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رئيس املركز الدميقراطي العربي
أ.عمار شرعان

الهيئة التحريرية للمجلة
رئيس التحرير: 
دينا العشري

مدير التحرير:
عبيد إميجن )موريتانيا(
محمد عز الدين )مصر(

سكرتير حترير:
أ. خالدة سالم بابكر )السودان(

أ. رشا العشري )مصر(

التنسيق واملراجعة:
أ. مصطفى فؤاد

تصميم الغالف:
أ. كمال سند

الهيئة العلمية االستشارية للمجلة
 أ.د جمال السيد الضلع

أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم السياسة واالقتصاد 
األسبق بمعهد البحوث والدراسات األفريقية ـ ـجامعة 

القاهرة )مرص(.
 أ.د بلهول نسيم 

أستاذ حمارض بقسم العلوم السياسية/ جامعة البليدة 
02 )اجلزائر(

 أ.د. رمي موسى ـ

استاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات 

االجتامعية واالقتصادية جامعة بحري )السودان(

 د. مهدي دهب حسن دهب

استاذ العلوم السياسية ـ رئيس قسم العلوم السياسية 

املشارك بجامعة افريقيا العاملية )السودان(

 د. عبد الفتاح نعوم

 باحث يف العلوم السياسية 

 جامعة حممد اخلامس )الرباط(

 د.عيسي عبداحلميد عبدالله صالح اخلضري

استاذ العلوم السياسية املساعد بكلية االقتصاد والعلوم 

االجتامعية ـ جامعة البحر االمحر ـ )السودان(

 د.  محمد فاضل نعمة 

 استاذ العالقات الدولية - جامعة بابل )العراق(

 د. محمد أدريس عبد العزيز

 رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة طربق )ليبيا(

 د. رامى عاشور/

دكتور العلوم السياسية واألمن القومي وزميل أكاديمية 

نارص العسكرية العليا )مرص(

 د. عبد السالم بشير خليفة

 دكتوراه يف العالقات الدولية ـ جامعة الزاوية )ليبيا(

 د. محسن الندوي

 علوم سياسية وعالقات دولية 

 رئيس املركز املغريب لالبحاث والدراسات 

االسرتاتيجية )املغرب(
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شروط النشر باجمللة

• أن يكون البحث أصيال معدا خصيصا للمجلة، وأال يكون قد نرش جزئيا أو كليا أو نرش ما 	
يشبهه يف أي وسيلة نرش إلكرتونية أو ورقية.

• أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.	
• الربيد 	 إىل  وورد،  مايكروسفت  ملف  شكل  عىل  املنسق  البحث  بإرسال  الباحث  يقوم  أن 

africa@democraticac.de    :اإللكرتوين
• الضبط 	 به من خصوصيات  يلحق  بام  العناية  بلغة سليمة، مع  البحث مكتوبا  أن يكون  جيب 

والرسم واألشكال.
• ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال ألسباب تقتنع هبا 	

هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
• حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات األخرى، من غري الرجوع اىل 	

الباحث.
• البحوث إىل أصحاهبا سواء 	 تعاد  لبيان صالحيّتها للنرش، وال  لتقويم رّسي  ختضع االبحاث 

أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:
• يبّلغ الباحث بتسّلم املادة املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسّلم.	
• خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.	
• األبحاث التي يرى املقّومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل 	

أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
• األبحاث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.	
• يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.	
• يراعى في أسبقية النشر:	

أ- األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
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د- تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.
• تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن وجهة نظر جهة 	

اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
كيفية إعداد البحث للنشر:

العلمية  واملؤسسة  بالباحث  وتعريف موجز  واإلنكليزية،  العربية  باللغتني  البحث  عنوان  يكتب 
التي ينتمي اليها.

عنوان جهة الباحث:
- امللخص التنفيدي باللغة العربية- اإلنكليزية، ثم الكلامت املفتاحية يف نحو مخس كلامت، كام 
يقدم امللخص بجمل قصرية، دقيقة وواضحة، إىل جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق 

املستخدمة يف بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث.

- حتديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأمهيتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت ملوضوع 
الدراسة، بام يف ذلك أحدث ما صدر يف جمال البحث، وحتديد مواصفات فرضية البحث أو 
أطروحته، وضع التصور املفاهيميي، حتديد مؤرشاته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وحتليل 

النتائج واإلستنتاجات.

- كام بجب أن يكون البحث مديال بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث، 
إضافة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف اهلوامش، وتذكر يف القائمة بيانات 

البحوث بلغتها االصلية )األجنبية( يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.

املركز  يعتمده”  الذي  املرجعية  اإلحاالت  لنظام  وفقا  التوثيق  بمواصفات  البحث  يتقيد  أن   -
الديمقراطي العريب” يف أسلوب كتابة اهلوامش وعرض املراجع.

- تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق يف متن البحث، ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به يف 
قائمة املراجع.

- ترتب أرقام املراجع في قائمة املراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا 
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في القائمة حسب اسم املؤلف وفقا لالتي:

أ- إذا ا كان املرجع بحثا يف دورية:إسم الباحث )الباحثني( عنوان البحث وإسم الدورية، رقم 
املجلد، رقم العدد،أرقام الصفحات، سنة النرش.

النارش وبلد النرش،  الكتاب، اسم  إذا كان املرجع كتابا، اسم املؤلف )املؤلفني(، عنوان  ب- 
سنة النرش.

ج- إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، 
يذكر رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، إسم اجلامعة، السنة.

د- إذا كان املرجع نرشة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب إسم اجلهة، عنوان التقرير، 
أرقام الصفحات، سنة النرش.

7000 كلمة، وللمجلة أن نترش بحسب تقديراهتا،  2000 و  يراوح عدد كلامت البحث بني 
وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلامت.

يتم تنسيق الورقة عىل قياس )A4(، بحيث يكون حجم ونوع اخلط كالتايل:

Simplified Arabic نوع اخلط يف األبحاث باللغة العربية هو -

عادي  و14  الفرعية،  للعناوين  بالنسبة  غامق   14 الرئيس،  للعنوان  بالنسبة  غامق   16 حجم   -
بالنسبة حلجم املتن.

– حجم 11 عادي للجداول واألشكال، وحجم 9 عادي بالنسبة للملخص واهلوامش.

- نوع اخلط يف األبحاث باللغة االنجليزية Times New Roman، حجم 14 غامق بالنسبة 
للعنوان الرئيس، حجم 12 غامق للعناوين الفرعية، 12 عادي ملتن البحث وترقيم الصفحات، 
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11 عادي للجداول واألشكال، 9 عادي للملخص واهلوامش.

- يراعي عند تقديم املادة البحثية، التباعد املفرد مع ترك هوامش مناسبة )2.5( من جيمع اجلهات.

وتعتمد “مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل” يف انتقاء حمتويات أعدادها املواصفات 
الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحّكمة.

واملجلة تصدر بشكل ربع دوري “كل ثالث أشهر” وهلا هيئة حترير اختصاصية وهيئة استشارية 
دولية فاعلة ترشف عىل عملها. وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش فيها والعالقة بينها وبني 
يف  باملحكمني  معتمدة  الئحة  وإىل  التحكيم،  عمل  تنّظم  داخلية  الئحة  إىل  تستند  كام  الباحثني. 

االختصاصات كافة.

الدول  من  االكاديميني  ألفضل  كبرية  جمموعة  باملجلة  اخلاصة  االستشارية  اهليئة  وتشمل 
العربية،واألفريقية حيث يتوجب عىل االستشاريني املشاركة يف حتكيم األبحاث الواردة إىل املجلة.

حيث أن “املركز الدميقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية” 
جهة اصدار “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل”
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تقرأ في هذا العدد

*االفتتاحية: 

بقلم: رئيس التحرير  9 
* عالقات الكيان الصهيوني األفريقية تنمو والنظام العربي ُمنهار

السفري بالل املرصي )مرص(  11
*مشكلة سد النهضة.. وإعادة صياغة توجهات السياسة اخلارجية املصرية في الدائرة األفريقية 

د. صالح سمري البنـدارى)مرص(   34
*الصراع على املياه: دراسة حالة التفاعل النزاعي في حوض النيل

الباحثة: ليىل كرفاح )اجلزائر(   90
*«املوقف السوداني من أزمة مياه النيل وتأثيره على األمن القومي املصري«

 صفاء حممد حممد )مرص(  117 
*نحو تعزيز التعاون حول األنهار الدولية في أفريقيا

د. حممد فؤاد ابراهيم رشوان )مرص(   131
*التدخل الفرنسي في مالي والسيناريوهات املستقبلية لألزمة الترقية: بني األمننة واألفغنة

أ. بويبية نبيل )اجلزائر(  147 
*مصالح الصني النفطية في القارة االفريقية

د.حارث قحطان عبداهلل )العراق(  164
*ثنائية األمن واالستبداد: قراءة في الوضع )الأل(مني لدول املغرب العربي.

أ. عيساوة آمنة )اجلزائر(  181
*أزمة التعديالت الدستورية في الكونغو الدميقراطية.. األبعاد والسيناريوهات 

أ. هنى الدسوقي  / أ. هبه احلسيني )مرص(   193 
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*استراتيجية دول امليدان في مواجهة التحديات األمنية في الساحل

أ. قـط سميـر)اجلزائر(   214
*احتماالت فشل الدول في شمال إفريقيا: بني مخاطر الفشل وفرص إعادة البناء دراسة في احلالة الليبية 

د. مجـال منرص)اجلزائر(  229
*النوع االجتماعي في ضوء مسار جتربة العدالة االنتقالية التونسية: النموذج الرائد في شمال أفريقيا

أ. بوجعبوط املصطفى )املغرب( 243
*الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على منطقة شمال إفريقيا »اجلزائر امنوذجا«

د.بخوش صبيحة )اجلزائر(   290
*الدميقراطية التشاركية وواقع احلوكمة احمللية في اجلزائر

أ. حممد سنويس )اجلزائر( 267
*«مشروع الدولة األزوادية بشمال مالي وأبعادها االمنية على املنطقة املغاربية«

أ.  مربوك كاهي )اجلزائر(  308
*العالقات الصينية مع دول شرق إفريقيا كما صورها األدب السواحيلي

د. وائل نبيل إبراهيم عثامن )مرص( 329
*«التسويق السياسي في اجلزائر«)أثر االنترنت في التفاعل السياسي بني الشباب اجلزائري والقضايا السياسية(

أ. أحالم صارة مقدم/ د. مصطفى الزاوي )اجلزائر(     350
* العمل الطوعي في السودان: املفاهيم واملمارسات

د.خالد عبدالرمحن حممد احلاج)السودان(  362
*رابطة الباحث العلمي العربي ... نافذة علمية جديدة لتطوير البحث العلمي العربي

بقلم: د. أمنية سامل )اإلمارات(  372
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افتتاحية العدد

اتسمت القارة األفريقية بخصائص ومقدرات وموارد طبيعية لم تبلغها عدد من القارات، 
أن  من  وبالرغم  والدولية،  اإلقليمية  واملساحة  الساحة  على  مهمة  ومكانًة  حضوًرا  وشكلت 
القارة األفريقية ملا تتمتع بها من امكانيات، فإنها لم تبلغ نهضتها وتطورها نظًرا ملا شهدتها 
ألفريقيا  الدولي  والتكالب  االطماع  وأن  بالقريبة،  ليست  فترة  منذ  دولي  وتكالب  تآمر  من 
متعددة االجتاهات واالهداف وكان في تراتيبه االولويات احلصول على مواردها الهامة، وجني 
مقدراتها، ونهب ثرواتها التي يفتقر إليها العديد من الدول الغربية، فلم يتوقف األمر عند 
األسيوية  الدول  فبدأت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  الغربية فحسب، وفي مقدمتهم  الدول 
كالصني والهند واليابان تِسع لنفسها اجملال للمنافسة وبكل قوة وإمكانيات، حتى استطاعت 
أن جتد لنفسها موطىء قدم داخل القارة، مبداخل أفريقية) شبه باالحتالل االقتصادي في 
كل عام يشهد اقطابه التحالفات(، وجند كذلك أن من بني الدول التي ُتحظى مبكانة بارزة في 
القارة األفريقية: هي دول النيل، والتي تشكل عمق أفريقيا، ولها اجتاهاتها االستراتيجية من 
شأنها تلبية متطلبات األمن اإلقليمي لدول احلوض كافة، ملا يتصمنه هذا االجتاه في أحد 
ابعاده الرئيسية، األمن املائي، باإلضافة إلى االهتمامات األمنية ذات األهمية األخري التي 
تهم هذه الدول وحتقق احتياجاتها الفعلية، ثم ترسيم احلدود واملصالح املشتركة واملتبادلة، 

باإلضافة إلى مواقفها من الصراعات والقضايا االقليمية.

ومع ندرة الدراسات واالبحاث في هذا الشأن سنح املركز الدميقراطي العربي للدراسات 
االستراتيجية االقتصادية والسياسية، وفتح مجااًل لتنطلق ضمن إصداراته املتميزة »مجلة 
واالبحاث  واألفكار  الرؤى  لطرح  منبًرا  وتكون  لتسهم  النيل«،  وحوض  األفريقية  الدراسات 
والدراسات األكادميية بعلمية ومهنية عالية تساهم بقدر عاِل، وفاعلية حقيقية في تعزيز واقع 
القارة األفريقية باملعرفة، بل ويسعى املركز ليتبوأ مكانه الطبيعي والطليعي ليكون صرًحا 
علمًيا خلدمة البحث والباحثني، ومالًذا أمًنا لتعزيز جهد األكادمييني، وهذا ما ستجده بني 
اخملتلفة  والرؤى  والدراسات  األبحاث  من  العديد  تناول  الذي  العدد  هذا  محتوى  مضامني 

لقضايا القارة األفريقية. 

افتتاحية العدد
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أن مسيرة املعرفة لن تتوقف، وأن خدمة البحث العلمي والباحثني سيظل مستمًرا، فهناك 
مبصر،  األفريقية  للشؤون  العلمية  كاجلمعية  منها  بعض  نذكر  عديدة  مببادرات  بدأ  من 
وكذلك رابطة الباحث العلمي العربي باإلمارات، وهي رابطة لتشجع الباحثني واملتخصصني 

واألكادمييني في كافة اجملاالت على إجراء وتطوير البحوث العلمية املتخصصة. 

من  وذلك  الالمحدود،  ودعمكم  الفائقة  برعايتكم  اجمللة  ُتحظى  أن  في  األمل  سيجدنا 
خالل طرح املزيد من أفكاركم النًيرة الصائبة الثاقبة، لتطويرها وصواًل ثم بلوًغا لنشر املعرفة.

أ.دينا العشري

رئيس التحرير
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عالقات الكيان الصهيوين األفريقية تنمو والنظام العريب ُمنهار
بقلم: السفير بالل املصري

سفري مرص السابق يف أنجوال وساوتومي والنيجر

ُمقدمة:

امُلختار،  اهلل  شعب  هم  اليهود  أن  هي  رئيسية  حقيقة  عيل  تقديري  يف  اليهودي  اإليامن  يستند 
وانبثاًقا من هذا فهناك مفهومني تورايت مكتوب وآخر شفاهي لتصنيف  البرشية، بناء عليهام فإن 
لدي اليهود استعداد ذهني وأخالقي لتقبل حقيقة اصطنعوها اصطناعا مفادها أن العامل خلقه اهلل 
تعايل هلم فحسب، وأن باقي األرسة البرشية وهم »األغيار« مل خيلقهم اهلل تعايل إال خلدمتهم، وعيل 
امُلحتلة  الفلسطينية  التوسعية إلرسائيل يف األرايض  السياسة  نفهم  أن  الشاذ يمكن  هذا األساس 
متثل  التي   Eertz- Israel أو  امليعاد  أرض  مجيًعا  باعتبارها  وسيناء(  الغربية  )الضفة  وجوارها 
أما ما هو  اليهودي عيل ظهر األرض،  للوجود    Focal Point أو  املركزية  النقطة  واحلالة هذه 
املفهوم،  هذا  أساس من  اليهودي عيل  الوجود  فيه  يمتد  امتداد »ألرض إرسائيل«  فهو  خارجها 
ومن ثم فهناك ثمة حيز تورايت يف« نسق اسرتاتيجية التحرك السيايس واالقتصادي اإلرسائييل يف 
أفريقيا »، وهو ما ُيفرس جزئًيا - من بني عوامل أخري - إرصار الكيان منذ نشأته للتحرك صوب 
بن  نجد  آنئذ  ناشئة  بعد  مازالت  الصهيوين كدولة  الكيان  بالرغم من حداثة  إذ  األفريقية،  القارة 
»إن  يقول   1960 نوفمرب   2 بتاريخ  السبع  بئر  ألقاه يف  الكيان يف خطاب  رئيس وزراء  جوريون 
كيان »إرسائيل« يتوقف عيل النقب وال كيان هلا بدونه، وأن مستقبلنا منوط بعالقاتنا االقتصادية 
مع دول أفريقيا وآسيا«.  * ) رياض القنطار . التغلغل اإلرسائييل يف أفريقيه وطرق جُماهبته. ُمنظمة التحرير 

الفلسطينية - مركز األبحاث. بريوت نوفمرب 1968 .صفحة 10(  

تطور العالقات اإلسرائيلية / األفريقية:  

إعتمد الكيان الصهيوين يف إرساء وتطوير هذه العالقات بصفة رئيسية عيل 3 وسائل هي: )1( 
كان  التي  امُلؤهلة  البرشية  املوارد  لتوفر  العالية  التخطيطية  القدرات  يف  ُمتمثلة  الذاتية  اإلمكانيات 
بعضها ُمنتسًبا باملولد أو احلياة لفرتة لبعض الدول األفريقية مثل Abba Eban املولود يف 2 فرباير 
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1915 بمدينة Cape Town بإحتاد جنوب أفريقيا والذي تبوأ منصب وزير خارجية الكيان، كذلك 
إستغالل املوقع اجلغرايف فإسرتاتيجية وصول الكيان ألفريقيا كانت بدايتها لوجيستيكية عندما أقامت 
حملية )ميناء فيام بعد( Eilat أو Elath جنويب صحراء النقب عيل خليج العقبة عام 1951 وكان عدد 
 ISRAEL (* سكاهنا وفًقا للتعداد الرسمي اإلرسائييل يف 31 ديسمرب 1971 نحو 15,900 نسمة
POCKET LIBRARY . Geography . KETER BOOKS .1973 .Page 197( وهو 
املنفذ الوحيد إلرسائيل عيل البحر األمحر الذي كان - ومازال - بمثابة املنصة التي انطلقت منها يف 
باجتاه موانئ   )  Zim )ZIM Integrated Shipping Services املايض رشكة  القرن  ستينات 
دول رشقي أفريقيا، وإلن بناء الكيان ُأقيم عيل األساس العقائدي، وألهنا ال تنتمي للعامل العريب وال 
اإلسالمي وال هي كذلك مرتبطة بالقارة األوروبية ارتباطا جغرافًيا فكان البد للكيان الصهيوين وهو 
حمارص بفكرته عن نفسه كدولة هيودية عربية حمارصة باملحيط العريب امُلالصق هلا وما وراءه واملختلف 
وصول  أداة  جمرد  إيالت  ميناء  يكن  مل  لذلك  احلصار،  من  النطاقني  هذين  فوق  قفًزا  يقفز  أن  عنه، 
لوجيستيكي ألفريقيا فقط بل أيًضا مساحة لتطبيق اخلطة االسرتاتيجية الصهيونية لتأسيس تدرجيي 
للوسائل  متني  بتضافر  اخلطة  هذه  واتسمت  املايض،  القرن  مخسينات  يف  بدأ  أفريقيا  مع  للعالقات 
غريب  أثم  رشقي  إيل  أوالً  لتنفذ  إيالت  ميناء  بسبب  انطالقتها  بدأت  التي  واملخابراتية  الدبلوماسية 
 Masters بكتابه أسياد الصحراء Ben Gurion أفريقيا يف مرحلة تالية، وهو بالضبط ما عرب عنه
of the Desert بام نصه » إذا - ال سمح اهلل - ُدعيت مرة أخري لرئاسة الوزراء، ويظهر أن هناك 
خطًرا من هذا النوع فإين سأحرض املياه من األردن والعوجا والشباب من املدن إيل النقب، جيب تطوير 
ميناء إيالت ألنه أهم للدولة من حيفا، فحيفا تربطنا بأوروبا، وأما إيالت فإهنا تربطنا بأفريقيا وآسيا 
ودول هاتني القارتني يمكن التصدير إليهام والتعامل معهام، وربام إستطعنا أن نفتح طريقنا باجليش 
سالمة  إن  إيالت،  إيل  السبع  برت  من  اخلط  طول  عيل  ُمستعمرات  وجود  هو  األهم  ولكن  والقوة، 
الدولة تتلخص يف عبارة واحدة هي : كل شيئ جيب أن يكون نحو اجلنوب« * ) هتاين هلسة . دافيد 
بن جوريون . دراسات فلسطينية رقم 44 . منظمة التحرير الفلسطينية - مركز األبحاث - بريوت 

نوفمرب 1968 . صفحة 158(.

بالدول  عددهم  كان  والذين  األفريقية  بالدول  امُلقيمني  اليهود  ومنهم  الشتات  هيود  فعالية   )2(
أفريقيا  جنويب  يف  معظمهم  هيودي  ألف   680  ،501 عيل  يربو   1965 عام  حتي  املختلفة  األفريقية 
وروديسيا ونياساالند )ماالوي الحًقا( وليسوتو وبتسوانا وزامبيا وهذه الفرتة 1961 - 1967 متثل 
املرحلة الثانية من مراحل بناء العالقة بأفريقيا، أما يف الدول األفريقية األخري حيث تقل أو تنعدم 
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اجلاليات اليهودية فكان الكيان الصهيوين يعتمد حتي هذه املرحلة وبقوة عيل اخلرباء والفنيني امُلوفدين 
للعمل هبذه الدول وكان عددهم 209 خبري يعملون بعرشين بلد أفريقي كلها يف غريب ورشقي أفريقيا 
اليهود  ألحد  كان  فقد  الشتات  هيود  إستخدام  فعالية  عيل  كمثال  و   ،)34 .صفحة  السابق  )املرجع 
للكيان  التوجويل يف ختام زيارته  الرئيس  السابقة عيل إعالن  الرتتيبات  بتوجو دور مهم يف  امُلقيمني 
الصهيوين يف الفرتة من 7 إيل 11 أغسطس 2016 عن استضافة عاصمة بالده Lomé يف الفرتة من 
أفريقيا حتت عنوان » األمن والتنمية »، فقد أشارت  2017 لقمة إرسائيل -  27 أكتوبر   23 حتي 
صحيفة THE JERUSALEM POST يف 24 يناير 2017 إشارة خاطفة إيل أن وراء الرتتيبات 
السابقة لإلعالن عن إنعقاد هذه القمة شخصية هيودية تربطها باحلكومة التوجولية روابط وثيقة، هذه 
الشخصية هي Bruno Finel اليهودي الصهيوين والذي وصفته هذه الصحيفة بأنه القوة الدافعة 
Driving Force التي حولت فكرة مجع القادة األفارقة يف قمة مع الكيان لتقوية العالقات السياسية 
وعالقات األعامل إيل واقع، وأوضحت أن جهود السيد Bruno استمرت لتحقيق هذا اهلدف عيل 
 Bruno والسيد  للقمة،  استضافتها  توجو عن  أعلنت  بالنجاح حني  تكللت  أن  إيل  18 شهر  مدار 
Finel هو أبن Lucien Finel املساعد السابق للرئيس الفرنيس Jacques Chirac، وهو حالًيا 
نائب رئيس Asura Development Group, Inc ومدير العمليات الدولية ومقر هذه املجموعة 
عمل  وقد  األمريكية،   Arizona بوالية   Scottsdale يف  النظافة  وتكنلوجيا  البناء  يف  امُلتخصصة 
30 عاًما يف جمال  Bruno أيًضا حلساب عدة حكومات رشق أوسطية وأفريقية عيل مدار أكثر من 

الدبلوماسية العامة وإدارة العالقات العامة الدولية .

