخدرات
 المبحث الثالث: مسارات األزمة الميبية وتداعياتها المستقبمية.

إن محاوالت استشراف المستقبل في أي بمد من البمدان يعتمد بالدرجة األولى عمى مجموعة 
 تصاديمن العوامل الداخمية والخارجية، يأتي في مقدمتيا درجة االستقرار السياسي واالق

مكانات تصوره، وثانيا عالقة ىذا البمد بدول جواره باإلقميم الذي يعيش فيو،  واالجتماعي، وا 
 مع قضاياه سمبا أو إيجابا، وأخيرا عالقتو بالعالم الواسع والعصر ومتطمباتو وأدواتو.ويتفاعل 

ومع األحداث المتصاعدة بشكل سريع في ليبيا يصعب تحديد سيناريو بعينو، كوضع مؤكد 
الحدوث عمى األقل في المستقبل القريب، وىو األمر الذي يدفعنا إلى اقتراح جممة من 

ة الوقوع في الزمن القريب في ليبيا دون أن نجوم بيقين حدوث سيناريو دون السيناريوىات المحتمم
، إّن األزمة الميبية عرفت منذ ظيورىا تواترا سريعا لألحداث -وكما سمف ذكره -اآلخر، نظرا 

 ومواقف مختمفة إقميمية ودولية منيا وىو ما يصعب التكين بسيناريو دون غيره.

                                                           
 .231، ص 2012الرعب، بيروت: الدار العربية لمعموم،  حسن صبرا، نياية جماىرية -  1
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في ثالثة سيناريوىات يقترب األول منيا إلى احتمالية  مما سبق سأحاول حصر االحتماالت
تواصل التصعيد لحد انفجار صوب أىميو وصوال إلى حالة الفوضى والحرب، أما الثاني فيتمحور 

 1.حول احتمالية
مما سبق سأحاول حصر االحتماالت في ثالثة سيناريوىات يقترب األول منيا إلى حالة عدم 

لثاني فيدور حول الفوضى والحرب، في معين ينصب الثالث حول االستقرار، أما السيناريو ا
 التسوية السممية الممف الميبي وما يحممو من آفاق جديدة إلعادة بناء ليبيا بأقل األضرار.

 المطمب األول: سيناريو الالستقرار )بقاء الوضع الراهن(.
منطقة المغرب العربي منذ ما يزيد عن السبعة أشير عمى وقع الثورات واليزات  تعيش

االجتماعية المطالبة بالتغيير وىا ىو الشعب الميبي يشارف عمى تحقيق أكبر االنتصارات عمى 
 نظام الحكم الفردي المستبد الذي عرفو منذ أكثر من أربعين عاما.

ثر تطورا وحضوره في المنطقة منذ الثورة التونسية، الحرب في ليبيا ىي بالتأكيد األزمة األك
وىما الحدثان المذان مثال أىم تحول سياسي مغاربي منذ االستقالل، مع ىاتين األزمتين، بحيث 
ارتفعت مسببات التوتر في المنطقة بأسرىا، وال يمكن أن ننكر أن عناصر عديدة تمثل تيديدات 

 وسط والبعيد فعمى األقل عمى المدى القصير.الالستقرار، إذ لم يمكن عمى المدى المت
ما من شك إذن إن األزمة الميبية جعمت الوضع األمني في المنطقة يصطبغ باليشاشة 
فنفاذية الحدود وتردي فاعمية األجيزة األمنية وتأىب القوى المعادية لمثورة المضادة، جميعيا عوامل 

ىذا الفضاء الجغرافي حيث التحق عدد من  شجعت التنظيمات اإلرىابية عمى تفعيل مخططاتيا في
 2أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي بالثوار الميبيين، وتسمل عدد آخر إلى األراضي.

