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  .الدولة المحوریةالتهدیدات، من اإلقلیمي، ، الدور، األاإلفریقي الجزائر، الساحل: الكلمات المفتاحة

 لتهدیدات التي تعتري هذا الفضاءمجموع ا إلىمني لمنطقة الساحل یحیلنا أو تحلیل الوضع الجی -
 الهش المصاحب اإلقلیميلجوارها  اإلدراكه، فالجزائر ونظرا هامصدر و  تهالطبیع نظرالتي توصف بالتعقید وا

 نفاذیة ومیوعة الحدودنظرا لانكشاف استراتیجي  إمكانیة أماما یجعلها هالمحیطة ب األمنیةلتنامي التهدیدات 
فالجزائر التي تعتبر قوة اقلیمیة لها مكانة  .تعرفه اغلب دول الجوار الذي الدوالتيالناتجة عن الفشل 

من دور  :دوار في منطقة الساحلأو عدة ألعب دور تسمح لها بفي الساحل جیوتاریخیة وجیواستراتیجیة 
الدولة المصدرة لالستقرار الى دور الدولة المبادرة، وهذا دون اغفال كونها الدولة المحوریة في المنطقة وهذا 

ح لها بلعب ن الجزائر لها من القوة ما یسمأ فرز وبینأي ذال ،كمیا عبر منهج قیاس قوة الدولما تم تبایانه 
ة على تصور مبنیمقاربة شاملة وجماعیة، على الذي یستند و  ،منها االقلیميأوهذا بهدف تحقیق  دوارهذه األ
تؤشر له دعوتها الى ، وهذا ما فقطیمكن تحقیقه وفق مقاربة صلبة  من في منطقة الساحل الان األ أساسه

استدامة االمن السلمیة وهي المقاربة الكفیلة بو  یةوضالتفالى الحلول ستناد إمع اإلمن والتنمیة، ضرورة دمج األ
یحدث ...بیئي، ثقافي، اقتصادي، مجتمعي ،إنساني :في نفس الوقت مني هوفي المنطقة، خاصة أن ما هو أ

یمي وفق مقاربة قلل على لعب دور إ، وهو ما یجعل الجزائر تعممنا بعد التوسع الذي عرفه مفهوم األهذ
طبیعة ل نظرالى مقاربة جماعیة في مواجهة التهدیدات القائمة، وهو ما یحیلنا إشاملة، لكن دون إقصاء 

تحقیق ل خرىفواعل ألى التعاون مع وتتواجد فیه، ما یدفع بالجزائر إ صعوبة البیئة الذي تنشطالتهدیدات و 
ذا ما ، هالقضایا التي تشهدهمننة االدخول في مسارات أو منطقة الساحل  عسكرةتفادي  مع قلیمي،اإلمن األ

التي تقوم بها الفواعل لجزائریة لقضایا الفضاء الساحلي، مع تلك ا واإلدارةدراك لى التفرقة بین اإلیقودنا إ
ت وهذا ما تبینه المقاربا من في المنطقة ذاتها،والتي ترتبط بالمصلحة أوال ولیس تحقیق األ ،والقوى األخرى

ان أغلب هذه  إال اإلفریقي،یئة الجیوامنیة في الساحل دراك هذه الفواعل لقضایا البالعدیدة التي تجسد إ
 زمات القائمةا الدولة التي تملك مفاتیح حل األاعتبرتهة الجزائر المحوریة في المنطقة و قرت بمكانالفواعل أ

أن األمن سبقى ویظل مطلب أساسي ورئیسي  إال ،رغم عدید التحدیات والعراقیل التي تعتري الدور الجزائري
  .ئر في عمقها االستراتیجي الساحليبارات المصلحیة للجزاعتفي اإل
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Résumé: 

Mots clés : l’Algérie, Sahel, le rôle, les menaces, la sécurité régionale, Etat pivot. 

- La situation géo-sécuritaire au Sahel, nous amène à la somme des menaces qui 

minent cet espace et qui sont qualifiées de complexe. Ainsi, l’Algérie avec sa proximité avec 

cet axe de la fragilité est, elle-même, perçue en tant qu’état fragile, ce qui induit, comme 

résultante de cette situation, la possibilité d'un brasier sécuritaire que pourraient exploiter les 

groupes terroristes pour instaurer un climat d’insécurité chronique.  

L'Algérie, perçue comme une puissance régionale occupe une place géo-historique et 

géostratégique dans le Sahel, ce qui a été quantifié à travers « l’approche  pour mesurer la 

puissance  des Etats», qui a confirmé que l'Algérie a les moyens de sa politique, ce qui lui 

permet de jouer des rôles et ce afin de garantir la sécurité et la stabilité régionale, Dont le rôle 

de l’Etat exportateur de la stabilité, de l'Etat initiateur… Et ce, sans négliger son statut d’Etat 

pivot dans la région. Le rôle régional de l’Algérie est basé sur une approche globale et 

collective, sachant que la sécurité dans la région du Sahel ne peut être réalisée avec 

l'approche militaire seulement, mais en se basant sur l’articulation entre la sécurité et le 

développement, et ensuite invoquer la nécessité de résoudre les crises par les négociations et 

les solutions pacifiques. C’es l’approche qui assurera la pérennité de la sécurité dans la 

région, vu l'expansion qu’a connue le concept de la sécurité pour englober, en même temps 

les facteurs: environnemental, culturel, économique, humain, écologique et sociétal ... Ce qui 

fait que l'Algérie opère avec une approche globale, mais sans exclusion ce qui nous renvoie à 

une approche collective pour résoudre ces menaces existantes et réelles, en raison de la 

nature des menaces et de la difficulté de l'environnement ou elles opèrent. Ce qui pousse 

l'Algérie à coopérer avec d’autres acteurs afin d’assurer la sécurité régionale, tout en évitant la 

militarisation et la securitisation des problèmes que connaît la région. Ce qui nous conduit à 

distinguer entre la perception et la gestion de l'Algérie des crises sécuritaires qui marquent 

l'espace sahélien, avec celles menées par d'autres acteurs, qui ont associé leur gestion avec la 

réalisation de leur intérêt et non pas assurer la sécurité dans la région elle-même. Mais La 

plupart de ces acteurs ont reconnu le statut central de l'Algérie dans la région, de même il est 
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considéré comme l'Etat qui détient les clés de la résolution des crises. Et ce malgré les 

nombreux défis et obstacles qui entrave le(s) rôle(s) de l'Algérie, mais la sécurité demeure une 

exigence fondamentale et primordiale dans les considérations d'intérêt propre à l'Algérie dans 

sa profondeur stratégique. 
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  :مقدمة

ع اغلب الوحدات  ة تط ة الراهنة في منطقة الساحل إلى وجود هشاشة أمن تشیر البیئة األمن

لة لهذه المنطقة، ة المش اس ة للجزائر  الس م ة اإلقل والتي تعرف على أساس أنها تدخل ضمن الدائرة األمن

ا، النیجر و أو ضمن الجوار األمني، خاصة ما تعل من ا ها بدولة  مالي، لیب ارها الدول التي مورتان اعت

العم االستراتیجي الصحراو أو الساحلي تعرف عجزا و  عرف  ل ما  تعبیر آخر فإنها تش فشال،  و

ة ما جعل أقع الذ جعل من الساحل اإلفرقي الوا .للجزائر ل ة ه ة تشهد هشاشة أمن كبر منطقة رماد

بیرة خاصة في تالجزا ات  ة اإلمین حدودها أئر تواجه تحد ان عزز من إم ة، ما  شاف الجنو ن

ة القادمة من الجنوب، من هنا فاناإل عة الالتماثل م تارخها لجزائر و ل ستراتیجي للتهدیدات ذات الطب ح

ا حتم علیها لعب دور أساسي في مواجهة الوضع القائم من إناتها وموقعها الجیواستراتیجي، فإم ن هذا 

ا األس ع الفضاء الساحلي و خالل إدراة القضا ة التي تط األخص دول الجوار أو التي تعرف بدول اس

حدث هذا في ه المشارع، ا ظل المیدان،  ة الفواعل دراكات و إلواقع تتداخل ف ا التي األجنب إلدارة القضا

عد اإل ،تشغل منطقة الساحل اإلفرقي   .غلب دول هذه المنطقةأ نفالت األمني الحاصل في خاصة 

ة حث لة ال   :المش

میز منطقة الساحل إلى طرح عدید التساؤالت حول الدور المخول للجزائر  یدفعنا الوضع األمني الذ 

ه، ه لع ع هذا الفضاء، عل ة التي تط م ة اإلقل اس ة والجیوس ات البیئة األمن   : في ضوء معط

ة الهشة في  - ه في ظل األوضاع األمن مي الذ یتوجب علیها لع ما یتمثل دور الجزائر اإلقل ف

شاف استراتیجي للتهدیدات في عمقها  ه تنامي مخاوف ان صاح الساحل اإلفرقي، الواقع الذ 

انة الجزائر في عمقها االستراتیجي الساحلي في ظل وجود ادراكاتالص ؟ وما هي م ومشارع  حراو

ة؟  عادها الجیواستراتیج ا تخص عمقها وأ مي، وفي قضا انة الجزائر في لعب دورها اإلقل ة لم ة مغی   أجنب

ة   :التساؤالت الفرع

ة في الساحل اإلفرقي،  .1 ةنامي ت منیف إلدراك واقع البیئة األمن واحتمال  التهدیدات األمن

شاف استراتیجي  الجزائر إ أمنيان اء و أن یدفعا  ات لى لعب دور أكبر مع تحمل أع مسؤول

؟القائمة والرهانات القادمة التهدیداتتتواف مع  مي محور فاعل إقل انتها   .، انطالقا من م

عاد ما هي محددات، مرتكزات و  .2 ة أ م اسة اإلقل ن  للجزائر؟الس م وما هو الدور أو األدوار التي 

  .أن تلعبها الجزائر لتحقی األمن و إقرار االستقرار في منطقة الساحل؟
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  ب 

ع الفضاء الساحلي، و  .3 ات والرهانات التي تط هل ما هو مستقبل الدور الجزائر في ظل التحد

 هذا الفضاء ماتنحن أمام تعاون أم صراع بین الفواعل والقو على اختالف أدوارها في إدارة أز 

ات و المصالح؟   ه المدر  الذ تتقاطع ف

ات الدراسة   :فرض

له الالتماثلي ابرز تحد  .1 ش ون التهدید  شیر إلى  تأزم الوضع األمني في الساحل اإلفرقي 

مي لدول المنطقة م موقعها و  أولهاو  ،إقل ح  .عمقها الساحليالجزائر 

ة، ا .2 م انة الجزائر اإلقل اس القوةالتعرف على م قادرة على أن  تجعل الجزائر ،ستنادا إلى منهج ق

ات المحتملة، التي تمیز منطقة  ادور تلعب  نها من مواجهة التهدیدات القائمة والتحد م ا،  م إقل

 . الساحل اإلفرقي

ستند علیها دور .3 ات التي  عاد واآلل ة الجزائر  األ اد والتوجهات األساس مي، إضافة إلى الم اإلقل

نها من لعب دور محور في مواجهة التهدیدات القائمة في  م ة،  م استها اإلقل للجزائر في س

ة األخر  الساحل، وهذا مقارنة م ة أو اإلقل   .ادوار الفواعل األجنب

قة   :الدراسات السا

ة  مقال - ا نتقالالجزائر واإل ": حمل عنوان ذالقو بوحن ق بین : إلى دور الالعب الفاعل في إفر

ة  ةالدبلوماس فاء األمني الداخليواإل  األمن ز الجزرة للدراسات"ن ه إلى الدور ، الصادرة عن مر ، أشار ف

أالمحور للجزائر في منطق األساس ة الساحل، مع مقارنة هذا الدور  دوار دول أخر منها فرنسا 

ما  والمغرب الذ یلعب دور المعرقل ادر أو الوس في حل أزمات المنطقة،  ه دور الم أكثر من لع

شر إلى  عات موقف الجزائر الحالي من األزمات التي تشهدها المنطقة، لكن المقال لم  تطرق إلى ت

اناتها؟، وما هي  انتها و إم ة؟، وما هي م م مرتكزات هذا الدور أو تبرر ما یؤشر لكون الجزائر قوة إقل

مي؟العوامل  نها من لعب دور محور و التحول إلى العب وفاعل إقل  .التي تم

ة ": المعنون " دمحم بوعشة"تاب - ة الجزائر ةالكبر في االستر  واألزمةالدبلوماس ة الدول ا : اتیج اح

ةطموح قوة إ ة افتراض م ا"قل انة الجزائر اإل، تناول فیها ال ة م ة حث بنظرة نقد م ارها قوة اقل ة واعت م قل

ة  ة ومصالحها الوطن ة التي تملیها العوامل الجغراف م ة، فهي لم تستطع الر بین النزعة االقل افتراض

اناتها ی ،وطموحات اطاراتها إم ة التي عرفتها أو  .ساسا خالل تسعینات القرن الماضين العوائ الداخل

مي، ما یدفع بها إن الواقع الحالي في منطقة الساحأ إال ن أ لىل تضع الجزائر في منطقة الحدث اإلقل

ة والذهاب وراء الحدود، ولو تطلب األتستعد لمواجهتها اق النظر عادة ، في إشارة منه إلى إ مر ضرات است
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ة الجزائرة، وهذا دفاعا عن أ اهنا هلكن  .منها القومي، حدودها ومصالحهافي العقیدة األمن و ما لفت انت

احث  ة في صنع القرار الخارجي ل تأثیرتحلیله على  واقتصاراهتمام ال ون بذلك المحدد البیئة الداخل

م الذ طغى على اإل ة التي تح ارات الخارج ة الجزائرة، سیرعت اسة الخارج رة القوة  الس ذا ف و

ة اإل م ة لها ما انجز االقل اسة خارج م شخصي على س قى مجرد ح ة ی ها ما لم تسطع یت وعلفتراض

ة متسائال حول . استغالله م ون الجزائر قوة اقل ه اعتراف  انة ألكن ف ن التحول الى هذه الم م  یف 

ة م انة القوة االقل ة للتحول الى م   .تفعیل القدرات والموارد الكامنة والفعل

 :معنونةوال « Stability »: الصادرة في مجلة "Laurence Aïda Ammour "مقال  -

« Algeria’s Role in the Sahelian Security Crisis » ، یمكن اعتبار ھذا المقال بمثابة

دراسة نقدیة لدور الجزائر الحالي في منطقة الساحل، فھو یعتبر أن الجزائر وجدت  صعوبة بالغة في 

 أن الجزائر والصحراویة، معتبرةنطقة العربیة التكیف مع حجم التغیرات اإلستراتیجیة المتسارعة في الم

 Algeria tries to keep on with old »: حدیثة لكن بذھنیة قدیمةتحاول التعامل مع مسائل معقدة و

solutions for new and more complex problems »إلى مكانة الجزائر  ةتطرق الباحث، لكن لم ت

ما تعلق منھ  یدة تبنتھا في سیاسیتھا الخارجیة،دوار عدحتى  حجم اإلیجابیات التي تولدت عن مواقف وأو

الساحل تبقى بید  ھذا بشھادة القوة الكبرى التي تعتبر أن مفاتیح حل األزمات في، وماليباألزمة في لیبیا و

  .عتبارات عدیدةالجزائر نظرا إل

 ,Robert Chase :ألفھ كل من، « Pivotal States and U.S .Strategy »: حمل عنوان مقال -

Emily Hill, Paul Kennedy عن  ا، تحدثوا فیھ"خارجیةالؤون شلا: "، عن مجلة1996، الصادر في

أین اعتبر الباحثون أن الجزائر مرشحة إستراتیجیة الدولة المحوریة في السیاسة الخارجیة األمریكیة، 

 عدد، المستمر االقتصادي التقدم :ستناد إلى مؤشرات واضحة، منھاون دولة محوریة إقلیمیة وھذا باإللك

 ھو المحوریة الدول یحدد كذلك من بین ما .واإلمكانات االقتصادیة الجغرافي الموقع، السكان من كبیر

 الحدود عبر الفوضى سیولد انھیارھا أن بمعنى. والدولي اإلقلیمي ستقراراإل على التأثیر في قدرتھا

رة إلى أن التقریر صنف الجزائر كدولة محوریة والمرض، تجدر اإلشا الطائفي، التلوث الھجرة، العنف

  .في منطقة شمال إفریقیا، رغم كونھا في تلك الفترة في أزمة داخلیة

 :، والتي تحمل عنوان« IFRI »:عن 2013، الصادرة في "Salim Chena" :دراسة -

« L’Algérie et son Sud, Quels enjeux sécuritaires »،  التاریخي  متدادتحدث فیھا عن اإل

الجیوسیاسي للجزائر في الساحل، لكن حجم التغیرات الجیوسیاسیة اإلقلیمیة الحاصلة حالیا أبرزت مكانة و

أن التھدیدات الجزائر كقوة إقلیمیة، ما یدفع بھا إلى إعادة تعریف مجالھا الجیوسیاسي الساحلي، خاصة و
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الذي یفرض على الجزائر لعب دور في المنطقة ككل، األمر الحالیة تمس بأمن واستقرار الجزائر و

  .مواجھة ھذه التھدیدات والتحدیات وفق إستراتیجیة واضحة تواكب حجم التغیرات المتسارعة في المنطقة

 National Role Conceptions in the study of » :، المعنون"K. J. Holsti: "مقال -

foreign policy» عن 1970، الصادر في :« International Studies Quarterly » الذي ، و

حلیل السیاسیة إسقاطھا في الدراسات المتعلقة بتلتي تناولت مقاربة الدور ویعتبر من ابرز المصادر ا

  .الدراسات االجتماعیة علىھذا بعدما كانت ھذه المقاربة مقتصرة فقط الخارجیة للدول، و

 « Role theory in international relations »: لمجموعة من المؤلفین تحت عنوانتاب  -

برز الكتب التي ركزت على الدور واعتباره نظریة من نظریات العالقات حیث یعتبر من احدث وأ

ع دورھا في تحلیل السلوك الخارجي للدول مب كل بإسھاماتھ بتعریف النظریة والدولیة، قام فیھ الكتا

  .النسق الدولي القوى فيإسقاط ھذا على عدید من الدول و

  :اإلطار الزماني

ة تأزم الوضع األمني في منطقة الساحل ) ،2014 – 2006(ینحصر مجال الدراسة ما بین   عد بدا أ 

ة، رغم أن دور الجزائر في هذه  ار الدولة المال عود إلى ما قبل اإلفرقي الذ تزامن مع انه المنطقة 

ه األمور حین  2006في  لرما اتفاق تمنراست، و 2012 خیر دلیل على إدراك الجزائر إلى ما ستؤول إل

ة مستدامة في شمال مالي، المنطقة التي  ة و عملت على خل تنم اتشهد هشاشة أمن ة حال لتتسارع   تنمو

تتحول على إثرها مالي إلى دولة فاشلة، ساهمت في هذا عدید المتغیرات منها تنفلت أكثر و األمور و 

ة تنامي ن م القاعدة في (شا الجماعات اإلرهاب ة و ) الد المغرب اإلسالميتنظ الجماعات اإلجرام

ع العري و اختالف أ عات الر الها ثم ت ة ش ة واإلجرام ة إلى ید الجماعات اإلرهاب تسرب األسلحة اللیب

ا إلى منطقة تشهد انها بینها، لتحوال منطقة الساحل و المتحالفة فی شاف استراتیجي غیر شمال إفرق

  .مسبوق 

اني   :اإلطار الم

ا جنوب الصحراءمنطقة الساحل اإلفرقي تشیر إلى تلك المنطقة التي تفصل شمال  ا عن إفرق   إفرق

مي للجزائر یدفع بنا إلى حصر مجال الد عرف بدول المیدان، و لكن دراسة الدور اإلقل التي راسة في ما 

ا مع الجزائر في أترت  ادمن ق عرف  ة و إطار ما  ة المشتر ات ان العمل ل منة األر مالي : التي تشمل 

ا   .النیجر، الجزائر، مورتان
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حث   :مناهج ال

مقارنة د: المنهج المقارن  - مي في مواجهة و سمح لنا  طة ور الجزائر اإلقل ة المح ات األمن دارة التحد إ

ة لدول داراة فواعل أخر ألزمات منطقة إبها مقارنة ب الساحل، على غرار فرنسا أو المجموعة االقتصاد

ا    .غرب إفرق

ةاعتم :حصائيالمنهج اإل - ات اإلحصائ قنا لجملة من العمل : ، على غراردنا على هذا المنهج عبر تطب

این ، الت ار قنا ...المتوس الحسابي، اإلنحراف المع اس قوة الدول واحتماالت  منهجل وهذا عند تطب ق

، في إطار عالقة تر )عینات الدراسة( تحلیل قدرات الدولهدف ب، االسرائیلي - تطور الصراع العري

ة معینة اس توازن القو في لحظة زمن ق سمح لنا    .بین أطراف عدیدة، األمر الذ 

ة منهاالمراحل ضاف إلى هذا جملة من الخطوات و  - هذا حسب لتحلیل والتفسیر و الوصف، ا: المنهج

ارات  تز"اعت تابها "مادلین غراو ة:"، في  حث في العلوم االجتماع ، التي ال تر في هذه "منط ال

حث العلمي   .الخطوات مناهج بل ما هي إال مراحل لل

  :أهداف الدراسة

ة   : األهداف الذات

 ات بهذا النوع من الدراسات ال ت انة إثراء الم حث في م ة أو الدول و تي ت أدوارها سواء الدول

الجزائر ودورها في الفضاء الساحلي ة، خاصة ما تعل منه  م   ؛اإلقل

 ة م ة اإلقل اس ة والجسوس ات األمن انة الجزائر ضمن الترتی وهذا من خالل  ،التعرف على م

قة التي تشه ادراك دور الجزائر على ضوء هذه التحوالت العم ة تسمح لنا  دها مؤشرات علم

  ؛منطقة الساحل

  انة ودور  ،مرتكزات الدور الجزائر النظر في محددات و ن التعرف على م م التي من خاللها 

ة معترف بها م ارها قوة إقل  ؛الجزائر من حیث اعت

  ة اإلالرغ ون  انة للجزائر  ةفي إعطاء م م ونها قوة إقل ة في  ات علم س  ،ستناد إلى معط ول

ة م ام ق ةت من خالل أح عد عن الروح العلم ل ال عیدة  ة  تكون  ات ذات ع من معط   .ن

ة   :األهداف الموضوع

  ار أنها تمثل امتداد جغرافي وعم ة، على اعت ة الساحل م ة اإلقل تحلیل واقع البیئة األمن

 ؛استراتیجي للجزائر

 انة التعرف على مي، م فاعل إقل انات الجزائر ودورها   ؛إم
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  ا الفضاء الساحليدوار اأالنظر في ة لقضا ؛ تهامقارنو  ،لفواعل األجنب  الدور الجزائر

 ة م ة اإلقل ات البیئة األمن مي في ضوء معط   .تحلیل مآالت دور الجزائر اإلقل

ة الدراسة    :أهم

ة المتسارعة التي ة مزمنة مني و أتشهدها منطقة الساحل من انفالت  في ظل األحداث األمن هشاشة أمن

ة تشهد دولها فشال و تأصل  ا لمنطقة رماد عجزا، األمر الذ یوحي إلى أن الجزائر مطوقة استراتیج

ا مي جنو أ منطقة الساحل اإلفرقي، من هنا فإن الجزائر توجد  ،التهدیدات خاصة من جوارها اإلقل

ا هذا الفضاء م موقعها االستراتیجي ،أمام ضرورة التحرك إلدارة قضا لها  ،ح ش م أن التهدیدات  ح و

س فق منطقة الساحل بل حت ،الالتماثلي أمن واستقرار ل ا، من هنا فمس  منطقة شمال إفرق ن إى 

ات الجزائر  ان م الجزائر ثم التعرف على قدرات وإ طة  ة المح ز على إدراك واقع البیئة األمن دراستنا تر

ننا من تاألمر الذ  ميیحلم ة مقارنته مع  من ثمو  ،للجزائر ل الدور اإلقل ان دوار الفواعل األخر أإم

ا منطقة الساحل ذا ، و لقضا ة، و م قوة إقل انة الجزائر  ا م دورها النظر في رهانات التالي استن

ة الممیزة لمنط الساحل م ات البیئة اإلقل مي المستقبلي في ظل معط   .اإلقل

مات   :الدراسة تقس

ات الجزائر دراسة الوضع الحالي .1 ان  :لمنطقة الساحل مع النظر في إم

حث  ذو داللة  اتعرفإعطائها  من حیث ،دفعنا إلى التعرف على منطقة الساحلیاالنطالق في ال

ة،  اس ة لهذا الفضاء، دراكات المختلفة للفواعل و مع النظر في اإلجیوس طة عادة و القو الدول المرت

ل منها،  ع هذه المنطقة من مصدرثم التعالمصلحة الخاصة  ة التي تط عة  ،رف على البیئة األمن طب

ل التهدیدات یز علىوش مي والجزائر دراسة  ، ثم التر ة هذه على األمن اإلقل ات الجیوامن تأثیر المعط

  .بوجه الخصوص

حث ثاني إلى دراسة  اس ثم االنتقال في م ات وهذا من خالل مؤشرات ق ان قوة الالجزائر من حیث اإلم

ة و  ، الماد ة األخر م قوة الفواعل اإلقل ة، ومقارنتها  ة  من التأكدوهذا بهدف المعنو ون الجزائر قوة فرض

ة م ات إقل نها من لعب دور أو مجموعة من األدوار في ظل معط انة تم اكتساب م سمح لها  ، ما 

ة القائمة اس   .البیئة الجیوس
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ادور الجزائر   .2 مي بین المع ة و اإلقل ةر اس ات البیئة الجیوس  :مقتض

ة، وهذا  استها الخارج ة في س م حث عن توجهاتها اإلقل ة یدفعنا إلى ال م انة الجزائر اإلقل الحدیث عن م

اسة  ة، ثم تحلیل الس اسة الخارج مقارة الدور في تحلیل الس عند تحلیل اإلطار النظر المتعل 

ات الخارج ات الجدیدة للتي تفرضها تعقیدات واالستمرارة، و ة من حیث الث من ثم إدراك التوجهات والتحد

ة و النس الدولي على الجزائر في توجهات ة، خاصة و ها الخارج م في  أن الجزائر وجدت نفسهااإلقل

ادئها و  ة، أ بین المعمعضلة التوفی بین م اس ات البیئة الجیوس اسمقتض ة الجیوس ة  ارة والعقالن

ة في جوارها و  ة والجیواقتصاد هو األمر الذ یتجلى في طرقة تعاطي الجزائر مع هذه التحوالت الجیوامن

مي  ها اإلقل مي من حیث مجاالت تحر ة، اإلقل ة، االقتصاد عادها األمن ة في أ ة، الدبلوماس التنمو

ة م ة الجزائر في مو ... والق حث ثاني لندرك من وراءه أهم اجهة التهدیدات القائمة، حل وهذا في م

وسالنزاعات الخاملة، وحتى في دوره ات بناء الثقة و  ا  م السالمفي عمل ل ...تدع في منطقة الساحل، 

انة الدولة المحورة للجزائر في عمقها الساحلي   .  هذا یؤسس لم

ادوار الفواعل األخر  .3 انتها مقارنة  مي للجزائر وم   رهانات الدور اإلقل

حث األول عد ا  ة التي تتواجد فیها، فإننا في الم م ات الجزائر للبیئة اإلقل انة ومدر لتعرف على م

ة لمنطقة الساحلسنعمل على  ل هذا مع ادوار الدول والفواعل األخر لواقع البیئة األمن ، وهذا مقارنة 

ةاستنادا إلى مقارات، منها  م ة  ،)فرقياإلتحاد اإل( المقارات اإلقل م ، ثم )CEDEAO(وما دون اإلقل

ات المتحدةالمغ( ةتالمقارات الدوال ةأخیرا ، و )رب، فرنسا والوال أما  (ONU - UE)  المقارات المنظمات

حث الثاني فانه یتمحور حول  ع العم الم مستقبل الدور الجزائر في ظل الرهانات التي تط

ه، االستراتیجي الساحلي مي  منيل واقع ومستقبل ورهانات الدور األتحلی على والذ اعتمدنا ف اإلقل

ة للجزائر الدعوة إلى الحلول السلم مي الذ یتسم  قاء الجزائر على نفس التوجه اإلقل ، سواء من 

ة لالزمات التي تعرفها دول المنطقة اس مبدأ عدم ال، واإلوالس ة للدول، أكتفاء  و تدخل في الشؤون الداخل

ة و و  لى أداءالعمل ع م العمل على حل األزمات العالقة  دولة محورة في المنطقة معلعب دور قوة إقل

ل واقعو  ة  ات األمن من في احتمال تزاید درجة ة و مواجهة التهدیدات والتحد س الذ  ة، او الع عقالن

ه الجزائر عاجزة عن تحقی أمنها نظرا لتزاید حجم االنفال ت األمني االنفالت األمني، والذ تكون ف

ة في المنطقة وتزاید نفوذها مقابل تناقص دور وتأثیر الجزائر  ه تدخل الفواعل األجنب صاح الحاصل، 

ة، ا ا األساس ع لعمقها اإلعلى القضا  .ستراتیجي الصحراو لتي هي في األساس تت
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل  

ولاأل   
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ات و واقع منطق: الفصل األول ان   قدرات الجزائرة الساحل مع النظر في إم
 

ة تكون  - ة، من حیث التطور في المقارات التي  بإبرازالبدا ع دراسة النظرات األمن أهم ما ط

ح الحدیث یدور  اردة أین أص ة الحرب ال عد نها ذا حجم التحول الذ میزها خاصة  تخص هذا الحقل، و

ذا األجندة من حول مقا نهاجن، و و عة، األمر الذ نظرت له مدرسة  عادها الس رة لألمن الشامل بإ

ة ال ذا تقرر برنامج األمم المتحدة من اجل التنم  ، وما هذا التحول إال1994صادر في اجل األمن و

ع ل من القوة والتهدید، سواء من حیث المصدر أو الطب ة، أین نتیجة للتغیر الحاصل في مضمون 

ة  النس ، األمر نفسه  ر عد العس حصرها في ال ب، تعدت بذلك ما  حت القوة مفهوم شامل ومر أص

حصرها في التهدیدات ارز هنا  للتهدیدات التي تعدت المفهوم الصلب الذ  رة، و التحول ال ن العس م

ة في التالي وحدة التحلیل األساس ل اهتمام و ز  ة في تحول اإلنسان إلى مر   .الدراسات األمن

األساس العم  اني للدراسة التي تنحصر في منطقة الساحل و ثم االنتقال إلى التعرف على اإلطار الم

ة و الصحراو للجزائر، من حیث  اس ة لهذه المنطقة، ثم تحلیل النظر في الدالالت الجیوس الجیواستراتیج

شاف مخرجات الوضع األمني الراهن وتأثیره على األمن الوطن ات ان ي للجزائر الذ یواجه مخاطر وتحد

ا، األمر الذ یدفعنا إلى النظر في طرقة تعاطي الجزائر مع هذا الوضع من خالل  استراتیجي جنو

ات الجز النظر في قدرات و  ان م ات و إ ة وهو ما یتواف مع ما ائر في مواجهتها لهذه التحد التهدیدات األمن

مي جزائر تملكه من قوة، تسمح لها بتبو  ة الحدیث عن دور إقل ان التالي إم انة الدولة المحورة، و ء م

ع وتمیز منطقة الساحلا و یتطاب مع إدراكه دارتها لألوضاع التي تط   .إ
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حث األول .1 ة فیها: الم ة منطقة الساحل و واقع البیئة األمن اس   جیوس
ر إلى مق :مفهوم األمن: أوال ة األمن العس ة األمن الشاملمن مقار   ار

  :ض مفهوم األمن-1

شیر إلى انتفاء مظاهر س  رت "الخوف، القل أو التهدید، فحسب : األمن في مفهومه ال رو

نمارا ه  "م تا ي األسب في  ة، سواء منها "جوهر األمن"وزر الدفاع األمر عني التنم ، فإن هذا األخیر 

ة في اس ة أو الس ة أو االجتماع ن  االقتصاد رة وإ س هو المعدات العس ة مضمونة، فاألمن ل ظل حما

ر و  ان یتضمنها، س هو النشا العس ةواألمن ل عني التنم شمله، إن األمن  ان  ن  ة و  ،إ دون التنم

ون هناك أمن ن أن  م ر في تعرف األمن وتجاوزه  ،)1("ال  عد العس األمر الذ یوحي بتجاوز ال

،  حسب أما. تصادالشتمال الجانب االق د ارة عن اإلجراءات التي تقوم بها أمین هو فاألمن هو ع

انها ومصالحها في الحاضر و الدولة في  المتغیرات  مراعاةالمستقبل مع حدود طاقتها للحفا على 

ة ر لمفهوم األمن )2(.الدول ار العس ذا  .حیث یتجاوز هذا التعرف االعت ك دافید و دومین

)Dominique David( شیر إلى ه الفرد أو  أن، الذ  ون ف األمن هو ذلك الوضع الذ ال 

ن  م انات لمواجهته، وحالة األمن هذه  المجموعة في حالة هشاشة، التهدید غیر وارد، وأننا نملك اإلم

اسات الدفاع اسات من بینها س اع مجموعة من الس قها من خالل إت   )3(.تحق

ة نورد لكن من بین أكثر التعار - رن والمتخصصین في الدراسات األمن ف التي نالت إجماع عدید المف

مصطلح غامض .ارنولد والفرزتعرف   "National Security:في مقال له تحت عنوان األمن الوطني 

as an Ambiguous Symbol"شیر إلى التعرف التالي اب : ،  س غ ق األمن في معناه الموضوعي، 

م م التهدید على الق اب الخوف من أ هجوم على الق ة، و في معناه الذاتي غ تس   (4) .الم

ة یجمعون على الحد األدنى من المعاییر الثالثة المقدمة من طرف ولفرز   ا األمن فالمختصون في القضا

ة مجموعة  فترض من أ اب  الحفا علىمحاولة لتعرف األمن، حیث  ة، غ تس زة الم مها المر ق

                                                             
رت ماكنامارا،  -1   .125، ص 1970 الهیئة المصرة العامة للتألیف والنشر: یوسف شاهین، مصر: ، ترجمةجوهر األمنرو
ش،  -2 ة، :  عمان ،األمن الوطني و إدارة األزماتنواف قط    .18 – 17ص . ، ص2009دار الرا

3 -  David DOMINIQUE, SECURITE : L’APRES-NEW YORK, Paris : Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 2002, p 09. 
4 - Arnold WOLFERS, « NATIONAL SECURITY  AS AN AMBIGUOUS SYMBOL », Political Science 
Quarterly, Vol. 67, N°. 4  . 1952, p 485. 
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ة من أجلها التهدیدات اس  .ضدها، وتسطیر أهداف س

اینةفإن التعارف ا "شارل فیلیب دافید"لهذا فحسب  الح أنها مت و مختلفة، لكن ترتكز في لمقدمة لألمن 

قاء : مجملها على زة، القدرة على ال م المر اب الحرب، استمرار مصالح الدولة، الحفا على الق غ

ش ة الدولة، انتفاء التهدیدات، فعل الخطاب، انعتاق التصد للهجوم، تحسین ظروف الع ، تقو

حاول ... اإلنسان زة التي  م المر الق مس  ر الذ قد  ر أو غیر العس اب التهدید العس ما أنه غ

رة عد اللجوء إلى استعمال القوة العس ست   )1( .الفرد أو الجماعة ترقیتها والحفا علیها، األمر الذ ال 

ة تتمثل في" ار بوزان"أما حسب  ة تتمحور حول أرعة أسئلة أساس   :فأن الدراسات األمن

معنى ما هي الوحدة التي یجب   . أ ة؟ ما هو موضوع األمن؟  ما هي وحدة التحلیل األساس

ة، البیئة أو األرض  زة الدولة، األمة، الفرد، الجماعات اإلثن مها المر المحافظة والدفاع عن ق

  .في حد ذاتها؟

ة؟ هل  . ب ة على نفس الدرجة مع التهدیدات الخارج   .یجب النظر إلى التهدیدات الداخل

ر المر   . ت عد من الجانب العس ن الحدیث عن األمن أ م   .كز على القوة؟تهل 

ة التهدید و   . ث ة وحر طه الشدید مع دینام   )2( .الخطر؟هل یجب النظر إلى األمن وترا

ةمفهوم األمن من خالل ثالثة مقارات رئ-1  :س
ة النس الدولي، وحجم ة لدینام  عادة ما ینظر إلى األمن من خالل جملة من التطورات المصاح

رة التي حاولت و  ننا من تحدید مفهوم األمن من المساهمات الف م ال تزال تفسیر هذا الواقع، األمر الذ 

ة  ة تقرنا إلى فهم ماه   :األمنخالل إدراك تطوره من خالل ثالث مقارات أساس

ر  ة األمن العس   : مقار
ا و سادت هذ عد صلح واست فال قتصر على تأمین حدود  نشأة الدولة األمةه المقارة  ان مفهوم األمن  ف

ر خارجي ادتها أو استقرار  .الدولة األمة ضد أ تهدید عس مي أو س یهددها أو یهدد تكاملها اإلقل

                                                             
1 - David CHARLES- PHILIPPE, LA GUERRE ET LA PAIX : APPROCHES  CONTEMPORAINES DE LA 
SECURITE ET DE LA STRATEGIE, Paris : Presses de la Foundation Nationale des Sciences Politiques, 
2000, p. p 30 – 31. 
2  - Barry BUZAN, Lene Hansen, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SECURITY STUDIES, UK: 
Cambridge University Press, 2009, p. p 10 -12. 
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مس إحد مصالحها الوطن اسي أو  ة تلك المصالح فإن استخدام القوة . ةنظامها الس في سبیل حما

ة لتحقی األمن رة تعتبر األداة األساس  . العس

المتمثل أساسا في انتفاء ) David A. Baldwin(من بین التعارف التي تمیز هذه المقارة نورد تعرف 

قاء الوطن أو رفاهیته مس ب -threats to national survival or well ». التهدید الذ 

being » حق األمن نظرا ل ر وحده ال  أن الجانب العس شمل البیئةرغم إقراره   تعدد مصادر التهدید ل

ئة ه تعرف ، )1 (...االقتصاد األو مان"األمر نفسه ذهب إل األمة ":  Walter-Lippmann -والتر لی

مها األ ق ة  ست في خطر اإلضطرار إلى التضح معنى أنها ل ة، وفي حال تعرضها العتداء آمنة  ساس

مها في هذه الحرب ع الخروج منه منتصرة ومحافظة على نصرها وق ظهر هذا التعرف أن   .تستط حیث 

ه أن على الدولة أن تتخذ لة على صد أ هجوم أو  إفشاله، و األمن یتجسد في قدرة أ دو  عني حس هذا 

ة أمنها، سواء  اطات الالزمة لحما ع االحت المحافظة على الهدوء و تعجم االستقرار داخل حدود ل ذلك 

ادتها دون اللجوء إلى الحرب، و  ة و ذلك س اسات الداخل ةون عن طر الس لعالقات ا ،الخارج

ة نها من الدبلوماس م شر ما  ون لها من االستعداد الماد و ال ، أما إذا فرضت علیها الحرب البد أن 

الدفاع اإلنتصار في الحرب، وهنا ، أ أنه من أجل توفیر األمن للدولة البد لها أن قترن مفهوم األمن 

ان نوعها ووسائلها ن  ،تكون على أتم االستعداد للحرب، مهما  م الجانب الدفاعي فال  خاصة ما تعل 

ة ة قو اسة دفاع س ش و  ،الحصول على األمن إال  مة تكون مرتكزة على الج ة المتح اس ادة الس في الق

  )2(.زمام األمور

ا  عد معاهدة واست فال ة، فمنذ بروز الدولة األمة  تس م الم اب التهدید عن الق غ فعادة ما یتم ر األمن 

مي من ة المحتملة و  والدول تعمل جاهدة على ضمان أمنها اإلقل المتمثلة أساسا في اإلعتداءات الخارج

مها ا ،هجوم دولة أخر على إقل ل من مفهومي األمن و لتراما یوحي  الدفاع، فمهام األمن حسب  بین 

ضمان  ل وقت و تحت أ ظرف، األمر الذ یتحق  هذه المقارة تقتصر على ضمان أمن الدولة في 

                                                             
1 - David A. BALDWIN, « SECURITY STUDIES AND THE END OF THE COLD WAR », World Politics, 
vol.48 N°.1, Octobre 1995, p.134. 

ة: الدفاع و األمن"محمـد غـري،  -  2 ة تحدید المفهومین من وجهة نظر جیواستراتج ال : مـداخلـة مقـدمـة في الملتقـى الدولــي  ، "إش
، : قسنطینة ،واقع و أفاق: حول الجزائر و األمن في المتوس    .04، ص 2008أفـرل  30 -29جامعة منتور
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م أمن مؤسسات الشعب و  قل ونة للدولة األمة من شعب، سلطة وإ ة الم ان األساس م الدولة أ األر قل إ

ةإضافة إلى احترام المعاهدات و    )1( . األحالف الدول

ة التي المقارة حیز أوسع من الدراسة و  حیث نالت هده حث، خصوصا من طرف المدرسة الواقع ال

حف وجودها هو تحقی األمن و  ،لدولة األمة وحدة التحلیلاعتبرت أن ا ة، وأن أساس ما  ة األساس المرجع

ار االرت اعت ه الصلب،  رة و ا الموجود بین القوة المن جان ة التي تتمثل في حف عس المصلحة األساس

قاء عرف . ال الي"وعلى العموم  ، على أساس أنه تأمین سالمة " عبد الوهاب الك منظوره التقلید األمن 

ة أو  ة نتیجة ضغو خارج طرة أجنب ة قد تؤد بها إلى الوقوع تحت س ة وخارج الدولة من أخطار داخل

ار داخلي   .)2(انه

اردة، عجل في طرح مفهوم جدید إال أن ال عد الحرب ال عة التهدیدات و النزاعات في فترة ما  تحول في طب

ة متجاوزا بذلك  ر لألمنأكثر شمول فإن  David A. Baldwinو إن لم یلغیها، فحسب المفهوم العس

عد الحر  ة  ة الدول اس أكبر األحداث المؤثرة في الس اردة ینظر إلیها  ة الحرب ال ة، نها ة الثان ب العالم

عد القصور الذ شهدته  عة األمن واألمن الوطني، خصوصا  رن حول طب بیر بین المف این  صاحبها ت

شیر إلى أن ثالثة رؤ تكونت و  قا، إال انه  ار االتحاد السوفیتي سا انه هذه الدراسات عموما في التنبؤ 

ة ار التال   :هي ترتكز أساس حول األف

ر  .1 ة؛القوة العس اسة الدول   ة تقلصت أهمیتها في الس

ة و األمن الوطني؛ .2   الحاجة إلى إعادة فحص طرقة النظر في العالقات الدول

  )3(.الحاجة إلى تبني مفهوم أوسع لألمن الوطن .3

اردة   عد الحرب ال ة في فترة ما  ص من قبل دارسي العالقات الدول مزد من التمح فمفهوم األمن حظي 

عة النس وهو ما أد إل عد التحول في طب م أخر أبرزها مفهوم األمن اإلنساني، إذ  ى ظهور مفاه

ة ة في العالقات الدول ة للمعادلة األمن افة االفتراضات األساس ة إلعادة النظر في   .الدولي، نتیجة منطق

ة إذ  را على الدولة الوطن ة ح عد الفعل والتأثیر في العالقات الدول ة لم  ح هناك فاعلون فمن ناح أص

عة     اإلضافة إلى التحول في طب ة،  ة والدول م ة اإلقل وم المنظمات الح دولیون من غیر الدول 

ر الخارجي هو مصدر التهدید الوحید ألمن  عد التهدید العس ة، حیث لم  ومصادر تهدید الدولة الوطن
                                                             

1 - Francart LOUP, LIVRE GRIS SUE LA SECURITE ET LA DEFENSE, paris : Economica, 2006, p 110. 
الي وآخر  - 2 ةون، عبد الوهاب الك اس ة للدراسات والنشر، : ، بیروتالموسوعة الس  .131، ص 1979المؤسسة العر

3 - David A. BALDWIN, op-cit, p 118. 
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حت اآلن تواجه أنما عدیدة من الت ة الدولة، فهذه األخیرة أص رة تماثل الضرورة عس ست  هدید، والتي ل

ر منها تجارة المخدرات، اإلرهاب و الجرمة المنظمة عد   )1(.نذ ان أ دولة أن تغل حیث انه لم  بإم

اسي في أ حدودها و  ما أن الضعف االقتصاد والس رة للحیلولة دون انتشارها،  أن تستخدم القوة العس

قتصر على الم عد  ، بل تمتد تلك امجتمع لم  أمراض  آلثار لخارج الحدود في صورة تلوثواطنین فق

ئة، إرهاب والجئین، و    )2(.أدوات مختلفةها تعاونا على المستو العالمي و من ثم یتطلب التعامل معأو

ة األمن اإلنساني   :مقار
معنى أألمن اإلنساني یرتكز على الفرد و مفهوم ا  ة  وحدة تحلیل أساس س الدولة  ة ل اسة أمن ن أ س

ون الهدف األساسي منها هو تحقی أمن الفرد بجانب أمن الدولة إذ قد تكون الدولة آمنة في  یجب أن 

ان تكون الدولة مصدرا من مصادر تهدید أمن  عض األح ه أمن مواطنیها، بل أنه في  وقت یتناقص ف

نتاج لمجموعة التحوالت التي شهدتها  مواطنیها، ومن ثم یجب عدم الفصل بینهما، أین برز مفهوم األمن

اردة، أن المنظور  عة مفهوم األمن، إذ أثبتت خبرة الحرب ال طب ما یتعل  اردة ف عد الحرب ال فترة ما 

ا للتع اف ن  ة و السائد لألمن لم  ا األمن عة القضا عد الحرب امل مع طب مصادر التهدید في فترة ما 

اردة، ما أفضى إلى ضرورة  عة مصادر التهدید الجدیدتوسلاال س طب ع   )3(.ةع في منظور األمن الذ 

قاء والكرامة  ال ل التهدیدات التي تمس  شمل  ه فإن الحدیث عن األمن اإلنساني یتطلب وجود إدراك  عل

ة، خاصة التأكید على  ة المستدامةاإلنسان والنمو المستمر، مع العمل على  إزالة  حقوق اإلنسان، التنم

الهال ة والتمییز على اختالف أش ادة الجماع  )4( .عنف، اإلرهاب، استبداد الدولة واإل

ش والقوة و فاألمن اإلنساني بهذا المعنى یتجاوز البؤ  زة على الج ة المر ز ر التقلید حل محلها لیر ن لم  إ

وحدة تحلیل   )5(. على الفرد 

                                                             
ةأسامة بن صادق طیب،  -  1 مة في الوطن العري بین الواقع و المأمول التنم ز : ، اإلصدار الحاد عشر، جدةالمستد مر

  .203، ص 2009اإلنتاج اإلعالمي، 
  .206، ص نفس المرجع  - 2
  .203 – 202ص  .، صنفس المرجع -   3

4 - Pierre SANE, HUMAN SECURITY (APPROACHES AND CHALLENGES), Paris: United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Publishing, 2008, p 03. 
5 - Richard JOLLY and Deepayan Basu Ray, « UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME: THE 
HUMAN SECURITY FRAMEWORK AND NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORTS», United Nations: 
Human Development Report Office, 2006, p 05. 
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ة  شر ة ال ر التنم ة مفهوم األمن التي اهتمت بدراسة ألول مر عتبر من أبرز التقارر  :1994تقر

م مقابل االعتداء الخارجي      أناإلنساني خصوصا، و  أمن اإلقل لة مرت  قي لمدة طو مصطلح األمن 

ة أو األمن الشامل ضد أ اعتداء نوو  اسة الخارج ة في الس ة المصلحة الوطن   :أو حما

 الدولة األمة أكثر من الف   رد؛هذا المفهوم ارت  

 ل العالم؛ اردة عبر  الحرب ال انت منشغلة    القو الكبر 

 شوفة ضد أ تهدید نظرا لهشاشتها؛ انت م ة الحدیثة اإلستقالل    الدول النام

  طالة، الجرمة ة من التهدید الصادر من األمراض، المجاعة، ال عني الحما الصراع معنى األمن 

اسي و  عالمجتمعي القمع الس  ة؛الكوارث الطب

 حت داخل الدول أكثر مما هي بین الدول اردة أص عد الحرب ال  )1(.ما أن النزاعات في فترة ما 

ة ز على أرعة خصائص أساس   :مفهوم األمن اإلنساني یر
الفرد أینما وجد؛ .1   األمن اإلنساني له معنى عالمي، فهو مرت 

ما بینها؛ .2   مشتمالت األمن اإلنساني متداخلة ف

یز على مبدأ التدخل؛ األمن اإلنساني .3 ز على العمل الوقائي أكثر من التر  یر

ة  .4 س وحدة تحلیل رئ أخذ الفرد    ). peopole - centred(األمن اإلنساني 

  :مفهوم األمن اإلنساني یتضمن معنیین أساسیین
ل الت .1 ئة، أمراض، مجاعة و األمن ضد    ؛...قمعهدیدات من أو

ة من األخطار المفاجئة التي تم .2 اة الفرد أینما وجد، خصوصا و  سالحما أن التهدیدات تتواجد ح

ات ل المستو  )2( .على 

اردة عد الحرب ال یز على نقطتین تمثالن منعرج التحول في فترة ما   : األمر الذ یتطلب التر

 م، و األمن وحده ال ضمن أمن األفراد؛ ینحصر في الدفاع عن اإلقل   التالي یتوسع ل

 ة مستدامةتاألمن عن طر السالح إلى أمن ن یجب المرور من ضما   .ضمنه تنم

                                                             
1 - United Nations Development Programme, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994, New York : Oxford 
University Press, p.p 22 – 23. 
2 - ibid p 23. 
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ه اإلشارة إلى الئحة من  شرة، و ما تم ف لة   التهدیدات التي تواجه ال القائمة الطو التي وصفها التقرر 

فها في  عة أصنافوالتي قام بتصن ، الغذائي، الصحي، أمن : تتمحور أساسا على س األمن االقتصاد

، أمن ا اسيوعة، األمن الشخصي و لمجمالمح   )1(.الس

ة المتعلقة ب إال عده عن النزعة التقلید شتمل على نزعة جدیدة، ت تحلیل األمن أن مفهوم األمن اإلنساني 

ة المطلقة في المحافظة على األمن لتي تعطي الدولة الجهة الوحیدة و ااإلنساني العالمي، و  المرجع

ما أنه القدرة على تحصین الدولفاألمن اإلنساني هو القدرة ". اإلنساني ة الناس    )2( ".على حما

ه  س األسب للبنك الدولي و ) james wolfensohn(األمر الذ ذهب إل : الذ أشار إلى أنهالرئ

ر في " ة و الحدود، علینا أن نف ر عد من الفرق و الكتائب العس ر ا ر في األمن علینا أن نف عندما نف

  )3( ".الحرب ضد الفقر: ر في رح حرب جدیدةاإلنسان و أمنه، أن نف

ة األمن الشامل   : مقار
ز فق على األمن ا ة من وجهة نظر، ال تر لقومي الضی المبني على مقارة جدیدة تر المسائل األمن

حتاج اآلن إلى أمن شاالقوة، و  ح العالم  ة بین الدول، بل أص اره تسو اعت عد من األمن الدولي  مل أو أ

الم حول األمن العالمي "قد عرض هذا المفهوم من قبل مي و عال في تقرر خبراء أودع  ،"1982لجنة 

ة العامة الد األمین العام لمنظمة األمم المتحدة، بناء 1983سنة  أنه فق االعتراف ": على طلب الجمع

ة  ة، اإلجتماع رة اإلقتصاد ان في مظاهره العس ، سواء  ة أو في و أن األمن هو أمن فرد اس الس

ة و  ة من العالقات مظاهره الوطن ع األمم اتخاذ تدابیر من أجل إقامته في هذه الحق ة تستط الدول

ادلة   )4(". المت

ر س هذه المقارة نذ   :من بین عدید الحجج التي دفعت إلى تأس

 ة،  وتنامي األزمات و  زوال رة التقلید ة؛المخاطر العس   النزاعات الداخل

  ة التأكید   ؛)حقوق اإلنسان(المتزاید على المراجع المشتر

  ة و (ظهور مخاطر جدیدة ةصح   ؛...)یئ
                                                             

1 - United Nations Development Programme, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994, op-cit, p 26. 
ة و األمن اإلنساني"علي احمد الطراح، غسان منیر حمزة سنو،  -2 ة و التنم ة العالم منة االقتصاد ةمجلة العلوم ا، "اله  إلنسان

رة س ع،    .4 – 2ص . ص: العدد الرا
  .4 – 2ص . ، صنفس المرجع -3
لین،  مونریالتیر د  -4 او جان  ة للدراسات والنشر : علي محمود مقلد، بیروت: ، ترجمةموسوعة اإلستراتیج المؤسسة الجامع

 .258، ص 2001والتوزع 
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م أن األمن ال  عني  اإلجماعن اقتصاره على سالمة الدول حتى و مما  انت    )1(. لو 

یز على القوة في عالم یت ة من التسلح، و فالتر ات عال مستو شیر میز  ادل  ة االعتماد المت طه حر تض

ة المطاف أإل قلص في نها ،  فضال عن ى أن سعي الدول منفردة لتعزز أمنها، سوف  من الدول األخر

ال إذلك ف ة غیر واقعي، إذ توجد أش رة في التعامل مع المعضالت األمن یز على المخاطر العس ن التر

عة اقتصاد من المخاطر التي تهدد الدول، و أخر  ة و هي ذات طب ة،ة، بیئ ون وراءها  حتى ثقاف ما قد 

ات متعددة ل هذا أد إلى تبني مفهوم موسع لألمن أخذ تسم   :فاعلون آخرن غیر الدولة، 

  األمن المتكامل)comprehensive security( ال التهدید؛ ل أش   حیث یتضمن 

  ة ة؛) security partnership(الشراكة األمن   حیث یتم إشراك الدول غیر الغر

 ادل م  )mutual security( األمن المت ا عن نزوع الدول منفردة إلى تعظ أین یتم التخلي نسب

؛   أمنها على حساب الدول األخر

  األمن التعاوني)cooperative security(  ة الحتواء اء األمن أین یتم تقاسم األع

  )2(.التهدیدات

ع مفه س الحاجة إلى توس ع قه، رغم وم األمن و لهذا فاألمن الشامل  غفل الحاجة إلى الدفاع تعم أنه ال 

ما  ه،  ا ذات الصلة  افة القضا الت األمن الوطني، یجب أن تشمل  صر على أن تحل ، فإنه  ر العس

، البیئ   )3( .األمن المجتمعيي، أمن الطاقة، األمن اإلنساني و فیها األمن االقتصاد

انت توجه وف منط المو  ة التي  رة التقلید عد فترة فالتهدیدات العس انتها  اجهة، أخذت تفقد م

ات التي تش ه إتهام للبیروقراط رة، و التسعینات، بل تم توج ة العس ات الصناع التي تحاول ل المر

شرةقاء على مثل هذه التهدیدات، بل و اإل ة التي تهدد ال ق غفال التهدیدات الحق التهدیدات الناتجة . إ

موغرافي عن الت فرض التعاون أكثر من الصدام، من و خلف، اإلنفجار الد ، األمر الذ  تدهور المح

  )4(.هنا برز مفهوم األمن الشامل

ار بوزان الذ نقل  اهذ ة، إذ یرجع الفضل للمنظر  ة في مجال الدراسات األمن التوجه أحدث ثورة معرف
                                                             

لین مونریالتیر د  - 1 ر مرجع ،و جان   .258 ، صساب الذ
ة العامة"عادل زقاغ ،  -  2 اس ة، خطاب األمننة و صناعة الس ة المجتمع اسة العامة، "المعضلة األمن ة للس ، العدد المجلة الجزائر

  .63 -64ص . ، ص2011األول، سبتمبر 
نسن،  - 3 ة المتحدةقاموس األمن الدوليبول رو حوث ا: ، اإلمارات العر ز اإلمارات للدراسات وال ة، مر ، ص 2009إلستراتیج
66.  

4 - Hervé COUTAU-BEGARIE, TRAITE DE STRATEGIE, 6 édition , Paris : Economica, 2008,p 49. 
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ر إلى المفهوم الموسع  عد العس ع مفهوم األمن من معناه الضی المنحصر على ال الذ شمل جم

اة یزته المواطنة: مناحي الح اسي الذ ر ة ،األمن الس مقراط ة  الد واألمن االقتصاد المبني على تلب

الغذاء و الحاج   .الخ..الماء، واألمن المجتمعي القائم على التجانس االجتماعيات الضرورة للمواطنین 

  

ا ة لمنطقة الساحل، وٕادراك: ثان اس  :ات الفواعل لهذا الفضاءالدالالت الجیوس

قي. 1  :المفهوم االصطالحي والجغرافي لمنطقة الساحل اإلفر
ا، من بی ة في الوقت ن أهم المناط التي تشهد توترا و تعتبر منطقة الساحل اإلفرقي حال دینام

ة هشاشة الدولة القوم ة ومتداخلة، أین تترا عوامل عدیدة  ل وانخفاض  الحالي فاألزمات في الساحل ه

اب التي تدفع إل ة، وغیرها من األس ات التنم ، وضعف مستو اد التوتر والصراع األداء االقتصاد ى ازد

ة وسرعة نمو وعدم اإل ة، ودوام ارتفاع أسعار المواد الغذائ ستقرار في هذه المنطقة وتأثیر التغیرات المناخ

ة التي  امة، الفساد والتوترات الداخل ان، ضعف الح عي أن تواجه الس التالي فمن الطب ال تجد حلوال، و

ة، تجارة المخدرات واإلرهاب التي تؤثر على  ال ات الفقر المدقع، وخطر العنف األصولي، الراد تحد

لال   .....وضع األمني في المنطقة 

منطقة الساحل ا المتعلقة بها، إضافةاإلفرقي، مع العمل على تحلیل و  فاالهتمام  إلى  تفسیر القضا

ضاح  ل، بهدف إ ة للمنطقة  ولوج ة واألنثرو ة، اإلجتماع ة، اإلقتصاد اس حث في الجوانب الجیوس ال

ات واأل حالة الالإستقرار التي  عاد التي بنیت علیها األحداث وأنتجت مخرجاتالخلف ثیرا ما ترت 

  . تشهدها المنطقة

ف   . أ   :الساحل منطقةالتعر
ا جنوب الصحراء عن شمالها وف التعبیر الجغرافي، أو الساحل اإلفرقي منطقة تض ة، تفصل إفرق ارس

ة ة إثن مقارة عرق ضاء  ا الب ا السوداء عن إفرق أو المنطقة التي تفصل  ،هي المنطقة التي تفصل إفرق

مقارة دین ة  ح ة أو المس ا الوثن ا المسلمة عن إفرق ذلك مسرح لعدة و إفرق ید األزمات حضارة، لكنها 

م فیها عدید المتغیرات، هذا المنط الذ ة التي تتح ذا الصراعات المرض ة، و ل شیر إلى وجود اله  

طة و  ةسلسلة مترا ا حول معضلتي األمن والتنم لها تقر اب التي تدور    .متداخلة من األس
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ن أن نعرف منطقة الساحل من عدة نواحي تتعد التعرف الجغرافي الجا - ونها امد م شیر إلى  لذ 

ا إلى ارترا، و ت المنطقة التي ینافاسو التشاد، السنغال، السودان مالي النیجر متد من مورتان تشمل بور

فصل الصحراء الكبر و ونیجیرا وهي  ل حزام  اتش   .)1( السافانا في الجنوب عن شمال إفرق

عرف الساحل - اسي محدد بذاته و  ما  ة صفته فضاء جیوس اته، ففي النصوص العر متمیز بخصوص

مثل الساحل  الد السودان، ومن هذا المنطل  الد المغرب و عرف على أنه الفضاء الفاصل بین  مة  القد

ا السوداء جنوب الصحراء فرق ة المطلة على المتوس وإ ا الشمال  .)2( اإلفرقي معبرا بین إفرق

  :المفهوم االصطالحي لمنطقة الساحل  . ب
ات عدیدة أطلق ساحللل  ة و تسم ات وحدود جغراف ة اختلفت ت على المنطقة لتعبر عن وضع ولوج أنترو

  .اختالف وجودها عبر األزمنة، و المدلول الحضار الذ أنتج المصطلح

أسماء عدیدة أهمها الح أن منطقة الساحل عرفت  ة، الصحراء الكبر : و الد السی الد السودان، 

ه هو السهل اإلفرقيالساحل اإلفرق  )3( .ي، الساحل الصحراو والمصطلح غیر المتعارف عل

ة  . ت ة الجغراف ف منطقة الساحل من الناح   :تعر
ل   ة، إذ تش ا االستوائ فرق ا وإ طة الواقعة بین شمال إفرق یرمز الساحل اإلفرقي إلى المنطقة الوس

ست وفیرة وغ ة، األمطار فیها ل ولوج  )4( .یر منتظمة التساقالساحل منطقة ا

ة لجغرافیي القرن العشرن فإن الساحل  النس ا البدو الرحل في الصحراء، ف عني تقلید مصطلح الساحل 

ا، مالي  هي المنطقة ل من إثیو حر األحمر وتشمل  ة ال التي تمتد من المح األطلسي إلى غا

ا، النیجر، السودان والتشاد، وهي المنطقة التي   لم 700إلى  500تمتد على طول یتراوح ما بین مورتان

ا ة وسهول السافانا جنو ا الشمال   )5(.لتفصل بذلك بین إفرق

  

                                                             
ر األمین العام عن الحالة في منطقة الساحلمجلس األمن،  - 1 ورك ،تقر  .01، ص 2013جوان  14األمم المتحدة، : نیو
اسي لالمس"مهد تاج ،  -2 رة للدراسات، :، الدوحة"الساحل اإلفرقيلمغرب العري و تقبل الجیوس ز الجز  - 02ص  .، ص2011 مر

03.  
ة(أعمر عمورة ، التهدیــدات الالتماثلیــة فــي منطقـة الساحـل اإلفرقـي  -  3 رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ، )مقارـــة جیــوأمن مذ

ة ة والعالقات الدول اس ة، : 3ـــة الجزائر، جامــعالعلوم الس ة و العالقات الدول اس ة و اإلعالم، قسم العلوم الس اس لیـة العلـوم الس
  .14، ص 2011 – 2010

اسة فرنسا في دول الساحل،  -  4 ، س رم بلقاسم مسعود ة تخصص خالد  اس رة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الس مذ
ة ة، معهد الع: ، جامعة الجزائرعالقات دول ة و العالقات الدول اس   .69 – 68: ص. ، ص1993لوم الس

5 - Yves LACOST, DICTIONNAIRE DE GEOPOLITIQUE, Paris: Flammarion, 1995, p 1346. 
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قي )01(رقم  خارطة  توضح موقع الساحل اإلفر

 
Source : Mehdi TAJE, « Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel », 

Enjeux ouest africain, N.  1°  août 2010.   