)3( الدعم وامُلساندة الغربية وخاصة األمريكية  هناك مواقف أمريكية ال حُتيص بشأن دعم نفاذ 
الكيان الصهيوين ألفريقيا فتأسيًسا عيل اهلوية اليهودية دعمت الواليات املتحدة ذلك إيل دول بعينها 
يف القارة األفريقية من خالل تعيني اليهود األمريكيني )اإلرسائيليني اجلنسية( يف بعثات وكالة التنمية 
يقترص عيل  ومل  معلنًا  بل  األمر رسًيا  يكن  ومل  األفريقية  الدول  ببعض   USAID األمريكية  الدولية 
الصهيونية   الدويل  اإلنامئي  التعاون  وكالة   MASHAV بني  ثالثي  تعاون  فهناك  فقط،   USAID
والتي بلغت قيمة مساعداهتا الفنية والتنموية للدول األفريقية عام 2010 حوايل 150 مليون دوالر 
وذلك يف إطار ثنائي أو يف إطار ثالثي باشرتاك طرف ثالث مثل وكالة التنمية الدولية األمريكية أو 
 14 ففي  زمنًيا،  وطويل  متنوع  تعاون  وهو  وغريهم،  األملانية   GIZ ووكالة  فرنسا  ومع   USAID
 « الذين أصبحوا » إرسائيليني  أن األمريكيني  أبيب  السفارة األمريكية يف تل  أعلنت   1969 أكتوبر 
الصهيونية،  امُلسلحة  القوات  يف  خيدمون  الذين  ذلك  يف  بام  األمريكية  باجلنسية  االحتفاظ  يمكنهم 
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أكتوبر   16 يف  قدم  املتحدة  األمم  املتحدة )مرص( يف  العربية  اجلمهورية  وفد  رئيس  أن  من  وبالرغم 
1969 مذكرة لرئيس جملس األمن بشأن مضمون بيان السفارة األمريكية امُلشار إليه، وأشارهتا إيل أن 
مرص تعترب هذا األمر موقًفا عدائًيا ضدها1، إال أن املذكرة املرصية مل تكن سوي تسجياًل ملوقف إذ مل 
أهنا تغري شيًئا يف املوقف األمريكي الداعم بكل قوة وبال حتفظ للكيان، أما األوروبيني فقد كان منهم 
من قدم دعاًم للكيان الصهيوين مثل سويرسا الدولة التي تدعي احلياد والتي قدمت للكيان دعاًم من 
نوع آخر لكنه مفعم باملعاين، ففي عهد الرئيس أمحد سيكوتوري أول رئيس لغينيا / كوناكري قررت 
بالده قطع عالقاهتا بدولة الكيان الصهيوين بمجرد وقوع العدوان اإلرسائييل عيل الدول العربية يف 5 
 Shlomo يونيو 1967 ففي مساء هذا اليوم أبلغت اخلارجية الغينية السفري اإلرسائييل يف كوناكري
الدول  من  عدد  يف  للكيان  سفرًيا   وكان  اإلرسائييل  الكنيست  رئيس  منصب  الحًقا  Hillel )شغل 
األفريقية ( بمغادرة األرايض الغينية يف مدي 48 ساعة ومعه أعضاء سفارته وكان من بينهم سكرتري 
ثان يدعي Haim Harare، وما حدث أنه بعد وفاة الرئيس سيكوتوري يف أبريل -1984 وكنت 
آنئذ سكرتري ثالث بالسفارة املرصية -  بدأت اتصاالت الكيان الصهيوين ببعض العسكريني الغينيني 
 Lansana  الذين قادوا إنقالًبا عسكرًيا يف 3 أبريل 1984أطاح باحلكومة املدنية التي كان يرتأسها
دبلومايس  من  احلصول  إيل  النهاية  يف  ساقتني  أحداث  خالل  من  ذلك  إكتشفت  وقد   Beavogui
 Benal Avital غيني بإدارة مراسم اخلارجية عيل خطاب ُمؤرخ يف 6 أغسطس 1984 ُمرسل من
القائم بأعامل دولة الكيان يف Abiddjan عاصمة ساحل العاج خمتوم يف صفحة منه باخلاتم الرسمي 
وُموجه إيل Facinet Touré  وزير خارجية حكومة اإلنقالب الغيني وكان يتضمن تفاصيل االتفاق 
عيل قيام وفد رسمي غيني بزيارة إلرسائيل يلزم احلفاظ عيل رسيتها وأن صديًقا  خملًصا » إرسائيلًيا 
أغسطس   10 اجلمعة  قبل  للوزير  سرتسل  للوفد  السفر  تذاكر  وأن  الوفد  هذا  صحبة  يف  »سيكون 
1984عيل أن تكون عودة الوفد لغينيا يف 13 أغسطس 1984، وأبلغني صديقي الغيني أنه بالرجوع 
العالقات  قطع  قبل  بكوناكري  اإلرسائيلية  السفارة  أن  الغينية وجد  اخلارجية  بمراسم  الكيان  مللف 
أنه  يل  وقال   Haim Harare يدعي  ثان  وسكرتري   Shlomo Hillel السفري  من  مكونة  كانت 
يعرفه، وبعد يومني فوجئت به يبلغني أن Haim Harare هذا هو بنفسه القائم آنئذ بأعامل السفارة 
السويرسية بكوناكري وأنه رآه أكثر من مرة قبل االنقالب عيل حكومة L . Beavogui ويعرفه حق 
املعرفة لكنه اآلن جاوز اخلمسني من عمره، وبالتايل كان من املنطقي أن تكون العالقات اإلرسائيلية 
الغينية ُمستمرة حتي قبل وفاة الرئيس سيكوتوري بمدة من خالل موقع Haim Harare بالسفارة 

)1( أمحد عطية اهلل . حوليات العامل املُعارص. السجل التارخيي لعام 1969 . دار النهضة العربية. صفحة 237.
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السويرسية بكوناكري، ومن امُلؤكد أن الكيان الصهيوين اختاره هلذه املهمة الدقيقة املحفوفة ببعض 
املخاطر ملعرفته امُلسبقة بغينيا وبعض الشخصيات الغينية املفتاحية للكيان يف غينيا وقد يكون قد شارك 
مع Benal Avital يف االتصاالت التي جرت مع وزير اخلارجية بحكومة االنقالب، أبلغت السفري 
بكل ذلك وسلمته صورة هذا اخلطاب ومتلكه فزع من رسعة التحرك الصهيوين وكلفني بمزيد من 
اإلرسائييل  السفري  مغادرة  عن  به  تقرير  آخر  وكان  بالسفارة  الكيان  مللف  رجعت  وبالفعل  املتابعة 
بأوامر من اخلارجية الغينية يف مدي 48 ساعة، لكني وجدت تفاصيل اعتربهتا هامة ألين حتققت من 
املعلومات القليلة التي أرسها إيل الدبلومايس الغيني فوجدت تقريًرا وضعه مستشار سابق بالسفارة 
عن قطع العالقات الغينية بالكيان أشار إيل أن السكرتري الثاين بسفارة الكيان قبل قطع العالقات كان 
أسمه Haim Harare وأنه شوهد يف بنك غينيا وهو يرسل حوالة مالية إيل سيدة هيودية بالقاهرة 
النهاية  بالفعل هذا صحيح، ويف  قال يل  الغيني  لزمييل  ذلك  أكدت  أنه هيودي مرصي، وعندما  إي 
أدي الكشف عن هذه االتصاالت إيل مفاحتة اجلانب الغيني يف مدي رضورهتا مع وجود إطار ُمثمر 
لعالقات غينيا فمرص دعمت غينيا بمجرد حصوهلا عيل االستقالل فأقرضتها قرضُا بمبلغ ستة ماليني 
دوالر عام 1960لتعميق ميناء كوناكري ومل تسرتده مرص لتعثر احلكومة الغينية )يف عام 2006 أصدر 
الرئيس املخلوع مبارك قراًرا بشطب ديون مرص قبل سنة دول أفريقية منهم الكونجو كينشاسا وغينيا 
دون إي استشارة أو إبالغ ُمسبق بالسفارة املرصية هبذه الدول ودون حصول مرص عيل أي مقابل(، 
كام أن السعودية والكويت كانتا تقدمان باإلضافة للبنك اإلسالمي يف جدة وكذلك املغرب واجلزائر 
وقتئذ  االنقالبني  وفضل  احلكومة،  مرشوعات  كثرًيا  دعمت  لغينيا  مالية  مساعدات  قدموا  كلهم 
جتميد اتصاالهتم بإرسائيل حتي اإلعالن يف 20 يوليو 2016 عن توقيع Dore Gold سكرتري عام 
 Alpha Condé مسئول مكتب الرئيس الغيني Ibrahim Khalil Kaba اخلارجية اإلرسائيلية و
عيل اتفاق ُمشرتك يف باريس باستعادة العالقات الدبلوماسية بني البلدين، ومن املهم اإلشارة إيل ما 
أوردته وكاالت األنباء نقاًل عن Dore Gold يف هذه املناسبة فقد قال »إن عدد البالد األفريقية التي 
مازالت مل تستعد أو تؤسس عالقاهتا بالكيان يف تناقص ُمنتظم وأننا نأمل يف أال يكون هناك بلد مازال 
 )Restore وليس Renewed يف قطيعة معنا، وأن الكيان يدعو البالد التي مل جتدد )استخدم كلمة
 ،« املنطقة  شعوب  ملصلحة  مًعا  العمل  يمكننا  حتي  غينيا  حذو  حتذو  بأن  الدبلوماسية  عالقاهتا  بعد 
وقال Dore Gold ُمربًرا تلك املدة الطويلة التي ظلت عالقات بالده بغينيا مقطوعة منذ اإلنقالب 
العسكري بغينيا يف 3 أبريل 1983وإختفاء الرئيس سيكوتوري بالوفاة وهو الذي كان ال يمكن يف 
عهده إستعادة هذه العالقات بقوله أن » روابط بالده بغينيا كانت ُمستمرة حتي عندما مل تكن هناك 
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ثمة عالقات رسمية » وهو ما يؤكد حالة عمل Haim Harare حتت غطاء السفارة السويرسية يف 
كوناكري، أما فرنسا فقد أمدت مفاعل الكيان الصهيوين يف هناية مخسينات القرن املايض بكمية من 
Yallow Cack أو ُمستخلص اليورانيوم من مناجم النيجر التي كانت ومازالت  الكعكة الصفراء 
فرنسا تقوم عيل استغالهلا، ومن يعتقد أن هذه امُلساندة الغربية للكيان ستتناقص أو ستنتهي بسبب 
عمليات التسوية »السلمية« بينه وبني العرب فإنه يتجاهل احلافز الطبيعي والغري قابل لإلنتهاء الذي 
تتأسس عليه املساندة الغربية إلرسائيل وهو العامل الديني وهو عامل غالًبا ما يتم جتاهله ألنه يتطلب 
العربية بمزيج ُمقدر من األسس اإلسالمية  الذهنية  العربية -عيل األقل- أن تعيد شحن  النظم  من 
التي تكافئ األسس اليهودية / الصهيونية املعمول به فعاًل يف الرصاع العقائدي مع هؤالء وغريهم، 
واألسس اإلسالمية معروفة للكافة وأمهها فريضة اجلهاد التي حتاول أجهزة اإلعالم الغربية والعربية 

املسطحة جتريمها فيام هي السالح املايض الوحيد .  

تاريخ التمثيل الدبلوماسي للكيان الصهيوين مع أفريقيا:

األمهية  عن  مبدئية  بصورة  ُيعرب  أفريقيا  يف  الصهيوين  للكيان  الدبلومايس  التمثيل  تطور  إن 
مع  إقامة عالقات  الصهيوين وقدرته عيل  للكيان  السيايس  والوزن  لالقتصاد  االسرتاتيجية ألفريقيا 
دول القارة مع وضع االعتبارات املالية للكيان ورغبة واستعداد الدول األفريقية املستقلة إبان املرحلة 
األويل من تاريخ العالقات بني الكيان وأفريقيا والتي تبدأ من مايو 1948وحتي 1960 /1961، 
الكيان  استغل  فقد  بحتة  جتارية  عالقات  صورة  يف  كان  منهام  األول  شقني  ذات  ذات  مرحلة  وهي 
اقتصادية  أهداف  لتحقيق  األفريقي  القرن  منطقة  صوب  للتحرك  إيالت  ميناء  تأسيس  الصهيوين 
املنطقة  ويف دول أخري  مثل ماالوي  فتواجدت بعض رشكاته أو فروع هلا يف بعض عواصم هذه 
القوي  برعاية  وكينيا  والكونغوليتني  العاج  وساحل  وليبرييا  والسنغال  وسرياليون  كوناكري  وغينيا 
االستعامرية التقليدية أي فرنسا وبريطانيا والربتغال قبل أن حتصل هذه الدول عيل استقالهلا، وكان 
أفريقيا )كان  إثيوبيا واحتاد جنوب  الدبلومايس للكيان يف هذه املرحلة  حمدوًدا واقترص عيل  التمثيل 
السفري اإلرسائييل امُلقيم وامُلعتمد يف Pretoria هو  Yitzhak Bavly( وليبرييا وغانا )كان السفري 
اإلرسائييل امُلقيم يف أكرا واملعتمد وغري مقيم يف ليبرييا عام 1958هو Ehud Avriel(، أما املرحلة 
الثانية والتي تبدأ من 1961/1960 وحتي هزيمة يونيو 1967 فقد زاد فيها التمثيل الدبلومايس، 
الكيان  بلجيكا ومثل  استقالهلا عن  بعد  الكونجو  الدبلومايس مع مجهورية  التمثيل  الكيان  تبادل  إذ 
الكيان  عني  التي  أكًرا  من  نقاًل   Ehud Avriel السفري   1961 عام  آنئذ(  )ليبولدفيل  كنشاسا  يف 
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ويف  ليبرييا  لدي  له  سفرًيا   Yervham Cohen  1961 عام  وعني   Moshe Bitan السفري  فيها 
مجهورية Malagasy )مدغشقر( كان Eytan Rupin سفرًيا إلرسائيل ُمعتمًدا وُمقياًم يف عاصمتها 
لدي  للكيان  Katriel P.Salmon سفرًيا  كان  الفرتة  نفس هذه  1961، ويف  Tananariveعام 
استقالهلا  عيل  األفريقية  الدول  من  كثري  حلصول  الالحقة  الفرتة  ويف  أفريقيا،  جنوب  احتاد  مجهورية 
 Leopoldville كان للجمهورية العربية املتحدة)مرص( عام 1961سفراء لدي حكومات الكونجو
ملرص  أو  للكيان  الدبلومايس  التمثيل  يكن  ومل  أفريقيا،  جنوب  واحتاد  وليبرييا  وغينيا  وغانا  وإثيوبيا 
منترًشا يف دول القارة األفريقية ألن معظمها إما مل يكن قد حصل عيل االستقالل التام أو أهنا كانت بعد 
حديثة عهد باالستقالل، أما املرحلة الثالثة والتي تبدأ عقب هزيمة 5 يونيو 1967 وإيل ما قبل حرب 
أكتوبر 1973فقد شهدت تسارًعا نسبًيا يف عملية بناء  الكيان الصهيوين لعالقاته األفريقية، إذ وصل 
التمثيل الدبلومايس ملستوي غري مسبوق ، وهو ما ترتمجه خريطة التمثيل الدبلومايس املقيم واملعتمد 
 THE MIDDLE EAST AND  * كاآليت«  وذلك   ،1971-1972 عامي  األفريقية  بالدول 
))NORTH AFRICA 1971-1972 . EUROPA PUBLICATIONS LIMITED

التمثيل الدبلومايس للكيان الصهيوين بأفريقيا عامي 1971/1972
اسم السفريالدولة

SHAUL LEVINالكامريون وتواله السفري

IJZHAK MICHAELSمجهورية أفريقيا الوسطي وتواله

OVADIA SOFFERتشاد

NAHUM GUERSHOMEالكونجو برازافيل

SHIMON MORATTالكونجو كينشاسا

MORDECHAI DRORYداهومي )بنني حالًيا(

URIEL LURANIإثيوبيا

DAVID EPHRATIاجلابون

AVRAHAM COHENغانا

SHLOMO HILILغينيا / كوناكري

ITZHAK MINERBIساحل العاج
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REUVEN DAFNIكينيا 

PINCHAS RODANليبرييا 

HAIM RAPHAELمدغشقر 

SHAUL BEN- HAIMماالوي 

MEIR SHAMIRمايل 

YEHOSHUA RASالنيجر 

-YISSAKHAR BEN نيجرييا 
YAACOV

MOSHE LIBAالسنغال 

MORDECHAI LADORسرياليون 

M .T. MICHAELجنوب أفريقيا 

)املنصب شاغر(تنزانيا
YOEL SHERتوجو 

YAACOV DECKELفولتا العليا ) بوركينافاسو حالًيا ( 

 تبادلت الدول األفريقية التمثيل الدبلومايس مع الكيان الصهيوين يف هذه املرحلة عيل نحو أكرب، 
ففتحت 11 دولة أفريقية سفارات هلا يف تل أبيب، ويف مقابل هذا التمثيل الدبلومايس الصهيوين الذي 
أفريقية كانت رازحه وقتذاك حتت سطوة االستعامر مثل  يعد كبرًيا وضًعا يف االعتبار أن هناك دوالً 
أنجوال وغينيا بيساو وموزمبيق والرأس األخرض وساوتومي وبرنسيب وناميبيا وأرترييا وغريهم، 
كانت  فيام  أفريقية  دولة   22 شمل  واملقيم  املعتمد  املرصي  الدبلومايس  التمثيل  أن  نجد  امُلقابل  ويف 
كان  فقد  الوقت  هذا  يف  بأفريقيا  العريب  الدبلومايس  التمثيل  اما  أفريقية،  لدول  سفارة   16 بالقاهرة 
أقل بالقياس ملرص والكيان الصهيوين فاململكة العربية السعودية شمل متثيلها الدبلومايس عرش دول 
أفريقية، واجلزائر كان هلا 9 سفارات بدول أفريقية، واملغرب كان له 8 سفارات بدول أفريقية، أما دول 
اخلليج العريب فلم يكن هلا يف ذلك الوقت متثياًل دبلوماسًيا، فيام كان للعراق 5 سفارات بدول أفريقية، 
أما األردن فلم يكن له إال سفارة واحدة وهي تلك التي لدي إثيوبيا، وكان للبنان 11 سفارة لدي 
دول أفريقية  وكان للسودان 11سفارة بدول أفريقية، وكان لتونس 10 سفارات لدي دول أفريقية، 
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أما اليمن الشاميل فكانت له سفارتان يف أفريقيا، فيام مل يكن لليمن اجلنويب إال سفارة واحدة هي تلك 
التي كانت بالصومال فقط وكذلك كان للكويت سفارة واحدة فقط بأفريقيا كانت بالصومال، ومل 
يكن لسلطنة ُعامن أي متثيل دبلومايس بأفريقيا، لكن هذا الوضع ما لبث أن تغري فبعد حرب رمضان / 
أكتوبر 1973 قطعت عدة دول أفريقية عالقاهتا الدبلوماسية بالكيان )ظلت عالقات الكيان بامالوي 
 1973 بعد حرب  1964 وحتي  إنشاءها عام  منذ  ُمستمرة   Kamuzu Bandaالرئيس إبان عهد 

باإلضافة إيل مملكة ليسوتو وسوازيالند( .

عيل  الصهيوين  الكيان  قدرات  بتنامي  مبارشة  صلة  الصهيوين   / العريب  الرصاع  لتطورات  كان 
اخرتاق أفريقيا يف فرتة السبعينات ومن أهم هذه التطورات أنه بعد انتهاء حرب أكتوبر1973وقبول 
كل من مرص وسوريا والكيان قرار جملس األمن الدويل رقم 338 الصادر يف 22 أكتوبر 1973الذي 
تبنته كل من الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي عيل وقف إطالق النار والذي نص عيل التسوية 
بني  االرتباط  لفك  اتفاقية  عيل  والكيان  سوريا  وقعت  مفاوضات،  خالل  من  للرصاع  السلمية 
قواهتام يف 31 مايو 1974 ثم وقعت مرص والكيان يف األول من سبتمرب 1975 عيل االتفاق الثاين 
للفصل بني قواهتام عيل خط اجلبهة املرصية، وبالرغم من الطبيعة العسكرية البحتة هلاتني االتفاقيتني 
األخريتني إال أهنام بدون شك مثال اتصاال مبارًشا بني األعداء وفتحا الباب قلياًل لدخول رغبة أي من 
األطراف امُلنخرطة يف الرصاع العريب الصهيوين للتفاوض السيايس، وهو ما كان بالفعل فقد بدأت 
السالم  التسوية ووقعت بعد مفاوضات مضنية معاهدة  التفاوض من أجل  السعي يف طريق  مرص 
املرصية الصهيونية يف 26 مارس 1979، ثم ُعقد مؤمتر مدريد للسالم يف نوفمرب 1991بمبادرة من 
الرئيس Bush األب برعاية أمريكية سوفيتية ويف إطار تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل أرقام 242 
و338 و425 حتت عنوان ” األرض مقابل السالم ”، والذي شارك فيه الكيان الصهيوين وسوريا 
ولبنان واألردن وفلسطني  وجرت مباحثات ثنائية بني اجلانبني العريب والكيان الصهيوين بالتوازي 
مع مباحثات متعددة األطراف جري فيها مناقشة موضوعات مثل التسلح واملياه وغريمها،  وبالرغم 
من أن املؤمتر مل حيقق اهلدف املأمول منه ملراوغة وتعنت الكيان وتفتت اإلمجاع العريب بعد التسوية 
العربية وهي طبيعة أصيلة يف هذه األنظمة  الكامنة بني األنظمة  عيل اجلبهة املرصية وللخصومات 
التسوية يف سبيلها لالكتامل خاصة وأنه بعد  بأن  العامل ويف أفريقيا  الكيان روج يف  امُلتهالكة، إال أن 
مؤمتر مدريد كانت تتم حتركات واتصاالت دبلوماسية بني منظمة التحرير الفلسطينية والكيان منذ 
عام 1991يف أوسلو متخضت يف النهاية عن توقيع الطرفني يف واشنطن يف 13 سبتمرب 1993برعاية 
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نروجيية )مؤيدة من الواليات املتحدة( عيل ما ُسمي باتفاقات أوسلو أو ” إعالن املبادئ بشأن ترتيبات 
احلكم الذايت الفلسطيني ” وبموجب هذا االتفاق اعرتفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق الكيان 
الصهيوين يف العيش يف سالم والتوصل حللول تفاوضية بشأن القضايا موضوع النزاع، كام اعرتف 
الكيان الصهيوين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد ذلك وقع الكيان واألردن عيل معاهدة سالم 
يف وادي عربة يف 26 أكتوبر 1994، وبناء عيل ذلك كله بدت منطقة الرشق األوسط للرأي العام 
العاملي واألفريقي منطقة خيوض فيها أعداء األمس جوالت تفاوضية من أجل تسوية الرصاع الدائر 
منذ صدور وعد بلفور يف 2 نوفمرب 1917، وبطبيعة احلال كان من الطبيعي أن تعمل هذه التطورات 
العسكرية  العربية للصفحة  املواجهة  بالرصاع يف الرشق األوسط عيل طي دول  املتعلقة  التفاوضية 
ما  العربية  التفاوضية  اجلبهة  وتفكك  العريب  للجانب  التفاويض  األداء  عن  النظر  وبغض  للرصاع، 
أدي لتوقيع معاهدات أو اتفاقات مل تلب إال بعض من االهتاممات العربية إال أن هذا الوضع كان 
مؤاتيا للكيان الذي حقق كل ما طمح إيل حتقيقه، ومن بني ما حققته الكيان الصهيوين الظهور أمام 
الرأي العام العاملي واألفريقي بمظهر سلمي إجيايب وهو ما مل ترتمجه حرفًيا النتائج التفاوضية التي 
ُوضعت يف مواد االتفاقات امُلشار إليها، ومع أن بعض الدول األفريقية قطعت عالقاهتا الدبلوماسية 
الدول من  بخشية هذه  ما  له عالقة  أن  يبدو  ذلك  أن  إال   ،73 أكتوبر  أعقاب حرب  الكيان يف  مع 
انقطاع الدعم العريب خاصة يف ظل ازمة أسعار البرتول عقب هذه احلرب، وعيل أي األحوال فمن 
بني أهم النتائج العرضية التفاقات التسوية تقبل الدول األفريقية واستجابتها لتحركات الكيان من 
أجل استعادة العالقات االقتصادية عيل املستويات الثنائية يف مستهل التسعينات من القرن املايض، 
وأعقب ذلك عملية استعادة الكيان لعالقاته الدبلوماسية مع بعض الدول األفريقية بدًءا من فرتة 
األخرية  عاًما  الثالثني  شهدت  أفريقيا  إيل  الصهيوين  الكيان  اندفاع  ومع  هذا،  وقتنا  إيل  التسعينات 
انسحاًبا مرصًيا من أفريقيا فلقد اقترص عيل تواجد التمثيل الدبلومايس املرصي الذي يغطي 42 دولة 
أفريقية من جمموع 53 دولة عضو باالحتاد األفريقي )منهم 6 دول عربية( ومل تكن هناك مثاًل زيارات 
عيل مستوي وزاري أو استثامرات مرصية بأفريقيا )استنفذت يف عمليات النهب امُلنتظم ملوارد مرص 
بذهلا  الدولة املرصية مل تستفد من ثامر جهود  أن  الدبلومايس املرصي إال  ذاهتا( وبالرغم من كفاءة 
بعض السفراء املرصيني بأفريقيا ألسباب ال جيمل يب إيضاحها، هذا مع العلم بأن التطورات امُلشار 
إليها مل يستفد منها الكيان الصهيوين يف القارة األفريقية فقط بل تعداها إيل العامل كله فللكيان اليوم 
متدًدا دبلوماسًيا غري مسبوق فتمثيلها الدبلومايس عيل مستوي العامل ككل قوامه 107بعثة دبلوماسية 

منها 79 سفارة ُمقيمة و22 قنصلية عامة و5 بعثات خاصة .    
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ميض الكيان الصهيوين قدًما برغم بعض الصعاب التي كان أكثرها إرضاًرا باسرتاتيجيته الخرتاق 
أفريقيا فيام بني مخسينات إيل سبعينات القرن املايض حضور مرص الدبلومايس الكثيف بالقارة سواء أكان 
ذلك متثياًل دبلوماسًيا أم حتركات وزيارات متبادلة وتعاوًنا فنًيا من خالل الصندوق املرصي للتعاون 
 MASHAV الصهيوين  اجلانب  ويقابله عيل  املرصية  اخلارجية  إدارات  أحد  أفريقيا وهو  الفني مع 
بقاء  أيًضا، لكن وبالرغم من  الصهيوين  الكيان  التابعة خلارجية  للتعاون اإلنامئي  الدولية  الوكالة  أو 
التمثيل الدبلومايس املرصي كام هو عددًيا إال أنه ال سياسة مرصية فعالة من املركز أعني من اخلارجية 
املرصية فقد بدأت هذه السياسة تذوي وتتناقص وزًنا وكفاءة تدرجيًيا يف عهد الرئيس األسبق مبارك 
وهذه حقيقة حاول البعض إخفاءها وراء عبارات ختديرية مثل » دور مرص املحوري » و«الدور الرائد 
ملرص يف أفريقيا » وهي عبارات تنطبق وبدرجة عالية نسبًيا عيل الفرتة السابقة عيل تويل مبارك الذي 
اكتفي بلقاء الرؤساء األفارقة يف مؤمترات دولية ليس من بينها القمم األفريقية إذ امتنع عن حضورها 
وأناب عنه وزير اخلارجية بعد حماولة اغتياله الفاشلة يف أديس أبابا يف يونيو 1995وكان ذلك أحد 
عوامل متعددة النزواء وتضاؤل الدور األفريقي ملرص للدرجة التي شجعت الكيان الصهيوين - من 
بني عوامل أخري - يف النهاية عيل ترتيب عقد قمة أفريقيا - إرسائيل يف توجو يف أكتوبر 2017 والتي 
ُأعلن عن إلغاؤها، كام أن هناك دول أفريقية مفتاحية أصبح هلا دور ملحوظ وربام بديل للدور املرصي 
بأفريقيا مثل اجلزائر وجنوب أفريقيا ونيجرييا والسنغال كل يف منطقة نفوذه األفريقية، فمرص أصبحت 
اهتامماهتا ُمرتبطة بدوائر أخري مثل الواليات املتحدة واخلليج العريب والبحر األمحر واالحتاد األورويب 
بل وإرسائيل نفسها، ولذلك يمكن القول بأن أزمتي سد النهضة والعالقات املرصية مع أهم دوائر 
أمنها القومي وهي السودان أظهرتا بجالء الضعف اهليكيل للدور املرصي، فاألزمتني كانتا وما زالتا 
اختبارا حقيقًيا ملا تبقي ملرص من قدرات سياسية، ومن ثم فاخرتاق الكيان الصهيوين ألفريقيا ال ينبغي 
النظر له عيل أنه نجاح السرتاتيجية الكيان فقط بل أيًضا عيل أنه فشل ذريع للقدرات العربية امُلختزلة 
امُلبنية عيل رؤي شخصية يف  امُلتبادلة  وامُلنكفئني عيل رصاعاهتم  املنسحبني  العرب  القادة  يف شخص 
منتهي الضحالة لواقع دوهلم ولألوضاع اجليوسرتاتيجية اإلقليمية والدولية امُلحيطة، ومن أسف أن 
الكيان  القادرة عيل حتقيق نجاح ملموس من شأنه جعل مساحات تقدم  الوحيدة  مرص ألهنا كانت 
الصهيوين حمدودة حتي وإن تبادل التمثيل الدبلومايس مع كل دول القارة، إال أهنا وقعت أسرية يف 
فامذا  القرارات،  املركزية يف صناعة واختاذ  يتحرون  متتالني خرباهتم حمدودة  أيادي حكام عسكريني 
جيدي أقوي وأكفأ متثيل دبلومايس واحلالة هذه، إذ أن التمثيل الدبلومايس حتي ال يتصور أحد أننا 
نبالغ يف استخدامه ليس إال دالة أو مؤرش قوة أو ضعف، وعدم وجوده أو حمدوديته أو كثافته مل تكن 



22

عالقات الكيان الصهيوين األفريقية تنمو والنظام العريب ُمنهار

 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا

لتؤثر عيل قدرات الكيان الصهيوين يف التمدد نحو أفريقيا يف ضوء العوامل الثالث السابق اإلشارة 
إليها، وللتدليل عيل ذلك، ففي رده عيل استجواب قدمه عضو الكنيست ر . آرزي يوم 22 ديسمرب 
1966 لوزير خارجية الكيان Abba Eban بشأن حجم التعاون الفعيل بني الكيان والدول النامية 
حالًيا رد الوزير Eban  فقال » أنه يف سنة 1966 شمل التعاون الدويل »إلرسائيل« نحو 70 دولة 
يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ويف حوض البحر املتوسط » 1*، وكان التمثيل الدبلومايس للكيان 

حمدوًدا.