مع توتر األوضاع األمنية و السياسة، يمكن ان يستمر العنف في طريقو نحو سيطرة كتائب 
يعة القبمية الحادة، والتشدد من قبل فجر ليبيا عمى أجزاء من الدولة الميبية، وذلك بحكم الطب

الجماعات الجيادية، باإلضافة إلى احتالل الجيش الميبي واعتماده عمى أحد قادتو المنشقين عنو، 

                                                           
، جانفي 395، مجمة المستقبل العربي، العدد الديناميات المتفاعمة والمستقبل السياسييوسف الصواني، ليبيا بعد القذافي،  -  1

 .35، ص 2011
، 2011خير الدين حسيب وآخرون، الربيع العربي، إلى أين؟ أفاق جديدة لمتخيير الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية،  -  2

 .271ص 
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ومع التصعيد توقع ما ستسفر عنو المعارك، إذا ما كانت تسترجع قوات المواء " حفتر" مدينة بن 
 1لدائم.غازي وطرابمس ام ستظل المدينتان رىينة الصراع ا

ويبدو جميا لدى بعض المختصين أن عناصر تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي دخمت 
مؤخرا في ما وصفوه ب مرحمة متقدمة من التسميح السريع جراء تداعيات األزمة الميبية وانتشار 
األسمحة الثقيمة في المنطقة، حيث نشيد بداية تسميح عسكري جدي لتنظيم القاعدة في المغرب 

انطالقا من ليبيا، الشيء الذي جعل ىذه المجموعة المسمحة تنتقل من الطابع اإلرىابي اإلسالمي، 
العابر لمحدود الذي كان سيل الحركة والتنقل إلى حرب عصابات تقميدية أكثر استقرارا، وذلك عمى 
ضوء إمدادات عسكرية ثقيمة لعناصره، إن ىذه المجموعة المسمحة لم تكن تتوفر سوى عمى 

أسمحة خفيفة كرشاشات الكالشيكوف، وأصبحت تمتمك بعد نفاذىا إلى ليبيا أنواع عديدة متفجرات و 
من الصواريخ، والتي كان من السيل الحصول عمييا كمما تمكن الثوار من السيطرة عمى مخازن 

 األسمحة التي كانت في قبضة النظام الميبي.
ارا منطقة شامل أفريقيا يرتبط بشكل لقد بات جميا ان تداعيات األزمة الميبية عمى تيديد استقر 

وثيق بمدى سيولة تيريب السالح من ليبيا إلى البمدان المجاورة وكذلك تسييل تسمل الجماعات 
لى ليبيا، وىو ما يؤكده أيضا إلقاء القبض عمى عناصر من التنظيم اإلرىابي  اإلرىابية مت من وا 

 2بة من المعيار الثقيل.في كل من الجزائر وتونس، ومصر وىم يحممون أسمحة مير 
وىذا السيناريو منبئ بجرب أىمية لن تؤدي إلى نظام سياسي متوازن ومستقر، خاصة في 
ظل تقارير تشير إلى سيطرة جماعات تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية ) داعش( عمى مدينة درنة 

 الميبية.
 المطمب الثاني : سيناريو الفوضى والحرب ) تفاقم األزمة (.

سيناريو األسوأ وكونو يخدم مصالح المافيا وتجار والسالح في ليبيا، بحيث اتسمت وىو ال
، بغياب وجود مؤسسات أمنية وعسكرية و القضائية، ما 2011فبراير  17الثورة في ليبيا ثورة 

شجع عمى ظيور الكثير من المجموعات المسمحة، وبالتالي تنامي التجارة غير الشرعية لمسالح، 

                                                           
 .121، ص 2011، نوفمبر 393، العدد مجمة المستقبل العربيعبد بمعزيز، مشكالت ما بعد سقوط نظام القذافي،  -  1
السكران، دولة الديمقراطية أم دولة العسكر، مأخوذ من:  وليد -  2

http://www.libyaalyaum.com/news/index.php?d:21textid=8532.  

http://www.libyaalyaum.com/news/index.php?d:21textid=8532
http://www.libyaalyaum.com/news/index.php?d:21textid=8532
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ي تشكيل حكومات انتقالية واستمرار الخالف بشأن حسب سالح الثوار، والتعثر في سبب المشكل ف
 إعادة تشكيل القوات العسكرية والشرطية.