شمال  12و  20: توضح هذه الخارطة الموقع الجغرافي لمنطقة الساحل، التي تحدها دائرتي عرض رقم

ینافاسو : خ االستواء، والتي تشمل مجموعة من الدول أبرزها ا، مالي، بور ا، السنغال، غامب مورتان

ا، ارتراالنیجر، نیجیرا، التشاد، السودان، دولة ج   .جیبوتيو  نوب السودان، إثیو

ة و  التصور-2 م اسي للفواعل اإلقل قيالجیوس ة لمنطقة الساحل اإلفر  :الدول
اسي لمنطقة الساحل اإلفرقي إلى وجود حدود ومعالم ارتسمت، إنطالقا من  شیر المفهوم الجیوس

ة والدول م اإلرتكاز على مجموع اإلسقاطات اإلقل شها المنطقة، وذلك  ة التي تع اس ة التي التطورات الس

اسي  اختالف التصور الجیوس وضعت لها، حیث أن حصر حدود منطقة الساحل اإلفرقي اختلفت 

المنطقة ة التي تهتم  ة أو الدول م   .للفواعل اإلقل

قي حسب المنظور و اإلدراك الجزائر    :الساحل اإلفر
طها اإلقل مح عة العالقات التي ترمي من انتماء و لكل دولة إدراك خاص  طها بدول الجوار  فالجزائر طب

ا ه أجندة س ات ما تمل مي تر في الساحل اإلفرقي مجموعة من الدول تنقسم وف مقتض ستها فاعل إقل

عة مصالحها و  ة، وطب ا التيالخارج ل من مالي القضا ة، والتي تشمل  الدول المعن   تر الجزائر 
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ا على األخص  ة و  ح من خاللفالمال. النیجر ومورتان م ة لحصر التجمعات اإلقل التوجهات الدول

ع  ظهر من خالل جم ة، مع هذا  قیت صع طه  ة ض المجال الجغرافي لمنطقة الساحل أن عمل

ن القول أنها دول قلب الساحل اإلفرقي وهي النیجر، مالي  األطروحات م زة أو  ة مر وجود دول أساس

ن وصفها  م ینافاسو، ودول أخر  ور ا          تشاد و ز وهي الجزائر، لیب دول الطوق أو مح المر

م تبرز  ا، فمن خالل هذه المفاه ا جنو ذا ما تم توسعها فإنها تشمل دول غرب إفرق ا، شماال وإ ومورتان

الغة ة  ة جیواسترتیج اسي اكتسى أهم مجال جیوس   )1(. حدود منطقة الساحل اإلفرقي 

  :دول المیدان
ل من ظاهرتي اإلرهاب            تعرف جیوأمني  یبرز مد تنامي التهدیدات في الساحل، وخاصة 

عرف بدول  ما  مات  ة مناط تواجد هذه التنظ زت معظم الدراسات على تسم والجرمة المنظمة، أین ر

ل من ا والجزائر: المیدان والتي تشمل  ل من   .مالي النیجر، مورتان مثل  انحیث   مجلس رؤساء أر

ة ، و2009الذ أنشئ في االجتماع المنعقد في تمنراست شهر أوت  دول الساحل، ات ان العمل لجنة األر

ة اإلطار األمني الذ یجمع هذه الدول، األمر  )2(، 2010افرل  21خالل اجتماع تمنراست في  المشتر

ة للساحل اإلفرقي   .الذ یتواف واإلدراك الجزائر للبیئة الجیوامن

افحة التصحر   اللجنة ومات لم   :CILSSمابین الح
ا یبرز حدود منطقة الساحل بناء على  م لة للساحل مثل إطارا تنظ ف الدول المش منظور بیئي لتعر

قي،  ةاإلفر ضم الدول التال ا، السنغال، جزر  ،تشاد، مالي: والذ  ینافاسو، غامب ا، بور النیجر، مورتان

 .الرأس األخضر

ة للمنطقةالمنظور الفرن عالقة استعمار   :سي المرت 
ة ل منطقة الساحل من الدول التال ساو : تتش ا ب ینافاسو، البنین، ساحل العاج، مالي، النیجر، غین بور

السنغال الطوغو، وذلك من خالل منطقة الفرنك الفرنسي، و التي أسس علیها اإلتحاد االقتصاد والنقد 

ا  ر ، الذ UOMOAلدول غرب إفرق ة أنفة الذ ل من الدول الثمان  .یتش

                                                             
ر عمورة أعمر، - 1   .15، ص  مرجع ساب الذ
مي"رضوان جربي،  - 2 ش، "ألجل تمتین التعاون اإلقل رة، ما مؤ  :، الجزائر574، العدد مجلة الج ، 2011سسة المنشورات العس

 .17ص 



ات في النظر مع الساحل منطقة واقع: األول الفصل ان  لجزائرا وقدرات إم
 

 22 

ا  ق مي لغرب إفر م :CEDEAOالتجمع مادون اإلقل ع دول الغرب اإلفرقي ل تد حصر جم

شمل  ة في تنفیذ برامجها دولة، و  15حتى نیجیرا و اسات األمم مي للس شرك إقل ه  الذ ینظر إل

ة م ة من خ، و اإلقل ات المتحدة األمر ةذلك مع الوال  .الل برامج التنم

شمل أرعة وعشرون  :تجمع الساحل و الصحراء ة ل ادرة لیب م : دولة، من بینها) 24(الذ أتى 

ة و الوسطى ا الغر ا، تونس المغرب ودول من إفرق   .مصر  لیب

ف منطقة الساحل-3 ة في تعر ة الحضار ة اإلثن   :المقار
شها البدو ما یزد األمور في هذه المنطقة تعقیدا وخصوص  ات، مع طرق ع ة، هو تعدد األعراق واألقل

م  ح قة، تحولت إلى قنابل موقوتة  ة التي وضعها المستعمر في الفترة السا والقبلي، لكن الحدود الجغراف

ة المنطقة من هذه الجوانب ات عدم مراعاتها لخصوص ، فالمالح في الساحل اإلفرقي هو تعدد اإلثن

ذا األد ائل و ل واحد والق ل هذه الفواعل في ه ة إلنصهار  ان  والحضارات، األمر الذ أعطى صعو

الدولة األمة م . عرف  ه فإنها تعرف صراعات دائمة على األقال ما هو متعارف عل لهذا فمنطقة الساحل 

ة  مارسون تر معنى أنهم  ع البدو  الطا انها یتمیزون  واألراضي خصوصا في فترات الجفاف، فس

ائلمن . المواشي في الغالب ر أهم الق ، التي تنتشر في )PEULS(، و بولس (MAURES)مورس : نذ

ائل الطوارق في جنوب الجزائر، النیجر ومالي الذین بدورهم یرتحلون مالي و  التشاد، إضافة إلى ق

ائل في نشر اإلسال ر دور هذه الق فوت ذ ما ال  ة السنغال،  مون في أراضي تمتد لغا تح م، لكن ما و

ا ما تنتهي  ة غال ش في بیئة قاس ات الع حثها على متطل ائل في  ة وانتقال هذه الق ون حر ارز هو  هو 

ما بینها  )1(.النزاعات ف

  :المفهــوم الشامل للساحل
ضم  امتداده إلى شیر  قصد بذلك القوس الذ  حر األحمر شرقا إلى المح األطلسي غرا و من ال

االسودان، ت شمل دول غرب إفرق ة ل ا، إلى السواحل األطلنط ، حیث )2(.شاد، مالي، النیجر، مورتان

ة   شاسعة جغراف ا، إذ تمتاز بلدانها عموما  م الساحل القوس الممتد من السودان إلى مورتان غطي إقل

متد خطه األفقي من ش ارة عن شر  ما أنها ع ح،  ع صحراو فس ان، ذات طا مال عاصمة قلة الس

حر األحمر مرورا بـــ ة ال ا إلى غا متد الخ السفلي من عاصمة  -أتبره-مورتان ة في حین  السودان

                                                             
1 - Yves LACOST, op - cit, p 1346. 

ة في الساحل اإلفرقي"محند برقوق،  -2 دة الشعب، "التهدیدات األمن   .12، ص 2008جانفي  06: ، الجزائر14466، العدد جر
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قدر ب  متد هذا الشر على  طول  حیث  حر األحمر،  ة ال   2لم 5500السنغال داكار إلى غا

  )1(  .2لم 500و  400وعرض یتراوح ما بین 

ة، ذلك أن المنطقة تضم  ومنطقة الساحل اإلفرقي تعتبر ة الجغراف أكثر اتساعا وأشد تأثیرا من الناح

أكثر من  ا المطل  9مساحة هائلة تقدر  یلومتر مرع، تمتد من الساحل الشمالي الشرقي ألفرق مالیین 

قدر ب امتداد  حر األحمر، إلى سواحل المح األطلسي،  ة لل لم، ومن  4830: على المداخل الجنو

قدر باألجز  امتداد  ا،  ة ألدغال إفرق ة لدول الشمال اإلفرقي إلى الحدود الشمال لم 21930: اء الجنو

ة 20و  12وما بین خطو الطول  م في القارة اإلفرق  )2(.درجة شمال خ االستواء، فهي تعد أكبر األقال

  

شاف استراتیجي للج: ثالثا ة في الساحل وتنامي مخاطر ان االبیئة األمن   زائر جنو
 

ة التي عرفها مفهوم األمن یدفعنا إلى ضرورة تحلیل التهدیدات  التعرف على التطور والدینام

عة لألمن، منها ما  عاد الس ل من األ ار  عین االعت ا، وهذا مع األخذ  ات التي تواجه الجزائر جنو والتحد

، بیئي، مجتمعي ر فات الذ ...هو عس مات أو التصن ذا وهي التقس نهاجن، و و جاءت بها مدرسة 

ة في تقررها الصادر في    .1994وف ما اقره تقرر برنامج األمم المتحدة للتنم

ة في الساحل -1   :تحلیل تعقیدات البیئة األمن
في دول الساحل اإلفرقي یدفعنا إلى النظر في العالقة بین الفضاء  يتحلیل ودراسة الوضع األمن

ع شه منطقة الساحل على العموم والتهدیدات، من حیث طب تها ومصدرها، وهذا الستظهار الوضع الذ تع

، وتأثیرها ل من منطقة غرب و  من المح إلى المح ا، الوضع الذ على الوضع في  شمال إفرق

ة ة واألمن اس ة، الس ة اإلقتصاد ادین منها اإلجتماع ات والم ل المستو ا  ونظرا للوضع ... مس تقر

ة الراهن  ه تسم طل عل ه منطقة الساحل اإلفرقي، فإنه  ، انطالقا من "قوس األزمات"الذ تتخ ف

ة، فشل الدول  ك اإلجتماعي والعرقي، ضعف العدالة التوزع ة منها التف ة المستعص األزمات اإلثن

ة ومیوعة الحدود، اإلهت ة، نفاذ األزمات والكوارث اإلنسان مام المتزاید وضعف سلطتها، تأثر الساحل 

                                                             
1 - Mehdi TAJE, « VULNERABILITIES AND FACTORS OF INSECURITY IN THE SAHEL », West African 
Challenges, No. 1, August 2010, p  . p 1-8. 

رعمورة أعمر،  -  2   .16، ص مرجع ساب الذ
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رة المنطقة، لیزد من تعقید  ا بهذه المنطقة، األمر الذ أفضى إلى عس ة عالم اس ة والس للقو االقتصاد

ر  ار العس ة أ الخ الوسائل الصل    )1(.األوضاع الذ عادة ما یتم معالجة مثل هذه األزمات 

ة العامة لألمم المتحدة  حول الوضع األمني في  -  ر للجمع   ):2012(الساحل الصادرتقر
ا عموما تواجه أزما ، حیث تؤثر منطقة الساحل و أشار إلى أن إفرق بر المجاعة في القرن اإلفرقي ت 

م إلى أكثر من  13على أكثر من  عد تغییر الح ا  ما أد العنف في لیب  900000ملیون شخص، 

بیر على البلدان الم ضا تأثیر  ان لهذه األوضاع أ ما  ة للهجرة . جاورةالجئ،  فتقدیرات المنظمة الدول

ینافاسو، التشاد مالي، غانا  ا إلى دول مثل بور تشیر إلى أن عدد العمال المهاجرن الذین فروا من لیب

حلول  اإلضافة إلى أن نزوح هؤالء أد إلى  420000، تجاوز 2011نوفمبر  27والنیجر  شخص، 

ة، الت المال الفعل حالة  حرمان أالف األسر من التحو ا على مجتمعات تواجه  ان فقد أضاف ضغطا س

ة الهشة في منطقة الساحل ة واإلنسان   .من الجفاف، الذ زاد  من تفاقم األوضاع األمن

عزز األنشطة  ل، ما  إضافة إلى ما تقدم، فان انتشار األسلحة زاد من حدة النزاعات المستمرة منذ أمد طو

ة في منطقة الساحل،  اع اإلرهاب ة في المنطقة الفرصة لزادة تجنید األت وقد استغلت الجماعات اإلجرام

ة لجمع المعلومات وتورد األسلحة والذخائر، لزادة ارتكاب المزد من الجرائم  ات دعم محل ن ش وتكو

شر و المنظمة ال ال اإلتجار    )2(.المخدراتعابرة للحدود، 

ر األمین العام لمجلس األمن  -    ):2013(المتحدة عن الوضع في الساحل  ألمملتقر
ة متكاملة لألمم  ة، إستراتیج م التشاور مع منظمات إقل نفذ  ضع و حیث طلب من األمین العام أن 

ة: المتحدة لمنطقة الساحل، تشمل ة ، حقوق اإلنسان والمسائل اإلنسان مة، التنم    )3(. األمن، الحو

مة و األم ات الحو ع منطقة الساحل تتمثل فيأین أشار إلى أن تحد   :ن التي تط

 ة ومعقدة؛ ة متعاق نسان ة وإ اس اد دول منطقة الساحل على التعامل مع أزمات س  اعت

 ضعف اإلدارة وتأثیرها على مؤسسات الدولة، مع قصور إدارة الحدود؛  

                                                             
ة في تحقی األمن اإلنساني في الساحل اإلفرقي، -  1 ة اإلنسان ، دور المقارة األمن ش رة مقدمة لنیل شهادة  خالد  مذ

ة و العالقات ا اس ةالماجستیر في العلوم الس ة العالقات : 3، جامعة الجزائرلدول اس ة و اإلعالم، قسم العلوم الس اس ة العلوم الس ل
ة،    .07، ص 2011 - 2010الدول

ة العامة لألمم المتحدة،  -  2 ة المستدامة فیهاالجمع ا و تحقی السالم الدائم و التنم ق اب الصراع في إفر ، 67، الدورة أس
ورك ة العامة لأل: نیو ة الجمع ل   .05، ص 2012مم المتحدة، جو

ر األمین العام عن الحالة في منطقة الساحلمجلس األمن،  - 3 وركتقر   .01، ص 2013جوان  14األمم المتحدة، : ، نیو
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  أسلوب ة  بیر في قدرات دول منطقة الساحل على توفیر الخدمات األساس حف (فعال انخفاض 

مالنظام األمن، الصحة و    ؛...)التعل

 ة الواسعة و عدم القدرة على تع اس ة الس ة حقوق اإلنسان؛زز المشار   حما

  اسي المزمن، الذ یتجلى في التغییرات المتكررة غیر استشراء الفساد وعدم االستقرار الس

ات  ومات، والعمل فة والنزاعات اإلالدستورة للح ة العن ة، االنتخاب  ما هي إال مخرجاتجتماع

ة المطعون في نزاهتها اسي المنظم، ولضعف البرلمانات والنظم القانون    .اإلفتقار إلى الحوار الس

افحة الجرمة المنظمة واإلرهاب ة إلى م   : لكن من أبرز األمور التي أعاقت الجهود الرام

 مي؛ ة التعاون اإلقل ة ومحدود  انعدام الفرص االقتصاد

 ةمن و ضعف قطاعات األ  )1(.الدفاع وسهولة اختراق الحدود الوطن

ة  تاب السنة اإلستراتیج عن مناط الهشاشة في الساحل  Pascal bonifaceتحدث  ،2012في 

 :اإلفرقي و التي تتمثل أساسا حسب إدراكه في

 عات استقالل جنوب السودان؛ ة وت ا الغر فوارة في إفرق   األزمة اال

 عات ا على دول  التأثیر المحتمل لت الحراك االجتماعي في العالم العري وتأثیر الحرب في لیب

الد المغرب اإلسالمي؛   منطقة الساحل وتعاظم تأثیر نشا القاعدة في 

 القرصنة و النزاع الداخلي في الصومال، نیجیرا، جمهورة الكونغو؛  

 ارتفاع أسعار هذه األخیرة طة   )2(.مؤشرات الفقر وأزمات الغذاء المرت

فاس"لكن تحلیل  غفل صراع القو الكبر على القوة في " بون شه دول منطقة الساحل،  للوضع الذ تع

ا أین تشهد المنطقة تنافس بین هذه القو  عدا اقتصاد عد أن أخذت هذه األخیرة  المنطقة، خصوصا 

ساد للسلع المنتجة  سوق استهالكي لتفاد  اره  فیها، لهذا فان هذه القو على موارد هذا الفضاء، ثم اعت

تعمل على الحفا على الوضع القائم، وتفاد أ تغییر محتمل قد یرهن مصالحها في هذا الفضاء  لكن 

ة التي تزخر بها دول المنطقة  طرة على الموارد الطاقو س النفوذ والس قى  المتغیر األساسي لحد اآلن ی

ا سواء من نف أو یور    ...انیوممن السودان إلى مورتان

                                                             
ر األمین العام عن الحالة في منطقة الساحلمجلس األمن،  - 1 ر مرجع ،تقر   .03- 02ص . ، صساب الذ

2 - Philippe HUGON, UNE AFRIQUE ENTRE RECLASSEMENT GEOPOLITIQUE, CROISSANCE, CRISES 
SOCIALES ET POLITIQUES, in : l’année stratégique 2012: analyse des enjeux internationaux, France : 
Armand Colin, 2012, p 321. 
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ا -2 شاف االستراتیجي للجزائر جنو  :تنامي التهدیدات و بروز مخاطر االن
اشرا ألمن إمن خالل ما تقدم ف -   ل تهدیدا م ش اب االستقرار واألمن،  میز منطقة الساحل من غ ن ما 

ل من خالل رواقین  ة  ة من االنالجزائر بدرجة أولى وأمن المنطقة المغار اسیین  في غا  شافجیوس

بیر للجزائر، الرواق اللیبي  منع من تحوله إلى مصدر تهدید  شافا، لكن هذا ال  یتوسطهما رواق اقل ان

ار  ه انه صاح قى متعثرة، األمر الذ  ة التي ت ة االنتقال ا والعمل ات الحرب في لیب سبب تداع شف  من

ش، ما یول ة وأولها مؤسسة الج اد ة الس اس ا مختلف المؤسسات الس بیرة من حیث تحول لیب ات  د تحد

ات هي ت إلى دولة فاشلة تتحمل الجزائر ودول المنطقة تكلفة مین الحدود إضافة أهذا الفشل، وأولى التحد

اسي الثاني في الرواق  إلى الحد من انتشار األسلحة في المنطقة، في حین یتمثل الرواق الجیوس

اشر مع ا ة المورتاني الذ یوجد في اتصال م ، من جهة أخر )االزواد(لحدود الجزائرة من جهة والمال

ة بین هذه الدول الثالث، لتجد الجزائر  حرة انتقال السالح واإلجرام المنظم والجماعات اإلرهاب ما یوحي 

شاف  ه هذین الرواقین األولین، أین ال تقل درجة التهدید واالن اسي ثالث تتوس  نفسها أمام رواق جیوس

مثل امتداد جغرافي واستراتیجي للجزائر في المنطقةالرواق قین وهو الرواق المالي الذ  وما أزمة . ین السا

ها وعمقها الصحراو  شها الجزائر في جنو ح حالة الهشاشة التي تع قنتورن إال أفضل مثال لتوض  )1( .ت

ل ما تقدم  ف   مي و من  اته إن األمن اإلقل ن اختلفت تسم ، قومي( إ عتبر شرطا لكل )أو غیرها  جهو  ،

مي  حث عن االستقرار اإلقل عني ال اسيمشروع تكاملي أو تعاني، وهو ما  قتصاد اإل ،في المجال الس

اره أحد الدوافع . جتماعيواإل اعت مي،   األمن واالستقرار اإلقل مس  بیرا  ل تهدیدا  فالدولة الفاشلة تش

ة ة واإلثن ةوأهم الع. للنزاعات الداخل ة في انتشار وتزاید نشا التهدیدات الالتماثل   .وامل المغذ

ات ف قودنا إلى النظر في جملة من التهدیدات، المخاطر والتحد ة في الساحل اإلفرقي  تحلیل البیئة األمن

ن أن تمس الجزائر وتجعلها في حالة هشاشة  م عتها ومصدرها، والتي  على اختالف حجمها، طب

شاف استراتیجي ر ما یلي وان ا ومن هذه التهدیدات نذ   : في عمقها الصحراو جنو

  

  

 

                                                             
حث -  1  ال أزمة مالي، ورقة  ة ح ات المغار لمغرب العري و التحوالت " ة مقدمة في إطار ندوة عبد النور بن عنتر، االستراتیج

ة الراهنة،  م رة للدراساتاإلقل ز الجز فر  18 -17، الدوحة ، مر   .2، ص 2013ف
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ل الدولة  -ا مي) الفشل الدوالتي(ش اساته على األمن اإلقل   :في منطقة الساحل و انع
م تعرف قائم واضح لمفهوم الدولة الفاشلة، إال أن تعرفه ان من الصعب تقد ن  من خالل  حتى وإ

ضه قد یوضح األمور، أ مفهو  عرف على أساس انهنق ة : "م بناء الدولة الذ  وم إنشاء مؤسسات ح

م تلك القائمة   )1(".جدیدة أو تدع

فقد مرت اغلب دول منطقة الساحل من أزمة بناء دولة إلى أزمة فشل دوالتي، حیث عجزت اغلب 

ة حادة من انقال اس أزمات س اني لدراستنا  ة دول المنطقة وخاصة التي هي ضمن اإلطار الم ات متتال

ة السائدة ال  اس معنى أن النظم الس ة ودستورة،  اد ة في نقل الوالء، بناء دولة ذات مؤسسات س وصعو

اسي الذ یتولد عنه انقالب وراء  ة والعشائرة لدرجة انتشار ثقافة العنف الس زالت تطغى علیها القبل

اسي التفاعلي بین ال حیلنا إلى آخر، أضف إلى هذا انسداد االتصال الس اسي والمجتمع، ما  نظام الس

ضعف الثقة في مؤس فقد أو  ة، مما  ذا عدم وجود مؤسسات صل م أزمة تغلغل الدولة، و سات الح

ار العنف واإل جعل من خ ةو ع   .نقالب مخرجات طب

، التي تستند إلى جملة من » Failed States Index« لكن واقع دول الساحل واستنادا إلى تقارر 

رة،ا ة وعس اس ة، ومنها ما هي س ة واالجتماع جاءت لتصنف اغلب  )2(لمؤشرات والمتغیرات االقتصاد

ن إدراكه من خالل التصنیف األخیر م لمؤشر   2014 دول منطقة الساحل ضمن الخانة الحمراء، أین 

ة دولة نجد النیج 178الدول الفاشلة فان دول المیدان تظهر في مراتب متقدمة، فمن أصل  ر في المرت

ا 19 ة  28، مورتان    .36و مالي في المرت

ع توفیر الحد األدنى من األمن  ل ما تقدم فان الجزائر تجد نفسها محاطة بدول فاشلة ال تستط من 

لها مس م دول المیدان  ح أقال التالي تص احة ال رقیب علیها، لدرجة و لنفسها و لمواطنیها، و  صف ت

میها  ةتواجدها على إقل اسة الخارج ،  التعبیر الوارد في مجلة الس  : الرمز

« Les Etats du Sahel semblent parfois réduits à une présence 

symbolique sur leur propre territoire ». (3) 

                                                             
1 - François Gaulme, « Etats faillis », « Etats fragiles » :  concepts jumelés d'une nouvelle réflexion 
mondiale »,Politique étrangère,  2011/1 Printemps,  p 21. 
2 - Nate Haken, J. J. Messner and others, Fragile States Index 2014, Washington, D.C: The Fund for Peace 
Publication, 2014, p 10. 
3 - Antil Alain et Touati Sylvain, « Mali et Mauritanie :  pays sahéliens fragiles et Etats résilients », Politique 
étrangère,  2011/1 Printemps, p 01. 
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ل أنواع التهدیدات األخر التي تزد من حجم التهدیدات المنتشرة وتصعب   األمر المفضي إلى انتشار 

 .مة مواجهتهامن مه

ة(، في ظل هذه التهدیدات )میوعة الحدود(تحد تامین الحدود  -ب   ):الهشاشة األمن
م و شیر مفهوم میوعة الحدود إلى تلك النفاذ عادة ما  الغة في التح ة ال مین الحدود، نظرا أتة والصعو

شساعة الحدود التي تر  ة للجزائر ما تعل  النس الدول المجاورة لها لعدید العوامل، منها مثال  تونس (طها 

ا والصحراء ا ا، المغرب، مورتان ةمالي، النیجر، لیب عة لم 6343: والتي تبلغ) لغر ، إضافة إلى طب

ة التي تصعب من مهمة تأمینها، لهذا فا ل من اإلرهاب، اإلجرام المنظمالمناخ والتضارس القاس  ن 

ةو    .ستقرارإلاالظروف لتزد من عوامل انعدام األمن و  تستغل هذه)  1( ....الهجرة غیر الشرع

   :التهدید اإلرهابي -ج
املة على الصعید الداخلي، وجدت نفسها أ ل اإلرهاب خالل عشرة  مام عد أن عانت الجزائر من مش

ة، و  غة عالم الد المغرب اإلسالمي، إضافة إلى عددتهدید آخر ذو ص من  هو تهدید القاعدة في 

مات ا ، و التنظ عة النشا التي لم لكن ما یلفت االلمسلحة األخر اه هو طب قتصر على الجهاد أو عد نت

ة أخر  أعمال إجرام ، بل امتزج نشا اإلرهاب   الدعوة إلى تطبی الشرعة وف نهج اسالماو

المخدراختطاف، اإلاإل( األسلحةت، اإلتجار  ثیر منها مع الجرمة ال....)تجار  منظمة إلى ، تتقاطع في 

الد تحالف بینهمادرجة الحدیث عن وجود و   )2(.م

 2001نه من أإلى ،  »  « terrorism in north Africa & the Sahel in 2013 :فقد أشار تقرر

ة  ة اإل، ارتفعت 2013إلى غا ة إلى أكثر من نس  شهدت، أین نجد أرع دول  %600عتداءات اإلرهاب

ا، الجزائر ومالي، أین عرفت الجزائر هاالعتداءات و   ارتفاع في عدد ل من تونس، لیب اعتداء  161ي 

ةأ، و هي من 2013اعتداء في  152و  ،2012في    )3(.كبر النسب المسجلة من الهجمات اإلرهاب

  

  

                                                             
1 - Evie Browne, Border insecurity in North Africa, Helpdesk Research Report, 2013, pp 02 -03. 
2 - Annette Lohmann, Qui sont les Maîtres du Sahara? Vieux Conflits, Nouvelles Menaces: Le Mali et le 
Sahara Central entre les Touaregs, Al Qaeda et le Crime Organisé, Régional Office Abuja: Friedrich-Ebert-
Stiftung,  2011,pp 08 -09. 
3 - Alexander Yonah, terrorism in north Africa & the Sahel in 2013, USA : International Center For Terrorism 
Studies, 2014, p 02 
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الها - د مختلف أش مة المنظمة    : استفحال تهدید الجر
ل أین عرفت دول الساحل اإلفرقي في السنوات األخیرة تنامي ظاه ة أال وهي الجرمة المنظمة  رة مرض

الها شرة إلى تهرب األسلحة ،أنواعها وأش األعضاء ال ذا تهرب  ،من غسیل األموال إلى التجارة  و

ات و ...تالسجائر والمخدرا ضاف إلى تحد وما یزد األمور  ،الجزائر  تهدیدات األمن القوميأتي هذا ل

ة القائمة و معطتعقیدا هو استغالل اإلجرام المنظم ل اس ا الس ة ات الجغراف درجة الفشل الدوالتي المصاح

ة التي تشتغل في  مات اإلرهاب اقي التنظ ة الحدود لتؤسس لتحالف مع  ألغلب دول المیدان، مع نفاذ

ة مواجه اني لتزد من صعو التالي اإلنفس اإلطار الم تعزز نشاطهم في منطقة و  ،ستقواء أكثرتهم و

  .الساحل

ة - ه   :الهجرة غیر الشرع
ل ما تخلفه هذه الظاهرة  حت الجزائر منطقة عبور للمهاجرن السرین األفارقة نحو أورا، مع  لقد أص

ا  ة على المستو اإلنساني خاصة مع ارت ات سلب ة، وتداع ات على مستو اإلدارة األمن من تحد

ة ا ، ما دفع الهجرة السرة في أغلب الحاالت مع التهدیدات األمن ة ألخر ة اإلجرائ الجزائر من الناح

م تواجدها األمني في الجو  ة إلى تدع ارة و العمل ة المع ة فقد قامت نوب، أما من الناح بتبني قانون القانون

ةجوان لتجرم و  25في  11 – 08     )1(.الحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرع

ات األمن اإلنساني على األمن القومي ال -و   :جزائر تحد
، الفقر و من المهددات الكبر لألمن ا ش، األمر الذ بدوره قد یدفع إلى لقومي التخلف االقتصاد التهم

ة، أو عند التمعن في  ات المقدمة سواء من برامج األمم المتحدة للتنم الالأمن والفوضى، فمجمل اإلحصائ

ة من  حجم التقدم ة، فأالمسجل لبلوغ أهداف األلف ة على العمومإن الدول جل التنم ة منها  اإلفرق والساحل

اني الذ نهتم  اإلطار الم ات المقدمة، والمتعلقة خصوصا  تعاني األمرن، األمر الذ تستظهره المعط

ا ل من مالي، النیجر ومورتان شمل    .بدراسته أال وهي دول المیدان الساحلي، والذ 

                                                             
1  - Yassin Temlali, Les migrations subsahariennes dans la presse quotidienne algérienne, Confluences 
Méditerranée, N° 87,  2013/4, p  .150  
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اإلنسان مس  ا  ل تهدیدا عالم ش ة و ة جمعاء، فافالفقر  الفقیرة سیؤد إلى تساع الفوارق بین الدول الغن

ذا بدون أمل وال مساعدة، فإن الفقر سیؤد إلى إضعاف المجتم عات انفجار مجتمعي، إذا ترك الفقراء ه

ات، العنف و عن طر اإل ةضطرا   )1 (.الفوضى المدن

ة في دول المیدان السا): 01(جدول رقم  شر ة ال   حليواقع التنم

شرة :المصدر ة ال   .2013تقرر التنم

مثل مد تأزم الوضع اإلنساني في دول الساحل، محل دراسة على غرار  مالي، النیجر    الجدول التالي 

ا، أین ع الخطو الحمراء ومورتان ة  ،نالح أن خ الفقر یتجاوز جم خصوصا في النیجر أین أغلب

ة إلى  ان فقراء، بل تصل النس النیجر         ا 81.8الس شون في فقر مدقع  ع لمائة من األفراد الذین 

اة الذ ال یتجاوز الستین سنة  ة ألمد الح النس أفضل حال، األمر نفسه  ست الدول األخر  ع ل الط و

  .لكل عینات الدراسة

ة و  اب التنم بنك الدولي فقد طرح تقرر التنامي النزاعات المسلحة في دول الساحل، فحول العالقة بین غ

ة: "الذ تطرق إلى موضوعو  2011الصادر في  ، التقرر الذ تساؤل عن )2( "الصراع، األمن والتنم

اب التي جعلت منع وقوع الصراعات والتعافي من أثارها أمورا  العوامل المثیرة لمخاطر اندالع العنف، األس

ة على ع قادة الدول و  مستعص ستط ائهم في مجالالحل، ماذا  ة واألمن، رفقة العمل  شر التنم

ف ة واإلالدبلوماسي أن    .ستقرارعال للمساعدة في تحقی التنم

 

                                                             
1 - Caroline THOMAS, GLOBAL GOVERNANCE, DEVELOPMENT AND HUMAIN SECURITY: EXPLORING 
THE LINKS, INTERNATIONAL SECURITY, volume IV, London: SAGE Library of International Relations, 2007, 
p 191. 

ة في العالم البنك الدولي، - 2 ر عن التنم ة :تقر ص  ،2011البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر، : ، واشنطنالصراع، األمن و التنم
02.  

 الدولة
  % شدة الحرمان

)2003- 2007( 

ات األطفال اقل من  وف

 1000/  سنوات 5

 نسمة

  خ الفقر الوطني

)2002- 2012  (

% 

اة  أمد الح

األفراد الذین 

شون في فقر  ع

 % مدقع  

ا تان  40.7 58.9 42.0 111 57.1 مور

 68.4 51.9 47.7 178 64.4 مالي

 81.8 55.1 59.5 143 69.4 النیجر
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ة و  ة للنزاعات المسلحةالنتائج االجتماع اس   :الس
عاد اإلنس ة عن النزاع على األ ة واإلتتعدد النتائج المترت ة، االجتماع اس ة، الس صل ان ة، اذ قد  قتصاد

ان الدولة في حد ذاتها، فحسب مجلس االتحاد االفرقي، فإن هذه األخیرة قد  األمر إلى درجة المساس

ان من ت2009و  1990عرفت عشرن نزاع من مختف األصناف، ما بین  عاتها هالك أكثر من ، 

احد عشر ملیون نازح داخلي یین الجىء انتشروا عبر القارة، و معطوب، ثالثة مالملیون شخص و 

ارهمینتظرون تحسن االو    .ضاع للعودة الى د

ة تجاوزت  عات هذه النزاعات خسائر ماد اإلضافة إلى  300ذلك من ت ار دوالر لإلقتصاد االفرقي،  مل

ة و هجرة األدمغة، : ذلك ضعاف اإلستثمارات، تدهور المح وزادة حجم التقلیل من األنشطة اإلقتصاد إ

شیر إل، )1(.الفقر سي هو استغالل الجماعاتلكن الوضع الراهن في الساحل،  ة  ى عامل رئ اإلرهاب

اب وهذا لتجنیدهمللوضع المزر لألهالي   .، خصوصا فئة الش

ةالتداخل بین األمن اإلنساني و  شر ة ال   :التنم
ش  عني الع شرة، ألن األمن اإلنساني  ة ال ار أن األمن اإلنساني شر أساسي لتحقی التنم على اعت

ة أمن... األزمات مثل الجوع والمرضفي مأمن من المخاطر و  ا على أ إستراتیج س سل ة فالنزاعات تنع

ة          أو ة، األمر الذ یؤثر على قدرة المجتمع في مواجهة المشاكل األخر لتحقی التنم تنمو

لما بدت بوادر تحق التنم لما قلت النزاعات،  ه على أنه  ن اإلشارة إل م شرة، والتقدم، األمر الذ  ة ال

ح س صح   )2(. والع

  

  

  

  

  

 

                                                             
1 - Bureau International du Travail, « PREVENTION ET RESOLUTION DES CONFLITS VIOLENTS ET 
ARMES », Genève: Bureau International du Travail, 2010, P 12. 

ة في تحقی األمن اإلنساني،  - 2 مة حقاني، دور التنم رة مقدمة لنیل شهادةحل ة و  مذ اس العالقات الماجستیر في العلوم الس
ة ة جامعة الجز : ، تخصصالدول ة و أمن   .123، ص 2012-2011ائر، دراسات إستراتیج
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ة ): 02(جدول رقم  شر ة ال   2012ترتیب دول المیدان الساحلي حسب دلیل التنم

مة الترتیب الدولة  الق
اإلنفاق على الصحة 

)PIB/%( 

اإلنفاق على 

م  )%/PIB(التعل

  نصیب الفرد من

 الدخل الوطني الخام

ا تان  2174 4.3 2.6 0.473 155 مور

 853 4.5 2.1 0.359 182 مالي

 701 3.8 1.8 0.313 186 النیجر

شرة : المصدر ة ال   .2013تقرر التنم

ة محل الدراسة، ال تجتمع فیها فق مؤشرات الدول  إن المالح في هذا الجدول أن الدول الساحل

ة جن ة الدول اإلفرق ق ة مقارنة ب وب الصحراء  األضعف في العالم، بل أنها تملك أدنى مؤشرات التنم

ل ما  186فمن بین  ة تتذیل ترتیب التصنیف، و شرة، نجد ثالثة دول ساحل ة ال شملها تقرر التنم دولة 

ه من  حصل عل غي للفرد أن  ة، وما ین ة اإلنسان س فق للتنم اب لألمن اإلنساني ول عني هذا من غ

اة س ضرورات الح عرف على أنه . أ شرة  ة ال س متوس ثالثة متغیراتفدلیل التنم ق ب،    :دلیل مر

 اة والصحة؛   أمد الح

 م؛   المعرفة والتعل

 شي   )1(.المستو المع

ة  -و ات البیئ   ): تصحرجفاف و (التحد
ة التي تمیز اغلب دول الساحل تحد من نوع أخر على الجزائ عة الجغراس ل الطب ر من أین تش

ة التوغل و  س فق صعو م في األقالحیث ل عة لكل دولة، من جهة ولكن لكونها عامل مساعد التح م التا

ة و على انتشار مختلف ال مات اإلرهاب ة المناط هذهتنظ ذلك للعمل على تنم ة، بل  ما یولد . اإلجرام

اه  ات نزوح جماعي لمواطنیها خاصة وأنها مناط ال تتوفر فیها أدنى الشرو الضرورة من م عمل

ة و صالحة للشرب  واألراضي ا ةلرعو   ...الزراع

  

                                                             
  الدوالر ة    2005معادل القدرة الشرائ
ةخالد مالك،   -  1 شر ة ال ر التنم شر في عالم التنوع: تقر وركنهضة الجنوب تقدم  ة، : ، نیو برنامج األمم المتحدة للتنم

  .163، ص .2013
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ة لما  -  ة(شهده العالم العري من حراك التأثیرات اإلستراتیج   ):الثورات العر
ة فیها  ل توقعات حصول ثورات أو انتفاضات شعب على غرار الموجة التي هزت رغم أن الجزائر خالفت 

عات هذا األخیر اثر علیها من عدید النواحي، خاصة .)1(العري العالم الد خارطة  إال أن ت في ظل م

ات جدیدة، حتى أن ابرز المنظرن عجزوا عن إیجاد ات ومعط ة  جدیدة في المنطقة وف ترتی اس  جیوس

حدث من حراك، و  غة نظرة لما  عبر عنه ص  :في مقال له تحت عنوان " جورج قرم"هو ما 

« Première approche d'une contextualisation des révoltes populaires arabes »  

اسي لبروز هذا الحراك ، رغم عدم وجود اتفاق )2( أ ضرورة إعادة تعرف اإلطار الجیوتارخي والجیوس

ع عري؟ حدث، هل هي ثورة، انتفاضة أو ر قة ما  إال  أن المخاوف ...حول المصطلح المعبر عن حق

ثف للسالح الحالة  فيالكبر تجلت مخرجاتها  ة من انتشار م ة و اللیب استغالل الجماعات اإلرهاب

ة  ة قرب الحدود الشرق ة من بروز جماعات إرهاب ة لهذا المعطى، ثم التجرة التونس مات اإلجرام والتنظ

ا یجاد تواف وطني خاصة في لیب له تحد إعادة بناء دولة وإ ضاف إلى هذا   .مع الجزائر، 

ما توضحه ال - دراسات المقدمة، تشیر إلى تأزم الوضع ودرجة إن الوضع األمني في الساحل اإلفرقي 

ل دول الساحل اإلفرقي من المح إلى ا  المح  االنفالت األمني، وحجم الفوضى التي مست تقر

عات و  حمل ت ن األمر الذ  م ذلك من بین ما  ا،  ل منطقة شمال إفرق تأثیرات على الجزائر وعلى 

ه انه من هذا الوضع الذ تتخ ف   :دول المنطقة نورد ما یلي تب

 ة؛ رة الصل الطرق العس   استحالة معالجة، أو القضاء على هذه التهدیدات 

 ضرورة تبني مقارة شاملة لمعالجة الوضع الراهن؛  

 مي من دول أو أفراد؛ انات المتواجدة في الساحل أو مناط الجوار اإلقل ل الك  تهدید 

 ادین سواء اإل ع الم اسة، اإلقتصادالمساس بجم ة، الس ة؛ة و جتماع   األمن

   عة و ا؛طب عدا ال تماثل ة التي أخذت  ات األمن   مصادر التهدیدات والتحد

 ل من اإلرهاب واإلجرام مثال لتزد األمور تعقیدا؛ ة بین  الد تحالفات إجرام  م

 ل أخر هو تامین ال  حدود؛استغالل المعطى الجغرافي للتنقل واختراق الحدود لتحیلنا إلى مش
                                                             

1 - Chena Salim, « L'Algérie dans le « Printemps arabe » entre espoirs, initiatives et blocages », Confluences 
Méditerranée,  2011/2 N° 77, p 105. 
2 - Corm Georges, « Première approche d'une contextualisation des révoltes populaires arabes », 
Confluences Méditerranée,  2011/4 N° 79, p 39. 
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 ة؛  حالة الفشل الدوالتي المتفشي بین اغلب الدول الساحل

 شرة ة  اب تنم ة في غ ة واإلجرام ذا  ،استثمار الجماعات اإلرهاب من إنساني في المنطقة أو

ة ة واإلجرام ا اإلرهاب  .للحصول على غطاء، دعم ومنتسبین إلى الخال

  

حث الثا ات الجزائر و : نيالم ان انتدراسة في إم ميم   :ها في إطارها اإلقل
  

مر من دون النظر في  - ن أن  م انة الجزائر في منطقة الساحل ال  إن الحدیث عن م

انات التي تحوز علیها امن، وهي جملة القدرات غیر  ،اإلم فها ومنها ما هو  سواء منها ما یتم توظ

م القوة أن استلزم األمر، من هذا  ن استغاللها لتعظ م اس قوة الجزائر من الظاهرة والتي  المنطل فان ق

ة ة لعب دور  ،خالل مؤشرات ومتغیرات علم ان منحها إم ا، األمر الذ  م انتها إقل ادراك م تسمح لنا 

ة التي  اس ة والجیوس تها للبیئة األمن انتها من جهة، إضافة إلى تصوراتها ومدر یتواف وقوتها أ م

األخص دول الم ع الفضاء الساحلي و   .ان الساحلي من جهة أخر دیتط

  

انة الدولاإلطار المعرفي : أوال   : للقوة ودورها في بناء م
  

ل دولة تسعى الكتساب القوة التي تعطي وتمنح لها معنى وجودها  شیر الواقع الدولي إلى أن 

، تعرف من خاللها الدولة نفسها في مح ونس  ة من طرف الدول األخر مة مدر ونها ق إضافة إلى 

ة ة العالقات الدول ل دینام الوحدات التي تتفاعل في ما بینها لتش تكز حول التي تر  ،ةملقالا وا مليء 

 .السلم، التعاون أو الصراعالقوة والمصلحة، الحرب و 

ف القوة. 1   :تعر
القوة تشیر إلى تلك القدرة على فرض اإلرادة على الغیر سواء على نحو ایجابي، أ حمل األخر على 

ن غیر ذلك أو على نحو سلبي، أ منع األخر من أن  فعل شيء لم  فعله  حملك على أن تفعل ما ل

المعنى المرادف للسلطة على المستو الداخلي .ال ترده  ستخدم مصطلح القوة  مون ارون ، )1(.و  فر

                                                             
لود سم - 1 اد و مار  ا المسرح الدولي –انقالب العالم وتس، بتران  دار العالم : سوزان خلیل، القاهرة : ، ترجمةسوسیولوج

  .320ص .  1998  الثالث،
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له:"یر أن ام، عزمهم والقدرة على العمل الجماعي  المقام األول، فمهارة الح شرة  ا أمور القوة عالقة 

اسها فهي غیر متوقعة ن ق م    )1(".ال 

قوة الدولة - قصد  ر اإلستراتیجي  ة الدولة ووزنها في المجال الدولي الناتجان عن قدرتها : ففي الف فاعل

ة والتأثیر في  على توظیف مصادر القوة المتاحة لدیها في فرض إرادتها وتحقی أهدافها ومصالحها القوم

 .من مصالح وأهدافإرادة الدول األخر 

  :التداخل الموجود بین المفهومینبین القوة والقدرة و . 2
ة، التي : فالقوة هي ة وغیر المدر ة، المدر ة وغیر الماد انات الماد مجموعة الوسائل والطاقات واإلم

ؤثر بواسطتها في  حق بها مصالح الدولة، و ستخدمها صانع القرار في فعل مؤثر  تمتلكها الدولة، 

   .لوك االخرنس

ة و هي محصل: اما القدرة ة من طرف صانع القرار، اة استثمار عوامل القوة الماد ملكالمعنو  إرادة لذ 

مصالحه و  دراكا  ة واضحة، وإ حولها و قو حوزته ل انات التي   مصالحه وأهدافه یقوم بتعبئتها لتحقاإلم

ان و  ه سواء  االتأثیر في النس الذ یتفاعل ف م ا أو إقل   )2( .دول

على دول  إرادتهاقدرة الدولة فإنها تبرز في فرض  أما ،قوة الدولة تبرز في القدرة على التأثیر  . أ

  .موازة لها من حث القدرة أوقل منها أ أخر 

ل عواملها، وقدرتها على وضع هذه العوامل موضع  التطبی   . ب ال بد من التمییز بین قوة الدولة 

  .محددة أهدافعینة لتحقی الفعلي والعملي في ظروف م

السلوك  أوضرورة تحقی الموازنة بین القوة والقدرة، فعندما تجتمع عوامل القوة والقدرة فان الفعل   . ت

ون    )3(.المقابلة األطراف أوتأثیرا في الطرف  أكثرس

  

  

  

  

                                                             
لود سموتس - 1 اد و مار  ر، بتران    .322ص   ،مرجع ساب الذ

م بلهول،   2 - ة، نس م للنشر و التوزع، : لبنانعن الجیواستراتیج  .161 – 160، ص ص 2015ابن الند

 .161 – 160، ص ص نفس المرجع  3 -
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  :معادلة القوة و عناصرها. 3
ر  بلأغز الخصائص التي یتف بر أإن  ة لمفهوم القوة هي منهم، و  ن خصوصا الواقعیون و المف المصاح

عة المتغیرات والمؤشرات  طب ل شيء مرت  س، ف صفة مطلقة، بل الع ن إدراكها  م ة، فالقوة ال  النسب

اقي الدول األخر  ات تسمح لهاالتي تتمیز وتنفرد بها الدولة على  ان م بلعب دور في  ، من مؤهالت وإ

ة، وهذه المؤشرات اخت الهالف الالعالقات الدول اراتها وأش رون في اعت ست شیئا مطلقا، بل . مف فالقوة ل

این الكبیر ة نتیجة الت ن وصفها في العناصر المطلوب أخذها في اإل أنها نسب م ار فثمة عناصر  عت

ة مثل ال مها إلى عناصر تقلید ة، اإلوتقس ا، القدرة الصناع موغراف رةد ة والقدرة العس اطات النقد   حت

ة الترا الوطني: اس العدید منهاحین یتعثر قفي  ة وقدرة الشعب على اإل نوع بتكار وتحمل الدبلوماس

ة، التي تبین مد عزم الشعب على  ش اسم اآلداب الوطن الوزف ه  طل عل ة، أ ما  المعاناة والتضح

ه  امه، وهو ما أشار إل اسة التي ینتهجها ح افة األنشطة ر على أنه یؤث هانس مورغانتودعم الس

رة والسلك أالمضطلع بها في أ  مة، من إنتاجها الزراعي والصناعي، فضال عن المؤسسة العس

  )1( .الدبلوماسي

لة لقوة الدول تتمثل في ما یليإف" هانس مورغانتو"فحسب  ة المش ا: ن العناصر األساس الممیزة  :الجغراف

ع الفیزائي للدولة، وهو من خالل هذا اتا، مشیرا إلى انه و المتغی للطا رغم التقدم التكنولوجي ر األكثر ث

ا تمنح للدولة في عالقاتها مع ال متداد دول األخر خاصة من حیث الموقع واإلالمحق إال أن الجغراف

ا قوة عدیدة،  ةمزا ع ل :الموارد الطب ة و  تشمل  ة، المائ ة، من الموارد الغذائ ة الطاقو القدرات الصناع

ر إلامستو التكنولوجي، وال ش و ترت حسب مورغ :ستعداد العس ة، حجم الج اإلستراتیج ذا انتو 

ة،  یلته و :الشعبالقدرات التكنولوج نه من حیث العمر وتش ع الوطنيمن حیث الحجم، تكو  .الطا

ع ماكندرحسب  أما الط ما هو على مر األزمنة  هو  میز میزان القوة الحالي    :من نتاج فأن أساس ما 

ة .1 ات الجغراف   المعط

ةاإل .2   قتصاد واإلستراتیج

م وعدة .3 شر من عدد، تنظ   …العامل ال

مة ومتغیر أساسي هي السالح .4 ل هذا ق ضاف إلى   )2(.ثم 

 
                                                             

لود سموتس،  - 1 اد و مار  ر،بتران    .322 321ص ، ص  مرجع ساب الذ
2 - H.j.Mackinder, the geographical pivot of history, the geographical journal, vol.23, No.04, 1904, p 437. 
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ة التي حددها   :هنتنغتن مقومات القوة األساس

انالمساحة و   . أ   الس

  اإلنتاج االقتصاد  . ب

عادها األرعة  . ت أ رة  ة : القوة العس ة تك –م ة  –نولوج م ة –تنظ  )1(.اجتماع

ه"احمد داود اوغلو"أما حسب  تا ا و : "، في  ةالعم االستراتیجي، موقع تر  "دورها في الساحة الدول

ة، فإذا  ة في مجال العالقات الدول ر تعرفات مختلفة لتحدید ثقل الدولة وقوتها النسب ن تطو م فانه 

الرموز ا ةرمزنا لعناصر قوة دولة ما    :لتال

  ):ق(القوة  -

ات الثابتة  .1 ا )ت(التارخ ): م ث(المعط ان )ج(، الجغراف   ).ف(والثقافة ) ع(، عدد الس

ات القوة المتغیرة  .2 ة ): م ت(معط ة )ق ت(القدرة االقتصاد رة و ) ق ك(، التكنولوج   ).ق ع(العس

ة  .3 ة اإلستراتیج   )ذ س(الذهن

  )خ س(التخط االستراتیجي  .4

ة اإلرادة الس .5   )ر س(اس

ة ننا التوصل إلى المعادلة التال   )2( :م

    

  

م القوة حسب  من هنا فان میز بین صنفینإمثال ف" اوغلو"تقس   :نه 

ات المتغیرة  . أ رة: المعط ا والقوة العس   االقتصاد، التكنولوج

ات الثابتة  . ب ا التارخ والثقافة: المعط  .الجغراف

اس قوة الدول. 4   :منهج ق
اس القوة واحتماالت تطور الصراع العري اإلسرائیلي: "زهران المعنونة في دراسة جمال تطرق ، "منهج ق

عرف إفیها  اس قوة الدول منهجلى ما  رة التعرف التقدیر للقوة األساس ،ق ذا  ،منه هو تجاوز ف و

رة اإل اتجاوز ف ة لق ة االعتماد على العناصر الماد دراكس عتماد على عنصر واحد، خاصة من زاو  وإ
                                                             

اس غالي الحدیثي،  - 1 طرة اإلستر ع ات الس ة و صراع الحضاراتنظر   .86، ص 2004درا أسامة للنشر والتوزع، : ، األردناتیج
ةاحمد داود اوغلو،  - 2 ا و دورها في الساحة الدول مجمد جابر ثلجي و طارق عبد الجلیل، : ، ترجمةالعم االستراتیجي، موقع تر

ز الجزرة للدراسات، الدوحة   .35، ص 2010: مر

 ).ر س× خ س × ذ س (× ) م ت+ م ث = (ق
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ةقوة الدول، ثم  ان اس قوة  الذ سنعتمدوهذا المنهج هو . اآلخرنالمقارنة مع  إم ه في دراستنا لق عل

عدد من الوحدات   )1( .األخر الجزائر مقارنة 

اس قوة الدول اإلطار  - أ   :النظر المفسر لمنهج  ق
اس قوة الدول وسیلة و ع معنى تبر منهج ق ة في حد ذاتها،  س غا اتحصر  إلىیهدف  نهأل ان  اإلم

فها  اس الدولة  أن إلى إضافةتلك الكامنة،  أووالموارد التي تحوز علیها الدول، سواء منها التي یتم توظ ق

ة،  أداءهو وسیلة لتحلیل  ار انه ناتج عن جوانب معنو اسي على اعت ة، قدرة قوم إرادة(النظام الس

ة و  اس ادة س ة، ق اس   :إلى، و تنقسم )التمثیل الدبلوماسي أ اآلخرنمع قدرة على التعامل س

ة ا  :العوامل الماد م ن التعبیر عنه  م ل ما  ة  أتتمثل في  ان اسه، ام  :ما وصفها جمال زهران أوق

اناتلماد هو تعبیر عن مسح الموارد و الجانب ا"   )2(".الكامنةالمتاحة و  اإلم

ة العوامل ما غیر المل:"هي الجانب  :المعنو اسي على تعبئة أموس،  نه تعبیر عن قدرة النظام الس

عبر عن قدرة الدول على تعبئة ". فاءةالموارد  انزم الذ  ة هي الم اتفالعوامل غیر الماد ان  اإلم

ة المتوفرة لدیها، ثم القدرة على تفعیلها للتأثیر في النس  ميالماد ه، فهي تتواجد الدولي الذ  أو اإلقل ف

ة تفجیر الطاقات آ :"ما عرفها جمال زهران اتل ان لها  واإلم   )3(". واقع حي، ملموس وخالق إلىوتحو

اس قوة الدول   - ب  :مراحل تطبی منهج ق
اس قوة الدول  م عناصر ق   :مجموعتین من العوامل إلىتقس

ة ل في مجملها  هي: عوامل ماد  أرعة إلىماد لقوة الدولة، تنقسم ال األساسمجموعة العوامل التي تش

ةعناصر   :هي  أساس

 ة؛   القدرة االقتصاد

 رة؛   القدرة العس

 ة؛   القدرة االتصال

  ة   .القدرة الحیو

                                                             
اجمال زهران،  - 1 ة، : ، بیروتس القوة واحتماالت تطور الصراع العري اإلسرائیليمنهج ق ز دراسات الوحدة العر ، ص 2006مر

66.    
  . 67، ص نفس المرجع -  2
  . 67ص  ، نفس المرجع - 3
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ة ل الوعاء ال: العوامل المعنو ة، و تش ه العوامل الماد البوصلة التي تتحرك هذه العوامل على ذ تتحرك ف

معنى  حرك العو  أساس أنهاأساسها  ة و ما  درة على تعبئة الموارد الق(وظفها لتحقی هدف معینامل الماد

ن ). الكامنةالمتاحة و  م ة بهذا المعنى  ن و  ،تهدر وتبدد أنفالعوامل الماد ما  أنم ل رشید  ش توظف 

ة األهدافیخدم  ةللدولة، وتشمل ثالثة عناصر  اإلستراتیج  :أساس

 ة؛   القدرة الحیو

 ة؛   القدرة الدبلوماس

 ةاإل   .رادة القوم

ة ة  :العناصر الفرع ل عناصر من العوامل الماد ة المذ أوحیث تشتمل  ورة مجموعة من المعنو

ة و    .التي بدورها تحتو على مجموعة من المؤشراتالعناصر الفرع

ة أو : مثال ان ة التي تحتو على عناصر منها الخصائص الس ة نجد القدرة الحیو في العوامل الماد

شر ة تحتو بدورها على مؤشرات منها إلىة، والتي بدورها تتفرع ال ة االلتحاق : عناصر فرع نس

ع المراحل م في جم التعل ة فوق  ،اإلجمالي    )1( .سنة 15ومعدل معرفة القراءة والكتا

اس قوة الدولییب) 03(جدول رقم    ن عناصر و مؤشرات ق

سي   المؤشرات  العدد  العنصر الفرعي  العنصر الرئ

ةلقدرة اإلا   14  /  /  قتصاد

ة ر   4  /  /  القدرة العس

ةالقدرة اإل    4  /  /  تصال

ة   القدرة الحیو
ة شر   الخصائص ال

ميالوجود    اإلقل

12  

2  
14  

ة اس   5  /  /  القدرة الس

ة اإلرادة   القوم

ة اس ادة الس   الق

ة األهداف   اإلستراتیج

ة   القاعدة العلم

4  

9  

3  

16  

ة   2  /  /  القدرة الدبلوماس

  مؤشر 59  المجموع

  
                                                             

ر جمال زهران،  - 1   . 70، صمرجع ساب الذ
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اس القوة و  أسلوب -ج ة المعتمدةتطبی منهج ق    :المعادلة الحساب
 مرحلة تصنیف المعلومات؛  

 سي؛ ل عنصر فرعي أل عنصر رئ ة داخل  ع المؤشرات الفرع  تجم

 المقارنة مع الدول  إعطاء ارة لكل عنصر  مة مع ةمحل الدراسة، و  األخر ق  :ف المعادلة التال

 مةترتیب  ةإعاد ارة للعناصر وفقا للترتیب التنازلي  الق   ).األقو هو  األكبر(المع

  عد ارة للعنصر  مة المع الذ تم ه في الوزن النسبي المقابل له و ترتی إعادةضرب الق

  .الخبراء أراءاستخالصه من 

 سي على حد ل عنصر رئ ة داخل  ل العناصر الفرع ع   )1( .تجم

ةالمفهوم النسب.  6   :ي للقوة في العالقات الدول
نحتى و - ه " جمال زهران"أشار  إ تا اس القوة واحتماالت تطور الصراع العري :"في  منهج ق

اس القوة وأه"اإلسرائیلي منهج ق عرف  نه یخضع لمتغیرات أمیته في تحلیل قدرات الدول، حیث ، إلى ما 

ة، في إطار عالقة بین أطراف متعددة ة وأخر معنو اس توازنات القو في لحظة معینة، إال أنه  م لق

ر منها ه نقائص نذ   :تشو

 ة؛   النسب

 إلغاء صفة المطلقة والدائمة؛  

 تجاهل القوة الكامنة؛  

 فها؛   عدم التمییز بین امتالك مصادر القوة والقدرة على توظ

 ؛ مجمل قوة الدول األخر م مقارنة  ة تطبی التكم   صعو
                                                             

ر ، جمال زهران،  - 1   .  85-84ص ص مرجع ساب الذ
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 ة   ؛قوة الدولة ظاهرة عقالن

 اس قوة الدولة یختلف من حیث الزمان والحالة؛   ق

 ة استشراف المستقبل ان ستخدم لتفسیر الماضي، الحاضر مع إم اس    )1(.الق

ن اختزالها أو اقتصارها  "توفلرألفین " - م اب التي ال  مها العدید األس ون القوة تح شیر إلى  مثال 

ل قصورا في تحلی ش ة ال تأخذ على  عامل دون آخر، ألن ذلك  عة القوة، فالتطورات التارخ ل طب

ل منزال التارخ إلتفسیر القوة أ اختوحدها ل ضاف إلى  اره عامل القوة الوحید، بل  دور األفراد : عت

بیر من المتغیرات ا، و الصدفة ، ولكن في الجانب المقابل فعدد  ار التارخ مجرد توال إألخر ن اعت

اال تر بی ،وتعاقب األحداث ضا اتجاها اختزال مثل أ    )2( .نها عالقة وال تخضع لنموذج ما، 

م اإل: نإلى نتیجة مفادها أ" توفلر"لیخلص  أخذ منحى ومعنى ستراتیجي للسلطة و التقس القوة في العالم س

عد الحر  م السائد  ان التقس عد أن  ة هو رأسمالي و آخر، ف ة الثان  آو عالم متقدم وآخر ،اشتراكيب العالم

ارات المعرفة سیتولد عنها تق م آخر هو العالم األكثر سرعة و متخلف، إال أن دخول اعت العالم األكثر س

  )3(.طئا

ا ة المجاورة: ثان م الوحدات اإلقل اس قوة الجزائر مقارنة    :ق
  

ة م حث عن قوة الجزائر اإلقل ن أن تدرك من دون اإل ،ال م ستعانة بجملة من المتغیرات ال 

استقراء قوة وقدرات الجزائراألساس ة، التي بدورها  ،ة التي تسمح لنا  م انتها اإلقل التالي التعرف على م و

ة محددة  م ة محل تأثیر وتجسید من خالل دور أو ادوار إقل تجعل من ادراكاتها وتصوراتها الخارج

عدها الساحلي طة بها خاصة في  ة المح اس قة وواقع البیئة الجیوس   .متطا

اس ا -1   :المغربلقوة على الجزائر، دول المیدان و تطبی منهج ق
ار عینات الدراسة  - حث في قدرات الجزائر اإل): الدول(اخت رة، ال ة، العس ةقتصاد القدرة  اإلرادة القوم

ة ة والقدرة اإل، الحیو ة، ومن ثمة العمل على مقارنها بنظیرتها فيالقدرة الدبلوماس دول المیدان  تصال

ا و م( ار  ،)النیجرالي، مورتان اني للدراسة، ومن جهة  اإلطارهذه الدول تدخل ضمن  أنعلى اعت الم

سي للجزائر في المنطقة،  أخر  منافس رئ ا و نموذج لدولة من شمال إفرق حیلنا  األمرالمغرب  الذ 
                                                             

رمرجع ساجمال زهران،  -  1    .21-20، ص ص ب الذ
، الهیئة المصرة العامة للكتاب، مصر: ، ترجمة2  تحول السلطة،الفین توفلر،  - 2   .192، ص 1997: لبنى الرد
  .197ص  نفس المرجع، - 3
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اس قوة الدول  إلى ل دولة من الدول محل الدراسة، خاصة وان منهج ق ان قو  ننا من تب  إجراءم

ادراك من هي الدول القائد والقوة  ة، تسمح لنا  ة وموضوع م ةمقارنة  م افي منطقة شمال  اإلقل  إفرق

ة لتونس، ومحاولة . والساحل اإلفرقي النس ة إعادة البناء  ا وتونس اللتین ال تزاالن تحت عمل س لیب ع

ا وه ة للیب النس ة  اس قوة الدولتجاوز األزمة وتفاد حرب أهل منهج ق االستعانة    .ذا 

ل عنصر - فها داخل  انات وتصن طالع على مجموعة من وهذا من خالل اإل: جمع المعلومات والب

ة المتخصصةاالتقات و الدراس ل مؤشر من مؤشرات الدراسة على غرارو  ،رر الدول   :المتعلقة 

 Annuaire statistique pour l’Afrique 2014. 

 United nations development programme. 

 United nations statistical yearbook. 

 Food and agriculture organisation (FAO year book). 

 World Statistics Pocketbook 2014 . 

 The world factbook (CIA). 

 Sipri yearbook : SIPRI Military Expenditure Database ,  SIPRI 2014. 