يف ضوء ما تقدم امتدت املرحلة الرابعة يف اخرتاق الكيان الصهيوين للقارة األفريقية بني حركتي 
جزر ومد خالل الفرتة الطويلة الواقعة ما بني هناية حرب أكتوبر 1973 حتي يومنا هذا، واملحصلة أن 

شبكة التمثيل الدبلومايس للكيان الصهيوين أصبحت كام ييل :

التمثيل الدبلوماسي احلايل للكيان الصهيوين بأفريقيا

أنجوال *:   التمثيل هبا ٌمقيم عىل مستوي سفري وقد تم تأسيس العالقات عىل هذا املستوي يف أبريل 
1992

بنني: التمثيل هبا غري ُمقيم ويتواله سفري الكيان يف ساحل العاج وقد تم استعادة العالقات يف يوليو 
1992 وللكيان قنصل فخري بكوتونو.

بوركينافاسو: متثيل غري ُمقيم ُيغطي بواسطة سفري الكيان يف ساحل العاج وقد متت استعادة العالقات 
معها يف أكتوبر 1993.

بوروندي: متثيل غري ُمقيم ويتوىل تغطية العالقات سفارة الكيان يف إثيوبيا، وقد استعاد الكيان العالقات 
معها يف مارس 1995.

الكامريون *: التمثيل ُمقيم وعىل مستوي السفارة وقد استعاد الكيان العالقات يف أغسطس 1991.

الرأس األخرض: متثيل الكيان غري ُمقيم وتم تأسيسه يف يوليو 1994.

أفريقيا الوسطي: متثيل غري ُمقيم وتغطيه سفارة الكيان يف الكامريون، ومتت استعادة العالقات يف يناير 
.1991

)1( *حمارض الكنيست 1966/ 1967 . مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية باألهرام. القاهرة ومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ببريوت. صفحة 273
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الكونجو: متثيل غري ُمقيم وُيغطي من تل أبيب ومتت استعادة العالقات يف يوليو 1991.

ساحل العاج *: عيل مستوي السفري والتمثيل ُمقيم ومتت استعادة العالقات يف فرباير 1986.

 1993 يناير  الكونجو الديموقراطية )زائري سابًقا(: متثيل غري ُمقيم وأستعاد الكيان العالقات معها يف 
وُتغطي السفارة والعالقات من خارجية الكيان الصهيوين.

أرتريا *: متثيل ُمقيم بأسمرا وتأسست العالقات عىل مستوي السفري يف مايو 1993.

إثيوبيا *: متثيل ُمقيم عىل مستوي السفري، ومتت استعادة العالقات يف نوفمرب 1989.

اجلابون: متثيل غري ُمقيم وُتغطي العالقات الثنائية التي تم استعادهتا يف سبتمرب 1993من خارجية الكيان.  

جامبيا: متثيل غري ُمقيم وُتدار العالقات الدبلوماسية التي استعيدت يف سبتمرب 1993من سفارة الكيان 
بالسنغال.

زامبيا: التمثيل غري ُمقيم وقد استعاد الكيان العالقات معها يف ديسمرب 1991 وُتدار العالقات الثنائية 
من خارجية الكيان.

 1993 الدبلوماسية معها يف نوفمرب  ُمقيم وقد تأسست العالقات  الدبلومايس غري  التمثيل  زيمبابوي: 
ويديرها سفري من مقر خارجية الكيان.

غانا *: عيل مستوي السفارة امُلقيمة باكرا وقد ُأعيدت العالقات يف أغسطس 1994.

غينيا: سبقت اإلشارة إليها عاليه.

كينيا *: متثيل ُمقيم عىل مستوي السفارة وأستعاد الكيان عالقاته معها يف ديسمرب 1988.

ليبرييا: التمثيل غري ُمقيم وُتدار العالقات عرب سفارة الكيان يف ساحل العاج، وأستعاد الكيان العالقات 
معها يف أغسطس 1993 .

مدغشقر: التمثيل غري ُمقيم، وأستعاد الكيان العالقات معها يف يف يناير 1994، وتدار العالقات معها 
من خارجية الكيان .

ماالوي: التمثيل غري ُمقيم وتأسست العالقات بني البلدين يف يوليو 1964 وُتدار العالقات عرب سفارة 
الكيان يف نريويب.



24

عالقات الكيان الصهيوين األفريقية تنمو والنظام العريب ُمنهار

 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا

موريتانيا: ُقطعت العالقات يف مارس 2009 وكانت ُمؤسسة يف سبتمرب 1999.

الثنائية من  العالقات  وُتدار   ،1993 العالقات معها يف سبتمرب  ُمقيم وأستعاد  متثيل غري  موريشيوس: 
.Port Louis خارجية الكيان، الذي عني قنصل فخري يف

ناميبيا: متثيل غري ُمقيم وقد تأسست العالقات بينهام يف فرباير 1994، وُتدار العالقات بواسطة اخلارجية الصهيونية 

نيجرييا *: متثيل ُمقيم عيل مستوي السفارة وقد متت استعادة العالقات يف مايو 1992.

رواندا: متثيل غري ُمقيم وقد متت استعادة العالقات يف أكتوبر 1994 .

وُتدار   ،1993 نوفمرب  يف  البلدين  بني  العالقات  تأسست  وقد  ُمقيم  غري  متثيل  وبرنسيب:  ساوتومي 
العالقات من سفارة الكيان بأنجوال.

السنغال *: متثيل ُمقيم عيل مستوي السفري وقد متت استعادت العالقات يف أغسطس 1994.

سيشل: متثيل غري ُمقيم وقد تأسست العالقات بني البلدين يف سبتمرب 1992 .

سرياليون: متثيل غري ُمقيم وقد متت استعادة العالقات يف مايو 1992 وُتدار العالقات بواسطة سفارة 
الكيان بداكار.

جنوب أفريقيا *: العالقات عيل مستوي السفري وقد تأسست يف يناير 1975 .

من  العالقات  وُتدار   ،2011 يوليو  يف  العالقات  تأسست  وقد  ُمقيم  غري  التمثيل  السودان:  جنوب 
مقرخارجية الكيان.

سوازيالند: التمثيل غري ُمقيم وقد تأسست العالقات يف سبتمرب 1968 وُتدار العالقات الثنائية بواسطة 
. Pretoria سفارة الكيان يف

تنزانيا: التمثيل غري ُمقيم وُتدار العالقات بعد استعادهتا يف فرباير 1995 من سفارة الكيان بنريويب .

الكيان يف  1987 من سفارة  يونيو  استعادهتا يف  بعد  الثنائية  العالقات  وُتدار  ُمقيم  التمثيل غري  توجو: 
ساحل العاج.

أوغندا: التمثيل غري ُمقيم وقد إستعاده الكيان يف يوليو 1994 وُتدار العالقات من كينيا .

* للكيان الصهيوين حتي يناير 2018 متثيل دبلومايس ُمقيم يف 11 دولة أفريقية .
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مازال الكيان الصهيوين يسعي إيل حتقيق ُمكتمل السرتاتيجية حتقيق النفوذ السيايس واالقتصادي 
بأفريقيا التي تتبناها وبإرصار حكومة الليكود برئاسة Benjamin Netanyahu التي من بني أهم 
االندفاع   ملرحلة   Avigdor Liberman السابق  الكيان  خارجية  وزير  تدشني  إطارها  يف  حتركاهتا 
إثيوبيا وكينيا وغانا ونيجرييا وأوغندا، ثم  2009 وشملت  التي قام هبا يف سبتمرب  بزيارته  األويل هلا 
قيامه بزيارة أخري يف بداية يونيو 2014 استغرقت عرشة أيام تضمنت رواندا وساحل العاج وغانا 
األفريقي،  باالحتاد  »مراقب«  للحصول عيل صفة  الكيان  الرتويج ملسعي  واستهدفت  وكينيا  وإثيوبيا 
وأعقبها يف 26 يونيو إرسال الكيان لوفد إىل قّمة االحتاد اإلفريقي يف ماالبو )غينيا االستوائية( ليكون 
الدولة  رئيس  ِقَبل  من  بالرفض  وُوجه  الوفد  لكن هذا  مراقب،  بصفته  القاّري  االجتامع  ممثله يف هذا 
املوريتانّية حممد ولد عبد العزيز، ثّم من رئيس االحتاد اإلفريقي نفسه ووفود أخري لدول أعضاء طالبوا 
مجيعهم بخروج الوفد الصهيوين من مركز املؤمترات،  ويف يوليو2016 وقبل عقد قمة االحتاد األفريقي 
يف كيجايل يف الفرتة من 10 إيل 18 يوليو 2016 قام رئيس الوزراء الصهيوين بزيارة لبعض دول رشق 
Dore Gold مدير عام اخلارجية الصهيونية بزيارة لغينيا )أحد أهم الدول  أفريقيا، عقب ذلك قام 
األفريقية يف نظر الكيان وفرنسا والواليات املتحدة( إلتقي فيها الرئيس الغيني Alpha Conde يف 
إطار اإلعالن عن استعادة العالقات الغينية / الصهيونية يف 20 يوليو 2016 وقد توقف خالل توجهه 
إيل كوناكري يف ندجامينا حيث إلتقي هناك بالرئيس التشادي إدريس ديب رغم عدم وجود عالقات 
دبلوماسية )ُقطعت عام 1972( وأشارت صحيفة The Jerusalem Post يف يوليو 2016 بشأهنا 
»أن العالقات »اإلرسائيلية » / التشادية من املتوقع استئنافها »، ويف 23 سبتمرب 2016 استغل رئيس 
الوزراء الصهيوين Benjamin Netanyahu مشاركته يف الدورة العادية لألمم املتحدة ليلتقي بنحو 
12 رئيس ووزير خارجية أفريقي ليقول هلم من بني ما قاله »إن أفريقيا تثري خيالنا، وإننا نود اقرتاح 
الصداقة والرشاكة مع كل بلد من بالدكم ”، فيام مل يفعل ذلك أو يعبأ هبم أي من الرؤساء أو وزراء 
السياسية بني  العالقات  السنوي، لكن وبالرغم من متزق  املشاركني يف هذا احلدث  العرب  اخلارجية 
الدول العربية التي إنقسمت وترشذمت وحتولت إيل شظايا ال قيمة والقوه هلا ثم كونت ما تتصور أنه 
حماور وأحالف بني ضعفاء ال حول هلم وال قوة، إال أن ذلك ال يمنع من حماولة استنتاج األهداف التي 

يتوخاها الكيان الصهيوين من اسرتاتيجيته الخرتاق أفريقيا، وهي غالًبا كام ييل :

)1( استعادة وتنمية الكتلة التصويتية األفريقية الستخدامها يف دعم مكانة الكيان الصهيوين الدولية:

يعترب الكيان الصهيوين دول أفريقيا جنوب الصحراء بمثابة  كتلة تصويتية تتكون مما ال يقل عن 
امُلتحدة  األمم  األفريقية ضده يف  للدول  التلقائي  التصويت  بواسطتها من وقف  يتمكن  48 صوت 
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وكرس التوجيه التصويتي العريب خاصة وأنه أصبح توجيًها مائًعا بعد قيام بعض النظم العربية بدور 
األفارقة  للرؤساء  الكيان   وزراء  رئيس  أكده  ما  وهو  القرن«،  بصفقة   « ُيسمي  ملا  احلرصي  الوكيل 
لدي اجتامعه بنحو 15 منهم باألمم املتحدة يف يوليو 2016، وهلذا مل يكن ببعيد عن احلقيقة عندما 
إلرسائيل  إن   2016 سبتمرب  يف  العادية  دورهتا  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  كلمته  يف  قال 
مستقبل مرشق يف األمم املتحدة Israel has a bright future at the UN ”، وقد تأكد ذلك 
الكيان يف  أفريقية أخري لصالح  عملًيا مثاًل عندما صوتت توجو وكينيا ورواندا وبوروندي ودول 
سبتمرب 2015 يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كام فاز الكيان برئاسة اللجنة القانونية باألمم املتحدة 
وهي أحد 6 جلان دائمة باملنظمة الدولية، ويف 29 أكتوبر 2015 جري التصويت عيل عضوية اللجنة 
الرابعة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة وفاز الكيان بعضوية جلنة األمم املتحدة لالستخدامات 
السلمية للفضاء اخلارجي ومن بني الدول التي صوتت لصالح الكيان أيًضا مرص التي بررت موقفها 
بأهنا كانت ُمضطرة لذلك إذ أن مقرتحها بأن يكون التصويت عيل أساس ترشيح منفرد لكل دولة 
3 دول عربية وكان ما كان، وهلذا فإن الكيان  4 دول أخري منهم  ُرفض ُفوضع الكيان عيل الئحة 
2013للحصول عيل صفة »  22 أكتوبر  ALMONITOR الصهيوين يف  يسعي حثيًثا طبًقا ملوقع 
املراقب »باالحتاد األفريقي )التي حتظي هبا دولة فلسطني( وهي املحاولة التي سبق للكيان املبادرة هبا 
عام 1976 وكررها  عام 2003 ويف عام 2014بدعم من إثيوبيا وكينيا و)نيجرييا(، وبالتوازي مع 
استهداف احلصول عيل وضعية امُلراقب باالحتاد األفريقية، فإن الكيان  يستهدف كذلك بناء عالقة مع 
ECWAS فقد رصح  واحد من أهم التجمعات األفريقية التجمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا 
Gil Haskel رئيس وكالة التنمية الدولية اإلرسائيلية للتعاون لصحيفة  Jerusalem Post أنه قال 
لرئيس التجمع اإلقتصادي لدول غرب أفريقيا Marcel Alain De Souza« أهنم يف » إرسائيل 
» جيعلون من املستحيل ممكنًا«، وتأكيًدا هلذا املسار ُعقدت يف 5 ديسمرب 2016 عيل مدار ثالثة أيام 
بمركز تدريب MASHAV بمنطقة Kibbutz Shefayim قرب املنطقة الساحلية مؤمتر )الندوة( 
زراعي أفريقي / صهيوين شارك فيه 7 وزراء خارجية نيجرييا وتوجو وليبرييا وغينيا والرأس األخرض 
وجامبيا وسرياليون ووفود يرأسها كبار املسئولني من بنني وبوركينافاسو وساحل العاج وغانا وغينيا 
بيساو والسنغال، كام شارك رئيس وزراء الكيان الصهيوين Benyamin Netanyahu يف 4 يونيو 
امللك  أدي النسحاب  ما   ECWAS أفريقيا  لدول غرب  االقتصادي  للتجمع   51 القمة  2017 يف 
 Marcel حممد اخلامس من املشاركة فيها،  وكانت القوة الدافعة لتحقيق مشاركة الكيان يف هذه القمة

Alain de Souza رئيس هذا التجمع اآلن .
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)2( االنفتاح عيل سوق نشطة الستهالك السالح:

تعد القارة األفريقية سوًقا رشًها يف استهالكه للسالح باعتبار أهنا من القارات شديدة االضطراب 
نسبًيا  الصهيوين ترسانة ضخمة  الكيان  املختلفة، ولدي  والتوتر هبا كثري من الرصاعات والنزاعات 
لصناعة السالح واملركبات املختلفة، وهناك أمثلة كثرية ومتنوعة عن جتارة الكيان يف السالح بالقارة، 
أسوق آخرها وربام أوضحها يف بيان قدرة الكيان عيل القفز من فوق بعض املوانع االسرتاتيجية وأمهها 
ففي  الصناعة  هذه  يف  التوسع  الصهيوين  للكيان  أتاحت  التي  املتحدة  الواليات  مع  اخلاصة  العالقة 
زيارة لرئيس الوزراء الكيان Shamir  لواشنطن يف نوفمرب 1983 حصل خالهلا عيل موافقة إدارة 
850 مليون دوالر إيل منح، ووافقت اإلدارة  Regan عيل حتويل قروض عسكرية مبلغها  الرئيس 
أيًضا يف نفس الزيارة عيل أمور أخري منها السامح إلرسائيل بإستخدام ما نسبته %15 من متويالت 
الواليات املتحدة إليها يف اإلنتاج العسكري اإلرسائييل وإعفاء الكيان من إنفاق كل متويالت العون 
 Mohamed El-Khawas .  العسكري األمريكي عيل األسلحة واإلمدادات العسكرية األمريكية
 \ Samir Abd-Rabbo.(*  American Aid to Israel .AMANA Books 1984 .
Page 93 -94(، وهو مع عوامل أخري ما مكن الكيان من دخول أسواق سالح رائجة وقد رصد 
املعهد الدويل مبيعات سالح من الكيان متت بني عامي 2006 و 2012 لكل من الكامريون وتشاد 
وغينيا االستوائية وليسوتو ونيجرييا وسيشل وجنوب أفريقيا، لكن تظل حالة توريد الكيان الصهيوين 
بسبب   2013 ديسمرب  يف  هناك  األهلية  احلرب  بداية  فمنذ  تعقيًدا  األكثر  السودان  جلنوب  للسالح 
 Riek Machar Salva kiir ونائبه  إهنيار حكومة الوحدة الوطنية التي قطبيها رئيس اجلمهورية 
باألمم  قادت  املتحدة  الواليات  أن  بالرغم من  بالسالح   kiir الرئيس  نظام  يمد  الصهيوين  والكيان 
األمم  أن  إال  السودان،  جلنوب  السالح  حلظر  جهوًدا   2016 أبريل  من  األول  األسبوع  يف  املتحدة 
املتحدة ارتأت تأجيل األمر حتي يونيو 2016 بزعم أن هناك حتسنًا يف سلوك األطراف امُلتحاربة يف 
اآلتية فرض  الدول  تدعم  املتحدة  الواليات  إيل جانب  فإنه   2016 مايو  اجلنوب، ومع ذلك فحتي 
 - املتحدة  اململكة   - نيوزيالند   - فرنسا   - أسبانيا   - السنغال   : السودان  جنوب  عيل  سالح  حظر 
يدعم كال من االحتاد  كإثيوبيا، كام  أفريقية أخري  لدول  باإلضافة   « يتأرجح موقفها  التي   « أنجوال 
األفريقي واالحتاد األورويب هذا االجتاه (، وقد وجهت 30 شخصية من جنوب السودان واملنظامت 
الدولية خطاًبا للرئيس Obama يف يناير 2015 يدعونه فيه إيل دعم قرار من األمم املتحدة لفرض 
حظر عيل السالح جلنوب السودان، إال أن الكيان ودول أخري ُمستمرة يف التوريد، رغم أن الواليات 
من  خرجت   Cobra طراز  من  هليوكوبرت  طائرات  بيع  صفقة   2014 عام  صيف  أوقفت  املتحدة 
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اخلدمة من الكيان لنيجرييا، ويف تقديري أن الكيان لديه القليل من القيم األخالقية فيام يتعلق بتصدير 
نظرية  إيل  هذا  يف  الصهاينة  منطق  استند  وربام  امُلحتدمة،  الرصاعات  ملناطق  خاصة  وبصفة  السالح 
وفورات اإلنتاج فأنت ال تستطيع أن ُتنشأ صناعة سالح بغرض االكتفاء الذايت والتصدير مًعا ثم تقيد 
أسواقك بقيود أخالقية فذلك من شأنه أن ينزل بأرقام اإلنتاج عند نقطة حتقق لك خسائر متنوعة ومن 
املعروف أن أعيل نقاط الربحية التجارية تكون مع اإلنتاج الكمي، وللكيان سوابق يف استمرار تدفق 
 Apartheid مبيعاته من األسلحة يف رصاعات سابقة مثل جنوب أفريقيا إبان فرتة الفصل العنرصي
وجلواتيامال عيل طول فرتة احلرب األهلية هبا التي دامت لست وثالثني عاًما وكانت عسكريتها ترتكب 
مذابح للسكان من عرقية Mayan، أديل Dubi Lavi رئيس وكالة الكيان للرقابة عيل الصادرات 
العسكرية بترصيح لصحيفة Haaretz ُنرش يف 20 يونيو 2016أشار فيه إيل ما نصه ” إننا وبشكل 
ال لبس فيه ال نصدر )السالح( للبالد التي ُتطبق عليها عقوبات من األمم املتحدة بسبب املذابح ”، 
ُموضًحا »أن صادرات السالح ُتوقف يف احلاالت التي ترفض فيها اخلارجية والدفاع توريد السالح 
البداية النتهاكات  البالد األفريقية غرينا سياستنا بعد حتديد  بأنه يف بعض  إليها، ويمكنني أن أشهد 
حقوق اإلنسان، ونحن نوجه أنفسنا بأنفسنا وفًقا للموقف وفحصه يف حالة كل بلد، ونحن نتناول 
مسألة حقوق اإلنسان بجدية تامة«، لكن الصحيفة أشارت إيل » أنه رفض حتديد البالد املعروف عنها 
تلقيها لسالح » إرسائييل« مثل حالة جنوب السودان يف احلرب االهلية »، كام أشارت » إيل أن األرقام 
احلالية لوزارة الدفاع اإلرسائيلية تشري إيل أن عدد املتعاملني املسجلني يبلغ 1،395 متعامل وأن عدد 
إمجايل التصاريح التي ُأعطيت لرشكات وأفراد تبلغ 198،000 ترصيح ينتمون لنحو 130 بلد حول 
العامل وأن عدد البالد التي ُيعتقد أن هبا نظام ديموقراطي أقل من الدول غري الديموقراطية » وأشارت 
إيل قول رئيس الرقابة عيل الصناعات العسكرية من »أن هناك دول ملكية من بني الدول التي ال ُيعتقد 
أن نظامها ديموقراطي »، وكل ما أوردته Haaretz عيل لسان رئيس وكالة الرقابة عيل الصادرات 
العسكرية يؤكد أن اسرتاتيجية املبيعات اإلرسائيلية من السالح تعتمد سياسات كمية سوقية بحتة هبا 
القليل من املعايري الوصفية وهي يف نفس الوقت يف خدمة تنمية مكانة  »إرسائيل » الدولية واإلقليمية 
باإلضافة إيل أهنا تأيت كأحد تطبيقات االتفاقيات امُلوقعة مع الواليات املتحدة يف إطار ما ُيعرف بأنه ” 

حتالف اسرتاتيجي ” .

السالح  صادرات  قيمة  بلغت  فقد   2015 يوليو   4 HAARETZيف  لصحيفة   فوفًقا  عموًما 
الصهيوين ألفريقيا عام 2010حوايل 107 مليون دوالر ارتفعت إيل 318 مليون دوال عام 2014، 
2014 من األسلحة التقليدية من  ووفًقا لبيانات األمم املتحدة فإن مشرتيات الدول األفريقية لعام 
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الصواريخ ورامجات الصواريخ وللكيان تفوق فيهام ارتفعت بدرجة ملحوظة، فيام أوردت صحيفة 
THE TIMES OF ISRAEL يف 20 أغسطس 2015 أن جممل قيمة مبيعات السالح الصهيوين 
ثم  مليون دوالر   223 إيل  الرقم  2013 وصل  2009 ويف عام  مليون دوالر عام   71 بلغ  ألفريقيا 
ارتفع إيل 318 مليون دوالر عام 2014، لكن صحيفة LE MONDE diplomatique أشارت 
يف عدد ديسمرب 2017 إيل أن صادرات السالح الصهيوين جتاوزت قيمتها منذ 2015 حتي اآلن مليار 

دوالر .  