كل ىذه العوامل ساىمت في بروز الكثير من الجماعات والكتائب المسمحة التي استحمت 
كما أن عسكرة  ضعف الدولة لبسط سيطرتيا وخاصة تأمين الحدود لتأمين المزيد من األسمحة،

االنتفاضة وفرت والظروف المواتية لمحرب األىمية، وبالتالي تنامت ىذه التجارة، فضال عن التدخل 
/  22العسكري الذي شجع عمى المزيد من توزيد األسمحة، التي تصل حسب التقديرات إلى ما بين 

 مميون قطعة ووجود أكثر من عشرة آالف تاجر سالح في ليبيا. 28
رة غير الشرعية أفضت إلى التأثير في الجانب الشخصي لألفراد الميبيين، عودة ىذه التجا

القبيمة )قبمية( لميبيا تأخر العدالة االنتقالية وعودة الصراعات بين القيادات العسكرية ليذه 
االعتبارات وغيرىا يعتبر االنتشار الكبير لمسالح. ىذا السيناريو يعتبر من أسوء ماألت األزمة 

ة وأكثرىا خسارة، إذ سيؤدي إلي تيالك كافة مقومات الدولة الميبية وتأكل مقدراتيا وتحاقد الميبي
غراق ليبيا  أبنائيا، وتكالب كل األطراف ذوي المصالح المتباينة لمظفر بصفقات مريحة لمسالح وا 

سرحا في فوضى عارمة مستديمة شبيية بالحالة الصومالية، أو جعميا معمقا لمجماعات اإلرىابية وم
دمويا لمعرقيات االثنية والطائفية خصوصا مع تحول أداء بعض الدول العربية وتحيزىم مع أحد 
أطراف النزاع في ليبيا وقيام بعضيم بالتمويل بالسالح بالطائرات والمال بدل التوسط إليجاد 

ك من الحمول السممية والضغط عمى الفقراء لمتحاور وحل المشاكل سياسيا، وىذه الخطيرة بال ش
شأنيا إن تؤجج جدوة الصراع في ليبيا وترجح كفة طرف دون آخر بالقوة العسكرية بدل الطرح 

 1السممي مما يورث األحقاد بين فئات الشعب الميبي وال يقضي عمى أسباب النزاع من جذوره.
 المطمب الثالث:  سيناريو السمم التسوية السممية لألزمة الميبية

جاد حل سممي لألزمة الميبية بعيدا عن العنف والتدخل العسكري يقصد بالتسوية السممية إي
العمري، الذي ينيي حالة االقتتال في ليبيا ويدفع بيا نحو بناء دولة مؤسسات، وىو ما ترتكز عميو 
ن  جل المبادرات الدبموماسية في سعييا لبعث حوار وطني ليبي شامل بعيدا عن لغة السالح. وا 

ىو األفضل إال أنو األصعب، فقد يكون الخوف من تصعيد المعارك وما كان يبدو ىذا السيناريو 
قد تؤدي إليو حرب أىمية ىو الدافع لدى كافة األطراف إلى التيدئة ووضع اتفاق تسوية الحتواء 

                                                           
 ميالد الحارثي، سيناريوىات المواجية المسمحة في ليبيا، مأخوذ من: -   1

http//www.eir info 2012 – 01 – 25 why intervention in Libya was- justified 20 – 05 – 2014 
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الوضع أو التخفيف من حدتو، ويكون أساس التسوية استكمال المرحمة االنتقالية بانتخابات برلمانية 
داول السممي لمسمطة، باإلضافة إلى فتح الحوار واالتفاق عمى الممفات اآلتية: ورئاسية تضمن الت

المصالحة الوطنية الشاممة بين كل األطراف. التأكيد عمى الديمقراطية والسعي إلى تعددية سياسية 
  حقيقية من خالل تييئة حياة حزبية سميمة، وتعدي الفكر القبمي في السياسة.