 The Worldwide Governance Indicators (WGI)   

ل عنصر من عناصر القوة اإل - ننا من الحصول على معلومات تتعل  م عتماد على هذه التقارر 

ة  رة(سواء الماد ة، عس ة ...)اقتصاد ة(، أو المعنو ة، الدیبلوماس اس ، وعادة ما تكون تقارر ...)الس

ة تتواجد فیه ل عینات ادول ه من خالل المالح  مؤشرات حول  ن التعرف عل م المقارنة، وهذا ما 

 .المرفقة

ل مؤشر وترتیب الدول من  - انها  وهذا بتطبی المعادلة التي تم: األقل قوة إلى األقو حساب وزن  تب

اس قوة الدول قها  ،في منهج ق م مراحل تطب  .)08ملح رقم ال( :من خاللأین قمنا بتقد

غ النتائج داخل  - ة و وهذا وف ما یتواف مع : جداولتفر ة ل عنصر من عناصر القوة الماد المعنو

ل عنصر ل دولة حسب وزن    .وترتیب 

ة یتم ضرها في حاصل  أوزانعد جمع : 2013ترتیب قوة الدول محل الدراسة عام  - العوامل الماد

ة، لنخلص  ل دولة، ثم ترتیب الدول من  إلىالعوامل المعنو  األكبر أین، األصغر إلى كبراألحجم وقوة 

  .قوة األقلهو  األصغرو  األقو هو 
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ة -2 اس العوامل الماد   :ق
ة   ل من القدرة اإل أرعة إلىتنقسم العوامل الماد ة تشمل  رة، اإلعناصر أساس ة، العس ة قتصاد تصال

ةو      .الحیو

ة  . أ اس القوة االقتصاد  :ق
فها، ثم ق ة جمع المعلومات وتصن ل مؤشر منها عد عمل ل  األمراس وزن  ننا من ترتیب قوة  الذ م

ن استنتاجه من خالل إ، ف)01ملح رقم (ات محل الدراسة المؤشر  أوزان إجماليدولة بناءا على  م ن ما 

  :هو) 1- 4(الجدول رقم 

ةوزن عناصر القدرة اإل): 1- 4(جدول رقم    قتصاد

ة التي بلغت  - مجموع  13تبین خالل وزن مؤشرات القدرة االقتصاد مؤشر تفوق الجزائر 

مجموع 3.759 ا، النیجر و مالي في المراتب  لتأتي، 2.873، ثم المغرب  اعا  األخیرةل من مورتان ت

في مؤشرات مثل حجم اإلنتاج المحلي، متوس نصیب الفرد من  فالجزائر تفوقت). 2- 4(الجدول رقم 

  الدولة                                   

ةمؤش   رات القدرة االقتصاد

ل دولة  ة للمتغیر لد  ار مة المع   وزن العنصر× الق

ا  النیجر  مالي  الجزائر تان   المغرب   مور

  0.541  0.311  0.305  0.32  0.626  حجم اإلنتاج المحلي  1

متوس نصیب الفرد من الناتج المحلي   2

  )U.S D(اإلجمالي

0.519 0.388 0.379 0.4 0.459 

ةالقاعدة ا  3  0.372 0.412 0.334 0.336 0.46  لصناع

  0.317  0.465  0.298  0.144  0.216  معدل النمو السنو لإلنتاج  4

  /  /  /  /  0.467  )الغازو  البترول(حجم إنتاج مصادر الطاقة   6

اطي مصادر الطاقة   7   /  /  /  /  0.44  )الغازو  البترول(حجم احت

  0.275  0.220  0.180  0.181  0.336  متوس نصیب الفرد من الطاقة  8

  0.269  0.138  0.141  0.143  0.154  أراضي المحاصیل الدائمة   9

  0.219  0.083  0.106  0.124  0.104  األراضي القابلة للزراعة   10

ة  11   0.169  0.137  0.118  0.116  0.253  المعدل السنو الستهالك الطاقة  التجار

ة من الحبوب  12 ة السنو   0.106  0.107  0.002  0.094  0.094   متوس اإلنتاج

انتظام ونسبتها من المساحة   13 ة  حجم األراضي المرو

  المزروعة 

0.09  0.07  0.06  0.08  0.146  

  2.873  2.353  1.923  1.196  3.759  اإلجمالي
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ة ) S D.(الناتج المحلي اإلجمالي اطي الطاقة من غاز  إنتاجحجم  إلى إضافةوالقاعدة الصناع واحت

ترول، التي ساهم بیر في توفیر مداخیل معتبرة ومنه  إلىت و ة  إثراءحد  موارد مال ة  الخزنة العموم

ار دوالر، بینما نجد المغرب قد تفوقت في مؤشرات منها  207بلغت  ذات المحاصیل  األراضيمل

انتظام ونسبتها من المساحة المزروعة ة  ذا في حجم األراضي المرو   .الدائمة، و

انة الـ فالجزائر تمتلك ثروا  ما المحروقات، حیث تحتل الجزائر الم ة معتبرة و متنوعة، ال س ع  15ت طب

اطيمن حیث  ة ، و النف احت وقد تصل قدراتها في  .في التصدیر 12من حیث اإلنتاج و الـ  18 لاالمرت

ا/ملیون طن 22التكرر إلى  ة الـ. سنو عي، فهي تحتل المرت عالم من الفي  7أما في ما یخص الغاز الطب

دة، و  ة الموارد المؤ ة الـ ناح ال. في التصدیر 3من حیث اإلنتاج و الـ  5المرت حر تضل   منافس في ال

ض المتوس ة األولى في إنتاج وتصدیر البترول و  ، حیثاألب عيتحتل المرت وهي الممون . الغاز الطب

ي والممون الطاق عي والبترول لإلتحاد األورو الغاز الطب ع لهو االثالث   إضافة إلى هذه الثروات. لرا

اطنها، مناجم شاسعة من الفوسفات، الزنك، الحدید واأللمنیوم   )1(....تختزن الجزائر في 

ة )2- 4(جدول رقم    :ترتیب الدول وف وزن مؤشرات القدرة االقتصاد

  

  

  

  

  

  

ة  التي تبینلجدول ترتیب الدول محل الدراسة و هذا ایبین  - مجموع  األولىتواجد الجزائر في المرت

ة 3.759 ا، النیجر ومالي في المرت   .1.196مجموع  األخیرة، ثم تلیها المغرب، مورتان

  

  

  

                                                             
ر االستثمار، نقال عن  - 1 ة لتطو الة الوطن   http://www.andi.dz/index.php/ar/connaitre-l-algerie/ressources : الو
  

ة   المجموع  الدولة  المرت

  3.759  الجزائر  1

  2.873  المغرب  2

ا  3 تان   2.353  مور

  1.923  النیجر  4

  1.196  مالي  5
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ة -ب ر ات التي : القدرة العس رة انطالقا من المعط ملح (تم جمعها لحساب مؤشرات القدرة العس

التالي)02رقم    : ، فان وزن هذه المؤشرات هي 

ة) :1- 5(جدول رقم  ر   وزن عناصر القدرة العس

  الدولة                                   

ة ر   مؤشرات القدرة العس

ل دولة  ة للمتغیر لد  ار مة المع   وزن العنصر× الق

ا  النیجر  ليما  الجزائر تان   المغرب   مور

  0.42  0.34  0.34  0.33  0.67  حجم القوات المسلحة  1

ر إلى الناتج المحلي اإلجمالي  2 ة اإلنفاق العس   0.32  0.36  0.14  0.16  0.48  نس

ر   3 ار دوالر(اإلنفاق العس   0.35  0.27  /  0.27  0.57  )مل

ي(نصیب الجند   4   0.39  0.29  0.25  0.26  0.54  )دوالر أمر

  1.48  1.27  0.73  1.02  2.26  اإلجمالي

رة، سواء من حیث حجم القوات المسلحة  یبین هذا الجدول تفوق الجزائر في مجمل مؤشرات القدرة العس

ر  ر إلى الناتج المحلي اإلجمالي، اإلنفاق العس ة اإلنفاق العس ار دوالر(نس نصیب الجند  أو) مل

ي( ع الدول ،)دوالر أمر اقا  األخر  على جم محل الدراسة، خاصة المغرب التي تشهد مع الجزائر س

ا و  ،حول التسلح ر لكال واإلنفاقهذا منذ عشرة تقر الهما في  أوقعالدولتین في تنامي، ما  العس

ةمعضلة  انه من تقارر، و أمن ن تب م ذا موقع  :هذا ما  حاث السالم، و هولم الدولي أل معهد استو

« global fier » : ة في القارة رة الثان ةالذ صنف الجزائر القوة العس   .اإلفرق

ة  أین« Jeune Afrique » :مجلة أكدتهالتصنیف الذ  بین الدول  األولىجاءت الجزائر في المرت

ة عد مصر اإلفرق ة  ة في مجال الحروب التقلید ة الثان ة، و في المرت  )1(.قوة في مجال الحروب الالتماثل

ة: )2- 5(جدول رقم    ر   ترتیب الدول وف وزن مؤشرات القدرة العس

اس  - فترتیب الدول هذه وف منهج ق

د مد صحة هذا المنهج الذ  القوة یؤ

ة لم یتناقض مع تقدیرات التقار ر الدول

الصادرة من معاهد الدراسات في 

ر واإلستراتیجي التي  المیدان العس

ة  من حیث  األولىتمنح الجزائر المرت

                                                             
1 -Laurent Touchard, défense le temps des stratèges, jeune Afrique, hors série, N 39, 2015, P 44. 

ة   المجموع  الدولة  المرت

  2.26  الجزائر  1

  1.48  المغرب  2

ا  3 تان   1.27  مور

  1.02  مالي  4

  0.73  النیجر  5
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رة و ه ة عدیدة منها تلك الواردة في الملح رقم  إلىا استنادا ذالقوة العس م   ).02(مؤشرات 

ة  -  ج ات التي تم جمعها لحساب مؤ : القدرة االتصال ة قدرة اإلشرات الانطالقا من المعط ملح (تصال

التاليإ، ف)03رقم    :ن وزن هذه المؤشرات هي 

ة ):1- 6(جدول رقم    وزن عناصر القدرة االتصال

  الدولة

ة         مؤشرات القدرة االتصال

ل دولة  ة للمتغیر لد  ار مة المع   وزن العنصر× الق

ا  النیجر  مالي  الجزائر تان   المغرب  مور

  0.703  0.439  0.399  0.405  0.756  شخص 100ة لكل الهواتف الثابت  1

  0.39  0.22  0.16  0.4  0.22  شخص 100الهواتف المحمولة لكل   2

ة االستخدام األسر لالنترنیت  3   0.769  0.36  0.34  0.4  0.761  نس

ة  4   0  0  0  0  0.33  مد امتالك الدولة لألقمار الصناع

  1.862  1.019  0.899  1.205  2.067  اإلجمالي

نأ - ة من خالل  م اس القدرة االتصال ة تمثلت  أرعةق س الهواتف الثابتة : في أساسامؤشرات رئ

ة ة االستخدام األسر لالنترنیت ومد امتالك الدولة لألقمار الصناع   .الهواتف المحمولة، نس

ة  مجموع 2.067مجموع   األولىحیث جاءت الجزائر في المرت لى تلیها ع، و 1.862، ثم المغرب 

ا و  ل من مالي، مورتان ه امتالكها لقمرن  المالح هو تفوق الجزائر الذ ساهمتو  النیجر،الترتیب  ف

ة صناعیین، و  ة إحداثهو مؤشر حول ضرورة وأهم  األقماروحتى التنافس في مجال  ،ثورة تكنولوج

ة  هالذ تفتقر  األمرالصناع ة  المغرب إنلكن نجد في المقابل  ،الدول األخر  إل تتفوق في نس

س دول المیدان التفاوت نسبي و  أنولو  ،الهواتف المحمولةنترنیت و لأل األسر ستخدام اإل ضئیل ع

  .األخر 

ة )2- 6(جدول رقم    :ترتیب الدول وف وزن مؤشرات القدرة االتصال

حسب القدرة تصنیف الدول  -  

ةاإل تبین حجم تأخر دول  ،تصال

المیدان في مواكب الثورة الحاصلة في 

ا  واالتصال  اإلعالممجال تكنولوج

س المغرب والجزائر   .ع

  

ة   المجموع  الدولة  المرت

  2.067  الجزائر  1

  1.862  المغرب  2

  1.205  مالي  3

ا  4 تان   1.019  مور

  0.899  النیجر  5
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ة  - د  :القدرة الحیو

ة  ات التي تم جمعها لحساب مؤشرات القدرة الحیو زن هذه ، فان و )04ملح رقم (انطالقا من المعط

  : لتالياالمؤشرات یوضحها الجدول 

ة ): 1- 7(جدول رقم  ة(وزن مؤشرات القدرة الحیو ان ة و ، الخصائص الس شر ميال   :)الوجود اإلقل

  الدول                                             

ة                         مؤشرات القدرة الحیو

ة للمتغیر  ار مة المع ل دولة الق   وزن العنصر× لد 

ا  النیجر  مالي  الجزائر تان   المغرب  مور

ة: أوال شر ة وال ان   الخصائص الس

مي  1   1.4  1.06  1.26  0.71  1.39  المستو التعل

  1.32  1.03  0.97  0.93  1.61  المستو الصحي  2

ة في العمل  3 ة المشار   0.29  0.35  0.54  0.56  0.17  )نساء+ متوس رجال (نس

  1.79  1.52  0.97  0.77  1.79  درجة التكامل الثقافي و القومي  4

  0.98  0.51  0.61  0.94  0.51  حجم خدمات الدولة  5

ان  6   0.42  0.14  0.27  0.25  0.47  حجم الس

لم   7 ان في    0.14  0.06  0.24  0.21  0.29  2ثافة الس

  6.34  4.67  4.86  3.83  6.23  اإلجمالي  

ا مي: ثان   :الوجود اإلقل

  0.25  0.43  0.5  0.49  0.84  حة الدولةمسا  1

اه الصالحة للشرب  2 ة توفیر الم   0.70  0.29  0.32  0.50  0.71  نس

  0.95  0.72  0.82  0.99  1.55  اإلجمالي

  7.29  5.39  5.68  4.82  7.78  اإلجمالي العام

  

ةوهذا من خالل عنصرن   عة مؤش أولهما أساس شرة والذ یتكون من س ة وال ان رات الخصائص الس

مي الذ یتجسد في مؤشرن أساسیین وقد  إلى إضافة عد  یهالاالنتائج المتوصل  أسفرتالوجود اإلقل

ل مؤشر  اس وزن    :ما یلي إلىق
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ة):  2- 7(جدول رقم    ترتیب الدول وف وزن مؤشرات القدرة الحیو

ة   الدولة  المرت
ة  ان الخصائص الس

ة شر   وال
مي   المجموع  الوجود اإلقل

  7.78  1.55  6.23  جزائرال  1

  7.29  0.95  6.34  المغرب  2

  5.68  0.82  4.86  النیجر  3

ا  4 تان   5.39  0.72  4.67  مور

  4.82  0.99  3.83  مالي  5

مجموع  - ة األولى  مجموع 7.78یتضح من هذه النتیجة أن الجزائر تحتل المرت  7.29، تلیها المغرب 

ا ومالي في ال ل من النیجر مورتان ل ) 2- 5(حیث یوضح الجدول . مراتب األخیرةثم تأتي  حجم ووزن 

منح الجزائر هذا التفوق هو خصائص الوجود . مؤشر من بین مؤشرات الدراسة ميولعل ما  خاصة  اإلقل

ار  ،مؤشر المساحة عض الخصائص  أنهاعلى اعت س المغرب التي تفوقت في  اكبر بلد إفرقي ع

شرة ة وال ان ة في العمل وفي حجم خاصة في مؤشرات مث ،الس ة المشار مي نس ل المستو التعل

ما بینها، لكن في المقابل نلح  أوزان أنخدمات الدولة، ولو  الجزائر وفي  أنهذه المؤشرات متقارة ف

ذا ة و ان ان والكثافة الس لكن ما یجب  .في المستو الصحي نفس الخصائص تتفوق في حجم الس

ه هو ذلك التكامل اإل الثقافي والقومي الذ یجسد وحدة الدولة ودرجة التجانس القومي، اللغو شارة إل

  .والدیني

مي، وهي من  :دول المیدان فنلح تأخرها في مؤشرات عدیدة منها مثال أما المستو الصحي والتعل

شرة، وهو ن ة ال فس الدالالت التي جعلت النیجر مثال في مراتب متأخرة في تقارر األمم المتحدة للتنم

ة لمالي  النس ا أوالحال    .مورتان

ة -  اس وزن العوامل الماد   :خالصة تحلیل ق
ل ما تقدم ف  ة إمن  القدرة  األولىن الجزائر تحتل المرت ة، سواء ما تعل  ل عناصر العوامل الماد في 

رة،  ةاإلالعس ة و ، اإلقتصاد ة بوزن بلغ مجموعه تصال ة ، لتأتي المغرب في ا15.86الحیو ة الثان لمرت

مجموع13.46مجموع  ا  ل من مورتان ة و  9.232 :، ومالي ب10.03: ، ثم  نجد  األخیرةفي المرت

مجموع بلغ    .8.24النیجر 
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اناتوالمراتب توضح حجم  األوزانوهذه  ة والطاقات التي  اإلم ل دولة من الدولالماد ما . تزخر بها 

ل دولة منأ ات  ة، إال  برز هذا التصنیف خصوص ة العوامل الماد ة  أنناح في  األثرللعوامل المعنو

ما یرفع من قوة الدولة و تفعیل وتعبئة هده الموارد وا   .أهدافهاالتالي قدرتها على تحقی لطاقات 

ة-3 اس عوامل القدرة المعنو   :ق
ة  ةثالثة عناصر  إلىتنقسم عوامل القدرة المعنو ة،  أساس اس ة والقدرة  رادةاإلتتمثل في القدرة الس القوم

ة، لكن من بین  عض  األمورالدبلوماس اس وزن هذه العوامل هي  الشيءالتي أعاقت  المؤشرات  أنق

ة حساب التي تم اإل ة، وهو ما میز عمل بیرة للنسب هذه المؤشرات  أوزانعتماد علیها، تخضع بدرجة 

مها، من جهة و لكونها  صعب تكم ة  این في ما ال أن أخر من جهة ف حظناه هو حجم التضارب والت

اس المؤشرات محل الدراسة،  ق ة  ة المعن ا وحتى مالي على  أینتقدیر التقارر الدول  أساستبرز مورتان

ة مستقرة تسودها المساواة واإلس أوضاعتشهدان  إنهما اسي، اس من المغرب والجزائر  أفضلستقرار الس

شیر  ة خاصة دولة مالي و اشلتین وعاجزتین عن تسییر شؤ الدولتین ف أن إلىلكن الواقع  هذا ونهما الداخل

ن من الو أقتراب ، لكن رغم هذا فإننا حاولنا اال2012منذ  تجسید ما هو قائم، وهذا عند قع و اكبر قدر مم

ة اقي مؤشرات العوامل المعنو ة وهذا حال  اس مؤشرات القدرة الس ات المتعلقة    .اخذ المعط

اس  - أ  :ةالقدرة الس

ات التي تم جمعها لحساب مؤشرات ا  ة انطالقا من المعط اس ن وزن هذه إ، ف)05ملح رقم (لقدرة الس

التالي  : المؤشرات هي 

ة): 1- 8(جدول رقم  اس   وزن عناصر القدرة الس

  الدولة                        

ة اس                                   مؤشرات القدرة الس

     

مة  ل دولة الق ة للمتغیر لد  ار   وزن العنصر× المع

ا  النیجر  مالي  الجزائر تان   المغرب  مور

اب العنف  1 اسي و غ   0.88  0.59  0.43  0.21  0.51  االستقرار الس

ة  3 اس ات الس   0.92  /  0.82  0.25  0.92 مستو الحر

ة على الفساد  4   0.63  /  0.53  0.83  0.76 الرقا

  1.04  /  0.7  0.92  1.04 استقالل القضاء  5

  0.85  /  0.36  0.59  0.79 الثقل البیروقراطي  6

  4.32  0.59  2.84  2.8  4.02  اإلجمالي
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ا أكثرتبرز المغرب من  - اس م النظام و  ،الدول التي تشهد استقرارا س ح عة الحال  طب هذا 

عد و الملكي السائد تلیها الجزائر  ة و  اإلصالحاتهذا  اس مقراطياإلالس من  رغم وجود مخاوف .نفتاح الد

ع العري"ومینو الذ میز دال النظامین من وصول اثر ال ا تبرز الجزائر و  ،"الر أكبرلكن حال  المغرب 

ا و  اس شهدان استقرارا س ا على الصعید الداخليأبلدین  ن اإلو  ،من م ة هو الوضع الذ  ه للتنم ستثمار ف

اشر األجنبيستثمار ولجلب اإل س  ،الم انتشار لمظاهر ستقرار و إالالدول المیدان التي تشهد وهذا ع

   .العنف والفساد

ة واستقالل القضاء الذ حققت  األمرنفس  اس انه في مؤشرات مثل مستو الحرات الس ن تب م

ه المغرب نفس الوزن مع الجزائر مع  قى للجزائر مهمة لدول المیدان في نفس المؤشرات، و نسبي  تأخرف ت

ه منذ وهو األمر  ،والمرف العمومي لتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین ةاإلدار  إصالح ادرت ف الذ 

ة للجزائر في مؤشر الثقل  0.79مقابل  0.85المغرب حققت وزن  أن، خاصة و 2012 النس

  ..البیروقراطي

ة: )2- 8(جدول رقم  اس  ترتیب الدول وف وزن مؤشرات القدرة الس

ة وضعت  اس اس مؤشرات القدرة الس ق

ة  بوزن بلغ مجموعة  األولىالمغرب في المرت

ل من النیجر مالي 4.32 ، تلیها الجزائر، ثم 

ا   .ومورتان

  

  

  

  

  

 

 

  

  

ة   المجموع  الدولة  المرت

  4.32  المغرب  1

  4.02  الجزائر  2

  2.84  النیجر  3

  2.8  مالي  4

ا  5 تان   0.59  مور
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ة اإلرادة  - ب ة ه: القوم التاليوزن مؤشرات اإلرادة القوم   : ي 

ة اإلرادةوزن عناصر ): 1- 9(جدول رقم    القوم

  الدولة                                        

ة                                         مؤشرات اإلرادة القوم

   

ل دولة  ة للمتغیر لد  ار مة المع وزن × الق

  العنصر

ا  النیجر  مالي  الجزائر تان   المغرب  مور

ة: والأ اس ادة الس   الق

ة  1   2.68  1.74  3.29  1.39  2.83  القدرة على تعبئة الموارد الذات

ة  2 اجات األساس ة لالحت   3.46  2.42  2.08  1.16  3.41  درجة االستجا

  1.77  1.39  1.65  0.7  1.84  2014في ) عند الوالدة(متوس عمر المواطن   3

ا  4 ة یوم  نصیب الفرد من السعرات الحرار

)kcal/cap/day(  

1.57  0.46  0.43  1.03  1.69  

  9.6  6.58  7.45  3.71  9.65  :الجملة

ا ة: ثان   األهداف اإلستراتیج

  4.13  2.63  2.62  2.98  5.12  درجة االعتماد على الذات  1

ة والفساد  2 شر ة ال   2.22  0.97  1.19  1.02  2.24  ترتیب الدولة في مجال التنم

ة  3 ع شاف و الت   4.19  3.12  0.66  2.12  3.94  درجة االن

  10.54  6.72  4.47  6.12  11.3  الجملة

ار استراتیجي: ثالثا خ ة    حجم القاعدة العمل

حث العلمي   1 ة اإلنفاق على ال  PIB 2005 %(نس

2010(  

0.48  0.46  0  0  1.13  

ات براءات االختراع   2   1.35  0  0.62  0  0.91  )2011 – 2007(عدد طل

ان(ن عدد العلمیین و المهندسی  3   1.49  0  0  0  37. 1  )لكل ملیون من الس

  3.97  0  0.62  0.46  2.76  الجملة

  24.11  13.3  12.54  10.29  23.71  اإلجمالي العام

ةالقدرة  اتفي مجموع مؤشر  المغربتفوق  - اس ار استراتیجيو الس خ ة   حجم القاعدة العمل
ة 10.54، مقابل 11.3بلغ مجموعه  ة بوزن تیجسترااإل األهداف بینما تتفوق الجزائر في مؤشرات النس  ،

ا، مالي و للمغرب،  ل من مورتان ة األخیرةثم تأتي  ة  أما .النیجر في المرت عنصر القاعدة العمل ما تعل 

ا على الجزائر بوزن ن المغرب تفوقت و إار إستراتیجي فخ ةتبرز ، و 2.76، مقابل 3.97لو نسب  أهم
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ة استراتیجة و ق إرادةهذه العناصر في وجود  ة ورؤ ةوم م القوة والمصلحة لدول المنطقة  مستقبل لتعظ

ة أهدافخاصة ضرورة توفر  ة رشیدة  إستراتیج اس ادة س ة تسهم في وق تكون مستندة على قاعدة علم

اناتتجسید تطلعات وأهداف هذه الدول في الواقع، انطالقا من  هو مفتاح  ماولروالموارد المتاحة،  اإلم

ل دول  أنیجب  أساسير ومتغی ه  اتعتمد عل س فق عینات الدراسة هذه، ولو  إفرق وف هذه  نناأول

انه من خالل ن تب م بیرا لدول المیدان في هذه المؤشرات وهو ما    ).2-7الجدول :(الجدول نلح تأخرا 

ة اإلرادةترتیب الدول وف وزن مؤشرات  ):2- 9(جدول رقم   القوم

ة   بوزن  األولىتحتل المغرب المرت

 23.71وزن ، تلیها الجزائر ب24.11

ا، النیجر  ل من مورتان اعا  ثم ت

ة  بوزن  األخیرةومالي في المرت

  .10.29 همجموع

  

ة  -  ج التاليوزن م: القدرة الدبلوماس ة هي    : ؤشرات القدرة الدبلوماس

ة): 1-10(جدول رقم    وزن عناصر القدرة الدبلوماس

  الدولة                              

ة      مؤشرات القدرة الدبلوماس

ل دولة  ة للمتغیر لد  ار مة المع   وزن العنصر× الق

ا  النیجر  مالي  الجزائر تان   المغرب   مور

  2.08  1.13  0.9  1.02  2.01  لدبلوماسي للدولة لد اآلخرنحجم التمثیل ا  1

  2.12  1.16  0.91  1.18  1.98  حجم التمثیل الدبلوماسي األجنبي لد الدولة  2

  4.2  2.29  1.81  2.2  3.99  اإلجمالي

 2.08ظهر هذا الجدول تتفوق المغرب في مؤشر حجم التمثیل الدبلوماسي للدولة لد اآلخرن بوزن 

 1.98و 2.01، وهذا مقارنة مع الجزائر ب2.12لتمثیل الدبلوماسي األجنبي لد الدولة بوزن وفي حجم ا

حجم التمثیل الخارجي أنعلى التوالي، ولو  ة قد تقاس  أ عدد السفارات التي تمثل  ،القدرة الدبلوماس

میهاالدولة خارج  ذا عدد السفارات التي تتواجد على  إقل مو عثات فاء أنإال  ،الوطن إقل ة وتأثیر ال

قى  ة ی ة في خدمة المصالح الوطن ن  أمرالدبلوماس م ا، وهنا رما قد تنقلب الموازن  إدراكهنسبي ال  م

ا  ا التي تشهدها منطقة الساحل حال بیرا في القضا ة وتأثیرا  ة دبلوماس لصالح الجزائر التي تشهد حر

ة   مجموعال  الدولة  المرت

  24.11  المغرب  1

  23.71  الجزائر  2

ا  3 تان   13.3  مور

  12.54  النیجر  4

  10.29  مالي  5
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ظهر لدبلو  س المغرب التي ال  ا خاصة في ظل  أوماسیتها أ اثر سواء قارا على سبیل المثال ع م إقل

ة األزمات   .الحال

ة): 2-10(جدول رقم    ترتیب الدول وف وزن مؤشرات القدرة الدبلوماس

ة   في األولىتحتل المغرب المرت

مؤشرات القدرة  أوزانمجموع 

مجموع بلغ ة  ، تلیها 4.2الدبلوماس

ا 3.99الجزائر ب ل من مورتان ، ثم 

ةمالي والنیجر في    .   األخیرة المرت

    

ة   :خالصة العوامل المعنو
ةتكمن  ةـ  أهم م العوامل الماد ما في إفي المقابل هدرها، فهي النقطة الفاصلة  أوهذه العوامل في تعظ

فها في تحقی تعب ة وتوظ  األمرللموارد هدر للوقت و  أوالتي تسطرها الدولة،  األهدافئة الموارد الماد

ة تمس قطاعات عدیدة  أزماتالذ من مخرجاته  ل اسالقتصاد و اإلالمتجمع  منهاه  ....ةس

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ة   المجموع  الدولة  المرت

  4.2  المغرب  1

  3.99  الجزائر  2

ا  3 تان   2.29  مور

  2.2  مالي  4

  1.81  النیجر  5
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ة أوزانترتیب الدول محل الدراسة حسب مجموع -4 ة والمعنو   :العوامل الماد

اس قوة الدول و تالنا ة لق   :ترتیبهائج النهائ
  2013وزن قوة الدول محل الدراسة عام ن بیی )11(جدول رقم 

تة
الر

ولة  
الد

  

دة
صا

القت
رة ا

لقد
ا

  

رة
عس

 ال
درة

الق
لة  

صا
الت

رة ا
لقد

ا
  

وة
حی

 ال
درة

الق
  

دة
لما

ل ا
وام

الع
وع 

جم
م

  

سة
سا

 ال
درة

الق
  

مة
قو

 ال
رادة

اإل
سة  

وما
دبل

 ال
درة

الق
  

وع 
جم

م
ل 

وام
الع وة

معن
ال

  

وع 
جم

 م
رب

ض
ل 

ص
حا

و 
ة 

ماد
 ال

مل
عوا

ال

  503.07  31.72  3.99  23.71  4.02  15.86  7.78  2.067  2.26  3.759  الجزائر  1

  439.19  32.63  4.2  24.11  4.32  13.46  7.29  1.862  1.48  2.873  لمغربا  2

ا  3 تان   162.28  16.18  2.29  13.3  0.59  10.03  5.39  1.019  1.27  2.353  مور

  158.69  17.19  1.81  12.54  2.84  9.232  5.68  0.899  0.73  1.923  النیجر  4

  125.98  15.29  2.2  10.29  2.8  8.24  4.82  1.205  1.02  1.196  مالي  5

 

ل عنصر و عد مرحلة جم - ات ع المعلومات المتعلقة  ل مؤشر، ومنه تطبی جملة من العمل من ثم 

ة   :لى ما یليإمال زهران، خلصنا التي وردت في دراسة ج اإلحصائ

 ة، من قدرة  فوق الجزائر فيت ة و إجملة العوامل الماد رة، حیو ه عس ةإ قتصاد   .تصال

  ،ة اس ة التي تشمل القدرة الس ة والقدرة  اإلرادةتفوق المغرب في حملة العناصر المعنو القوم

ة   .الدبلوماس
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  ة و حلكن ة، یاصل ضرب مجموع العوامل الماد نقطة  503.07ؤشر لتفوق الجزائر ب المعنو

ة بجملة   ة الثان ل من  439.19لتأتي المغرب في المرت اعا  انقطة، ثم تأتي ت ، النیجر  مورتان

ة    .األخیرومالي في المرت

  قوة ةولعل ثقل ووزن الجزائر  م ة  ،اإفرقشمال الساحل و  ةفي منطق إقل یبینه وزن عواملها الماد

ة، لدرجة  ا(دول المیدان الثالث مجتمعة  نأوالمعنو ، ال تحق حجم ووزن )مالي، النیجر ومورتان

الجزائر التي تصل وزن  450 إلىقدرات الجزائر، فمجموع قوة هذه الدول تصل  نقطة مقارنة 

ة  ة والمعنو   .503 إلىعاملها الماد

شیر  ة،  تهقدر  إلىتفوق المغرب  شی األمرعلى تعبئة الموارد الماد ة إلىر الذ  هذه العوامل  أهم

ذ ة للجزائر و فهاا دورها في تفعیلها و النس ة للجزائر وهذا  ،توظ ة واإلستراتیج ما یتواف واألهداف الوطن

ةفي المنطقة، وهذا ما یؤشر لها لتكون قوة  م ه  *فحسب توماس شیلینغ، إقل تا ة"في  " الصراع إستراتیج

ة إلىشیر  ة أهم ارها حسب تقدیرهعلى ا  اإلستراتیج نما : " عت التطبی الكفء للقوة وإ ة  ست معن ل

  )1(".استغالل القوة المحتملة

  ون الجزائر قوة اغتها، حول  ص ة التي قمنا  ةانطالقا من الفرض م طرقة  التأكدتم  ،إقل منها 

ونها القائد  في والذاتي في وصف الجزائر  ع الك ة، تلغي الطا م ة و ميعلم   .اإلقل

شوب هذه الطرقة من عیوب من حیث  لعناصر ومؤشرات لها وزن في تحدید قوة الدول  إبرازهارغم ما 

ه  ةوفي  ،التي تؤشر في قدرة الدول وقوتها ،األخر لعدید المتغیرات  إغفاللكن ف ان ا إم م   التأثیر إقل

دراكهاومنه فرض تصورها  میز الفضاء  وإ ميلكل ما  ن اعت ،اإلقل م اره مجال حیو هام وعم الذ 

ة للجزائر، وهذا ما سنحاول  النس ة إدراكهاستراتیجي   .في النقطة التال

  

  

  

  

                                                             
ة الصراعتوماس شیلینغ،  - 1 ز الجزرة للدراسات، الدوحة: ، ترجمةإستراتیج   .13، ص 2010:نزهت طیب و أكرم حمدان، مر
الند  1921توماس شیلینغ، من موالید *  توراه من في أو ا و حصل على الد فورن ال ا، تخرج من قسم االقتصاد بجامعة  فورن ال

عدة جامعات مشهورة، وهو حائز 1948جامعة هارفارد سنة  ما درس  ض،  البیت األب ة  اسة الخارج ، عمل مستشارا في شؤون الس
ل في االقتصاد سنة    ".و النزاعالتعاون "ح، نتیجة إسهاماته في فهم 2005على جائزة نو
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مي وعمقها االستراتیجي الساحلي: ثالثا انة الجزائر في فضائها اإلقل   م
  

ة إال التي تم حسابها في الفصل األول و القوة  إلى إضافة - م  أنهاالتي تجعل من الجزائر قوة إقل

عتح ذلك  اإلتف  ات دید المتغیرات التي تسمح لها  ادة المنطقة، وهذا ما من خالل معط نفراد في ق

ة،  أخر  م انة الجزائر اإلقل استقراء م ائز القوة الكامنة، وهي التي  تسمح لنا  تجعل  التيتتمثل في ر

سي في المنطقة  ميقائد (منها فاعل رئ ة ، فهذه العوامل تساعد في تحدی)إقل م انة الجزائر اإلقل د م

  :استنادا إلى

ة -  شر ة وال اس ا الس ات الجغراف ، بإطاللة كبر بلد إفرقي من حیث المساحةأ فالجزائر: معط

عة دول)لم 1200(حرة  س ستین، محاطة  ل من مالي والنیجر الحب س  تونس، مالي، النیجر  (، ع

ة ا والصحراء الغر ا، المغرب، مورتان اة )لیب ازدهار الح سمح  ، تتمیز بتنوع مناخي وتضارسي 

ة المناخ، و هذا هو حال  صعو ة للجزائر تقع في الصحراء التي تتمیز  ون المساحة الغال شرة، رغم  ال

حوالي  شرة تعتبر األولى في المنطقة  ملیون نسمة، وأكثر من  39اغلب دول الساحل، إضافة إلى قوة 

ة اب،  %70 ذلك أن الفئة الغال ،  إلى إضافةمنها ش من وحدة الدین التجانس الدیني، اإلثني واللغو

اتاللغة و  ة ،اإلثن عون مذهب و و الجزائرین مسلم فأغلب ه ن، یت ا نلح أن ف عرب، أما مازغ و أاحد، اثن

ة، فهذا التجانس المذهب ة إلى جانب اللغة األمازغ ه لغتین وطنیتین العر ا فنلح أن ف ي، الطائفي لغو

ا أكبر، من جهة ومن جهة  ا وعقد منح للجزائر استقرارا روح عمقها الساحلي  أخر واللغو  یرطها 

عد الجیوثقافي(   ).ال

ة - م انة الجزائر اإلقل خي لم عد الجیوتار ميالتعاون  تتمثل في :ال ذا تكرس لمبدأ  اإلقل و

ا عة الحال ف ،للجزائر فرقياإلنتماء هذا ما یتجسد في اإل، و لألفارقة إفرق طب ن التارخ وحجم العالقات إو

ة اإلفرقيوالتوجه  استها الخارج اأ ،الدائم للجزائر في س ة للجزائر في القبرز مثال على الم ة ار نة التارخ

   .في منطقة الساحل على وجه الخصوصو 

ة -  م انة الجزائر اإلقل عد الجیوثقافي لم امن دین،  :ال ذا تواجد الطوارق في و  إیدیولوج لغة، و

امتداد عرقي للجزائر    .الساحل إلىالساحل 
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انة الجزائر  - عد الجیواقتصاد لم ةال م ة المنطقة : اإلقل یتجسد هذا في عمل الجزائر لتنم

ة  االساحل فرق اد  وإ ادرة النی ضاف  أفضلعامة، ولعل م همثال على هذا،  عمل الجزائر في عدید  إل

ات ما فیها مالي والنیجر المناس   ...على مسح دیون دول الساحل العاجزة 

ة م انة الجزائر اإلقل عد الجیوامني لم ميالتعاون : ال ةلمواجهة التهدیدات  اإلقل ئمة القا األمن

ستدعي تكثیف الجهود والتعاون أخاصة و  عتها ومصدرها  مين طب ادة اإلقل ان، ولعل لجنة ق  األر

ة المشتر  ات ةضرورة تمتین الجهود لالجزائر  إدراكبرز مثال على أ ،ةالعمل م ذا تعزز  ،اإلقل نم "و

ادل األمنيعتماد اإل ب " :ضمن" المت مي األمنمر ةن الهواجس نظرا أل ،"اإلقل ة  األمن ة مشتر المدر

ن أل دولة مواجهتها لوحدهاال حیث     .م

انة الجزائر  اسي والجیواستراتیجي لم عد الجیوس ةاال م  الموقع المتمیز إلى إضافة:إلقل

اسي للجزائر في الساحل ،...)الجغرافيالمساحة، التنوع البیئي و  ار  ،نجد االمتداد الجیوس  أنعلى اعت

ن امتداد حیو للجزائر، و راتیجي و الساحل عم است م ا إدراكههذا ما  : من خالل مفهوم الجیواستراتیج

ع ة بدراسة البیئة الطب ة واإلة لتحونها معن اس ة ذات اإللیل أو فهم المسائل الس ةقتصاد ارات الدول  .عت

زها االستراتیجي سواء في الحرب أو في السلم أو  وأن هذه الدراسة تتضمن موقع الدولة وصوال لتحدید مر

ة اس ا ،دراسة الحدود الس ة ما فیها من خصائص مؤثرة في وضع االستراتج اس رة الس ت العس

ةواالقتصا ة بین الشعوب المتجاورة ،د ة واجتماع ات ثقاف ما تحمله هذه الحدود من معط وهي   )1(.و

ار  تنطبالمعاییر التي  انة الجزائر في الساحل على اعت هذه المنطقة تمثل عمقا  أنعلى دراسة دور وم

ا للج ات وعوامل اإل ،زائراستراتیج ، اإلبناءا على معط ا انةرت ثلها الجزائر في التي تم ،تصال والم

ةالبیئة  إدراكمن حیث  ،المنطقة ح  األمن ذا في امتالك مفات والتهدیدات التي  األزماتحل الهشة و

ة   . تتخ فیها اغلب دول المنطقة، وهذا وف مقارات لینة وذ

ارات القو الكبر  -  انة الجزائر في نظر واعت  :م
ار أنها أهم قوة  ات المتحدة الجزائر ینظر إلیها على اعت ة للوال النس ا،  ة في منطقة شمال إفرق م إقل

ما ق الطاقة لالتحاد األوري،  ذلك هي  26.8مته وأورا، فالجزائر ثالث أهم ممون  كبر أبلیون اورو، و 

صل إلى إ مي بناتج محلي    .بلیون دوالر 207قتصاد إقل

                                                             
ة للعالم المعاصرعدنان السید حسین،  -  1 ان ة و الس ة واالقتصاد اس ا الس ة للدراسات : ، بیروت2،  الجغراف المؤسسسة الجامع

  .77، ص 1996والنشر و التوزع،  
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رة في من جهة أخر فان حجم االستثمار في الجانب األمني والعس ر یجعل من الجزائر اكبر قوة عس

ة  ات المیدان بیرة في العمل ا، إضافة إلى خبرة  افحة اإلرهابمنطقة شمال إفرق عد  ،في مجال م خاصة 

ة في  ة المشتر ات ان العمل ادة األر استها 2010اعتماد هیئة ق ون الجزائر مستقلة في س شیر إلى  ، ما 

ة أكثر من أ  االخارج   )1(.دولة في شمال إفرق

انة الجزائر في  - أ   ):مفتاح حل األزمات في الساحل(اإلدراك الفرنسي  م
عاد الموقع االستراتیجي للجزائر و   ة  انتماءاتهتعدد أ اس ا وس(الجیوس امتوسط ، تجعل من الجزائر  )احل

رسة دستو دحسب اإل اد الم ذلك وجود جملة من الم ة،  م را مثل عدم التدخل في راك الفرنسي قوة إقل

ا من خالل المؤشرات التي سب  م ن إدراكه  م ر معتبر،  ة للدول، إضافة إلى وزن عس الشؤون الداخل

اسة تحالفات و حسابها، م ة متعددةع تبني الجزائر لس م قل ة وإ ة  ،شراكة دول حسب األهداف الخارج

م لها متغیرات  عاد انتماءاتها المتنوعة،  ة للجزائر في ءها اإلن من وراللجزائر وأ انة راد م عتراف 

ا،  ا  ظل ففيمنطقة الساحل وشمال إفرق  ادراكاتتملك الجزائر فإن األزمات التي تشهدها المنطقة حال

ةو  افحة  مقارات لها من الشمول م نها من تجاوز الوضع القائم، خاصة ما تعل  م ة ما  والواقع

ة و  ة عامة في المنطقةاإلرهاب، األزمة المال قرار األمن والتنم   )2( ....إ

« Dans une région déstabilisée, l’Algérie demeure une puissance 

régionale et un partenaire important pour la France ». (3) 

ي  -ب  انة الجزائر حسب اإلدراك األمر ة(م   ):الدولة المحور
الطاقة الجزائرة دفع رغم دخول الجزائر في صراع داخ  ا  ة التسعینات إلى أن اهتمام أمر لي بدا

التنقیب عن البترول، ففي  ات إلى االشتغال  اتها المتعددة الجنس عتبرت الجزائر الدولة ، ا 1994"شر

ة في العالمأهم اإلكبر و أالتي عرفت    )4(". كتشافات النفط

                                                             
1 - Daniela Huber, Algeria Three Years After the Arab Spring, The German Marshall Fund of the United 
States, 2014, p 01. 
2 - JEAN-PIERRE- DUFAU, RAPPORT  N° 343,  assemblée   nationale le projet de loi n° 73, autorisant 
l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, 7 
novembre 2012, p p. 06 - 09. 
3 - ibid, p 05. 
4 - Ravenel Bernard, L’Algérie s’intègre dans l’Empire, CONFLUENCES Méditerranée - N°45 PRINTEMPS 
2003, p 115. 
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ات المتحد ة في الجزائر خالل نفس الفترة، من لكن هذا األمر لم یخفي مخاوف الوال ة من األوضاع األمن

ادین عدیدة منها ة شاملة تر بها عالقاتها مع الجزائر في م ات المتحدة بتبني إستراتیج   : هنا قامت الوال

ر و الط ة الدول المحورة اقة، االقتصاد، الجانب العس ه آنذاك إستراتیج اسي، وهو ما أشارت إل ذا الس

ةفي الس ة األمر والتي تضمنت « Pivotal States and U.S. Strategy» : اسة الخارج

دولة محورة آنذاك ةأین تم اإلشارة إلى مفهوم  : الجزائر  ن إدراكه: الدولة المحور م على أساس  الذ 

مي، فف: " أنها قا في مستقبل ومآل جوارها اإلقل انها أن تؤثر تأثیرا عم رة وجود دولة ل الدول التي بإم

ضا على االستقرار  –محورة  نما یؤثر أ ن أن تحدد فق مصیر المنطقة، وإ م في منطقة غیر مستقرة ال 

 )1(".الدولیین

ةفي  ورتبین الدول المح) 2(خارطة رقم  ة اإلستراتیج   األمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Source : Pivotal States and U.S. Strategy, Foreign Affairs 

ة؟ یف  ار دولة ما محور ن تحدید الدولة المحور وما هي المعاییر التي یتم من خاللها اعت   م

 قتصاد المستمر؛التقدم اإل  

 ان؛ بیر من الس   عدد 
                                                             

1 -Robert Chase, Emily Hill, Paul Kennedy, Pivotal States and U.S. Strategy, Foreign Affairs, volume 75 N 1, 
1996, p 37. 
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 ة انات االقتصاد   .الموقع الجغرافي اإلم

حدد الدول المحورة هو قدرتها  مي والدوليیثالتأ فيذلك من بین ما  الدولة ف. ر على االستقرار اإلقل

عني الفوضى عبر الحدود ارها  ا، أ أن انه م ، إضافة الهجرة والعنف الطائفي: المحورة مهمة جدا إقل

ئةالتلوث  الى   )1( .واألو

ة من هذا المنط فان الجزائر اعتبرت دولة محورة ة خالل فترة  النس ات المتحدة األمر للوال

شه الجزائر آن انت تع ات رغم ما  ات المتحدة، تعتبر التسعین ا فان الوال ة، لكن حال ذاك من أزمة داخل

ا، نظرا إلى  ل من منطقة شمال وغرب إفرق مي في  الجزائر أهم حلیف لها في مجال تحقی األمن اإلقل

افحة اإلرهاب  ة، تجرتها وخبرتها في مجال م اتها، من امتداد جغرافي واسع، حجم الموارد الطاقو ان إم

لى جانب ات المتحدة على التعاون مع الجزائر  وإ رة في المنطقة، من هنا عملت الوال ونها أهم قوة عس

  2012في  « Bilateral Strategic Dialogue » :من خالل إطالق الحوار االستراتیجي الثنائي

ة   :والذ ارتكز على أرعة محاور أساس

میین؛محارة اإلرهاب و  .1   األمن اإلقل

اس .2   ة؛المسائل الس

ة و  .3 ؛الجوانب االقتصاد ادل التجار   الت

ة والمجتمع المدني .4   )2(.التر

عد الحراك في العالم العريمصدر لإل -    : ستقرار في فترة ما 
عات  ع العري"فما ت انة الجزائر في جوارها  "الر ميإال أفضل دلیل على م ار أنها من اإلقل ، على اعت

ا والمغرب العري، و كبر الدول المستقرة في شمال إفرأ   .حتى في الساحل اإلفرقيق

ة ت ف عد الحراك العري أثارت العدید من التساؤالت حول  فادیها ألثر الدومینو الذ أصاب فالجزائر 

الجزائر أ  ة للحراك العري من المساس  منع التأثیرات الجیواستراتیج ة، لكن هذا لم  غلب الدول العر

ال د م ة جدیدة في المنطقةخاصة في ظل تؤ اس ات جیوس ة  ،د ترتی عد عمل عنى وجود إعادة بناء  ما 

یب هذه ك هذه، لكن لصالح من إعادة التر ون وضع المنطقة الجدید؟ ؟،التف یف س وغیرها من .... و 

ا من بین  ة للجزائر أنها حال النس د  ة، لكن المؤ احد التساؤالت المطروحة حول مستقبل المنطقة العر

ة، االستمرار  نها من جلب واستقطاب المشارع األجنب م أكثر الدول التي تشهد استقرارا في المنطقة، ما 
                                                             

1 - Robert Chase, Emily Hill, Paul Kennedy, op-cit, p 37. 
2 - Alexis Arieff, Algeria: Current Issues, Congressional Research Service , 2013, p 01. 
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ة و  ات التي تعتر هذه التوجهات، لكن المؤ.....تشیید دولة المؤسساتفي مسار التنم د هو رغم الصعو

انة الجزائر في المنطقة ون الجز و  ،م ه في  ن التعبیر عل م   :ائرهو ما 

« Algeria is a key piece in North Africa’s geopolitical puzzle ». (1)  

ا  ه في إدارة القضا ن االستغناء عل م سي ال  فاعل رئ ره تبرز  فالجزائر إذن من خالل ما سب ذ

ع منطقة الساحل،  ة التي تط س ة و الرئ الجوانب األمن ة، و خاصة ما تعل  وزنها هذا انطالقا من التنمو

افحة اإلرهاباإل رة خبرتها في مجال م ، قدراتها العس   .قتصاد

ا - ال الدائر حال ما اإلش مي  :لكن ر ه دول من سیتحمل تكلفة الوضع اإلقل الهش الذ تتخ ف

ون  وهذا، الساحل؟ ة تشیر إلى  رة أساس ارها تحاول إدارة  انطالقا من ف اعت الجزائر حجر االرتكاز، 

میزه " ستقرارصناعة اال"   ".ساحل األزمات"في العم اإلفرقي الذ 

عة الحال ف سمح لها  ،ن الجزائر من خالل الموارد التي تزخر بهاإطب ما بقد  ة  م ة اإلقل ة التنم دفع عمل

ل المنطقة النفع على  عود  التالي فان  ،س حت أكثر حضورا و مي أص إال أن ضرورة التعاون اإلقل

انیز    :م لتجاوز الوضع القائم تكمن فيأفضل م

عة  أنحیث : ضرورة العمل الجماعي ة هي استحالة  التهدیداتطب س ة رئ القائمة تشترك في خاص

امل التهدیدات و دولة أ ال توجد  اذ مواجهتها على انفراد، ات لوحدهامقدورها مواجهة  األمر . التحد

رة شیر إلى ف ادل الذ    .االعتماد األمني المت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Barah Mikaïl, Algeria’s deceptive quiet, POLICY BRIEF, Nº 117 , 2012, p 01. 
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  :األولخالصة الفصل 
ه، والذ یتمیز بهشاشة  إدراك - ةالجزائر للفضاء الذ تتفاعل وتتواجد ف ، یجعل من الساحل أمن

قوس  اإلفرقي ا  م موقعها فإنها مطوقة استراتیج ح ة، والجزائر  ل هذا، من  األزماتقوس لالزمات اله

اناتقوة  إدراكهنا فان  م انة القوة  الجزائر من خالل وإ ونها تملك م اس القوة، یوضح  ةمنهج ق م  اإلقل

عة من  ابهالتي  مها لمقارات نا ةالجید للبیئة  اإلدراكتجسد ادراكاتها وتقد اناتما یتواف مع  األمن  اإلم

 .التي سنتناولها في الفصل الثاني األدواروالقدرات التي تحوز علیها، وهذا ما یجسد مجموعة من 

یف یوضح هذ ل االستخالصي للفصل األول  انات إدراك أنا الش ة  إم ة، المعنو  أوالجزائر سواء الماد

انة  االكامنة تمنحها م م تملك وسائل "ون الجزائر  إلىعدة ادوار، ما یوحي  أوبدور  بتسمح لها بلع إقل

استها یر "س م و ا أن إلىشیر  ستراتیجياإل، فالتخط والتف ، خاصة تحدد األهدافلوسائل هي من تح

میز الفضاء الساحلي من تعقیدات وتمایزات واختالالت، مخرجاتها هي  تدرك الجزائرن أو  الجزائر  أنما 

سي وقائد  ميفاعل رئ دارةح حل تملك مفات إقل ة وف مقارة األزمات وإ  .تدمج بین المقارة اللینة و الصل

ل رقم  فاعل محور و قا) 01(ش انة الجزائر  ميئد م  في الساحل إقل
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ة: الفصل الثاني اس ات البیئة الجیوس ة ومقتض ار مي بین المع   دور الجزائر اإلقل
  

ة  - اد ات القرن الماضي وفي مسار تشییدها لدولة س منذ أن نالت الجزائر استقاللها في ستین

اد التي ال تزال تحاف علیها الدولة األكثر التزام ،فإنها تبنت مجموعة من الم ا لدرجة أنها توصف 

ادئها الراسخة وهذ ة، فاإلم عاد انتماءاتها ا في إطار العالقات الدول ة للجزائر وتعدد أ متدادات اإلستراتیج

ة التي  ة والدول م ة، إضافة إلى عدد المنظمات اإلقل ة والدین ة، بل الحضارة التارخ س فق الجغراف ل

ات والمحافل د على . تمثل فیها في عدید المناس جملة من التوجهات واإلدراكات الراسخة والتي لها تؤ

ر ال الحصر ة للدول، ح الدول : فلها الدستور والتي من بین الذ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل

ة لحل األزمات والنزاعات سواء داخل  ،في تقرر مصیرها اس ة والس اع المقارات السلم ذا إت القارة و

ة  أو خارجها وهو اتأاألمر الذ سعت من  اإلفرق  .جله في عدید المناس

عد استقالل  اشرة  ة، الجزائر سعت إلى تأكید تواجدها و فم ترسیخ دورها الراد على مستو القارة اإلفرق

د هذا الحضور ة الجزائرة في المحافل : ولعل ابرز ما یؤ تلك المواقف المسجلة من قبل الدبلوماس

ة، سواء من خالل تك القارة في الدول ا المتعلقة  فها من قبل األعضاء األفارقة، مثل الدفاع عن القضا ل

ع من  ة العامة لألمم المتحدة، أو عبر التحرك الذاتي النا ار والجمع ة الك اجتماعات الدول الثمان

ه الدولة الجزائرة اسي والجیواستراتیجي الذ تتمتع   .مستلزمات الموقع الس

ن اإلشارة إ  م طت بجملة من ما  مي، ارت ة الجزائرة تجاه فضائها اإلقل اسة الخارج ه هو أن الس ل

ة  ما یخدم المصلحة الوطن ة  اد والسمات، جعلت منها تنفرد في تصوراتها ومقارتها للظواهر الدول الم

ادة الس مي السائد، خاصة ما تعل منها  الوضع اإلقل دراكها الخاص  واألمن  التي عادة ما تتطاب وإ

ة م مسار العالقات بین الفواعل الدول مي، ومن جهة أخر العمل على احترام القواعد التي تح   .اإلقل
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حث األول .1 ة بین الثابت والمتغیر: الم ة الجزائر اسة الخارج  الس

ة: أوال ة الخارج اس   مقارة الدور في الس
 

ار متزاید لكون النس الدولي هو نس ع  -   ه اعت ة في األساسف رة و  ،القات اجتماع لرما هي الف

ة،  ا العالقات الدول ة التي تستند علیها سوسیولوج  la sociologie des relations »األساس

internationales »ة انة مقارة الدور في تحلیل وتفسیر العالقات الدول ة وم ان أهم  ، وما هذا إال لتب

ون التطبی الفعلي لمق ة، لهذا فارة الدور جمن منطل  ن المشهد الدولي یجب إاء مع العلوم االجتماع

ون  لمعاییر والمؤسسات، التي تؤد بداخله ، اتماعي، یخضع لمجموعة من القواعدفضاء اج أن 

  .الجهات الفاعلة دوار أو مجموعة من األدوار

ة الدور في العلوم اإل-1 ةتطور نظر  :جتماع
ة التأصیل لمفهوم الدور       ة الخارج اس ة وفي تحلیل الس اس الذ نهتم بدراسته في حقل علم الس

ا ة واإلحال عود إلى الدراسات النفس ارها المجال الحیو األول للمفهوم،  ة على اعت   .جتماع

م الخاصة  ره من طرف علماء االجتماع، من خالل التعامل مع الفروض والق فمصطلح الدور تم تطو

ة لعب األفراد، في تفاع ان م بإم ل طرف، مع التسل ة  غض النظر عن هو لهم وتعاملهم مع اآلخرن، 

    )1( .ل طرف لدور أو عدة ادوار

ه فالدور ل عن طر الطموح إلى لعب دور یتجلى من خالل  عل تعبیر عن وضع اجتماعي یتش

ما )2( الخطاب واألطروحات التي یتبناها الالعب في مجموعة منظمة عتأ،  بر المفهوم المستقل الذ نه 

ة مع السلوك الخارجي للدول، فعل تصورات الهو نظر في العالقة القائمة بین لما یدفعنا الى ا )3(یر و

ة، حیث رن، لكن أن األنما اإل الدور والهو اعتراف عدید المف طة، وهذا  ة األدوار مرت ة وهو جتماع

ا والعالقة التي ح هذا االرت ة قلما یتم توض ة الوطن نظرا یتم ر الدور  .تجمع بین الدور والهو

                                                             
1- Sebastian Harnisch, ROLE THEORY: OPERATIONALIZATION OF KEY CONCEPTS,  In : Role theory in 
international relations, New York : routledge, 2011, p  01 . 
2- ibid, p-p 08-09. 
3 - lisbeth aggestam, role conceptions and the politics of identity in foreign policy, ARENA working papers 
WP 99/8, 1999, p 02. 
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دراك شخصي بهذا الدور إه، من هنا فان الدور تم تحدیده الشخصي مع الدور االجتماعي في حد ذات

ع ما  انة اإللكن ف ة الم ة التي یتبوؤها الفاعلد بدأ النظر في أهم   .جتماع

ه المجتمع من  نامن ه حتو ادو أفان ما  هتم تجاهله، یما  ار غال ن أشاروا إلى إدراك دور و المنظر ف عل

ه على أساس  الذ الدول نتج نم تفاعل وتصرف خاصأیجب النظر إل ن أن یتم . نه یولد و م ة  فالهو

معنى أن الفاعل یتم إ ة،  ة االجتماع من خالل دراكه من خالل ادراكات اآلخرن و حصرها في الهو

ه    .المجتمع الذ ینش ف

حدث في حالتینا ن أن  م   :التكیف والتعلم: لدور 
  :التكیف  . أ

ات والوسائل، وهذا عند أداء الفاعل لدور محدد   ار االستراتیج ة حدوث تغییر في اخت ان شیر إلى إم

قى ثابت ا ما یدرج مسار التك. مع االفتراض أن الغرض من هذا الدور األساسي ی یف ضمن  مفهوم وغال

ة، خصوصا  م أالعقالن م السلوك ولكن ال یجب أنه ال یجب التسل ن الدور في المقام األول هو تنظ

ة على الفاعل أو إدراكها   ن ادراك مفهوم تكییف الدور وف النقا  ، أیننظام االجتماعتأثیرات جانب م

ة   :التال

 عض الوسائل   .زادة أو خفض استخدام 

 عض األدوات من حیث ال ك.(كیف، و في أ نستغییر الطرقة استخدام   )التكت

  لة ة تصور المش ف ة(تغییر    ).إستراتیج

ر معتقدات )أو درجة الثقة في معتقدات معینة(تغییر المعتقدات  شیر الى: التعلم  . ب ، أو تطو

ن التمییز بین م نتیجة للمالحظة وتفسیر تجارب عدیدة، این    :جدیدة، مهارات، أو إجراءات 

ص - ة لآلخرنینطو  :تعلم التشخ ا أو القدرات النسب الت، نوا   . على تعرف الوضع، التفض

اتیتكون من تغییر في الجهات الفاعلة، من حیث  ترتیبهم  :التعلم المعقد - أو التغییر  ،الخاصة لالولو

ي شتغل في إطاره الفاعل، فالتعلم المعقد یتف مع االقتراب السلو اسي الذ  عة النظام الس  في إدراك طب

ة ز على سلوك وخصائص فاعل . اتجاه األدوار الدول ات، المصالح والقدرات(فهو یر   ). أ الهو

الفرد والمجتمع جاء مع دراسة  - ان مرت  عد ما  الدولة  ات K.H.Holistiر الدور  عین ، في الس

ة أمن حیث  ار أن النظر إلى دور الدولة وسیلة أساس ةت(نه یدعم هذا الطرح على اعت حث في) قن   :لل

 ة ة الخارج اس   .تحلیل الس
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 ار أنها نس اجتماعي ة على اعت   .التطور الحاصل في العالقات الدول

ة مثل القوة، األمن، ا غیره من المصطلحات في العالقات الدول لتي دوما ما تكون تطور مصطلح الدور 

     )1( .التطورخاضعة للتغیر و 

اس-2 ةمفهوم دور الدولة في تحلیل الس   :ة الخارج
ة للدول، والتي          اسة الخارج م الحدیثة المستعملة في تحلیل الس عتبر مفهوم الدور من المفاه

لة  توظف بهدف إدراك المسارات التي تتخذها وتتبناها الدول في إطار تفاعلها مع الفواعل والوحدات المش

ة، حیث تستند هذه المقارة ع ة والدول ة العالم اس ة للس ة الوحدات الدول ات وأفعال غالب لى أن سلو

ن التعرف قوم بلعب دور أو مجموعة من األدوار علیها، تصورها أو حتى توقعها، أل م ل فاعل  ن 

مي أو العالمي المستو اإلقل ات التحلیل سواء ما تعل منه    .وهذا على اختالف مستو

ة في ت اس ة للمؤرخین، المنظرن ورجال الس عطون دالالت النس صفون و ة، فإنهم  حلیلهم للعالقات الدول

ة، وفي األعمال التي تقوم  اساتها الخارج لتصرفات الدول حسب خصائص تستنتج من سلوك الدول في س

ومات   .بها الح

ع النس ال: فمصطلح دور الدولة شیر إلى وصف معظم الصفات الراهنة التي تط ا  دولي، فنس ضمن

اردة ت ، و أمیز الحرب ال ادة، الحلفاء، المح مها إلى دول الق ن تقس م عدم دوار معینة للدول التي 

از ة من أار عدیدة تقوم بها دول صغیرة في دوار الدول أهمل ادو لكن هذا التصنیف أل. االنح نساق فرع

م عدیدة في القارات الخمس م )2(. النس الدولي العام وفي أقال ه مجموعة فالتموضع في المجموعة تح

  :من المتغیرات منها

 الوقت؛  

 انات؛   القدرات واإلم

 م الجماعة؛ اطه بتنظ   عالقة الالعب وارت

  3(.األطروحاتالخطاب و(   

                                                             
1- Sebastian Harnisch,op -cit, 2011, p 09. 
2 - K. J. Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, International Studies Quarterly, 
Vol. 14, No. 3 (Sep., 1970),  p 234. 
3- Sebastian Harnisch,op-cit, p-p 08-09. 
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ة" :وقد عرف الجزائر و االنتقال إلى دور الالعب الفاعل في ": حملت عنوان في دراسة له" قو بوحن

ق ة و اإل : اإفر ة األمن فاء األمنبین الدبلوماس ز الجزرة للدراسات"ي الداخلين   ، الصادرة عن مر

أنه ة التي تقوم بها الدولة في  :الدور  س ة، وهو یتحدد في الوظائف الرئ اسة الخارج ونات الس أحد م

أنه مفهوم  عرف  ما  ة،  استها الخارج لة، وذلك في سعیها لتحقی أهداف س ة طو الخارج عبر فترة زمن

ا ة القرارات، اإلسة الخارجصانعوا الس ة لدولتهم، والوظائف التي ة لماه لتزامات، القواعد واألفعال المناس

مي  ة، ومن هذا المنطل ال ینشأ الدور اإلقل ة الموضوع ام بها في عدد من األطر الجغراف یجب علیهم الق

ة ومدروسة اغة واع اغته ص ه وص ام    )1(.إال عندما تسعى الدولة إلى الق

اتها إدولة ما ضمن هذه المجموعات ف نیفوعند تص ن قراراتها وأفعالها التي تتجسد ضمن تحر

ل مجموعة ه  قة مع ما تدعو إل رة تكون عادة متطا ة والعس   .الدبلوماس

ة تحته عادة ما ت: مثال از فإن الدول المنضو ة عدم االنح كون مناوئة إذا ما تحدثنا مثال عن دول حر

ل أن تحق الدول المضطهدة حرتها وما إلى ذلك من عدم اللجوء إلى استخدام جألالستعمار، تكافح من 

   )2(.القوة

مص ة عامة و الدور  ةطلح یخص العالقات الدول طرح التساؤالت التال قوم  ة  ة الخارج اس   :الس

 من هي الفواعل؟  

  ه اآلخرون؟ فعلوا أ تحلیل ما یدر   ماذا یردون أن 

  ة؟یف یجب أن یتفاعلوا في  العالقات الدول

  ة و م حث عن اآلثار التنظ ةال ة للدور في المؤسسات الدول   .البنائ

 ن بناء ادوار خاصة م یف  انیزمات التغییر في الدور، و     )3(. تحلیل م

ة الدور هو المساعدة في   :فأساس مقار

 ة للدول؛ ة الخارج اس   فهم الس

 التحر في نم تطور النظام الدولي.  

                                                             
ة ، - 1 ا"قو بوحن فاء األمني الداخلي: الجزائر و االنتقال إلى دور الالعب الفاعل في إفرق ة و االن ة األمن ز ، "بین الدبلوماس مر

رة للدراسات   .03، ص 2014، الجز
2 -K. J. Holsti,op-cit, p 233. 
3- Sebastian Harnisch,op - cit, p 02. 
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این أو یختلف الدور من ا ن أن یت ا  التحلیلفي المستو لمم ا ودول م أخذ في . إقل فدور الدولة البد أن 

ات  ع الوحدات التي تتفاعل معها، على اختالف المستو ار تصوره ألدوار الدول األخر وادوار جم اعت

حدث فیها هذا التفاعل مي أو الدولي: التي  مي، ما دون اإلقل  ... المستو اإلقل

الضرورة تحققه إمن هنا ف عنى  م تصور له ال  ن الدور یر بین التصور والممارسة، أ أن مجرد تقد

ن أن تجد الدولة الواحدة نفسها وهي   م ة لذلك، أین  ص الموارد المطلو فأداء أو تنفیذ الدور یرت بتخص

س اإلتقوم    .كتفاء بدور واحدأداء ولعب أدوار متعددة ول

فهم بروز مقار  - ه الدارسون عند تصن عود إلى ما قام  ة  ة الخارج اس ة الدور في دراسة أو تحلیل الس

اردة  حدث هذا في فترة الحرب ال ل فاعل،  قوم بها  مها بناءا على األدوار التي  مثل لسلوك الدول وتقس

ة  از، الحلفاء و عدم اإلحر ع نح شمل ادوار عدیدة) satellites(التوا للدول مثل الدولة القائد  ثم توسع ل

طة الدولة ال ز الدارسون حولأوس ادرة، لكن في العقد األخیر ر   :و الم

 ه؛ عة النس الذ تتفاعل ف   التحر في تغییر دور الدول الذ یخضع لتغییر طب

  دوار أكثر تعقیدا للدول، خاصة عند تسل الضوء على القو العظمى؛أالنظر في  

  عني استقرار في توزع القوة بین القو إن استقرار هذه األدو   .ار 

ا عة الدول التي تنظر إلى دورها: حال ع عادة طب  )1(.نظرة الدور تت

ن أن تلعبها الدول م   :من جملة األدوار التي 
ة ف: الدور المحتمل بین فواعل متعاونة حدث سوء تفاهم أو إسواء داخل المؤسسات الدول ا ما  نه غال

عة    .األدوار التي یجب التقید بهاخالف في طب

ه : الدور المدرك ن أن یدر م ه دولة معینة، وهو ما  یتبین من خالل إدراك اآلخرن لدور ما تقوم 

عرف ة : "اآلخرون من خالل األعمال واألفعال والقرارات التي نتبناها، وهو ما یتمخض عنه ما  الهو

ة للفاعل   ".الوطن

ةلكن نظرة الدور في تحلیل ال ة الخارج اس عد عدد األدوار ومسارات التعرف علیها لكن ما  ،س لم تحدد 

لما ازداده ه هو أنه  ة لما اتضح و  ،عدد األدوار التي یؤدیها الفاعل و متعارف عل ل الهو تحدد ش

ة لنفس الفاعل   . الوطن

  

                                                             
1- Sebastian Harnisch,op - cit, p 07 . 
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ار عند تحل ة التي یجب األخذ بها في عین االعت ةمن بین أهم المتغیرات األساس ة الخارج اس   :یل الس

 حتو و أداء ال   .شمل القرارات المتخذة، واألفعال أو التصرفات التي تقوم بها الدولةدور أ 

 تحدیدها الخاص لمفهوم الدور الوطني.  