)3( التوسع الزراعي:

أهم  أحد  أن  اعتقادي  ويف  املائية  موارده  يف  وحمدودية  مائي  شح  من  الصهيوين  الكيان  يعاين   
 Vast الواسعة  الزراعة  بإمكانية  االستثامر  هذا  يتميز  حيث  بأفريقيا  الزراعي  االستثامر  هي  أهدافه 
Agriculture واإلنتاج الكمي بالتايل مع الرخص النسبي للعاملة ووفرة األسواق املتنوعة من خمتلف 
املنتجات، وسُيطبق الكيان الصهيوين اسرتاتيجية » إن مل يأت إليك املاء فأذهب إليه »، وهو ما طبقته 
 GRAIN دول كثرية حتي وإن توفر لدي بعضها املوارد املائية إذ وفًقا للمعلومات املنشورة بشبكة
 2،900،000 الصني  أشرتت  فقد   FAO والزراعة  األغذية  منظمة  عيل  بناء   14/1/2010 يف 
واشرتت  والنيجر،  وزيمبابوي  الديموقراطية  والكونجو  الكامريون  منها  أفريقية  بدول  هكتار 
اململكة السعودية 710،117 هكتار باميل والسودان والسنغال واشرتت كوريا اجلنوبية   690.000 
408 ألف  602 ألف هكتار بإثيوبيا ومدغشقر واشرتت اإلمارات  هكتار بالسودان واشرتت اهلند 
 JARCH CAPITAL( 400،000( األمريكية  املتحدة  الواليات  واشرتت  بالسودان  هكتار 
 ( املتــحدة  املمــلكة  واشرتت  وليبرييا  باميل  هكتار   117،000 ليبيا    واشرتت  بالسودان  هكتار 
 LONRHO، TRANS4MATION AGRIC-TECH CAMS GROUP( 80،000
25ألف  هكتار بأنجوال وتنزانيا ونيــجرييا واشرتت قطر 40،000 هكتار كيـنيا وأشرتي األردن   
بإثيوبيا،  هكتار  FLORA ECO POWER( 13ألف    ( ألــامنــيا  واشرتت  بالســودان  هكتار 
 ALPCOT AGRO، BLACK EARTH  ( والسويد  اجلنوبية  كوريا  أشرتت  فقد  كذلك 
 CREDIT SUISSE ( وليبيا وسويرسا ) ABRAAJ CAPITAL ( و اإلمارات )CAPITAL
( واململكة املتحدة )  LANDKOM ( والدانمرك )TRIGON ( والصني  والواليات املتحدة ) 
املزارع  ( مساحات من   AGROGENERATION  ( وفرنسا   )  MORGAN STANLEY
أمريكا  أما يف  وأسرتاليا  والوس  والفلبني  وأندونيسيا  وباكستان  وأوكرانيا  معظمها يف روسيا  بآسيا 
الالتينية فقد أشرتت إيطاليا)BENETTON(واهلند وأملانيا )DEUTSCHE BANK(واليابان 
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 )CELLTRION وفرنسا )LOUISDREYFUS COMMODITIES( وكوريا اجلنوبية ) 
والصني )SUNTIME  ( مزارع يف األرجنتني وباراجواي واألوروجواي والربازيل وكوبا  .   

)4( إهناء التمدد الفلسطيني بأفريقيا:

باخللفية  تأثًرا  وأقل  الفلسطينية  القضية  مع  التعاطف  وشديدة  تصويتية  كتلة  تقدم  كام  إفريقيا 
الفرتة  توجو يف  ُحدد النعقادها يف  التي  أفريقيا - إرسائيل  قمة  املجيئية، وكانت  الصهيو/ مسيحية 
)لدولة  بأفريقيا  الفلسطيني  التمدد  إهناء  النهائية يف خمطط  قبل  املرحلة   2017 أكتوبر  23إيل27  من 
أعلن  حني  هبزيمة  ُمني  الصهيوين  الكيان  لكن  أفريقية(،  دولة   22 بنحو  دبلومايس  متثيل  فلسطني 
عن تأجيلها )إلغاؤها( يف 12سبتمرب 2017، ومع ذلك فالكيان مل ييأس فقد نرشت موقع صحيفة  
Lusakatimes.com يف 16 ديسمرب 2017 أن هناك تقارير ُنرشت يف أوائل ديسمرب أشارت إيل 
Edgar Lungu وافق عيل استضافة هذه القمة، ويف الواقع هناك حائط صد  الزامبي   الرئيس  أن 
من بعض الدول األفريقية يواجه التمدد الصهيوين وهو حائط ال تشارك فيه بفاعلية الدول العربية 
أفريقية  دول  ألن  أيًضا  بل   Togo يف  االضطرابات  بسبب  فقط  ُتلغ  مل   Togo قمة  أن  إذ  لألسف، 
بغرب أفريقيا أعلنت الواحدة تلو األخرى أهنا لن حترضها، كام أن جنوب أفريقيا ذات الثقل والتأثري 
2017 عن  أعلنت يف سبتمرب  SADC مل تكتف فقط برفض احلضور بل  السيايس عيل دول جتمع 
النظام  دعم  الذي  الصهيوين  الكيان  أن  األفارقة  ويدرك  أبيب،  تل  يف  الدبلومايس  لتمثيلها  خفضها 
العنرصي يف جنوب أفريقيا لزمن طويل ودعم وساند االستعامر الربتغايل طوياًل حتي يف إطار جلنة 
أفريقيا وأنجوال  يريد من األفارقة بجنوب  اليوم  بأكثر من وجه فهو  نظام  تصفية االستعامر األممية، 
وغريمها نسيان هذا املايض لكنك عندما تري األفارقة والعرب يدينون الكيان يف مؤمتر األمم املتحدة يف 
Richard Goldstone  عام 2001 ثم يدعمون عام 2009 جلنة التحقيق األممية برئاسة Duban
والتي اهتمت الكيان بارتكاب جرائم حرب بغزة ثم تصويت معظم الدول األفريقية لصالح انضامم 
إصدار  إثر  اإلرسائيلية  السياسة  واجهت  التي  النكسة  من  وبالرغم   ،UNESCO ملنظمة  فلسطني 
رابطة  وجود  ينكر  لقرار  عضو  دولة   58 تضم  التي   Unesco اليونسكو  ملنظمة  التنفيذي  املجلس 
تارخيية بني اليهود والقدس إال أن الدبلوماسية اإلرسائيلية )وتشاركها توجو ورواندا وغريمها يف هذا 
 UNESCO املطروح عيل  الفلسطيني  القرار  الوسائل عيل إحباط مرشوع  اجلهد( تعمل بمختلف 
 Michael Worbs وينكر أي عالقة بني اليهود وجبل اهليكل وقد أعلن الرئيس التنفيذي لليونسكو
الرسمي يف جلسة  التصويت  بعد  عيل  ُيطرح  مل  القرار عيل كل حال  أن هذا   «  2017 يونيو   18 يف 
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ُموسعة يوم الثالثاء 19 يونيو كام كان ُمقرًرا وأنه تم تأجيله حتي الربيع إلتاحة الفرصة للتحاور بشأنه 
»، وجاء قرار الرئيس Trump بنقل السفارة األمريكية للقدس امُلحتلة كاختبار إضايف لالسرتاتيجية 
األفريقي  املوقف  اآلن حذو واشنطن، وهذا  األفريقية حتي  الدول  مل حتذو  إذ  أفريقيا  الصهيونية يف 
كاشف لبعض حدود الكيان الصهيوين يف التعامل مع القارة، لكنه ليس باملرة مانًعا للتحرك الصهيوين 
احلر الطليق يف مساحات االنسحاب العريب / املرصي من هذه القارة التي كان ملرص تعيينًا هبا تراث 
حال  كل  عيل  لكن  التضامن،  بمعاين  ذاخًرا  سياسًيا  كان  لكنه  الكيان  كحالة  اقتصاديا  يكن  مل  ربام 
أفريقي بحت وليس عربًيا ماضية  يواجهها من صعاب مصدرها  ما  الصهيونية رغم  فاالسرتاتيجية 
قدًما يف ضوء كون » ما كان ُيعرف » بالنظام العريب ُمنهار« وبأيد عربية، مما جيعل أفق عالقات الكيان 
النظام العريب وترشذمه ألفريقيا  انتقلت تداعيات اهنيار  بأفريقيا مفتوًحا بل وُمعبًدا، وقد  الصهيوين 

وسأشري إيل القليل من مظاهره العديدة :

أزمة  استهالك  إيل  35 عاًما مضت ولآلن، إضافة  بأفريقيا ألكثر من  الدور املرصي  تناقص   - 1
سد النهضة اإلثيويب ملا تبقي من قدرة السياسة املرصية، واستهالك ما ُيسمي باإلرهاب يف الصحراء 
الكربى جنوب اجلزائر والساحل لنسبة ُمعتربة من جهود اجلزائر الدبلوماسية وانخراط املغرب بدالً 
من االستفادة من ذخريهتا الدبلوماسية ذات اخللفية اإلسالمية الرتاثية بغرب أفريقيا يف عالج عرقلة 
اجلزائر لدورها األفريقي باستخدام قضية الصحراء الغربية، وهذه الدول الثالث إضافة لليبيا وتونس 
كان يمكن لو هناك نظام عريب وجامعة عربية حقيقية ال مجعية هلواة مجع طوابع الربيد، أن تتحرك يف 
أفريقيا لتمأل تلك املساحات التي انسحبوا منها بال مربر معقول، ويف احلقيقة فإن فلسطني تكاد وأن 
تكون هي الوحيدة التي حتارب معركة احلفاظ عيل وجودها الدبلومايس بأفريقيا وهي املعركة التي كان 
الكيان فيام ميض معنًيا هبا وإذ هبا تتحول ملصلحته لدرجة أن أصبح لدي الكيان تطلع جلمع األفارقة 

يف قمة يف Togo حتي وإن أخفق عقدها فهي دالة عيل ما وصل إليه التمدد الدبلومايس الصهيوين .

2 - فشلت القمة العربية / األفريقية الرابعة التي ُعقدت يف Malabo عاصمة غينيا االستوائية يف 
الفرتة من 17 إيل 23 نوفمرب 2016 فشاًل ذريًعا بسبب اخلالفات العربية الناشئة عن إرصار سكرتارية 
اإلحتاد األفريقي عيل مشاركة وفد للجمهورية العربية الصحراوية RASD )البوليساريو( دعوة وفد 
ما ُيسمي باجلمهورية الصحراوية ما أدي إيل انسحاب وفود املغرب، السعودية، اإلمارات، البحرين، 

قطر، األردن، اليمن.

3 - سحب مرص املفاجئ ملرشوع قرار وزعت مسودته يف مساء 21 ديسمرب 2016 عيل أعضاء 
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عالقات الكيان الصهيوين األفريقية تنمو والنظام العريب ُمنهار

 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا

جملس األمن  للتصويت عليه يتضمن إدانة ومطالبة الكيان الصهيوين »بتعليق األنشطة اإلستيطانية يف 
الضفة الغربية من أجل إنقاذ »حل الدولتني«، وهو ما أشادت به الكيان، وهو ما دمر مصداقية مرص 
الفريد من القضية الفلسطينية برمتها، وقد تقدمت بمرشوع القرار دول أخري غري عربية  وموقعها 
هي فينزويال وماليزيا والسنغال ونيوزيالند )التي هلا تاريخ غري إجيايب يف التصويت عيل قرارات ختص 
القضية الفلسطينية( وحاز عيل إمجاع أعضاء جملس األمن فيام امتنعت الواليات املتحدة عن التصويت 

مما يعترب موافقة ضمنية منها عليه يف أول سابقة من نوعها يف العالقات األمريكية اإلرسائيلية.

4 - عندما أعلن يف هناية زيارة رئيس توجو للكيان الصهيوين يف 11 أغسطس 2016 عن استضافة 
توجو لقمة أفريقيا - إرسائيل يف أكتوبر 2017 مل يدع أي من مندويب الدول العربية الدائمني باجلامعة 

العربية الجتامع ملناقشة هذا احلدث امُلؤثر إال مندوب فلسطني السفري مجال الشوبكي.

الرئيس  أن  عن  حديث  هناك  أن   2017 مارس  يف13  الرتكية   Anadolu وكالة  نرشت    -  5
األمريكيD .Trump  يبحث عن تكوين حتالف بني دول عربية وإرسائيل ملواجهة مجاعة داعش 
اإلرهابية وإيران وأنه سيشمل مرص واألردن  واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية امُلتحدة، 
وأحالت الوكالة عيل اإلعالم األجنبي إشارته إيل أن هذا التحالف سيكون عيل نمط منظمة حلف 
شامل األطلنطي NATO وسرُيكز عيل تقاسم ُمنتظم للمعلومات االستخباراتية والسامح للرشكات 
ما هو إال  امُلقرتح  التحالف  أن  يعتقدون  العريب، وأن حمللني  العامل  بالعمل يف  العسكرية اإلرسائيلية 
مناورة من الكيان لتحويل الرتكيز من عيل الرصاع الفلسطيني / الصهيوين وإغراء الرشكاء اخلليجيون، 
ويمكن أيًضا أن يكون إيذاًنا لتدخل أمريكي أكرب يف الرشق األوسط خيدم بالتايل مصالح  الكيان، 
وأحالت الوكالة عيل صحيفة األهرام القاهرية قوهلا أن ورقة بحثية أعدها مركز أبحاث أمريكي عن 
تشكيل حتالف عسكري بالرشق األوسط ُقدمت إيل عواصم عربية، وأن هذا امُلقرتح سيشمل مرص 
 ” وضعية  ستكون  فيام  واألردن  وُعامن  والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات  والكويت  والسعودية 
املراقب ” إلرسائيل، وبناء عيل هذا أعتقد أنه ال يمكن لدول بمثل هذه الدرجة من التبعية أن يكون 

باستطاعتها وضع اسرتاتيجية حترك ُمستقل بأفريقيا.

6 - من بني أهداف توقيع مرص والسعودية يف 8 أبريل 2016عيل اتفاقية ترسيم احلدود البحرية 
بينهام حتويل مضايق جزيرة تريان املرصية بمدخل خليج العقبة الواقع يف هنايته ميناء إيالت الصهيوين 
ما  للسعودية، وهو  اجلزيرة االسرتاتيجية  الطوعي عن هذه  تنازل مرص  بعد  إيل مضيق بحري دويل 
وربام  وأرترييا  وجيبويت  الصومال  يف  واإلمارات  للسعودية  العسكرية  القواعد  أن  يعتقد  املرء  جيعل 
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أنواع  من  بنوع  ُمرتبطة  عدن  وخليج  األمحر  البحر  عيل  وكلها  اإلرترية   NORA بجزيرة  املرصية 
العرب  أن  يعني  أمر  تنازل مرص عن تريان، وهو  نتائج  اتساقا مع  الصهيونية  العسكرية  التنسيق مع 
لدور  لدهيا  تطلع  ال  فقط  أوسطية  رشق  كدول  املرشوط  والعسكري  السيايس  تواجدهم  اختزلوا 

أفريقي اآلن ومستقباًل . 

7 - إدي ما ُيوصف باألزمة اخلليجية الناجتة عن فرض السعودية واإلمارات والبحرين ومرص 
لدي  الرباعي  هذا  وحترك  لإلرهاب«   « متويلها  2017بزعم  يونيو   5 يف  قطر  عيل  ومقاطعة  حصاًرا 
جيبويت  استجابت  التي  الدول  بني  من  وكان  الدبلوماسية  عالقاهتا  بقطع  إلغرائها  األفريقية  الدول 
450 من منطقتي رأس  البالغ قوامها  وأرتريا، فام كان من قطر إال أن اختذت قراًرا بسحب كتيبتها 
وجزيرة Dumeira القاحلتني الواقعتني عيل ساحل جيبويت امُلتنازع عليهام بني جيبويت وأرترييا التي 
سارعت يومي 12 و 13 يونيو 2017 باحتالهلام، وبذلك خرس العرب موقًعا ُمورس فيه دور إجيايب 
كابح ألزمة أفريقية، والسؤال هل لدي رباعي حصار قطر دافع ملطاردة الكيان الصهيوين يف أفريقيا كام 
فعل يف حالة العالقات القطرية بالقليل من الدول األفريقية ؟ نحن أمام حالة من فقد التمييز واإلدراك 

السيايس.

النظام العريب ُيواجه خطًرا ماحًقا ومزدوًجا: خطر الكيان الصهيوين وبقاء هذه النظم امُلنهارة قائمة 
عىل مصري العامل العريب.
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 مشكلة سد النهضة .. وإعـادة صياغة توجهـات السياسة اخلـارجية املصـرية يف الدائرة األفريقـية

» مشكلة سد النهضة .. وإعـادة صياغة توجهـات السياسة اخلـارجية 
املصـرية يف الدائرة األفريقـية

 The Problem of Renaissance Dam )GERD( & Reformulation The “
“ Egyptian Foreign Policy Trends In The African Area

د. صالح سمير البنـداري)1( 
 ملخص :

  تتناول هذه الدراسة بالتحليل طبيعة العالقات املرصية بدول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا 
بوجه خاص، وذلك هبدف استكشاف جوانب االختالف واالتفاق عىل ضوء التطورات السياسية 
السياسية  اآلثار  تبيان  مع  اإلثيويب،  النهضة  سد  ملشكلة  املختلفة  واجلوانب  األبعاد  ثم  الراهنة، 
واالقتصادية املحتملة هلذا السد عيل كافة مناحي احلياة يف مرص، من خالل الوقوف عيل طبيعة املشكلة 
وأدوار القوى اخلارجية املرتبطة هبا، مع بحث البدائل واحللول، وصوالً إيل تصور أو رؤية مستقبلية 
ملالمح توجه جديد للسياسة اخلارجية املرصية يف الدائرة األفريقية، يرتكز عيل قاعدة توازن املصالح 
ويتالىف أخطاء املايض، ويدشن لعالقات جديدة تتسم بقدر أكرب من القوة واملتانة والرشاكة، وهو ما 
خلصت إليه الدراسة من رضورة بل وحتمية تبنى مرص لذلك التوجه الذي سيشكل مالمح وأبعاد 

احلركة السياسية يف الفرتة القادمة . 

 الكلمات املفتاحية :
  سد النهضة ـ حوض النيل ـ مرص ـ  إثيوبيا ـ السياسة اخلارجية ـ الدائرة األفريقية .

Abstract 
  This Study Analyzes The Nature Of The Egyptian Relations With 

The Nile Basin Countries In General And With Ethiopia In Particular، 
In Order To Explore The Aspects Of Differences & Agreement In Light 
Of Recent Political Developments، And The Problem Of The Ethiopian 
Renaissance Dam )GERD(، By Identifying The Nature Of These Problem 
And The Roles Of The Foreign Powers Associated With It، Searching  For 

)1(  أستاذ العـلوم السياسية املشارك، جامعة بورسعيد، مصـر .
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بقلم:د. صالح مسري البنـداري

The Alternatives And Solutions، Monitoring The Potential Political & 
Economic Implications Of This Dam On Egypt، Then Reaching  A Vision 
For The Future Features Of A New Trends For The Egyptian Foreign 
Policy In The African Area، Based On The Balance Of Interests، Avoiding 
Mistakes Of The Past And Establishing A New Powerful & Partnership 
Relationships، Which The Study Already Concluded .

 مقدمة :
  يف تسعينات القرن املايض شدد املؤرخ الكبري د. مجال محدان عيل حتمية أن يكون للقارة األفريقية 
مكاًنا هاًما ومتقدًما عيل سلم أولويات السياسية املرصية وذلك انطالًقا من أسباب ثالثة، وهي : أوالً. 
مصلحة االقتصاد والتنمية نظًرا  لثراء القارة باملوارد النادرة واألسواق واالمكانات املتزايدة، وثانًيا. 
ضامن األمن القومي املرصي، حيث ال ينبغي أن ترتك مرص فناءها اخللفي فراًغا يمكن للقوى العظمي 

أن حتارصها به من اخللف، وثالًثا. مواجهة التوغل االرسائييل يف القارة وحمارصة خطره الداهـم)1( .
اغتيال  بعد حماولة  ما  السياسة املرصية عيل مدار عقود، السيام يف  مرحلة    ولقد جتاهلت ذلك 
عيل   ،2011 أبريل  من  الثاين  يف  أفاقت  حتى   ،1995 أبابا  أديس  يف  مبارك  حسني  السابق  الرئيس 
إعالن إثيوبيا وبصورة منفردة الرشوع يف إنشاء “سد النهضة”، مستغلة تلك الفرتة احلرجة التي كانت 
مرص فيها منشغلة كلية يف إعادة بناء نظامها السيايس عقب الثورة، ونظًرا حلجم وضخامة األرضار 
املحتملة هلذا السد عيل حصة مرص املائية وبالتايل عيل كافة مناحي النشاط االقتصادي، فقد شكل ذلك 
أزمة كبرية رسعان ما حتولت إيل مشكلة متعددة اجلوانب واألبعاد واألطراف، فضاًل عام أعلنه د. حممد 
2017، من حتديات تواجه مرص تتمحور حول  املائية والري يف سبتمرب  ـ وزير املوارد  عبد العاطي 
ازدياد الطلب عىل املياه مع ثبات احلصة من مياه النيل، وهو ما أدخل مرص بالفعل يف مرحلة الفقر 
املائي)2(، ومن ثم ظهر وبجالء مدى احلاجة إيل إعادة النظر وبصورة جدية ومعمقة يف ذلك التوجه 

الذي حيكم السياسة اخلارجية املرصية يف الدائرة األفـريقية .                 

إشكالية الدراسة:
  تنبع إشكالية هذه الدراسة من طبيعة وحجم اآلثار السياسية واالقتصادية السلبية املحتملة عىل 

)1( د. مجال محدان، نحن وأبعادنا األربعة، القاهـرة، مكتبة مدبويل، 1993، ص 64 .
)2( متويل سامل، وزير الري يعلن دخول مرص مرحلة "الفقـر املائي"، املرصي اليوم، 29 سبتمرب 2017 .
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مرص، وبخاصة عيل األمن املائي وبالتايل األمن القومي، من جراء بناء سد النهضة اإلثيويب، وهو ما 
استوجب البحث والدراسة هبدف الوصول إيل حلول ناجعـة لتلك اإلشكالية .

هدف الدراسة:
  هتدف الدراسة إىل رصد وحتليل طبيعة العالقات املرصية بدول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا 
بوجه خاص، ثم تبيان اآلثار السياسية واالقتصادية املحتملة لسد النهضة عيل كافة مناحي احلياة يف 
مرص، من خالل الوقوف عيل طبيعة املشكلة وأبعادها املختلفة، وتوضيح طبيعة أدوار القوى اخلارجية 
املرتبطة بتلك املشكلة، مع عرض البدائل واحللول، وصوالً إيل وضع تصور أو رؤية مستقبلية ملالمح 
توجه جديد للسـياسة اخلارجية املرصية يف الدائرة األفـريقية، يتالىف أخطاء املايض ويدشن لعالقات 

جديدة تتسم بقدر أكرب من القوة واملتانة والرشاكة.

فروض وتساؤالت الدراسة:
التغـري السيايس الذى فرضته مشكلة سد النهضة    تنطلق الدراسة من فرض أسايس مفاده: أن 
الدائرة  يف  املرصية  اخلارجية  للسياسة  األساسية  التوجهات  سيطال  أنه  يرجح  والذى  اإلثيويب، 
األفريقية، سيقود خالل املرحلة القادمة نحو درجة من التطور مآهلا االستقرار عىل قاعدة من التعاون 

والرشاكة عىل أساس توازن املصالح فيام مرص ودول حوض النيل. 
وىف اطـار حتقيق هذا الفـرض علمًيا ستحاول الدراسة اإلجـابة عىل عـدة تساؤالت، منها:

1. ملاذا تتخذ العالقات املرصية مع دول حوض النيل منحنى سلبًيا وأشكاالً رصاعية ؟
2. ما هي تأثريات سد النهضة عيل اجلوانب املختلفة للحياة يف مرص ؟

3. ما طبيعة ودور املتغريات اخلارجية السيام تدخل بعض القوى الدولية واالقليمية ؟ 
4. ما هو اإلطار القانوين للمشكلة وفًقا للقانون الدويل واالتفاقيات ؟

5. كيف تعاملت احلكومة املرصية مع هذه املشكلة ؟
6. هل شكل تراجع الدور املرصي إقليمًيا عاماًل إلضعاف موقف مرص جتاه تلك املشكلة ؟

7. هل يمكن أن تساهم العوامل االقتصادية يف حتسني مناخ العالقات السياسية مع دول احلوض؟ 
8. هل حيمل املستقبل لتلك العالقات اجتاًها نحو التعاون وتالقى املصالح أم استمرارية للرصاع؟ 
9. ما مدى احلاجة إيل صياغة توجه جديد للسياسة اخلارجية املرصية جتاه أفريقيا بصفة عامة وجتاه 

دول احلوض عيل وجه اخلصوص ؟.

منهجية الدراسة:
  اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل للتعامل مع الظاهرة حمل الدراسة لتحديد عالقاهتا 
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املتداخلة ووصفها وحتليل أدوار األطراف الفاعلة واملتغريات املؤثرة فيها، وذلك انطالًقا من التحليل 
املوضوعي املرتكز عىل املراجع العلمية والدراسات ذات الصلة، فضاًل عن استقراء املواقف عيل كال 
اجلانبني، إىل جانب االعتامد عيل املنهج التارخيي ومدخل املصلحة الوطنية، بصورة متكاملة وصوالً 

إىل حتليل علمي تغلب عليه الدقة واملوضوعية .