ماعات وتوحيد الميميشيات في جيش ليبي واحد دون تفرقة بين جمع السالح من كافة الج
 جماعة وأخرى وبالرغم من صعوبة ىذا الحل إال أنو يظل سيناريو محتمل. 

  دعم المصالحة الوطنية في ليبيا:
ففي ظل أعمال العنف ناشدت العديد من األطراف اإلقميمية والدولية األحزاب السياسية 

بيا وطالبتيا بضبط النفس وحل األزمنة عبر الحوار، فقد أبدت بعض واألطراف المتصارعة في لي
الدول قمقيا من أعمال العنف المتصاعدة وحثت كل الفرقاء السياسيين عمى التصرف بمسؤولية، 
وأكدت أن االستقرار لن يتحقق إال بمصالحة وطنية بين كل أطراف األزمة، وىذه اآللية لن تتحقق 

 إال عبر:
يعطي جميع الميبيين حق المشاركة في بناء الدولة بدون أي عزل سياسي أو تمييز  . أن1 

 سياسي أو اجتماعي، وعمى أساس حقوق المواطنة الكاممة لكافة الميبيين.
. الخروج بتصور لمجنة الحقيقية واإلنصاف التي تحاكم المجرمين وليس بمفيوم العقاب 2 

اد عن سياسية االنتقام، والمجوء إلى القانون والمحاكمة الجماعي ألنصار النظام السابق واالبتع
 العادلة بشأن أية انتياكات سابقة.

. إعادة مرتكزات عمل لممصالحة الوطنية عبر الحوار الشامل لتحقيق التعايش السممي 3 
المشترك، وأن ال تكون المصالحة مجرد آلية فوتية بل تكون إضافة إلى ذلك عمودية من أعمى 

 ، وتكون سياسية وشعبية ودينية وثقافية.إلى أسفل
. اعتماد إجراءات عممية لتحقيق الوحدة الوطنية ووضع أولوية المصالحة الوطنية من 4 

خالل تقديم حمول الوسط والتنازالت المتبادلة، وخمق ثقافة تقوم عمى احترام التعدد والتنوع وضمانو 
 دستوريا وقانونيا وسياسيا.

 ب العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية في مناطق العالم المختمفة.. االستفادة من تجار 5
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. الحرص عمى عدم تدخل القوى الخارجية والغربية بشكل خاص، في السياسات الداخمية 6 
 1والخارجية لمنظام الجديد في ليبيا.

نجا7  ز ميمة . ضرورة إعادة إصالح وبناء المؤسسات الديمقراطية لمدولة الميبية الحديثة، وا 
الوحدة الوطنية واالستقرار األمني والمجتمعي، بتجريد الميميشيات من سالحيا وبناء جيش وطني 

 2قادر عمى حفظ وحدة وأمن ليبيا.
تتجمى صعوبة "سيناريو التسوية السممية" في ضرورة إشراك كل الفعاليات الميبية كاألعيان  

المدني في عمميات الوساطة، كما تم في  والمجالس الحكماء ومجالس الشورى وفعاليات المجتمع
اتفاق بنغازي، كما أن الحوار يجب ان يشمل نقطتين تتمثل األولى في توزيع الثروة والسمطة، ألن 
ن كان محجوبا بقضايا الشرعية الثورية والشرعية االنتخابية  ىذا البعد حاضر بقوة في الصراع وا 

حياء  والرؤى الميبرالية والرؤى اإلسالمية لمدولة، وىو حاضر أيضا في دعوات الحكم الذاتي وا 
الفيدرالية التي تطالب بيا العديد من المناطق، أما القضية الثانية فتتمحور حول نزع السالح 