  ة األخر  .وصف الدور الخارجي الذ یخضع لعدید الظروف والمتغیرات الخارج

 انة التي تتواجد فیها ا قراره من طرف أو الدور الذ یتم وصفه و  لدولة،التموضع أو الم إ

  )1(.النظام

ل رقم  ة  یوضح مفهوم الدور) 02(ش   في العالقات الدول

  
  

Source : K. J. Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, p 240. 

ل الذ قدمه حددأن أیف " K. J. Holsti : "یبین هذا الش انة اء الدور  الم تحدد  و التموضع أد و

التصور الخاص  ه الدولة، التي ترت عادة  شیر الدور الوطني، األالذ تتواجد ف یز إمر الذ  لى التر

ا إلعطاء تعبیر  حملها صانعوا ومتخذوا القرار، والتي تكون مصدرا أساس ات التي  على الرؤ والمدر

اراتها، تطلعاتهاصرح عن الدور الذ تتبناه الدول في وتو  برز خ مصالحها  جهاتها والذ بدوره یوضح و

ذا إدرا شیر دراك كها للعالم، ومن جهة اخر نجد اإلوطموحها و لى إالخارجي للدور الوطني الذ 

                                                             
1 - K. J. Holsti, op- cit, p 240. 
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اس ا  ة األانع الدور عتراف وادراك الفواعل الدول انة . دوار التي تقوم بها الدولو األأخر  ومنه منحها م

اتهفي النس ا ه على اختالف مستو   .  لذ تتواجد ف

ة-3 ة الخارج اس   :خصائص الدور في الس
  :مفهوم الدور یتقاطع مع مفهومین أساسین هما

انة  حمله القادة لحالة و تشیر إلى اإل :statut الم ونها تقیدراك الذ  شیر الى  م وضع دولتهم، ما 

م واقعي و ذاتي أك س تفاعلي معین لتي تحوز علیها الدولة في إطار نموضوعي لحالة القوة اثر منه تقی

مي  ان إقل   .و دوليأسواء 

ة  له من هي تعبیر عن اإل :identitéالهو دراكات التي تحملها الدول عن وضعها وعن ما تش

التالي فو  ارة إزن في النس للدولي، و  انة هي ع ارة عن متغیر عن ن الم ة ع متغیر داخلي، بینما الهو

ة تعملمن هنا فان الدول . خارجي م الثالثة األساس   :على تفعیل هذه المفاه

 الدور  

 ة   الهو

 انة  )1( .الم

ن أن ینقسم إلى مصدرن، اولهما  - م ة لى اإلإ ستندداخلي مفهوم ومضمون الدور  دراكات الشخص

اسة أ أالهم، لصناع القرار انطلقا من تصرفاتهم وأفع شمل فق تصور صانع الس ة لدور نه ال  الخارج

مي أو الدولي ة في النس اإلقل س ه الفواعل الرئ ضا تصوره للدور الذ تقوم     )2(.دولته، ولكن أ

ة التفاعل اإل شیر إلى خارجيوالمصدر الثاني  لتزامات التي تفرض من قبل العبین آخرن في إطار عمل

ة المقدمة حول مفهوم الدور داخل النس الدولي، وهذه المصادر تجمع بین مختلف التعارف ا لسوسیلوج

ار أن الدور من جهة ه ون من مخرجات التأثیر و على اعت ةو مطلب    التفاعل بین المتغیرات الداخل

ة والتي تمیز حالة و نه دور ینأمن جهة أخر على أساس و  وضع النس تج من جملة التفاعالت الخارج

  )3( .الدولي

                                                             
1 - Philippe G. Le Prestre, Role Quests in the post-Cold War Area, Foreign Policies in Transition, Montréal 
: McGill-Queen‘s University Press, 1997, p p 4 - 8. 

حاث،  - 2 ةقسم الدراسات و األ اسة الخارج ة المفتوحة، الس ة العر م   .34، ص 2008 – 2007، األكاد
3 - K. J. Holsti,op-cit, p p 245 – 246. 
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ن من خالله تحلیل سلوك الدول، ن مفهوم الدور الوطني هو متغیإ م منحها الفاعلون  عبرر  ة التي  الهو

ن التعرف على قرارات م لتهم على الساحة صناع القرار، والوظائف التي یجب أن تضمنها دو  ألنفسهم 

ل اإل ة، و فالدور یتولد من خالل التفاعالت بین مختلف . المتصلة بهذه المهام والوظائف دراكاتالدول

ه من جهة أخر الین هذه الوحدات و اعل من جهة، و ت والفو الوحدا األمر الذ   مح الذ تتواجد ف

ة و یترتب  ل من الهو ل    )1(.المصلحةعنها بناء وتش

ة معطى استراتیجي في العالقات الدول   :الدور 
شیر إلى تض ل من الموارد و مفهوم الدور  انات التي تحوز علیها الدولة و اإلافر  فها وف ضرورة م توظ

ه ه الدور الذ تعمل الدولة أو ترغب في لع قتض ات البیئة  ،ما  ذلك مع معط وف ما یتواف 

ع سواء النس  ة التي تط ه الدولة مع عدید الفواعل ااإلستراتیج مي الذ تتفاعل ف لدولي أو اإلقل

ات والتهدیدات، من ذا في مواجهتها لعدید المخاطرت، و والوحدا انات و إهنا ف، التحد القدرات التي ن اإلم

انة تسمح للدولة  نها من تبوء م ه الدو بتحوز علیها الدولة تم ون متوافقا مع ما تحوز عل  لةلعب دور، 

ه  وهو التعبیر. من قوة ة " الذ اشار إل غي اإلشارة إلى أن إدراك : نهأ" قو بوحن معطى " الدور"ین

ة ی عناصر الصراع واالستقرار التي تمثل عنصر القوة والتأثیر في استراتیجي في العالقات الدول تحدد 

ة اس ا الس   ) 2( .العم اإلستراتیجي وهو معطى مهم في علم الجغراف

ة عامة وفي  شتمل علیها مفهوم الدور في العالقات الدول م التي  ل هذه المتغیرات الموظفة والمفاه ف

ف ة سنحاول توظ ة الخارج اس مي في مواجهتها للتهدیدات تحلیل الس سقاطها على دور الجزائر االقل ها وإ

ارها  ها وتصوراتها على اعت ه في ادر ساحل األزمات الذ تشیر ال عرف  ة المنتشرة على طول ما  االمن

  .عم استراتیجي للجزائر

 

  

 

  

                                                             
1 - Mélanie Catherin, le rôle international d’un Etat : construction, institutionnalisation et changement, 
thèse pour le Doctorat en Science Politique, Université Montesquieu – Bordeaux iv, 2008, p 29. 

ة،  - 2 رقو بوحن   .03، ص مرجع ساب الذ
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اثا ة للجزائرو محددات : ن اسة الخارج   مرتكزات الس

  

استها ا-1 ادئ الجزائر في س ةم   :لخارج
ذا  ة و اد التي تضمنتها معظم المواثی الدول ة الجزائرة على مجموعة من الم اسة الخارج تقوم الس

ةأقرتها مخ ة والدول م  1976 لسنة الجزائر  دستورمن ال 86، حیث  تنص المادة تلف المنظمات اإلقل

ة ما یلي اسة الخارج الس ع المتعل  اد واألهداف التي تتبنى الجمهو : "في فصله السا رة الجزائرة الم

ةتضمنها مواثی األمم المتحدة واإلت  )1(." تحاد اإلفرقي والجامعة العر

س الشاذلي بن جدید في خطا :مبدأ حسن الجوار االیجابي -أ ه تم اإلعالن عنه من طرف الرئ

سمبر20لألمة یوم  علن مجمال وفي آن واحد إنهاء النزاعات ،1980د قامة تعاون  والذ  ة وإ م اإلقل

اد حسن الجوار االیجابي واالكتفاء ف. جهو عبر الحدود  التصور الجزائر ال یهدف فق إلى تطبی م

اد الحف م ة السلم بین الدول ا على السلم بین الدول المجاورةالتقید  ، بل یجب العمل على تنم

ل عوامل سوء التفاهمالمجاورة  ل أ فتح قنوات الحوار والتشاور من طر ، عنوالتخلص من  جل حل 

ة عالقات التعاون والتضامن  ات لتنم ان ل اإلم ن أن تنشأ، فضال عن استغالل  م الخالفات التي 

ادالت بین الدول  .وتحرر الم

ة  هل: مبدأ التعاون  -ب عث تعاون ثنائي أو جهو لصالح  ربعر حسن الجوا دبمتفعیل  يفأهم

ةضنمالول دال شمل  ،عن طر التشاور هل سساتالتم یاو  ،هف و ة عالقات الجوار، و م وتنم قصد تدع

ات ضرورة لهذا الغرض  تعاون وحسن ، إخاء اتوقعت الجزائر اتفاق نیأذلك إبرام معاهدات واتفاق

او نال نعح صر ر یبتع إال اذها مو  ،الدول المجاورة بلغا الجوار مع  ة التي لسال ا  ئراز جا اللهمحتم

مي ما االقا هر او جا في عهر ز الى ى عستو    .ياعر صو  سيافتنه من رثكاني و اتعاء ضفل خب حمسل

ة -ج الطرق السلم ة النزاعات   ىلع 1976 ةنسل من الدستور الجزائر  89تنص المادة  :تسو

ة والجامعة تمتنع الجم"  :يلیام قا لمواثی األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفرق هورة الجزائرة، ط

ا ة، عن اإللتجاء إلى الحرب قصد المساس  ادة المشروعة للشعوب األخر و العر  )2( ".حرتهالس

                                                             
ة،  -  1 ة الشعب موقراط ع 1976نوفمبر  22مؤرخ في  76-97، امر رقم 1976دستور الجمهورة الجزائرة الد ، الفصل السا

ة، المادة : اسة الخارج اد الس   .86م
   .لسابا عجالمر  فسن - 2



مي الجزائر دور: الثاني الفصل ة بین اإلقل ار ات المع ة البیئة ومقتض اس  الجیوس
 

 74 

مي والدوليعد هذا المبدأ شرطا جوهرا في سلوك الجزائر الخارج زمه مع ، نظرا لتالي اتجاه فضائها اإلقل

ذا  المبدأ األول من میثاق األمم المتحدة الداعي لضرورة امتناع الدول عن استعمال القوة أو التهدید بها و

المفاوضات، التحقی  الوساطة   ة  الوسائل السلم ة  المبدأ الثاني منها الموجب لفض النزاعات الدول

ة من أجل الحفا على  ة القانون م،  التوفی والتسو حیث عملت الجزائر على نبذ .  األمن والسلمالتح

ة سواء في إطار التفاوض  الطرق السلم استعمال القوة واللجوء الیها، ودعت إلى التعاون وحل النزاعات 

قى  م  ولكي ت ة أو عند االقتضاء اللجوء إلى القضاء أو التح اشر أو في إطار المجموعة االقتصاد الم

ة في إطهذه العالقات متم ميقاإلار التعاون اس ة الجزائ ل اسة الخارج رة عن طر ، فقد ساهمت الس

 )1(. احتواء الكثیر من النزاعاتدبلوماسیتها في حل و 

عة الموقف الجزائر  حدد أكثر طب ا(الرافض أل تدخل أجنبي في المنطقة   هذا المبدأ  ) مالي ،لیب

ة الجزائرةموقف مبدئ اسة الخارج قائها في  ،ي في الس ذا ا اسي لحل األزمة و وتفضیل الحل الس

ي عادة ما تكون مخرجاته توة، الي قد یؤد إلى استعمال القمنعا أل تدخل أجنب ،إطارها اإلفرقي

اب لألمنإالال  )2(. ستقرار وغ

ة للدول- د وفاء : "ىلإ 1976 دستورمن  90،93المادتین  ریتش: عدم التدخل في الشؤون الداخل

از و ل اد عدم االنح ش السلمي، و ئر من أجل السلم، و ، تناضل الجزاأهدافهم لتدخل في الشؤون عدم االتعا

ة للدول ة بین الدول على أساس المساواة  ،الداخل ة العالقات الود ل دعم التعاون الدولي وتنم ش

ة مبدأین أساسیین للس ادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدول ة والمصلحة المت   )3(".اسة الوطن

ها الخار إ قت الجزائر في سلو ة لتزاما لهذا المبدأ ط و متعددة االطراف أجي على مستو العالقات الثنائ

ة  ار التأثیر )مم المتحدةاأل(وحتى في ظل المنظمات الدول ة هذا المبدأ ودعمته، على اعت م ، واإلقل

انت األنظمة اإلخص ،والتأثر بین الدول نتیجة ما یجر من حولها ة واإلوصا إذا  ة فیها قتصاد جتماع

فرض اإل غیر متجانسة، ولهذا ة فإن التقید بهذا المبدأ  ة، االقتصاد اس ادل لألنظمة الس حترام المت

ادة  ة، حفاظا على مبدأ مقدس هو الس م المتجاورة وعدم التدخل في شؤونها الداخل ة في األقال واالجتماع

                                                             
ة النزاعات المسلحة " بلقاسم لحلوح ، -  1 ة الجزائرة في تسو في القانون الجنائي الدولي،  جامعة  رسالة ماجستیر، "دور الدبلوماس

  .55.56، ص  2004البلیدة ، 
افحة اإلرهاب،  منع الحرب: حي زیر ، الجزائر و الوضع المعقد في منطقة الساحل  - 2 رة للدرلساتو م ز الجز  ،2012، مر

  .04ص
ر، 1976دستور  -  3   .مرجع ساب الذ
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ة  ة وح الدفاع  ، مما)1(الوطن یؤسس لعالقات حسن الجوار بدل معضالت التدخل في الشؤون الداخل

ه الجزائر   .2012تجاه الحراك العري وأزمة مالي اعن النفس، وهو مالتزمت 

من الدستور نفسه على ما  91تنص المادة  :مبدأ احترام الحدود الموروثة عن االستعمار - ه

ة دفعت  ".أ جزء من التراب الوطنيال یجوز البتة، التنازل عن :"یلي ة العالقات الدول عة حر فطب

اد ثورتها،  مثله من استمرار لم ة من خالل هذا المبدأ، نظرا لما  الجزائر للدفاع عن وحدتها التراب

مي ذا ضمان لألمن اإلقل ة لمبدأ حسن الجوار، و م وض حدودها . ودعامة أساس ه سعت إلى ترس وعل

عد نیل االستقاللمع الدول  ین المغرب  ل حدود بینها و   :المجاورة منذ حدوث أول مش

ة تلمسان" - ة التي : 1972جوان  15یوم " معاهدة الرا"، تلتها 1970ما  27یوم " اتفاق بهذه االتفاق

ل الحدود بین الجزائر والمغرب م حدوده. عالجت مش ل جیرانها من أجل ترس ا ثم التفتت الجزائر إلى 

ة مع  ع على اتفاق ة أخر یوم  1970جانفي  6یوم " تونس"معهم، این تم التوق  1983ما  19واتفاق

ع مع  ا"ما تم التوق سمبر  13یوم " مورتان  05في " النیجر"،  1983ما  8یوم " مالي"ومع  1983د

ع مع 1983جانفي  ا"، وتم التوق فر  01في معاهدة حسن الجوار واألخوة والتعاون " لیب  )2(... 1984ف

ر مصیرها -و ل " من الدستور على ما یلي  92تنص المادة : دعم ح الشعوب في تقر ش

ة والتم ا للثورةالكفاح ضد االستعمار واالمبرال ل تضامن الجزائر ییز العنصر محورا أساس ش ل ، و مع 

ا و  ا وأس فاحها من أجل تحالشعوب في إفرق ة في  ا الالتین اسي واالقتصاد ومن أجل أمر ررها الس

ة  اسة الوطن ا للس عدا أساس   )3(".حقها في تقرر المصیر واالستقالل 

ا وف  ها عنصرا إضاف ات التحرر قصد تحقی تقرر المصیر لشعو عتبر الوقوف إلى جانب حر

اد عالقة ح ،التصور الجزائر لعالقات حسن الجوار سن الجوار التي ألنه ال یوجد هذا العنصر في م

ة واإلتتضم ستمد هذا المبنها مواثی المنظمات الدول ما  ة،  ل ضد قتصاد دأ من نضال الجزائر الطو

ستعمار في سبیل الحصول على ح تقرر مصیرها قبیل وأثناء الثورة التحررة، وترسخ هذا المبدأ اإل

                                                             
ة للدول و مبدأ حسن الجوار الحالة الجزائرة  - 1 م ة ،  –دمحم قجالي ، ض الحدود اإلقل ، جامعة الجزائر ،  رسالة ماجستیرالتونس

  .302،، ص 1990
  .نفس المرجع -  2
  .رمرجع ساب الذ، 1976دستور  -  3
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انت تعتبر ح الشعوب في تقرر اد التي ال یجب  لد جبهة التحرر الوطني حیث  مصیرها من الم

  )1( .التفر فیها

عد إمن هنا ف ة الجزائرة في فترة ما  ة للدبلوماس اد األساس ال ن الم ل أش االستقالل في محارة 

صه في مبدأ ستعمار و اإل ن تلخ م " التضامن الدولي" مساندة الشعوب في تقرر مثیرها، األمر الذ 

ة، التي حیث عملت الجزائر في ال الحد األدنى من المصلحة الوطن عرف  ش الثاني على ضمان ما 

األساس على   :ارتكزت 

ادة؛ -   الس

  .ستقرار ووحدة التراب الوطنياإل -

ة -2 استها الخارج   :ثوابت الجزائر في س
ر ا نذ م ة إقل اسة الخارج م مسار الس ة التي تح  :من ابرز الثوابت الوطن

ان أول نوفمبر ة ، أهم 1954ب استها الخارج م محورة في س ق  :الثوابت التي تبنتها الجزائر 

ة - ة :ثوابت وطن ة التحررة الوطن ة واستعادة مشتمالت ال ،وهي متمثلة في نصرة القض ة الوطن هو

ة و  ةوالوحدة التراب اد  .الس

ة - ة  هو داللة على أنو  ،اإلفرقيعد المغاري والعري اإلسالمي و ال :ثوابت قوم ة الوطن الحر

ان عاد تضطلع بها وهو ما جاء في الب  )2(. التحررة لها أ

ة - ة و : ثوابت إنسان م اإلنسان ة والق ة الدول اد العدالة والشرع ان احترام وهي م هو ما جاء في الب

ة دون تمییز عرقي أو دینيمجمل الحرات اإل دة ومساع ،لتضامن الفعالالتأكید على التعاطف واو  ،نسان

لالو  ،الحلفاء ة  س الراحل  هقالاهو مو  ،ستعمار الجدیدالتصد لإلو  ،دفاع عن المصالح اإلفرق الرئ

ة تحاول " بومدین  ة في تطبی مبدأ فرق تسدتعزف نغمأن أن االمبرال ا ة إفرق ، ومما الشك أن إفرق

ة  ة العالم  " .من أكثر القارات تعرضا ألطماع الرأسمال

ةثوابت برا - ة لجبهة التحرر الوطني هذا أثناء الثورة قام : غمات اسة الخارج المفهوم على أساس أن الس

كید وجودها أتالمسرح الدولي و  علىستعمارة عزل السلطة اإلو  ،هدفها الحد األدنى من التأیید الخارجي

عد االستقالل فهي ترت دولة مستقلة، المثاالمساواة و ف بتحقی المصلحة و  أما  وهو ما  ،للمعاملة 
                                                             

ردمحم قجالي ،  -  1   .304.، ص المرجع الساب الذ
ة الجزائرة "هشام فرجاني،  -2 اسة الخارج عد اإلفرقي في الس ستیر، " 2009-1999ال ة، تخصص  رسالة ماج اس في العلوم الس

ة ، الجزائر ، جامعة الجزائر   17، ص2009،  3عالقات دول
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ان بتح تكون موضوع اتفاق بین الدولتین على أساس المساواة  ،دید الروا بین فرنسا والجزائرجاء في الب

ادل    .واالحترام المت

ة للجزائر -3 اسة الخارج  :خصائص الس
اسة  اد وثوابت الس ا مع م ة الجزائرة، فإننا نلح تماش استها نها عملت على تكییف أالخارج س

ا ما یتواف مع مرجع ة  مهاالخارج ة والدستورة، ق غت مصلحتهاو معتقداته ، تها التارخ ه اصط ، وعل

ة بخصائص منها اسة الخارج  :الس

ات، اإل - ة، الث ة والمر ستمرارة، اإلالحضور، العقالن  ؛ونةستقالل

اسة ا - ةالس اسة الداخل اس للس ة انع  )1( ؛لخارج

اد و  - ذا ااحترام الم ة و ةالمواثی الدول   ؛لحضور الدائم في المحافل الدول

ةا - یز على العالقات االقتصاد  ؛لتر

ة، ا - ةالواقع ة والعقالن ة، الدینام  ؛لفعال

السالم العالمي القائم على العدل واإلنصاف، ورفض مبدأ الق - مان  أداة من أدوات تنفیذ اإل وة 

اسة  ؛الس

ة ال - مبدأ الشرع ةااللتزام   ؛دول

  )2( .االعتماد على أسلوب الحوار والمفاوضات لتحقی األهداف المرجوة -

ة الجزائرة میزتهذه الخصائص التي  اسة الخارج ة  ،الس م المحورة في المرجع اس للق هي انع

ة الجزائرة اسة الخارج ة للس   .التارخ

  

ة -4 ة الجزائر اسة الخارج ة الممیزة للس س  :السمات الرئ
یزةهذه ت حددت ة السمات الر ة الجزائرة األساس اسة الخارج ة  ،لتوجهات الس ا ودینام تماش

فاعل دوليالعالقات ا ة وموقع الجزائر   :ومنها لدول

ة  -1 طرة العوامل الشخص س  -س ة  –الرئ اسة الخارج طرة : في الس عد االستقالل هو س فالمالح 

ذ ،مؤسسة الرئاسة ة،على التخط وصنع  اسة الخارج ل الدساتیر ا تنفیذ الس ار  دستور (على اعت

                                                             
م سعادة ،   - 1 مي"إبراه ة الحقوق ، ص رسالة ماجستیر، "الجزائر و األمن اإلقل ل   .10، جامعة الجزائر ، 
رهشام فرجاني ، - 2   .17-14ص .، ص مرجع ساب الذ
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اعطت ) 77المادة  1996، دستور  74المادة  1989، دستور 1976، دستور ) 58( المادة 1963

ة للدولة ة والخارج اسة الداخل ه الس س في تحدید وتوج ات واسعة للرئ  .صالح

ة -2 اسة الخارج ع األزمو في الس ة الجزائرة یجدها تتسم إن المتت: الطا اسة الخارج ع لمسار الس

ة في ظل األزمات غل ،النشا والحر ود في فترات اإلبینما  ع الر  .ستقرارب علیها طا

ع  -3 ةطا اد في المواقف الجزائر ة لد المجتمع الدولي أمما  ،تجاه النزاعات منذ الثورة الح كسبها هی

ا وارترا، إیران و العراق: متصارعة  مثلوجعل وساطتها مقبولة بین األطراف ال   ...مالي،النیجر،أثیو

  

ة:ثالثا استها الخارج ات والتوجهات الجدیدة للجزائر في س   : التحد
  

ة استها الخارج ها الخارجي الذ یتجسد في س ات التي ترت  ،تواجه الجزائر في اطار سلو عدید التحد

ك التفاعالت اإلقل ة وحجم اإلبدرجة تعقید وتشا اطارتدادات واإلم فرض على الجزائر رت ة، ما  ت الدول

ات النس أ ما یخدم اإلن تتأقلم مع معط مي والدولي، هذا  ادئها أ قل هدافها ومصالحها مع مراعاة م

  .وثوابتها

ة -1  اسة الخارج عد الهدفي للس ر ال  :تطو
ار لمجموعة من األهداف وت ة اخت ة الخارج اس عبئة الموارد المتاحة لتحقی تلك األهداف تتضمن الس

ة، ولكنها  ة والتغیرات التي تشهدها البیئة الخارج ست مجرد رد فعل على الدینام ة ل ة الخارج اس فالس

ة واإل ة تبنى على أساس العمل على التأثیر على البیئة الخارج ة واع س األساس عمل طة ول ة المح م قل

س أ اإل اق وراءالع   )1(.عتماد على مقارة تؤسس على در الفعلهذه البیئة ثم اإل نس

ة  ة ینصرف إلى مجموعة الظواهر والعالقات التي ترغب الوحدة الدول ة الخارج اس فموضوع أهداف الس

ة، التي قد تنصرف إلى   :التأثیر في أوضاعها المستقبل

 ما ة للدولة أویتعل الهدف : إلقل م ة الوحدة اإلقل رض أاستعادة أراضي محتلة أو احتالل  حما

رة المجال  ة القائمة على التوسع وف ة التقلید ولیت جدیدة، وهذا ما یتواف مع الطروحات الجیو

  .الحیو 

                                                             
حاث،  - 1 ةقسم الدراسات و األ اسة الخارج ة المفتوحة، الس ة العر م   .34، ص 2008 – 2007، األكاد
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 ة انة الدول ة في النس الدو  :الم ز الوحدة الدول مر لي وعالقاتها تتمثل في األهداف المتعلقة 

، و  صفة عامةأوضاع النالوحدات األخر    )1( .س الدولي 

ة ة الخارج اس   :تدور حول جملة من األهداف التي ترتكز على: مضمون أهداف الس

ة الذات ة :حما ة وسلطتها في اتخاذ القرار ومشروعیتها الدول انة استقالل الوحدة الوطن   .ص

أقل قدر من التهدید، ألن ا :األمن مي وعالمي یتمیز  ة، ال العمل على خل إطار إقل ألمن ظاهرة نسب

األمن  صطلح تسمیته  ن أل دولة مهما اكتسبت من قوة أن تحق ما قد  ا مع  )2(.ملشاالم وهذا تماش

  .لألمن الوطني" والفرز"التعرف الذ قدمه 

ة اإل ةالرفاه ادل تجار ناجح و أ العمل  :قتصاد ة مستدامةعلى خل ت   .تنم

ة ة الدول د أن ا: الهی ة أانة متمیزة في النس الدولي هو لحصول على ممن المؤ حد األهداف األساس

ة، فهي تسعى إلى  ة واإلللوحدات الدول الهی حترام من جانب الوحدات األخر تحقی وضع دولي یتسم 

اتها و ما یتضمنه ذلك من احترام شعارا ة تسعى إلى تحقی الم نة التجاوب مع أهدافها، والوحدات الدول

نها من تحقی أهداف أخر  هانفي حد ذاتها أو أل امتالك الدولة  .تم ة مرت  انة الدول لكن تحقی الم

ا التي تشغلها،  طة اتجاه معظم القضا ة نش اسة خارج اع س نها من إت للموارد والخصائص التي تم

ة اسیتها الخارج التالي تحقی األهداف التي سطرتها في س   )3( .و

ممل األمج -2   :ن تلعبها الجزائرأ ندوار التي 
لة للنس الدولي ووحداته المختلفة لذاتها أن تحدد  ،یتطلب تعامل الدولة مع الوحدات األخر المش

ل  ش ة التي تؤدیها في إطاره  فة أو الوظائف األساس ذا الوظ ، و عة موقعها في هذا النس ولآلخرن طب

ة العالقات ا ه الدولة في النس مستمر، وماه الدور الذ تؤد عبر عنه  ة للدولة، وهو ما  س ة الرئ لدول

  .الدولي

ة ل اسة الخارج مفتصور صانع الس ز الدولة في النس الدولي،  حمله من تصورات في عمر نى ما 

ة التي تتمتع  س ه الثیر، والتي تؤسس أالدولة فیها بتالمجاالت الرئ لدولة، سواء على مفهوم الدور الذ تلع

مي أو الدولي، وهو الذ عبر عنه اسة  « Nicole Grimau»: المستو اإلقل ه حول الس تا ، في 

ة الجزائرة، ع ةدراك الجزائر و إنه من الصعب ألى الخارج استها الخارج مر الذ ال یتحق ، األتحدید س

                                                             
حاث،  - 1 اسة القسم الدراسات و األ ة نفس المرجعالس   .53، ص  خارج
  .55، ص نفس المرجع - 2
  .57، ص نفس المرجع - 3
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قو )نخب(عبر وجود فاعلین  إال حملونها في واإلمون بتجسید جملة من التصورات ،  دراكات التي 

ة ة الوطن الهو  )1(.معتقداتهم والتي تتعل 

ة اسة الخارج   :الجزائر والدور في  تحلیل الس
ن للجز  ة جملة من األ تفعلن أائر من خالل تفعیل مقارة الدور م عة عن متغیرات داخل دوار النا

اد التي تتبناها الجزائر  م أساس أعلى  ،شهار بهالى اإلإتسعى و مستمدة من جملة الثوابت والم نها ق

انة  ن المساس بها، ومن خاللها تسعى الى تحقی اهدافها ومصالحها، خاصة وأنها تملك م م مقدسة ال 

ة وحتى  م القوة والقدرة على التأثیر في مجرات التفاعالت اإلقل انة المقترنة  معترف بها في الساحل، الم

افي حل تعقیدات البیئة ا ة والجیوس شیر لجیوامن ع المنطقة، ما  ة التي تط ن الجزائر تملك وسائل ألى إس

استها وهو التعبیر الذ وظفه ة ،"محند برقوق ":س اس ة للعلوم الس : )اقاس(مدیر المدرسة الوطن

« l’Algérie a tous les moyens de sa politique » )2( شیر یر ألى إ، األمر الذ  ن التف

ستاإل انات والقدرات اللى ضرورة التوفی بین حجم اإلإد نستراتیجي،  تي تحوز علیها الدولة مع جملة م

قها، ومن بین هذه األإسعى هداف والمصالح التي تاأل رلى تحق   :دوار نذ

  " Etat stabilisateur : "ستقراردور الدولة المصدرة لإل
عات الحراك الذ میز العالم العري من جهة عد ت تعد حدود العالم العري إلى دول الذ ، و خاصة 

ا إلى مالي أین شهدت  ار الدولة في لیب عات األزمة وانه الساحل حیث تشیر الدراسات إلى امتداد أثار وت

بیر  لسالح، المعطى الذ ساهم في انتشار الجماعات المسلحة وحتى اإلجرام المنظم لالمنطقة انتشار 

ل تحالف مع اإلرهابیین س مجرد هاجس تشومنه  ،الذ ش مني لدول المنطقة أیل تهدید واقعي ول

ون ،  "محند برقوق "مر الذ عبر عنه أكملها، األ ساسي لتحقی االستقرار أدور الجزائر في مالي  في 

  )j’estime que le role de l’Algerie au mali est stabilisateur ».)3 »في هذا البلد، 

ه وفي ظل هذا الوضع الجیوامني  كبر أا والساحل تظهر الجزائر من بین الممیز لمنطقة شمال إفرقعل

اسي، اإلالدول التي تشهد استقرار من جو  قتصاد وحتى المذهبي والعقد انب عدة منها الجانب الس

سمح س المفعول الذ تولد عن الدول التي  ،ستقرارلها بلعب دور الدولة المصدرة لإل األمر الذ  ع

حت مصدرة لألزمات والتهدیداتشهدت فشل وعجز، أی   .ن أص

                                                             
1 - Nicole grimaud, la politique extérieure de l’Algérie, 2 eme ed,  Algérie: RAHMA, 1994, p 06. 
2 -Mhand Berkouk, l’Algérie joue un rôle stabilisateur au Maghreb, Liberté , N° 6857, 01 mars 2015, p 07. 
3 - Mhand Berkouk, op-cit, p 07. 
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ادرة   ":Etat initiateur" :الدولة الم
ر  سي فیها، ومنها نذ انت طرف رئ ادرات العدیدة التي أقرتها الجزائر أو  نستقرء هذا الدور من حالل الم

ة ا: األمثلة التال ة نلح م ة األمن اد، ومن الناح ادرة النی ة مثل م درة إنشاء لجنة في المجاالت االقتصاد

م حلول لمختلف األزمات والمشاكل التي تعاني  ادرة في تقد ة، وحتى الم ة المشتر ات ان العمل ادة األر ق

  .المنطقة خاصة في الظرف الحالي لمنها دو 

مي   " leader régional " :دور القائد اإلقل
اس قوة الجزائر التي  عد ق انة التي تم التأكد منها  انات أو القوة التي تتمثل في الم أشارت إلى حجم اإلم

ة،  م ة اإلقل ات البیئة الجیوامن التالي القدرة على التأثیر في معط س النفوذ على  هنمو تحوزها، و

سب الوالء، تحق ة، و مسارات إعادة بناء الدول،    هذا وف مقارة شاملةی األمن، االستقرار والتنم

عة الحال تكون ولیدة اد ة  راكطب ة والعقیدة التي تحدد هو ع من تصور النخب، اإلیدیولوج داخلي نا

ة إلى ضرورة تبني هذا التصور  ة منها والدول م ة بدفع القو األخر اإلقل الدولة، لتقوم في مرحلة ثان

ة  .لتحقی األمن واالستقرار ومنه بلوغ المصلحة الوطن

طة    "Etat médiateur ' :الدولة الوس
المنطقة ولعل أفضل مثال  احل األزمات التي تشهده إلىهذا الدور من خالل السعي الدائم للجزائر یتمثل 

ة التي مرت من  :هو ة والوساطات المتعددة للجزائر على اختالف مراحل بناء الدولة المال األزمة المال

ل فشل الدولة، ولعل اإلطار الزماني الذ حددناه یج ل بناء الدولة إلى مش " اتفاق تمنراست"سده مش

عه في  ا یبرز هذا الدور في الوساطة الجزائرة في سعیها إلعادة بناء مؤسسات 2006الذ تم توق ، وحال

ه في اتفاق  ل المنطقة، وهو ما تم التوصل إل ة، وتحقی السلم واالستقرار في  اس ة الس الدولة المال

ا من جهة، ومن جهة أخر ا 2015مارس  01الجزائر في  لوساطة الجزائرة إلعادة بناء مؤسسات لیب

ة، تكون مخرجاتها الال ة داخل ل ل المنطقةإوتفاد االنزالق في أزمة ه  .ستقرار في 

ة    Etat pivot : دور الدولة محور
ة  ان منحها إم ا والساحل الصحراو  انة المحورة للجزائر في منطقة شمال إفرق الم االعتراف الدولي 

ة التي تسود هذا الفضاء، ألنها الوحیدة التي فرض إد اس ة والجیوس ارتها إدراكها وتصورها لألوضاع األمن

ح حل األزمات الراهنة التي تهدد استقرار المنطقة وجه الخصوص  ىمن الجزائر علأو  ،تملك مفات
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فتقد إلیها  ة التي  ة األ المغربالخاص ته القو الغر خر على غرار مثال، وهذا المعطى الذ أدر

ة وفرنسا  ات المتحدة األمر انة و الوال    .هذا الدورالتي منحت للجزائر هذه الم

ص مجمل االدوار التي تقوم الجزائر بتجسیدها ن تلخ م هذا في اطار ادراكاتها، مصالحها و  ،حیث 

اناتها م انإوهذا في الفضاء الساحلي، ف ،وإ ن تب م انزمات هذا الدور  ه من خالل المخط ن وسائل وم

  :التالي

ل رقم  ا) 03(ش م  یبین االدوار التي تلعبها الجزائر اقل

  
مي للجزائر قد یبرز الدور اإل ة، اإلذن من خالل عدیإقل ة، األد المجاالت منها البدلوماس ة منیدیولوج

ةاإل عة التهدید، المصلحة ن توظف مجال مأوعلى الجزائر  ،قتصاد ناه الذ تتب و الهدفأحدد حسب طب

ه، ولعل تعقد البیئة األ ةوتدر ة تستلزم تعدد مجاالت اإل من التالي تعدد األالساحل قى دارة و دوار التي ت

التالي احتواء التهدیدات والشروع في بناء ستقرار، األمخرجاتها هي تحقی اإل ة في المنطقة، و من والتنم

مة و د التول ذات مؤسسات مستقلة، مستد ة، و ع الساحل زمالي تجاوز األشرع ة التي تط ل ات اله

ه الجزائرفرقي، وهو األاإل  .مر الذ تدر

زائر  دور ا

قلي

الدبلومسية
الوساطة

يت السالم و دعم  تث

ي سا الدور  سانيةمساعدات  ا

ن التكفل بالالجئ

الدور 
قتصادي

م الديون 

ود التنمية دعم ج

الدور 
العسكري 

ستخبار ستعالم و

دود امن ا

التعاون العسكري 
 الدورالقي
يديولو و قة  التيجانيةالطر
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ة-3 ة الجزائر اسة الخارج عاد الجدیدة للس   :األ
ة استها الخارج عاد جدیدة في س تعاملها مع و  ،درجة التعقید التي تمیز الساحل تدفع الجزائر الى ادراج ا

انة مصالحها فإذا  ،الفواعل والوحدات األخر  ة تقوم على تمثیل الدولة والعمل على ص انت الدبلوماس

ة عاد  ،خارج حدودها أ في إطار العالقات الدول ة الجزائرة تفرض علیها اإال أن األ لجدیدة للدبلوماس

ه، ففي العشرن سنة  مي الذ تتواجد ف ع النس الدولي واإلقل ة التي تطب ة الدینام التجدید ومواك

عرضها ا ح یهدد الدول ل عدا محورا، فاإلرهاب مثال أص عد األمني  ح ال ة أص حالة من الى لماض

عد األمنين إستقرار، من هنا فإالهشاشة والضعف والال ستلزم أن نضعه  ال ح محورا األمر الذ  أص

یز على ة عموما، إضافة إلى ضرورة التر ة والعالقات الدول عاد جدیدة ال  ضمن اهتمامات الدبلوماس أ

عد االقتصاد: یجب إغفالها وهي ةال ة التجارة االقتصاد فرض العقلنة  ،، أ الدبلوماس األمر الذ 

ضرورة تبني نهج االستشراف  ة المستقبل، األمر الذ یوحي  المستمرة لینتقل الحدیث على دبلوماس

ر منظور  ة في تطو ةوالتحلیل اإلستراتیجي مع اشراك الدبلوماس ات التنم ه متطل   .الني وطني تراعى ف

  

حث الثاني اد: الم اء الدور الر ة إعادة إح ا وعمل م عاد التحرك الجزائر إقل   أ
 

عاد وانتماءات الجزائر ألى تعدد إغرافي للجزائر للساحل والصحراء، متداد الجشیر العم واإل

ا  ما بینها، فقضا ة التي تتمایز وتختلف ف اس ة تختلف عن تلك الجیوس ة العر اس الدائرة الجیوس

ة، والدائرة المغ ة، األالمتوسط ة تختلف عن تلك الساحل ا التي مر الذ یدل على تعدد األار عاد والقضا

ات  ما یتواف مع متطل عد  ل  ة لكل منها، األتمیز  اس االبیئة الجیوس الجغراف  مر الذ ال یرت فق 

اإل مي، التارخي واإلد الحضامتدابل  ة ف...قتصادر والق اس ه  حسب التعرف الذ تقدمتالجیوس

ة  ك األلمان ولیت ما یلي 1928مجلة الجیو ات : عرفتها  العمل ك هو علم عالقة األرض  ولیت الجیو

ة التي هي ع اس ا الس ما على الجغراف ة عرضة وال س قوم على قاعدة جغراف ة، وأن موضوعها  اس لم الس
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یئتها انها و ة في م اس ة هي تلك التيما حسب أ، )1(....الكائنات الس اس  :الكسندر دوفا فان الجیوس

ة و یلتفاعالت بتستهدف دراسة ا"    )2( ".حاالت التعارض بین القو الناشئة فیهان المساحة الجغراف

روز - ة، و اس ا الس اسة لكن ومع توسع دائرة اهتمامات الجغراف ة في ، الجیوس اسة الدول الس وعالقاتها 

عني السلم والحرب، ظهر مصطلح الجیواستراتی ا الذ  ستراتیجي للدولة أو للمنطقة ع اإلدراسة الموق: ج

ة، ومد تأث م ة بدراسة إلذلك ف. ون والتعاأیر هذا الموقع في عالقات الصراع اإلقل ا معن ن الجیواستراتیج

ة لتح ع ة واإللیل أو فهم الالبیئة الطب اس ة ذات اإلمسائل الس ة،قتصاد ارات الدول وأن هذه الدراسة  عت

زها االستراتیجي سواء في الحرب أو في السلم   )3(.تتضمن موقع الدولة وصوال لتحدید مر

ارهإهذا وان دل على شیئ ف انة الساحل االفرقي عند الجزائر على اعت  عم استراتیجي انه یدل على م

ة : ه من خالل عدید التفاعالت لها، تشترك وتتصل م ة، الحضارة، الق ة، التارخ شرة، االقتصاد ال

ة، ا اإلو  والدین ة التي تسود المنطمشتراك في الهواجس األحال حث سینظر في إقة، من هنا فن ن هذا الم

ة والجیوامن اس سود البیئة الجسوس ة وف ما  عاد التحرك الجزائر في المنطقة الساحل ةا   ة الساحل

ة ،ووف ادراكها إلدارة مثل هذه األوضاع   .دون اغفال ضرورة تحقی المصلحة الوطن

ه ف اسة الخارجإعل شیر أة الجزائرة ال بد له و ن المتحدث عن الس  عاد وانتماءات الجزائرألى تعدد إن 

ل منها ع این  ة للجزائر، التي تختلف وتت اس الدوائر الجیوس عرف  حاو ما  سب ن األخر وهذا 

ات اإل ل دائرة، إال اختالف الفواعل والترتی ة التي تسود  م ة أقل اس ز على الدائرة الجیوس حثنا سیر ن 

ة  عة الحال مع تلكالساحل طب ة، اإل التي تتقاطع  ة، المالعر ة، اإلسالم ة غار ة وحتى المتوسط فرق

ارات خاصة را للعدید من اإلمنها وهذا نظ ة واإلاألعت ة منهامن عة الحال دون ا  ،قتصاد غفال طب

ةاإل ارات  التارخ   .عت

ا عامة وفي منطقة الساحل خصوصا، یر ف انة الجزائر في القارة الدور الجزائر في منطقة افرق م ت 

ةاإل ل والتي تبرز من خالل تلك الصلة العضو ة  ة- فرق ة، الحضارة والنضال ة والتارخ  الجغراف

                                                             
ة للعالم المعاصرعدنان السید حسین،  - 1 ان ة و الس ة واالقتصاد اس ا الس ة للدراسات : ، بیروت2،  الجغراف المؤسسسة الجامع

  .62، ص 1996والنشر والتوزع،  
2 -  ، ة الكسندر دوفا اس ا الس ك(الجغراف ولیت اعة،: حسین حیدر، بیروت: تعرب ،)جیو دات للنشر والط ، ص ص 2007عو
6-5.  
ر، عدنان السید حسین،  - 3   .77ص مرجع ساب الذ
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ة  م المساهمة النضال ح م التراث المشترك و ح ا  العم اإلفرقي، فالجزائر جزء من إفرق قة  الوث

ة   )1( .المبدئ

ة في منطقة الساحل على النحو التاليإین ارتأینا أ م الدور الجزائر في مواجهة التهدیدات االمن   :لى تقس

  

عد التنمو واإل :أوال   :نسانيال

  

اد  . أ ة: النی ی ة التر م ة اإلقل   :األمن
رة العمل والتعاون المشترك   - عة من إدراك القادة اإلفرقیین، والتي تستند على ف ادرة نا ارها م على اعت

ة  قا(والتي تأسست في قمة منظمة الوحدة اإلفرق ر  23، والتي انعقدت في )سا  أبوجافي  2001أكتو

ا ة و م ا، الجزائر، مصر، نیجیرا والسینغال جنوب: هي درة تقدم بها خمسة دول افرق  )2(. إفرق

ش، خصوصا وأن  ة جدیدة للخروج من دائرة التخلف والتهم ادرة محاولة النطالقة تنمو تعتبر هذه الم

ة شاملة      ات لتحقی تنم ان ع اإلم ة خصوصا، تتوفر على جم ة عموما والدول الساحل الدول اإلفرق

ةومستدامة، فأوضاع القارة  ة من عجز وتعثر للمشارع التنمو زاد من تفاقمها تضاعف عبئ  ،اإلفرق

ة، الحروب وعدم اإلالم ة الخارج ش القارة في دیون ئة  وتهم اسي، إضافة إلى األمراض، األو ستقرار الس

محاولة للخروج من الوضع القائم، استنادا إلى الشراك ا  ة إفرق ادرة لتنم ة مع ظل العولمة، هنا برزت م

ادرة الشراكة الجدیدة  م عرف  ة، لتظهر إلى الوجود ما  ة من دول مانحة ومنظمات دول أطراف خارج

ا  ة إفرق ز على  األمن اإلنساني فعلى)NEPAD(لتنم سبیل المثال  ، والتي طورت ملخص عمل  یر

ر س في أكتو قة التأس   :أبرز ما یلي ،2001في وث

مق ادرات السالم واألمن والد ةم اس ة واإلدارة الس   :راط

م الرشید "  ة والح مقراط هم الخاصة أن السالم واألمن والد قیون من تجار تعًلم القادة األفر

ة مستدامة مة، هي شرو الزمة لتحقی تنم ة السل وهم . وحقوق اإلنسان واإلدارة االقتصاد

                                                             
ة،  - 1 ة للجزائرالتغیإدرـس عـط م ة اإلقل اس مي للجزائر: ، الملتقى الدولير في الس عاد األول ، قسم : الدور االقل المحددات واأل

سة، ة بجامعة ت اس ة العلوم الس اس ا للعلوم الس ة العل   .11-9، ص ص 2014أفرل  29- 28، یومي  الشراكة مع المدرسة الوطن
2 - Haut Conseil de la Coopération Internationale, LES PRIORITES DE LA COOPERATION POUR 
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’AFRIQUE (NEPAD), La république française: avril 2002, p 05. 
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ادئ في بلدانه ز هذه الم العمل فراد وجماعات على تعز ة وفي یتعهدون  م، ومناطقهم الفرع

 )1(". القارة

ما  ضرورة توفر جملة من المتغیرات التي تتداخل ف شیر هذا العنصر أساسا إلى إدراك القادة األفارقة 

ة المستدامة، ي صورة تؤسس من خاللها لألمن، اإلبینها، ف ادرة السالم واألمنفستقرار والتنم تتكون من  م

ة هي    : ثالثة عناصر أساس

ة واألمن؛ت .1 ة للتنم لة المد الموات  عزز الظروف طو

ة على منع  .2 ر، عالوة على دعم قدرة المؤسسات األفرق ة لإلنذار الم بناء قدرة المؤسسات اإلفرق

تها؛  النزاعات، إدارتها وتسو

ا، وذلك ع .3 ة أفرق م الجوهرة للشراكة الجدیدة لتنم الق ة على اإللتزام  ن إضفاء الصفة المؤسس

ادة  )2(.طر الق

ة تستند ة التال اد على النقا اإلستراتیج ادرة النی   :م

ات لتحقی تنموضع األسس و  .1 م الراشدتتضمن السلم، األمن و (ة مستدامة اآلل ، األمر الذ )الح

ة الدول، وفي نفس ال مي، واإلیخدم تقو ة التعاون اإلقل ستغالل األمثل للموارد       وقت تقو

ة؛والمؤهال   ت التي تمتاز بها الدول اإلفرق

ش الذ تعاني منه؛ .2 ا من التهم ة والهامة إلخراج إفرق ادین الحیو   تحدید الم

اسات، البرامج والمشارع  .3 تعبئة الموارد من داخل وخارج القارة، وهذا لضمان نجاعة الس

عة   )3(.المت

ة في المنطقة الساحلزمات اإل الدور الجزائر في حل األ   . ب لة الالجئین(ة نسان   ):مش
األنسانإضا أن الدور الجزائر یتوسع هو إمن فعاد األأبتوسع  ا التي تمس  ل القضا اره  ،لى  على اعت

ةوحدوة التحلیل  ز علیها تقرر برنامج األ ،األساس ةوالتي ر ، والذ 1994الصادر في  مم المتحدة للتنم

ذلك لى األإلجزائر تنظر ن اإنساني من هنا فمن اإلعاد األأتحدث عن  من في مفهومه الشامل لتعنى 

عد تحول الساحل األفرادالمسائل التي تمس   بغلب دوله المراتأ زمات تحتل ء لأللى فضاإ، خاصة 

شرة، فالجزائر تهاأل ة ال رامة اإلخیرة في تقارر التنم مس  ل ما  أمنهنسان تم  من مأكل، غطاء  و

                                                             
ا، - 1 ق ة أفر ر : أبوجا الشراكة الجدیدة لتنم  .24-23ص . ، ص2001أكتو
  .24-23ص . ص نفس المرجع، - 2

3- The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), INITIAL ACTION PLAN, July 2002, p 08.  
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ن...وایواء م م دورها ومسعاها التضامني مع دول إدراكه من خالل التوجه الجزائر إ وهذا ما  لى تدع

م المساعدات و  ة الالزمة للنازحین الجوار بتقد لى أراضیها، حیث عملت على تعزز عتوفیر العنا

الشر الحدود ة  ما بهدف توفیر الرعا ،الخدمات الصح ة الالزمة للنازحین،  ولت مصالح أة الطب

ش الصحة ادة الج ان مناط الجنوب تنفیذا لتوجیهات ق الغة لس ة  رة عنا ما تم ارسال اطنان . العس

ة من غذاء ودواء للدول المجاورة المتضررة، للمساهة في التخفیف من المعاناة  من المساعدات االنسان

ان في تلك المناط   )1(.التي یتكبدها الس

ار الدولة اأما  عد انه ة ن الجزائر و ات اإلللیب عدید العمل ة قامت  ة التي تدخل ضمن والمال نسان

ة التي تشهدها المنطقة، ففي وضاع األل الجوار هذه، خاصة في ظل هذه األالمسعى التضامني مع دو  من

، بلغت المساعدات اإل 2012ارس م ة فق ة والتي  160نسان ذا االغط ة و ة والطب طن من المواد الغذائ

ینافاسو والنیجرتم توزعها ع ا، بور ل من مالي، مورتان   )2(.لى 

م دیون للدول نفسها لمساعدتإاضافة  ة، وحلى العمل على تقد ة التنم عمل امها  في اغلب  تىها في ق

مع دول  أوات عدیدة مع دول المیدان ر لى مسح دیون هذه الدول، وهو ما فعلته مإان اللجوء حاأل

 .الساحل عموما

ة األمن  . ج ة وتجسید مفهوم األمن الشامل وف اإلدراك الجزائر  مقار   :والتنم

ة یدفع إلى إضعاف إ ة التنم ة، ففشل ومحدود ة التي تر  األمن  والتنم ة العالئق ة للبن ن الجزائر مدر

نتماء، الصراع الطائفي أمراض إضافة إلى التشتت وضعف اإل وتقهقر الوضع اإلنساني من فقر، مجاعة،

 ، لها عوامل قد تدفع إلى العنفوالجهو ة  ازة القوة والفرص االقتصاد   )3(. وهذا الضعف والتراجع في ح

یز على العالقة بی شیر لهذا تعزز التر ة،  ون نمو مستمر ألى إن األمن، السالم والتنم ن أن  م نه ال 

دون استئصال  ون هناك سالم وتحقی الت الفقربدون سالم وأمن، و ة، فلن  أین یتم االعتراف .مستمرنم

ات بناء السالم و أطراف المجتمع المدني الذین تسهم نشاطاته ةم في تسرع عمل العمل على  مع )4(.التنم

                                                             
ش الوطني الشعبي  الهام - 1 ، الج النشطات2013غاز ش، ، سنة ثرة  سمبر 605عدد  مجلة الج   .23، ص2013، د
رخ واخرون، الجزائر تواصل مسعاها التضامني مع دول الجوار، . ن -  2 ش،بو   .20، ص2012، مارس 584عدد  مجلة الج

3 - United Nations Development Programme, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994, op-cit, p 23. 
4 - Kristin VAN DER LEEST, « A GUIDANCE FOR INTEGRATING PEACEBUILDING INTO DEVELOPMENT», 
the European Union : Initiative for Peacebuilding (IFP), 2010, p 14. 
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ة ومنع النزاعات بتوفیر منهاج إلدماج نهج  ة القدرات من أجل تحسین الروا بین األنشطة اإلنسان تنم

ناء السالم في برامج الت ةتحلیل النزاعات، و ة العاد     )1(.نم

على الرغم من التهدیدات مثل اإلرهاب والجرمة المنظمة قد تبدو األكثر إلحاحا، فإن  الفقر واإلفتقار إلى 

م الرشید، هي  اب الالح قدم . نعدام األمنجذرة إلفي واقع األمر األس من هنا نجد األمن اإلنساني 

ساطة نقا تداخل واضحة لر وتنسی استراتیج ةب   ،)2(.ات األمن والتنم

مقارة لتحقی االستقرار واستدامة السالم ة    :األمن والتنم
ة الر بین المتغیرن  مقارة محورة، مع االنطالق في تجسید عمل ارها  ة، واعت ان دمج األمن والتنم

ات التي تالئم الوضع في الساحل، خصوصا وأن جم مثل أحد االستراتیج ع الفواعل في نفس الوقت، 

ة بدون أمن ة، وال تنم ل متغیر یخل المناخ والظروف  ،تدرك أنه ال أمن من دون تنم نظرا ألن 

ة لیتحق اآلخر، وعل اب أ من األمن المناس األخر وأه فغ مس  ة س   .التنم

ة و  شیر إلىفالتقاطع بین التنم  :األمن 

رة، بل من فق في القوة العس صورة مماثلة في إن األمن الوطني ال  ة نماذج مستقرة من النمو  و تنم

اسي في الداخل، فاألاإل ة    من یتطلب حدا أدنى من النظام واإلقتصاد والس ذا لم توجد تنم ستقرار، وإ

  :ستقرار ، وهو ما یوضحه ما یليإنه من المستحیل تحقی السلم واإلأو یتوفر الحد األدنى منها، ف

ة .1 ه توف :أمن التنم یر مناخ ومح مستقر یؤد إلى خل بیئة دافعة وضامنة أل قصد 

ة، مع توفیر ضمانات تكفل استمرارها واستدامتها ة تنمو   .إستراتیج

ة األمن .2 ا  :تنم ات ا وعمل ا، استراتیج ة مؤسس ر المستمرة لألجهزة  األمن ة التطو قصد بها عمل

ا األ ة مع القضا فاءة وفعال ةلتتفاعل هذه األجهزة  ة التنم عمل طة  ة المرت   )3(.من

ات األمن، لكن في المقابل فإن األمن الشامل، یلعب  ة تستوجب أن تسند إلى مقتض اسات التنم إن س

ة و دورا هاما في ح ةف السلم، المساعدات اإلنسان   )4(.ل نشاطات التنم

                                                             
ة العامة لألمم المتحدة،  -  1 ا و تحقی السالم الجمع ق اب الصراع في إفر ة المستدامة فیهاأس ، 67، الدورة الدائم و التنم

ورك ة : نیو ل ة العامة لألمم المتحدة، جو  .07، ص 2012الجمع
ة على القوات المسلحة، - 2 مقراط ة الد ز جنیف للرقا ا مر ق ات األمن القومي في شمال غرب إفر اس ، دمج األمن اإلنساني في س

مقراط: المغرب ة الد ز جنیف للرقا   .11، ص 2010نوفمبر،  24-23ة على القوات المسلحة مر
3 - Broederlijk DELEN, « SECURITY AND DEVELOPMENT », Belgium: International Cooperation for 
Development and Solidarity (CIDSE), 2006, p 04. 
4 - op - cit, p 04. 
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ة لألمن و  لهذا ة الجزائر ة في دول المیدان تتمحور فان المقار ةالتنم   :حول النقا التال

 ن تحق م ة ال  ة شاملة لهذا قها إال من خالل توفیر األمن واإلالتنم عداد إستراتیج ستقرار، وإ

سودها عدم االستقرار وتنامي العنف   .الغرض، وهو ما ینطب على منطقة الساحل التي 

  ل و ش ة شاملة الستئصال اإلرهاب، الذ یرت  الجرمة إعداد دول المیدان إستراتیج ثی 

ات ز على التعاون الوثی على مختلف المستو   .المنظمة، والتي تر

  اء خارج ل دول الجوار، دون إغفال مساعدة الشر مقارة شاملة تشمل  ون إال  الحل لن 

م، لكن دون تدخل میداني   )1(.اإلقل

ات ال ة إلقرار األمن و آل ة الجزائر ن تلمقار م ة في دول المیدان  ةالتنم صها في العناصر التال   :خ

  ر التعاون والتشاور، وعقد لقاءات على المستو اسي والدبلوماسي وهذا بتطو التعاون الس

ة؛ ق ة وتنس قامة دورات دراس ، وإ   الوزار

  اء األجانب على المستو اء دول المیدان، أو مع الشر اعها ما بین شر اسة الواجب إت رسم الس

مي والدولي؛    اإلقل

 ا إلى جنب مع تحد افحة التهدیدات، جن ة لدول المیدان في إطار م اسة الخارج ید إطار الس

ة؛   تجسید لمسار التنم

  ة لدول ان المشتر ة، وهو ما ترجم بإنشاء هیئة األر رة مشتر العمل المیداني یتطلب أعماال عس

ة في المنطقة، والتي تنفذها جیو  ات ة المتواجدة المیدان، التي تتولى المهام العمل ش الدول المعن

ة ملموسة؛و  ،المنطقة التنسی التام لتحقی نتائج میدان   تعمل 

، تكون دول الساحل قد نجحت في إستراتیجیتها التي بنیت على مبدأ الترا بین  عند تجسید هذه الرؤ

ة المن المقام األول إلى تنم ة، والتي تهدف  عیدا عن التدخل األاألمن والتنم التالي رفع جنبي، و طقة، 

ة منطقة الساحل  ساهم في تنم ا،  ا واجتماع عطي دفعا اقتصاد ان المنطقة مما  شي لس المستو المع

ضمن تحقی األمن الفرد والجماعي لهذه البلدان   )2(.األمر الذ 

 

  

                                                             
ش،  - 1 ة –أمن "مجلة الج ش، "تنم رة، جانفي  :الجزائر ،582العدد ، مجلة الج   .04، ص 2012مؤسسة المنشورات العس
 .04، ص نفس المرجع  - 2
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ا اسي: ثان عد األمني والس  :ال
 

عد االمني للجزائأیبرز الدور  ات األ رو ال األمن في حجم التهدیدات والتحد ة التي تمس  من

عد التعرف على ابرز اإل ة للساحل اإلفرقي ف عة البیئة الجیوامن ع من طب مي للجزائر، والتي تن قل

أمن الجزائر في الفصل األول مني تحلیل دور الجزائر األفإننا سنعمل على  ،التهدیدات هذه التي تمس 

  .في المنطقة

حیلنا ملى الدور األإشارة ن اإلإ ة إمن الذ تطرقنا لى مفهوم األإني  قا من حیث التوسع والشمول ه سا ل

ر  منها، من خالل التحول من مقارة األالتي عرف  لى مقارة األمن الشاملإ ،نسانيلى اإلإالعس

ة لحالة الال ل اب اله عد أفاألس ن حصرها في  م نمأمن ال  الني وشموليا في و مصدر واحد وإ . عد 

ن ن الدور األإمن هنا ف م ةإمني للجزائر    :دراكه من خالل النقا التال

ز األمن ومواجهة التهدیدات في منطقة الساحل .1  : دور الجزائر في تعز

مي للجزائر في دول الساحل  . أ ة الدور اإلقل افحة اإلرهاب بوا  :م
د  - افحة االرهاب تمنح للجزائر فرص لأمن المؤ ة، فن م ة والعالم م انتها االقل الجزائر وف تأكید م

عتبر أهذا المنط استطاعت  ان  ة، حتم علیها أن تستثمر في ما  نها أن تنتهج العزلة وحتى أزمة داخل

حل التهدیدات ائر الى الدولة التي تملك مفتاح انت مفروضة علیها من طرف عدید الدول، لتتحول الجز 

عد ان ة وهذا  ع دولي، لتتحول الجزائر  اإلرهاب افحة اإلرهاب خاصة إاخذ طا لى دولة رائدة في مجال م

ل هما وان ال ش عد  اشر أتهدید االرهابي لم  ا لدول منطقة الساحل اإلفرقي، بل تعداه إلى تهدید م من

ع الجهود المبذولة  انات دوله، فجم افحة اإلرهاب المحلي لم تقض على من طرف لك الجزائر في م

ة األمر الذ أد إلى تامین  نما دفعته إلى التراجع نحو المناط الجنو ل نهائي، وإ ش التهدید اإلرهابي 

ة حیث تستقر أكثر  ،جزء مهم من األراضي الجزائرة ضد اإلرهاب ع مجال المنطقة الرماد مقابل توس

ة، فالجزائر انتقلت من مواجهة اإلرهاب على المستو ا لمستو الخارجي، لداخلي إلى االجماعات اإلرهاب

ةأوهو األمر الذ  ال الجدیدة من التهدیدات الالتماثل ة في مواجهة هذه األش انة راد  .كسبها م
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ز في منطقة الساحل، عادة ما یتم حصره في منظمة القاعدة في المغرب  فالتهدید االرهابي الذ یتمر

الجهاد بنشا المتمردین المحلیین  هانشاط ها وفروعها المتعددة التي تر اإلسالمي، وفي اقسام

ال المتعددة للجرمة المنظمة التي تنتشر في المنطقة األش   )1(.و

منطقة الساحل  . ب افحة الجزائر لإلرهاب  ات م  :آل
 ة جرم دفع الفد منع و  :إیجاد إطار قانوني 

ة في ا لة على اقناع القو الكبر وتلك المنضو ة على االرهاب عملت الجزائر ولفترة طو لحرب العالم

ة  1904: في قرار حمل رقم 2009- 12- 17أقره  مجلس األمن بتارخ  وهذا ما، على تجرم دفع الفد

خص هذا القرار  ة، مقابل اإلفراج على الرهائن المختطفین و ة للجماعات اإلرهاب حیث قام بتجرم دفع فد

ة ممن یلجأو  ،ل الدول والهیئات والمؤسسات واألفراد فد أ منطقة في العالم  ل اإلرهابیین  ن إلى تمو

طلبها الخاطفون نظیر تحرر الرهائن ة   . مال

 افحة اإلرهاب  :العمل على منع أ تدخل أجنبي في المنطقة تحت مبررات م

فالجزائر نجحت في إقناع دول الساحل بتبني موقفها الرافض أل تدخل أجنبي في المنطقة بداعي محارة 

ة للدفاع عن نفسها، اإلره ة دول المنطقة ألن تنتهج خطة مشتر أن أ اب، داع ألن الجزائر مقتنعة 

ون إال خدمة لمصالح واضحةأتدخل   )2(.جنبي في المنطقة لن 

 افحة اإلرهاب  :التعاون مع القو الكبر في مجال م

اف ة والجزائر في مجال م ات المتحدة األمر عاد ومتكامال عتبر التعاون بین الوال حة اإلرهاب متعدد األ

ة، وعلى الصعید الثنائي یتم التفاعل بین الدولتین في عدة مجاالت أهمها ة واألمن ة الجغراف  :  من الناح

ة - ات المتحدة األمر ة في الحرب ضد اإلرهاب التي تقودها الوال  .موافقة الجزائر على المشار

ارة - ادل المعلومات اإلستخ ة، خات ة في منطقة  صة وأن الجزائر اكتسبت درا ات اإلرهاب الش واسعة 

 .الساحل والمغرب العري

                                                             
ارة،  - 1 مال رزاق  ةدمحم  ة والرهانات الجیواسترتیج افحة االرهاب في منطقة الساحل الصحراو بین المقارات الجهو ، ملتقى م

، الواقع واآلفاق، المعهد ال: وطني ش، منطقة الساحل والصحراو ة، الناد الوطني للج ال م واالستق ر للوثائ والتقو ر  15عس اكتو
  .19، ص  2012

ــــــة ،  - 2 اخو منطقة الساحل والمغرب العريدرس  ز األمن ومحارة اإلرهاب  الدور : ، الملتقى الدوليدور الجزائر في تعز
مي للجزائر عاد األول ، قسم العلوم ا: االقل ةالمحددات واأل اس ا للعلوم الس ة العل الشراكة مع المدرسة الوطن سة،  ة بجامعة ت اس ،  لس