اإلطار النظري للدراسة:
  قسمت الدراسـة إىل ستة مباحث فضاًل عن مقدمة وخامتة، وذلك كالتايل:
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املبحث األول

السياسية اخلارجية املصرية جتاه دول حوض النيل

  إن هنر النيل هو أطول أهنار العامل، اذ يبلغ طوله ما يقرب من 6700 كيلو مرت، ومساحة حوضه 
حوايل 2.900.000 كيلو مرت مربع بام يعادل عرش مساحة القارة األفريقية)1(، ويعد من أهم األهنار 
عيل االطالق، حيث تعتمد عيل مياهه أحد عرش دولة هي : مرص، السودان، إثيوبيا، إريرتيا، كينيا، 
بوروندي، الكونغو الديمقراطية، رواندا، تنزانيا، وأوغندا)2(، ورغم أن هذا النهر حيمل احلياة والنامء، 
إال أنه أيًضا حيمل بذور اخلالف والشقاق بني هذه الدول)3(، حيث تتباين فيام بينها تباينًا كبرًيا يف عدد 
السكان، ودرجة اعتامدهم عىل مياهه، ما بني دول يمثل فيها هذا النهر املورد الرئيس للمياه وللحياة 
هنًرا  الذى جيعل  احلد  إىل  كثرهتا،  بل من  املياه  ندرة  تعانى  كغالبية دول احلوض ال  كمرص، وأخرى 
واحًدا يف دولة واحدة من هـذه الدول يلقى يف املحيط سنوًيا ما يزيد عىل عرشين ضعًفا حلصة مرص 

من هذه املـياه)4( . 
   وال جدال يف أن هناك عالقة ارتباطية تتسم بالقوة فيام بني مرص وذلك النهر العظيم، منذ العصور 
القديمة وحتى وقتنا احلارض، حيث كان له دوًرا بارزا يف التاريخ والثقافة املرصية، وساهم بشكل كبري 
ومبارش يف تشكيل اهلوية املرصية)5(، وهو ما يتجىل بصورة واضحة عرب ترنيامت مسجلة عيل أوراق 

)1( حممود حممد حممد خليل، أزمة املياه يف الرشق األوسط واألمن القـومي العـريب واملصـري، ط 1، املكتبة 

االكاديمية، 1998، ص 17  .
2 )( Walaa Y. El-Nashar & Ahmed H. Elyamany، Managing Risks Of The Grand 

Ethiopian Renaissance Dam On Egypt، Ain Shams Engineering Journal، July 12، 
2017، PP 2-6 .

3 )( Yohannes Yihdego )et. al(، Nile River’s Basin Dispute: Perspectives Of The Grand 
Ethiopian Renaissance Dam )GERD(، Global Journal Of  Human Social Science، Vol. 
17، Issue 2، Year 2017، PP 1-21 .

)4(  د. أمحد الرشيدي، مرص ومياه النيل : حتليل لبعض التوجهات املرصية إزاء العالقات مع دول حوض النيل، يف: 

العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  القاهـرة،  العريب،  الوطن  املائية يف  املشكالت  امحد )حترير(،  يوسف  أمحد  د. 
1994، ص ص 154 ـ 155  .

5) )Daniel Abebe، Egypt، Ethiopia، And The Nile: The Economics Of International 
Water Law، University Of Chicago Law School Chicago Unbound، Public Law And 
Legal Theory Working Paper، No. 484، Aug. 2014، P 30 . 
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الربدي تردد أن النيل هو واهب احلياة ملرص)1( . ولقد كان ارتباط احلضارة املرصية القديمة بالنيل باعًثا 
عىل االهتامم وحمرًكا نحو مد جسور العالقات السياسية والتجارية مع دول املنابع، كام حرصت مرص 
احلديثة عيل تأمني تدفق تلك املياه عرب العديد من الوسائل، كان من بينها الغزو العسكري الذي وصل 

إبان حكم اخلديوي إسامعيل إىل أوغندا وغرب إثيوبيا)2( .
  ويستمد هذا النهر أمهيته من كونه يمثل املصدر الرئيس للمياه العـذبة، حيث تعتمد مرص عليه 
اعتامًدا يكاد يكون كلًيا يف االستخدامات الزراعية والصناعية وكذا املنزلية، حيث يؤمن نحو 96.5 % 
من االحتياجات املائية السنوية للبالد، يف حني ال تزيد نسبة االعتامد عىل املصادر األخرى كاألمطار 
واملياه اجلوفية وحتلية املياه عن 3.5 ـ 5 %، ومن ثم فإن أي نقص يف كمية هذه املياه الواردة إيل مرص 
عرب النيل يؤثر تأثرًيا سلبًيا ومبارًشا عيل كافة مناحي احلياة، حيث تعترب حصة مرص من هذه املياه احلد 
عليها  تسقط  التي  احلوض،  دول  مجيع  عكس  عىل  وذلك  االحتياجات،  تلك  لسد  املطلوب  األدنى 
أن منطقة  املياه اجلوفية وأهناًرا أخرى عديدة)3(، كام  بغزارة وتتوافر لدهيا كميات هائلة من  األمطار 
98 % من سكان مرص، ويوفـر النيل ما يقرب من  الوادي املحيطة بالنهر يستوطن هبا ما يقرب من 
86 % من املياه العذبة للزراعة، التي هي املكون الرئيس لالقتصاد، وبذلك يشكل بحق رشيان احلياة 

االقتصادية للدولة)4( .
  ومن الناحية القانونية حيكم العالقة املائية بني مرص ودول احلوض اتفاقيتني : األويل ـ وقعت عام  
مرص  حتصل  االتفاقيتني  هلاتني  ووفًقا  االستعامري)5(،  احلكم  فرتة  خالل   ،1959 عام  والثانية   1929
سنوًيا عىل 55.5 مليار م3، بينام السودان عيل 18.5 مليار م3 من إمجايل يقدر بـ 84 مليار م3 من مياه النيل 
1 Andrew Carlson، Who Owns The Nile? Egypt، Sudan، And Ethiopia’s History-
Changing Dam، ORIGINS Current Events In Historical Perspective،  Published By 
The History Departments At The Ohio State University And Miami University، Vol. 
6، Issue 6، March 2013 .
http://origins.osu.edu/article/who-owns-nile-egypt-sudan-and-ethiopia-s-
history-changing-dam

)2(د. راوية توفيق، أزمة سّد النهضة، هل هتيمن إثيوبيا عىل مياه النيل! )وجهة نظر مرصية(، قـراءات أفـريقية، 21 
/http://www.qiraatafrican.com       . 2016 ديسمرب

)3(  د. حممد ساملان طايع، العجز القادم : رؤية حتليلية ملؤرشات األمن املائي املرصي، السياسة الدولية، العدد 191، 
يناير 2013، ص 58 .

. Daniel Abebe Op. Cit.، P 31 )4(
5)( Sierra Hicks، The Grand Ethiopian Renaissance Dam: Power Dynamics In The 
Nile River Basin، American Security Project )ASP(، Oct 12، 2017. 
https://www.americansecurityproject.org/the-grand-ethiopian-renaissance-
dam-power-dynamics-in-the-nile-river-basin
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املنتجة سنوًيا)1(، والتي تأيت معظمها من اهلضبة األثيوبية عرب النيل األزرق وعطربة)2( .    وملا كانت مرص 
الدولة األكثر اعتامًدا عىل مياه النيل بني كل دول احلوض، فكان طبيعًيا أن يمتد مفهوم األمن املائي إىل 
منابع هذا النهر، ليعترب أي عمل جيري يف هذا احلوض وهيدف للتأثري عىل حصة مرص، عماًل يمس صميم 
األمن القومي املرصي بشكل مبارش، نظًرا ألن مرص الدولة الوحيدة يف احلوض التي تستخدم كل إيرادها 
املائي، وهي األكثر معاناة بني دول القارة، حيث تتباعد فرتات هطول األمطار وتتزايد احتياجاهتا من مياه 
الرشب والغذاء باطراد لتزايد أعداد سكاهنا)3(، ويتوجب عليها كي حتافظ عىل نصيب الفرد من املياه أن 

حتصل عيل نحو 77 مليار م3، وهو ما يعني وجود عجز حايل يتجاوز 22 مليار م3)4( .
اخلارجية،  مرص  يف سياسة  األساسية  الثوابت  أحد  ليصبح  سبق  ما  النيل كل  أمهية  جتاوزت  ولقد    
فأمن مياهه ال يقل أمهية عن األمن القومي املرصي، حيث أن التفسري املرصي ملفهوم األمن القومي 
مل يعد قائاًم فقط عىل اجلانب االسرتاتيجي، بل يمتد ليشمل األمن املائي، الذي كان حماًل للرصاعات 
منذ أمد بعيد)5( . فنهر النيل بال جدال أمنًا قومًيا مائًيا ملرص، بل يعد أحد أهم امللفات األكثر خطورة 
لألمن القومي املرصي)6(، فضامن استمرارية تدفقه، هو أحد االهتاممات الرئيسة للمصالح الوطنية 
املرصية)7(، ومن هنا فاالعتبار األول ألي حكومة مرصية هو ضامن هذه االستمرارية وعدم هتديدها، 
أو سيطرة أي قوى معادية عيل املنابع)8( . ومن ثم، فسياسة مرص اخلارجية جتاه دول احلوض هتدف 

1 Ethiopian Dam Crisis: Agreement Reached Between Egypt، Ethiopia And Sudan، 
Egyptian Streets، Dec.  29، 2015 .
https://egyptianstreets.com/2015/12/29/ethiopian-dam-crisis-agreement-
reached-between-egypt-ethiopia-and-sudan
2Walaa Y. El-Nashar & Ahmed H. Elyamany، Op. Cit.، PP 2-6 .

3  صفا شاكر إبراهيم حممد، الرصاع املائي بني مرص ودول حوض النيل : دراسة يف التدخالت اخلارجية "-1990 
http://www.watersexpert.se/Alnile.htm                                                                                 . "2010

)2( السفري/ إبراهيم يرسي، النيل وسد النهضة: تطورات األزمة اجلزء الثالث، املعهد املرصي للدراسات   4
/http://www.eipss-eg.com.                                                         2016 السياسية واالسرتاتيجية، 20 فرباير

5)3(  أيمن السيد عبد الوهاب، النيل ودوره يف سياسة مرص اخلارجية، الشـرق األوسـط، 17 مارس 2005 .
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=288452
6( State Information Service، Egypt’s Regional And International Approaches .
http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/ehtml/rev4.html

 Issaka K. Souare، Egypt’s Evolving Role In Africa: A Sub-Saharan 
Perspective، A Presentation At The Institute Of  Diplomatic Studies، Cairo، 
7th April 2008، PP 1-7 .
8() Mohamed Hassanein Heikal، Egyptian Foreign Policy، Foreign Affairs، Vol. 56، No. 4، 
Jul. 1978، PP 714 -727 
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زيادهتا  وحماولة  وحصتها  املائية  مرص  حقوق  عىل  واحلفاظ  املصادر  تلك  تأمني  إيل  األويل  بالدرجة 
مستقباًل، وهو اهلدف الرئيس الذي يتبلور منه عدًدا من األهداف الفرعية واآلليات لتحقيق ذلك)1( .

  ورغم أن ملرص عالقات تارخيية مع دول القارة األفريقية متتد إىل آالف السنني، إال أن التواجد 
التحديد  بارًزا عيل وجه  واقتصادًيا وسياسًيا، كان  ثقافًيا  الدول،  تلك  الكثري من  القوي يف  املرصي 
وانطلقت  التحرر،  كبرًيا يف دعم حركات  دوًرا  النارص، حيث كان ملرص  الرئيس مجال عبد  يف عهد 
من القاهرة أكثر من 16 إذاعة موجهة ملساندة احلركات الثورية، إال أن هذا الدور قد بدأ يف الرتاجع 
واالنسحاب بصورة تدرجيية يف عهد الرئيس أنور السادات، ثم أفل بصورة تكاد تكون كلية يف عهد 
السياسية،  للشئون  إدارته  يف  عاطفته  وحتكم  عناده  بسبب  وذلك  مبارك)2(،  حسني  األسبق  الرئيس 
وكذلك بطانته التي أمهلت ـ عن عمد ـ هذه العالقات، خاصة بعد تعرضه ملحاولة اغتيال 1995 يف 
إثيوبيا، حيث تغري موقف مرص كلية جتاه القارة، فغابت عن املشاركة يف املؤمترات األفريقية، وصارت 
ثم  اآلن،  حتي  ممتدة  تداعياته  زالت  ال  جسياًم  خطًأ  املرصية  اخلارجية  ارتكبت  وبذا  قطيعة،  شبه 
تأرجحت تلك العالقات ما بني التحسن والتوتر من فرتة ألخرى نتيجة لسوء إدارة هذه العالقات، 

التي كان يتوجب بل يتحتم االهتامم هبا منذ وقت مبكر)3( . 
السوق  العالقات، حيث انضمت مرص إىل  التحسن يصيب هذه  بدأ قدر من   1998   ويف عام 
الساحل والصحراء، ومها منظمتان  انضمت إىل احتاد   2001 أفريقيا، ويف  املشرتكة لرشق وجنوب 
اقتصاديتان رئيسيتان تسعيان إىل دفع عجلة التنمية االقتصادية للبلدان األفريقية، كام كانت مرص عضًوا 
مؤسًسا يف الرشاكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا »نيباد«، والتي ينصب اهتاممها عيل ملف الزراعة 
يف القارة)4( . كام طورت مرص من رؤيتها جتاه دول احلوض، حيث وضعت عام 1998 اسرتاتيجية 
متكاملة للسياسة املائية،  وفًقا ملبدأ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ، متضمنة ثالثة حماور أساسية ،  وهي 
التلوث ومشكالته، والتعاون للحفاظ عليها وتنميتها  .   املياه، والقضاء عيل  : تعظيم االستفادة من 
املبدأ األخري قدمت مرص اقرتاًحا بتأسيس منظومة للتعاون اإلقليمي عرفت بمبادرة  ويف إطار هذا 
الشاملة  التنمية   ألغراض  النهر  موارد  استغالل  حلسن  مشرتكة  مرشوعات  تتضمن  احلوض ،  دول 

1أيمن السيد عبد الوهاب، مرجع سابق .
)2(حممد رجب، مرص وإفريقيا.. وحدة املصري املشرتك والدبلوماسية الغائبة، أخـبار اخلليج، العدد 13237،  20 

يونيه 2014 .
3األستاذ سعيد السبكي، عضو منتدى الصحفيني بمجلس املياه العاملي، يف : أسامة اهلتيمي، يف عيون اخلرباء: مرص 

ومستقبل العالقة مع دول حوض النيل، رسالة اإلسالم، 27 مارس 2011 .
?http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=8037

. Issaka K. Souare، Op. Cit.، PP 1-7 4
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واملستدامة، مع ممارسة مرص لدور تنموي فاعل لدعم دول احلوض، كاملساعدة يف إدارة املوارد املائية 
وإعداد  للتدريب  مركز  وفتح  املزارع  وإنشاء  الكهرباء  وتوليد  والقناطر  السدود  لبناء  املنح  وإعطاء 
كوادر برشية عرب معهد التدريب االقليمي بالقاهرة، وتعميق العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية 
وغريها)1(  .  ومع ذلك فقد كان ظهور الرئيس األسبق مبارك نادًرا يف مؤمترات القمة األفريقية واالحتاد 
األفريقي، مقارنة بزعامء دول شامل أفريقيا كليبيا واجلزائر، والتي كانت حترص عيل التواجد القوي يف 
كل تلك املحافل)2( . ولقد وافقت دول احلوض يف اجتامع لوزراء املوارد املائية عقد يف بومجبورا مايو  
2006  عيل اتفاقية اإلطار اجلديد، وذلك عدا إثيوبيا التي أبدت اعرتاضها عيل ثالثة نقاط، وهي : 
اإلخطار املسبق الذي يلزم كل دولة من دول احلوض قبل أي مرشوع تقوم بتنفيذه، واألمن املائي أي 
ضامن حصة كل دولة من املياه، ومسألة املصطلحات الفنية مثل حوض النهر ومنظومة املياه وغريها 

ومتي يتم استخدام كل مصطلح وسياقه)3(  .  
تراكم  نتاج  كانت  والتي  احلوض،  دول  مع  مرص  أزمة  تربز  بدأت  حتديًدا  اللحظة  هذه  وعند    
وممارسة  القارة)4(،  يف  املرصي  الدور  وتراجع  املرصية،  اخلارجية  السياسة  يف  األخطاء  من  العـديد 
مرص لسياسة حتمل قدًرا من التعايل والتجاهل واإلمهال جتاه هذه الدول)5(، وهو ما دفع عدًدا منها 
للتوقيع عىل ما عرف بمبادرة »عنتبي« عام 2010، والتي وقعت عليها كل من : إثيوبيا وكينيا وأوغندا 
ورواندا وتنزانيا وبوروندي، وصادقت عليها هذه الدول عرب برملاناهتا عدا بوروندي، وعربت جنوب 
السودان عن رغبتها يف التوقيع، ورفضتها كل من مرص والسودان والكونغو، وكانت حجة مرص أن 
االتفاقية مل تقر هلا بحقها يف مياه النيل وفًقا التفاقيتي 1929 و 1959 . وحتدثت هذه االتفاقية عن 
»االستخدام املنصف واملعقول للدول« يف مياه النيل، وأن من حق دول املبادرة استخدام املياه داخل 
حدودها، كام اعتمدت مبدأ األمن املائي لكل دول حوض النيل . إال أن االتفاقية مل تدخل حيز التنفيذ 
نظًرا ألن القانون الدويل يربط ذلك بمصادقة ثلثي دول احلوض عليها)6( . مع مالحظة أن إقرار هذه 
االتفاقية يلغي فعلًيا معاهدة 1929، التي تعطي ملرص حق النقض عىل أية مرشوعات تقام عيل النيل، 

1د .  حسن أبوطالب، مرص والتكامل مع دول حوض النيل "بعد خراب مالطا"، الشـروق، 23 يونيه 2017 . 
. Issaka K. Souare، Op. Cit.، PP 1-7 2

3د .  حسن أبوطالب، مرجع سابق .
4السفرية / منى عمر مساعد وزير اخلارجية للشئون األفريقية سابًقا، يف : حممد رجب، مرص وأفـريقيا.. وحدة 

املصري املشرتك والدبلوماسية الغائبة، أخبار اخلليج، العدد 13237،  20 يونيه 2014 .
5 أسامة اهلتيمي، يف عيون اخلرباء: مرص ومستقبل العالقة مع دول حوض النيل،  رسالة اإلسالم، 27 مارس 2011 

?http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=8037   .
6د. الطيب زين العابدين ، مرص يف حسابات السياسة اخلارجية السودانية، مركز اجلـزيرة للدراسـات، 30 مايو 

. 2017
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وكانت حجة دول احلوض لذلك هو أهنا مل تكن دوالً مستقلة عندما تم التوقيع عىل اتفاقية 1929 
وكانت حتت االحتالل)1( . 

  ومل يكد يمر عام عىل هذا التوتر الذي ساد العالقة بني مرص وهذه الدول إثر التوقيع عىل هذه 
2011، والتي أسفرت عن إسقاط نظام مبارك،  يناير   25 الثورة املرصية يف  االتفاقية، حتى وقعت 
أزمة »سد  ثم تفجرت  اخلارجية)2(،  األولويات  أهم  الذي فرط عرب سياسات خاطئة يف واحدة من 
النهضة« الذي رشعت إثيوبيا يف بنائه يف أبريل 2011، وهو االجراء الذي أيدته دول احلوض وخاصة 
تلك املوقعة عىل اتفاقية »عنتيبي«، بل وانضمت هلا دولة جنوب السودان، وهو ما شكل خطًرا كبرًيا 

هيدد الوجود والكيان املرصي . 
  ولقد بذل املجلس العسكري، الذي أدار مرص يف مرحلة ما بعد مبارك، وكذا الرئيس األسبق 
دول  مع  بالعالقات  االهتامم  زاد  أفريقيا، حيث  إىل  لعودة مرص  املحاوالت  من  العديد  حممد مريس 
2013)3(، إال  أبابا مايو  القمة اإلفريقية بأديس  التقارب خالل املشاركة يف  القارة، وحدث نوع من 
أن النبوءات السيئة التي أبداها بعض املراقبني حول انعكاس حكم اإلخوان عىل تلك العالقات قد 
حتققت، حيث فجرها االجتامع الشهري ملريس مع عدد من الشخصيات السياسية، وغضه الطرف عام 
بدر من بعضهم من نوايا عدائية وحتريض عىل القيام بعمليات ختريبية ضد بعض دول احلوض، فكان 
بمثابة املفجر الذي دمر أية إمكانية لتحسني هذه العالقات خالل تلك الفرتة)4( . ثم رسعان ما نشبت 
األزمة جمدًدا مع االحتاد األفريقي، وذلك ملوقفه املتشدد مما حدث يف 30 يونيو 2013، واعتباره ما 
حدث انقالًبا عسكرًيا عىل رئيس رشعي منتخب، وما زاد األمر تعقيًدا قيام مفوضية االحتاد بتجميد 
عضوية مرص)5∗(، فمنعت من حضور القمة السنوية، كام منعت من حضور القمة األمريكية األفريقية 

األوىل بواشنطن يناير 2014 . 
  وبذلك يمكن القول، أن العالقات املرصية األفريقية قد شهدت مرحلة غلب عليها مناخ من 
1 Aladin Abdel Naby، Egypt In The World، Feb. 23، 2001 . 
http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=222

2)1( أسامة اهلتيمي، مرجع سابق .
3)2( حممد رجب، مرص وإفـريقيا.. وحدة املصري املشرتك والدبلوماسية الغائبة،  أخـبار اخلليج، العدد 13237،  20 

يونيه 2014
4)3( بالل عبد اهلل، الثورة والسياسة اخلارجية املرصية .. الواقع واملحتمل!، معهد العربية للدراسات، 11 مارس 

. 2014
/http://studies.alarabiya.net/future-scenarioes

5 تم جتميد مشاركة مرص يف أنشطة االحتاد االفريقي يوم 5 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس السابق حممد مريس، 
وبعد عام ونيف تم إعادة مشاركة مرص يف أنشطة االحتاد يوم 17 يونيه 2014 عقب حلف الرئيس السييس 

لليمن الدستورية .
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احليادية والرتقب، ثم سارت وفق منحنى هابط بلغ أدنى مستوياته مع هناية حكم مريس عقب 30 
يونيو 2013 .

  ومن ثم، يرى العديد من اخلرباء أن هذه املرحلة قد اتسمت بالغموض والضبابية، حيث شكل 
تراجع حجم ودرجة التأثري املرصي ضمن منظومة اجلامعة العربية، وكذلك تعاملها غري املوفق مع 
دول القارة، فضاًل عن الوضع االقتصادي املرتدي، عوامل هامة أدت إيل تراجع دور ومكانة مرص من 

حيث املنظور االسرتاتيجي)1( .
  وعىل اجلانب االقتصادي، فلقد اندفع غالبية املستثمرين املرصيني صوب الدول األوربية وأمهلوا 
القارة األفريقية، وذلك بفعل التوجه السيايس للدولة، حيث كان إمهال التعاون االقتصادي وخاصة 

مع دول احلوض يف اطار جماملة الرئيس مبارك .
  أما عيل اجلانب العسكري، فيصعب القول أن هناك عالقات عسكرية جتمع بني مرص وأي من 
دول القارة أو حوض النيل باستثناء السودان، التي وقعت معها مرص اتفاقية الدفاع املشرتك والتعاون 
يف جمال التدريب والتسليح يف 15 يوليو 1976، ومل توقع اتفاقية مشاهبة مع أي من دول احلوض)2(، 
ومن ثم كانت املحصلة الطبيعية لكل تلك العوامل مزيد من التجاهل من قبل هذه الدول ملرص وقيامها 
باستدراجنا لتوقيع اتفاقية إطارية دون النظر لالعرتاضات املرصية، لتدخل بذلك السياسة اخلارجية 

املرصية يف أزمة كبرية حتمل الكثري من التداعيات شديدة السلبية)3(، وهـو ما سنعرض له الحقـًا .

حممود حممد حسن عبدى، قضية سد النهضة يف ظل الواقع والعالقات الصومالية املرصية/اإلثيوبية، مركز   1
مقديشو للبحوث والدراسات، 3 أبريل، 2016 .

/04/http://mogadishucenter.com/2016
2   أيمن السيد عبد الوهاب، مرجع سابق .