 والطريقة المتبعة لتحقيق ذلك والجية المخولة بيا.
ن الحل ورغم كل ما ذكر سابقا سيبقى الحل السممي أحسن مبادرة لحل األزمة الميبية بعيدا ع

العسكري الذي لن يساىم إال في تمديد األزمة وتصعيدىا وانتشارىا إلى دول الجوار، ويبرر 
لضرورة التدخل األجنبي لحكم األزمة عسكريا وتحول المنطقة إلى مستنقع أزمات سيغرق الجوار 

ر الذي اإلقميمي وحتى الدولي عامة بتيديدات أمنية جادة تتورط بيا العديد من الدول، وىو األم
يجعل جل الخبراء االستراتيجيين يحذرون وبشدة من ورطة تدخل عسكري جديد في ليبيا. ويعرف 
ىذا السيناريو تطبيقات واقعية من خالل جوالت الحوار التي تبدأ بين األطراف الميبية، عمى غرار 

الل ، وعقدت الجولة األولى في الحوار برعاية األمم المتحدة من خ2014سبتمبر  1غدامس 
غدامس" الميبية عمى حدود "بمدينة  2014سبتمبر  29مبعوثيا األممي" برناردينيو لييون" في 

 3الجزائر.

                                                           
 .30، ص 2012، أفريل 1571، العدد مجمة العرب الدوليةصالح الغثالن،" بعد القذافي مازال الطريق طويال"،  -  1
مأخوذ ، مجمة شؤون عربية، / فبراير في ليبيا71بغد ثورة مسار المصالحة الوطنية والسمم االجتماعي محمد عبد الحفيظ،  -  2
  http://www.arabaffairsonline.org./admin/uploudds/6/20mohamed/20sheiekh.pdf: من
: مأخوذ من، مركز األىرام لمدراسات السياسية واالقتصادية، ية وأفاق التسويةجذور االزمة الميبزياد عقل،  -  3

http://acpss.ahram.org.eg/nwes.aspx?serial=22720/07/2015.  

http://www.arabaffairsonline.org./admin/uploudds/6/20mohamed/20sheiekh.pdf
http://acpss.ahram.org.eg/nwes.aspx?serial=227
http://acpss.ahram.org.eg/nwes.aspx?serial=227
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ثم توالت بعدىا جوالت أخرى لم تحصميا الدراسة بالتحميل لخروجيا عن الحيز الزمني  
عن طريق المقرر ليذه الدراسة. مما سبق توعد الباحثة أن أسمم سبيل لتسوية األزمة الميبية ىو 

تسوية الممف سمميا لتجنب تيديدات جديدة تموح في األفق في حالة تورط البمد في حرب أىمية 
جديدة أو حتى في حالة تدخل عسكري أجنبي بذرائع إنسانية لمحفاظ عمى مكاسب ومصالح دوليم، 

لتدخالت وىو ما لن يتحقق إال عن طريق تسميم زمام حل الممف الميبي لميبيين أنفسيم بعيدا عن ا
األجنبية بإشراك مختمف الفعاليات الميبية دون اقصاءات مبرمجة، وعن طريق االستفادة من 
تجارب الدول التي حققت مصالحة وطنية سارت بالبمد لألمام واألمان. كما ننوه إلى أىمية الدور 

خل في الجزائري الذي تسعى من خاللو لتوفير مناخ الحوار السياسي الجاد مع ضرورة عدم التد
الشأن الداخمي واحترام سيادة الدولة الميبية، وتحذر من خطورة التدخل العسكري في المنطقة الذي 
لن يعصف باألمن في ليبيا عن ىذا التدخل من النكبات األمنية ستشيدىا جل دول الجوار ولن 

يا في موجة تسمم الدول المتوسطية من آثار ما ستصدره األزمة الميبية من تيديدات تتبمور أىميت
اليجرة السرية غير المسبوقة التي ستنطمق من السواحل الميبية نحو السواحل الجنوبية األوربية كما 
ستحممو معيا من تبعات اقتصادية مضنية، لتمك الدول، ناىيك عن التبعات األمنية وحق السياسية 