  .14-9، ص ص 2014أفرل  29-28یومي 
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افحة  - ة لم ة إفرق حث في اإلرهاب لوضع إستراتیج ز اإلفرقي للدراسات وال استضافة الجزائر للمر

م الدعم الفني لها ة في تقد ات المتحدة األمر ة الوال  . اإلرهاب ومشار

ادرة حلف شمال األطلسي للحوار المتوسطي التي تهدف إلى  انخرا - تها في م الجزائر من خالل مشار

افحة اإلرهاب في المنطقة  .م

افحة اإلرهاب عبر الصحراء منذ انطالقها في مارس  - ادرة م ة الجزائرة في م إلى  2004المشار

ا ومنطقة الساحل    )1(.جانب دول عدة من شمال إفرق

عة الح ة والجزائر تدرك هذاإال فطب اف قى غیر  انیزمات ت ات والم ل هذه االل من من دون ن األأل ،ن 

ة المسبالنظر في األ ل اب اله اب التنأ ستقرار و ة لحالة عدم اإلس غ طة  ة في دول الساحل غلبها مرت م

اب األ انت من...لجهل واالمراضنساني من انتشار للفقر، امن اإلمعنى غ اب التي سهلت األ لها  س

ة انخرا  ة و مواطني هذه الدول في الجماعات اإلعمل ةرهاب ضرورة إومنه ف ،اإلجرام ن الجزائر تناد 

ة من جهة، ومن جهة األدمج  ون بتضافر جهود أرهاب یجب ن محارة اإلأدراك إخر أمن والتنم ن 

ة هذه تج عة التهدیدات الالتماثل ع، فطب ة عل من مواجهتالجم طرقة انفراد  .مر مستحیلأها 

افحة اإلرهاب ة بین الدول  ،من هنا فان الدور الراد للجزائر في م اس أتي في إطار صفقات س لم 

افحة اإلرهاب  ،الكبر والجزائر مي للجزائر من جهة، والخبرة الجزائرة في م نما فرضه الواقع اإلقل وإ

ة الذ ما فتأت تحذر من مخاطره في المحافل  )2(. الدول

نما وجوب الدفاع عن االستقرار أما  ة، وإ م حثا على الزعامة اإلقل اره  ن اعت م وتحقی ن هذا الدور ال 

مي،  األ ة وف ما یجعل من هذا الدور من الوطني واإلقل ات األمن ار إستراتیجي في مواجهة التحد خ

اسة ة ادارة ومواجهة ال تتعارض مع ثوابت الجزائر في الس   )3( .الخارج

ة و مو . ج مة المنظمة اجهة تحالف الجماعات االرهاب  :جماعات الجر
ین الجرمة الم تمل مواجهة التهدید االرهابي في المنطقة لنشهد تحالف بینه و الها  لم  ل أش نظمة 

صعب األ ساسي الدارة ومواجهة هذه التهدیدات، إمام طرقة أمور ل  مصاحبالتي استغلت الوضع الجیوس

ة من انفالت  اب امام موجة إ مني و أللثورات العر ا ما فتح ال ار لیب عد انه نتشار الدول الفاشلة خاصة 
                                                             

ــــــة ، -  1 اخو ر درس    .14-9، ص ص مرجع ساب الذ
حل فاروق ،  - 2 و ش و مي للجزائر في دول الساحلأحمد درد ة الدور اإلقل افحة اإلرهاب بوا مي : الدولي، الملتقى .م الدور االقل

ة: للجزائر اس ا للعلوم الس ة العل الشراكة مع المدرسة الوطن سة،  ة بجامعة ت اس عاد األول ، قسم العلوم الس ، یومي  المحددات واأل
  .8- 4، ص ص 2014أفرل  28-29
  .8- 4، ص ص نفس المرجع - 3
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ل تحد ألى إانتقال السالح  ش مني للجزائر، خاصة في ظل میوعة الحدود أید هذه الجماعات ما 

ة التي ت ة من نوع اأدارة إستلزم وتنامي هذه التهدیدات الالتماثل ة  أخر من س صل ة ول وف مقارة ذ

 .فق

ة  . د   :دور الجزائر في مواجهة الهجرة السر
حت نقطة م موقعها الجغرافي اإلستراتیجي أص ح بیر من األ الجزائر و قة فار عبور ثم احتضان لعدد 

عد اإل ة هذوهذا التحول حدث اساسا  قها االتحاد االوري للحد من الهجرة غیر الشرع ه جراءات التي ط

رة الحدود، من هنا وا عس ح لزاما عألتي عرفت  ر ألى الجزائر اتخاذ اجراءات لضمان ص منها والتي نذ

   :منها

ة - قا للقانون الجنائي  المعدل یوم :  إجراءات قانون  .2008أوت  31: وهذا بتجرم الهجرة السرة ط

ة - م ة على الحدود من طرف :  إجراءات تنظ قومون من خالل تكثیف الرقا رجال شرطة الحدود الذین 

 .بتوقیف العدید من المهاجرن غیر القانونیین

ة  - شاف أمني على :  إجراءات أمن عد االنفالت االمني في الدول المجاورة وتخوفا من وجود ان وهذا 

ضا من انت نما أ س فق من المهاجرن غیر الشرعیین وإ قال  الحدود قامت الجزائر بتامین حدودها خوفا ل

ة ة واإلجرام   )1(. االسلحة والجماعات االرهاب

ة، فان الجزائر ون جماعي وفي  من خالل هذه الهواجس والتهدیدات األمن ة ان الحل یجب ان  مدر

مي تقوده الجزائر  ب امني اقل الني، من هنا سنتحدث عن بروز مر عاد أ دور  نفس الوقت متعدد اال

ه مع دول المیدان   .وتشترك ف

ار اإلمالعتماد األا .2 ادل الخ  :ستراتیجي الجزائر ني المت

ب األ  . أ مي والدور الجزائر من اإلمر  :قل
عد  اردة ودورها في تفسیر األمن الدولي، إال أن فترة ما  ة أثناء الحرب ال م رغم إغفال المقارات اإلقل

ا األمن على المستو اإلق یز أكبر لقضا ادرة حملت اهتمام وتر مي، خصوصا وأن مدرسة الحرب ال ل

ة، ال  س عض القو الرئ ز على  نهاجن، تعتبر أن المستو النسقي لتحلیل األمن الدولي والذ یر و

ب األمن  ة لمر س ة الرئ ة للدول، فالفرض النس ة الراهنة والمهمة  في لفهم وتفسیر المسائل األمن
                                                             

افحة الهجرة بوحمیدة عبد الكرم،  - 1 ة في منطقة الساحلدور الجزائر في م مي للجزائر: ، الملتقى الدولي.غیر القانون : الدور االقل
ة اس ا للعلوم الس ة العل الشراكة مع المدرسة الوطن سة،  ة بجامعة ت اس عاد األول ، قسم العلوم الس  29-28، یومي  المحددات واأل

  .18 - 13، ص ص 2014أفرل 
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رة أن األمن یندرج  ضمن مناط مي تستند على ف ا اإلقل ة، وأن قضا ة واجتماع  ذات بناءات جغراف

عد اتساعا لما ازداد ال اطا    )1(.األمن تزداد ارت

مي - ب األمن اإلقل ة لمفهوم : مفهوم مر ار بوزان ونظرته التوسع ب األمن ل من خالل مفهوم مر

ة األمن  م مي، فإقل اردة، فإن أبرز إسهاماته هو األمن اإلقل عد الحرب ال ة حسب بوز األمن  ان هي خاص

ن إدراك األمن القوميجوهرة تستند على اإل م ة، وألن األمن عالئقي فال  أن ظاهرة األمن عالئق  عتقاد 

ادلأل دولة دون فهم الخ الدولي إل غیر القابل  security interdependence عتماد األمن المت

  )2( .للتجزئة

ادلعرف مقارة اإل ة : "على أنها  عتماد المت مجموعة من الدول ترت مخاوفها أو هواجسها األمن

معزل عن أمون الدول  ا ألمن الدول  ن النظر واقع ما بینها، مما یجعل من غیر المم قا ف اطا وث ارت

  . األخر 

ة، أما العامل  ادل في مجال التنافس مثله مثل المصالح المشتر ب األمن على اإلعتماد المت شتمل مر

ب األمن فهو عادة مستو عالي من التهدیداألساسي ف ل  ،الخوف/ي تعرف مر ش ه  شعر  الذ 

ادل دولتین أو أكثر، وعل ن إه فمت م ا العالقة في أن هذا المقترب  ا لمناقشة القضا ون إطارا مناس ن 

ة منطقة من العالم  )3(.أ

مي واإل  . ب ة للتهدیداتالتعاون االقل   :دارة الجماع
ع الفأة فالجزائر مدر ة التي تط ن ضن مواجهة التهدیدات االمن م ن یتم إال عبر تحرك أاء الساحلي ال 

ة عدید، من جانب آخر فجماعي، وهو المبدء الذ عملت على تجسیده من خالل م ن إادرات امن

انت دو  ة الجزائر  ات الوساطة المفض  ول المنطقة، فلمواجهةلى فض النزاعات ما بین دإما وراء عمل

ة في المنطقة : رهابي مثالالتهدید اإل ا، النیجر (قامت الجزائر بإشراك البلدان األساس المالي، مورتان

ان  ،)وحتى نیجیرا الد المغرب العري، و م القاعدة في  ة منسقة الحتواء تنظ م ة إقل في إستراتیج

ة الناشطة في المنطقة من جهة، ومن  الهدف من ذلك هو قطع اإلمداد والدعم عن الجماعات اإلرهاب

                                                             
1 - Siham DJEBBI, « les complexes conflictuels régionaux », France: IRSEM, N°.5,  mai 2010, p 02. 
2 - Barry BUZAN, Ole Weaver, regions and power : the structure of international relations, UK : 
Cambridge Univercity Press, 2003, p45. 
3 - ibid, p45. 
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ة مشاكل  ة النتزاع التزام من دول منطقة الساحل على تسو جهة أخر سعت الجزائر بدرجة نجاح نسب

ة محددة  )1(.المنطقة دون تدخل أجنبي عدا في مجاالت قطاع

ادل بین دول المیدان  . ت   : نم االعتماد األمني المت
مي لدول المیدان، ا ة  علىلتي من خاللها تسعى إلى العمل المشترك لفهم ودراسة األمن اإلقل بناء أرض

ة تقوم على حسن الجوار والتعا غة مشتر ادل یدفع بهذه الدول إلى أن ون، فنم اإلوص عتماد األمني المت

ما بینها م، أكثر من تلك .  تعمل على زادة الترا ف خصوصا بین الفواعل التي تتواجد داخل نفس اإلقل

االتي تتواجد  اعدة جغراف م مت   .في أقال

ة ر النقا التال ادل بین دول المیدان نذ   :من بین أبرز ما یترجم فكرة االعتماد األمني المت

  ة عة الالتماثل ال التهدیدات ذات الطب تأزم الوضع األمني في منطقة الساحل، وانتشار عدید أش

ة و  ة، لتجعلنا أمام نفاذ الحدود الوطن ضاف والتي ال تعترف  ة، على مستو الحدود ل میوعة عال

ثیر من الدول  ح مصدرة للال)فشل دوالتي(إلى هذا عدم قدرة  مها لتص ستقرار إ، على تأمین أقال

ل ت ضیف مش   مین الحدود؛أل

 اشتراكها في إدراكها لحجم التهدیدات المح بها والمنتشرة في الفضاء الساحلي عموما؛  

 لدول هذه في سعیها الحتواء التهدیدات؛وجود عدة أنما وأطر تجمع ا  

 ة التعاون المستدام؛   ضرورة توطید دینام

 ع تهم األمن واإلالتشاور حول موا ات العدیدة؛ض ة المنطقة، ومواجهة التحد   ستقرار وتنم

 مي بین دول المیدان قرار األمن اإلقل انیزمات تعاون، لتحقی وإ ات وم ة في وضع آل   .الرغ

رمن بین اآلل  :ات التي تم إنشاؤها نذ

 ؛ ، االتصال والر ة ووحدة للتنسی ات المشتر   هیئة العمل

 ة تضاف إلى هیئة األ اس ة، ووحدة التنسی و إنشاء لجنة س ان المشتر ة ر ة اندماج خطة تنمو

  تستفید منها الدول األعضاء؛

 ات التعاون في المجال القانوني والتشرعي؛ م آل   تدع

                                                             
ــــــة ،  - 1 اخو ردرس    .14- 9، ص ص مرجع ساب الذ
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 یین، حیث الحدیث وجود اجتماعات ب یین واألورو اء األمر الشر ین ممثلي البلدان األعضاء 

ة  ات العمل، التي تم تحدیدها في إطار اإلستراتیج آل عادة ما یدور حول بذل جهد اكبر للدفع 

ة في مجال األمن   .المشتر

ما یلي  ادل بین دول المیدان ف ن إدراك نم االعتماد األمني المت   :م

س  ان دول الساحلمجلتأس المجلس : 2009في اإلجتماع المنعقد في تمنراست شهر أوت  س رؤساء أر

ل من ا ضم  ا، النیجرالذ  ة في لجزائر، مالي، مورتان ان الدول المعن عه اجتماع رؤساء أر  26، ت

  :، والذ یهدف إلى 2010سبتمبر 

 ة في منطقة الساحل؛ ة األمن م الوضع   تقی

 ادل وتحلیل المع ة للنشاطات واألعمال المنجزة للشروع في ت لومات بهدف إعداد حصیلة واف

افحة اإلرهاب والجرمة المنظمة؛ ة موحدة لم   تجسید إستراتیج

بیرة تمثلت في عدید االنجازات المحققة، وضع وتبني النصوص  حیث شهد هذا المجلس تطورات 

ة، و  ان العملذا التنصیب الرسمي القانون ةللجنة األر ة المشتر  21خالل اجتماع تمنراست في  ات

  .2010افرل 

ان أعضاء اللجنة والتي تتخلص مهامها في  ة لرؤساء أر ة المشتر ان ثمرة للرؤ   :ل هذا 

 افحة اإلرهاب والجرمة العابرة للحدود في المنطقة؛ ات م دارة عمل   ضمان تنسی وإ

  ة في الو ادل المعلومات األمن   .قت الالزموضع اتصال مؤمن لت

ان دول الساحل، و في اجتماع ف - ات التي تمحورت لمجلس رؤساء أر م جملة من التوص ه تقد الذ تم ف

  :األساس حول

 ادل االستعالمي في إطار العمل ى ضرورة مواصلة التنسی األمني و الدعوة الملحة إل تكثیف الت

  المشترك لدول المنطقة؛

  افحة اإلرهاب و الالتأكید على وضع أساس االستقرار   الجرمة المنظمة؛دائم من خالل م

  ر ة الضرورة الكفیلة بتفعیل التعاون العس   )1( .وضع األطر القانون

اء والمهام بین مختلف دول منطقة الساحل، في سبیل مواجهة مختلف إن تعزز التعاون، و  م األع تقس

صفة ع رهاب، ألنه و  ة فیها من إجرام وإ اب األمن بدون وجود تعاون التهدیدات المتنام ن استت م امة ال 
                                                             

مي"رضوان جربي،  - 1 ش، "ألجل تمتین التعاون اإلقل رة، ما  :، الجزائر574، العدد مجلة الج ،  2011مؤسسة المنشورات العس
  .17ص 
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حت ألن  ر ال س فق الش األمني العس معنى ل ة في عدید المجاالت،  رادة صرحة بین الدول المعن وإ

ن اجت م ةاألزمة في الساحل ال  الوسائل الصل ستوجب دمج مختلف الرؤ  لهذا فإن. ثاثها  األمر 

ة في   .إطار المجهود المشتركاإلدراكات والمقارات الوطن

ناء، لمواجهة هذه الظاهرة، فالمستقبل األمني الجزائر إلى إقامة تعاون ناجع و  ففي هذا اإلطار دعت

رة األمن الجهو للساحل، التي اعتمدتها الجزائر في أوت  س  2009القائم على ف قد تأكد في خطاب الرئ

ة لهیئة األمم  إن بلدان الساحل :" 2010المتحدة في سبتمبر الجزائر خالل أشغال الدورة العاد

یل ادراك أكثر تنا عها إلى تش ا  )1(" .اتساعا حول رهانات أمن جماعيغما و الصحراو تطمح جم وسع

ا  ل من دولة الجزائر، مالي، مورتان ة  اجتماع وزراء خارج ة  لتجسید هذا الهدف تدعمت هذه الرؤ

ا ینافاسو، التشاد ولیب ان النیجر، بور ادات أر ات لق عته تحر ، الذ ت ، وقد سب هذا اللقاء الوزار

ة لدول المنطقة وهي دولة الجزائر، مالي، مورتاني ة واالستعالم  الجیوش ومسؤولي المصالح األمن

ا قبل انسحابها  .النیجر ولیب

  :والتي أثمرت جملة من القرارات التي ارتكزت حول

  التكفل ة؛المس الجماعياإللتزام    ألة األمن

  فتقر ن التصد لها دون حاجة لتدخل أ بلد أجنبي  م ة  لة األمن التأكید على أن المش

اشر، حفاظا على مسار متكامل و لالنتماء الجغرافي ا ة تأخذ  ،مندمجلم یرتكز على مقارة محل

ة لبلدان و شعوب المنطقة ات والتطلعات المستقبل ل المعط ار    )2(. اإلعت

قي والهندسة للسلم و  تحاداال  .3 ةاإلفر ق  :األمن في القارة اإلفر
شیرون إلى وجود  2002منذ أن أنشئ االتحاد اإلفرقي في  ة، فإن المحللین  خلفا لمنظمة الوحدة اإلفرق

ة التي تشهدها القارةتغییر في طرقة التعاطي مع الم ظهر هذا في إدراج مؤسسسائل األمن ات   ، 

اكل جدیدة تعنى  رة األمن الجماعيبتحقی و وه ة للسلم         )3(.تجسید ف أین تمثل الهندسة اإلفرق

ان  أخذ في الحس واألمن أفضل مثال، حیث أنها تستند على مقارة شاملة وواسعة لألمن، الذ 

ات ل المستو ة، اإلستدامة على  الوجود، التنم ة : التهدیدات التي تمس  رة المجتمع ة، العس اس     الس
                                                             

ة"دمحم جعفر ،  - 1 ات المشتر ة للتعاون األمني مع دول الساحل لمواجهة التحد ة المستقبل ة، ، "الرؤ ا الحر العدد مجلة المدرسة العل
ع، الجزائر   .57، ص الرا

ردمحم جعفر ،   - 2   .57، ص مرجع ساب الذ
3 - Brice Bado ARSENE, « L’UNION AFRICAINE ET LA SECURITE COLLECTIVE », Canada: Programme 
Paix et Sécurité Internationales, bulletin N°.58 septembre-octobre 2012, p 01. 
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ه إدراك بوجود جهود دائمة  مي أو القار حیث أن ف ة، وهذا سواء على المستو الوطني، اإلقل واإلقتصاد

طة أساسا   ات التي تشهدها منطقة الساحل والمرت مواجهة التحد ة تسمح  ات مشتر انیزمات وآل إلیجاد م

ل  ة، حیث تتش ا اإلنسان م الراشد والقضا ة، الح هندسة السلم واألمن في االتحاد اإلفرقي األمن، التنم

 :أساسا من

 مجلس السلم واألمن اإلفرقي؛  

 مجلس العقالء؛  

 ر؛ مي لإلنذار الم   نظام إقل

 ان؛ ادة األر   لجنة ق

 ة االستعداد ة على أه   )1(.قوات افرق

ة مثل م عض المنظمات اإلقل ارزا في خل  ات لجنة أر : وفي هذا اإلطار لعبت الجزائر دورا  ان العمل

ل من الجزائر  رة تشترك فیها  ات العس ادة مصغرة للعمل لها الجدید في غرفة ق ة یتمثل ه المشتر

ا تفاق علیها خالل اجتماع قادة التي تم اإل" خطة تمنراست"ت عنها والتي تمخض. مالي، النیجر ومورتان

ادة للتنسی األمني ، والتي تضمنت قرارا مشتر 2009أوت  14جیوش الدول األرع في  ز ق ا بإنشاء مر

ه مدینة  ون مقرّ ر المشترك  اتي تدعا" تمنراست"والعس م بوحدة لجزائرة، والذ تطور إلى تعاون عمل

سمى بدول المیدان سنة  ،2010على المستو االستعالمي ابتداء من سنة  ،االتصال والتواصل ح  وأص

ل من الجزائر، مالي، النیج2011 ا ، تضم    )2(.ر ومورتان

ادرت  ضاف ون الجزائر  ستقرار في من واإلنها تحقی األأعدید الهیئات التي من ش ءنشاإلى إالى هذا 

ر   :المنطقة ومنها نذ

 من االفرقي؛مجلس السلم واأل 

 ة؛األ  فربول والشرطة االفرق

  قوات التدخل السرع إلنشاءمشروع. 

 

  

                                                             
1 - Laurent BOSSARD, « LE COMPLEXE SECURITE ET DEVELOPPEMENT DEFIS REGIONAUX », PARIS: 
Enjeux Ouest-Africains, N°.6, septembre 2012, p 08. 

ــــــة ،  - 2 اخو ردرس    .14- 9، ص ص مرجع ساب الذ
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مي : ثالثا عد الدبلوماسي، الق   :الحضار ال
  

ما  فة اتجاه الفضاء الساحلي، الذ و ث ة  ة دیبلوماس ة حر استها الخارج تشهد الجزائر في س

ح سا مناشرنا الى انه اص ع هذا الفضاء، من آحل لألزمات وما موقع الجزائر   عن التهدیدات التي تط

ة الجزائرة خالل است اسة الخارج والذ من خاللها تعرف وتدرك  لى االمن في مفهومه الشامل،إناد الس

هاجسماأل(ت القائمة والمخاطر المحتملة التهدیدا   ).ن 

عة  ة على طب ، المبن مه مجموعة من المؤشرات والضوا فالتحرك الدبلوماسي االمني الجزائر تح

ات الممیزة لل اسي الساحلي، خاصة و التفاعالت والدینام ة نها تدیأن الجزائر تدرك أفضاء الجیوس ر عمل

عاد الحتواء التهدیدات ة ومتعددة اال لكن عدم   .الغة التعقید، مخرجاتها ضرورة تبني مقارة شاملة مر

ة لال ة المسب ل ة حصر الفواعل اإلمن في الأاتضاح العوامل اله ذا صعو ة التي ساحل، و ة واألجنب م قل

ا هذا الفضاء، إلى إعى تس الجزائر ح واسترالى تقاطع مصالإضافة إدارة قضا ات هذه القو تدفع  لى إتیج

ة صامتة،ضرورة تبني  ا على الذات قوامه األاتخذت من: "معنى أنها دبلوماس فائ   )1(".مننةهجا ان

ة .1 ة االمن  :الدبلوماس
ة  ة الساحل ات التي تشهدها البیئة االمن ات والدینام دولة محورة ضمن الحر ن استثناء الجزائر  م ال

ها، فالجزائر وفي اطا ل ة تعمل على تعقیداتها وتشا ة األمن ة التي األ دراة المعضالتإر الدبلوماس من

تها ة تبرز من خالالها هو ع الفضاء الساحلي وف دبلوماس دراكها وطرق ادارتها للوضع األ تط مني وإ

مي،  شیر اإلقل رسة دستلى دور العقیدة األإوهذا ما  ة الجزائرة الم ورا، التي تعمل فیها على نشرها من

ن التنازل ،والدفاع علیها م ار انها ثوابت ال  برزها عدم التدخل في الشؤون أعلیها، ولعل  على اعت

ه المادة  ة للدول، وهو ما تنص عل لى الحرب إتمتنع الجزائر عن اللجوء :" 1996من دستور  26الخارج

ادة المشروعة للشعوب اأمن  الس ة . الخر وحرتهاجل المساس  ة جهدها لتسو وتبذل جهودها لتسو

ة الوسائل السلم فولة ومحددة دس )2( ."الخالفات  ش الوطني م فة الج تورا قوامها الحفا وان دور ووظ

ذا حمایته من على وحدة اإل م و ه المادة إو اعتداء خارجي، وهو ما تشیر أد  تهدیأقل من دستور  25ل

                                                             
ة الجزائرة في منطقة الساحل اإلفرقي الواقع والرهانات، -  1 ة االمن ة خدیجة بورب، الدبلوماس اس ة للعلوم الس ، المجلة العر

ع -، شتاء42-41العددان    . 34، ص 2014ر
ة،  - 2 ة الشعب موقراط سمبر  07، مؤرخ في 438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجمهورة الجزائرة الد ، الفصل 1996د

  .07، ص 26الدولة، المادة :الثالث 
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ش الوطني الشعبيتنتظم الطاق:" 1996 رها، حول الج ة لألمة، ودعمها، وتطو تتمثل المهمة . ة الدفاع

ة ادة الوطن ش الوطني الشعبي في المحافظة على االستقالل الوطني، والدفاع عن الس ما . الدائمة للج

، ومختلف مناط ة مجالها البر والجو ة، وحما الد، وسالمتها التراب الدفاع عن وحدة ال  ضطلع 

حرة   )1(".امالكها ال

ات والته ة الجزائرة في تعاطیها مع التحد ة االمن ل دیدات األفهذه العقیدة هي الموجهة للدبلوماس ة  من

الها ولعل  ة: ل هو األزمتینبرز مثاأأش ة واللیب ة تعرف على فالعقیدة األ .المال داة التي تقوم نها األأمن

ه دراك التهدیداإمن خاللها الدول ب ات التي تواجهها، وعل ة تمثل ن العقیدة األإفت، المخاطر والتحد من

ة التي تقارب بها الدولةأتصورا  حدد المنهج ا  ذلك  من ما تحدد من خاللها  فضل السبل أأمنها 

قهل    )2(.تحق

ن أن ینجح إذا لم یتحق األمن الداخلي، لهذ م عة الحال فان الدور الدبلوماسي األمني ال  ا نجد أن طب

ات الوضع  ة للحفا على أمنها واستقرارها من تداع اسة داخل مي وضعت س الجزائر في لعبها للدور اإلقل

ل   )3( .االمني المعقد في المنطقة 

ة .2  : الوساطة الجزائر
ع ذلك من انفالت 2012 "انقالب"عد دخول مالي في أزمة حادة اثر  اب تام أ، وما ت مني مصاحب لغ

ة للدولة عل ف ة، تمثلت في  ق مها خاصة الشمالي منه، وجدت الجزائر نفسها أمام معضلة حق ى إقل

مي شهدها جوارها اإلقل ادئها وحجم التحوالت التي  ه ،التوفی بین م مي الذ تتفاعل ف   أو النس اإلقل

ها وعمقها الصحراو أص طة بها، خاصة وان جنو ة المح شف أ حجم تعقیدات البیئة األمن ح من

ا أمام جملة من التهدیدات   .استراتیج

یل اندماج وطني بین الشمال والجنوب ظل اأن مسإ ة التي لة بناء الدولة في مالي وتش ل الزمة اله

ة، وهذه سمة مام تفاد الدأتحول عائقا  ة ممیزة لدولة مالي المستقلة في أخول في نزاعات داخل ساس

عد ثالثة سنوات انزلقت1960 ة، عادت في  ، ف   .2012و 2006، 1990في حرب داخل

                                                             
ة الش - 1 موقراط ة، الجمهورة الجزائرة الد ر ،1996دستور عب   .07ص  ،مرجع ساب الذ
رخدیجة بورب،  -  2   . 34، ص مرجع ساب الذ
حل فاروق ،  - 3 و ش أحمد و ردرد   .8- 4، ص ص مرجع ساب الذ
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عاد الوضع الألكن رغم تعدد   اب وأ شه دولة مالي، إال س ن الجزائر ألى إنه تجدر االشارة أراهن الذ تع

ادرة لعب طة والم س  یجاد وحدةإلى إزمات والسعي المستمر لى حل األإت دور الدولة الوس ة والتأس وطن

ة واإلساسها الألدولة مؤسسات  ة التي شهدتها ماليمشار ل االزمات الداخل   )1(.ندماج، وهذا عبر 

ة  . أ ة وصناعة دور : دوافع الموقف الجزائر تجاه األزمة المال بین احتواء التهدیدات األمن

مي جدید  :اقل

ة - اس ة والس الطرق السلم ة للدول  ذا حل االزمات الداخل اشرفت  ،انطالقا من مبدأ حسن الجوار و

ة لحل ال 1991الجزائر مثال في  عود الى فترة على الوساطة الدبلوماس ل المالي الذ  استقاللها مش

الجلوس على طاولة المفاوضات ات  وصوال الى ،حیث اقنعت الجزائر الفرقاء المالیین في عدید المناس

ع على اتفاق الجزائر  2006 وهذا ما ". التغییرجل أما من  23تحالف : "الذ حمل اسماین تم التوق

ة الجزائرة  ون الدبلوماس لة النفس:"یوحي الى  ة طو   )2(".دیبلوماس

  :اتفاق تمنراست - 
اسم  ،2006اتفاق الجزائر  ة لمنطقة شمال مالي": والذ عرف  السلم، األمن والتنم -برنامج خاص 

 « Programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement des 

régions du Nord Mali (PSPSDN) »  ة ز أساسا على عدید المشارع التنمو البرنامج الذ یر

ة منها ع إقتصاد : واألمن رة والمراكز اإلدارة، إلى جانب منشئات ذات طا إنشاء عدید القواعد العس

ن أ م ان شمال مالي، األمر الذ  ات وهذا لفائدة س جتماعي من مدارس، مستشف ه على وإ ن ینظر إل

التالي سد  طالة و ن من خاللها القضاء على حالة الالمن، الفقر، ال م انیزمات  أساس أنها مجموعة م

ات اإلجرام المنظم، هذا من جهة ة، وش اب المنطقة ضمن الجماعات اإلرهاب   المجال أمام تجنید ش

ات و  اقي األقل ضمن انصهار  ان الدولة ومن جهة أخر ضمان أمن مجتمعي  الجماعات في إطار 

اسي زة األمر الذ یؤسس الستقرار س ل الوالءات إلى السلطات المر ة، وتحو یولد المناخ  الوطن

ةالمناسب واألمثل لإل ة تنمو   )3(.نطالق في تجسید أ إستراتیج

  

                                                             
1 - Crisis Group, Mali : éviter l’escalade, Rapport Afrique de Crisis Group N°189, 18 juillet 2012, p 02. 

ة، )- ، -( - 2 ة التفاوض ة ال مناص من الحلول السلم ش، النزاعات في القارة االفرق ، ص 2013، افرل 579، عدد مجلة الج
  .25-22ص 

3 - BOSSARD Laurent, op-cit, p 11. 
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ة ضا على النقا التال ز االتفاق أ   :ما ر

 ع   ة؛إنشاء مجلس جهو مؤقت للتنسی والمتا

 ة اإل ة، اإلالتنم ة؛قتصاد ة والثقاف   جتماع

 ة ة الحال االهتمامات األمن   ) 1(.التكفل 

ن النظر إلى اتفاق الجزائر في فإمن هنا  م ة، التي 2006نه  ادرات المحل ، إلى أنه من بین أهم الم

قت ن ة واضحة المعالم، س إستراتیج   .2011وري في ظیرتها التي تقدم بها االتحاد األجاءت 

ات - في مالي في تقرر حل الوضع  ،زماتالتي خلص الیها تقرر مجموعة األ فمن بین النتائج والتوص

ات منها تلك الموجهة للجزائرفإ، 2012صادر في  ار  ،نه قدم جملة من التوص نه یتوجب أعلى اعت

م تنف ادراكها لدرجة تعقید ولحجم التهدید الذ  األمن الجماعي س علیها وضع حد للغموض الذ 

ة في شمال مالي، ومنه ضرورة اإل مي والتي تكون من مخرجات تواجد جماعات مسلحة غیر شرع قل

ادة اعطاء    .لى وحدة ترابهاإلى مالي ومنه إاشارة على دعمها إلعادة الس

اسي للجزائر من خالل العمل على مساعدة الدول الفاشلة في تسییر المرحل - ة هنا یبرز الدور الس

ة والتأكید على ضرورة بناء دول مؤسسات في الساحل   :االنتقال

ا، تحاد اإلعرب اإلأ ین أ ا، إثیو ا س أ عة والعشرون، أد ة الرا ینایر  31–30فرقي في دورته العاد

ه نص القرارمساندته للدور الجزائر في حل األ، عن امتنانه و 2015 ة، وهذا ما اشار ال :  زمة المال

ا" نتظر  ة، في فبرایر مام استئناف المحادثات بین األهتو ة الجزائر 2015طراف المال ، في إطار عمل

د قائدللوسافرقي مجددا الدعـم الكامل لإلتحاد اإل یؤ ة بلدان مش ،طة التي تقوم بها الجزائر،  ار

ا، واألمم المتحدفرقي، والجماعة اإلتحاد اإلالمنطقة، واإل ة لدول غرب إفرق ي ، واإلةقتصاد تحاد األرو

  )2(".ومنظمة التعاون اإلسالمي

ات تشیر إ مي إللى دور التعاون اإن هذه التوص ات، األقل حیلنا في سبیل مواجهة هذه التحد مر الذ 

رة اإلإ ادل، ولكن عتماد األلى ف كثر من ذلك هو حث الجزائر على التحرك الحتواء الوضع وما أمني المت

                                                             
ة،- 1 ة، األمن في منطقة الصحراء الكبر بین المقارة الجزائرة و المشارع األجنب ب ملة لمتطل  أمین بو ات الحصول رسالة م

ة، : القاهرة على شهادة الماجستیر، حوث و الدراسات العر ة و الثقافة والعلوم، معهد ال ة للتر ة  المنظمة العر جامعة الدول العر
ة،  اس حوث و الدراسات الس   .89 – 185ص . ، ص2009قسم ال

س  - 2 عة والعشرون، أد ة الرا ا، مؤتمر االتحاد االفرقي، الدورة العاد ا، إثیو ا ر مجلس ، 2015ینایر  31–30أ شأن تقر مقرر 
ا ق   .السلم واألمن عن أنشطة ووضع  السلم واألمن في أفر
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ون ح حل األها الدولهذا إال اعتراف  التالي حل األة القائد التي تحمل مفات ة و زمات واحتواء زمة المال

  )1(.التهدیدات التي تعتر منطقة الساحل

ن اإل م عرف إشارة و هذا ما  ه على انه یندرج ضمن ما  ةل ة الوقائ تعمل من خاللها التي  الدبلوماس

ة إفضل أولعل اتفاق تمنراست  ةزمات التي تعتر دول المنطقدارة األإالجزائر  طار محدد لهذه اإلستراتیج

ه الجزائر وال تزال، أل فهذا الطرح مة لحل دافعت عل ظل المقارة السل اسي والتفاوضي  ن الحل الس

ة، رغم تسارع األالمشاكل ا م ة واإلقل ة التي تعرفها منطقة الساحللدول  )2(.حداث والتحوالت الجیوامن

االجزائر و انه  . ب مي: ار دولة لیب   :المخاطر والتهدیدات على االمن الوطني واإلقل
ل التحلیل  - عد القدافي هي مرحلة ألى إتشیر  ة، وهذا ما أن فترة ما  م زمة وانتشار للتهدیدات اإلقل

انه م ن تب ل الدول المجاورة لها في ألى إن خالل مجمل التقارر التي تشیر م ة تضع  ن الحالة اللیب

ة الى الالموا ميإمن والالأجهة موجة من التهدیدات المفض فالوضع في مالي یبین   )3(.ستقرار اإلقل

ان آخر'':لنا ان عن طر انتشار المقاتلین واألسلحة في م شتعل الصراع في م ن ان  م   یف 

ا في عام  ا، نظرا2011وتحدیدا الصراع داخل الدولة في لیب طرة  ، فقد تدفقت الموارد من لیب لعدم س

ومة في شمال مالي، فضال عن سهولة اختراق نظام القدافي  أ، فعندما بد''الحدود في المنطقة الح

ة في ا، ع2011السقو في عام  وا في الحرب االهل بیر من مقاتلي الطوارق المالیین الذین شار د عدد 

ا ةسلحة اخذوها من المخازن الأالى شمال مالي، وقد حملوا معهم  لیب زوا قرب الحدود  ،لیب الذین تمر

ضعة اشهر ساهم هذا التدف للمقاتلین  عد  مطالب الطوارق المتواجدین  ةلى عودإ واألسلحةالجزائرة، و

اماكو، الفي شمال مالي  زة في  ومة المر عد لتمطالبهم ضد الح ما  لى إل صالمور التي تطورت ف

س المالي ودخول مالي في ازماإل الرئ ةطاحة     )4(.ة داخل

ا على األفمن بین آثار ان م في لیب ار نظام الح  :من الوطني الجزائر ه

ة على اختالف توجهاتها  - تنامي المد االرهابي المتمثل في انتشار الجماعات االرهاب

ار الدولة و    .نتشار الكثیف للسالحإللوانتماءاتها، والتي تستغل انه

                                                             
1 - Crisis Group, Mali : éviter l’escalade, Rapport Afrique de Crisis Group N°189, 18 juillet 2012. 

ة من اجل تحقی)- ، -(  - 2 ة الوقائ شالسالم،  ، الدیبلوماس فر 595، عدد مجلة الج   .36، ص2013، ف
3 -Laurence Aïda Ammour, l’apres-gaddhafi au sahara-sahel, notes internacionals, CIDOB 44, 2012, p 01. 

ة ال: ، بیروتالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي: نیل ملفین، الصراع المسلح، عن - 4 ز الدراسات الوحدة العر كتاب السنو مر
  .22-21، ص ص2013
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المواطنین استمرار النزاع بین الجماعات المسلح - ، والتي تمس  ة في مختلف المناط

ة   .المؤسسات والبنى التحت

عات النزاع - ة المولدة لحرمة نزوح داخلي ناإل اتت ماإو لجوء أسان فیها  لى الدول المجاورة 

ك عن ترد األ اب لألالجزائر، ناه التالي غ ة،  ش عادهمن اإلوضاع المع ل ا   .نساني 

اد حجم الهجرات غ - ة یر ازد ة الى حدوث مإالشرع ة في إسي آلى أورا، المفض نسان

  )1(.المتوس

الرواق االستراتیجي اللیبيإجزائر في من هذا المنطل یبرز الدور ال  :دارة واحتواء التهدیدات المتعلقة 

عرف مث ة، و هذا عبر ما  اء الدولیین االخرن على ادارة االزمة اللیب  :التعمل الجزائر عبر عدید الشر

ا ة لإلالمجموعة الدول  GIC-L : Le Groupe International de Contact(تصال من اجل لیبب

pour la Libye( ة حول 2015افرل  1، الذ اجتمع في  في اطار الجولة الثالثة من المحادثات الدول

ا، الجولة التي تر  االفرقي  واألمنمفوض مجلس السلم  ،"اسماعیل شرقي" :سها الجزائر أالوضع في لیب

،  مع ة النیجر   :ین عملت هذه المجموعة علىأوزر الشؤون الخارج

مي، القار واألالنظر في الجهود المبذولة ع - للعنف في ممي في سبیل وضع حد لى المستو اإلقل

ا من جهة، ومن جهة  اسيألیب جل أالذ یجمع الفرقاء اللیبیین من  خر تسهیل الحوار الس

نهاء النزاع الحاليالوصول الى م ة وإ   .صالحة وطن

م التعاون بین محتلف الفواعل - انیزمات التي من شانها تدع ة والتي  النظر في الوسائل والم المعن

ما فیهم الجزائرلها دور في حل األ ة   )2( .زمة اللیب

ا اس ادة المنطقة سواء مع المغرب في القس مي على ق ة ض، طفت الى السطح بوادر تنافس اقل ة المال

ة ا هو الذ طغىن أإال  ،وحتى اللیب ا  ،تنازع الجزائر والقاهرة على النفوذ لیب عد مقتل الرعا خاصة 

ة "سیرت"المصرین في  ر األ ،على ید الجماعات االرهاب مصر الى الدعوة لتدخل عس مر الذ دفع 

اشر  ر الم ألن ....، سیولد ردود فعل في الجزائربدون موافقة جزائرة'':لكنها تدرك أن التدخل العس

ا را عر د تدخال عس   )3(.''القاهرة تدرك، على األرجح، أن الجزائر لن تؤ

                                                             
1 - Union Africaine, troisième réunion du groupe international de contact pour la libye (GIC-L), 
conclusions, Niamey, Niger, 1er avril 2015, p 01. 
2 - Ibid, p 01. 

ا)-،   -(  - 3 ر في لیب عاد، : ، التدخل المصر العس رة للدراساتمالشرو واأل ز الجز   .05-03، ص ص، 2015،ر
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ة .3 ة الجزائر اسة الخارج ة في الس ة الروح  الدبلوماس
ة ق ة اإلفر اسة الجزائر م الس ة ودورها في تدع قة التیجان إن النفوذ الدیني والروحي : دراسة حالة الطر

ة الجزائرة خالل السنوات األخیرة تسعى إلى لل ا والمتجذر عبر التارخ، جعل الدبلوماس جزائر بدول إفرق

طه اإلفرقي مح اره محدد من المحددات التي تر الجزائر  اعت ه   )1( .االعتماد عل

سب تأییدها في حرب لت عامل الدین الستمالة الدول اإلفالجزائر استعم ة و ین العرب ، ب1967فرق

سر  ة تمارس بها نفوذ وتأثیر أائیل، خاصة وان الجزائر استطاعت وإ فرق ة وإ ة عر ن تصنع لنفسها هو

ا ة خاصة في القضا ة واإلفرق ادة واإل على الدول العر األمن، الس   )2( .ستقرارالتي تتعل 

ة الرو  - م وتقو ة تهدف من خاللها الجزائر إلى تدع ة الروح ذلك فالدبلوماس ة، و ة والروح ا الدین

الجزائر روا  ا التي ترطها  روا الود والصداقة والثقة بین الشعوب، وخاصة مع دول غرب إفرق

مة ومما یدل على اهتمام أو توظیف الجزائر لهذا النفوذ هو ما عبر عنه المؤتمر الدولي المنعقد  ة قد روح

ة في العالموالذ جمع شیوخ الطر "األغوا"في مدینة   .قة التیجان

ة في العالقات بین دول  - ة التیجان ة وخاصة الزاو ه الطرق الصوف فالدور الدبلوماسي الذ تقوم 

ا  ا وشمال افرق انتها في التإشیر الساحل، غرب افرق ة ،ثیرألى م م ه هذه العالقات اإلقل . وحتى توج

اء الط ان إح عض األح ة لذلك تحاول الجزائر في  سید أحمد التیجاني من أصول (قوس التیجان

عقد مؤتمر دولي ما بین )جزائرة ه اإلخوان . 2006نوفمبر من سنة  25و 23، حیث قامت  جمعت ف

استثناء التیجانیین المغارة، نظرا الشتداد التنافس بین الجزائر والمغرب  ل أنحاء العالم  التیجانیین من 

عت ل طرف  ار أن  ار أن مؤسسها جزارئر علیها بإعت اعت بر نفسه أولى بها، فاألولى تنسبها إلیها 

ة ار أن مؤسسها دفن في مدینة فاس المغر اعت  )3( .المولد، أما المغرب تنسبها إلیها 

ه ف - ت إعل سلم من المنافسة بین المغرب والجزائر، هذه األخیرة التي أدر ن المجال الدیني والروحي لم 

س نفومؤخرا مد فعا ة وسعت إلى  ة الطرقة التیجان اع هذه ذل محاولة منها استقطاب أت ها علیها، 

ا من حیث هذملیون مرد  350 یبلغ عددهم حــــوالي لذالطرقة المنتشرن في مختلف أنحاء العالم وا

                                                             
ش ،  - 1 ش ةرفی بو ة الجزائر اسة الخارج ة في الس ة الروح مي : ، ورقة مقدمة في الملتقى الدوليدور الدبلوماس الدور اإلقل

سة أفرل –للجزائر  ات، ت عاد والتحد   .2014األ
2 - Abdul Aziz Jalloh, Les politiques des Etats d'Afrique noire vis-à-vis du monde arabe : aperçu 
général, in: Les relations historiques et socioculturelles entre l'Afrique et le monde arabe de 1935 à nos jours, 
Paris:Unesco, 1984, p 113. 

ش ،  - 3 ش ررفی بو   .مرجع ساب الذ
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ة ا ة في قض لوحدة الكم، أما من حیث الكیف فیتجلى في قدرة هذه الطرقة على لعب أدوار دبلوماس

ا ة،  ة والسالم والوئام، وإلالتراب ال على المح ة األج ال العنف نبذضافة إلى قدرتها على تر ها لكل أش

ة تجمع شعوب بذ، محققة "التطرف"و" رهابإلا"و ة ثقاف ة وهو ائلها وأجناسها إلك وحدة روح ا وق  -فرق

ا سالم السلم والتسامح إأ أنها تدعو إلى  –وحدة تجمع بین المادة والروح، العلم والعمل، الدین والدن

ة وإلوا ال تنبذ عتدال والوسط   )1(".رهابإلا" و"التطرف"ل أش

  

عا اتي للجزائر في الساحل: را   :الدور الهو

 

  :التوارق واالمتداد اإلثنوجغرافي للجزائر في الساحل
ار  ة المنطقة التي تتقاطع فیها مجموعة أعلى اعت مثا من الثقافات واللغات ن الساحل االفرقي 

ة ن أالتي  ـوالمجموعات العرق ة في أم ن تتضارب مصالحها في حالة فشل مسار بناء الدولة الوطن

ا، مالي  ة هي الجزائر، لیب التعبیر عن طموحاتها واهدافها، فالطوارق ینتشرون في خمسة دول افرق

ا ینافاسو، فعدم استقرارها في م ور قى غیر إن واحد جعل من النیجر و ة اجراء احصاء لعددهم ی ان م

ة مع جماعات  المنتجات الزراع ة  ضة المنتجات الصحراو ائل منذ القدم مقا ن، حیث زاولت هذه الق مم

ة اخر على متد مر الذ یجعل النشا اإلضفاف نهر النیجر والسینغال، األ عرق ة  قتصاد لهذه االقل

ة واسعة تتجاوز الحإ اسة التي تولدت عن مسارات دو لى مساحة جغراف ة إد الس اس ستقالل الوحدات الس

م قة األها، األالتي تنتمي الى أقال عني في حق جراءات التي ن هذه الحدود تمثل واحد من اإلأمر مر الذ 

ة ائل الترق اة الق ا فإن )2(تعی ح ذا طبإ، لكن حال اتي في االمن الوطني و عد الهو عة البیئة دماج ال

ة التي تسود اإلألا ه الطوارق من م الذ یتواجد ف زمات لى ساحل لألإ، أ الساحل االفرقي الذ تحول قل

ة سواء من فواعل من جهة، ومن جهة اخر نلح محاولة االستغالل والتوظیف الخارجي للقض ة التارق

ة للدولأداخل  انات الداخل م ما یوحي بتهدید الك التالي  ،و خارج اإلقل ل بؤر ال تو ستقرار جدیدة وهو إش

زة وطوارق شمال ماليمر الذ حصل في مالي على مر األاأل ومة المر ة بین الح   .زمات الداخل

                                                             
ش ،  - 1 ش ررفی بو   .مرجع ساب الذ
ة في منطقة الساحلالمسألة اإل حسین بوقارة ،  - 2 عاد: ثن ات واأل ، الواقع واآلفاق، : ملتقى وطني، الخلف منطقة الساحل والصحراو

ش،  ة، الناد الوطني للج ال م واالستق ر للوثائ والتقو ر  15المعهد العس   .61 - 60، ص ص 2012اكتو
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ه ف صانعي القرار الى ضرورة ادماج ن اإلإعل متداد اإلثنوجغرافي للجزائر الى الساحل والصحراء، یدفع 

مي للجز  اتي في االمن الوطني واإلقل عد الهو ونات المجتمع الجزائر ال مثلون احد م ائر، فالطوارق 

شیر والمنت الطوارق ألى إشرن في الصحراء الجزائرة  مس  ة األن ما  خر المتواجدین في الدول الساحل

ه عالقات تر بینهم من تجارة وتناسب، فان أذا علمنا إؤثر على من هم في الجزائر، خاصة سی ن ف

ل دو  مس  عة نم اإلالالستقرار س ادل بین دول المیدان عتماد األل المنطقة، وهذا من طب مني المت

  .ختراقنها حدود سهلة اإلأ أالحدود التي اكتسبت صفة المیوعة واالشتراك في 

الطوارق في الساحل والصحراء  ا المتعلقة  ل القضا من هنا فان الدور الجزائر یتوقف في ضرورة ادارة 

ل الحدو  ان منذ خاصة وان مش املها، فالتحرك الدبلوماسي الجزائر  هدد المنطقة  قى مطروح و د ی

ة الجزائرة من لى ثوابت واضحة تحدد التوجهات األالتسعینات من خالل التأكید ع اسة الخارج ة للس ساس

  :بینها

زت على عدم استعمال القوة لحل 1990قمة جانت في  - ا،النیجر ومالي ر ل  جمعت الجزائر، لیب المش

ش الذ  ة للمنطقة، ووضع حد للتهم ة المناط الحدود التارقي، اضافة الى العمل على ضرورة تنم

ان شه الس   .ع

م األجا 1991خر في سنة آلقاء  - من والسلم في المنطقة، ومنذ هذه الفترة ء لتكثیف جهود الجزائر لتدع

ة الجزائرة بإعادة تفعیل ة تحت الندوة السا قامت الدبلوماس ة الصحراو ةطار األإحل وقد . من والتنم

ة وقد توصلت الجزائر خالل هذا اللقاء إلقناع الدول االخر  1993انعقدت في  ندوة جمعت الدول المعن

ة التنسی في مجال األالتر جتماعي والقدرات لتعزز النسیج اإل ،من والتعاون االقتصادیز على عمل

ةجل مو أدولة من  الخاصة لكل ة للتهدیدات والمشتر   )1(.اجهة جماع

   

  

  

  

  

  
                                                             

عد االمني الجزار في - 1 ة ظرف شاكر، ال رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم منطقة الساحل والصحراء اإلفرق ، مذ
ة اس ة الحقوق، الس ل   .63، ص 2010، جامعة الحاج لخضر، 
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  :خالصة الفصل الثاني
مالدور اإل - عة اإلقل ع من طب ه ي للجزائر شامل ین ا الفضاء الساحلي الذ تتعدد ف قضا لمام 

عة من جهة، ومن جهة التهدیدات من حیث ا ة ألمصدر والطب ات وواقع البیئة الجیوامن خر مع مقتض

ة، من هن مين الدور اإلإا فالساحل ات األ قل ة الراهنةالجزائر في مواجهة التحد والمحتملة تستند  ،من

ة وتحلیل موضوعي  ات واقع ة األعلى معط راغماتي، هدفه تحقی الغا ا على سمى أال وهي الحفو

قاء وهذا عبر تحقی األ ة المجاورة لهامن اإلال اس مي للجزائر والوحدات الس شاف وتفاد ان ،قل

التالي فتح االبواب استراتیجي  ة في المنطقة، المسار أللتهدیدات و ا االمن ة للقضا مام اإلدارات االجنب

ة، األإالمفضي  م ات لتحلى لعب دور القوة اإلقل قی المصلحة مر الذ تتواف مع وضع استراتیج

عدها اإل ة في  ميالوطن   .قل

ا ااإل - یف  لفضاء الساحليدراك الشامل لقضا ح حل ازمات المنطقة أیبین لنا  ن الجزائر تمتلك مفات

عد ادراكنا لحجم الطاقات والموارد التي ت معنى ادماج اإلوهذا  ما زخر بها الجزائر،  الوسائل و دراك 

مي خاصة منطقة الساحل  طها اإلقل ة، مما یلزم الجزائر بلعب دورها في مح ه المصلحة الوطن تقتض

ة المجاورة لها، غلب أ عجز في ظل فشل و  -همن اس لى تنافس الدول الكبر على إضافة إالوحدات الس

ة للساحل اإلفرقي، و المنطقة من أجل إعادة رسم الخارطة الج قاء یواستراتیج تنامي التهدیدات التي تمس ب

ة اس  .الوحدات الس

  

  

 

 

 

 

 



  
الفصل 
  الثالث
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دوار الفواعل أقلیمي للجزائر ومكانتها مقارنة برهانات الدور اإل: الفصل الثالث
  :األخرى

  
 إلىعلى اختالف ادراكات القوى العظمى والفواعل الدولیة األخرى واإلقلیمیة، التي تهدف  -

لیها الحفاظ ع أو ،العمل على تحقیق مصالحها إلىن كل منها تسعى فإفي المنطقة  األمنياحتواء الوضع 
هتمام الدولي الراهن لساحل، حیث یمكن اعتبار تنامي اإلفي ا األمنیةقضایا البیئة  إدارةعبر آلیات 

ن هذا إف أخرى، لكن من جهة األمنیةبمنطقة الساحل اإلفریقي كونه مرتبط بتنامي وانتشار التهیدیات 
في السیاسات  راتیجیةاإلستمنطقة الساحل ضمن المناطق  إدراجالتوجه الجدید الذي من مخرجاته 

 . التنافس على هذا الفضاء الحیوي إلىیدفع بها  أخرإال وجه  ،الخارجیة للقوى الكبرى
فبعد التعرف على مكانة ومدركات الجزائر للبیئة اإلقلیمیة التي تتواجد فیها، فإننا سنعمل على مقارنة  -

لمنطقة الساحل، وتصورها للمشاكل  كل هذا مع ادوار الدول والفواعل األخرى لواقع البیئة األمنیة
ثم تحلیل واقع هذه  ،اإلطارهذا الواقعة، ومنه النظر في الحلول والمقاربات المقدمة في  األمنیة والتهدیدات

التي  األمنیةاحتواء ومواجهة التهدیدات والتحدیات  إلىت التي تسعى في مجملها اوالمیكانیزم لیاتاآل
، وما )اإلفریقياالتحاد ( المقاربات اإلقلیمیة ن تبیانه من خالل تحلیلذا ما یمكتطبع منطقة الساحل وه

، وأخیرا المقاربات )المغرب، فرنسا والوالیات المتحدة(، ثم المقاربات الدوالتیة )CEDEAO(دون اإلقلیمیة 
ت الدور الجزائري في ظل الرهانا تحلیل إلى األخیرالذي یدفعنا في  األمر، (ONU - UE) المنظماتیة 

والذي اعتمدنا فیه على احتمال بقاء الجزائر على نفس التي تطبع العمق االستراتیجي الساحلي،  األمنیة
التوجه اإلقلیمي الذي یتسم بالدعوة إلى الحلول السلمیة والسیاسیة لالزمات التي تعرفها دول المنطقة 

إلى العمل على أداء  ولعب دور قوة االتجاه  أوواالكتفاء بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، 
والتحدیات  إقلیمیة ودور دولة محوریة في المنطقة مع العمل على حل األزمات العالقة ومواجهة التهدیدات

درجة االنفالت معه تنامي واقع جیوامني یتزاید  إمكانیة إهمالعقالنیة، مع عدم األمنیة بكل واقعیة و 
  زاید حجم االنفالت األمني الحاصلعن تحقیق أمنها نظرا لت تكون فیه الجزائر عاجزة أیناألمني 

وتزاید نفوذها مقابل تراجع دور وتأثیر الجزائر على القضایا  ،یصاحبه تدخل الفواعل األجنبیة في المنطقة
  .األساسیة، التي هي في األساس تابعة لعمقها االستراتیجي الصحراوي
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ألدوار واإلدارات األجنبیة لقضایا الفضاء مقارنة الدور الجزائري با: المبحث األول
  الساحلي

رغم كون معظم األراضي في المنطقة الساحلیة ذات :  لمنطقة الساحل اإلفریقي اإلستراتیجیة األهمیة -
خزانا كبیرا  طبیعة صحراویة قاحلة تنعدم فیها شروط الحیاة العادیة، إال أن الدول الكبرى تعتبر المنطقة

فوضع  الطاقویة، یمكن أن یضاهي الشرق األوسط من حیث األهمیة اإلستراتیجیة،و للموارد الطبیعیة 
الساحل یشیر إلى كون دولها من أفقر الدول في العالم اقتصادیا، إال أنه بالرغم من هذا الوضع المتأزم 

أعلى فهذه المنطقة غنیة بالثروات الطبیعیة، حیث تحتوي على " الفقراء األغنیاء"  :یطلق على شعوبها
معدل احتیاطي للیورانیوم، الذهب النحاس والحدید، كما أن هناك احتیاطیا كبیرا من البترول الخام 

  )1(.بمواصفات قلما تتوفر لدى دول أخرى هذا بجانب احتیاطاتها من الغاز الطبیعي
  توضح مناطق أبار النفط في مالي و النیجر) 3(الخارطة رقم 

  
  
  

source : Isis 
Petroluim 
Consultants 
 
 
 
 

مالي، خصوصا أهم بئرین التي تحوز علیها كل من النیجر و  توضح هذه الخریطة مجموعة أبار النفط -
حیث تعتبر النیجر خامس منتج عالمي للیورانیوم، والذي  .TAMESNA و  TAOUDEDNNI :فیهما

حاجاتها، لكن في المقابل  من بالمائة 60یزود المفاعالت النوویة إلنتاج الطاقة الكهربائیة الفرنسیة ب 

                                                             
  .58، ص 2013، أفریل 16، العدد ، قراءات افریقیة"التداعیات االقتصادیة على القضیة المالیة"عصام عبد الشافي،  - 1
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-من سكانها یعیشون في فقر مدقع، كذلك ما یمكن إضافته من تربع منطقة كیدال بالمائة 70نجد أن 
KIDAL  1(.طن 160الذي یقدر بحوالي حتیاطي ضخم من الذهب، و في مالي على ا(  

صة راتیجیة، خاتتوفر المنطقة إذن على ثروات طبیعیة جد هامة من حیث القیمة االقتصادیة اإلست
من  % 72الغاز، إضافة إلى بعض المعادن النادرة، حیث یشكل الیورانیوم الیورانیوم، الذهب، البترول و 

والنیجر AREVA صادرات النیجر وتشرف على استغالله الشركة الفرنسیة المتخصصة في الیورانیوم 
   .خامس دولة في العالم ثاني دولة افریقیة في إنتاج هذه المادة الحیویة، بعد نامیبیا وهي

  :ستقرار في منطقة الساحلإجیوسیاسة الموارد و الال-1
من یبن أهم المتغیرات والعوامل التي یجب أخذها في الحسبان في تفسیر الوضع الراهن الذي تعیشه 

ضعف دوالتي، نجد تنافس القوى الكبرى على الموارد من صراعات، تهدیدات، قفر، فساد و منطقة الساحل 
ویة التي تزخر بها المنطقة من ذهب، نفط، یورانیوم، هذه القوى التي تعمل جاهدة على ضمان أمنها الطاق

فالموقع . الطاقوي، خاصة من حیث اإلمداد بالطاقة وهو واقع الدول األوروبیة عموما وخاصة فرنسا
ذه المنطقة من موارد الجیوسیاسي لمنطقة الساحل والتي تحدد مدى األهمیة اإلستراتیجیة التي تتمیز بها ه

 ألمن الطاقويكذا تحقیق اسط النفوذ و بعلیها لكسب المزید من الهیمنة و طاقویة، تجعل التنافس الدولي 
الشركات البترولیة إلى صیاغة استراتیجیات من لمي بالطاقة یدفع القوى الكبرى و فارتباط اإلقتصاد العا

ساس أصبحت منطقة الساحل رهانا یكتسي طابعا اجل تنویع مصادر التمویل وطرق نقلها، وعلى هذا األ
عن  لهیمنة الطاقویة الروسیة والبحثاستراتیجیا، حیث أن الدول األوروبیة تعمل جاهدة للخالص من ا

مناطق تورید أخرى، وال منفذ تقریبا إال منطقة الساحل، األمر نفسه بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة في 
ي یفسر لماذا الوضع الراهن یخدم هذه القوى  والتي تعمل على العكس مما تصرح غرب إفریقیا، األمر الذ

االستقرار وتحقیق األمن بل لحمایة  الستتباببه على الحفاظ علیه، بل و أكثر عسكرة المنطقة ال 
  . مصالحها

  كبرىلهذا فمنطقة الساحل تطغى علیها الحسابات المصلحیة الجیواقتصادیة والجیوسیاسیة للقوى ال -
التي تسعى جاهدة إلى ربط اقتصادیاتها بطرق إمداد یمكن أن توصف بوجود توافق الضمني على شاكلة 

طاقوي جدید بین القوى الكبرى، حیث إن خارطة خطوط اإلمداد بالطاقة تشیر إلى أن " بیكو -سایكس "
غل نفط الساحل وشمال القوى اآلسیاویة تهیمن على نفط شرق إفریقیا كالسودان، القوى األوروبیة تست

                                                             
1 - Aabdoulaye LAWAL, « les vraies raisons ou les enjeux cachés de la guerre au MALI », Paris: citing : 
http://www.millebabords.org/spip.php? article22754, le 29.09.2013, 2011,14:00 h. 
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الفرنسیة  AREVAوكما هو متعارف علیه فان ممارسات . إفریقیا والوالیات المتحدة على نفط غرب إفریقیا
عادة ما توصف باالستعمار الجدید، أین تعمل على احتكار مصادر الطاقة النوویة في إفریقیا تجاریا 

كبر أالنیجر إلى ثاني أو ثالث من مالي و ل كل وتكنولوجیا، لهذا ففي حالة استغالل هذه الموارد ستتحو 
دولتین في العالم بعد أوزباكستان في إنتاج الیورانیوم، فمن یتحكم في هذه المادة قد یستخدمها لقب موازین 

  ) 1(.القوة في العالقات الدولیة

  :ادوار القوى الكبرى في منطقة الساحل و فكرة الغطاء األمني-2
  )2( .لیمي تفسر نوع من الدینامیكیة األمنیة التي تتعدى حدود دولة واحدةقفكرة الغطاء األمني اإل -
یظهر الغطاء األمني كضرورة إستراتیجیة نابعة من داخل اإلقلیم و تكون عادة معززة بظروف خارجیة  -

بالرغم من وجود بنیات وظیفیة إقلیمیة مترافقة مع مفهوم الغطاء األمني، إال أن دور الطرف الخارجي 
نتاج الدینامیكیات األمنیة بسبب عوامل القوة و التأثیر للقوى الكبرى، و في نفس یب قى مستمرا في التأثیر وإ

هو حال مثال و  )3(الوقت یمكن لهذه األخیرة أن تعمل على استمرار وضمان تجسید فكرة الغطاء األمني،
هو ما یفسر تدخلها العسكري و یة، مستعمراتها السابقة أو من خالل منظمة الفرانكفونالعالقة بین فرنسا و 

 . في مالي

 :الهندسة اإلقلیمیة والدولیة لقضایا األمن في الساحل-3
تجتمع اإلستراتیجیات اإلقلیمیة والدولیة الحتواء األزمات في الساحل، على إدراك واحد یتمثل في فكرة  -

لتهدیدات والتحدیات لوحدها أنه ال توجد أي دولة في الساحل تستطیع مواجهة وتجاوز هذه ا: أساسیة هي
  لكن بالدعم والمساعدة الدولیة، مع تضافر الجهود المحلیة واإلقلیمیة، قد یمكن من إیجاد حل مستدام

التهدیدات والتحدیات األمنیة التي تتخبط فیها دول المنطقة والفضاء الساحلي        الحتواءوكل هذا 
ى صعوبة معالجتها، األمر الذي یدفع إلى ضرورة بناء   والتي یمكن وصفها باألزمات الهیكلیة نسبة إل

  :التي تتمحور أساسا حولمشتركة تتجاوز مواطن االختالف و  وتجسید رؤیة
  الراهن، مع اختالف اإلدراكات حول أصل األزمات التي تتخبط فیها طریقة تحلیل الوضع

  المنطقة؛

                                                             
، عدد جریدة الشعب، "لیة من خالل أزمة ماليالوضع في الساحل األفریقي بین الواقع اإلقلیمي و التأثیرات الدو "إسماعیل دبش ،  - 1

  .09، ص 2013جوان  17اإلثنین : ، الجزائر16133
  .305، ص ص مرجع سابق الذكر، عامر مصباح - 2
  .308-306، ص ص نفس المرجع - 3
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 التي تسمح بتجاوز الوضع الراهن؛المیكانیزمات لول التي یجب أخذها في الحسبان و ماهیة الح  
  1(.اآللیات العملیاتیة التي یجب وضعها في المیدانطرق الرد و( 

  

  ):CEDEAO(وما دون اإلقلیمیة )  اإلفریقياالتحاد (المقاربات اإلقلیمیة : أوال
  

  :اإلفریقيفي الساحل  األمنودوره في تكریس  اإلفریقيمقاربة االتحاد -1
عندما  2011زمة اللیبیة في ا األمن في منطقة الساحل یعود لأللقضای یقياإلفر اهتمام االتحاد  إن -

الذي تمخض  األمراللیبیة على الجوار اإلقلیمي،  األزمةالنظر في تأثیر  علىالمتحدة  األمممع  عمل
، تبع هذا لقاء للخبراء 2011دیسمبر  23 إلى 07ه بعثة مشتركة متعددة المیادین في الساحل من نع

مع الخروج بتوصیات  2012مارس  15-14 إثیوبیافي منطقة الساحل في  األمنيلوضع لدراسة ا
المتحدة في  األممللتصدي لجملة التحدیات والتهدیدات القائمة، وهي التوصیات التي استندت علیها هیئة 

  .إلستراتجیتها للساحل إعدادها
تنامي المد  إلى إضافة، 2012مارس  فية في لیبیا وانهیار الدولة المالی األمنيلكن ومع تفاقم الوضع  -

 اإلفریقي تحادعلى دعم جهود اإل اإلفریقيالمنظم عمل مجلس السلم واألمن  اإلجرامتحالفه مع و  اإلرهابي
، تبعه تحریر )MISMA(للبعثة الدولیة لدعم مالي  اإلفریقیةلمواجهة هذه التحدیات، وهو ما افرز القیادة 

التي  منالالأالعمیقة والهیكلیة للحالة  األسبابمدى هدفها التحرك لحل متوسطة ال إستراتیجیةوثیقة 
لألمم  اإلطرافبعثة متعددة  إلىتحولت هذه البعثة  2013جویلیة  01تشهدها منطقة الساحل، وفي 

 )MINUSMA.( )2(ستقرار في مالي المتحدة لإل

 

  

                                                             

1 - International Peace Institute (IPI), « SECURITY AND DEVELOPMENT IN THE   SAHEL-SAHARA », 
Niamey : International Peace Institute (IPI), An international seminar on security and development in the 
Sahel-Sahara, February 15 - 16, 2013, p 03. 
2 - Union Africaine, stratégie de l’union africaine pour la région du sahel, troisième réunion ministérielle  
sur  le renforcement de  la coopération  sécuritaire et  l’opérationnalisation de l’architecture  africaine de paix 
et de sécurité dans la région Sahélo-Saharienne, Niamey, Niger 19 février 2014. 