3   السفري/ ابراهيم يرسي، مرجع سابق .
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املبحث الثاين

 تطـور العالقات املصرية اإلثيوبية

الوئام  من  متداخل  بقدر  متناقضة  وبصورة  تارخيها  عرب  اإلثيوبية  املرصية  العالقات  اتسمت 
أخرى  عوامل  جانب  إيل  ذلك  يف  كبرًيا  دوًرا  الدينية  وللقضايا  النيل  ملياه  كان  حيث  مًعا،  واخلالف 
إىل  إزانا«  »أكسوميت  امللك  حتول  عندما  الثنائية،  العالقات  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  تم  ولقد   .
البطريرك املرصي  الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية من قبل  330 م، وتم تعيني أسقف  املسيحية عام 
وبرعاية احلكومة املرصية)1∗(، وهو األمر الذي امتد حتى مع الفتح اإلسالمي ملرص عام 640 م، حيث 
ظلت الكنيسة اإلثيوبية تابعة للكنيسة املرصية، والتي كان هلا دوًرا فاعاًل يف حل الكثري من األزمات 

التي حدثت فيام بني البلدين)2( .  
  ولقد شهدت هذه العالقات قدًرا من التوتر عام 1820 إبان حكم حممد عيل، حيث برزت نيته 
وقتئذ لغزو احلبشة، إال أنه أحجم عن ذلك خشية حتمل تضحيات كبرية، وهو ما استشعره األحباش 
وصول  دون  للحيلولة  وذلك  والقالبات  ـ  عطربة  فروع  أحد  ـ  ستيت  هنر  بني  حاجزة  دولة  فأقاموا 
عىل  بالوكالة  حروًبا  ختللته  ما  وكثرًيا  قائاًم،  البلدين  بني  فيام  الرصاع  وظل   . بالدهم)3(  إيل  املرصيني 
احلدود الشاملية أو اجلنوبية الرشقية من إثيوبيا، حيث رفض األحباش أن يكون ملرص نفوًذا وسيطرة 
عيل الساحل الغريب للبحر األمحر، وبلغ الرصاع ذروته عام 1876، يف معركة »جورا« بإريرتيا، حيث 
هزم اإلثيوبيون اجليش املرصي هزيمة منكرة، كام ازدادت العالقات سوًءا بسبب التوسعات املرصية 

يف عهد اخلديوي اسامعيل، والتي أعقبها بداية إغارة األحباش عيل احلدود املرصية)4( .
 إال أنه حدث قدر من التحسن للعالقات يف عهد االمرباطور »ميلنك الثاين«، عقب مسامهة مرص 
يف إقامة أول نظام مرصيف حديث يف احلبشة بإنشاء بنك احلبشة 1905، الذي قام بسك العملة وطبع 
التعليمية،  بالعملية  للقيام  مرص  من  املدرسني  استجلب  كام  للذهب،  احلر  والتبادل  املالية  األوراق 
وأتبع ذلك انشاء قنصلية مرصية يف اثيوبيا عام 1927)5(، ويف أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 توثقت 

1 ظل هذا الوضع قائاًم عيل مدار أكثر من 16 قـرًنا حتى عام 1959 . 
 . .Andrew Carlson، Op. Cit 2

3 عيل ابراهيم عبده، مرص وأفـريقيا يف العرص احلديث، القاهـرة، دار القلم، 1962، ص 131 .
. .Andrew Carlson، Op. Cit  4

5 انتوين سوريال عبد السيد، العالقات املرصية األثيوبية ) 1855 ـ 1935 (، ج 1، القاهرة، اهليئة العامة للكتاب، 
2003، ص 314 
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حيث   ،  1959 للقاهـرة  سياليس«  »هيال  االمرباطور  زيارة  عقب  خاصة  كبرية،  بدرجة  العالقات 
رصح الرئيس عبد النارص: » إننا اليوم وقد صارت أمورنا بأيدينا، فقد وجب علينا أن نلقي أضواء 
عيل احلبشة، وأن نوثق عالقات اإلخاء واملودة بيننا وبني الشعب الذي تربطنا به أوثق الصالت من 

أبعد أعامق التـاريخ)1( .
  وفيام خيص قضية مياه النيل حتديًدا، يمكن القول أن التوتر احلادث بني البلدين يرجع حتديًدا إيل 
تلك الفرتة، حيث انعكست العالقات القوية وقتئذ بني إثيوبيا والواليات املتحدة األمريكية سلًبا عىل 
العالقات اإلثيوبية املرصية، نظًرا لعداء اإلدارة األمريكية للسياسات القومية واالشرتاكية التي كان 
يتبناها الرئيس عبد النارص، فرشعت الواليات املتحدة يف عمل دراسات مائية حلوض النيل حلساب 
إثيوبيا امتدت ما بني  1958 ـ 1965، وضعتها حتت ترصف اخلرباء اإلرسائيليني، الذين قاموا بعملية 

مسح جيولوجي للهضبة اإلثيوبية القرتاح إقامة عدًدا من السدود عىل منابع النيل . 
التشكيك  استمرارية  مع  الفرتة،  هذه  خالل  ملرص  املعادي  النهج  ذات  عىل  إثيوبيا  واستمرت    
كريلس،  البابا  تدخل  استوجبت  ما  وهو  كبرية  بدرجة  العالقات  السارية)2(، فساءت  االتفاقيات  يف 
1963 يف أعقاب  الطبيعية)3(، بل وحتسنها عام  أثًرا واضًحا يف عودة العالقات  والذي كان لتدخله 
تأسيس منظمة الوحدة األفريقية، ومشاركة مرص الفاعلة فيها، وترحيبها بأن تكون أديس أبابا مقًرا هلا 
. إال أن ذلك مل يستمر طوياًل حيث ساءت وتوترت العالقات يف عهد الرئيس أنور السادات، عقب 
وقوف مرص إيل جانب السودان يف خالفه احلدودي مع إثيوبيا، وتوقيع معاهدة الدفاع املشرتك معها، 
وازدادت األمور سوًءا مع رفض الرئيس السادات احلوار مع الوفد اإلثيويب الذي زار مرص يف فرباير 
فضاًل  قضيته،  تنارص  مرص  كانت  الذي  اإلرتريي،  الشعب  استقالل  رضورة  عيل  وتأكيده   ،1976
عن وقوف مرص إيل جانب الصومال يف حرب األوجادين 1977، والذي أعقبه هتديد إثيوبيا بإقامة 
مرشوعات تعوق وصول مياه النيل إيل مرص، وهو ما رفضه السادات وهدد بإعالن احلرب عيل إثيوبيا 

حال حدوث ذلك)4( . 

1 نورهان أرشف، العالقات املرصية اإلثيوبية بدأت برشاكة يف عهد عبدالنارص.. وتوترت بعدما هدد السادات 
باستخدام القوة املسلحة للحفاظ عىل حقوق مرص املائية.. ومبارك أمهلها بعد حماولة اغتياله.. ومرسى يبحث عن 

املصالح املشرتكة، 28 مايو 2013 .
/http://www.youm7.com/story/2013/5/28

2 صفا شاكر إبراهيم حممد، مرجع سابق .
3 د. منى حسني عبيد، العالقات املرصية األثيوبية بعد التغيري، جامعة بغداد، جملة كلية الرتبية للبنات، مج 26 )3(، 

2015، ص ص 690 ـ 702، ص 693  .
4  سهام عز الدين جربيل، قـراءة يف تاريخ العالقات املرصية األثيـوبية .

http://almoqawma1.tripod.com/sehamgebreil.htm
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  ومع وصول الرئيس مبارك للسلطة 1981، شهدت العالقات مرحلة جديدة خفت فيها احلدة، 
وبداية إنفراجة محلت قدًرا من التعاون والتفاهم يف خمتلف املجاالت، حيث أعلن الدكتور عصمت 
عبد املجيد وزير اخلارجية وقتئذ، يف مؤمتر القمة اإلفريقية العرشين بأديس أبابا حرص مرص عىل عدم 
التدخل يف الشئون الداخلية إلثيوبيا واحرتام اختيارها السيايس، مؤكًدا عيل أن إثيوبيا املوحدة القوية 
تعترب أحد عوامل االستقرار الرئيسة يف القرن األفريقي، كام قامت الدبلوماسية املرصية عام 1984 
 1995 بجهود مكثفة بني السـودان وإثيوبيا إلهناء اخلالفات املتعـلقة باملشكلة اإلريرتية، ثم يف عام 

اتبعت سـياسة أقرب إىل احلياد، فيام خيص اخلالفات بني إثيوبيا والصومال حول إقليم أوجادين)1( . 
  إال أن حماولة اغتيال الرئيس مبارك 1995 يف أديس أبابا، أثناء مشاركته يف مؤمتر منظمة الوحدة 
البلدين  بني  العالقة  تغري  اهلاربني من مرص، كانت سبًبا يف  املتطرفني  يد جمموعة من  األفريقية، عىل 
وتدهورها، حيث تصاعدت عقب ذلك هلجة الترصحيات الرسمية واإلعالمية املتبادلة، ثم توقفت 
أعامل املجلس املرصي اإلثيويب لفرتة جتاوزت 17 عاًما، إال أن العالقات ظلت قائمة ومتطورة عيل 
اقتصادية  بعالقات  مرص  ارتبطت  فقد  والدبلومايس،  السيايس  املستوي  بخالف  أخرى،  مستويات 
برأسامل  مرشوًعا   72 إثيوبيا  يف  املرصية  االستثامرية  املرشوعات  عدد  بلغ  حيث  إثيوبيا،  مع  جيدة 
مرصي ورشاكة إثيوبية، وتنوعت هذه املرشوعات يف املجاالت االقتصادية والصناعية والعقارية)2( . 
كام حدثت عدة تطورات إجيابية هامة فيام بني البلدين، كان أبرزها توقيع اإلطار العام للتعاون عام 
1993 ـ خالل زيارة » ميليس زيناوي« للقاهرة وقتئذ ـ ودعا هذا اإلطار إيل عدم قرص أوجه التعاون 
اقتصادية واجتامعية أخرى، ثم  يتم توسيعها لتشمل عدة جماالت  النيل وفقط، بل  بني اجلانبني عىل 

توالت الزيارة واألنشطة الثنائية)3( .
 إال أن املطالبات والدعاوي اإلثيوبية بشأن رفض االتفاقيات السابقة ملياه النيل قد جتددت منذ بداية 
عقد التسعينات، ومن ثم شهدت العالقات تصعيًدا جديًدا للخالفات، والتي بلغت ذروهتا مع بداية 
القرن الـ 21 بفعل تدخل بعض القوى اخلارجية)4( . كام كان للتطورات املتعاقبة يف امللفني الصومايل 
والسوداين، دوًرا كبرًيا يف إحداث املزيد من التباعد، خاصة بعد التدخل اإلثيويب يف الصومال بشكل 
باالنسحاب  مطالبتها  إيل  مرص  دفع  ما  وهو  بعد،  فيام  اإلثيوبية  القوات  انسحاب  وعدم  مربر،  غري 

1  نورهان أرشف، مرجع سابق .  
2اهليئة العامة لالستعالمات، العالقات املرصية األثيوبية، أكتوبر 2017 .                                                                                                                        

http://www.sis.gov.eg/section/1882/1212?lang=ar.
3عادل ابراهيم، العالقات املرصية ـ االثيوبية .. حتليل ألبعادها املختلفة، احللقة الثانية، 4 نوفمرب 2014 .

 http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?16915
4  صفا شاكر إبراهيم حممد، مرجع سابق .
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واالرصار عليه، مع إظهار اإلعالم والنخبة املرصية لقدر كبري من عدم االرتياح جتاه السياسة اإلثيوبية 
يف الصومال . 

التسكني  العسكري درجة من  2011، شهدت فرتة حكم املجلس  يناير   25   ويف أعقاب ثورة 
هلذه اخلالفات عرب جمموعة من اخلطوات الناعمة، كان أبرزها قيام عدد من وفود الدبلوماسية الشعبية 
2 مايو،  ـ  أبريل   29 الفرتة من  إثيوبيا خالل  القارة األفريقية، كان من أمهها زيارة  بعدة رحالت يف 
والتي ضمت قيادات سياسية وحزبية وشباب ائتالف الثورة وبعض مرشحي الرئاسة، والتقى الوفد 
مع رئيس جملس النواب »أبادوال جيميدا«، والبطريرك اإلثيويب »باولس«، والرئيس اإلثيويب »جرما 
االجيابية  الترصحيات  العديد من  زيناوى«، وصدرت  »ميليس  الوزراء  رئيس  ثم   ولد جورجيس«، 
من املسئولني اإلثيوبيني، لعل أمهها كان لوزير اخلارجية »هيال مريام ديسالني«، الذي أكد يف 4 مايو، 
الربملان اإلثيويب عىل االتفاقية اإلطارية، حتى  بتأجيل تصديق  الوفد  أن بالده قد وافقت عىل طلب 
يتم انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد يف مرص إلتاحة الوقت لدراسة االتفاقية، وأيًضا وافقت 
عىل طلب السامح لفريق من اخلرباء بفحص تأثريات مرشوع سد النهضة، حتى يطمئن املرصيون أن 
املرشوع لن يرضهم .  كام أكد رئيس الوزراء اإلثيويب أيًضا خالل اجتامعه مع ذات الوفد، عيل أنه إذا 
ثبت أن مرشوع السد سيلحق أرضاًرا بمرص والسودان سيجري تعديله، مشدًدا عىل أن املرشوع هيدف 

إيل توليد الطاقة الكهربائية فقط، ولن تستخدم املياه املحتجزة خلف السد يف الزراعة)1( .
لغياب  ونتيجة  اإلخوان،  حكم  فرتة  مرص  يف  الداخيل  الوضع  استقرار  وعدم  لتفكك  ونظًرا    
تلك األوضاع لصاحلها،  الفرصة سانحة إلثيوبيا الستغالل  إفريقًيا، كانت  الدور املرصي  وضعف 
ثم ازدادت العالقات سوًءا السيام بعد االجتامع الشهري للرئيس حممد مريس، والذي أذيع عيل اهلواء 
العام من  .  ومن ثم شهد هذا  إثيوبيا ودول احلوض)2(  بام حيمل من مقرتحات عدائية رصحية ضد 
حكم االخوان تدهوًرا للعالقات، رسعان ما أعقبه قدر من التحسن يف االطار التفاويض وبروز هلجة 
، حيث نجحت  احلكم2014  مقاليد  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  تويل  مع  بشكل ملحوظ  التعاون 
السياسة املرصية يف حتويل العالقات املتوترة إىل عالقات حتمل قدًرا من التعاون واالنتفاع . ومتثلت 
أوىل اخلطوات عىل هذا الطريق يف »إعالن ماالبو«، الذي وقع عىل هامش القمة األفريقية املنعقدة يف 

غينيا االستوائية 28 يونيو 2014)3(، والذي أرسى جمموعة من التعهدات، كان أبـرزها :
1عادل ابراهيم، مرجع سابق .

2عقـد هـذا االجتامع يوم 3 يونيه 2013 .
3السعيد عاطف امحد خرض، أثر بناء سد النهضة عىل السياسة اخلارجية املرصية جتاه اثيوبيا، برلني، املركز الديمقراطي 

العريب للدراسات السياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية، قسم الدراسات السودانية وحوض وادي النيل، مشاريع 
بحثية، 9 أكتوبر 2016 .

http://democraticac.de/?p=38316
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1. احرتام مبادئ احلوار والتعاون كأساس لتحقيق املكاسب املشرتكة وجتنب االرضار .
2. أولوية إقامة مرشوعات إقليمية لتنمية املوارد املالية لسد الطلب املتزايد عىل املـياه  .

3. احرتام مبادئ القـانون الدويل .
توصيات جلنة  تنفيذ  النهضة، هبدف  الثالثية حول سد  اللجنة  لعمل  الفوري  االستئناف   .4

اخلرباء الدولية واحرتام نتائج الدراسات املزمع إجراؤها خالل خمتلف مراحل املرشوع.
5. تلتزم احلكومة اإلثيوبية بتجنب أي رضر حمتمل من سد النهضة عىل مرص .

6. تلتزم احلكومة املرصية باحلوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاهتا التنموية وتطلعات 
شعبها بعني االعـتبار  .

7. تلتزم الدولتان بالعمل يف اطار اللجنة الثالثية بحسن النية وىف اطار التوافق .
8. البدء الفوري يف تنفيذ هذا البيان بروح من التعـاون والنوايا الصادقة)1(.                

  وقد أكد الرئيس السييس يف كلمته أمام الربملان اإلثيويب عيل هذه املبادئ بقوله : » فكام أن 
أبنائه، فإن إلخوتكم  التنمية وىف استغالل موارده لرفع مستوى معيشة  الشقيق احلق يف  لبلدكم 
املرصيني أيًضا احلق ليس فقط يف التنمية ولكن يف احلياة ذاهتا وىف العيش بأمان عىل ضفاف هنر 

النيل، الذى أسسوا حوله حضارة امتدت منذ آالف السنني ودون انقطاع«)2( .
  كام أسفر اجتامع اخلرطوم يف أغسطس 2014، عن التوصل إىل اقرار كل من: مرص والسودان 

وإثيوبيا خلريطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة يبدأ تنفيذها يف األسبوع 
األول من سبتمرب وتنتهى يف مارس 2015، والتي بموجبها يتم إنشاء جلنة ثالثية حتت اسم » 

اللجنة الوطنية للدول الثالث« تقوم باإلرشاف عىل الدراسات الفنية اخلاصة بالسد، والتي حددهتا 
توصيات اللجنة الدولية يف مايو 2013  .  ويف تطور يعد األقوى واألخطر عيل االطالق، تم يف 

23 مارس 2015 التوقيع الثالثي ملرص والسودان وإثيوبيا عىل »وثيقة إعالن مبادئ سد النهضة«، 
والذي ساهم يف تلك اآلونة يف تنقية كثري من أجواء العالقات املرصية اإلثيوبية، رغم تباين اآلراء 

والتصورات حول تقييمه ما بني مؤيد ومعارض . حيث تناول املعارضون الكثري من املخاوف، كان 
أبرزها : أن اإلعالن تضمن اعرتاًفا رصحًيا بالسد من جانب دول املصب، وهو ما يكفل إلثيوبيا 

عدم االلتزام برشط اإلخطار املسبق، ويزيل احلرج عن مؤسسات التمويل لتدفق التمويل للسد، 
1  عامد محدي، املوقف التفاويض املرصي يف أزمـة سد النهضة .. التحديات واخليارات، السياسة الدولية، 10 يناير 

. 2016
http://www.siyassa.org.eg/News/7635.aspx

2  عالء ثابت ، مرص وإفـريقيا : اكتامل تصحيح املسار،  شبكة فـراس اإلعالمية، 24 يونيه 2017 .
http://www.fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&ID=93478
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فضاًل عن التأكيد عيل اهلدف التنموي للسد وعدم االقتصار عىل توليد الكهرباء فقط كام أعلنت من 
قبل، واستغالل مياه البحرية املتكونة أمام السد يف الزراعة، باإلضافة إىل أن تأكيد مبدأ سيادة الدول 
سيكون ذريعة من قبل أثيوبيا ملامرسة حريتها املطلقة يف هذا الشأن، وخاصة أن النص عيل »االلتزام 

بعدم التسبب يف رضر ذي شأن« جاء غامًضا، وفضاًل عيل كل ما تقدم، فإن غياب آلية للتحكيم 
واالقتصار عىل اآلليات السياسية لتسوية املنازعات سيكون بالفعل يف صالح إثيوبيا، التي أرصت 
عىل عدم تضمني الوثيقة كلمة »إلــزام«، واستبداهلا بكلمة »احـرتام«، يكشف عن النوايا األثيوبية 

غري اإلجيابية)1( . وبينام رأى اخلرباء والسياسيون املؤيدون لإلعالن، أنه خطوة نحو خلق بيئة يمكن 
أن تتفهم فيها الدول الثالث احتياجات بعضها البعض، رأى اآلخرون أهنا »خطوة فاشلة يف وقت 

غري مريح«، ليس فقط لكونه يرض بحصة مرص ولكن أيًضا ألنه يشتمل عيل معظم ما سبق رفضه يف 
اتفاق »عنتيبي«، فضاًل عن كون التوقيع عىل هذا اإلعالن يعد قـبوالً فعلًيا ببناء السـد)2( . 

  ورغم أية خالفات، فإن الواقع يشري إيل أن التوقيع عيل هذا االتفاق شكل خمرًجا مهاًم من تلك 
من  إليه  سيؤدي  كان  بام  وقتئذ،  اخلالف  تصاعد  حال  املنطقة  ستدخلها  كانت  التي  اخلطرية  احلالة 
20 فرباير 2016، فجرت إثيوبيا أزمة  تأجيج للرصاعات يف منطقة القرن األفريقي)3( . إال أنه ويف 
جديدة وخطرية مل تكن متوقعة، حيث بدأت بالتلويح بعدم االلتزام باتفاق اخلرطوم، وخاصة قرارات 
اللجنة الفنية التي شكلت لدراسة أثر السد عىل مرص، حيث رصح »موتوما مكاسا« وزير الري واملياه  
والكهرباء اإلثيويب : » أن قرارات اللجنة الفنية ليست ملزمة إلثيوبيا، وأن العمل مستمر لالنتهاء من 
بناء السد، وأنه من حق إثيوبيا بناء السد عىل أراضيها«، وهو ما أشعل النزاع من جديد بني البلدين، 

والذي قد يتطور ويتجه صوب العمل العسكري)4( .
  وعيل جانب آخر وفيام خيص التعاون االقتصادي، وقعت مرص وإثيوبيا بالفعل أكثر من 30 مذكرة 

1  د. حممد ساملان طايع، إعالن مبادئ سد النهضة ودبلوماسية املياه املرصية، السياسة الدولية، 5 أبريل 2015 .
http://www.siyassa.org.eg/News/5251.aspx

 Federica Ibrahim، Egyptian Diplomacy And The Ethiopian Renaissance Dam،  2
 . 23rd March 2015

https://www.academia.edu/27716965/Egyptian_Diplomacy_and_The_
Ethiopian_Renaissance_dam

 Salman M. Salman، The Declaration Of Principles On The Grand Ethiopian 3
 Renaissance Dam: An Analytical Overview،  In: Z. Yihdego )et. al( )eds.(، Ethiopian

. Yearbook Of International Law، 2016، PP 203-221
4  السفري/ إبراهيم يرسي، مؤرشات آفاق احلل العسكري مع إثيوبيا: 4 سيناريوهات حلل أزمة السد وطائرات 

رافال الفرنسية قد تغري املعادالت، 1 فرباير 2017 .
http://www.raialyoum.com/?p=613927
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تفاهم واتفاقية منذ بدء العالقات، كان يف مقدمتها : تسيري خطوط جوية منتظمة عام 1952، واتفاق 
التجارة عام 1959، واتفاق التعاون االقتصادي والعلمي والثقايف والفني عام 1976، واتفاق بني 
البنك املركزي املرصي والبنك األهيل اإلثيويب عام 1976، ومعاهدة لتسوية املنازعات عام 1986، 
والسياحة  والصحة  والتعليم  والفنون  الثقافة  جماالت  يف  التعاون  اتفاقات  من  العرشات  عن  فضاًل 
وغريها . كام بلغ إمجايل املرشوعات املرصية يف إثيوبيا منذ عام 1992 وحتي اآلن نحو 58 مرشوًعا، 
باستثامرات بلغت 35 مليار دوالر، كان أبرزها مرشوعات صناعة كابالت الكهرباء وموتورات الري 
ومواسري املياه، كام بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين نحو املليار دوالر سنوًيا، حيث ارتفعت 
الصادرات اإلثيوبية ملرص إىل نحو 400 مليون دوالر، والتي متثلت يف اللحوم املربدة، واألبقار احلية، 
وبلغت واردات إثيوبيا من مرص نحو 200 مليون دوالر . ولقد أعلن خالل اجتامعات جملس األعامل 
املرصي اإلثيويب عن أن البلدين يعمالن معـًا عىل تنمية وزيادة تلك العالقـات لتصل إىل 500 مليون 

دوالر خالل السنوات الثالث القادمة)1(  .

  وختاًما يمكن القول، أن تراكم النزاعات الصغرية والتوترات السياسية التي مل تكن حماًل للحل 
منذ حماولة اغتيال مبارك، فضاًل عن انعدام الثقة املتبادلة فيام بني النظامني والشعبني أدى إىل فشل كافة 
اآلليات الدبلوماسية يف ضبط العالقات واستعادة التفاهم املشرتك)2(، حتى وصلت إيل مرحلة صعبة 
تستوجب بل وحتتم رضورة دعم وتقوية هذه العالقات بجوانبها املختلفة، ملا ينطوي عىل ذلك من 

منافع متبادلة ستسكون أساًسا صلًبا إلقامة شبكة كبرية من املصالح يف مجيع املجاالت)3( .

1 إحسان مريس حممد، التعاون االقتصادي مع إثيوبيا حيمي حصتنا املائية، جملة االقتصاد واملحاسبة، العدد 649، 
مايو 2013 . 

. .Federica Ibrahim، Op. Cit 2
3 د. حممود أبو العينني أستاذ العـلوم السياسية بمعهد الدراسات األفـريقية بجامعة القاهـرة، يف : حممد رجب، مرجع 

سابق .
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املبحث الثالث

 مشكلة سد النهضة وأبعادها املختلفة

  أقدمت إثيوبيا ممثلة يف رئيس وزراءها الراحل »ميليس زيناوي« عىل الرشوع يف بناء سد النهضة 
يف الثاين من أبريل 2011، وذلك بإعالن أحادي اجلانب ودون التشاور، مستغلة تلك الفرتة احلرجة 
الثورة، فاعرتضت مرص عيل ذلك  السيايس عقب  بناء نظامها  بإعادة  فيها مرص منشغلة  التي كانت 
منذ اللحظة األوىل)1(، فتشكلت جلنة ثالثية ضمت مرص والسودان وإثيوبيا وبعض اخلرباء الدوليني، 
للنظر يف األرضار املحتملة للسد عىل مرص والسودان، لكن إثيوبيا استمرت يف أعامل البنية التحتية، 
وقامت بتحويل جمري النيل األزرق للبدء اإلنشاء دون انتظار لتقرير تلك اللجنة، وهو ما أثار قلق 
الرأي العام املرصي من أن حيجب هذا السد عن املرصيني مياه النهر الذي قامت عليه حضارهتم منذ 

فجر التاريخ، والتي تعد حًقا تارخيًيا مكتسًبا وفقـًا لقواعد القـانون الدويل)2( .               
السودانية األكرب واألضخم، مقارنة بكافة  20 مياًل عن احلدود  يبعد نحو  الذي  السد    ويعترب هذا 
املايض،  القرن  ستينات  منذ  والتنفيذ  للدراسة  مطروحة  كانت  التي  األخرى  السدود  مرشوعات 
حيث يتم بناؤه وفًقا للموقع املقرتح من ِقبل أحد املكاتب األمريكية، ويصل ارتفاعه إىل 145 مرًتا، 
74 مليار م3 ) وهو ما يعادل مرة ونصف حجم اإليراد السنوي للنيل األزرق(،  ويستوعب خزانه 
ولقد   . دوالر)3(  مليار   4.8 بحوايل  تقدر  وبتكلفة  وات،  ميجا   6000 بحوايل  تقدر  إنتاجية  بطاقة 
صاحب بناء هذا السد زمًخا سياسًيا وردود فعل إعالمية وشعبية واسعة، كام تباينت مواقف الدول 
األطراف حوله، وتعددت الرؤى والتحليالت حول فائدته وأرضاره من دولة ألخرى)4(، حيث رأت 
إثيوبيا أهنا صاحبة حق يف تطوير أية مرشوعات لتخزين املياه عرب خطٍط لبناء عدًدا من السدود عىل 

1فيصل حسن الشيخ، مستقبل العالقات البينية لدول حوض النيل الرشقي عيل ضوء الواقع املائي ملرحلة ما بعد قيام 
سد النهضة اإلثيويب، دراسات أفريقية، العدد 56، 2016، ص ص 7 ـ 49، ص 31 .