 دون إغفال االجتماعية أيضا.
لمتغيرات في مقدمتيا الوعي الحكومي لصعوبات ويظل المستقبل في ليبيا مرىونا بعدد من ا

تمك المرحمة، والعمل عمى وضع سياسات جادة لمتغمب عمييا، وكذلك بموقف القوى الخارجية إزاء 
التطورات في الداخل الميبي، خاصة في ظل تزايد التوقعات بالتدخل في حال استمرت الدولة في 

حتماالت توقف صادراتو، فتمك خطوط حمراء فقد سيطرتيا عمى مصادر إنتاج النفط، وتصاعد ا
غربية، مضافا إلييا درجات االستقرار في دول الجوار مثل مصر وتونس وتشاد والجزائر، والدعم 

 1الذي يمكن أن تمقاه خارطة طريق المستقبل من شركاء اإلقميم في العالم العربي.

                                                           
 األخير(، مرجع سبق ذكره.)  2، الجزء المستقبل الميبي يبحث عن خارطة طريقدراسة:  -  1
أدرجت فيو األمم المتحدة أكبر عدد ممكن من األطراف المتنازعة  2015جانفي  15و  14حوار جنيف عقدت جمساتو في  -*

ووسعت دائرة الحوار بحيث شممت قيادات مدنية واجتماعية لممساعدة في التوصل التفاق توافقي حول األوضاع في ليبيا، ولم يأت 
نتيجة في ظل غياب ممثمي المؤتمر الوطني، كما كان المكتب اإلعالمي لميشيميات فجر ليبيا يعمن عن عدم قبولو الحوار بأي 

بجولة حوار جنيف وعدم قبوليا نتائجيا ميما كانت، وانتيت جولة حوار جنيف إلى نفس ما انتيت لو جولة حوار غدامس عقد 
ل أكبر داخل ليبيا ىذه المرة، ومن ثم جاءت حمقة جديدة حمقات الحوار جولة جديدة مع التنسيق مع األطراف المتنازعة بشك

، وكانت األسوأ مقارنة بالجولتين 2015فبراير  14السياسي تحت رعاية األمم المتحدة من خالل جولة حوار غدامس عقدت في 
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 1خالصة:
خطر ليبيا أمام استمرار وتأزم الوضع الميبي والخطر اإلرىابي في الساحل ثم انتقالو  بتعاضم

إلى دول الجوار مما يؤدي إلى تزايد ىشاشة أمن حدود دول الجوار، وىو ما يرىق كاىل ميزانية 
 الدولة برفعيا لميزانية الدفاع.

الشمال المتوسطية دون تسوية سياسية لمممف الميبي ستعيش جل دول الجوار وحتى دول 
خطرا كبيرا المتداد تداعيات األزمة الميبية إلييا وىو ما سيؤثر عمى أمنيا العسكري والسياسي 

 واالقتصادي واالجتماعي واإلنساني وحتى البيئي.
تعيش ليبيا حالة أشبو بمتاىة تعقدت فييا كل المعطيات الداخمية نظرا لالنفالت األمني وىو 

 يا.ما يصعب لحل األزمة في
ال يزال من الصعب رسم خارطة مستقبمية لمستقبل األحداث عمى األرض الميبية نظرا 

 لإلنييار الدوالتي.