 األخرى الفواعل بادوار مقارنة ومكانتها للجزائر اإلقلیمي الدور رهانات
 

 115 

   :لمنطقة الساحل  اإلفریقياالتحاد  إستراتیجیة
یملك االتحاد  أینوالتنمیة  األمن، مةكو الحوهي  أساسیةعلى ثالثة مرتكزات  ستراتیجیةاإلتستند هذه  -

وتجسید هذه المتغیرات بحكم التجربة واإلدراك الجید لمقتضیات البیئة اإلقلیمیة  إدارةأسبقیة في  اإلفریقي
جل مالي أمن  ياإلفریقتحاد ى تجسید هذه الركائز عبر بعثة اإلفي الساحل والصحراء، حیث عملت عل

   :وهذه الركائز تتلخص في ما یلي )MISAHEL(،)1( والساحل
  :الحوكمة
 ؛دعم دولة القانون وتقویة المؤسسات الدیمقراطیة  
  ؛اإلداریةالالمركزیة  
 ؛مكافحة الفساد وترقیة المعاییر العالمیة  
  ؛اإلنسانيوالعمل  اإلنسانترقیة حقوق  
 ؛دعم مسارات الحوار والمصالحة  
 ؛ارات االنتخابیة في المنطقةدعم المس  
 ؛ترقیة السالم واالنسجام من خالل الزعماء التقلیدین  
 دماج البدو الرحل إدارة   .النزاع وإ
  :األمن
  ؛األمنمجال  يف اإلقلیميتقویة التعاون  
  ؛دمج وبناء القوات المالیة  إعادةالمشاركة في  
  األمنفي سبیل تحقیق  اآلخرینالمشاركة مع الشركاء.  
  :ةالتنمی
  ؛في البنى التحتیة والتنمیة اإلقلیميالتعاون  
 ؛دمج اجتماعي واقتصادي للشباب والنساء  
 2(. تطویر الفالحة والرعي( 

  
 

                                                             
1 - Union Africaine, stratégie de l’union africaine pour la région du sahel, op –cit. 
2 - ibid. 
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في منطقة  األمنودورها في تكریس  إفریقیاالمجموعة االقتصادیة لدول غرب  -2
  :الساحل

وضعت كغایة  ریقیاإفن المجموعة االقتصادیة لدول غرب إ، ف1975ماي   28في  أنشئت أنبعد 
ى لهذه الجماعة ع إلىنه عادة ما ینظر إلهذا ف)  1(.لتواجدها تحقیق التنمیة االقتصادیة واألمن اإلقلیمي

المحیطة بهم، والتي اختلفت عن  األمنیةفي الهواجس  أعضائه، یشترك إقلیميمني أمركب  أنها أساس
حبة لفترة الحرب الباردة التي عرفت فیها والمصا 1975في  اإلنشاءتلك التي كانت سائدة خالل فترة 

تهدیدات ال تماثلیة في الفترة الحالیة وهو الواقع الذي یمیز البیئة  إلىحول تتهدیدات صلبة وعسكریة، للت
واإلجرامیة في العدید من دول  اإلرهابیةمن انتشار للجماعات  إفریقیاالجیوامنیة في الساحل وغرب 

  )2( .الفضاء الساحليالمنطقة التي تقع بدورها في 
فیما بینها  األمنیةتفاقیات على عدید اإل إفریقیان وقعت دول المجموعة االقتصادیة لغرب إ من هنا فحتى و 

مصادر التهدید قد تغیرت من طبیعة و  أن، إال )اتفاق عدم االعتداء، التعاون المتبادل في میدان الدفاع(
لم تعد مجدیة وهذا بحكم التغیر  اإلقلیمي األمنوتحقیق ن المیكانیزمات التي یتم تبنیها لضمان إهنا ف

 .في المنطقة الساحلیة ومنه التهدیدات التي تغیرت من حیث الطبیعة والمصدر األمنیةالذي شهدته البیئة 
إمكانیة وجود مقاربة تكون  إلىإن الحدیث عن مقاربة إقلیمیة شاملة لمعالجة الوضع في الساحل یحیلنا  -

الفواعل اإلقلیمیة المعنیة، والتي بطبیعة الحال تكون نابعة من إدراكها لألزمات التي  اكإدر نابعة من 
دارة فعالة لها ، حیث أن فیه اعتراف متزاید بالجهود )3(.تتخبط فیها، حتى یمكن الحدیث عن حل مستدام وإ

ت التي تشهدها ، في إدارة األزما)CEDEAO(التي تقوم بها المجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا 
، الذي أسس "اتفاق واقادوقو"دول الساحل المجاورة لها، على غرار األزمة في مالي أین یمكن ذكر 

  :لخارطة طریق لهذه األزمة
  :، الذي یركز على النقاط التالیة2013جوان  18اتفاق واقادوقو في 

  المالي؛ اإلقلیمضمان وحدة  
 ضمان الوحدة الوطنیة؛  

                                                             
1 - A. Essuman-Johnson, Regional conflict resolution mechanisms: A comparative analysis of two African 
security complexes, African Journal of Political Science and International Relations, Vol. 3, 2009, p 415. 
2 -Alhaji Msbah, west Africa : From a security complex to a security community, African Security Review 
14(2), 2005, p 81. 
3 - International Peace Institute (IPI), op - cit, p05. 
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 ولة المالیة والجیش المالي؛دة السیاد ومالیة استرجاع المنطقة الش  
 احتواء المعارضة المسلحة في الشمال. 

  :اإلرهابفي مكافحة  إفریقیامقاربة المجموعة االقتصادیة لدول غرب 
، فان دول هذا إفریقیاوتزاید اعتداءاتها في الساحل وحتى في غرب  اإلرهابیةبعد انتشار الجماعات 

ستراتیجیةطة سیاسیة، الفضاء عمدت على وضع خار  العملیاتیة التي من  اآللیاتوكذا  اإلرهابلمكافحة  وإ
وتفعیلها على ارض الواقع والتي ترتكز على ثالثة ركائز  اإلستراتیجیةشانها العمل على تطبیق هذه 

  :وهي أساسیة
المفضیة الهیكلیة  األسبابالقائمة، مع القضاء على  األمنیة األنظمةبالعمل على تعدیل : الوقایة  . أ

 إغفالوكذا جمع المعلومات العملیاتیة، دون  اإلنذار أنظمةضرورة تحسین  إلى إضافةلإلرهاب، 
  .الدیمقراطیةومبادئ  اإلنسانضرورة حمایة واحترام حقوق 

  .بما یتطابق مع القوانین اإلرهابیةي نشاط هذه الجماعات فمنها مساعدة الدول للتحقیق : المتابعة  . ب
 األعمالجانب الوقوف مع ضحایا  إلى، اإلرهابیة عمالاألالرد على  منها: البناء إعادة  . ت

  )1(.اإلرهابیة
التي تسعى هي  لكن امتدادات الفضاء الساحلي یشیر إلى وجود مجموعة من المنظمات اإلقلیمیة -

تحلیله للوضع الراهن الذي تشهده المنطقة ات المنطقة، لكن كل حسب إدراكه و أزماألخرى إلى إدارة 
حلیة، علیه فإن الحدیث عن مقاربة أمنیة توحد الرؤى بین دول غرب إفریقیا ذات البعد الساحلي، التي السا

تعرف واقع یطبعه تشابك وتداخل التهدیدات التي تمس بدول المنطقة، فإن الواقع یدفعنا إلى خوض 
رجة أشمل التنمیة الذي یكرس لمناخ یشجع االستثمار وبد األمرمعركة نضمن من خاللها السلم واألمن، 

األمر الذي یوحي بفكرة أساسیة مفادها أن األمن هو ثمن التنمیة، و التنمیة بعد أساسي في األمن، والربط 
  )2(.أو الجمع بین البعدین أمر أساسي

 األزمةبخصوص حل  2015مع اتفاق الجزائر  2013بمقارنة اتفاق واقادوقو ما قمنا  إذالكن  -
وذلك الطابع  ،یظهر ذلك القصور في الرؤیة األولالتي ركز علیها االتفاق  ریضةالعالمالیة فان الخطوط 

                                                             
1 - Center on Global Counterterrorism et al., La lutte contre l’extrémisme violent et la promotion de la 
mobilisation communautaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel : Programme d’action, juillet 2013, p 12. 
2 - Zeïni MOULAYE, Mahamadou NIAKATE, op-cit, p 21. 
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حمل بعدا ورؤیة شاملة  2015اتفاق الجزائر في  أنغیر  2013المالیة في  األزمةاالستعجالي الحتواء 
  :النقاط التالیة إلىوهذا باستناده 

 األجهزةالالمركزیة كنمط تنظیم  تنظیم الدولة من خالل تجسید إعادة: الشق السیاسي والمؤسساتي
 األحسنوبالتالي التسییر  ،العامة في الدولة، ما یمنح صالحیات وسلطات واسعة للمنتخبین المحلیین

  .التغلغل التي عرفتها الدولة المالیة في الشمال أزمةللشؤون المحلیة خاصة بعد 
الحتواء التهدیدات التي تنتشر في في شمال مالي  أمنیةوترتیبات  آلیاتمن خالل وضع : الشق األمني

  .المنطقة
مسار یمر بمراحل  إطارضرورة توحید الجیش المالي عبر كامل اإلقلیم، وهذا في : والدفاع األمنجانب 

عادة : وهي - démobilisation, désarmement, réinsertion( اإلدماجالتعبئة، نزع السالح وإ
DDR- .( )1(  

مرحلة من بین عدید المراحل التي یجب  إاللیس  األخیربار اتفاق الجزائر بطبیعة الحال فانه یمكن اعت -
بناء الدولة  إعادةیمر بها مسار السلم واالستقرار في مالي، لكن لم شمل المالیین والعمل على  أن

ودولي إلنجاح  إقلیميضروري ما یستدعي متابعة ودعم  أمریبقى  ،واألمنتحقیق االستقرار  إلىالمفضیة 
  .البناء ومنه تثبیت السالم، وهذا ما تحرص علیه الجزائر إعادة مسار

في حل " اإلیكواس"لكن الحكم على عجز االتحاد اإلفریقي والمجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا  -
التدخل العسكري كمؤشر على  إلىوالفشل الدوالتي، دفع بفرنسا  األمنياألزمة المالیة وتافدي االنفالت 

ة القارة اإلفریقیة والمجموعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا لتحمل المسؤولیة فیما یخص تنفیذ عدم جاهزی
القرارات التي تهدف إلیجاد حلول إفریقیة للمشاكل اإلفریقیة، فكما حصل في األزمة اللیبیة أدى فشل 

  .األفارقة في إیجاد حلول لمشاكلهم لتدخل قوى خارجیة لحل األزمة
وفیما یتعلق األزمة  ،ماني سنوات ظلت قوات االتحاد اإلفریقي تقوم بالمناورات والتدریباتما یقارب الثف 

مما یدل على الضعف الذي یعانیه االتحاد  ،فقط كقوة إسناد للقوات الفرنسیة المالیة جاءت لتتدخل
  تجابة لهااإلفریقي ومجموعة غرب إفریقیا في ردم الهوة بین أنظمة اإلنذار المبكر الخاصة به واالس

یمكن . نتشار السریع لتطبیق هذه القراراتالسیاسیة البطیئة والقدرة على اإلوكذلك عدم التوافق بین قراراتهم 

                                                             
1 -Liela Berrato, entretien avec Tiebilé Dromé, présidant du parti d’opposition « PARENA » :il faut considérer 
l’accord d’Alger comme une étape de la quête de paix au Mali, El Watan, 21 juin 2015. 
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لغیاب القیادة السیاسیة اإلفریقیة الصلبة وكذا غیاب القدرة على االنتشار السریع أن یؤخر إیجاد حل 
  )1(.لالزمة المالیة

  

  )لمغرب، فرنسا والوالیات المتحدةا(المقاربات الدوالتیة : ثانیا
  

  :المقاربة المغربیة لألمن في منطقة الساحل -1
الدائرة : منهاو  ،والدوائر الجیوسیاسیة األبعادالعدید من بلمغرب في الجیواستراتیجیة الدولیة، اتتمیز 

كبرى في المنطقة هذا تجاذبات القوى ال إلىواألطلسیة، یضاف  اإلفریقیةمتوسطیة، الالجیوسیاسیة العربیة، 
 فإنها، والتي تملك حدود مع الجزائر، إفریقیاالمغاربیة، فهي وكغیرها من الفواعل المتواجدة في شمال 

وتوجهاتها  إدراكهاالتي تعمل من خاللها على فرض  اإلقلیمیةوالتحدیات  التهدیداتتشترك في جملة من 
داراتها أمالءاتهاومنه فرض  فعلى الرغم من كون المغرب  هدها منطقة الساحل،لتي تشا األمنیة للقضایا وإ

التي تتشارك فیها مع  األمنیة والتهدیداتالتحدیات  أنإال  ،اإلفریقيال تتمتع بإطاللة على منطقة الساحل 
البحث عن مقاربة تمكنها من  إلىوجریمة منظمة وهجرة غیر شرعیة، دفع بها  إرهابدول الساحل من 

من هجرة غیر شرعیة وجماعات الجریمة  األخرىومواجهة باقي التحدیات  ،ةاإلرهابیتفادي االعتداءات 
  .المنظمة

قضایا هذا الفضاء دون  إدارةذلك العمق الصحراوي الذي یمنح لها مفاتیح  إلىلكن المغرب یفتقد  -
 یجادإالتدخل في الشؤون الداخلیة للوحدات السیاسیة المكونة له، وهذا ما تدركه المغرب لهذا عملت على 

  : الساحل والصحراء وهذا بإتباع االستراتیجیات التالیة إلىمنفذ 
التوسعیة للمغرب  اإلستراتیجیةالصحراء الغربیة والبحث عن امتداد جیوسیاسي لمنطقة الساحل في  - أ

 :جوبا
دأ ، حین دعت األمم المتحدة إسبانیا إلى مغادرة اإلقلیم وفقا لمب1966 إلىیعود مشكل الصحراء الغربیة 

وعلى هذا األساس ینبغي أن یوضع ظهور . تقریر المصیر للشعوب الواقعة تحت رقابة األمم المتحدة
كما أن حق تقریر . قضیة الصحراء الغربیة في سیاق تصفیة االستعمار في ستینیات القرن الماضي

                                                             
مركز الحاج ولد إبراهیم، :التدخل العسكري أوال والعمل السیاسي ثانیا، ترجمة.. مهاري تادلي مارو، بعثة الدعم الدولي لمالي - 1

  .03 ، ص2013، الجزیرة للدراسات
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دولة أخرى ال  ستقالل حق معترف به، إال أن اندماج شعب فيأمر قد شرعته األمم المتحدة، واإلالمصیر 
، ومنذ ذلك الحین یتنازع المغرب وجبهة البولیساریو االعتباریمكن أن یتم دون أخذ رأي ذلك الشعب في 

الحقوق "فالرباط تعتمد على . السیادة على اإلقلیم معتمدین على مرجعیتین قانونیتین غایة في التناقض
، وتستند جبهة البولیساریو على مبدأ حق ستعماراالداعیة إلى الحفاظ على الحدود الكائنة قبل " التاریخیة

  )1( .الشعوب في تقریر مصیرها
وتشبثها بطرح الحكم  اإلقلیملكن االهتمام الكبیر للمغرب بالصحراء الغربیة، ورفضها التنازل عن هذا  -

لك العمق والتي تتبلور في ذ ،اإلقلیمولیها المغرب لهذا یالتي  اإلستراتیجیة األهمیةالذاتي لدلیل على 
ذلك الشریط  إلى إضافة ،االستراتیجي الذي یمنحها وجودا في الساحل نظرا لذلك االمتداد الجنوبي

 .الغني بالثروة السمكیة، ناهیك عن الثروات الباطنیة التي تزخر بها الصحراء الغربیة األطلسيالساحلي 
  :القوة الناعمة أدواتالتجاریة للمغرب في الساحل كأداة من  الدبلوماسیةتفعیل  -ب

على بقاء  صتحر  أینن منطقة الساحل تشكل متنفس للسلع المغربیة إكفضاء مصلحي بالنسبة للمغرب، ف
ترى في الصحراء الغربیة  أنهااعتبارات اقتصادیة، خاصة و  إلىهذا االمتداد المصلحي جنوبا باالستناد 

  .ة الجیوسیاسیة التي ال طالما حلمت بهاالدائر  أوالذي یمنح لها هذا البعد  األمرمقاطعة جنوبیة لها، 
  :، تعمل على مد نفوذها جنوبا وهذا عبربر استعمال مقاربة القوة اللینةن المغرب وعإمن هنا ف -

 ستثمارات؛اإل  
 التجاري؛ التبادل  
 التعاون في مجال برامج التربیة.  

ع التوجه البراغماتي القائم قطیعة م إحداثفي السیاسیة الخارجیة للمغرب یأتي بعد  الجدیدهذا التوجه 
، لیتم التخلي )1976فیفري (على التصادم مع الدول الساحلیة التي اعترفت العدید منها بالصحراء الغربیة 

الذي مكن المغرب من  األمرة وتعویضها بالدبلوماسیة االقتصادیة والتجاریة، یعن الدبلوماسیة البراغمات
قامة عالقات تعاون مع اغلب غلب أالتأثیر في سیاسات  إمكانیةدول المنطقة الساحلیة ومنه  مد نفوذه وإ

  .هذه الدول
  :فانه تم التركیز فیه على األطلسيالمطلة على  اإلفریقیةوخالل اجتماع الدول  2009في 
  القائمة؛ األمنیةالحوار والتعاون على مواجهة التهدیدات  

                                                             
المغرب العربي "ندوة ، قدمت هذه الورقة في "الربیع العربي"المغاربیة بمقیاس  خدیجة محسن فینان،الجغرافیا السیاسیة في المنطقة -1

  .05، ص 2013فبرایر  18و 17 –بالدوحة  ،"والتحوالت اإلقلیمیة الراهنة
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 لها  أمكن األطلسيعلى  إطاللتهحكم اغتنام الفرض التي تمنحها جیوسیاسة المنطقة، فالمغرب ب
  عن ذلك البعد الساحلي؛ أخرسیاسة خارجیة ذات بعد  إتباع

 جتماع خارطة عمل تستند على مقاربة تضامنیة وعلى العمل الجماعي في مجاالت تبنى اإل
  )1(.التنمیة االقتصادیة والبشریة

  :ن المغرب عملت علىإجانب هذا ف إلى
  في  إفریقیااالتحاد النقدي واالقتصادي لغرب  أعضاءواالستثمار مع التوقیع على اتفاق التبادل

  .اإلقلیمیةتواجدها في عدید التكتالت والتنظیمات  إلى، باإلضافة 2002
 التجاري والتبادلالقیود الجمركیة مع اغلب دول الساحل بهدف تسهیل االستثمار  إلغاء.  
  ؛2000مسح دیون هذه الدول في  
  ملیون دوالر سنویا إلعانة الدول اإلفریقیة، وهذا ما تعبر عن  300تقدر ب برامج دعم استعجالیة

  . إفریقیاالمبادالت مع  إجماليمن  10%
كل هذا مكن المغرب من تحقیق تنمیة اقتصادیة حیث تضاعف حجم مبادالتها مع الدول الساحلیة 

  )2(.2008و  1990ستة مرات ما بین  ،)، نیجیریا، النیجر وماليموریتانیا(
  :الروحیة كجانب من جوانب القوة المعیاریة في الساحل الدبلوماسیةتوظیف  - ج
 إمام 500قامت المغرب بإمضاء اتفاقیة لتكوین  2013فمباشرة بعد انتخاب الرئیس المالي الجدید في  -

للتصدي للتطرف  أساسیةانه ركیزة  أساسالمغرب على  إلیهالذي تنظر  األمر )3(لفائدة مسلمي مالي،
اإلرهاب، وهذا تحقیقا لألمن واالستقرار في  إلىالدیني ومنه تفادي االنزالق في الفكر المتطرف المفضي 

فها المغرب في الساحل بهدف ظرف بالدبلوماسیة الروحیة التي تو هذا یدخل ضمن ما یع أنمالي، إال 
  .ليالتأثیر في البنى االجتماعیة والدینیة وكذا في مسار صنع القرار في دولة ما

، ما یفتح مجال بوركینافاسوالدول المجاورة كالنیجر  إلىتوسیعه لفالتعاون في المجال الدیني یفتح المجال 
  .للنفوذ المغربي في منطقة الساحل ولكن باستعمال الدین كغایة في ذلك

                                                             
1 -Yahia H.ZOUBIR and Louisa Dris Ait Hamadouche, security in the Sahara – Sahel region : National and 
regional approaches , in : THE MAGHREB, Global Security Watch, USA : praeger, 2013, p113 
2 -ibid., p113 
3 - Mohammed Tawfi Mouline, La sécurité au Sahel après la crise du Mali Quels enjeux et défi pour les 
pays régionaux et internationaux? Séminaire international organisé le 28 mars 2014 à Rabat, la Konrad-
Adenauer-Stiftung, N° 04/2014, p 03. 
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تداد الطریقة التیجانیة التي تملك جذور وام أصلذلك التنافس یبن المغرب والجزائر حول  إلى إضافة -
مكانیةو  ،في كسب الوالء أهمیةالساحل وجنوب الصحراء وما لذلك من  إلى التأثیر في صانعي القرار في  إ

  .هذه الدول
  :ومواجهة التهدیدات القائمة األمنالمقاربة المغربیة لتحقیق  -د

غیر  أنهافي الساحل وكذا في طبیعة التهدیدات القائمة فان المغرب تدرك  األمنیةحجم تعقد البیئة  إن
 األمنیةالتحلیل المقاربة المغربیة في مواجهة التهدیدات  آلیةقادرة على مواجهتها لوحدها، من هنا فان 

  :أساسیةتستند على ثالثة مرتكزات 
زموي الطابع األ إلىوهو ما یحیلنا  :المنتشرة في الساحل األمنیةالتحدیات، التهدیدات واألزمات  إدراك -

وجریمة منظمة، غیاب لألمن  إرهابجیوامنیة للساحل، من انتشار للتهدیدات من الذي تعرفه البیئة ال
 وأزمةالبیئي من موجة الجفاف والتصحر  األمنيونقص التعلیم،  األمراضمن انتشار للفقر،  اإلنساني

یر ضروریات الحیاة الغذاء والمیاه، الفشل الدوالتي من عجز اغلب دول المنطقة الساحلیة على توف
 األممتقریر برامج األخیرة ل مراتبالتتذیل دول منطقة الساحل  أینمن، تعلیم وصحة أنیها من لمواط

  ...المتحدة للتنمیة
 إرهابیین اعتداءینفالمغرب عرفت  :الجماعي األمنعلى  اإلرهابيالتحدیات التي یفرضها التهدید  -

مغربیون ینحدرون من  رهابیونإنفذها ) 2003(والثاني في الدار البیضاء ) 1994(في مراكش  األول
ن المقاربة المغربیة إدولیة، من هنا ف إرهابیةتنظیمات  إلىمناطق فقیرة، لكن لهم والءات خارج الحدود 

 :تستند على النقاط التالیة اإلرهابلمكافحة 
 والتي تدفع  اإلنساني باألمنالهیكلیة التي تمس  األسبابمن خالل النظر في : تعدیالت مجتمعیة

المجتمع  إشراكالتنمیة البشریة،  إقرار( اإلرهابیةنضمام في الجماعات واإل نخراطإلا إلى فرادباأل
 ...).المدني، توفیر الصحة، التعلیم، السكن وفك العزلة عن المناطق النائیة

 تبسط الدولة یدها على الحیاة  أین، مةلألمن خالل تكوین نوعي  :تعدیالت في المیدان الدیني
التي تدعو وتحرض على التطرف، تعدیل في مجلس العلماء  ةتفادي الخطب الدینی الدینیة ومنه
 ... والفتاوىوالفقهاء  اإلسالمیین

  2003قانون في  صدوربعد  خاصةعلى الترسانة القانونیة  أساساتستند :اإلرهابمكافحة 
 إلى إضافة ،)األوربيمع االتحاد (شراكة دولیة في هذا المجال  إلى إضافة، اإلرهاب لمحاربة
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عملیات  إطارفي  اإلنسانوكذا العمل على احترام حقوق  اإلرهابیینوضع قوانین لمنع تمویل 
  )1(.اإلرهابمكافحة 

  :أساسیینبعدین  إلىینقسم  اإلقلیمي األمنفدور المغرب في تحقیق 
وى الق أرضيعلى  اإلرهابیةمن الهجرة السریة، منع االعتداءات  خاض: تامین مضیق جبل طارق -

التي یجب  اإلقلیمیةهذه التحدیات  خروآ، إشكالهامواجهة الجریمة المنظمة في مختلف  وكذا ،األوربیة
  .البحریة القرصنةمواجهتها هي تنامي 

  )2( .إفریقیاالنفطیة للوالیات المتحدة من  اإلمداداتمن ألضمان :األطلسیة واإلطاللةمین الساحل أت -
الوالیات المتحدة  أومنها،  األوروبیةمن القوى الكبرى سواء أعلى تحقیق  إذنفالمغرب تعمل  -

، فاألولویة هنا للمغرب اإلرهابیةر للطاقة، كبح موجات الهجرة السریة، ومنع االعتداءات دمن ضمان مصا
نما خدمة من أمصالح القوى الكبرى ومنه تحقیق  لیست منطقة الساحل بكامل التحدیات التي تنتشر فیها وإ

، لكن بطبیعة الحال فان هذه التنازالت تكون خدمة للنزعة اإلقلیمي أوالداخلي  أمنهاو لیس  ةاألخیر هذه 
  .وضمان السند الدولي الالزم خاصة من طرف فرنسا والوالیات المتحدة ،التوسعیة المغربیة جنوبا

 :في منطقة الساحل لألمنالمقاربة الفرنسیة . 2
  :الساحلیة والتهدیدات الجدیدة جنوب المتوسطالفرنسي للبیئة الجیوامنیة  اإلدراك - أ

 إلیهاالتي یضاف  ،واألوجه األبعادزمات الهیكلیة المتعددة فضاء لأل أنهاترى فرنسا في منطقة الساحل 
عاجزة وفاشلة على تحقیق  األحیانتعقیدات البیئة، المجتمع واألنظمة الحاكمة، التي تظهر في اغلب 

التي تمیز المنطقة والتي تمس بالكیانات المحلیة واإلقلیمیة  األمنیةلتهدیدات وبالتالي مواجهة كامل ا أمنها
خارج القارة  األخرىالسمة الفارقة والتي تمیز فرنسا عن باقي القوى  أن، إال )أورباوجنوب  إفریقیاشمال (

ستعمار التي التاریخي الذي تحوزه خالل فترات اال اإلرث إلىوهذا بالنظر  ،هي معرفتها الجیدة بالمنطقة
ما یوفر عنصر المعلومة واإلدراك بقضایا الدائرة في الوقت الحاضر  ،عرفتها اغلب دول المنطقة الساحلي

في تواجد القوى  األساسيتحكمها بماضي هذه الدول، فاإلرث االستعماري هو الفارق  إلىوهذا استنادا 
  ي التدخالت التي تعرفها منطقة الساحلواألفضلیة ف األسبقیةالكبرى في المنطقة والذي یمنح لفرنسا 

  .المالیة والتدخل العسكري الفرنسي األزمةوابرز مثال هو 
                                                             

1 -Othmane Bouabid, menaces sur la sécurité du nord-ouest africain: un défi pour le Maghreb, in: Maroc 
2030 dans l'espace Maghreb: approche d'une nouvelle géographie économique, p-p 52-54.   
2 -ibid, p-p 52-54.   
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 إلىالساحل  أزماتطبیعة التهدیدات الحالیة التي تمیز الفضاء الساحلي، وامتداد  إن إذنففرنسا تدرك  -
راتیجي من الجهة في حالة هشاشة وانكشاف است إفریقیادول شمال و  أورباالمتوسط یجعل من امن 

العمل على  إلىوعبر العدید من المبادرات  ،وعلى رأسها فرنسا األوربیةالذي دفع بالدول  األمرالجنوبیة، 
تحول الفضاء الساحلي لوهذا نظرا  ،هدیدات التي تحیط بهاالت إشكالمن مختلف  أمنهاحمایة و ضمان 

  .عمق استراتیجي للمتوسط إلى
  :اإلفریقيدراك الفرنسي لألمن في الساحل واإل 2013 األبیضالكتاب  -ب

را العتبارات عدیدة سبق حیویة بالنسبة لفرنسا، وهذا نظ أهمیةمنطقة الساحل تعتبر ذات  أنعلى اعتبار 
فیها  األمنتعمل على تحقیق  أنلمحیطها ولدوائرها الجیوامنیة التي یجب  أهمیةن فرنسا تولي إذكرها، ف

فمن بین التهدیدات التي تدرك في المنظور الفرنسي   )1(.ي قد یمس بأمنهاتفادیا ألي انكشاف استراتیج
  : أساسانذكر 
  الفشل الدوالتي في الساحل؛  
  ؛ اإلرهابيالتهدید 
 2( .الهجرة غیر الشرعیة(  

  :في الساحل األمنیةالفرنسیة في مواجهة التهدیدات  األمنیةمبادئ المقاربة  - ج
ات في معاقلها یددضرورة احتواء الته إلىفرنسا تشیر  أنحیث  :مبدأ اإلستباقیة اإلستراتیجیة -

االستراتیجي الذي تتفاعل فیه الوحدات السیاسیة وكذا  اإلطارولیس على التراب الفرنسي، وهذا بسبب 
  . األمنیةنظرا لطبیعة ومصادر التهدیدات 

فحركتها قد ) principe d’autonomie stratégique( :مبدأ االستقاللیة اإلستراتیجیة -
استدعت الضرورة فإنها واستنادا على قدراتها الدفاعیة ستكون مستعدة  إذاجماعي لكن  إطارتكون في 
  )3( . تهدید أيلمواجهة 

  

  

                                                             
1 - LIVRE BLANC  DEFENSE ET SECURITE NATIONALE, Direction de l’information légale et administrative, 
Paris : 2013, p 54. 
2 - ibid, p p 40 - 44. 
3 - ibid, p 134. 
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  :المقاربة الفرنسیة في مواجهاتها للتهدیدات األمنیة اآلتیة من منطقة الجنوب -د
لكسب  الفرانكفونیةثقافي خاصة عبر منظمة التاریخي وال اإلرثبالتركیز على : مقاربة األمن اللین -

قتصادیة لدول إلجتماعیة وار في مجریات الحیاة السیاسیة، اإلالتأیید وبسط النفوذ ومنه سهولة التأثی
تكرسها فرنسا مع دول الساحل على  ،االستعمار والتبعیة أشكالمن  أخرشكل الى الساحل، ما یوحي 

  ).  النیجر ومالي(لها، ال تزال تستغل وتنهب ثرواتها  هذه األخیر مستعمرات سابقة أناعتبار 
وكذا ضرورة تجسید دولة القانون في  ،بالتركیز على مبادئ الحكم الراشد والحوكمة :المقاربة المعیاریة -

هذا  أنعلى اعتبار  اإلنسانالساحل مع وجود دول ذات مؤسسات ممثلة وشرعیة، یتم فیها احترام حقوق 
  .الرئیسیة لتحلیلاهو وحدة  األخیر

ن فرنسا وجدت نفسها مجبرة على انتهاج مقاربة إفنظرا لطبیعة هذه التهدیدات، ف :مقاربة تعاونیة -
تعقید  أخرىتهدیدات هذه من جهة، ومن جهة لل األمنیةنظرا لتكلفة المواجهة  األمنيتعاونیة في المجال 

جهودها مع  إشراكضرورة  إلىالذي دفع بها  راألمونقص المعلومة في كثیر من األحیان،  األمنیةالبیئة 
في سبیل مواجهة والتصدي للتهدیدات األمنیة، ففي إطار مكافحتها  األخرىعدید الفواعل والوحدات 

فلجأت إلى . لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة عملت على مساعدة هذه الدول على تحقیق التنمیة االقتصادیة
الهیكلیة المفضیة للهجرة من  األسبابلك في محاولة منها لمعالجة المساعدات المالیة، وذ تجدید وتعمیق
اإلرهاب وخاصة في منطقة المغرب العربي، وهذا ما  مواجهة، أما فیما یخص أساساغیاب للتنمیة 

 ، حیث أكد على أن األراضي الفرنسیة 2008اضطلع به بالتفصیل الكتاب األبیض لألمن الفرنسي سنة 
 2004نتحاریة ، وخاصة بعد تلك التي حدثت في مدرید مات اإلي نوع من الهجمهددة بشكل كبیر من أ

كما أكد أن التحدي الكبیر وبشكل . والتي بینت وأكدت مدى فعالیة الشبكات اإلرهابیة 2005ولندن 
، وبالتالي " بتنظیم القاعدة في شمال إفریقیا أو المغرب اإلسالمي"مصدره من طرف ما أطلق علیه  مباشر
على فرنسا اتخاذ كل التدابیر الوقائیة والهجومیة ضده، خاصة بعد التأكد من إمكانیة حدوث هجوم  یجب

على األراضي الفرنسیة، وذلك باستخدام وسائل غیر تقلیدیة مثل األسلحة النوویة، اإلشعاعیة  إرهابي
ن على الدور الحیوي والكیمیائیة، وبالنظر إلى حجم هذا التهدید فإن الكتاب األبیض یراه والبیولوجیة

  )1( .الفرنسیة لمنع وقوع مثل هذه األعمال لالستخبارات
                                                             

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المغرب العربي بعد الحرب الباردة،  اطمة، أبعاد السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاهبیرم ف-1
- 2009قسم العلوم السیاسیة،  كلیة الحقوق – باتنة –، جامعة الحاج لخضر فرع الدبلوماسیة والعالقات الدولیة العلوم السیاسیة

   .147-146، ص ص 2010



 األخرى الفواعل بادوار مقارنة ومكانتها للجزائر اإلقلیمي الدور رهانات
 

 126 

 إفریقیاتبین التواجد العسكري الفرنسي في ) 4(خارطة رقم 
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

Source : l’opération serval au mali, rapport d’information, assemblée 
nationale, N° 1288, p 36. 

خارج الحدود وفق  الفرنسیةالقوات  إرسال أيمثل في استخدام القوة العسكریة تت: المقاربة العسكریة -
سواء ما تعلق هذا  ،لمواجهة واحتواء تهدید ما اإلستراتیجیة قیةابتساإلوكذا  اإلستراتیجیةمبدأ االستقاللیة 

 إلیهیر وهذا ما قامت به عند تدخلها العسكري في مالي، وكذا ما یش ،الجریمة المنظمة أوباإلرهاب 
  :إفریقیاالتواجد العسكري لفرنسا في 

فریقیاالجدید لفرنسا في الساحل  األمنیة األجندةتنفیذ  آلیات -ه   :وإ
  :اآللیة العسكریة -

 ؛لقد تمثلت السیاسیة العسكریة لفرنسا في نشر القواعد العسكریة  
 ؛دعم المؤسسات األمنیة و تدریب الجنود الفارقة على عملیات حفظ السالم  
  ؛اتجة عن الحروباجهة الكوارث النمو  
 التدخل العسكري في مالي. 
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  :اآللیة االقتصادیة -
 ؛تنمیة التجارة البینیة مع غالبیة دول القارة  
 ؛زیادة حجم االستثمارات الفرنسیة في دول شمال إفریقیا  
 إنشاء شبكة مواصالت كثیفة بهدف دعم التجارة البینیة.  

تعماري لفرنسا یجعلها تنفرد عن باقي القوى األخرى التي تسعى التاریخ االس: اآللیة الثقافیة -
حد ما أإلرث التاریخي، القرب الجغرافي والفرانكفونیة إلى إیجاد أو تثبیت مكانها في المنطقة، أین تعتبر ا

حد اآللیات األساسیة التي تعتمد علیها للحفاظ على هیمنتها أز التواجد الفرنسي في المنطقة، و یمی
 )1(.مصالحها

  :الفرنسي واعتبار الساحل كعمق متوسطي 5+5+5مشروع  -و
عندما  1983یعتبر قاطرة الحوارات في غرب المتوسط، حیث تعود المبادرة  إلى سنة  5+5الحوار  -

فتغیر . 1990إثناء زیارته للمملكة المغربیة والتي انطلقت بعد إعالن روما  میترانطرحها الرئیس الفرنسي 
خاصة بعد تأسیس  ،بین الشمال والجنوب فكرة التعاون إلىفي غرب المتوسط دفعت  تیجیةاإلستراالبیئة 

اتحاد المغرب العربي والمنافسة األمریكیة لفرنسا واألوربیین في المغرب العربي والتجاذب داخل االتحاد 
  )2(. األوربي بعد توسیعه

  :یشیر إلى 5+5فالحوار  -

 یز التكامل واالندماج سائل األمنیة اإلقلیمیة بهدف تحفضرورة االنضمام بأكثر عملیة في الم
  مواجهة مجموع التحدیات المستقبلیة؛اإلقلیمي و 

 ستقرار األمر الذي یوحي إلى ضرورة التعاون بین مختلف الفواعل إدراك التهدیدات التي تمس باإل
  ؛...)اإلرهاب فوق قومي الجریمة المنظمة (الحتوائها 

                                                             
المجلة العربیة للعلوم األجندة األمنیة لشمال إفریقیا في منظور االستراتیجیات الغربیة، : الغالي دندان، ما وراء األمن عبد  - 1

  .12 – 11ص،  –، ص 2014ربیع  –، شتاء 42 – 41، العددان السیاسیة
، مذكرة مقدمة )5+5دراسة حالة مجموعة (الحوارات األمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة الیامین بن سعدون،  - 2

مغاربیة في التعاون واألمن، كلیة دراسات متوسطیة و : الدولیة، تخصصلنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع العالقات 
  .127، ص 2011/2012باتنة،  –الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 



 األخرى الفواعل بادوار مقارنة ومكانتها للجزائر اإلقلیمي الدور رهانات
 

 128 

 ن میكانیزمات الحمایة والرد في حالة الكوارث الطبیعیة بهدف احتواء التأكید على ضرورة تحسی
  )1(. نتائجها على المجتمع المدني

فبعد األبعاد الجدیدة لألمن وحجم التوسع : الرهانات التي یعنى بها هذا الحوار أساس الرهان األمني -
ك على أساس انه األكثر عرضة ، فان الفضاء المتوسطي یدر األمنوالتغیر والشمولیة التي عرفها مفهوم 

لهذه التهدیدات الجدیدة، ذات الطبیعة الالتمثلیة خصوصا اإلرهاب واإلجرام المنظم الذي یستغل میوعة 
وغل، ما یفضي إلى تهدید أخر الحدود أو ما یعرف بالحدود الرخوة التي تسهل وتسمح عملیة االنتقال والت

لتعاون لتحقیق من قبل، من هنا برز إلى السطح ضرورة ا مین الحدود التي لم تعرف نفاذیة كهذهأهو ت
، نظرا 5+5حوار وهذا في إطار ال ،"نمط االعتماد األمني المتبادل"طر تعاونیة وفق أاألمن الجماعي في 
دراكاتها وهواجسها األمنیة، ما یدفع دول هذا الفضاء إلى التنسیق والتعاون بغیة إلكونها تشترك في 
 .ستئصال هذه األخطار والتهدیداتاحتواء، مواجهة وا

ومنها طبعا تلك المتعلقة " des fractures"فالمتوسط كما یصفه الكوست مليء بالشروخ أو المتالزمات 
إلى  5+5بالدین، الحضارة والثقافة بین شمال وجنوب المتوسط، األمر الذي یدفع بالدول في منطق حوار 

ناء ألسس الثقة المتبادلة الكفیلة بدفع الحوار إلى األمام وما التأكید و في كل مرة على ضرورة الحوار و ب
  .هذا إال من مخرجات طبیعة الفضاء المتوسطي

  :5+5+5تعمیق و توسیع الحوار إلى  -
فیه حدیث عن مبادرة جدیدة، بطبیعة الحال نابعة من  ،ففي توجه حدیث للدول األوربیة وخاصة فرنسا

الرهانات والتحدیات التي تطبع المتوسط، ومنها العمق االستراتیجي  إدراك فرنسا للوضع االزموي وتعدد
الساحلي للمتوسط، حیث أن التعریف الجیوسیاسي للمتوسط یشیر إلى حجم امتداداته إلى الساحل جنوبا 

الحظه في تقریر للنائب نة بالبحر األبیض المتوسط وهو ما وحتى باكستان غربا ولیس فقط الدول المحیط
لى الوزیر األول  ،"Michel VAUZELLE"-  "زالمیشال فو " الذي وهجه إلى الرئیس الفرنسي هوالند وإ

 Avec la jeunesse méditerranéenne,maîtriser et construire » :التقریر الذي یحمل عنوان
« notre communauté de destin »، أشار إلى كون:  

 التقریر سیاسي محض ولیس بالتقني أو الدبلوماسي؛  
 لتقریر ال یقترح بناء نظام مؤسساتي جدید؛ا  

                                                             
1 - la déclaration de Malt, dialogue 5+5 (méditerranée occidentale), la valette 5-6 octobre, 2012, p 03. 
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 التقریر ال یهدف إلى إقامة عالقات أو لقاءات استعراضیة للفت االنتباه؛  
  الهدف هو دعم و تقویة التعاون بین األفراد"la coopération populaires"؛ 
  الحدیث على دور الدبلوماسیة التشاركیة"diplomatie participative"؛ 
 لمدني؛دور المجتمع ا  
  تشجیع التعاون في السیاسات الدنیا"politique par le bas"  لیس في السیاسات العلیا أو ما و

  .politique par le haut"(1)"اسماه 
هده المنطقة فان أمن زموي الذي تشهده سیا إلى الساحل، و نظرا للوضع األفاالمتداد المتوسطي جیوسا

من المتوسط، بهذه المعادلة البسیطة نرى أن اهتمام أوربا أمن أوربا من أو  ،من الساحلأالمتوسط من 
منیا بقدر ما هو تهدید حقیقي واقع ولیس بالوهمي أي الساحل ال یعدو أن یكون هاجسا بالوضع الراهن ف

لدرجة أن التقریر یصف التدخل الفرنسي في مالي بالتاریخي وبالضروري للمتوسط وإلفریقیا . أو المحتمل
  :كلها

« L’intervention de la France au Mali était indispensable pour la 
Méditerranée comme pour l’Afrique ». (2) 

أو  لیس كمراقبین ،أهالي المنطقةاستقبلهم الذین   ،لیعرج للحدیث عن دور القوات الفرنسیة في مالي
 ر موریتانیاكل من الجزائن تنامي التهدیدات في الساحل یمس بأمن إمحتلین بل كمحررین، من هنا ف

الذي أعید تفعیله في قمة مالطا في أكتوبر  5+5تونس، لیبیا والمغرب وكلهم منضوون تحت الحوار 
السنغال، مالي، بوركینافاسو النیجر : ، لكن هذا الفضاء یتوسع لیشمل خمسة أعضاء آخرین هم2012

مال، بل شركاء لفرنسا في الجنوب األمر والتشاد، فدول المغرب العربي إذن لیست شركاء لفرنسا في الش
  ".االورومغاربي الساحلي: "الذي یعطي بعدا آخر للمغرب العربي و هو البعد

« Le Maghreb est donc maintenant au centre d’un système euro-
maghrébosaharien ». (3) 

دراك القوى الكبرى لكن من جملة التحالیل المصاحبة لمثل هذه التقاریر التي یمكن من خالل ها رؤیة وإ
، لمصالحها وتوجیهها لسیاساتها الخارجیة وطموحها الجیوسیاسیة وفق ما تملیه مصالحها )فرنسا(

                                                             
1 - Michel VAUZELLE, Avec la jeunesse méditerranéenne, maîtriser et construire notre communauté de destin, 
Rapport à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Premier Ministre, 2013, p.p 02-03. 
2 - ibid, p 08. 
3- ibid, p 08. 
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وهندساتها لألمن، األمر الذي یبین مرة أخرى التوجه األفقي للمبادرات التي تجمع بین دول ضفتي 
أن الدول األوروبیة تهندس و تملي ادراكاتها  ، بمعنى)مركز ومحیط(المتوسط التي تجمعها عالقات تبعیة 

  .تطبق هذه المتالءات ال غیرتبادر، بینما دول جنوب المتوسط ومنها المغاربیة تتلقى و و 
المالحظة الثانیة أن فرنسا من خالل سیاسیة المصالح التي تربطها مع المغرب فإنها تعمل على إیجاد 

الجغرافي ال یسمح لها بالتدخل في أمور وقضایا هذا وخلق موطئ قدم لها في الساحل، ألن موقعها 
ال تحددها إال ، الفضاء، فما یحدد الفواعل التي لها شأن في إدارة األزمات التي تعیشها بلدان الساحل

خارطة جغرافیة، ما ال یمنح للمغرب بعدا ساحلیا األمر الذي ال یمنحها صالحیة التدخل في قضایا دول 
 .5+5+5راك الجیوسیاسي الفرنسي قد یمكنها من التدخل في الساحل، من خالل المنطقة، لكن هذا الح

 في الموسط الغربي حتى 5+5إن الحوارات التي تجمع دول األوروبیة مع الدول المغاربیةـ ومنها حوار 
تعاون الفواعل المشكلة له، إال أن المسائل التي یتم التركیز علیها وان كان یشیر إلى إطار لتنسیق و 

صوصا األمنیة منها ال یخدم إال الطرف األوربي، بمعنى أن مدركات التهدید لیس نفسها، فما تعتبره خ
الدول األوربیة تهدیدا ال یعني أن الدول المغاربیة تراه كذلك، وهو حال الهجرة السریة التي عملت أوربا 

لى دفع الدول المغربیة على على امننتها من خالل تركیز الخطب السیاسیة على تركیبه كتهدید، وعملت ع
  .تجریمه في قوانینها الداخلیة

  :التدخل العسكري الفرنسي في مالي - ي
هذا  إلى، یضاف 1960تعقیدا منذ استقالل مالي في  األكثرالمالیة الحالیة هي  األزمة أنعلى اعتبار 

، وكذا تعقید )الطوارق(ال هویاتیة في الشم أزمةو  أهلیةتعقید البیئة المحلیة من فقر، جفاف وأمیة وحروب 
انتقال  إلىوهذا ما یوحي  إلیهامن مخاطر انتقال العنف والصراع في الدول المجاورة  اإلقلیمیة البیئة

تم استغالل الفشل والهشاشة التي وقعت فیها لیبیا مع تواجد مكثف للسالح  أینمالي  إلىالعنف من لیبیا 
رئیس بطریقة  أولبانتخاب  1992مالي ووجودها، فمنذ  الذي تم استغالله في تهدید امن دولة األمر

 2012إال انه وفي  إفریقیادیمقراطیة فان مالي كانت تعتبر دولة دیمقراطیة في منطقة الساحل وغرب 
 إرساءهذه الدیمقراطیة كانت صوریة وشكلیة حیث عجزت وفشلت في تحقیق االستقرار السیاسي،  نأتبین 

  )1(.جتماعیةواإلقتصادیة تجاوز الضغوط والتحدیات اإلوكذا  مناأل إقرارلمبادئ الحوكمة، 

                                                             

1 - David J. Francis, The regional impact of the armed conflct and French intervention in Mali, NOREF report – 
April 2013, p 04. 
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بحكومة باماكو، لتدخل مالي في حالة فشل دوالتي حیث  أطاححصل انقالب  2012مارس  22ففي 
لم تستطع  األخیرةهذه  أنفقدت السیطرة على الشمال الذي تطالب حركة األزواد بالحكم الذاتي إال  

للمنطقة، وعلى رأسها تنظیم القاعدة في بالد المغرب  اإلرهابیةاعات الجم إخضاعالتحكم فیه بعد 
 أمنیة أزمةوهذا بعد الحجم الكبیر من السالح الذي تدفق بعد انهیار لیبیا، لتدخل مالي في  اإلسالمي

لدول الجوار  اإلقلیميوسیاسیة تتعدى تهدیداتها حدودها اإلقلیمیة، كما حدث مع لیبیا لتمس باألمن 
التدخل العسكري لمواجهة  إلىوفضلت اللجوء  األموروص الجزائر، لكن فرنسا استعجلت وبالخص

قلیمیة أممیةمكانها، وهذا بعد سنة ورغم وجود جهود  إلى األمور إلعادةالتهدیدات  عبر نشر قوات  وإ
ت ترى الجزائر التي كان رأسها، وكذا وجود دور لدول المیدان وعلى « MINUSMA»بقیادة افریقیة  أممیة
جهود المجموعة  إلى إضافة ،عسكري وبالتالي فمخرجها سیاسي ولیس ،سیةسیا أزمةالمالیة  األزمةفي 

یتوقف على ضرورة تمتین وتنسیق التعاون بین هذه  األمر نأ بدا، حیث إفریقیااالقتصادیة لدول غرب 
  )1(.المالیة األزمةالفواعل الحتواء 

  :التدخل الفرنسي في مالي أهداف -
 نحو الجنوب؛ اإلرهابیةزحف المجموعات  قافإی  
 الحفاظ على وجود وبقاء الدولة المالیة واستعادة وحدتها الترابیة؛  
  2(.األمنالمرخص لها بموجب قرار من مجلس  اإلفریقیةالتحضیر لنشر قوة التدخل(  

  :عملیة سرفال في المنظور الفرنسي -
تعتبرها كذلك ومنها  أنن المتغیرات التي سمحت لها تعتبرها فرنسا عملیة ناجحة نظرا لتوفر مجموعة م

  :نذكر
  قرارات السیاسیة الخارجیة وأبرزها الرئیس الفرنسي والذي استغل  صانعيمسار اتخاذ القرار لدى

 Le recours à des boucles »: وقت ممكن أسرعالمعلومة التخاذ القرار في 
décisionnelles courtes a été décisif ».  

  الوسائل الالزمة وتفعیلها بما یضمن االنسجام والفعالیةتوفیر  
  اإلستراتیجیةاالستقاللیة  مبدأتجسید  

                                                             
1 - Thomas R Pickering, MALI : EVITER L’ESCALADE, L’International Crisis Group, Rapport Afrique N°189 – 
18 juillet 2012, p 34. 

  .02، ص 2013، مركز الجزیرة للدراساتالفرنسي الرسمي والشعبي،  نظرة من الداخل: عبد النور بن عنتر، التدخل في مالي - 2
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 1(.تبیان القدرة على قیادة عملیات عسكریة خارج الحدود( 
عملیة سرفال هذا التواجد  إطارفي قیادة العملیات العسكریة في  ولعملیاتيولعل ما سهل الجانب التكتیكي 

 . اإلفریقیةقواعد العسكریة الفرنسیة في القارة الكثیف للقوات وال
  :وراء التدخل العسكري في مالي اإلستراتیجیة األهداف -

في كامل دول الساحل التي تعرف هشاشة " ثر الدومینوأ"سیولد  اإلرهابیةسقوط مالي في ید الجماعات 
القوة العسكریة فاإلرهاب یستغل طبیعة ال یمكن استئصالها ب اإلرهابیةكالنیجر، التشاد وموریتانیا، فالظاهرة 

ویصعب مراقبتها لكن الحسابات المصلحیة دفعت  میوعةما جعل الحدود تعرف  ،الفضاء الساحلي للتنقل
  .ضرورة التدخل العسكري إلى

 أهمیةن الجمیع یدرك ألطاقویة في مالي والنیجر، خاصة و تامین والحفاظ على مصالحها االقتصادیة وا
تكون في حالة  نأتستغني عنها، ومنه  أنجر للمفاعالت النوویة الفرنسیة والتي ال یمكن یورانیوم النی

  )2(.الطاقوي بأمنهاالفرنسي مساس  اإلدراكیعتبر حسب  ألنهتهدید، 
استعادة دورها ومكانتها في  إلىظل التنافس الدولي الكبیر حول منطقة الساحل فإنها سعت  ففي -

نها اكتفت بلعب دور الوكیل في التدخل العسكري لقوات الناتو في لیبیا إلسقاط  المنطقة، خاصة وإ
 إلىالذي یشیر  األمر، رغم كونها تمتلك قواعد وتشكیالت عسكریة في المنطقة جاهزة للتدخل، "القذافي"

  . المصلحة أوكلما دعت الضرورة  إفریقیاتلك الجاهزیة للجوء الستعمال القوة العسكریة في 

  :یات المتحدة لألمن في منطقة الساحلمقاربة الوال -3
  :مكانة الساحل في االعتبارات الجیوسیاسیة للوالیات المتحدة  -  أ

تمثل  إذالغربیة،  األمنیةستقرار للمنظومة إهالل الال األمریكيتمثل منطقة الساحل بالنسبة لإلدراك 
رامیة في المنطقة التي واإلج اإلرهابیةنتشار الكثیف للجماعات مني متواصل بسبب اإلأ وهاجسهشاشة 

  .شهدت العدید من التهدیدات ذات الطبیعة الالتماثلیة

                                                             
1 -Christophe Guilloteau et Philippe Nauche, l’opération serval au mali, rapport d’information, assemblée 
nationale, n° 1288,  18 juillet 2013, 34-35. 
2 - Bernard Adam, Mali : de l’intervention Militaire française à la reconstruction de l’Etat, Bruxelles: Groupe de 
recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 2013, pp 10-11. 
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وتسمح جغراسیتها بانتشار واحتواء  ،تعتبر منطقة الساحل منطقة هشة تشهد انكشاف استراتیجي للتهدیدات
، لتصبح منطقة الساحل الجهة الجدیدة في المنظمةوالجریمة  اإلرهاب وأبرزهاعدید مصادر التهدید، 

  :اإلرهابالحرب العالمیة على 
« The area was and continues to be regarded as ‘the new front in the 

global war against terrorism » )1(.  

 اإلفریقيفحتى وان اختلف الباحثون عن درجة اهتمام الوالیات المتحدة بمنطقة المغرب العربي والساحل 
 إلىمنطقة المغرب في امتدادها الجنوبي  نأ یختلف علیه اثنین هي الذي ال األمر إن إالعبر الزمن، 

 إلىتقسیمها  أمكنمجال لنفوذ واهتمام الوالیات المتحدة األمریكیة، وهذه المصالح  أضحتالساحل 
  :ماه أساسیتینمجموعتین 

ل من مصادر الطاقة في ك إلىتستند  األولى المجموعة: الطاقویة/المصالح السیاسیة واالقتصادیة
وهذا  ،وحدات سیاسیة متماسكة وال تعاني العجز والفشل إیجادالجزائر، لیبیا، النیجر ومالي، ومنه ضرورة 

ضمنا الستمرار المصالح وعدم المساس بها، وكذا ضمان لسوق المنتجات الصناعیة األمریكیة، یحدث 
  .الصینمنها  ةخاصفي المنطقة  األخرىهذا بعد بروز التنافس الكبیر بین القوى 

ترتبط هذه المجموعة من المصالح مع المجموعة األولى حیث : واألمنیة اإلستراتیجیة/ المصالح العسكریة
في السیاسیة الخارجیة  إستراتیجیةركیزة  األمنيالبعد  أضحى 2001في  اإلرهابیةوبعد االعتداءات 

  )2( .اإلنسانالدیمقراطیة وحقوق ومن الجهة المقابلة نشر  ،والتطرف اإلرهابمع التركیز على  األمریكیة

  :اإلفریقيفي المغرب والساحل  األمریكیة اإلستراتیجیةاألمننة في  إلىمن الدمقرطة  -ب
في العمل على  أساسافي المغرب والساحل على الربط بین اعتبارات تتمثل  األمریكیة اإلستراتیجیةبنیت 

قرار االستقرار، وكذا بین المصا   )3( .أخرىمن جهة  اإلستراتیجیةلح ترقیة الدیمقراطیة وإ
وضمان حقوق  اإلنسانالمعیاریة مثل الحدیث عن حقوق  األسسالتوجه المبني على  أنلكن المالحظ هو 

 اإلرهابیةمع تنامي التهدیدات  األمنیةعلیه االعتبارات  تذا نشر القیم الدیمقراطیة، قد طغوك ،األقلیات
   .2001منذ  اإلرهابمیة على في الحرب العال أمریكاخاصة بعد دخول 

                                                             
1 -YAHIA H. ZOUBIR, The United States and Maghreb–Sahel security, Blackwell Publishing, International 
Affairs, 2009, p 988. 
2 - ibid, p 976. 
3 - ibid, p 987. 
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ومن ثم الحرب في ، 2001نذ مفي االعتبارات الخارجیة للوالیات المتحدة قد تغیرت  األمینة فالسیاسیات
سیاسات محددة مبنیة على تهدیدات  إلىوالعراق التي كانت مبنیة على سیاسیة التحالفات  أفغانستان

لدمار الشامل  أسلحة، مثل اإلرهاب، انتشار القائمة محددة، تحالفات لینة تتطابق مع طبیعة التهدیدات
تكون مواجهتها عالمیة، مع استعداد  أنواألمن الطاقوي، التي اتخذت طابعا دولیا تستدعي بالضرورة 

وهذا هو واقع منطقة  األمنیةالوالیات المتحدة لتقدیم الدعم للدول المعنیة في سبیل مواجهتها للتهدیدات 
  )1(.الساحل

وتهدیدات  أزماتلمنطقة الساحل على اعتبارها منطقة  إدراكها إسقاطعلى  أمریكاا عملت من هن -
إلدارة الوضع  األمریكیةفمن جملة المبادرات . الوطني ولیس فقط القومي أمنهاتهدید  بإمكانیةوربطت هذا 

  :في المنطقة نذكر األمنیة
 إیجادومنه عدم  اإلرهاببیل مواجهة ومكافحة شراكة وسبل تعاون مع الدول  لتقویة قدراتها في س إقامة -

  .2001قبل  أفغانستانكما كانت  اإلرهابیةجماعات ال ریبلتد وأماكنقواعد خلفیة 
هو  اإلفریقيفي المغرب العربي والساحل  األمریكیةالهدف الرئیسي للوالیات المتحدة  أصبح 2001بعد  -

 األساسيهو التهدید  اإلرهاب نأقد یبدو  األولىهلة منها اقتصادیة، ففي الو  أكثر أمنیةتطویر عالقات 
مصالحها الجیواقتصادیة المرتبطة بالموارد الطاقویة  أن إاللمصالح الوالیات المتحدة في المنطقة، 

خاضعا لمنطق  امرأتجعل من تواجد الوالیات المتحدة في المنطقة  اإلفریقيوبالمكانة الجیوسیاسیة للساحل 
  .المصلحة

  :اإلفریقيفي الساحل  األمنیةالمقاربة الصلبة في مواجهة التهدیدات  آلیات - ج
- 2002) :l’Initiative pan-Sahel- PSI :(  

 اإلرهابیةبین الدول المغاربیة والساحلیة، وتقویة قدراتها لمكافحة التنظیمات  األمنيبهدف تسهیل التكامل 
 لإلرهابمن آمالذ  إلىع من تحول المنطقة تعاون عملیاتي یمن إنشاءمبادرة عبر الساحل، وهي  أطلقت

 )2(.االنطالق في عملیات تدریب والمناورات المشتركة إلى باإلضافةالدولي وهذا 

 

                                                             
1 - YAHIA H. ZOUBIR, op-cit, p 988. 

ستر العربي مزاحة اقتصادیة رهان المغرب ..أمریكا، أورباسمیر قط ،  - 2 ، العدد مجلة المفكر: تكامل امني؟، بسكرة أم، تیجیةاوإ
  .461العاشر، ص 
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في  اإلرهابتدریب قوات خاصة بمكافحة  إلىهذه المبادرة تهدف  .مالیین دوالر فان 8بمیزانیة قدرت ب
  )1( .والتشادكل من مالي، النیجر، موریتانیا 

 L‘Initiative antiterroriste en-المبادرة المضادة لإلرهاب في شرق إفریقیا: 2003جوان  -
Afrique de l’Est:  

تامین الحدود : منیة المساعدة فيملیون دوالر تشمل هذه المبادرة األ 100بتمویل مبدئي یقدر ب 
اجدین في المنطقة هابیین المتو ، بناء بنك معلومات حول اإلر تعلیم أعوان األمناحل، تدریب و والسو 

 )2( .تحسین برامج التعلیم لدول المنطقةالقضاء على مصادر تمویلهم و و 
 « 2005d’« Initiative transsaharienne de lutte contre le terrorismeجوان  -

Transsahara Counterterrorism initiative, TSCTI : 
، لكن بشكل أوسع "لمبادرة بان الساحل"متداد كا 2005أنشئت مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء سنة 

تونس مراقبین في هذه و  نیجیریا، زائر والسنغال إلى المبادرة ، وجعل المغربمن خلل إضافة كل من الج
دعم  اإلرهابقوات الدول المحلیة في مكافحة  دراتقعملت فیه الوالیات المتحدة على تقویة  )3(المبادرة،

مناورات عسكریة مشتركة عرفت باسم  إجراء إلى إضافة، ن دول المنطقةبی األمنیةسسة الشراكة أوم
« flintlok »  وهذا بهدف الربط بین ما 2009دولة في  14شاركت  أین 2009و 2007، 2005في ،

واجهة مومنه الوقوف على درجة وحجم التكامل المیداني في سبیل  ،هو استراتیجي وتكتیكي عملي
  )4( .اإلرهابومكافحة 

  ):AFRICOM: (قیادة إفریقیا األفریكوم 2007فري فی -
في العالم، وهو  األمریكيعلى التفرد  اإلبقاءجاء نتیجة محاوالت  األفریقیةبالقارة  األمریكياالهتمام  إن

 باهضةقاعدة عسكریة  إنشاءلة أفي العالم، ولم تكن مس تحقیقهالهدف االستراتیجي الذي تعمل على 
من  ةیاإلفریقالقارة  إنقاذ األمریكیةربما محاولة من الوالیات المتحدة  أوهذا التوجه، التكالیف منحى مغایرا ل

                                                             
1 -YAHIA H. ZOUBIR, op-cit, p 989. 