2   دينا شريين حممد شفيق ابراهيم، السياسة اخلارجية املرصية جتاه سد النهضة اإلثيويب، املركز الديمقراطي العـريب .
http://democraticac.de/?p=25121

3 للمزيد عن مواصفات السد أنظر :
       حيدر يوسف، سد النهضة : إثيوبيا ـ السودان ـ مرص، املجلة السودانية لدراسات الـرأي العـام، العدد 5، 2016، 

ص ص 171 ـ 200 .
)4( د. عمر عبد الفتاح، أزمة سد النهضة الرؤية اإلثيوبية، قـراءات ثقافية، العدد 19،  ينايرـ مارس 2014،   4

ص ص 98 ـ 109، ص 98 .
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النيل األزرق)1(، كام وصفت حكومتها السد بكونه »مبادة اسرتاتيجية هامة«، وأن اهلدف الرئيس منه 
فضاًل  كامل،  بشكل  الطاقة  من  الداخلية  االحتياجات  تغطية  من  تتمكن  حتى  الكهرباء،  توليد  هو 
للتنمية  4 %، وهو ما سيوفر حافًزا  بنسبة إضافية  يزيد معدل نموه  الوطني سوف  عيل أن االقتصاد 
املتبادلة والرتابط واملساعدة عىل إجياد سالم دائم بني بلدان املنطقة، كام أنه سيعمل عيل تنظيم وضامن 
استمرارية تدفق املياه طوال العام، ومنع حدوث الفيضانات يف دولتي املصب، وسيعيد جزء كبري من 
الطمي والرتسب للرتبة، وحيد من فقدان التبخر بام يصل إىل 4 مليارات م3 سنوًيا بام يعود بالنفع عيل 

دولتي املصب)2( .
  ومن ثم تنصلت إثيوبيا من كل االتفاقيات التارخيية املثبتة للحق املرصي وحلصة مرص من النهر، 
بدعوى أن قوى االستعامر ـ بريطانيا وإيطاليا ـ هي التي أبرمتها خالل فرتة االستعامر أو الوصاية)3(، 
كام جرى حشد الشعب اإلثيويب من جانب وسائل اإلعالم وإقناعه بأن مرشوع السد يعد مرشوًعا 
تروج  مسبوقة،  غري  تعبئة  محلة  اطار  يف  النامية،  الدول  مصاف  إىل  الفقري  بلدهم  ينقل  سوف  قومًيا 
الرتفاع معدالت التنمية حال اكتامل البناء، وهو ما شكل حتدًيا كبرًيا أمام املفاوض املرصي يف مواجهة 

مفاوض حيظى بدعم شعبي كبري)4( .
  وعيل اجلانب املرصي، أدانت مرص هذا العمل وشددت عيل أن إثيوبيا قد رشعت يف البناء دون 

إخطار الدول األخرى التي قد يتأثر أمنها املائي من جراء ذلك، كام أظهرت قلقها البالغ لتأثري السد 
عىل موارد مرص من املياه، وآثاره عىل البيئة واألمن ) حال وقوع زلزال أو هجوم إرهايب (، فضاًل 

عن تأثريه عىل توليد الكهرباء بواسطة السد العايل)5( . إال أنه حتت ضغط الواقع وحتدياته اضطرت 

1 Simon Mason، From Conflict To Cooperation In The Nile Basin، Zurich: Swiss 
Federal Institute For Technology، 2004، PP 190 -191 .
2 Ventures Africa، The Grand Ethiopian Renaissance Dam - A Symbol Of Regional 
Integration، March 4، 2014 
http://venturesafrica.com/the-grand-ethiopian-renaissance-dam-a-symbol-of-
regional-integration/

3  د. عادل عامر، حلم الدور االقليمي والزعامة االفـريقية وسد النهضة، وكالة أنباء العامل العـرب، 20 ديسمرب 
. 2015

http://www.omalarab.org/index.php/2012-06-10-02-28-41/10597
4 حممد حمسن أبو النور، الدبلوماسية املائية: سد النهضة نموذًجا، املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 

1 فرباير 2016 .
/http://www.eipss-eg.org
5 Ethiopian Dam Crisis: Agreement Reached Between Egypt، Ethiopia And Sudan، 
Op. Cit. .
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مرص يف مارس 2015 إيل توقيع إعالن املبادئ اخلاص بالسد مع إثيوبيا والسودان )1∗(، رغم أنه مل 
يرد به النص عيل كلمة »حقوق مرص املكتسبة«، ثم قبلت كل من إثيوبيا والسودان تلك التقارير 

الفنية الصادرة عن مكتبني استشاريني فرنسيني ورفضتها مرص، والتي تقول بأنه ال رضر عىل مرص 
أو السودان حال اهنـيار السـد .

  ولقد كانت حجة إثيوبيا يف بناء السد منفردة أن مرص مل تسترش أي دولة عندما قامت ببناء السد 
غري  قسمة  وهي  النيل،  مياه  من   90% عىل  السودان  مع  تسيطر   1959 التفاقية  وفًقا  وأهنا  العايل، 
إىل كوهنا  التارخيية،  االتفاقيات  املقررة يف  املائية  بحصتها  استندت يف متسكها  مرص  أن  إال  عادلة)2(، 
األكثر اعتامًدا عىل مياه النيل، وأن دول املنبع هي دول تتميز بالوفرة املائية، كام أن ما يسقط من مياه 
األمطار عىل دول احلوض يزيد عىل 1600 مليار م3 سنوًيا، ال يصل منها إيل خزان أسوان يف املتوسط 
سوى 84 ملياًرا م3 فقط، يتم تقاسمها بني مرص والسودان، يف حني تفقد باقي الكمية عرب البخر أو يف 

منطقة املستنقعات جنوب السودان)3( .
فاقرتحت عدًدا من االسرتاتيجيات    ولقد عملت مرص وفق اسرتاتيجية علمية ملواجهة ذلك، 
أن  السد، إال  املتوقعة من هذا  املخاطر  للتخفيف من حدة  املائية،  واالجراءات والسياسات لإلدارة 
اخلرباء يتوقعون أن يصل العجز املتوقع أثناء فرتة ملء خزان السد إيل ما بني 15 و19 مليار م3، كام 
أوضحوا أثر ذلك بالقول كمثال: أن النقص يف املياه بمعدل 4 مليار م3، من شأنه تبوير نحو مليون 
إنتاج الطاقة الكهربية من السد  الزراعية، وترشيد مليوين أرسة ريفية، ونقص يف  فدان من األراض 
ملليارات من  الدولة  الزراعي بمعدل 12 %، وتكبد  اإلنتاج  العايل يف حدود 40 %، فضاًل عن نقص 
الدوالرات لتوفري مواد غذائية، ولتحلية مياه البحر، وزيادة ملوحة الرتبة،  والعجز يف تشغيل حمطات 
مياه الرشب نتيجة انخفاض املناسيب، فضاًل عن جمموعة كبرية من األرضار السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية)4( . ولعل األمر األهم واألكثر خطورة يتمثل يف غـرق أجزاء كبرية من دولتي املصب حال 
اهنيار السد، حيث أكد بعض اخلرباء عىل عـدم مالئمة األرايض اإلثيوبية ملثل هذا املرشوع العمالق، 

من حيث احلجم واملساحة التخـزينية)5( . 

1وافق السودان عيل مرشوع السد وقبل به خمالفة للموقف املرصي وبصورة شكلت طعنة ملرص .. ولالطالع عيل 
النص الكامل لإلعالن أنظر: جملة املستقبل العريب، مج 38، العدد 435، مايو 2015، ص ص 193 ـ 196 . 

2  د. الطيب زين العابدين، مرص يف حسابات السياسة اخلارجية السودانية، مركز اجلـزيرة للدراسـات، 30 مايو 2017  .
3  د. راوية توفيق، مرجع سابق .

. Walaa Y. El-Nashar & Ahmed H. Elyamany، Op. Cit.، PP 2-6 4
5 السعيد عاطف أمحد خرض، مرجع سابق .. وللمزيد حول أخطار السد عيل مرص أنظر : عمر عبد البديع، سد 

النهضة بني سيناريو املؤامرة وجدوى التنمية، البيـان، عدد 313، 2013، ص ص 69 ـ 71 .
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أن  القاهرة،  النيل بجامعة  تقرير صادر عن خرباء جمموعة حوض  فيه  الذي أوضح  الوقت    يف 
سد النهضة مبالغ يف حجمه وارتفاعه، كام أن كفاءته يف توليد الكهرباء متدنية وال تربر هذا احلجم، 
وإيراداته املالية من بيع الكهرباء قد ال تغطي تكاليفه، بام يشري إيل أن اهلدف من وراء بناء السد هو 
حتكم إثيوبيا يف مياه النيل، وتدعيم قدرهتا عيل تنفيذ سلسلة السدود األخرى املزمع إنشاءها عيل النيل 
األزرق وهنري السوباط وعطربة)1(، كام أضاف د. سالمة عبد اهلادي اخلبري املائي، أن النيل األزرق 
الذي تقيم عليه إثيوبيا السدود األربعة هو مصدر 90 % من املياه الواردة ملرص، وأن إثيوبيا ال حتتاج إىل 
مياه فنصيبها من املياه يبلغ 950 مليار م3 سنوًيا، ونصيب الفرد فيها يعادل 20 ضعًفا لنصيب املواطن 
املرصي، كام أهنا ال تعاين من أزمة طاقة، ومن ثم فهدفها الرئيس من بناء هذا السد هو تنفيذ خمططات 
إرسائيلية لتجويع مرص وتركيعها اقتصادًيا وإشاعة الفوىض داخلها، كام تساءل طاملا أن إثيوبيا هبا 12 

هنًرا فلامذا ترص عىل إقامة سد النهضة عىل النيل األزرق حتديًدا)2( .
  وعيل اجلانب املرصي، وصلت مرص اىل مرحلة حرجة تفرض فيها كمية املياه حمددات عىل نموها 
االقتصادي، فحصة الفرد من املياه تنخفض بصورة مستمرة، فالنسبة احلالية تقدر بأقل من 800 م3 
للفرد/ العام، وهو رقم يوازى حد الفقر املائي للدولة وفًقا للمعايري الدولية، ومرشح أن ينخفض 
2025)3(  .ووفًقا خلطة تنمية استخدامات املوارد املائية، فإن  500 م3 للفرد/ العام بحلول عام  إىل 
حاجة مرص من املياه يبلغ 63 مليار م3 لتلبية االحتياجات املتصاعدة لالستخدام الصناعي والزراعي، 
بينام ترى بعض التقارير األقل تفاؤالً أن تلك االحتياجات ترتاوح ما بني 70 و75 مليار م3، إذا ما 
استمرت مرص يف خططها الستصالح األرايض، وهو ما دفع بعض املسئولني املرصيني إىل القول : إن 
بناء هذا السد هو بمثابة »إعالن حرب«)4(، حيث اصبح اخلوف أو اهلاجس املرصي من أية تغريات يف 
مسار هنر النيل حقيقة واقعة من خالل بناء هذا السد، الذي ال تعرف عيل وجه الدقة آثاره الكاملة عيل 

دولتي املصب، باستثناء فقدان ما يقرب من 19 مليار م3 من املياه سنوًيا خالل فرتة ملء اخلزان)5( .
  ومن الناحية القانونية، حدد القانون الدويل موقفة من ذلك وفًقا ملعاهدة »فيينا 1969«، التي تنص 
عىل أن : »املعاهدات الدولية جيب أن حترتم، وال يمكن تعديلها أو إلغاءها إال بموافقة الطرفني«، كام 

1 عامد محدي، مرجع سابق .
2 السفري/ ابراهيم يرسي، مؤرشات آفاق احلل العسكري مع إثيوبيا: 4 سيناريوهات حلل أزمة السد وطائرات رافال 

الفرنسية قد تغري املعادالت، مرجع سابق .
3 د. حممد ساملان طايع، العجز القادم : رؤية حتليلية ملؤرشات األمن املائي املرصي، مرجع سابق، ص58  .

4 Philip Rossetti، Water Security And The Nile Basin، Mar 18، 2015 . 
/https://www.americansecurityproject.org/water-security-and-the-nile-basin
5   Dalia Abdelhady )et. al(، Op. Cit.، P 75 .
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ينص القانون الدويل عىل أن : »االتفاقيات دائمة مستمرة، إال إذا كانت مؤقتة«، واالتفاقيات املرصية 
اإلثيوبية كلها دائمة وغري حمددة بمدة زمنية، ومن ثم فإن احلقوق التارخيية املكتسبة ملرص يف مياه 

النيل، يعززها ويدعمها القانون الدويل واملبادئ القانونية املستقرة، التي ال جدال عليها وال حميص 
عنها، ويف مقدمتها ثالثة مبادئ أساسية، وهي :

1 . مبدأ عدم اإلرضار .
2 . مبدأ االستخدام العادل واملعقول ملياه األهنار .

3 . مبدأ الطبيعة العينية للمعاهدات اخلاصة باألهنار الدولية .
  ويف ضوء هذه املبادئ القانونية املستقرة فإن مرص تتمتع بحقوق تارخيية مكتسبة ثابتة ومؤكدة 
بقواعد قانونية وفقهية ومدعمة بأحكام القضاء الدويل، مورست بصورة  مستمرة ومستقرة عيل مدار 
آالف السنني دون مانع أو حائل أو اعرتاض، وبالتايل تتوافر الرشوط املؤكدة عىل تلك احلقوق)1( . 
الرضر واإلخطار  قاعديت عدم  كلية، خاصة  إثيوبيا  التي جتاهلتها  واملبادئ هي  القواعد  تلك  ولعل 
التي أقرت هذه احلقوق ملرص، بحجة أن هذه  الدولية  إنكارها لكافة االتفاقيات  املسبق، فضاًل عن 
االتفاقيات متت يف ظل االستعامر، وأهنا غري ملتزمة باتفاقـيات مل تشارك فيها، وبذلك هتـدم القواعد 

القانونية التي قـام عليها 
املجتمع الدويل، ومنها قاعدة التوارث الدويل للحدود واألوضاع اإلقليمية)2( . 

  ولقد جلأت مرص حيال ذلك إيل اخليار التفاويض، وتم تشكيل جلنة ثالثية دولية لتقييم الدراسات 
اإلنشائية  الدراسات  واستكامل  بإعادة  أوىص   2013 مايو  يف  هنائي  بتقرير  انتهت  للسد،  اإلثيوبية 
واهليدرولوجية والبيئية واالقتصادية واالجتامعية . ثم توقفت أعامل تلك اللجنة عقب املؤمتر اإلعالمي 
للرئيس األسبق مريس ونخبته السياسية، غري أهنا عندما استؤنفت مرة ثانية، مل تلبث أن توقفت جمدًدا 
يف يناير 2014 بسبب عدم موافقة إثيوبيا عيل طلب مرص برضورة وجود خرباء دوليني ضمن اللجنة 
املرشفة عيل الدراسات لضامن احليادية . عندئذ تصاعدت حدة وحتدي رد الفعل اإلثيويب، باإلعالن 
الرصيح : »أن بناء السد لن يتوقف حتت أي ظـرف، وأن املرشوع بدأ ليكتمل«، ثم تصعيد املوقف 
باإلعالن عن تصديق الربملـان اإلثيويب باإلمجاع عىل اتفاقية »عنتيبي«  وذلك يف 13 يونيو2013)3( . 

1  بسمة عبداللطيف، بدائل اخلروج من أزمة املياه : رؤية قانونية وسياسية، النهضة، مج 15، العدد الثاين، ابريل 
2014، ص ص 101 ـ 106، ص 101 .

2 عمر عبد الفتاح، أزمة سد النهضة .. الرؤية اإلثيوبية، قـراءات أفـريقية، العدد 19، أغسطس 2014، ص ص 98 
ـ 109 .

3 سمر إبراهيم حممد، السياسة املرصية جتاه سد النهضة اإلثيويب، جملة االستقالل، العدد 3، 4، يوليو 2016، ص 
ص 108 ـ 160 
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  ومن ثم، وصلت املحادثات حول سد النهضة إيل مرحلة حرجة بإرصار احلكومة اإلثيوبية عيل 
مواصلة البناء دون انتظار لنتائج الدراسات الفنية، وبطريقة بدت لكثري من مراكز البحوث وبيوت 
اخلربة أهنا تعرب عن رغبة إثيوبيا يف التحكم بمياه النيل كمدخل إلشعال الرصاعات بني دول احلوض)1(، وهو ما 

حذر منه د. هانئ رسالن)2∗( من استمرار إثيوبيا يف بناء السد لفرضه كحقيقة وأمر واقع، ثم يستخدم 
فيام بعد ملنح الرشعية لكافة السدود التي تعتزم بناءها عىل النيل األزرق، مؤكًدا عيل أن التوجه 

املرصي كان ضعيًفا منذ بدء املفاوضات، وظل يركز طوال الوقت عىل عامل وحيد وهو املجامالت 
واألحاديث الودية عن النفع املشرتك واملصالح التارخيية، وهو أمر ال قيمة له يف العالقات الدولية ما 
مل يكن مصحوًبا بحوافز أو أوراق للضغط، كام رأى أن مرص قد حرقت كل فرص التحرك يف منطقة 

القرن األفريقي سعًيا وراء إرضاء اجلانب اإلثيويب، وهو ما يعرب ـ من منظوره ـ عن سياسة ساذجة 
تقود إيل نتائج سلبية، ألن إثيوبيا تستغل مثل هذه االجتامعات إلظهار أهنا دولة متعاونة وأن مرص 

عىل علم بكافة التفاصيل، وهو ما يضفي عيل السد الرشعية املطلوبة يف املحافل اإلقليمية والدولية، 
ويمكن توظيفه لصالح السدود التالية)3( .                                

)4( ضياء الدين القويص، معادلة مراوغة : دوافع اثيوبيا لبناء السدود عىل هنـر النيل، السياسة الدولية،   1
العدد 191، يناير 2013 .         

)∗( رئيس وحدة دراسات السـودان بمركز األهـرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية .  2
)1(  أسامء نصار، هاين رسالن : مرص حرقت فرص الضغط يف ملف سد النهضة وتطييب اخلاطر لن   3

جيدى، اليوم السابع، 9 نوفمرب  2015 .
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املبحث الرابع

 دور بعض القوي الدولية واإلقليمية يف مشكلة سد النهضة

  ال جدال أن القوى اخلارجية، السيام الكربى منها تلعب دوًرا فاعاًل ومؤثًرا يف تفاعالت النظم 
اإلقليمية املختلفة، وذلك عرب التأثري عيل طبيعة وأنامط التفاعالت الداخلية لتلك النظم، ويتجىل مثل 
هذا الدور يف جوانب ثالث : إما لعـب دور منشأ للتفاعالت )رصاعات أم تعـاون(، أو دور حمفز 

للتفاعالت، أو لعب الدورين معـًا)1( .
  ولعل املحلل للخريطة اجليوسرتاتيجية ملنطقة حوض النيل يتبني بوضوح وجود جمموعة من العوامل 
املؤثرة يف بيئة الرصاعات التي متوج هبا هذه املنطقة، اجلاذبة للتدخل الدويل عرب قوى عديدة)2(، حيث 
كالواليات   : العظمى  والبحريات  األفريقي  القرن  منطقتي  عىل  واإلقليمية  الدولية  القوى  تتكالب 
املتحدة، وأوروبا، والصني، وتركيا، وإيران، والسعودية، واإلمارات، وقطر وغريها، وتتعدد أهداف 
كل منها ما بني رغبة يف السيطرة عىل املوارد الطبيعية، أو تعزيًزا لوجودها السيايس واالسرتاتيجي، أو 
تعظياًم لفرصها االستثامرية خاصة يف جمايل الزراعة والطاقة والتعدين، فضاًل عن ارتباط ذلك يف كثري 
من األحيان ارتباًطا وثيًقا باألهداف احليوية للسياسة اخلارجية لتلك الدول)3( . ومع إضافة خريطة 
الوجود العسكري املبارش وغري املبارش يف هذه املنطقة، كتأجري القواعد العسكرية والتجارية، يظهر 
جلًيا حجم التحدي أمام السياسة املرصية، حيث توجد يف جيبويت قاعدة عسكرية أمريكية وأخرى 
إماراتية  قاعدة  توجد  إريرتيا  ويف  السعودية،  إىل  باإلضافة  وصينية،  يابانية  جتارية  وقواعد  فرنسية، 
سواكن  جزيرة  يف  بناءها  املزمع  واألخرى  الصومال  يف  الرتكية  القاعدة  عن  فضاًل  الصومال،  ويف 

السودانية)4( .

)2(  صفا شاكر إبراهيم حممد، مرجع سابق .  1
)3(  د. جوزيف رامز أمني، املحددات الدولية واإلقليمية لقضية مياه هنر النيل، آفاق أفريقية، املجلد   2

العارش، العدد 36، 2012، ص ص 11 ـ 18، ص 16 .
 Claudia J. Carr، At Stake With River Basin Development In Eastern Africa )(  3

 A Policy Crossroads، In:  River Basin Development And Human Rights In Eastern
 Africa - A Policy Crossroads، University Of California، Berkeley Berkeley، CA، USA،

 . 2017، PP 1-21
)1(  د. أيمن السيد عبد الوهاب، السياسة اخلارجية املرصية.. بني الثوابت واملامنعات اإلٍقليمية والدولية،   4

مركز االهـرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 27 مارس 2017 .
http://acpss.ahram.org.eg/News/16265.aspx
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  ونستعرض هنا ألهم القوي االقليمية والدولية، وفًقا لدرجة انخراطها وتأثريها عيل مشكلة سد 
النهضة، وذلك كالتايل : 

1. إرسائيل :
  إن األطامع اإلرسائيلية يف مياه النيل قديمة وممتدة، حيث ترجع جذورها إىل تلك الفكرة التي 
للحصول عىل  الربيطانية  احلكومة  إىل   ،1903 عام  الصهيونية  »تيودور هريتزل«، مؤسس  هبا  تقدم 
جزء من مياه النيل وحتويلها إىل صحراء النقب عرب سيناء)1(، وهو ما أكد عليه »ديفيد بن جوريون«)2∗( 
بقوله : »إن اليهود خيوضون معركة املياه، وعىل نتيجة هذه املعركة يتوقف مصري إرسائيل، فإذا مل ننجح 

يف هذه املعركة فإننا لن نبقى يف فلسطني«)3( .
  كام برز الطموح اإلرسائييل يف مياه النيل كأحد نتائج معاهدة السالم املرصيةـ  اإلرسائيلية 1979، 
وتوصيلها  النيل  مياه  سحب  إيل  الرامية  اإلرسائيلية  واملرشوعات  املطالب  من  عدد  تبلورت  حيث 

للنقب، وكان الرفض املرصي)4
∗( لذلك دافًعا إلرسائيل ملامرسة عدة أشكال من الضغوط الدولية والدعائية، كاهتام مرص بتبديد 
10 مليار م3، وإبراز أن هناك موقًفا شاًذا يتمثل يف حتكم  ـ   8 جزء كبري من حصتها من املياه ما بني 
االسرتاتيجي  الفكر  يف  املياه  عامل  أمهية  من  زاد  ولقد  املنبع)5(،  دولة  وليس  املصب  دولة  وسيطرة 
اإلرسائييل بروز حالة متصاعدة من الشح املائي تعانى منها إرسائيل منذ عام 2000، وهو ما دفعها إىل 

العمل نحو تطويق السياسة املرصية يف دائرهتا النيلية، هبـدف احلصول عىل نصيب من
 تلك املياه، أو استخدام املياه كورقة ضغط ضد مرص والسودان)6( .

  وتتعدد أهداف السياسة اخلارجية اإلرسائيلية يف القارة األفـريقية، والتي يمكن حرصها يف اآليت : 
1  د. طارق فهمي، الوجود اإلرسائييل يف دول حوض النيل وتداعياته عيل عالقات مرص املائية، 21 مارس 2013 .

https://www.facebook.com/notes/A9/386128178161671
2أول رئيس لوزراء ارسائيل بعـد 1948 .

3ازدهار معتوق، الرؤية الصهيونية للسيطرة عىل املصادر املائية، الوحدة اإلسالمية، السنة الثالثة عرش ـ العدد 147، 
مارس 2014 .

http://www.wahdaislamyia.org/issues/147/izmaatook.htm
املرصية  االحتياجات  بتزايد  تتعـلق  عملية  أسباب  إىل  االرسائيلية  املرشوعات  لتلك  املرصي  الرفض  4استند 
املستمرة من املياه، وكون مياه النيل هي لدول حوض النيل وال جيوز توصيلها ألي بلد خارج احلوض، كام أن 
إرسائيل ليس لدهيا عجز يف املياه، ونصيب الفرد هبا من املياه يساوي، إن مل يكن يزيد، نصيب الفرد يف مرص .

5للمزيد أنظر :  نائل عييس جودة شقلية، السياسة اخلارجية اإلرسائيلية جتاه منطقة القرن األفريقي وأثرها عيل 
األمن القومي العريب 1991 ـ 2011، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر فـرع 

غـزة، 2013 .
والدراسات  البحوث  مركز  القاهرة،  النيل،  حوض  بيئة  املياه:  عىل  الدويل  الرصاع  طايع،  سلامن  حممد  د.    6

السياسية، 2007، ص 372 
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1. كرس العزلة الدولية وكسب قواعد للتأييد واملساندة الكتساب نـوًعا من الشـرعية السياسية 
دولـًيا .

2. كسب تأييد الدول األفريقية من أجل تسوية الرصاع العريب اإلرسائييل، وهو ما سيجعلها 
وسيًطا مقبوالً إلجياد حل سلمي للرصاع .

3. حتقيق أهداف عقيدية توراتية بتقديم إرسائيل عيل أهنا دولة نموذج لـ »شعب اهلل املخـتار« .
هجرة  وضامن  العربية  الدولة  كيان  تأمني  عرب  اإلرسائييل  األمن  متطلبات  لتحقيق  السعي   .4
اليهود األفارقة إليها، وتأمني موارد املياه واحليلولة دون أن يصبح البحر األمحر بحرية عربية خالصة.

5. بناء قاعدة اسرتاتيجية لتحقيق اهليمنة اإلقليمية اإلرسائيلية، عرب مبدأ » شد األطراف«، 
بالرتكيز عيل دول بعينها كالسنغال، وإثيوبيا، والكونغـو الديمقـراطية )1( .

  ولتحقيق هذه األهـداف فإن إرسائيل تتبع اسرتاتيجيتني مستمرتني ومتزامنتني، ومها :
1. اسرتاتيجية الدور املبارش، عرب املرشوعات اإلرسائيلية .

 2. اسرتاتيجية الدور غري املبارش، عرب “حمارصة” السياسة املرصية وتطويقها إقليمًيا وشد أطرافها 
سياسًيا واسرتاتيجًيا إلضعافها جيوبولتيكًيا)2( .                          