                                                                                                                                                                                                 

ى األرض إلى عدم االتفاق عمى أرضية السابقتين حيث أدت االختالفات السياسية االنشقاقات بين األطراف والتطورات العسكري عم
مشتركة لمتفاوض، حيث اختمفت الشروط المسبقة لمتفاوض وتعددت المطالب وتضاربت. وفي ظل ىذا الوضع، دعت األمم 

، بعد ظيور تنظيم  2015مارس  6و5المتحدة إلى بجولة جديدة من حمقات الحوار السياسي، فكان حوار الرباط في المغرب 
مية "داعش" بقوة في ليبيا وتنفيذ لعممية ذبح األقباط المصريين عمى ساحل سرت الميبية، وىي العممية التي شيدت الدولة اإلسال

بضربيا لمعاقل"داعش". وقد فرض عمى ىذا  2011تدخال مصريا عمنيا عمى إثر الحادثة لممرة األولى منذ اندالع األزمة في فبراير 
اسي العسكري، فمن ناحية أصبح ىناك تيديد أمني جديد ييدد طرف الحوار عمى السواء التطور واقعا جديدا داخل المشيد السي

يتمثل في تنظيم الدولة اإلسالمية، ومن ناحية أخرى ظير مبدأ التدخل المصري السريع إثر حادثة ذبح األقباط ميما ظير الدعم 
خباراتية لمجيش الوطني الميبي، ولحكومة عبد اهلل الثني العمني وغير المكشوف فيو من مصر بقدراتيا العسكرية واألمنية، واالست

ومن ثم لمجمس نواب طبرق. كما جاءت ىذه الجولة بأجندة واضحة لنقاط الحوار التي سوف يكون ليا األولوية في النقاش وصرح 
افق عمى شخصية لقيادة أطراف الحوار أنو سيتم التطرق إلى التوافق حول عممية وقف إطالق النار بين طرفي الحوار، ثم التو 

حكومة الوحدة الوطنية التي تسعى األمم المتحدة إلى إقامتيا، ومحاولة التوصل إلى وزراء من الممكن أن يمثموا مختمف األطراف 
م في ىذه الحكومة رغم كل ىذا لم ينتو حوار الرباط إلى أي قرارات، ولم يتم االتفاق عمى أي النقاط المطروحة في أجندتو، مثمما ل

تسفر الجوالت السابقة عمى نتائج إيجابية، لم تسفر جولة الرباط عمى نتائج تذكر، وتوجيت بعض األحزاب السياسية إلى الجزائر 
لعقد جمسة حوار ىنا، ثم أعمنت األمم المتحدة عمى جولة جديدة من جوالت الحوار في مدينة الصخيرات المغربية عقد ىذا الحوار 

وصل من خاللو المتحاورون، وتوالت جوالت الحوار وتباينت نتائجيا بين تعيد بالتسوية، وتوقيع لم يت 2015أفريل  15في 
بالحروف األولى عمى مسودة االتفاق المقترحة من طرف األمم المتحدة والتمسك بخيار الحل السياسي لمممف الميبي دون تفعيل 

 ذلك في الواقع.
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تعاني منطقة المغرب العربي من مشاكل سياسية وأزمات اقتصادية خانقة أنيكت الوضع القائم 
فييا، بحيث توصمنا مما سبق أن منطقة المغرب العربي تشيد فوضى أمنية وانتشار السالح 
والمخدرات وكذا اإلرىاب ) الجماعات المتطرفة( خاصة في ليبيا، وانتقال العدوى إلى دول الجوار 

 الجزائر أمام تحدي مواجية اإلرىاب في التسعينات، وىذا كمو راجع إلى اوأوضاع أو اوأنظمة فمثال
السياسية اليشة، ضعف البنى المؤسساتية في ىذه المنطقة أدلى إلى انقالب أمني وأيضا تدني 

 اوأوضاع االقتصادية واالجتماعية حمق الكثير من المشاكل والمعوقات في المنطقة المغاربية.