مذكرة مقدمة لنیل مریم براهیمي، التعاون األمني األمریكي الجزائري في الحرب على اإلرهاب وتأثیره على المنطقة المغاربیة  - 2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیةشهادة الما

  .85 -81، ص ص 2012دراسات مغاربیة، جامعة محمد خیضر، :تخصص
 :، ص2011الحاج لخضر، الجزائر  ، جامعةیررسالة ماجست ،"األمریكیة اإلستراتیجیةفي  اإلفریقيمكانة الساحل "سماء رسولي،ا - 3
.134  

4 -YAHIA H. ZOUBIR, op-cit, p 990. 
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في سیاستها الخارجیة  أمریكا نأ، فالصورة النمطیة التي تكون من مخرجات مثل هذا التوجه هي أزماتها
  )1(".بصورة غیر مسبوقة اإلفریقیةعسكرة سیاستها :"تتجه نحو

قیادة جدیدة تعرف باسم القیادة  إنشاءعن  األمریكيالرئیس  أعلن 2007ففي السادس من فیفري 
 اإلفریقیةهو العمل مع الدول  األساسيهدفها  اإلفریقیة، مجال اختصاصها سیشمل كامل القارة اإلفریقیة

  .األمنیةمن واستقرار، وهذا عبر الشراكة آفضاء  إیجادعلى 
« Now is the right time for USAFRICOM. The African continent’s 

economic, social, political, and military importance in global affairs has 
grown tremendously ».(2)  

 إلىن التساؤل الذي یطرح هو لماذا قیادة االفرریكوم في مثل هذا الوقت؟ هذا یدفعنا إبطبیعة الحال ف -
جانبا  إفریقیاجیوسیاسة المصلحیة للوالیات المتحدة التي تعتبر الحدیث عن المكانة المتزایدة إلفریقیا في ال

 األزمات، تامین مصادر الطاقة، احتواء النزاعات في القارة وكذا اإلرهابهاما منها، ضرورة محاربة 
لكن  )3( .من هذا هو التصدي لتنامي التواجد الصیني في القارة وأكثرواألوبئة  مراضاأل، محاربة اإلنسانیة

ستراتیجي في هذه القیادة والذي یندرج في ما هو الجانب اإل اإلرهابمجال مكافحة  نأفت االنتباه ما یل
هي التي تطغى على الجانب  األمنیة، من هنا فان المسائل اإلرهابیعرف بالحرب العالمیة على 

 .إفریقیافي المعادلة المصلحیة للوالیات المتحدة في  ويقوالطااالقتصادي 
التي منحت البعد االستراتیجي إلفریقیا في االعتبارات المصلحیة للوالیات  اإلستراتیجیةفمن القضایا 

  :المتحدة نذكر النقاط التالیة
 ؛األخرى األمنیةعدید التحدیات  إلى إضافةحیویة،  كأولویة اإلرهابمكافحة  إدراج  
 ؛على مصادرها والسیطرةبالطاقة  اإلمدادتامین وضمان  إیجاد  

                                                             
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیةومنحة إفریقیة،  أمریكیةجدیدة إلفریقیا فرصة  أمریكیةجاسم خیري عبد الرزاق ، قیادة عسكریة  - 1

  .89-  88ص ص 
2 -General William, UNITED STATES AFRICA COMMAND, the house armed services committee, 14 
NOVEMBER 2007, p 01. 
3 -Sean McFate, U.S.AFRICA COMMAND: a new strategic paradigm?, Military review, January-February 
2008 , p  p,10 – 11. 
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 1(.إفریقیاالصیني في  تنامي التواجد(  
خبرتها في  إلى إضافةوالقدرات التي تحوز علیها،  دلموار اوكذا حجم  اإلستراتیجیةمكانة الجزائر إال أن  -

كونها دولة محوریة في  خاصة األخرىعدید االعتبارات  إلى إضافة، )اإلرهابمكافحة ( األمنيالمجال 
التي یجب  اإلستراتیجیةالجزائر على اعتبارها الدولة  إلىنظر نظر الوالیات المتحدة، فان قیادة االفریكوم ت

 اإلفریقیةلمثل هذه المبادرات، فاغلب الدول  ةتحتضن مقره، لكن هذا لم یحدث بل فیه معارضة ومقاوم نأ
 )2( .في القارة ومنه معارضة سیاسات العسكرة في القارة بأكملها األجنبیةتعارض تواجد القواعد العسكریة 

  :الدور الجزائريو  اإلرهابحرب الدولیة على ال -د
 إلى أشارفانه  اإلرهابحول  département d’Etat américain leفي التقریر السنوي الذي یعده 

  :اإلرهابالنقاط التالیة فیما یخص الدور الجزائري في مكافحة 
 .اإلرهابالحرب العالمیة على  إطارفي  أساسيالتذكیر بكون الجزائر مفتاح  -
في الجزائر من درك، جیش، مخابرات  اإلرهابالرئیسیة المعنیة بمكافحة  األمنیةتحدید الفواعل  -

  ...وشرطة
 واألمنیة، وهذا مع تقویة جهودها العسكریة اإلرهاباستمرار دعم الجزائر لجهودها في مكافحة  -

عبد الملك : "بزعامة مياإلسالیبقى القاعدة في بالد المغرب  إرهابي تهدیدبرز أن أ، خاصة و وعصرتنها
 اإلرهابتواجد بقایا  إلى فإضافة، وهما من جنسیة جزائریة، "مختار بلمختار: "والمرابطون بقیادة" دروكدال

من الجزائر یبقى في ، علیه فأفي الساحل خاصة في مالي و لیبیا جود مناخ امني هشو في الداخل، مع 
  .منه اإلقلیميحالة هشاشة خاصة 

ن بین الجزائر والوالیات المتحدة من خالل برامج تكوین لمواجهة التهدیدات الطارئة، وكذا تعزیز التعاو  -
 Department of( إطارفي  اإلرهابفیما یخص تطبیق القوانین الخاصة بمكافحة 

StateAntiterrorism Assistance (ATA( وكذا تعاون في مجال مراقبة الحدود ،)Regional 

                                                             
1 -Raphaël RAMOS, Etats-Unis/Afrique : Washington accorde une importance « stratégique » au continent 
noir en créant un commandement interarmes pour l’Afrique, European Strategic Intelligence and Security 
Center (ESISC),2007, p 03 
2 -Sean McFate, op-cit, p 18. 
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Border Control Management course ( ،التعاون  إلى إضافةمع كل من الجزائر، تونس والنیجر
  )1(.  اإلجرامیةوالجماعات  لإلرهابیینوقطع مصادر التموین  ،في مجال تجریم دفع الفدیة

  

  (ONU - UE)  المقاربات المنظماتیة : ثالثا
  

  :  اإلستراتیجیة األوروبیة لتحقیق األمن و التنمیة في الساحل .1
 إنیدرك حجم المخاطر التي یمكن للتهدیدات التي تنتشر في الساحل  أصبح األوربياد االتح إن -

، الهجرة غیر الشرعیة والجریمة اإلرهابيواستقرار كامل القارة، فالتهدید  بأمنتعترض لها بما یمس 
وبحكم هذه العابرة للحدود  التهدیدات، كذلك بحكم طبیعة أوربيبل مشكل  إفریقيالمنظمة لم تعد مشكل 
التاریخي للقارة العجوز في القارة السمراء من مخلفات االستعمار والتبعیة  اإلرثالقرب الجغرافي وكذا 

 األمنسیاسته الخارجیة وسیاسات  آلیاتوعبر  األوربيتحاد ن اإلإقتصادیة والثقافیة لها، من هنا فاال
 إدارة إلىبدوره ووفق اداركاته ومصالحه المشترك فانه یتحرك لیبادر  األمنوالدفاع المشتركة وعبر مفهوم 

  .األحیانالتي تطبع هذا الفضاء لكن وفق مقاربة معیاریة ال صلبة في اغلب  األمنیةالقضایا 
ساحل مستقر وآمن، علیه فهي تعمل مع عدید الفواعل العالمیة على تحقیق  أوربامن هنا فمن مصلحة 

  )2(.التقني تكتفي بالدعم المالي األحیانهذا، لكن في اغلب 
التنمیة في الساحل باإلستراتیجیة األوروبیة لألمن و قام االتحاد األوربي بتبني ما یعرف من هنا 

» stratégie de l’Union européenne pour la sécurité et le développement au Sahel « - 
أوربا، و هذا حسب نمط  بناءا على أن منطقة الساحل في اإلدراك األوربي، تشكل تهدیدا ألمن 2011في 

بالتالي قد تنتشر في دول شمال إفریقیا و  االعتماد األمني المتبادل، فالتهدیدات المنتشرة في هذه المنطقة،
  .فإنها في نفس الوقت تؤثر على أمن أوربا

لهذا فاإلدراك األوربي ونظرته إلى دول الساحل یقوم على الربط بین األمن والتنمیة في حل مشاكل 
قة، خصوصا ما تعتبرهم دول القلب، األمر الذي یبین أن أوربا تملك نفس التقسیم الجیواستراتیجي المنط

                                                             
1 -Department of State Publication, Country Reports on Terrorism 2014, United States:Bureau of 
Counterterrorism,  June 201 5, p-p 158-161. 
2 - Thomas Renard, Terrorism and Other Transnational Threats in the Sahel: What Role for the EU?, Center 
on Global Counterterrorism Cooperation, POLICY BRIEF, 2010, p05. 
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هذا ال مالي، موریتانیا، النیجر، و : ولةالتي  تشمل كل من دي إطار تعاملها مع دول المیدان و للجزائر ف
فعلى سبیل . مصلحتهو ه ینفي وجود هندسات انفرادیة لدول أوروبیة عدیدة، بطبیعة الحال كل حسب إدراك

  .غیرهاال الحصر نذكر فرنسا، ألمانیا والمملكة المتحدة و  الذكر
  :اإلستراتیجیة األوروبیة تركز على أربعة محاور أساسیة یمكن إجمالها في 

إن الهدف من هذا المجال هو المساهمة في  :تشجیع التنمیة، الحكم الراشد، وحل الصراعات .1
ماعیة، بما یسمح بتحسین الظروف المعیشیة لسكان المنطقة، ومنحهم  التنمیة اإلقتصادیة واإلجت

فرص إقتصادیة، ومن ثم الحیلولة دون أن تتحول هذه المنطقة لنشاط الجماعات المتطرفة 
والجریمة المنظمة، والعمل على تقویة مؤسسات الدولة، ودعم میكانیزمات الحوار الوطني لحل 

 .مختلف الصراعات
 .إلقلیميتشجیع التعاون ا .2
حیث أن عدم  االستقرار في المنطقة سببه مشكل  :تقویة القدرات األمنیة الوطنیة ودولة القانون .3

التنمیة، یضاف إلى هذا عجز الدول، وعدم قدرة قواتها المسلحة على ضمان وفرض وجودها 
 .الفعال في هذه المناطق 

تطور العنف، من مل بروز و اویركز هذا المحور على محاربة عو  :تحسین المستوى االقتصادي .4
خالل العمل على محاربة الفقر والتهمیش االجتماعي، الذي تعاني منه مجتمعات منطقة 

 )1(.الساحل
 : تحدیات دول المیدان حسب إدراك البعثات األوربیة

 المناخیة المشكلة لمنطقة الساحل تضافالبیئة الطبیعیة و  :حل الصراعات الداخلیةالتنمیة، الحكامة و  .1
تحدیات التي تعتري هذا الفضاء، والتي تتمحور حول تحدي الحكامة الها جملة من األزمات و إلی
 .التنمیة في وضع مليء بالصراعات و األزماتو 

ود التهدیدات األمنیة في الساحل لها خصوصیة عدم االعتراف بالحد: الدبلوماسیةالمبادرة السیاسیة و  .2
ل، بل وأكثر من ذلك أنها تستغل ضعف الرقابة على الحدود بسیادة الدو  الوطنیة وبالتالي عدم اإلقرار

مصدر ف الرؤى والتصورات حول طبیعة و ، إضافة إلى اختال)أمن الحدود(لتتحول إلى تهدید حقیقي 
 اإلفریقي الساحلو التهدیدات وسبل مواجهتها، مع غیاب تنظیم إقلیمي یشمل كل دول المغرب العربي 

                                                             
1  - William ASSANVO  , «REFLEXION SUR LA STRATEGIE EUROPEENNE   POUR LA SECURITE ET LE 
DEVELOPPEMENT DANS LE SAHEL », Notes D’Analyse, N°.05, octobre 2011, p.p 2-4. 
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اجهة األزمات المصحوب بتنسیق عملي ضعیف األمر نفسه على ما یؤدي إلى تعامل فردي في مو 
  . التنمویةظیم الجوانب السیاسیة، األمنیة و المستوى الدولي، أین نسجل غیاب تن

ما یمكن مالحظته هو نقص في القدرات اإلستراتیجیة واألمنیة بشكل عام  :األمن وحكم القانون .3
 .ینعكس على نقص كفاءة القضاء وقدرة قوة القانونیضاف إلیه ضعف اآللیات القانونیة، األمر الذي 

في إقلیم الساحل، هناك ترابط بدیهي بین مختلف :  محاربة ومنع انتشار العنف األصولي والرادیكالیة .4
العوامل، كالفقر وغیاب العدالة اإلجتماعیة، مع غیاب للتنمیة اإلقتصادیة، تنامي خطر الرادیكالیة 

ثل في تجنید الشباب على ید تنظیم القاعدة في بالد المغرب خر یتمآحدي الذي تحول إلى ت
 )1( .اإلسالمي

حتى باقي المبادرات، هو عدم القدرة في إیجاد اإلستراتیجیة األنسب ا یعاب على المبادرة األوروبیة و لكن م
ارها ووضع التنمیة في الساحل التي تم إقر ه اإلستراتیجیة األوربیة لألمن و في الوقت الالزم، وهو ما تبین

  )2(.2011میكانیزمات تحقیقها في 

  :إستراتیجیة األمم المتحدة .2

، مع العمل الفقیرةتقلیص الهوة بین الدول الغنیة و  لقد عملت هیئة األمم المتحدة منذ بدایة التسعینات إلى
السابق األمین العام " بطرس بطرس غالي"ستقرار، األمر الذي أبرزته إسهامات إعلى إزالة مظاهر الال

لألمم المتحدة، عبر األجندة من أجل السالم واألجندة من أجل التنمیة  في بدایة التسعینات، نفس الفترة 
التي شهدت إقرار برنامج األمم المتحدة حول التنمیة البشریة، مع إقرار أهداف األلفیة من أجل التنمیة في 

في : "یحمل عنوان 2005تابة تقریر سنة ، كما ساهم األمین العام السابق كوفي عنان في ك2000سنة 
 ".صوب تحقیق التنمیة، األمن وحقوق اإلنسان: جو أفسح من الحریة

و الذي اهتم بدراسة الوضع في منطقة الساحل  2013لكن التقریر الصادر عن هیئة األمم المتحدة في 
الوضع الراهن، حیث یشیر عمل على تجاوز الإلستراتیجیة التي یتم من خاللها یوضح اإلدراك األممي و ا

                                                             
1 - Service Européen pour l'Action Extérieure,  « STRATEGIE POUR LA SECURITE  ET LE 
DEVELOPPEMENT AU SAHEL », citing : http://eeas.europa.eu/index_fr.htm, 22.10.2013, 10 : 33, p 3. 
2 - Bérangère ROUPPERT, « les Etats sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux le cas de l’union 
européenne en particulier », Bruxelles: Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité 
(GRIP), 6 décembre 2012,  p 06. 
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في  الحالیةالصحراء الكبرى تؤثر على التطورات كون التطورات في منطقة الساحل و  هذا التقریر إلى
ة تكون مصحوبة تتأثر بها، وبالتالي فسیكون من الضروري إیجاد مقاربة شاملشمال وغرب إفریقیا و 

أین یمكن إجمال . شاكل تؤثر علیهمالسكان في دول منطقة الساحل كلما حدثت مبإشراك الحكومات و 
 :إدراك األمم المتحدة  في التحدیات واألزمات التي تشهدها منطقة الساحل في النقاط التالیة

أبعاد عدیدة، أثرت جود أزمات متعاقبة على مستویات و تشیر إلى و : تحدیات الحوكمة و األمن .2
، األمر الذي بدوره یؤثر على الهشاشةصف بالعجز و على قدرة دول المنطقة، التي عادة ما تو 

  .وضع األمن اإلنساني، و كذا الحكم الراشد و الضعف المؤسساتي
اإلنسانیة التي تعاني منها منطقة یشیر إلى التحدیات اإلنمائیة و  :التحدیات اإلنمائیة و اإلنسانیة .3

ائیة لم، مصحوبة بأزمات غذالساحل، حیث أنها تعرف أدنى معدالت التنمیة البشریة في العا
كذا تحدیات الزیادة في النمو السكاني، و كذا المتغیرات المناخیة، كل هذا ینذر وصحیة، و 

قود إلى استغالل أفراد الذي بدور ی. الحرمانمتأزم المؤدي إلى انتشار الفقر و بالوضع اإلنساني ال
  )1(.تجنیدهم من طرف الجماعات المسلحةو المنطقة، 

 :ما سبق یمكن القول أنها تركز أساسا علىإستراتیجیة األمم المتحدة من كل 
  التنمیة؛ترقیة كل من األمن و  
 خلق إحساس بضرورة إسراع دول الساحل في توفیر الحاجیات األساسیة لشعوب المنطقة؛  
 الخروج من دائرة العجز والفشل؛إلى القیام بمهامها األساسیة، و  دفع دول ساحل  
 2(.التعاونطریق العزلة أو إعاقة الشراكة و  نالعمل على تحقیق تنمیة مستدامة لن یتحقق ع( 

  :المتحدة لتنامي التهدیدات في منطقة الساحل األممادراك 
رهابیـة، بمـا فیهـا تنظـیم القاعـدة في بـالد المغـرب اإلسـالمي وحركــة التوحیــد والجهــاد اإلنشاط المنظمات 
  .في غــرب أفریقیــا

ألمـن مـن جـراء الـنزاع المـسلح وانتشار األسلحة والجریمة المنظمة عبر التهدیـدات الخطـیرة للـسالم وا
الوطنیة، بما في ذلك األنشطة غیر المشروعة مـن قبیــل االتجــار بالمخــدرات في منطقــة الــساحل وارتباطــه 

  . المتزایــد باإلرهــاب في  بعــض الحــــاالت
                                                             

  .06-02ص . ، صمرجع سابق الذكر، "تقریر األمین العام عن الحالة في منطقة الساحل"مجلس األمن،  - 1
2 - International Peace Institute (IPI), op - cit, p 03. 
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رتكبــها في المنطقة جماعات إرهابیة وجماعـات متطرفـة أخـرى، ومـا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــتي ت
  )1(. تمارسـه تلـك الجماعـات مـن عنف ضد المدنیین، وال سیما النساء واألطفال

تكون مصحوبة بتوفیر مجموعة من العوامل الرئیسیة التي من  أنیجب  اإلستراتیجیةخطوات هذه 
 :حتواء هذه لتهدیدات والتي من بینها نذكرواالستقرار وا األمنمخرجاتها تحقیق 

  تعزیـــز مؤســـسات الدولـــة، والتنمیـــة االقتـــصادیة واالجتماعیة الشاملة، واحترام حقوق اإلنسان
  وسیادة القـانون؛

 ضـروریة لضمان األمن والتنمیة واالستقرار على المدى الطویل في منطقة الساحل؛ 
  ومنـسق یـشمل جوانـب الحكم واألمن وحقوق اإلنسان والمساعدات نهج متسق وشامل  إتباعأهمیة

اإلنسانیة والتنمیة إلنهـاء التهدیـدات الـتي یتعرض لها السالم واألمن في جمیع أنحـاء منطقـة 
  الـساحل، ولمعالجـة األسـباب الجذریـة لهذه التحـدیات، 

 حل الفوریة واحتیاجاتها على المدى الطویلتعبئـة المـوارد والـدعم لتلبیـة احتیاجـات منطقـة الـسا  
 تعزیـــز التعـــاون عـــبر اإلقلیمـــي والمساعدات الدولیة الموجهة إلى منطقة الساحل . 
  األمـم المتحـدة بالتـشاور على نحو وثیق مع دول منطقة الساحل وغرب أفریقیـا  إستراتیجیةتنفیـذ

ألفریقــي، والجماعــة االقتــصادیة لــدول غــرب أفریقیــا والمغـرب العـربي، وكـذلك مـع االتحــاد ا
واالتحــاد االقتـصادي والنقدي لغرب أفریقیا، واتحاد المغـرب العـربي، وتجمـع الـساحل والـصحراء 

ك واالتحـاد  األوروبي، والمؤســسات المالیــة اإلقلیمیــة، بمــا فیهــا مــصرف التنمیــة األفریقــي، والبنــ
  )2( .اإلسالمي للتنمیة، وسائر الشركاء والمانحین على صعید ثنائي

  أهمیـة تجنـب االزدواجیـة في الجهـود وعلـى ضـرورة تعزیـز المـشاركة الجماعیـة في  أنحاء منطقة
 . الساحل

 وضــع  تعزیــز التعــاون والتنــسیق بــین دول منطقة الساحل وغرب أفریقیا والمغرب العـربي مــن أجــل
اســتراتیجیات شــاملة وفعالــة لمكافحة أنـشطة الجماعـات اإلرهابیـة علـى نحـو شـامل ومتكامـل 
ولمنـع انتـشار جمیـع األسلحة وكبح الجریمة المنظمة عـبر الوطنیـة، بمـا في ذلـك األنـشطة غـیر 

 . المـشروعة مـن قبیل االتجـار بالمخـدرات
 ون في منطقــة الــساحل والمغــرب العــربيمراقبـة الحـدود والتعــا . 

                                                             
  .3-2، ص ص 2013جوان  16المنعقدة في  7001 األمن ، مجلسالــسالم واألمــن في أفریقیا “ رئیس مجلس األمن،- 1
  .3-2ص ص  نفس المرجع، - 2
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  أهمیة التنسیق اإلقلیمي والدولي في مجال التصدي لخطر اإلرهاب في منطقـة الساحل، بما في
ذلـك تبـادل المعلومـات والتعـاون الوثیـق بـین األمـم المتحـدة والمنتـدى العالمي لمكافحة اإلرهاب 

 . والمبادرات المعنیة واالتحاد األفریقي وسائر المنظمات
 1( .التــصدي للتحــدیات اإلنــسانیة في المنطقــة(  

  :الرؤیة المستقبلیة للتعاون األمني مع دول الساحل لمواجهة التحدیات المشتركة
فیه قناعة راسخة أن تحقیق األمن لن یتحقق إال في اطر تعاونیة، تشارك فیه عدید الفواعل خصوصا 

في دول الساحل على وجه الخصوص، ففي هذا  اإلطار یبرز رة اإلفریقیة عموما و وضع في القاالمدركة لل
 یمكن أن تكون هناك تنمیة في غیاب السلم واألمن في االتحاد اإلفریقي كفاعل إقلیمي یؤكد على أنه ال

سمراء، مع التنمیة في القارة الشد هي الكفیلة بحل مشاكل األمن و الحكم الراالقارة، لهذا فإن الدیمقراطیة و 
التأكید على ضرورة أن تضع الدول اإلفریقیة نظاما دفاعیا للحفاظ على مواردها الحیویة أمام عودة 

  )2(.االستعمار الجدید

من جهة ثانیة فإن الجهود الحالیة، یجب أن تدعم أكثر لمواجهة حالة األزمات التي تتخبط فیها دول 
اإلقلیمي، فالمتمعن في الفواعل المعنیة باالستقرار في ما دون قة خصوصا على المستوى اإلقلیمي و المنط

اإلدراك، األمر الذي یبینه انخراط كل من الجزائر         یر إلى أن فیه تشتت في المواقف و الساحل، یش
وموریتانیا في اتحاد المغرب العربي، التشاد في مجموعة االقتصادیة لبلدان وسط إفریقیا، النیجر         

  )3(.ي المجموعة االقتصادیة لبلدان غرب إفریقیاونیجیریا ف
  
  
  
 

                                                             
  .3-2ص ص  ،مرجع سابق الذكر ،، الــسالم واألمــن في أفریقیارئیس مجلس األمن - 1
  .56، ص مرجع سابق الذكرمحمد جعفر،  - 2

3 - Henri PLAGNOL, François Loncle,  « LA SITUATION SECURITAIRE DANS LES PAYS DE LA ZONE 
SAHELIENNE », France: Rapport  d’information, N°.4431, Assemblée Nationale Française, La Commission 
des Affaires Etrangères, 6 mars 2012, p 76. 
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مستقبل الدور الجزائري في ظل الرهانات التي تطبع الساحل : المبحث الثاني
  اإلفریقي
  
 تواجه التحدیات نأ بإمكانها التي اإلقلیمیة القوة تبقى الجزائر فان القوة قیاس منهج إلى استنادا -
 النزاعات حل في الوسیط دور لعب عبر سواء، المناسبات عدید في به قامت الذي األمر وهو األمنیة
 مسار استكمال على العمل ومنه ،2015 في المالي الملف كحل توافقیة سلمیة حلول إیجاد أو ،ةاإلقلیمی
  .ستقرارواإل األمن تحقیق ومنه البناء إعادة

جنوب  إفریقیادیدة في منطقة ستظهر توجهات ج 2025انه وبحلول سنة  إلىفالتقاریر االستشرافیة تشیر 
قتصادیة ومجال الطاقة والتكنولوجیا التي ستحدد جهود التنمیة اء من حیث التركیبة السكانیة، اإلالصحر 

 )1(.ن تطور معظم توجهات تلك الدول تعمد على القرارات السیاسیةالتي ترتكز علیها دول المنطقة، أل
 في منه، األمني خاصة الدور الساحل منطقة في زائرللج المستقبلي الدور عن الحدیث من هنا فان -

 بنا تدفع بریة حدود في غلبهاأ مع تشترك التي الساحلیة المنطقة في األمنیة التهدیدات تنامي ظل
 استنادا وهذا جدیة بأكثر األمور اخذ حیث هذه، من التهدیدات مع للجزائر األمني التعاطي في رالنط إلى

 :ةوجماعی شاملة مقاربة على

 : شاملة مقاربة/ا
ة والساحلیة تعرف عدید التحدیات التي تنتظرها وهذا على شتى یفالجزائر على غرار باقي الدول المغارب

وحتى األمنیة، لكن اإلشكال هو كیفیة ....قتصادیةجتماعیة، اإل، السیاسیة، اإلوالمیادینالمستویات 
ائر لمواجهة كامل هذه التحدیات والتهدیدات المحیطة استغالل هذه الموارد واإلمكانیات التي تزخر بها الجز 

منطقة  في األمنیة التهدیدات انتشار إلى المفضیة الهیكلیة باألسباب األخذ إلى یشیر هنا الحدیث، ف)2(بها
 : منها والتي نذكر والطبیعة المصدر  حیث من وتتعدد ىتتنام أخذت والتي الساحل
 ؛اإلرهاب .1
 ؛هاشكالأ بكل المنظمة الجریمة .2

                                                             
، عدد مجلة الجیشة، مساعید ضریف: والتشاؤم، ترجمة التفاؤلبین  2025جنوب الصحراء بعد سنة  إفریقیاسامیة جناوي ،  - 1

  .41، ص 2014 أوت، 613
2 - Jean-François Daguzan, « L'Algérie face aux crises », Maghreb - Machrek,  2009/2 N° 200, p. 11 
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 الدوالتي؛ الفشل .3
 التعلیم؛ في ونقص ومجاعة فقر من اإلنساني األمن .4
 الغذاء؛ في ونقص التصحر، الجفاف بانتشار البیئي األمن .5
  استراتیجي انكشاف مخاطر إلى إضافة عالیة نفاذیة وذات مائعة أصبحت التي الحدود امن .6

 الرمادیة؛ المناطق نطاق واتساع
 للسالح؛ المكثف االنتشار .7
 یهدد الذي زواداألو  الطوارق مشكل مع خاصة ،نفصاللإل الدعوة  مخاطر وبروز األقلیات أزمة .8

 .الساحل منطقة في الفتیة القومیة الدول
 ومقاربة نهج إلى استنادا واحتواءها استئصالها إلى وتسعى الجزائر تدركها والمخاطر التهدیدات هذه كل -

 واإلنسانیة اإلیدیولوجیة السیاسیة، التنمویة، البیئة، بعاداأل كل االعتبار بعیث األخذ على تستند شاملة
 نأ منها إدراكا ، الصلبة القوة استعمال إلى اللجوء بدون وهذا المنطقة، في المنتشرة والمخاطر للتهدیدات

  .األزمات هذه حل إلى یؤدي لن المنطقة عسكرة

 :مقاربة الجماعیة/ب
ثل هذه المقاربة تستند على عمل جماعي سواء على المستوى تبني م إلىلكن وفي المقابل یبقى اللجوء 

لن تستطیع لوحدها احتواء مثل هذه  ،، الن الدول القومیة مهما بلعت من قوةاإلقلیميما دون  أو اإلقلیمي
في شكل  المجاورةمن هنا فان الجزائر عمدت على العمل مع الدول . التهدیدات ذات الطبیعة الالتماثلیة

ألنها تشترك في الهواجس األمنیة  ،اإلقلیمي األمنيفكرة المركب  إلىمن خالل االستناد  جماعي ومشترك
المبادرة موجودة ولم یبقى إال تفعیلها وفق  أنلكن رغم التحدیات التي یفرضها هذا العمل الجماعي إال 

 .نهج متناسق یضمن تحقیق نتائج على المیدان
 

ستقرار واإل األمن إقرار: للجزائر إلقلیميا األمنياالیجابیة للدور  اآلثار: أوال
 :اإلقلیمي

 

مكانیة الجزائر في احتواء التهدیدات  األمنيحول الدور  التفاؤل إلىما یدفعنا  أهممن    األمنیةالمستقبلي وإ
  :المحیطة بها نذكر
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  :المالیة األزمة حل/1
 إنسانیةسیة وأمنیة واقتصادیة وأخرى متعددة األبعاد، تشمل جوانب سیا أزمةالمالیة  األزمةتعتبر الجزائر 

دارة )1(ضربت استقرار الدولة والشعب المالي یمكن  األخیرةالمالیة  األزمة، لكن دور الجزائر في حل وإ
 األمن ومنه الساحل لمنطقة األمني بالمستقبل التفاؤل إلى تدفع التي المؤشرات أهم بین اعتبارها من

 السیاسي األمني، شقها في المالیة األزمة حل الجزائریة في لوساطةا نجاح نذكر أینللجزائر،  اإلقلیمي
 یجابیاتاإل بعض رغم األزمة، احتواء في العسكري على السیاسي الحل أهمیة یبرز الذي األمر والتنموي،

 مالي والساحل في التنمیة ومنه األمن واستدامة البناء إعادة أن إال الفرنسي العسكري التدخل سجلها التي
 .الصلب األمن التركیز على فقط ولیس اشمل مقاربة وفق یكون إن بیج

على دول قومیة مستقلة  األساسمتین یستند في  إقلیميجوار  إنشاءفالجزائر ومنذ استقاللها عمدت على 
نموذج الدولة المالیة ابرز مثال، حیث تعاقبت  ولعل إفریقیاوذات سیادة، رغم صعوبة بناء الدولة في 

استبقت الحل  الجزائر و كسابق عهدها وثبات مبادئها، أن إال، 2012سیاسیة علیها، وأخرها ال األزمات
، وهذا عبر فریق وساطة  2015زمة المالیة وهو ما تمخض علیها اتفاق الجزائر في السلمي والسیاسي لأل

ئر عملت على فالجزا. اإلفریقيفي دول الساحل  واألمنالحفاظ على السلم  إلىسعت من خاللها الجزائر 
جتماعي وتشجیع التنمیة قتصادي واإلخالل توفیر البدیل اإلتبني رؤیة ترتكز على سیاسة وقائیة من 

ستقرار في مناطقهم من خالل التكفل وتشجیع السكان على اإل ،ق العمومیةالشاملة عن طریق بناء المراف
  )2( .بانشغاالتهم

  :اللیبیة لالزمة مخرج إیجاد إلى السعي/2
مست بكامل  أمنیةاللیبي وما تبعه من مخرجات  تيالدوالتبعات ما یعرف بالربیع العربي الفشل  فمن -

 أصبحتالجزائر  نأ، حیث ومنها الجزائر اإلقلیميوبالخصوص دول الجوار  ،إفریقیامنطقة شمال 
نجاح في ، من هنا فان الجزائر وبعد الاللیبیة األزمة استمرار مباشر لتبعات وانعكاسات بشكل معرضة

لحله ومنه  إلحاحا األكثرزمة المالیة، فان الملف اللیبي هو تسویة سلمیة لأل إلىالحوار المالي والوصول 
 .ككل ةیالمغاربالمنطقة  إلىومنه  ،لیبیا إلىستقرار والسلم اإل إعادة

                                                             
، ص 2013، افریل 597العدد : مجلة الجیش، ال مناص من الحلول السلمیة التفاوضیة، اإلفریقیة، النزاعات في القارة  )-، -(- 1

22.   
   .22، ص نفس المرجع -2
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 مثل اإلقلیمیة، القضایا بعض في فقط ینحصر قریب وقت إلى الجزائري، الحضور كان فحتى وان -
 یفسره ما وهو حجما، أكبر قضایا في مطلوبا دورها وبات تغیرت األمور  أنالغربیة، إال  الصحراء قضیة

 قبل من ترحیبا یلقى الذي الجزائري، الدور عن بعیدا اللیبیة لألزمة حال یرى ال الذي الفرنسي، الموقف
 .مالي أزمة حل في أیضا نجحت بعدما اللیبیة، الفصائل مختلف

معقد، عملت الجزائر على لعب دور الدولة المصدرة لالستقرار  إقلیميوفي ظل واقع جیوامني من هنا  -
زمات التي تعتري معظم الدول ئها في منح حلول سیاسیة سلمیة لألفي جوارها اإلقلیمي، مع التمسك بمباد

یاستها الخارجیة التوجه البراغمتي الحدیث للجزائر في س أنالذي یدعنا نقول  األمرالمتاخمة لحدودها، 
  )1(".القائم األمنيللوضع  اإلستراتیجیةتفادي التبعات : "یستند على ضرورة

حة وطنیة، الهدف منها لى مصالإ حوار وطني شامل و  إلىدعت الجزائر الفرقاء اللیبیین  2014فمنذ  -
وبالتالي  ،زمة لحالیةومنه البحث عن مخرج لأل ،یاتقتتال بین مختلف الفصائل والمیلیشكان وقف اإل

بین  2013الموقع في " اتفاق غدامس"تفعیل  إعادةواألكثر من هذا . نتقالیةضمان نجاح الفترة اإل
الجزائر، تونس ولیبیا، لكن وقبل هذا عملت الجزائر على ضمان وجود استقرار سیاسي في تونس لضمان 

مستقر یبدأ من  إقلیميء جوار الذي یضمن بنا األمرالملف اللیبي،  إلىامن الحدود معها، ثم االنتقال 
  .تونس، مالي ولیبیا

« La stabilité politique acquise par son voisin permet ainsi à l'Algérie de 
renforcer la coopération bilatérale de sécurité déjà bien avancée et de 

consolider son rôle de pays-pivot dans la région ».  )2(  

الكبرى  اإلستراتیجیة إطارمكانة تونس في رقعة الشطرنج التي رسمتها الجزائر في  إلىشارة هنا اإل -
مقاربة شاملة وجماعیة الحتواء التهدیدات  إطارالمستندة على سیاسة التحالفات، التي اعتمدتها في 

ة وبراغماتیة، مقابل حسابات عقالنی فیه على، التوجه الذي اعتمدت اإلفریقيالمنتشرة في الساحل  األمنیة
 األزمةفضلت الجزائر محور تونس الجزائر في حل  أینعلى محور آخر هو الجزائر القاهرة،  تكالاإلعدم 
 األزمةمصر، فرنسا وایطالیا لحل  إلیهبالحل العسكري الذي دعت  األخذمع العمل على تفادي ) 3( .اللیبیة

                                                             
1 - Laurence Aïda Ammour, Pour Alger, le chemin de Tripoli passe par Tunis, Middle East Eye, 6 mars 2015, 
p 01. 
2 - ibid, p 01. 
3 - ibid, p 01. 
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 األزمةملف  ةإدار ، قناعاتها ومنه طریقة إدراكهاض الذي عملت فیه الجزائر على فر  األمراللیبیة وهو 
  .اللیبیة من خالل لم شمل الفرقاء اللیبیین حول طاولة الحوار والتفاوض

  :المنظمة والجریمة اإلرهابیة التهدیدات احتواء في المستمر العمل/ 3
واألكثر  األبرزبر الجریمة المنظمة في منطقة الساحل یعتو  اإلرهابفیما یخص مكافحة  يفالدور الجزائر 

  : العدید من المؤشرات إلىهذا استنادا   األجنبیة أو اإلقلیمیةسواء  ،فعالیة ونجاعة من باقي الفواعل
ن ابإاجع للظروف التي عرفتها الجزائر وهذا ر  اإلرهابتابع لخبرة الجزائر في مجال مكافحة : األسبقیة -

لها طابع  أضفتالتي  اإلرهابلحرب الدولیة على غایة الدخول في ما یعرف با إلىالعشریة السوداء، 
  .االعتراف الدولي بالمكانة واألسبقیة في هذا المجال

حیاء وتطویر الجیش  إعادةفي مسار  1999تابع لفكرة كون الجزائر دخلت في: االحترافیة - بعث وإ
الحدیثة وبالتالي القدرة  منیةاألالتي تمكنها من مواكبة التهدیدات  األساسیةوالوسیلة  األداةالوطني الشعبي، 

  .على مواجهتها
من خالل وجود عناصر ذات خبرة وكفاءة في مجال مواجهة التهدیدات الالتماثلیة وكذا في : الكفاءة -

اإلرهابیین، مع القدرة على  التكیف مع  آثاراستغالل القدرات المادیة والوسائل التكنولوجیة في تقفي 
  .الجیوامنیة في منطقة الساحل التحوالت التي شهدتها الساحة

یبرز من خالل استناد القوى الكبرى المنخرطة : االعتراف الدولي بالدور والمكانة المحوریة في المجال -
الذي منح للجزائر  األمر ،في ما یعرف بالحرب العالمیة على اإلرهاب، على التجربة الجزائریة في المجال

خاصة  ،برة والكفاءة والفعالیة في مواجهة التهدیدات الالتماثلیةمكانة دولیة معترف بها في ما یخص الخ
  .المنظمةوالجریمة  اإلرهاببعد تحالف 

  :واالستعداد الحتواء ومواجهة التهدیدات اإلرادةالعسكري دلیل على  اإلنفاقزیادة / 4
 :له موقع لها ارأشالساحل، والتي  منطقة و العربي المغرب في األول العسكریة القوة الجزائر حیث بقیت

"www.globalfirepower.com"، لسنة  العالم، عبر العسكریة الشؤون متابعة في األمریكي المتخصص
 الجیش وصنف الدراسة، شملتها دولة  126 بین الماضیة، من السنة عن مراتب بأربع ، لتتقدم2015 
 27والـ دوالر، ملیار 10,57بـ المقدرة السنویة المیزانیة من خصوصا عربیا، ثانیة كریةعس كقوة الجزائري

 .عالمیا
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 العسكري اإلنفاق، فان "سیبري "العالمیة السالم ألبحاث ستوكهولم معهد" لـ وفي تقریر أخرىمن جهة 
لجزائریة في هنا تبرز النیة الواضحة من طرف الدولة ا إلى ،2014 في %12.2 بـ ارتفع الجزائري

 األمنیةة التحوالت هالذي یمكنه من مواج األمرمواصلة جهود تقویة وتحدیث الجیش الوطني الشعبي، 
الضامن  األمنمطلب  أن إالالتكلفة قد تبدو مرتفعة  أنالتي تشهدها المنطقة الساحلیة والعربیة، رغم 

دور النظر في  إلىما یحیلنا  .حمر لضمان المصلحة الوطنیةأللبقاء یبقى مطلب حیوي وخط  األساس
 إال أنجتماعیة والثقافیة، اإل، قتصادیةستقرار لكل الجوانب السیاسیة، اإلاإلنفاق العسكري في ضمان اإل

لیست فكرة جدیدة، ألن النفقات العسكریة كانت دائما مصممة على أنها فكرة نزع السالح لصالح التنمیة 
لن تؤدي على األقل في المدى الطویل إلى فائض في نمو  نفقات غیر منتجة، ما یعني أن تخفیضاتها

  )1(.االقتصاد، لكن األمن یمثل أولویة ال یدركها اخصائیوا االقتصاد دائما بنفس الطریقة

 األلفیة أهداف وتحقیق والمجاعة الفقر مكافحة اإلنساني، األمن تحقیق على العمل/ 5
  :التنمیة اجل من

 التي المشاكل تنامي عند خصوصا مستداما أمرا یكون لن التنمیة دون من وحده األمن تحقیق إن -
 تحقیق فإن هنا من إقتصادیة، و إجتماعیة طبیعة ذات تكون ما الغالب في والتي الالاستقرار، إلى تدفع

 الفرد ألن العنف، إلى اللجوء یشجع لن تحقیقها أن بمعنى المفعول نفس یحدث لن أوال، المستدامة التنمیة
 خصوصا .فالعنو  القوة استعمال إلى یلجئ لن كرامة، في یعیش لكي المالئمة الظروف كل له فرتتو  إذا
 یتضح الذي األمر للخیارات، مستمر توسیع أنها أساس على التنمیة تعرف البشریة التنمیة تقاریر وأن

 :اإلنساني واألمن البشریة التنمیة مصطلحي طبیعة إدراك عند أكثر
 البشر؛ خیارات توسیع إلى شیرت :البشریة التنمیة •
 ومكان زمان كل في الخیارات بهذه اإلنتفاع بمقدورهم األفراد كون إلى یشیر :اإلنساني األمن •

 )2(.غدا یفقدها لن الیوم تحوزها التي الخیرات هذه أن إدراكهم مع بحریة

                                                             
دیوان : محمود براهم، الجزائر:ترجمة ، طبعة ثانیة،العولمة االقتصادیة و األمن الدولي مدخل إلى الجیواقتصادجاك فونتانال،  - 1

  .294 - 293ص . ، ص2009المطبوعات الجامعیة، 
2 - Maria RAQUEL FREIRE, Paula Duarte Lopes« THE SECURITIZATION OF DEVELOPMENT AND HUMAN 
(IN) SECURITIES », Stockholm : University of Coimbra-Portugal, SGIR, 9-12 september, 2010, p.p 02 – 03. 
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 برزت بالحوكمة رتبطةالم السیاسیة فالمسائل  الفقر، ظاهرة على بالقضاء مرتبطة الساحل منطقة فتأمین
دراكو  تعریف في الشعب مشاركة یمثله لما نظرا أساسي، كمتغیر  مع مجتمعاتهم، تعتري التي المشاكل إ
  )1(.المدني المجتمع إدماج

 في حتى بل السالم لبناء فقط لیس محوریة كمقاربة واعتبارها جنب، إلى جنبا التنمیة  األمن تحقیق إن -
 نمو یكون أن یمكن ال أنه حیث ،"المستدام بالسالم" وصفه یمكن الذي األمر السالم، تثبیتو  حفظ

 مجال في التعاون تشجیع  لتقویة كوسیلة یعتبر خاص بشكل النزاع فمنع ،وأمن سالم بدون مستمر
   )2( .التنمیةو  السالم بناء عملیات في كلها عوامل مساعدة به، معترف مدني ومجتمع التنمیة،

ضروري  امرأتحقیقه  أصبح اإلنساني فاألمنالجزائر وتعمل على تحقیقها،  تدركها األموركل هذه 
من هنا فان الجزائر  اإلنساني أمنهان منطقة الساحل تبقى بعیدة عن تحقیق أ، خاصة و األمنالستدامة 
 األمنیةفي مواجهتها للتهدیدات و  ،تحقیقها لالستقرار في المنطقة اللین في األمنالصلب و  األمنتربط بین 

الدول الساحلیة لتكون بذلك من بین  تعرفهالمزري الذي  اإلنسانيالمنتشرة، والتي عادة ما ترتبط بالوضع 
 أشكالحتضان وانتشار كل المالئم إل خومنه توفیر المنا ،منأة لحالة الالالهیكلیة المسبب األسباب أهم

 .التهدیدات

  :والتنمیة األمن استدامة على العمل/ 6
 من مستقرة نماذج تنمیة في مماثلة بصورة و بل العسكریة، القوة في فقط یكمن ال نيالوط األمن إن -

ذا واالستقرار، النظام من أدنى حدا یتطلب فاألمن الداخل، في السیاسي و االقتصادي النمو  توجد لم  وإ
 .واإلستقرار السلم تحقیق المستحیل من فإنه منها، األدنى الحد یتوفر أو تنمیة
 3) ("للمجموعة الشامل لألمن األول الدفاع خط تمثل "أنها أساس على إلیها النظر یمكن لتنمیةا فان لهذا

 الفقر حاالت حیث مناطق في تنتشر المنظمة، والجریمة اإلرهابیة الجماعات أن مثال هنا من یتضح
 مناطقوال والنیجر مالي شمال في آمنا مالذا وجدت أنها خصوصا واإلقتصادي اإلجتماعي والتهمیش

                                                             
1 - International Peace Institute (IPI), « SECURITY AND DEVELOPMENT IN THE   SAHEL-SAHARA », 
Niamey : International Peace Institute (IPI), An international seminar on security and development in the 
Sahel-Sahara, February 15 - 16, 2013, p 03. 
2- Kristin VAN DER LEE, « A Guidance for Integrating Peace building into Development », European Union: 
Initiative for Peace Building (IFP), 2010,  p 14. 
3 - Neclâ TSCHIRGI, « DEVELOPMENT, PEACE AND SECURITY », USA: a World Vision Journal of Human 
Development, Global Future,  first quarter, 2005, p 04. 
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 واإلقتصادي واإلجتماعي األمني نفوذها بسط في المركزیة الدولة ضعف نتیجة وذلك لموریتانیا، الشمالیة
 مستقر ومناخ أمنیة بیئة إیجاد أن عن الحدیث یمكن فإنه أخرى جهة من أنه إال .المناطق تلك على

 تنمویة إستراتیجیة أي جسیدت في لالنطالق القاعدة یهیئ بدوره الذي األمن، تحقیق أولویة إلى یوحي
  .دولة كل خصوصیات مراعاة مع الحال بطبیعة

 التهدیدات تنامي ظل في التكامل المغاربي ضرورة مستوى على الجزائري لدورا /7
  :األمنیة

كون إال في شكل یلن  األمنیةمواجهة التحدیات  نأمن أي وقت مضى  أكثرالدول المغاربیة تدرك  إن
ن التكامل والتعاون إعنها، من هنا ف منأىیعة التهدیدات التي ال توجد أي دولة في جماعي وهذا نظرا لطب

 الساحل منطقة في السائد األمني الوضع تقییم إطار ففي. من ضروري أكثر أصبح األمنيفي المجال 
 لالدو  رؤساء اجتمع بالمنطقة، المحیطة األمنیة التهدیدات لمواجهة المشترك التنسیق آللیات وتفعیال

 28 بین ما الممتدة الفترة في باماكو، المالیة العاصمة في المشتركة العملیاتیة األركان لجنة في األعضاء
 :أنه معبرا "صالح قاید احمد" الفریق الشعبي الوطني الجیش أركان رئیس صرح أین .2011 أفریل 30 –

 العمل بلداننا من ألي یمكن  ال بأنه القناعة، نفس جمیعا تشاطرونني أنكم یقین على"
 المخاطر لمجابهة إقلیمي بتعاون وثیقا ارتباطا مرتبط منطقتنا استقرار لكون ذلك بمفرده،

 )1(.مصدرها كان أي

الجزائریة ترتكز على مفاهیم عدم التدخل في شؤون الغیر وضبط التحرك الدبلوماسي  األمنیةفالعقیدة  -
االعتبار سیاسة حسن الجوار كمورد أساسي مهم في  ضمن الجماعة العربیة أو اإلفریقیة مع األخذ بعین

یبقى ابرز تحدي یدفع بالدول الساحلیة  األمنيفهم العالقات الخارجیة الجزائریة، خاصة وان الهاجس 
وهذا نظرا  األمنيضرورة التكامل والتعاون في المجال  إلىالجزائر  رأسهاوعلى  إفریقیاودول شمال 
بعدا كبیرا، حیث منحى و  أخذتالتي تمس بمنطقة الساحل والتي  األمنیةدات للتهدی إدراكهاالشتراكها في 

 رؤساء بین تاریخي لقاء بعقد لتتوج ولیبیا وتونس الجزائر بین والتعاون والتنسیق تصاالتاإل وتیرة تسارعت
 ىعل عقد ،الساحل وفي العربي المغرب في األمن بین العضوي بالترابط كإقرارا الثالث الدول حكومات

 :على فیه االتفاق تم ، وقد2013 في والداخلیة الدفاع وزراء بین لقاء هامشه
 المشتركة؛ الحدود تأمین ضرورة  •

                                                             
  .16 – 15: ص. ، صمرجع سابق الذكررضوان جریبي،  - 1
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 للحدود؛ العابرة اإلرهابیة الجماعات ومحاربة  •
 اإلرهابیة؛ الجماعات حول المعلومات تبادل •
  الثالث؛ للدول الحدودیة الوالیات محافظي/والة بین دوریة اجتماعات عقد  •
 الحدود؛ على مشتركة مراقبة دوریات إنشاء •
 الوطنیة؛ األمنیة األجهزة بین دوریة لقاءات عقد  •
   .مشتركة أمنیة التفاقیة التحضیر على االتفاق تم كما •

  :األمنیةوالتهدیدات  األزماتالجهود الدولیة، األممیة في مواجهة  تضافر/ 8
 منطقة في تنتشر التي األمنیة للتهدیدات إدراكها في الدولیة الفواعل اغلب اشتراك في األمر هذا یبرز

 تكون إن إلى المنطقة یدفع ما وهذا مقاربته، حسب كل لكن احتواءها على تعمل وراءها من والتي الساحل
 العمل إال بقي ما لكن اإلقلیمیة، والفواعل الحكومة وغیر الحكومیة المنظمات الكبرى، القوى اهتمام محل
 الحالیة التهدیدات واحتواء لمواجهة األمثل المقاربة على والتفاهم الجماعي عملوال الجهود دمج على

 الفضاء تطبع التي األمنیة والتحدیات التهدیدات بحجم اإلدراك المستقبلیة، خاصة في ظل تزاید والتحدیات
 اجسكهو  مدركة ولیست حقیقي واقع التهدیدات وان خاصة بجدیة، األمور أخذ إلى یوحي ما الساحلي،

  .السیاسیة الوحدات منبأ تمس ال قد مخاطر أو أمنیة
 

 :جنوبا األمنيتحدیات ومعوقات الدور األمني الجزائري، ومخاوف االنكشاف : ثانیا
 

إن المكانة الریادیة للجزائر في منطقة الساحل شرعنت لها تصورا ودورا في مواجهة التهدیدات   -
املة لتعالج هذه التهدیدات بوسائل مباشرة، وتطمح إلى معالجة األمنیة الساحلیة المرتكزة على مقاربة ش

وكذا تلقى الجزائر في نفس . مسبباتها، وهذا األمر معترف به من قبل الفاعلین اإلقلیمیین في المنطقة
  . الوقت االعتراف من القوى الخارجیة، مثل اإلتحاد األوربي والوالیات المتحدة األمریكیة
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الدولي  ،اإلقلیميتشوبه معوقات على مستوى التصور واألداء في بعده المحلي، إال أن هذا الدور 
  :من انطالقا

تحدیات الظروف الداخلیة وطبیعة البیئة الخارجیة وتأثیر هذا على الدور األمني  -1
 :  اإلقلیمي للجزائر

اإلقلیمي، لكن في ظل تعدد الجبهات التي على الجزائر تأمینها والتي تشمل تقریبا كل حدود الجوار  -
قد تضعف  ،وفي نفس الوقت ال یجب إغفال الجبهة الداخلیة من مطالب اجتماعیة وضغوط اقتصادیة

في  األمرینعدید الجبهات التي تعاني الجزائر  إلىلتضاف  تأتي .الجهود األمنیة المبذولة لحد اآلن
لدول الفاشلة المصدرة للتهدیدات من الحدود فهي محاطة بعدید اأواستقرارها، خاصة مع  أمنهاالحفاظ على 

ن السیاسیة إالبترول ف أسعارن الجزائر ومن جراء انخفاض إصیة، فالسیاسیة المستع واألزماتاألمنیة 
العام ولربما االستدانة الخارجیة، ما یعبر في  اإلنفاقاالقتصادیة ستكون تضییقیة مصحوبة بتقلیص 

عجزت الجزائر عن سداد دیونها ومنه الدخول في  أیننیات سنوات التسعی إلىالمخیلة الجزائریة بالعودة 
استمر الوضع االقتصادي على حاله فان سیناریو  أنالهیكلة االقتصادیة، فالجزائر  إعادةها تمدیونیة تبع

  .المدیونیة و العجز یبقى وارد إلىالعودة 
راك السیاسي هشاشة النظام السیاسي الجزائري خاصة في إطار الحیمكن سرد  أخرىمن جهة  

واالجتماعي الذي صاحب ما یعرف بالربیع العربي، وهو الذي یعرف العدید من التحدیات التي تتمحور 
عالمات استفهام حول االستقرار السیاسي ودوره في صنع السیاسة  مما یطرححول أداءه ومستقبله،  أساسا

لقوى الكبرى تجنبا لضغوطات متوقعة التعاون مع ا إلىالداخلیة والخارجیة، مما یجعل من الجزائر تلجا 
  )1(.على وضعها الداخلي

للجزائر یمكن تلخیصها من خالل  اإلقلیمي األمنيفي الدور  وتأثیرهافمخرجات تحدیات البیئة الداخلیة  -
 :النقاط التالیة

  التهابا خاصة في العمق  أكثرة یجبهات خارج إلىلتضاف  تأتياضطرابات داخلیة قد تزداد حدة
 لي الصحراوي؛الساح

 ؛افاالنعكتبني نهج  إلىالداخلیة قد تدفع بالجزائر  األزمات 
                                                             

، مداخلة قدمت في الملتقى "السیاسة الخارجیة الجزائریة بین تذاتانیة  صانع القرار وتعقیدات األزمة المالیة"فضیلة عیسات ، - 1
  .12، ص  2014أفریل  29و  28جامعة  تبسة، :، تبسة ددات واألبعادالمح - :اإلقلیميالجزائر  دور: الدولي حول
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  غفالالعمل على تحقیق السلم الداخلي من امن مجتمعي وتنموي،  إلىالتوجه عمق صحراوي  وإ
 .العدید من التهدیدات القائمة إلى إضافةفي حالة فشل دوالتي،  إقلیميازموي، وجوار 

  :في كون هذا ما یمكن التعبیر عنه
مشكلتها تكمن في انشغالها بمشكالتها الداخلیة  لكن....رئیسیةالقلیمیة االقوة هي الالجزائر "

عادةللحصول على الریع    )1(."وهي حالیا منكمشة على نفسها...توزیعه وإ

تحولهما إلى قواعد خلفیة  إمكانیةمع  ،امي الفشل الدوالتي في لیبیا وماليتن-2
  :ستقرار في المنطقةما یهدد األمن، السلم واإلللجماعات اإلرهابیة ب

حیث أن التهدیدات ستظل قائمة، وان لم نقل ستتزاید وهذا تبعا لعدید المؤشرات، فالتدخل الفرنسي في  -
أساس أنها عملیة ناجحة، إال انه في الواقع لم تقم إال بإیقاف زحف  مالي قد تنظر إلیه فرنسا على

 : اإلرهابیین إلى الجنوب، بل أكثر من ذلك أنها قامت بتحویله إلى مناطق أخرى
« Si l’opération Serval a été célébrée quasi unanimement comme un 
succès, elle n’a pu éradiquer la « menace terroriste » qui pèse sur la 

région depuis plus de 20 ans. En obligeant une partie des groupes armés 
à refler vers les territoires voisins, elle n’a fait que déplacer le 

problème ».(2) 

یمي، وهذه هي ، بمعنى كل دول الجوار اإلقلموریتانیابمعنى تحویله إلى دول أخرى منها لیبیا ونیجیریا 
  .طبیعة التهدیدات الالتماثلیة التي تزید البیئة الجیوامنیة تعقیدا في الساحل

تزاید االنفالت األمني في لیبیا، خاصة في ظل دخول المغرب على طاولة النقاش كوسیط لحل  -
یدفع بلیبیا ال تمثل التوافق قد  ،أمنیةفصائل سیاسیة و  إلىالخالف الذي ال یستند إلى مقاربة شاملة بل 

 ياألمنهذا الوضع على  تأثیراتغیر منتهیة بكل  أمنیةصراع داخلي ومنه الدخول في دوامة  إلى
على لیبیا  ،في شمال األطلسيفحتى وان ركزت تدخل الحلف . بحكم الجوار أساساوامن الجزائر  اإلقلیمي

التي  اإلرهابیةضاء منكشفا للجماعات الجنوب اللیبي بقي ف أن إال ،بنظام القدافي واإلطاحةلمساندة الثوار 
 إالالتي تعرفها منطقة الشمال  اإلستراتیجیةبالثروات الباطنیة وبالمصالح  األجنبیةاستغلت انشغال القوى 

                                                             
دار  :هرةالقا ،احباط طموح قوة اقلیمیة افتراضیة: الدولیة الستراتیجیةاالكبرى في  واألزمةالدبلوماسیة الجزائریة بوعشة، محمد  - 1

   .331، ص 2016العالم العربي، 
2 - Laurence Aïda Ammour, Libye 2011-2013 : les reconfigurations de l’islamisme radical, politique 
étrangère 4/2013, p 145. 
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من  ةاستفادالتي  ،اإلرهابیةمنطقة رمادیة انتشرت فیها الجماعات  أصبحالساحل  إلىالجنوب الممتد  أن
لتجد مالذا آمن تستغله كقواعد خلفیة، ولعل الهجوم على  ،كثف للسالحغیاب الدولة ومن االنتشار الم

وهذا من دون استبعاد احتمال تزاید نشاط الجماعات . مثال أفضلبالجزائر  "لتقنتورین"الموقع النفطي 
حرام وداعش الذین توسع نطاق  بوكومن حیث الكم والكیف مع بروز تنظیمات جدیدة مثل   اإلرهابیة

 .ه نطاق تهدیدهمانفوذهما ومن

 :داراتات المواجهة وتعدد المقاربات واإلالضبابیة في میكانیزم/ 3
القومي والوطني، خاصة  بأمنهاتدرك حجم التهدیدات التي تمس  واإلقلیمیةاغلب الفواعل الدولیة  إن -

ولة تبقى ضعیفة المبادرات التي تقوم بها والجهود المبذ أن إال، وأوربامنها الجزائر ودول المغرب العربي 
 أنالدول إال  بأمنورغم كونها تمس  األزماتالتي یجب بذلها، خاصة وان  األمنیةمقارنة بالمجهودات 

السطحي  واإلدراكقصور في الرؤیة  إلىالعسكریة الصلبة التي توحي  األسالیبمعالجتها تتعدى  أسالیب
ي استطعنا استخالصه من خالل تحلیل الذ األمرالتي تنتشر في منطقة الساحل، وهو  األمنیةلالزمات 
  .في المنطقة التي تشهد هشاشة وانكشاف امني األمنیةللقضایا  األجنبیةاالدارت 

وتتوسع رقعة  خرآل إقلیمتتعقد وتتشابك، وفي نفس الوقت تتمدد من  أخذتمن هنا فان التهدیدات 
. ألخرىالتهدیدات وانتشارها من دولة استراتیجیا، وهو ما تمخض عنه انتقال  والمنكشفةالمناطق الرمادیة 

المثال الذي ینطبق على تدخل الناتو في لیبیا وفوضى السالح والفشل الدوالتي الرهیب الذي تبع هذا 
بل قامت بنقل  اإلرهاببها فرنسا في مالي والتي لم تقضي على  قامتالتي " سیرفال"التدخل، وكذا مهمة 

  )1(.الدول المجاورة إلى وتحویل الجماعات التي كانت نشطة فیها

غیاب خارطة طریق واضحة إلعادة البناء للدول محل النزاع وكذا الحتواء التهدیدات  -4
 :أشكالهابمختلف 

لبقاء الوضع األمني على حاله فالدول الساحلیة تبقى في حالة  أساسيفالفشل الدوالتي یبقى مشكل 
طرف مختلف التشكیالت السیاسیة المعنیة تلك الصعوبة من  إلىهشاشة كبیر وعجز مؤسساتي یوحي 

اتسمت مسارات  أینالبلدان في فترة ما بعد االنهیار، وهو ما اتضح في الحالتین اللیبیة والمالیة،  ةبقیاد
نسداد السیاسي والدستوري، ومنه طرق لتسویة اإل إیجادبناء هذه الدول باختالف كبیر وصعوبة في  إعادة

والقانون  المؤسساتیكون القاعدة الرئیسة النطالقة جدیدة لتشیید دولة توافق وطني  إیجادصعوبة في 
                                                             

1 - Laurence Aïda Ammour, op-cit, p 145. 



 األخرى الفواعل بادوار مقارنة ومكانتها للجزائر اإلقلیمي الدور رهانات
 

 156 

لي دولتین حالیه من كون كل من لیبیا وما األمرستقرار، ولیس كما هو واإل لألمنتكون بذلك مصدرة 
مؤشر  إالالبناء وما هذا  إعادةصعوبة المفاوضات حول  أخرىستقرار، ومن جهة إمن والالأمصدریتین لال

واحتواء باقي  األزماتلحل باقي  متیناألز تین امخرج له إیجادضرورة  حولالدولي  اإلدراك على ذلك
تبقى  اإلقلیميدول الجوار  أنیبقى هش ما دام  اإلقلیمي أمنها أنفالجزائر تدرك . األمنیةات یددالته

الرئیسي  ادیة التي تبقى المصدرانكشاف امني رهیب یوحي بتوسع المناطق الرم إلىعاجزة ما یؤدي 
  .والوطني للجزائر اإلقلیمي باألمننتشار التهدیدات التي تمس إل

 :محددة لمواجهة هذه التهدیدات إستراتیجیةعدم وجود -5
 اإلداراتفي الساحل، وما یصاحبه من تنافس ومصالح مخرجاته تعدد  األمنين تعدد االدراكات للوضع إ

 إلیهالتي ترتبط كما اشرنا  األجنبیةالفواعل خاصة من طرف  ،في منطقة الساحل األمنیةللمسائل 
لم یكن من مخرجاتها سوى المزید  إقرارهان االستراتیجیات العدیدة التي تم إحها ال غیر، من هنا فبمصال

نما ،القائمة األمینةمخرج صریح للتحدیات  إیجاددون  األمنیةمن العسكرة والتدویل للقضایا  فتح الباب  وإ
وهذا ما  واإلرادة واإلدراكوكذا تنامي للتهدیدات التي تستغل نقص الرؤیة  ،المنطقةللتنافس الدولي حول 

 اإلرهابیة والجماعاتبل وحتى تعدد التشكیالت  ،في المنطقة اإلرهابیةتزاید نشاط الجماعات  إلیهیوحي 
  .دول عدیدة توجد في حالة عجز وفشل إلىالتي ازدادت مناطق نفوذها 

رادتها قد تكون كبیرةحجم استعداد دول ن أ - دراكها بالتهدیدات وهذا تبعا لحجم إ ،المنطقة الساحلیة وإ
ن غیاب إستراتیجیة واضحة توفر عنصر االنسجام والتعاون خاصة في المجال األمني تبقى أالقائمة، إال 

ر الذي غیر وارد، وان حجم التعاون الحالي یبقى غیر كفیل، رغم ذلك اإلنفاق واالستعداد العسكري الكبی
  . تشهده دول المنطقة في مواجهتها لهذه التهدیدات األمنیة

هو ذلك الضعف الذي تعرفه القوات األمنیة المتخصصة في مكافحة اإلرهاب  ،مما هو مالحظ كذلك -
خاصة في الدول الساحلیة، رغم الدعوة إلى ضرورة عصرنة القوات األمنیة لجعلها  ،أو الجریمة المنظمة

هذا ضعف رقابة الدول الساحلیة على أقالیمها  إلىیضاف  )1( .مواجهة هذه التحدیات أكثر فعالیة في
على الحدود المصاحب لمشكل  وهذا نظرا لمتغیرات بیئیة وكذا تنظیمیة، ومن جهة أخرى ضعف الرقابة

  )2(.نتشار والتحركمن لإلآوما یوفر لها فضاء  ،ن دولة ألخرىما یسهل انتقال التهدیدات مها، مینأت

                                                             
1 -Antonin Tisseron, Enchevêtrements géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahara, 
Hérodote, n° 142, La Découverte, 3e  trimestre 2011, p p 103-105. 
2 - Antonin Tisseron, op-cit, p 104. 