 التحول في مفيوم اوأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة أكسب موضوع البيئة، اوأمن ف
الغذائي، اإلرىاب، اليجرة وتيديداتيا أىمية كبيرة في حقل الدراسات اوأمنية، بحيث تبمورت قاعدة 
متينة وأبعاد اوأمن يربطو بمختمف أبعاده الحديثة كاوأمن االقتصادي، اوأمن السياسي، اوأمن 

ن كل ىذه اوأبعاد في غاية اوأىمية لضمان أقصى ما يمكن من السالمة واوأمن.الع  سكري، وا 
    .عدم وجود تكتل ووحدة وعمل مشترك بين الدول المغاربية أبقى ىذه المنطقة في تبعية 

أما اوأزمة الميبية بدورىا أفرزت العديد من التحديات خاصة بعد سقوط نظام القذافي بحيث دخمت 
في حالة فوضى وأصبحت ساحة الحتضان كل التيديدات اوأمنية الجديدة التي طرأت المنطقة 

إلى صراع مسمح ما بين قوات تابعة  3122عمى دول المغرب العربي بحيث تطورت الثورة في 
لمقذافي والثوار الذين سيطروا عمى مدينة بنغازي ومدن ومناطق أخرى في ليبيا، وبذلك أصبح 

الجريمة المنظمة بشتى أنواعيا حقيقة ماثمة في ليبيا وأيضا الفشل في تنامي اإلرىاب وظيور 
معالجة العوامل اوأساسية التي تسيم في استفحال وانتشار ىذه الجرائم، إضافة إلى العالقات 

 المعقدة التي تربطيا ببعضيا البعض.

دعم خطط فعالة وفي اوأخير إن بناء استراتيجية أو شراكة قوية بين حكومات الدول المغاربية و 
لتقديم قروض صغيرة لمفقراء من شأنو أن يدعم جيود الحكومات في مكافحة الجريمة المنظمة، 
وكذلك خمق لمتنمية في الدول المغاربية من شأنو أن يساىم في رفع مستوى اوأفراد وتحسين وترشيد 

 الحكم في المنطقى المغاربية. 

 



 

 

 

 

 الملخص



                         Résumé  
 

 

La  crise  libyenne  a  ouvert  un  large  champ  aux  vocations  ,  déstabilisatrices dont l’agenda 

est de profiter du vide sécu ritaire et institutionnel. La naissance du Mouvement  pour  l’Unicité 

et  le  Jihad  en   Afrique de   l’Ouest  qui  a  revendi qué  l’enlèvement  des  trois  humanitaires  

européens  dans  le  camp  de  Rabouni,  témoigne  de  la  diversification  des  cellules actives 

dans la région. La fuite d’extrémistes isla mistes des prisons égyptiennes et la libération 

d’islamistes  libyens  laissent  présager  une  recomposition  de  mouve ments  radicaux  

cherchant  à  peser  sur  les  configurations  politiques à venir. 

dans les autres pays. Comme le soulignent Pack et Barfi,  La Libye n’est pas préparée au choc que 

la périphérie peut infliger au centre. Quarante-deux ans de régime Kadhafi ont privé  le  pays  de  

toute  institution  de  médiation...  Le  centre  a  besoin  de  connexions  au niveau local et de 

robustes institutions pour les mettre en place... Refonder le lien entre  périphérie  et  centre  est  

devenu  la  priorité  numéro  un ».C’est précisément ce qui semble se dessiner si l’on en  croit  la  

formation  récente  d’une  coalition  regroupant  plus de 40 partis et plus de 200 organisations 

de la société civile dans laquelle sont représentés les Amazigh, les Toubous et les Touaregs en 

vue de l’élection d’une assemblée constituante en juin 2012. 

  Enfin, au niveau régional, l’extension des domaines de vulnérabilités et la multiplication des 

foyers de tension et d’instabilité des rives de la Méditerranée à celles du Golfe de Guinée, soit par 

la contestation politique, soit par l’intensification  des  activités  criminelles  et  le  renforcement  

des réseaux terroristes, s’inscrivent dans la problématique des défis du « printemps arabe ». À 

l’accumulation de menaces  toujours  plus  protéiformes  s’ajoute  la  fragilité  des  économies, 

facteur de détérioration de la situation sécuritaire et de prolongation sinedie des transitions 

politiques. 