 األخرى الفواعل بادوار مقارنة ومكانتها للجزائر اإلقلیمي الدور رهانات
 

 157 

 :اإلقلیميتعدد االدراكات، االدرات والمقاربات قد یعرقل سبل التعاون -6
 تحقیقلنقل مقاربة موحدة، شاملة ومتجانسة بین مختلف الفواعل التي من مصلحتها  أو إستراتیجیةغیاب 
تبقى  علیه،وبسط النفوذ  زمات یسهل السیطرةساحل لأل أوفي المنطقة ولیس الفوضى الخالقة  األمن

 القوة والمصلحة وان الحرب هي السمة الرئیسة أن إلىلكن منطق تاریخ العالقات الدولیة یشیر  .ضروریة
ن التصور الواقعي ینطبق على حالة الحرب الدائمة هذه  ولو اختلف إالتي تغلب السلم واألمن، علیه ف

یة والمرور من عن حرب دولیة ضد اإلرهاب، نشر للدیمقراط ناآلوصورها، خاصة وأننا نتحدث  شكالهاأ
الدولیة تمیل  اإلرادةجعل  إلىباختالف المصوغات والتبریرات التي تدفع  ،حق التدخل إلىواجب التدخل 

المعنیة مباشرة  اإلقلیمیةتدركه الفواعل  أنالحفاظ على الوضع القائم ولیس تغییره، وهذا ما یجب  إلى أكثر
 إفریقیا: "مبدأ يأ اإلقلیميالتعاوني مع دول الجوار النهج  تبني إلىالجزائر ما یدفع ب ،بالتهدیدات هذه

ضع في المنطقة التي تخ األمنیة األزماتفي حل  األجنبیةمنه االتكال على المقاربات  أكثر ،"لألفارقة
حقیقیة  إرادةتتجه نحو  أنالتي من المفترض  ،األموركون علیه ت أنیجب  لما لحسابات ولمنطق مغایر

عادة بناء دول في الساحلالحتواء التهدیدات وتح   .قیق التنمیة وإ

 :الهش اإلقلیميبین المعیاریة والواقع الجیوامني : المقاربة الدفاعیة للجزائر  - 7
تدفع  األمنیةالبیئة  أوضاع أننفس المبادئ، رغم  إلىاستنادا  أيبقاء الدور الجزائري على حاله  -

الوطني، األمر هنا یشیر  إلى  األمنسبیل تحقیق النظر في بعض المبادئ في  إعادة إلىبصانع القرار 
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وكذا أن مهام ودور الجیش الوطني الشعبي ال تتعدى حدود  مبدأ

ن واحد الجزائر في آو أن هذین المبدأین قد یضعان في هذا ما یضع الجزائر أمام واقع مر وه . اإلقلیم
قد تبرز على أساس أنها دولة مبادئ ولكن هذا قد یقید حركتها الخارجیة  فمن جهة ،وضع یهدد أمنها

جمیع یشیر إلى ضرورة تبني نهج ن الأجهة التحدیات والتهدیدات، خاصة و وحتى قدرتها على موا
 .ستباقیة اإلستراتیجیةاإل

لوحدات صحیح أن الحل السیاسي یبقى جوهري في حل األزمات المؤسساتیة والعمل على إعادة بناء ا
السیاسیة العاجزة والمنهارة على غرار لیبیا ومالي، لكن أي حل سیاسي ینفع الجماعات اإلرهابیة 

التي ال هم لها سوى  ،واإلجرامیة التي ال تحمل هدف سیاسي أو إیدیولوجي بالنسبة للجماعات اإلجرامیة
یضاف إلى هذا . أهدافه وغایاتهالربح واالتجار غیر الشرعي، أما اإلرهاب فان أصل الكلمة كفیل بتحدید 
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تحدیات مجتمعیة، إنسانیة وبیئیة تستدعي مقاربة اشمل تفي بمواجهة التهدیدات القائمة واحتواء تلك 
 .المقبلة

تحدي  مامأتكون  ،التي تستند علیها األمنیةن عقیدتها إمي التهدیدات المحیطة بالجزائر فففي ظل تنا -
الجزائر على انه  إلیهوالذي تنظر  ،م علیها التحرك العسكري خارج الحدودالذي یحت اإلقلیمي األمنيالواقع 

 إلىمتى تبقى الجزائر تنظر  إلى التساؤللوطني الشعبي، لكن امساس بالوظیفة الدستوریة الموكلة للجیش 
الدول الكبرى على  فیه ما لم یكن داخل التراب الوطني، في ظرف تعمل ،نه بعیدأالتهدید على اعتبار 

باالعتماد على نهج االستشراف والتحلیل االستراتیجي الذي یغیر من  ةواستباقیبني استراتیجیات وقائیة ت
ن الجزائر إمن هنا ف .مقاربة استباقیة للتهدیدات إلىمن مقاربة تستند على رد الفعل  ،مقاربة المواجهة

 األمنیةالزاویة في العقیدة  الذي یبقى حجر األساسلكن . توضع بین المطرقة والسندان في هذا الجانب
لالزمات  إدارتهافي  إلیهالذي تستند  المبدأللجزائر هي الحلول السلمیة التفاوضیة لفض النزاعات، وهو 

  )1(.لیبیا أوالمحیطة بها سواء في مالي  األمنیة

  : على األمن اإلقلیمي"" الربیع العربي""تبعات  - 8
سلیمة بدیلة، وهي  آفاقانهیار التوازنات القدیمة من دون خلق  مرحلة أمام إنناتؤشر المعطیات الواقعیة 

ما  ،ومعقدة متعرجة أصبحت أمامهاالعربیة، لكن الطریق  یمقراطیةدالتوفرها الثورات  أنالتي كان یمكن 
الوطني التوافقي لیس ناجحا بعد  الدیمقراطيالبدیل  أنالمتوقع في المدى المنظور طالما  السیناریویجعل 
الداخلیة  واألزماتفي حلقة مفرغة من الصراعات  إننایر من الدول والمجتمعات العربیة وذلك یعني في كث

  )2(.الطاحنة واإلقلیمیة
، انتماء، والء ولكن ةلقد أعادت الثورات العربیة إحیاء عدید األزمات الخاملة من أزمة هویة، مواطن -

ین شكل الفشل الدوالتي مناخا مریحا للجماعات األكثر من ذلك إحیاء النزاعات واألزمات الخاملة، أ
عادة ح ومجندین جدد، لكن بروز المد اإلاإلرهابیة واإلجرامیة للتنقل بأكثر حریة مع توفر للسال سالماوي وإ

إحیاء ووصول التیارات اإلسالمیة إلى الحكم في العدید من الدول دفع بالقوى الغربیة خاصة إلى إدراك 
التي قد تنجم من جراء االنفالت األمني في اغلب الدول التي من المفترض إن حجم التبعات األمنیة 

                                                             
1 -Laurence Aïda Ammour, Dialogue inter-libyen : une délicate mission pour Alger, Middle East Eye, 16 mars 
2015, p 01. 

: ، بیروتالسنیة والصراع على الجهادیة العالمیة األزمة: میةاإلسال تنظیم الدولةحسن ابو هنیة ومحمد سلیمات ابو رمان،  -2
  .231،  ص 2015مؤسسة فریدرش ایبرت، 
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الساحل -لتتحول منطقة المغرب...هذا هو واقع مصر، لیبیاو  ،لة تغییر في انتظار إعادة بناءتكون في حا
  :والصحراء إلى خزان لألزمات

« La région Maghreb-Sahara-Sahel constitue un réservoir de crises dans 
lequel s’articulent plusieurs systèmes de conflits ». (1) 

  :ستقراردور الدولة المصدرة لإل أوتكلفة لعب دور الدولة المحوریة  -9
المالیة، البشریة والمادیة الالزمة  األعباءتقوم به في منطقة الساحل له من  أنللدور المنوط بالجزائر  -

من الحدود، فرغم أفي تحقیق  األساسیةالتي تبقى الدعامة . الحدود الجنوبیةمن أجل تغطیة تكلفة مراقبة 
 إلى إشاراتیعطي  2013في جانفي "تیقنتورین"النجاحات التي حققت إال أن االختراق المسجل في حادثة 

تعاظم حدة هذا المشكل مع الوقت وارتباطه بتحدیات أخرى، فإلى متى تتحمل الجزائر مثل هذا العبء في 
ل تقصیر وعجز الدول المتاخمة وفي ظل تفاقم التبعات اإلنسانیة للنزاعات في التخوم الجنوبیة للجزائر؟ ظ

واالستقرار في المنطقة قد یكون  لألمنهذه التكلفة التي تتكبدها الجزائر مقابل لعبها لدور الدولة الضامنة 
وكذا حجم  ،اإلنسانیةالمساعدات  ،مسح دیون الدول الساحلیة لئبمسا قعلتخاصة ما  ،محل نقاش كبیر
التهدیدات وطبیعة  تفرضها طبیعةكذا النفقات على التسلح والتي تظهر كضرورة و  ،النفقات العسكریة

  .المحیط بالجزائر والذي یتسم بالهشاشة اإلقلیميالبیئة الجیوامنیة التي تمیز الجوار 

 :غرب العربيالبیئة األمنیة في الساحل وواقع األمن الجماعي في الم - 10

أنه ال تعاضد للجهود المغاربیة الحتوائها والحیلولة  إال، التي تعرفها منطقة الساحل التهدیدات تعددرغم 
ورغم أن كل الدول المغاربیة تتقاسم نفس الهاجس . دون تحول المنطقة إلى بؤرة توتر ومسرح لتدخل الغیر
واتضح . ألدنى من التنسیق والتعاون األمنیین مغاربیااألمني المباشر، فإن التهدید المشترك لم یخلق الحد ا

المغربي المتنافر -المحور الجزائري: أن المغرب العربي المنقسم على نفسیه یسیر  وفق محورین مغاربیین
ساحلي عبر -التونسي، فضال عن محور ثالث مغاربي-اللیبي-أصال، والمحور التعاوني الثالثي الجزائري

 )2(.موریتاني-سمح بتعاون جزائريمبادرة دول المیدان ی
یحدث هذا في ظل جمود وعجز اتحاد المغرب العربي في إیجاد اآللیات والمیكانیزمات األمنیة الكفیلة 

جاد في مواجهة التهدیدات األمنیة، ما یوحي بالفشل في تشكیل تعاون إقلیمي  إقلیميبإیجاد تعاون 
                                                             

1 - Laurence Aïda Ammour, op-cit, p 146. 
 17 –، بالدوحة "المغرب العربي والتحوالت اإلقلیمیة الراهنة"ندوة  أزمة مالي، الستراتیجیات المغاربیة حیالعبد النور بن عنتر ، - 2

  .2013 فبرایر 18
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یمكن اعتبار  أین. نه انتشار التهدیدات بمختلف أشكالهاوم ،مغاربي یحد من درجة االنكشاف االستراتیجي
ملف األزمة اللیبیة المثال الواضح والمعبر عن حجم العجز هذا الذي یشوب التعاون المغاربي في مجال 

األزمة المالیة  خضمففي . المغربي-التنافر الجزائري إلى، وهذا بطبیعة الحال راجع واألمنقضایا الدفاع 
. ونفس الشيء حدث مع األزمة اللیبیة. إلى عقد قمة مغاربیة طائرة لبحث الوضع في ماليلم تتم الدعوة 

لم یحرك ساكنا أمام األزمة : هكذا فشل المغرب العربي كنظام فرعي إقلیمي في اجتیاز اختبارین إقلیمیین
، األولى من نوعها المغاربي، وال أمام األزمة المالیة" الداخل"اللیبیة وهي أول محنة من نوعها یواجهها 

لیبي على الصعید األمني  -طبعا ساهمت هذه األزمة في تقارب جزائري. یشهدها الجوار الساحلي األقرب
  )1( .هكذا تركت الدول المغاربیة أطرافا أخرى تتصرف وفقا لمصالحها، لیغیب الدور المغاربي. على األقل

 :صعوبة التعاون اإلقلیمي في المجال األمني -  11
، فقد أشیر إلى اإلدراك 2012الصادرة في ماي ) 574(فتتاحیة مجلة الجیش الجزائریة العدد في ا

الجزائري لقضایا الفضاء الساحلي، وطریقة اإلدارة التي یجب أن تبنى و تهندس علیها الجهود الجماعیة 
  :إلقرار األمن، وهذا ما تنص علیه صراحة هذه الفقرة

اإلرهاب المدمر،  ووعیا منها بموقعها اإلقلیمي الرئیسي إن بالدنا التي عانت من ویالت "
لم تتوان في وضع وسائلها و خبرتها في خدمة البلدان المجاورة مع قناعتها بأن المبادرات 

  )2(".اإلقلیمیة وحدها من شأنه أن تكون ناجعة و فعالة میدانیا
جماعي في المغرب العربي في توحي إلى فكرة األمن ال ،من ودفاع مشتركةألكن الحدیث عن سیاسات 

سبیل مواجهة التحدیات األمنیة الراهنة، وتبقى وریثة امتداد جیوتاریخي یرتبط أساسا بالمسارات األمنیة 
والدفاعیة التي عرفتها الدول المغربیة منذ االستقالل، خاصة بین الجزائر والمغرب، حیث ظلت السیاسة 

قلما شهدت دیمومة في التعاون بع التوتر والتنافس، و الخارجیة المغاربیة لعدة عقود موسومة بطا
نتباه أن المغرب والجزائر، وهما الدولتان المحوریتان في المنطقة المغاربیة من الالفت لإلستقرار، و واإل

تعذر علیهما العتبارات متعددة، بناء عالقات متوازنة، تأخذ بعین االعتبار مصالح مجتمعیهما، وتطلعات 
ویبدو أن توطین الثقة في العالقات المغربیة  ،یة في تحقیق تكامل مغاربي عام وشاملالشعوب المغارب

. الجزائریة، وخلق توافقات واعیة ومسؤولة بین الطرفین هو مفتاح البناء المغاربي الضروري والمطلوب

                                                             
  .مرجع سابق الذكر، أزمة مالي عبد النور بن عنتر ،الستراتیجیات المغاربیة حیال -  1
  .57، ص مرجع سابق الذكرمحمد جعفر،   - 2
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، لم تشهد العالقات بین المغرب 2009-1962فمن أصل سبع وأربعین سنة على استقالل الجزائر 
لجزائر أكثر من تسع عشرة سنة من التطبیع واالستقرار، مقابل ثمان وعشرین سنة من الحدود البریة وا

وفي الواقع شكلت المنازعات الترابیة المصدر . شبه المغلقة أحیانًا، أو المغلقة بالكامل في أحیان كثیرة
 )1( .األساس لدیمومة التوتر في العالقات المغاربیة البینیة

كر بعض العثرات التي أثرت في مسار بناء قدرات دفاعیة وأمنیة مشتركة، خاصة في أین یمكن ذ 
  :الظرف الحالي وأهمها نذكر

قضیة الحدود الموروثة من عهد االستعمار، وهو ما شكل مصدر مواجهة عسكریة بدایة عقد الستینیات  -
  فیما یعرف بحرب الرمال؛ 1963وخصوصا 

ي إلى الصحراء الغربیة حقبة جدیدة في توتر العالقات أمغرب جنوبا الحمالت التوسعیة لل كما فتحت -
المغربیة الجزائریة، لدرجة أن العدید من الباحثین وحتى السیاسیین یربطون الجمود الذي تعرفه التجربة 

 التكاملیة المغربیة في قضیة الصحراء الغربیة؛
ا شدیدا بین الجزائر والمغرب على الهیمنة یضاف إلى هذا الصراع في الصحراء الغربیة الذي یخفي تنافس

  )2( .والزعامة في المنطقة المغاربیة
معضلة أمنیة تضاف إلى األزمات األمنیة المحیطة بالدول  نحو التسلح بین الجزائر والمغرب السباق -

یبقى رغم ذلك التفاوت في حجم اإلنفاق إال انه  ،المغاربیة، أین دخلت الدولتین في إنفاق عسكري كبیر
بحصة  ىذي جعل كذلك میزانیتي الدفاع تحضمقارنة بإجمالي الناتج المحلي ال ،معتبرا لكال الدولتین

  .األسد
بمختلف أشكالها في منطقة  وتنامي التهدیدات 2011تبعات أحداث ما یعرف بالربیع العربي في  -

ا في تهدید حقیقي ولیس شمال إفریقیلكیانات المشكلة للمغرب العربي و ومنه وجود مختلف ا ،الساحل
  .كهاجس فقط

بطبیعة الحال مخرجات هذا النافس هو تعطیل المغرب العربي وضرورة التكامل اإلقلیمي كرهان  -
  .أساسي للنهوض بالمنطقة ككل

                                                             
المغرب العربي والتحوالت اإلقلیمیة "ندوة اإلقلیمیة، قدمت هذه الورقة في  تحاد المغاربي ورهانات التكتالتامحمد مالكي، اال -1

  . 5 -2، ص ص 2013 ،فبرایر18و 17 –بالدوحة  ،"الراهنة
المغرب العربي "دوة ن، قدمت هذه الورقة في "الربیع العربي"المغاربیة بمقیاس  خدیجة محسن فینان،الجغرافیا السیاسیة في المنطقة -2

  .05، ص 2013، فبرایر18و 17 –بالدوحة  ،"والتحوالت اإلقلیمیة الراهنة
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 وما لهذا من تكلفة على األمن اإلقلیمي خاصة الجزائري  ،زمة اللیبیةتعطیل إیجاد حل توافقي لأل
  .منه

  اوي حبیس حسابات مصلحیة وتوسعیة من طرف المغرب األقصىبقاء الشعب الصحر.  
 ومنه تنامي التهدیدات األمنیة، التي تعطلها حسابات  ،تعطیل آلیة التعاون األمني اإلقلیمي

  .سیاسیة
 عامل آخر یعطل التعاون األمني اإلقلیمي ،اختالف التوجهات والوالءات للقوى الكبرى.  
 حین تتبنى الجزائر مقاربة تستند على التنمیة وتحقیق األمن  االختالف في مقاربة المواجهة ففي

اإلنساني، فان موریتانیا تتجه نحو مقاربة هجومیة الستئصال الجماعات اإلرهابیة والجریمة 
 )1(. المنظمة

  :للجزائر اإلقلیمي األمنيالنقاط التالیة التي تعتري الدور  إضافةوالى كل هذه المعوقات یمكن  -

الجغرافیا الوعرة إلقلیم الساحل بحیث یشكل بمساحته الضخمة، حدوده تضاریسه مناخه  مشكل مجابهة
ویكون بیئة مواتیة لتواجد ونشاط الجماعات المسلحة  إلختراق،اعائق أمام المراقبة وسهولة  ،القاسي

 إلىتضاف  أمورصعبة التحدید مكانیا وزمانیا وكذا المصدر والطبیعة كلها  ،وانتشار التهدیدات الجدیدة
  . تحدي المواجهة

ساحلیة : أي) Solutions endogènes(هشاشة المقاربة الجهویة كحل للتهدیدات األمنیة ذاتیة المنشأ  -
باعتبار أن دول الساحل هي المعني المباشر بالتبعات السلبیة للدینامیكیات األمنیة لهذا  ،المنشأ والتطبیق

متواصل لـلتدخل وخاصة من طرف قوى فوق إقلیمیة هذا ما یفسر الرفض الجزائري ال. اإلقلیم
)Puissances extrarégionales ( أجنبیة أو حتى بعیدة عن اإلقلیم الساحلي) رفض إشراك المغرب

واجهه الجزائر في تطبیق هذه یاالستعصاء الذي  إلىباإلضافة ). األقصى باعتباره دولة غیر صحراویة
  .تي في كل مرة لیجهض الجهود الجزائریةهو التدخل األجنبي الذي یأ ،المقاربة

مما یقود في كل مرة إلى اللجوء  ،ریعة للتهدیدات األمنیة الساحلیةالعجز عن تقدیم حلول مباشرة وس -
حیث تواجهه الجزائر في هذا السیاق عدم طرحها . إلى حل التدخل العسكري المباشر بتفویض أممي

تخومها الجنوبي، إذ ال یمكن للجزائر في نظام معولم أن  لبدائل فعالة تحول دون التدخل األجنبي في

                                                             
1 -Antonin Tisseron, op-cit, p 10 6.  
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إال إذا قدمت حلوال مباشرة  ،توقف اهتمام الفواعل الدولیة بالتبعات اإلنسانیة لألزمات اإلقلیمیة الساحلیة
  )1( .وفعالة وسریعة، وهي شروط غیر متوفرة في المقاربة األمنیة الجزائریة حالیا

ل أجنبي في المنطقة، والذي یرتبط مبدئیا مع مبدأ عدم الرافض ألي تدخمشكل المرتبط بالموقف ال -
، والناتج عن التخوف من أن یؤدي هذا التدخل لنتیجة عكسیة مثل )2(التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

فرغم جهود الجزائر منذ االنفصال  .تعزیز الفكر الجهادي للحركات اإلسالمیة وتوحید المشاعر اإلنفصالیة
ذي حدث في شمال مالي على إیجاد حل سیاسي یضمن فصل كل من جماعات الطوارق الممثلین في ال

الحركة الوطنیة لتحریر األزواد عن تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وحركة التوحید والجهاد من 
  )3( .جهة ثانیة، إال أن هذا التوجه یبقى على ضعف التصور االستراتیجي الجزائري

 تهااإستراتیجیبة الضغط واالهتمام األجنبي بالمنطقة الساحلیة نظرا لمكانتها المحوریة في صال -
وحلولها المقترحة القائمة فیه، تهدیدات الالمستقبلیة بسبب قدراتها الكامنة، ثم اختالف رؤاها لمواجهة 

ن مكافحة اإلرهاب مهمة ، فالوالیات المتحدة ترى أ)4(األمنیة مع الرؤیة والحلول الجزائریة إلشكالیات
، أما الجزائر فترى في مكافحة اإلرهاب "المتحالفة ضد اإلرهاب"مشتركة یجب أن تنخرط فیها كل الدول 

  )5(.مهمة حصریة مقصورة على دول الساحل فقط

، مالي موریتانیا(االنكشاف الوظیفي لمبادرة دول المیدان من جهة والدول المشكلة لها على حدى  -
وكذا ). مالي ولیبیا(زمات التي تعاني منها الدول الساحلیة وانهیار بعضها ، نتیجة لأل)شادالنیجر،الت

العالقات القویة التي تربط بعضها مع فرنسا، فرغم سعي الجزائر بدرجة نجاح نسبیة النتزاع التزام من 
عدا  ،تدخل أجنبيدون  تها منوالتي ترتكز على تسویالتي تعتریها، مشاكل الدول المنطقة برؤیتها لحل 

                                                             
ة ال: الجزائر في مواجهة دینامیكیة الرهانات األمنیة الساحلیة حسـام حمــزة، -  1 مداخلة قدمت في الملتقى الدولي ، مستعصیةالمهمّ

  . 06، ص 2014 مارس 13، جامعة تبسة :، الجزائرواألبعادالمحددات :للجزائر  اإلقلیميالدور : حول 
مداخلة قدمت  ،"قراءة تحلیلیة في مكامن القوة ومبررات الفشل:السیاسة الخارجیة الجزائریة اإلقلیمیة الجدیدة"عبد الغاني دندان،  - 2

  . 10 ص،  2014مارس 13، جامعة تبسة :، الجزائرواإلبعادددات المح:للجزائر  اإلقلیميالدور : حول  في الملتقى الدولي
  .07، صسابق الذكرمرجع حسـام حمــزة،  -  3
   . 08، صنفس المرجع  -4
  .12، صمرجع سابق الذكرفضیلة عیسات ،  - 5
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في مجاالت قطاعیة محددة، إال أن الشكوك متبادلة وغیاب الثقة ساعد على ضعف اآلداء وتطبیق 
  )1(. مضامین المقاربة الجزائریة

في مسائل المنطقة ) ECOWAS(یضاف إلى هذا تدخل مجموعة االقتصادیة لدول إفریقیا الغربیة 
 .الى تحمل تبعات هذا التدخلوالذي دفع الجزائریین  ،نسيالداعم للتدخل العسكري الفر  وتینیها للموقف

مهمة  أمامن الجزائر تتواجد إف ،من هنا وفي ظل التهدیدات القائمة وطریقة التعاطي معها -
 األمنيالنظر في التعاون  إعادة إلىما یدفع بها  ،فیه تتواجدالذي  اإلقلیميصعبة، ترتبط بطبیعة الجوار 

  :وهذا عبر اإلقلیمي

مني أن مركب اقتصادي إقلیمي إلى مركب م: تكلفة الالمغرب وضرورة إعادة البناء  -1
  :إقلیمي

إن الوضع الراهن الذي یطبع المغرب العربي، یشیر إلى حجم تكلفة عدم تفعیل التكامل اإلقلیمي والعمل 
د الضخمة التي على إیجاد صیغ تعاون ذاتیة تتمكن من خاللها الدول المغاربیة من استغالل حجم الموار 

تحوز علیها من مواد طبیعیة وموارد بشریة، یمكنها من الخروج من دائرة التبعیة خصوصا في السعي وراء 
والجمیع التأثیر لیس فقط في النسق العالمي، لكن ولو على مستوى اقل أي إقلیمي أو ما دون اإلقلیمي، 

  .موما بامتداداته الجیوسیاسیةالتحدیات التي تطبع الفضاء الساحلي عیدرك حجم الرهانات و 
 األمنيالمتغیر والمعطى  إلى، استنادا اإلقلیمي األمنكان باري بوزان واولي ویفر قد نظرا لمركب  فإذا -

یقدم على خلفیة الدور الحیوي في  نأفان الخیار بالنسبة لدول المغرب العربي ولدول الساحل الذي یجب 
البیئات المحلیة  أن، مضمون هذا المصطلح اإلقلیميقتصادي ا-العمل على تثبیت االستقرار السوسیو

عرضة للعطب بسبب الصعوبات االقتصادیة والتنمویة التي تعیشها  أصبحت ،لدول الساحل الصحراوي
وسلسلة متعددة ومعقدة من  أمنیةومشاكل  اقتصادیة أعباءتتفاقم حتى تكون مخرجاتها  أنوالتي ما 

  )2(.اإلفریقيفي الساحل  األمنیةهو واقع البیئة وهذا  ،األمنيمصادر التهدید 
 المعطیات باستباق رأسها الجزائر وعلى ،إفریقیاالساحل وشمال  دول على األمنیةلقد حتمت التهدیدات 

مع كل ما  المغاربي بعدها على ینعكس وان البد اإلقلیمي المستوى على خلل أي آن حیث والوقائع،
والتهدیدات  األزماتفي سبیل تجاوز  ،اإلقلیميالتكامل والتعاون  إلىایته هذا المركب الذي نشیر نهیحمله 

                                                             
  . 08 ، صمرجع سابق الذكر حسـام حمــزة، - 1

  .310، ص  مرجع سابق الذكرعامر مصباح،   -2
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عیق تحقیق هذا المركب یالمشكل الجوهري الذي  أن إال، األمنوتحقیق تنمیة یستدیم معه  ،القائمة األمنیة
 مامأفكرة السیادة الوطنیة وفشل عدید دول الساحل تكون عائقا  أن إالالبیئة والظروف مالئمة  نأرغم 

  .عبر الحدود اإلقلیمیةالتنمیة 
والدولیة وكذلك  اإلقلیمیةضمن الفواعل یتي ذ، ال"مصفوفة الشراكة"مفهوم  إلى نتباهالبد من توجیه اإل -

ومن هنا فان . في سبیل تحقق التنمیة اإلقلیمیةالشراكة  أهدافمع  أهدافهاالتي تتقاطع  األجنبیةالفواعل 
 إلى اإلقلیمي التنمويمفعول یدفع بالمركب  وكون ذیالمدرسة الوظیفیة  الذي جاءت به مفهوم االنتشار
االقتصادیة التي تكبح اندفاع المشاكل  اإلقلیمیةهذا ما یعزز ویقوي مصفوفة الشراكة .  التوسع والتعمیق

یاسیة في والس األمنیةالمشاكل  أنجد ی :فمثال. اإلقلیمیةالبیئة  إلىوالتهدیدات من البیئة المحلیة  األمنیة
دول  إلىمفتوحة للتدفق  األرضتجد  التيمن الحدود، أمیوعة الحدود وصعوبة تحقیق  إلى تضافمالي، 

كبرى وال مدن صناعیة ومنه بیئة تنمویة تكون المانع  أسواقالجزائر، بحیث ال توجد  رأسهمالجوار وعلى 
 إلىمن دول مصدرة للسلع والخدمات ومنه االنتقال  ،من االنتشار والتوسع األمنیةهذه التهدیدات  امام

 )1( .واألزماتللتهدیدات  ةدول مصدر 
ن الدول المغربیة تبقى بعیدة عن البحث عن مقاربة أمنیة مشتركة تحقق إهذا الواقع األمني الهش ف مامأ -

ة یمكن أن تعكس من خاللها أمنها وتكفل استقرارها، لدرجة جعل المحللین یعتبرون أن القضایا األمنی
الذي كان من المفروض أن یبنى على التكامل في السیاسات الدنیا ولیس في  ،ندماجسار التكامل واإلم

  .األوربیةكاألمن المشترك والسیاسة الخارجیة كحال التجربة  العلیاالسیاسات 

على الدور المحوري والریادي  التأكیدتنامي التنافس الدولي حول المنطقة وضرورة /2
  :للجزائر

م المصلحة جل تحقیق القوة ومنه تعظیأالساحل إلى منطقة صراع القوى من ذي یوحي إلى تحول ال األمر
طغیان النظرة األمنیة على  خصوصا في ظل. لى عسكرة المنطقةإ نفالت األمني، و ما یدفع بالمزید من اإل

غفال دور العامل اإلالجو  الذي یحد  ألمراثني والعقدي، جتماعي، البیئي، اإلقتصادي، اإلانب األخرى وإ
مننة في مسارات األ الدخول إلى إضافة .من نجاعة المقاربات التي تستند فقط على الجانب األمني

زمات، ما یدفع إلى جوانب االقتصادیة واالجتماعیة لألواعتبار أن كل األزمات أمنیة والتخلي عن ال
  ).يالجانب السلبي لإلنفاق العسكر (العسكري الذي یمس بالتنمیة  اإلنفاق

                                                             
  .312،  ص  مرجع سابق الذكراح، عامر مصب  -1
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حجم التغیرات الجیوسیاسیة اإلقلیمیة ل وتبعاالجیوسیاسي للجزائر في الساحل، االمتداد التاریخي و أن إال

أبرزت مكانة الجزائر كقوة إقلیمیة، ما یدفع بھا إلى إعادة تعریف مجالھا  كلھا متغیراتالحاصلة 

المنطقة ككل، األمر الجزائر و أن التھدیدات الحالیة تمس بأمن واستقرارالجیوسیاسي الساحلي، خاصة و

الذي یفرض على الجزائر لعب دور في مواجھة ھذه التھدیدات والتحدیات وفق إستراتیجیة واضحة 

 )1(.تواكب حجم التغیرات المتسارعة في المنطقة

، ولیس وفق réactiveبقاء الدور الجزائري یستند على ردود أفعال أي مقاربات /3
حتواء األزمات قبل انتشارها واستفحالها أي وفق مقاربات مقاربات استشرافیة تسمح با
précative et proactive: 

وهذا وفق منطق اإلستباقیة  ،فالجزائر اآلن وأكثر من أي وقت مضى علیها أن تتبنى نهجا استشرافیا
ة قد عتماد على مقاربة انعكاسیة لألحداث قد تكون سببا في وقوع تهدیدات حقیقین اإلستراتیجیة، أللإل

ن، التي بینت عجز الجزائر تمس باألمن الوطني ولیس فقط اإلقلیمي وهو ما استظهرته حادثة تیقنتوری
ستراتیجي ومنه تفادي حدوث تهدید بذلك الحجم، لكن في المقابل بین جاهزیة القوات ستشراف اإلعلى اإل

لكن من . ألمن في الوطنریحیة واما كان نوعه وهو ما خلق جو من األاألمنیة للتصدي ألي تهدید مه
الوقائیة والحمایة ضد التهدیدات واألزمات الواقعة ستباقیة و الجزائر العمل بمنطق یجمع بین اإلواجب 

والجریمة المنظمة، دون إغفال إطماع القوى  ابوالمحتملة من فشل دول المنطقة، الحروب الداخلیة، اإلره
المتسارعة  في التكیف مع حجم التغیرات اإلستراتیجیةصعوبة بالغة  وجدت فالجزائر .الكبرى في المنطقة

تحول التعامل مع مسائل معقدة وحدیثة لكن  وكأنهاالصحراویة، لدرجة أنها طهرت في المنطقة العربیة و 
  )2(.بذهنیة قدیمة

هنا یتعلق بهیئة  األمر: القائمة اإلقلیمي األمنيالتعاون  العمل على توطید وتعزیز أجهزة/4
وبوحدة التنسیق واالتصال التي اجمع بین دول المیدان، والتي یمكن  ،العملیاتیة المشتركة اناألركقیادة 

المساحة مشكل تامین  أمامقلیمي، وهنا الجزائر تكون اإل األمنيالتعاون  أشكالمن ابرز اعتبارها 
سكریة سابعة یكون ناحیة ع إنشاء إمكانیة إلى النالذي یح األمر ،لتي ینبغي تغطیتهااالشاسعة الصحراویة 

                                                             
1 - Salim Chena, L’Algérie et son Sud Quels enjeux sécuritaires ?, Note de l’IFRI, Novembre 2013, p p 01-
03. 
2 - Laurence Aïda Ammour, Algeria’s Role in the Sahelian Security Crisis, stability: International Journal of 
Security & Development,2(2), p 08. 
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 إضافةمین الحدود والرقابة علیها ، وتأاألمنتحقیق  مأموریةالجنوب الجزائري مكان نشاطها ما یسهل من 
  .اقتضت الحاجة أنسهولة الحركة والتدخل  إلى

 إقلیمیة ةسیاسات تنمی إیجاد إلىما یدفع :تنمیة الجنوب عبر تعزیز وسائل االتصال والتواصل/5
من الحدود والحد من بیة ما یجعلهم منخرطین في تحقیق أالمواطنین في المدن الجنو تساهم في تثبیت 

الذي  األمرتنمیة حقیقیة فیها،  إیجادعبر  إالخیرة، لكن هذا ال یمر والمیوعة التي تعرفها هذه األالنفاذیة 
ساحلي الذي الجنوب الجزائري مربوطا بالعمق ال فیها نشاط صناعي وشبكة تجاریة یكون بإیجادیرتبط 

  .سیشكل منعرج التحول الرئیسي للمنطقة ككل
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  :خالصة الفصل الثالث
 إلىفیها دفع بالعدید من الفواعل  األمنیةفي منطقة الساحل وتعقد البیئة  األمنیةتعدد القضایا 

االقتصادیة  نتماء الجغرافي كالمجموعةء، الفواعل التي تتعدد من دول اإلقضایا هذا الفضا دارةإلالتدخل 
منظمات دولیة كهیئة  أو، اإلفریقيتحاد والقاري على غرار اإل اإلقلیميذات البعد  أو ،لدول غرب إفریقیا

لكن . مجموعة من الدول على غرار المغرب، فرنسا والوالیات المتحدة أو األوروبيالمتحدة واالتحاد  األمم
 إقراروالمساهمة في  اإلدارةختالف في طرق اإل إلىالمالحظ هو ذلك التباین في المدركات المفضیة 

مقاربات صلبة  إلىالتي تنتشر في الساحل، باستنادها  األمنیةحدیات والتهدیدات تومواجهة ال األمن
 أو اإلقلیمیةغلب هذه الفواعل سواء المشترك بین أدوار أوارتباطها بصبغة تحقیق المصلحة، وهو القاسم 

توزیع  إعادةعسكرة المنطقة واتساع نطاق المناطق الرمادیة عبر ، مخرجات هذا الوضع هو األجنبیة
على اعتبارها قطب جهوي و الجزائر ، لكن للتهدیدات ذات الطبیعة الالتماثلیة ولیس احتواءها واستئصالها

ولها من الریادة ما یخول لها أن تساهم في إدارة األزمات التي تتخبط فیها المنطقة خصوصا وأن المقاربة 
ئریة یمكن النظر إلیها على أساس كونها عقالنیة وبراغماتیة في نفس الوقت حیث تأخذ في الحسبان الجزا

كل من خصوصیات دول المنطقة التي تدركها تمام اإلدراك نظرا للعمق االستراتیجي الجنوبي للجزائر 
اتیجیات التأثیر ساحل، سوى استر عكس الدول الكبرى التي ال تستعمل في إدراكها وتحلیلها للوضع في ال

مكن من خالله احتواء مناخ مناسب ی یسهم في إیجادالمصلحة، األمر الذي النفوذ، ومنطق القوة و و 
  .التحدیات المتنامیةالتهدیدات و 
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  :خاتمةال
ون الجزائر قوة عد  - ان  ة تب م ة وهذا اقل م اس القوة، فان  إلىعبر االستناد  طرقة  منهج ق

ميالجزائر وفي لعبها لدور  منه مواجهة واحتواء و  ،تقرارستضمن من خالله تحقی األمن واإل ،إقل

ةالتهدیدات األ ن ستقرار ولدور الدولة المحورة له مان لعبها لدور الدولة المصدرة لإلتدرك  فإنها ،من

حتم علیها تحمل األ اء والخسائر في سبل تحقی جوار التكلفة ما  ميع  األمر أنإال آمن ومستقر،  إقل

ة التي تشهدها دول المنطقة دراكات والمقارات و صعب في ظل تعدد الفواعل، اإل ا االمن اإلدارات للقضا

ة، قى الجزائر المعنيلكن م الساحل ل هذا ت أغلب دول  ن بین  اطها  التهدید نظرا الرت رقم واحد 

دارتهاالذ عملت من خالله على فرض إ األمرالساحل،   عبر التأكید على منطقها في مواجهة ،دراكها وإ

ة التي تعتر أ  ح حل أغلب األزمات األمن ، األمر الذ برز غلب دول الساحلالتهدیدات وامتالكها مفات

ة و  زمةعبر حلها لملف األ ة، واألمر ال یتوقف هنا بالمال ة لالزمة اللیب ة سلم ن ل أعملها على تسو

ة  س الدور المحور للجزائرقر أاغلب الفواعل الرئ نها من فهم و  ،ت  قة الالوتم دراك حق من أستقرار والالإإ

میز منطقة الساحل لي الذ    .اله

انتها إحجم القوة الفع إدراك إن - ننا من إدراك م م ة والكامنة للجزائر  ا نظرا للصور ل م قل

ة ه في ،العدیدة التي تمنحها القوة للدول في العالقات الدول وهو منطقة الساحل  ،المح الذ تتفاعل ف

ه النس انة الدولة  إدراكن فإة للجزائر، عل منح الجزائر م مها  هذه القوة ومن ثم العمل على تعظ

حسب األ اإلفرقيالمحورة في الساحل  ة والتي تتعدد وتتنوع  ةهم من  في المنطقة، للجزائر اإلستراتیج

ة، جیوامن ة، جیوثقاف انة جیوتارخ ةم ن الج....ة، جیواقتصاد ام بلعب دور لها تم ادوار  أوزائر من الق

عد أو الدور األ عدیدة، حتى ان في الظرف الحالي ال اطه ولو  مني هو الغالب في المنطقة نظرا الرت

لة للساحل انات والوحدات المش قاء للك ضرورة الحفا على ال ة أو المصلحة األالشدید  سمى ، وهي الغا

انة التي تكتسبها الجزائر في المنطقة أن إال، اإلدراكوالجزائر تدرك ذلك تمام  الذ  يالدور الحال، و الم

نها من لعب أدوار أ هتقوم  مر م ة، وهذا لن  م المصلحة القوم ما یتواف وتعظ ال  عبر  إالخر مستق

اءهستراتیجي الذ یجب ان تعمل الجزائر على أن الساحل اإلفرقي هو التوجه اإلعتراف اإل والحفا  إح

ميه، خاصة في ظل التنافس الدولي عل  تحف عمقا د على المنطقة  التي تعتبر ودون أالشدی واإلقل

ازاستراتیجي للجزائر    .امت

الجزائر لدور الدولة المصدرة  غفال حجم المعوقات والرهانات التي تعتر لعبأنه ال یجب إ  إال -

م  أخذهایجب لدور الدولة المحورة في المنطقة، والتي ، و ستقرارلإل ال على تعظ ان للعمل مستق في الحس
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سي اذا ارادت الجزائر أن تواصل لعب ادوار أوه ،المصلحة مقابل تكلفة اقل ة و مطلب رئ م غیر  أخر قل

ة ن تحقی ضرورة تفعیل حجم الموارد والمصادر الكامنة التي من وراءها  إغفالمنها، دون  األمن م

شهدها مثل االستغالل والتوظیف األ ة التي  للموارد والذ مخرجاته التأثیر على التحوالت االستراتیج

ا والنیجر وأنهاخاصة  .عمقها الساحلي والصحراو  من ...تتقاسم حدود مع اغلبها على غرار مالي، لیب

ونها  ،هنا فان الحدیث عن الدور االیجابي للجزائر في منطقة الساحل ة ستند الى مقارات تیبرز في  واع

ة لحجم المخاطر التي  افحة واحتواء االستعداد لمواصلة محار  متأح بها وهي على تومدر ة وم

ة تهدیداتال ات و ة بهاطالمح األمن ن النتائج أ إاللعراقیل التي تعتر هذا الدور ا، رغم عدید الصعو

شر  ،نالمحققة لحد اآل ةت ان انتها األ تأكیدومنه  ،المسطرة األهدافتحقی  بإم ة في ساسالجزائر لم

ح عمقها اإل المصالساحل الذ اص س فق ستراتیجي الذ یجب العمل على رطه  ة ول لحة الوطن

مي هامنأ عد  إعادة، وهذا عبر اإلقل اء العم االستراتیجي الساحلي للجزائر الذ ال طالما اعتبرته ال اح

استها ااالستراتیجي والمصلحي ل عد لخار لجزائر في س ة الجزائر الى الصحراء وهو ال عتبر بوا ة والذ  ج

ن الجزائر من لعب ادوار قارة  م ةالذ س م قل ةفي المستقبل، فما هي  أكثر وإ  بإعادةالكفیلة  اإلستراتیج

اء ح للجزائر تحقی مصلحتها  إح ما یت منطقة الساحل  مياإل وأمنهاوالنهوض  وهذا عبر ر  ،قل

ةالساحل االفرقي  مي الهش الى مفتاح بإستراتیج ة یتحول من خالله جوارها االقل ة تنمو م التحول  اقل

س فق إإ ة؟لى قوة قارة ول م   قل
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 للدول محل الدراسة القدرة االقتصادیةمعطیات حول ) 01(ملحق رقم 

رقم 
  المرجع
  

  الدولة
  مؤشرات القدرة االقتصادیة

  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 

  المغرب االقصى  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر
  95.992  3.866  9773  10.236  207.021  حجم اإلنتاج المحلي  1
  U.S D(  5337  722  404  1165  3261(متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  2
  القاعدة الصناعیة  3
  30.3  39.6  21.7  22.4  50.4  نصیب الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي  4
            إنتاج الدولة من الصلب  5
  4.4  6.7  4.1  1,7  2.8  معدل النمو السنوي لإلنتاج  6
  /  /  /  /  Thousand barrels daily(  1575 ( البترولحجم إنتاج   7
  /  /  /  /  Billion cubic metres (  78.6 (الغازحجم إنتاج   8
  /  /  /  /  Trillion cubic metres(  4.5 ( الغاز حجم احتیاطي   9
  /  /  /  /  Thousand million barrels(  12.2 ( البترول  احتیاطيحجم   10

 Milliers de térajoules et gigajoules par (الطاقة  متوسط نصیب الفرد من  11
habitant(  48  5  5  13  24  

  األراضي المزروعة  12
  8.047.000  40.000  15.900.000  686.100  7.545.000  )هكتار(االراضي القابلة للزراعة   13
  %3.03  %0.01  %0.07  %0.12  %0.38  )األراضي مساحة من(%  الدائمة المحاصیل أراضي  14
  %18.03  %0.38  %12.55  %5.62  %3.16  )األراضي مساحة من(%  للزراعة القابلة األراضي  15
  464.0  196.0  31.0  15.0  1138.0  التجاریة المعدل السنوي الستهالك الطاقة   16

  )هكتار/ كلغ ( الحبوبمتوسط اإلنتاجیة السنویة من   17
  

1677.6  1667.5  519  1840.9  1828.4  
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 :یتم تبیانها باتباع الرقم الموجود على یمین الجدول: مصادر الدراسة

  
  المرجع  رقم الخانة

1 - 6 - 16  World Statistics Pocketbook 2014 edition , Department of Economic and Social Affairs, United 
Nations, New York, 2014 

2 -4-18-19  Annuaire statistique pour l’Afrique 2014 
7-8-9-10  BP Statistical Review of World Energy June 2014 

11  UNDP  2013  
13 -14-15-
17  

World Development Indicators 

20  The world factbook (CIA) 
  

 
 
 

  حجم إنتاج المعادن اإلستراتیجیة  18

19  

  طن الحدید
 الذهب كلغ

 طن النحاس
  الیورانیوم طن

1 9821      10 448   
    1 077.5      
      329  58969 
    4 235.0      

  14.850  4501  736.6  2.358  5.694  )كلم( المزروعةحجم األراضي المرویة بانتظام ونسبتها من المساحة   20
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   محل الدراسة لدوللالقدرة العسكریة  معطیات حول) 02(ملحق رقم 
  

  الدولة
  مؤشرات القدرة العسكریة

  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 
  المغرب  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر

  195.8  15.800  5.300  7.775  512  )الف(  حجم القوات المسلحة  1
  3.8%  %4  %1  %1.4  4.8%  نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناتج المحلي اإلجمالي  2
 4064  149  /  154 10402  )ملیار دوالر(اإلنفاق العسكري  3
  123.7  40.1  4.1  9.1  273.3  )دوالر أمریكي(الجندي نصیب   4

 :الرقم الموجود على یمین الجدول بإتباعیتم تبیانها : مصادر الدراسة
  

  المرجع  رقم الخانة
 .http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail  ما تعلق بالجزائر والمغرب 1

 . SIPRI 2010  ما تعلق بمالي، النیجر وموریتانیا 1

2-3-4  Sipri yearbook : SIPRI Military Expenditure Database ,  SIPRI 2014 
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   للدول محل الدراسةعناصر القدرة االتصالیة  معطیات) 03(ملحق رقم 
  

  الدولة
  مؤشرات القدرة االتصالیة

  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 
  المغرب  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر

  8.9  1.4  0.6  0.7  8.0  شخص 100الهواتف الثابتة لكل 
  128.5  102.5  93.3  129.1  102.0  شخص 100الهواتف المحمولة لكل 

  56.0  6.2  1.7  2.3 16.5  % االنترنیت  االستخدام الفردينسبة 
  47.0  4.0  2.1  9.3  26.0  % االستخدام األسري لالنترنیتنسبة 

  93  147  165  143  114  ترتیب الدول حسب تقریر التقدم في استعمال تقنیات اإلعالم واالتصال
  /  /  /  /  02  مدى امتالك الدولة لألقمار الصناعیة

            اإلجمالي
  :مراجع البحث

Measuring  the Information   Society Report  2014, International Télécommunication Union 
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   للدول محل الدراسة الحیویةالقدرة  حول معطیات) 04(ملحق رقم 
  

  الدولة  
       مؤشرات القدرة الحیویة

  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 
  المغرب  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر

  الخصائص السكانیة أو البشریة: أوال
  المستوى التعلیمي

  %67.1  %58.6  %28.7  %33.4  %72.6  سنة 15فوق  )قراء وكتابة( نسبة المتعلمین  1

( نسبة السكان الحاصلون على تعلیم ثانوي  2
  )سنة 25فوق 

  

24.1%  11.4%  47%  14.4%  %28.2  

  المستوى الصحي  
  1.1  0.4  0.31  0.1  1.7  )نسمة 1.000لكل (عدد االسرة   3
4  

  
لكل (نسبة عدد األطباء إلى عدد السكان 

1.000  
  )نسمة

12.1  0,8  0.02  1.3  6.2  

+ متوسط رجال (نسبة المشاركة في العمل  5
  )نساء

43.45  66  64.85  53.8  50.2  

  درجة التكامل الثقافي و لقومي  
  مسلمون 99%  مسلمون %100  مسلمون %80  مسلمون %94.8  مسلمون 99%  التوزیع الدیني  6

  عرب وامازیغ 99%  اربعة اعرق  خمسة اعراق  خمسة اعراق  عرب وامازیغ 99%  التوزیع العرقي  7

  وطنیتین لغتین  اربعة لغات وطنیة  ، وثالث فرعیةلغة رسمیة واحدة  لغة اخرى 13و ) الفرنسیة(لغة رسمیة واحدة   لغتین وطنیتین  التوزیع اللغوي  8
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  حجم خدمات الدولة  
االنفاق على التعلیم من اجمالي الناتج   9

  المحلي
4.3%  4.8%  4.2%  3.7%  5.4%  

االنفاق على الصحة من اجمالي الناتج   10
  المحلي

3.9%  6.8%  5.3%  5.4%  6.0%  

  32.596.997  3.296.958  16.274.738  14.528.662  37.495.000  حجم السكان  11
  7.8  3.7  13.5  12.0  16.2  2كثافة السكان في كلم   12

    :الوجود اإلقلیمي: ثانیا  
  446.550  1.030.700  1.267.000  1.240.192  2,381.741  مساحة الدولة  13
  %83.6  50.4%  %52.3  67.2%  83.9%  نسبة توفیر المیاه الصالحة للشرب  14

 :یتم تبیانها بإتباع الرقم الموجود على یمین الجدول :مصادر الدراسة
 

 المرجع رقم الخانة
1-3-6-7-8-9-14 The world factbook (CIA). 

2014بناء المناعة لدرء المخاطر، : المضي في التقدم: تقریر التنمیة البشریة 2-4-10  

5-12-13 World Statistics Pocketbook 2014 edition , Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 
New York, 2014 

11 Population and Vital Statistics Report, Department of economic and social affairs, United Nations, 2014. 
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  للدول محل الدراسةالقدرة السیاسیة معطیات حول ) 05(ملحق رقم 

 
 :یتم تبیانها باتباع الرقم الموجود على یمین الجدول: مصادر الدراسة

 
 المرجع رقم الخانة

1- 3 The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2014 
 

2-4-5 
Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004’, D. Kaufmann, A. 

www.worldbank.org/wbi/governanceKraay and M. Mastruzzi,  
 

  
 
 
 

  الدولة
  القدرة السیاسیةمؤشرات 

  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 
  المغرب االقصى  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر

  4.41  5.00  4.71  6.47  4.41  السیاسیةمستوى الحریات   1
  40  54  32  50  08  االستقرار السیاسي وغیاب العنف  2
  2.78  5.00  2.78  4.44  3.89  نسبة المشاركة السیاسیة   3
  56  62  19  45  37  كفاءة الحكومة  4
  33  16  44  56  24  )التمثیل و المساءلة(كفاءة البرلمان   5
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  للدول محل الدراسة القومیة اإلرادة حول معطیات) 06(ملحق رقم 
  الدولة

  مؤشرات اإلرادة القومیة
  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 

  المغرب  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر
  القیادة السیاسیة: أوال

  القدرة على تعبئة الموارد الذاتیة
  11.8 -  7.4  14.05 8.3  20.1  % نسبة اإلیرادات الجاریة من الضرائب من الناتج اإلجمالي  1
  %35.30  %37.38  %40.74  %22.89  31.79%  % نسبة االستثمارات المحلیة من الناتج المحلي اإلجمالي  2
  درجة االستجابة لالحتیاجات األساسیة  
  69.3  60.2  56.5  53.8  70.3  2014في ) عند الوالدة(متوسط عمر المواطن   3
  kcal/cap/day(  3262  2844  2506  2898  3342( نصیب الفرد من السعرات الحراریة یومیا  4
    االهداف االستراتیجیة: ثانیا  
  درجة االعتماد على الذات  
  1.6  26.8  55.3  101.9  30.4  (En % du PIB)حجم الدین الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي   5
  - 23.372.6  - 346.8  - 378.1  - 852.3  21.496.3  .صافي المیزان التجاري  6
  1237  370  649  1271  208  )2011ملیون دوالر امریكي (حجم المعونات األجنبیة   7

  129  161  187  176  93  ترتیب الدولة في التنمیة البشریة  8
  80  124  103  115  100  )دولة 175(ترتیب الدولة من حیث الفساد   9
  درجة االنكشاف و التبعیة  
  %49.01  %102.0    %42.3  %31.7  اإلجمالينسبة إجمالي الواردات إلى الناتج المحلي   10
  %33.3  %69.6    %27.4  %33.8  نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي  11
  2519  45  1014  178  2571  )2011ملیون دوالر امریكي (نسبة االستثمارات األجنبیة المباشرة   12
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  8689  275  /  /  3728  )2011الف طن (نسبة االكتفاء الذاتي من القمح   13
  حجم القاعدة العملیة كخیار استراتیجي: ثالثا  
 2005بین  PIB %(نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من إجمالي الناتج المحلي   14

2010(  
0.1  0.2  /  /  0,6  

  4.9  2.5    3.4  3.7  )7 -  1قیمة ما بین (الملكیة الفكریة   15
  3.7  2.2    3.0  2.9  )7 - 1قیمة ما بین (حمایة الملكیة الفكریة   16
  94  0  1  0  37  )2011 – 2007(عدد طلبات براءات االختراع   17
  661,0  /  7,8  37,7  170,1  )لكل ملیون من السكان(عدد الباحثین   18
  34,9  /  /  /  28  )لكل ملیون من السكان(عدد العلمیین و المهندسین   19
  4.7  2.9    4.3  4.2  )7 - 1قیمة ما بین (تواجد العلمیین والمهندسین   20

  :یتم تبیانها باتباع الرقم الموجود على یمین الجدول: مصادر الدراسة
  المرجع  رقم الخانة

1-5  Annuaire statistique pour l’Afrique 2014 
2  Font monétaire international (FMI) Country/Series-specific Notes  

3-4  Food and Agriculture Organization of the United Nations,Food and Nutrition in Numbers, Rome, 2014 
6  World Statistics Pocketbook 2014 edition , Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2014 

7-12  African Economic Outlook 2013 
  2014بناء المناعة لدرء المخاطر، : التقدمالمضي في : تقریر التنمیة البشریة  8
9 Corruption perceptions index 2014, Transparency International, 

10-11-15-16-20 The Global Competitiveness Report 2014–2015 
13 FAO STATISTICAL YEARBOOK 2014, Near East and North Africa Food and Agriculture 

14-18-19 UNDP  2013  
17 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI 
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  للدول محل الدراسة القدرة الدبلوماسیة حول معطیات) 07(ملحق رقم 

  
  الدولة

     مؤشرات القدرة الدبلوماسیة
  وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 

  المغرب   موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر
  87  34  20  32  83  اآلخرینحجم التمثیل الدبلوماسي للدولة لدى 

  89  28  19  34  81  لدى الدولة األجنبيحجم التمثیل الدبلوماسي 
            اإلجمالي

 
 :الرقم الموجود على یمین الجدول بإتباعیتم تبیانها : مصادر الدراسة

  
  المرجع  رقم الخانة

 وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة  ما تعلق بالجزائر1-2
 

  ما عدا الجزائر 1-2

Ambassades et consula Ambassades et consulats dans le monde: 
http://www.embassypages.com/fr ts dans le monde: 

http://www.embassypages.com/fr 
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  :قوة الدولةل مؤشر عن خطوات حسابمثال ): 08(ملحق رقم 
  نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناتج المحلي اإلجماليمؤشر 

  ):حالة الجزائر مثال( مراحل حساب وزن مؤشر من مؤشرات القدرة العسكریة التي تدخل في حساب القوة المادیة للدول محل الدراسة تبیان
 :مجموع القیم مقسوم على عدد الدول = المتوسط الحسابي: المرحلة األولى .1

 =4.8+1.4+1+4+3.8/5 =3  

  الدولة                   
  مؤشرات القدرة العسكریة

 وزن العنصر× القیمة المعیاریة للمتغیر لدى كل دولة 

  المغرب  موریتانیا  النیجر  مالي  الجزائر

  3.8%  %4  %1  %1.4  4.8%  إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة اإلنفاق العسكري

  3  3  3  3  3  )مجموع القیم على عدد الدول(المتوسط الحسابي 

  0.8  1  -2  -1.6  1.8  المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر 

  0.64  1  4  2.56  3.24  2)المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر (

  2.28  2.28  2.28  2.28  2.28  مقسموما على عدد الدول )المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر  (مجموع مربعات  =التباین

  1.51  1.51  1.51  1.51  1.51  هو الجذر التربیعي لقیمة التباین =االنحراف المعیاري
على االنحراف  مقسوم  )المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر = (القیمة المعیاریة للعنصر

  0.52  0.66  -1.3  -1.05  1.19  المعیاري

  3.22  3.36  1.4  1.65  3.89  )2.7 االكبر هو االقوى(  تنازلیاترتیب القیمة المعیاریة ترتیبا 

  0.32  0.36  0.14  0.16  0.38  )0.10(القیمة المعیاریة مضروبة في وزن كل عنصر 
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   1.8=3 – 4.8= :المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر = الحسابيانحرافات القیم عن المتوسط : المرحلة الثانیة .2
  3.24=  2)8.1=(: 2)المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر (= مربع االنحرافات: المرحلة الثالثة .3
  2.2= 5 / )0.64+1+4+2.56+3.24=( :على عدد الدول /2 )المتوسط الحسابي –القیم الفعلیة للعنصر( مجموع= التباین: المرحلة الرابعة .4
  :هو الجذر التربیعي لقیمة التباین= االنحراف المعیاري: المرحلة الخامسة .5
   1.19=  18.1/1.51= :المتوسط الحسابي مقسوم على االنحراف المعیاري –القیم الفعلیة للعنصر = القیمة المعیاریة للعنصر: المرحلة السادسة .6
، یتم فیه الجمع مع اصغر رقم )االكبر هو االقوى(الترتیب التازلي  ):_2.7_األكبر هو األقوى(  تنازلیاترتیب القیمة المعیاریة ترتیبا : السابعة المرحلة .7

  2.7= )4-( - 1.3-=  :، ومنه یتم ترتیب االرقام ترتیبا تنازلیا اي من االكبر الى االصغر)4-(مطروحا منه 
  :تنازلیا ثم ترتیب الدول ترتیبا

  بالنسبة للجزائر 3.89=1.19+  2.7
  بالنسبة لمالي 1.65)=1.05-+(2.7

في الوزن المحدد لنسبة االنفاق  ،هنا یتم ضرب القیمة المعیاریة بعد ترتیبها): 0.10(القیمة المعیاریة مضروبة في وزن كل عنصر  :المرحلة الثامنة .8
خیر على اجمالي وزن مؤشر االنفاق العسكري الى الناتج المحلي في األ لنحصل ،العسكري الى الناتج المحلي االجمالي والذي حدده الخبراء مسبقا

  0.38= 0.10×  3.89=  :االجمالي في القدرة العسكریة
 
 

 

1.51 = 2.28 
= 
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ة اللغة العر  :قائمة المراجع 

ة الدستور   :والمواثی الرسم
ةالجمهورة الجزائرة  .1 مقراط ة،  الد  22مؤرخ في  76-97م رق أمر، 1976دستور الشعب

  .1976نوفمبر 

ةالجمهورة الجزائرة  .2 مقراط ة،  الد ، مؤرخ 438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الشعب

سمبر  07في    .1996د

س   :الموسوعات و القوام
نسن،  .1 ة المتحدةقاموس األمن الدوليبول رو ز اإلمارات للدراسات : ، اإلمارات العر مر

ة،  حوث اإلستراتیج   .2009وال

لین،  مونلایرتیر د  .2 او جان  : علي محمود مقلد، بیروت: ، ترجمةموسوعة اإلستراتیج

ة للدراسات والنشر والتوزع   .2001المؤسسة الجامع

الي عبد الوهاب وآخرون،  .3 ةالك اس ة للدراسات والنشر، : ، بیروتالموسوعة الس المؤسسة العر

1979. 

  :الكتب
مات ابو رمان،  .1 ة حسن ودمحم سل م الدولة ابو هن ةاإلسالتنظ ة والصراع على  األزمة: م السن

ة ة العالم   .2015مؤسسة فردرش ایبرت، : ، بیروتالجهاد

ةالعم االستراتیجي، موقع اوغلو احمد داود ،  .2 ا و دورها في الساحة الدول مجمد : ، ترجمةتر

ز الجزرة للدراسات، الدوحة   .35، ص 2010: جابر ثلجي و طارق عبد الجلیل، مر

لود سموتس،  .3 ا المسرح الدولي –انقالب العالم اد بتران و مار  سوزان : ، ترجمةسوسیولوج

  . 1998  دار العالم الثالث،: خلیل، القاهرة 

م ،  .4 ة، بلهول نس م للنشر و التوزع، : لبنانعن الجیواستراتیج  .2015ابن الند

ةبن صادق طیب أسامة ،  .5 مة في الوطن العري بین الواقع و المأمول التنم ، اإلصدار المستد

ز اإلنتاج اإلعالمي، : الحاد عشر، جدة  .2009مر

ةبوعشة دمحم ،  .6 ة الدول ة واألزمة الكبر في االستراتیج ة الجزائر ا طموح قوة : الدبلوماس اح

ة ة افتراض م   2016دار العالم العري، : ، القاهرةاقل
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، الهیئة المصرة العامة للكتاب، مصر: ، ترجمة2  تحول السلطة،توفلر الفین ،  .7 : لبنى الرد

1997.  

ة دوفا الكسندر ،  .8 اس ا الس ك(الجغراف ولیت دات : حسین حیدر، بیروت: تعرب ،)جیو عو

اعة،   .2007للنشر والط

اس القوة واحتماالت تطور الصراع العري اإلسرائیليزهران جمال ،  .9 ز : ، بیروتمنهج ق مر

ة،    .2006دراسات الوحدة العر

ة للعالم المعاصرالسید حسین عدنان ،  .10 ان ة و الس ة واالقتصاد اس ا الس ، 2 ، الجغراف

ة للدراسات والنشر و التوزع،  : بیروت   .1996المؤسسسة الجامع

ة الصراعشیلینغ توماس ،  .11 ز الجزرة : ، ترجمةإستراتیج نزهت طیب و أكرم حمدان، مر

  .2010:للدراسات، الدوحة

اس غالي الحدیثي،  .12 ة و صراع الحضاراتع طرة اإلستراتیج ات الس درا أسامة : ، األردننظر

  .2004زع، للنشر والتو 

ة و األمن الدولي مدخل إلى الجیواقتصادفونتانال جاك ،  .13 ة، العولمة االقتصاد عة ثان ، ط

ة، : محمود براهم، الجزائر:ترجمة   .294 - 293ص . ، ص2009دیوان المطبوعات الجامع

ش نواف ،  .14 ة، :  عمان ،األمن الوطني و إدارة األزماتقط    .2009دار الرا

رت ،  .15 الهیئة المصرة العامة للتألیف : یوسف شاهین، مصر: ، ترجمةجوهر األمنماكنامارا رو

  .1970 والنشر

اح عامر ،  .16 ةالتحلیل اإلمص مي للعالقات الدول   .2014دار الكتاب الحدیث، : ، القاهرةقل

ز الدراسات : ، بیروتالتسلح ونزع السالح واألمن الدولي: ملفین نیل ، الصراع المسلح، عن .17 مر

ة الكتاب السنو الوحدة   .2013العر

رات   :األطروحات و المذ
ي الجزائر في الحرب على اإلرهاب وتأثیره على المنطقة  .1 مي مرم ، التعاون األمني األمر براه

ة  ةالمغار ة والعالقات الدول اس رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس ة مذ ل  ،

ة، قسم ال اس ة، تخصصالحقوق والعلوم الس ة والعالقات الدول اس ة، :علوم الس دراسات مغار

ضر،    .2012جامعة دمحم خ
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ة في تحقی األمن اإلنساني في الساحل اإلفرقي، .2 ة اإلنسان  ش خالد ، دور المقارة األمن

ة ة و العالقات الدول اس رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس : 3، جامعة الجزائرمذ

ة،  ة العالقات الدول اس ة و اإلعالم، قسم العلوم الس اس ة العلوم الس   .2011 -2010ل

امین ،  .3 اردة بن سعدون ال ة الحرب ال عد نها ة في المتوس الغري  دراسة (الحوارات األمن

ة، فرع العالقات )5+5حالة مجموعة  اس رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس ، مذ

ة الحقوق و العلوم : ة، تخصصالدول ل ة في التعاون واألمن،  ة و مغار دراسات متوسط

ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة، قسم العلوم الس اس   .2011/2012اتنة،  –الس

ة، .4 ة أمین ، األمن في منطقة الصحراء الكبر بین المقارة الجزائرة و المشارع األجنب ب   بو

ات الح ملة لمتطل ة  : القاهرة صول على شهادة الماجستیر،رسالة م جامعة الدول العر

حوث و   ة، قسم ال حوث و الدراسات العر ة والثقافة والعلوم، معهد ال ة للتر المنظمة العر

ة،  اس   .2009الدراسات الس

ة في تحقی األمن اإلنساني،  .5 مة ، دور التنم رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في حقاني حل مذ

ةا ة و العالقات الدول اس ة جامعة الجزائر، : ، تخصصلعلوم الس ة و أمن دراسات إستراتیج
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