  حيث تعترب إرسائيل تلك القارة مرسًحا اسرتاتيجًيا إلدارة رصاعاهتا مع الدول العربية وخاصة 
“معركة  أفريقيا  الرصاع يف  بأن  املايض،  القرن  أفني”)3∗(، يف ستينيات  “دان  ما عرب عنه  مرص، وهو 
واالقتصادية  السياسية  الوسائل  من  عدًدا  إرسائيل  وظفت  ثم  ومن   . لنا”)4(  بالنسبة  موت  أو  حياة 
والعسكرية لتقوية عالقاهتا بالدول األفريقية ويف مقدمتها إثيوبيا، فقامت بإرسال املبعوثني واخلرباء 
يف كافة املجاالت وخاصة املجال األمني والعسكري)5(، فضاًل عن األنشطة االستخباراتية، كام وقعت 
التدريب عرب  السالح برشوط ميرسة، وقدمت هلا اخلدمات يف جمال  العديد من صفقات  معها عىل 

)2(  د. محدي عبد الرمحن، االخرتاق االرسائييل ألفريقيا، جملة السياسة الدولية،13  ديسمرب 2015 .  1
http://www.siyassa.org.eg/News/7590.aspx

2 Ezzat Molouk Kenawy، Potential Economic Impacts Of Ethiopian Renaissance 
Dam On Egypt، International Journal Of Economics، Commerce And 
Research )IJECR(، Vol. 3، Issue 3، Aug. 2013، PP 12-14 .

نائب مدير دائرة إفـريقيا يف وزارة اخلارجية اإلرسائيلية .  3
4   د. إبراهيم أمحد عرفات، البديل اإلقليمي: دالالت التحرك اإلرسائييل يف إفـريقيا بعد اتفاق األمن الغذائي، 2 

أبريل 2013 .  
/http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2537 

5  حممد عادل عثامن، العالقات املائية بني ارسائيل واثيوبيا "األهداف" واملياه يف الفكر االسرتاتيجي الصهيوين، املركز 
الديمقراطي العريب  يف قسم الدراسات السودانية وحوض وادى النيل، 27 نوفمرب 2016 . 

http://democraticac.de/?p=40456
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جمموعة من املدربني العسكريني، وهو ما كان له أثًرا واضًحا يف حتقيق إثيوبيا النتصارات عىل أرترييا 
 ،1998 إثيوبيا  مع  اسرتاتيجي  اتفاق  عىل  إرسائيل  وقعت  أيضا  بينهام)1(،  دارت  التي  املواجهات  يف 
اتفاق  عرب  ذلك  تأكيد  جرى  ثم  اإلثيوبية،  األرايض  يف  واستخباراتية  عسكرية  تسهيالت  يمنحها 

اسرتاتيجي آخر عام 1999)2( . 

  وعيل اجلانب االقتصادي، ساعدت إرسائيل إثيوبيا بعدد من املرشوعات التنموية جتاوزت الـ 30 
مرشوًعا، وتقوم بإقامة أربعة سدود عىل النيل لتوليد الكهرباء وضبط حركة املياه، كام قدمت رشكات 
استثامرية يمتلكها جنراالت سابقون باملوساد مسامهات يف مرشوعات زراعية وبناء سدود)3(، وهو ما 
دفع أحد كبار املحللني السياسيني املرصيني إيل القول : »إن إرسائيل طرف مبارش فيام حيدث يف أعايل 
النيل، وإن سد النهضة هو تأليف وإخراج وسيناريو إرٍسائييل«)4(، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات 
من قيام إرسائيل بلعب دور فعال يف الرصاع الذي شهدته منطقة البحريات العظمى خالل عام 1994، 
سواء يف روندا وبوروندي أو الكونغـو، حيث كانت األسلحة اإلرسائيلية تصل إىل تلك الدول عرب 
قنوات رسمية وغري رسمية، فضاًل عن االستشاريني العسكريني، فالكونغـو وحدها هبا أكثر من 150 
مستشاًرا عسكرًيا إرسائيلًيا، كام تشري التقديرات إىل أن قيمة األسلحة املصدرة إىل الدول وامليلشيات 
2002 .  كام كشف العديد من اخلرباء  600 مليون دوالر خالل عام  يف هذه املنطقة بلغت أكثر من 
بأن إرسائيل، من خالل مكتبها االستخبارايت يف نريويب وتعاوهنا يف خمتلف املجاالت السياسية واألمنية 
والعسكرية واالقتصادية، كانت املحرض الرئيس يف توتر العالقات املائية بني مرص وكينيا أواخر عام 
1929، وهو ما دفع وزيرة الري األوغندية  2003، وقيام كينيا باإلعالن عن انسحاهبا من معاهدة 
للقول : “بأنه جيب التفاوض بني دول احلوض ملراجعة القضايا اخلالفية والتوصل إىل حل يريض مجيع 
األطراف، ويف حالة عدم التوصل إىل اتفاق فإن بالدها سوف تتخذ نفس املوقف الذي اختذته كينيا”)5( 
. ومؤخًرا جاءت جولة “بنيامني نتنياهو” يف يوليو 2016 لدول رشق أفريقيا، والتي تعد األوىل لرئيس 
وزراء إرسائييل ألفريقيا منذ 30 عاًما، التقى خالهلا برؤساء كل من : أوغندا وكينيا ورواندا وجنوب 

السودان  وإثيوبيا وتنزانيا وزامبيا، وهو ما صب يف ذات االجتاه وأكد ذات التوجه)6( . 

خمتار شعيب، أنشطة ارسائيلية مريبة يف منطقة الرشق األفـريقي، جريدة األهـرام،21 سبتمرب 2013 .                                        1
2   د. طارق فهمي، مرجع سابق .

3   أسامة اهلتيمي، مرجع سابق .
د. مصطفى الفقي املفكر السيايس والدبلومايس، يف : السعيد عاطف امحد خرض، مرجع سابق .  4

5   صفا شاكر إبراهيم حممد، مرجع سابق .
6   خريي عمر، إرسائيل واالخرتاق الواسع ألفـريقيا، اخلليج اجلديد، 13 يوليو 2016 .
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  ولقد توصل بالفعل أحد أبرز املتخصصني يف هذا الشأن، إىل إثبات التحقق من فرضية مؤداها : 
أنه كلام زاد التغلغل اإلرسائييل اقتصادًيا وسياسًيا ومائًيا يف حوض النيل، زاد الرصاع املائي الدويل يف 
هذه املنطقة، وذلك عرب جمموعة من األدلة واألسانيد واملقابالت)1(، كام أمجع الباحثون يف ذات الشأن 
عيل أن مثل هذا الدور الذي تلعبه إرسائيل يف القارة األفريقية وخاصة داخل دول حوض النيل، جاء 

كنتيجة طبيعية لذلك الفراغ الذي حدث عقب تراجع الدور املرصي يف تلك املنطقة)2( .
2. الواليات املتحدة األمريكية :

  ارتبطت أهدف السياسة األمريكية يف القارة األفريقية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة بتحقيق 
جمموعة من املصالح السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية، إال أن األهداف االقتصادية كانت يف املقدمة 

خاصة بعد تزايد االكتشافات النفطية هبا، فضاًل عن هدف فتح أسواق جديدة لترصيف 
منتجاهتا الصناعية يف دول القارة، التي تضم أكثر من 850  مليون نسمة)3( .

  ويأيت االهتامم األمريكي بمنطقة حوض النيل حتديًدا نظًرا لكوهنا أحد أبرز املناطق ذات األمهية 
االسرتاتيجية من املنظور األمريكي، ومن ثم تتمثل األهداف األمريكية يف هذه املنطقة يف اآليت :

1. أهداف اقتصادية: كفتح أسواق جديدة يف القارة التي متتاز بوجود فرص هائلة لالستثامر 
والتجارة .  

2. أهداف سياسية: كاحلد من النفوذ األورويب يف القارة، واحلفاظ عيل مصاحلها االسرتاتيجية 
وتوظيف عدًدا من دول هذه املنطقة الستخدامها كأداة ضغط عىل مرص، ودعم إرسائيل وضامن 
حتدث  قد  راديكالية  اجتاهات  أية  وإعاقة  املنطقة،  عيل  السيطرة  يف  بدورها  القيام  يف  استمرارها 

تغيرًيا يؤثر عىل املصالح األمريكية .   
كاإلرهاب  األمنية  املشكالت  مع  التعامل  عىل  القارة  قدرة  كتحسني  عسكرية:  أهداف   .3

والنزاعات املسلحة، والتي تؤثر عيل األمن العاملي واألمن األمريكي بصفة خاصة)4( . 
  ويرى الكثري من الباحـثني أن الواليات املتحدة تلعب دورين أساسيني يف منطقة حوض النيل : 

األول ـ دور عام تسعى من خالله إىل حمارصة السياسة املرصية والسودانية يف حميطهام اإلقليمي، بام 
خيدم النفوذ األمريكي سياسًيا واسرتاتيجًيا يف ذلك اإلقليم، والتمهيد لدور إرسائييل مؤثر وفاعل عرب 

إعادة رسم خريطة التوازنات اإلقليمية هبذه املنطقة . 

د. حممد سلامن طايع، الرصاع الدويل عىل املياه: بيئة حوض النيل، مرجع سابق، ص 372 .  1
السفري/ حممد عباس املرشف عىل قطاع التعاون العـريب اإلفـريقي، يف : حممد رجب، مرجع سابق .  2

التقرير االسرتاتيجي األفريقي 2006-2007، القاهـرة، مركز البحوث والدراسات األفـريقية، 2007، ص 78.  3
4   د. عادل عامر، مرجع سابق .
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موال  جديد  سودان  خللق  للسودان،  اجليوبوليتيكة  اخلريطة  رسم  إعادة  عىل  العمل  ـ  والثاين 
املائي  يؤثر بدرجة كبرية عىل الرصاع  الدور  املتحدة)1(، وال جدال يف أن ممارسة مثل هذا  للواليات 
الدويل،  التنافس  طبيعة  تعكس  التي  األفريقي،  القرن  يف  اإلقليمية  التحالفات  تشكيل  عملية  وعيل 
فمثاًل : حمور ) أوغندا، إثيوبيا، كينيا، جيبويت ( حيظى بدعم أمريكي كبري الحتواء السودان ومرشوعها 

اإلسالمي، وعزل إريرتيا من ناحية أخرى)2( . 
  ولقد تصاعدت التحركات األمريكـية خالل املرحلة الراهـنة، والتي جاءت عىل حمـورين : 

االحتاد  يف  وخاصة  تأثريها  وإضعاف  اإلقليمية  املحافل  يف  املرصي  التواجد  تقويض  ـ  األول 
واقتصادًيا  سياسًيا  أبابا  أديس  كدعم  اإلجراءات،  من  عدد  عرب  القاهرة  عقاب  ـ  والثاين  اإلفريقي، 
ملحاربة  املعتمد  الغريب  الوكيل  باعتبارها  املنطقة  يف  مكانتها  ودعم  اإلثيويب،  اجليش  قدرات  وزيادة 
مع  التعامالت  منظومة اخلصم من مرص وحتجيم خياراهتا يف  وإكامل  اإلفريقي،  القرن  اإلرهاب يف 
حتديات هذه املنطقة ويف مقدمتها أزمة عالقاهتا مع إثيوبيا حول سد النهضة)3(، والذي تقوم الواليات 

املتحدة باملشاركة مع األطراف األخرى يف  متويله)4( .
  ومن ثم، بات التأثري املتنامي واملتصاعد للواليات املتحدة عيل دول منطقة حوض النيل، سواء 
من خالل العالقات الثنائية أو من خالل مبادرات إنشاء التحالفات والكتل معلوم اهلدف واالجتاه، 
زيارة  بعد  خاصة  اإلثيويب،  السلوك  أن  لوحظ  حيث  الدول)5(،  وهذه  مرص  بني  التعاون  إلضعاف 
الرئيس األمريكي باراك أوباما ألديس أبابا يف يوليو 2015، أصبح أكثر تشدًدا مع مرص ويعرب عن 
واقع تغري ميزان القوي لصالح إثيوبيا، كام أثبت الباحثون وجود عالقة ارتباطية فيام بني تزايد الدور 

األمريكي يف منطقة احلوض وبني الرصاع املائي الدويل يف هذه املنطقة بصورة قوية وواضحة)6( .
3. الصني وايطاليا :

  تنامى الطموح والنفوذ الصيني يف منطقة رشق القارة األفريقية منذ مطلع القرن احلايل، وجتىل يف 
عدد من جماالت البنية التحتية واملرشوعات املائية، حيث استهدفت الصني من خالل تواجدها يف هذه 
املنطقة خلق بوابة هلا إىل القارة، تكون بمثابة ساحة أخرى للتنافس مع الواليات املتحدة خارج منطقة 

1   صفا شاكر إبراهيم حممد، مرجع سابق .
2   د. محدي عبد الرمحن حسن، التنافس الدويل يف القرن األفريقي، ملف السياسة الدولية، املحيط اهلندي .. هالل 

جديد من األزمات، القاهـرة، مؤسسة، األهـرام، العدد 177، يوليو 2009، ص ص 172 - 179 .
3   السفري/ إبراهيم يرسي، النيل ومرص وسد النهضة وحروب القـرن اإلفـريقي، ط 1، املكتبة األكاديمية 

بالقاهرة، 2014، ص  150.
. .Federica Ibrahim، Op. Cit  4

. Ezzat Molouk Kenawy، Op. Cit.، P 14  5
6   د. حممد سلامن طايع، الرصاع الدويل عىل املياه : بيئة حوض النيل، مرجع سابق، ص 426 .
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جنوب رشق آسيا، فضاًل عن هـدف خلق املزيد من األسواق ملنتجاهتا رخيصة الثمن، ومن هنا جاءت 
مسامهتها يف متويل سد النهضة)1(، حيث تعد الصني رشيًكا أساسًيا يف بنائه منذ أبريل 2013، حني 
وقعت رشكة املعدات والتكنولوجيا املحدودة الصينية اتفاقية مع رشكة الطاقة الكهربائية اإلثيوبية، 
إلقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دوالر ؛ من أجل بناء مرشوع خط نقل الطاقة الكهربائية للسد، كام 
قام بنك الصني الصناعي من قبل يف مايو 2010  بإقراض إثيوبيا 500 مليون دوالر ؛ من أجل إعداد 

الدراسات اخلاصة بالسد، لتصبح بذلك الصني أكرب دولة مشاركة يف بناء هذا السـد)2( .  
  أما إيطاليا فتشرتك يف متويل بناء السد)3(، عرب رشكة إيطالية عريقة يف بناء السدود وهي رشكة 
3.3 مليار يورو، وبدأ  »ساليني إمرباليجيو«، والتي أعلنت عرب موقعها الرسمي أن تكلفة املرشوع 
التنفيذ من ديسمرب 2010  لينتهي يف مدة زمنية قدرها 78 شهًرا)4( . ويالحظ يف هذا الصدد، أن سد 
النهضة مل يكن السد األول الذي تم بنائه بمساعدة الصني وإيطاليا، حيث ساعدت الدولتان إثيوبيا 
يف إنشاء كل من : ) سد كوكا عام 1960، وسد فينشا عام 1973، وسد جيبي 1 عام 1997، وسد 

جيبي 2 عام 2010، وسد جيبي 3 عام 2006، وسد تاكيزي عام 2009 ()5( . 
4. منظامت التمويل الدولية :

  كان ملنظامت املعونة الدولية ومصارف التنمية املتعددة األطراف والوكاالت الرئيسية دوًرا بارًزا 
البنك الدويل  القارة األفـريقية،  حيث أعلن  العديد من مرشوعات السدود يف  يف املسامهة يف متويل 
لإلنشاء والتعمري عام 2013 عن عـزمه زيادة الرتكيز عىل دعم مرشوعات السدود الكبرية يف البلدان 

النامية، بعد استيفاء الضامنات البيئية)6( . 
  وبالفعل قـدم البنك الدويل إيل جانب كل من : مرصف االستثامر األورويب، واملصـرف الصيني

ورغم   . األخرى  السدود  من  للكثري  متوياًل  األفريقي  التنمية  ومرصف  والتصدير،  لالسترياد   

1  وحدة البحوث باملركز القومي لدراسات الرشق األوسط، الوجود الصيني يف دول حوض النيل، جملة أوراق 
الرشق األوسط، العدد 61، أكتوبر 2013 . 

2  عبدالرمحن عباس، باألسامء .. ممولو مرشوع سد النهضة اإلثيويب .. الصني وإيطاليا أول الدول الداعمة.
واملرشوعات الزراعية طريق تركيا وقطر للمساندة .. السفري إدريس يكشف دور البنك الدويل والعامودي أول 

سعودي يساند بناء السد، فيتو، 20 ديسمرب 2015 .   
http://www.vetogate.com/1960382

. .Federica Ibrahim، Op. Cit  3
4   عبدالرمحن عباس،  مرجع سابق .

5   حممد ابراهيم، إيطاليا والصني أكرب الداعمني إلثيوبيا يف بناء السدود، دوت أخبار، 30 يناير 2015 .
/http://www.dotmsr.com/details/194122 

6 Claudia J. Carr، Op. Cit.، PP 1 -21.
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منح  عن  املؤسسات  تلك  يثبط  مل  ذلك  أن  إال  النهضة،  لسد  والسيايس  البيئي  األثر  حول  املخاوف 
االقراض واملشاركة يف التمويل، باستثناء صندوق النقد الدويل الذي كان أكثر موضوعية من غريه، 
املرشوع سوف  بأن  لربنامج زمني بطيء، مربًرا ذلك  وفًقا  السد  بناء  إثيوبيا يف  أن تسري  اقرتح  حني 
التحتية  البنية  مرشوعـات  عيل  سيؤثر  ما  وهـو  للدولـة،  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   10% يستهلك 

األخـرى الضـرورية)1( .
  ورغم نفي البنك الدويل أكثر من مرة دعمه هلذا السد، إال أن السفري حممد إدريس سفري مرص يف 

إثيوبيا أكد عام 2013، أن البنك الدويل هو املمول الرئيس للسد)2( . ورغم مسامهة البنك 
الواضحة يف الكثري من عمليات التنمية يف دول احلوض، إال أن البنك الدويل وبسبب هيمنة 

القوى الكربى عىل سياساته، قد وضع عدًدا من املفاهيم اجلديدة حول املياه مثل : اخلصخصة، 
وسياسات تسعري املياه، وتبادل املياه، وأسواق املياه، وهي مفاهيم تؤدي إىل حتفيز الرصاع عيل 

املياه بني دول احلوض وتعرقل أية أطر للتعاون فيام بينهم)3( .
5. قطر وتركيا :

  أكد »مجادا سويت« املتحدث باسم جبهة حترير »األورومو« اإلثيوبية، أن قطر وتركيا يدعامن بناء 
سد النهضة من خالل مرشوع استثامري وزراعي ضخم، متوله الدوحة وأنقرة لزراعة مليون ومائتي 
ألف فدان يف منطقة السد، وأضاف أن الدولتني قد سددتا الدفعة األوىل من هذا املرشوع، وهو ما 
أسهم يف زيادة وترية العمل إلنشاء السد، فضاًل عن عدد من املرشوعات األخرى كتطوير السكك 
احلديدية اإلثيوبية . وعىل جانب آخر، أكد أيضا د. »هانئ رسالن«، أن كل من قطر وتركيا قد عرضتا 
متويل السد بـ 5 مليارات دوالر، باإلضافة إىل االتفاق مع إثيوبيا عىل عدد من الصفقات العسكرية، 

تشمل مضادات للصواريخ حلامية السـد)4( .
6. بعض دول اخلليج العريب : 

السعودية   : الدول  السد)5(، ومن هذه  بتمويل مرشوع  العريب  اخلليج  بالفعل بعض دول  تقوم    
واإلمارات والكويت، والتي طرحت رؤوس أموال ضخمة لالستثامر الزراعي يف األرايض املحيطة 
بالسد، ويف ذات االطار جاء إعالن رجل األعامل السعودي حممد العامودي عن متويله ملرشوع السد، 
وتربعه بام يعادل 88 مليون دوالر لصالح بنائه، فضاًل عن أن رشكاته تعد األكرب من بني استثامرات 

. .Andrew Carlson، Op. Cit  1
2   عبدالرمحن عباس، مرجع سابق .

. 15-Ezzat Molouk Kenawy، Op. Cit.، PP  14  3
4  عبدالرمحن عباس، مرجع سابق .

. .Federica Ibrahim، Op. Cit  5
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بناء مصنعني إلنتاج اإلسمنت وإقامة عدًدا من املرشوعات يف جمال  بعد  إثيوبيا،  القطاع اخلاص يف 
التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعات وإنتاج البن واألرز)1( . ولعل ذلك يشكل وبصورة حقيقية 
حتدًيا كبرًيا أمام السياسة املرصية، نظًرا لقوة ومتانة التحالف املرصي مع هذه الدول وحتديًدا منذ 3 
يوليو 2013، والذي يرتكز حالًيا عىل قاعديت التحالف العريب يف عاصفة احلزم باليمن، والتحالف 

اإلسالمي ضد االرهاب)2( .
  وبصورة إمجالية، فإنه من غري املرجح أن تسمح كل تلك األطراف ـ سواء الدولية أو االقليمية ـ 
بالرتاجع عن هذا املرشوع، بعد هذا احلجم الضخم من األموال التي أنفقت عليه، ومن ثم ستعمل 
هذه القوي صوب الدفع باجتاه عرقلة أية فرصة حقيقية للتسوية لتلك األزمة، ومن هنا يرى الباحث 
االعرتاف  وعدم  النيل  مياه  تقسيم  بإعادة  إثيوبيا  مطالبات  أن  الباحثني،  من  كثري  مع  ذلك  يف  متفًقا 
باالتفاقيات التارخيية، كان مدفوًعا وبقوة من قبل هذه القوى اخلارجية وغريها، وهو ما يفرس طبيعة 

وحدة الترصفات اإلثيوبية منذ تسعينات القرن املايض .

1   عبدالرمحن عباس،  مرجع سابق .
2   حممد حمسن أبو النور، مرجع سابق .
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املبحث اخلامس

 احللول والبدائل ملشكلة سد النهضة  

جتنب  بغية  وذلك  النهضة،  سد  ملشكلة  واملقرتحات  احللول  من  الكثري  الباحثني  من  عدد  قدم    
ارضاره، ولقد تراوحت هذه احللول ما بني الشدة لدرجة املطالبة بوقف البناء هنائًيا حتى لو استلزم 
األمر تدخاًل عسكرًيا، يف حيت تعامل البعض اآلخر مع األزمة كأمر واقع، فطرح الرؤى املختلفة 
ملحاولة تقليل األرضار قدر اإلمكان)1( . وأين كان التوجه فإنه من الثابت أن أدوات وآليات تعامل 
مرص مع هذه املشكلة سوف تؤثر عىل كافة عالقاهتا عيل مستوى الدائرة اإلفـريقية، فضاًل عن املجالني 

اإلقليمي والدويل، ولعل أبرز اخليارات وبدائل احلركة أمام صانع القرار املرصي تتمثل يف اآليت :
أوالً. اخلــيار السيايس:

  ويتضمن هذا اخليار عدًدا من اجلوانب، أبـرزها :
مرص  بني  العالقات  ألن  نظًرا  ترجيًحا  األكثر  اخليار  البعض  ويراه  التفاوض،  مواصلة   .1
وإثيوبيا مل تصل بعد إىل حد الرصاع الكامل، فرغم توقف املفاوضات خالل الفرتة السابقة إال 
أن باب احلوار والتفاوض مل يغلق، ولعل تشكيل اللجنة الثالثية لتقييم آثار السد يمثل دعاًم ملسار 
واستثامر  استخدام  رشيطة  الطرفني،  كال  أهداف  بني  فيام  للتوفيق  عليه  البناء  يمكن  التفاوض 
األساس العلمي السليم يف هذه املفاوضات)2(، والتي تعد الوسيلة الناجعة من منظور دبلوماسيون 
سابقون، لكوهنا الطريق األمثل الذي يتوقع أن يتفهمه اجلانب اإلثيويب، ويتم التوصل من خالله 

إيل حل قـبل احلديث عن أي سيناريو آخـر)3( .                              
2. طرح مبادرة يقودها السيد رئيس اجلمهورية، يدعو خالهلا كال من رئيس الوزراء اإلثيويب 
والرئيس السوداين إيل قمة ثالثية بغرض وضع حد للخالفات، وإعطاء دفعة للمفاوضات عيل 
اخلاصة  الدراسات  باستكامل  الثالثية  اللجنة  وأعضاء  الدوليني  اخلرباء  وتكليف  الفني،  املسار 
بالسد، ثم عرض النتائج عيل وزراء اخلارجية والري يف الدول الثالث للتوافق حوهلا وصوالً إيل 

حل هنائي للمشكلة)4( .
مجال سعد حاتم، سد النهضة بني التخاذل والتآمر، التوحـيد، العدد 500، 2013، ص 8، 9 .  1

. .Federica Ibrahim، Op. Cit )(  2
)2( السفرية/ منى عمر، مساعد وزير اخلارجية األسبق للشؤون األفريقية، يف: دي برس املرصي، سيناريوهات   3

مرصية ملواجهة أزمة سد النهضة األثيويب . 
http://www.dp-news.com/dpmasri/detail.aspx?id=5812

)3(  عامد محدي، مرجع سابق .   4
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3. استخدام وسائل الرتغيب والرتهيب، مع تسخري كافة امكانات الدولة املرصية وأدوات 
ادارة  التفاوضية يف  قوهتا  لدعم  الدبلومايس واالستخبارايت،  الضغط  أدوات  بام يف ذلك  قوهتا، 
هذا امللف، وذلك مع عدم إغفال القناعة بأن املصالح الوطنية يف هذا الشأن، والتي تتحقق عرب 

التعاون تتجاوز بمراحل ما يمكن التوصل إليه عرب أي وسيلة أخرى)1( .
املرصي،  املوقف  لتقوية  الدولية  التحالفات  من  عدد  بناء  إيل  هادفة  اسرتاتيجية  تبني   .4  
مصالح  خيدم  بام  التفاوض،  مواصلة  عىل  حلملها  إثيوبيا   عىل  للضغط  مرصي  لويب  وتشكيل 
الطرفني دون إرضار ألي منهام، مع حترك دبلومايس فاعل عيل مسارات متوازية إلثبات األرضار 
املدمرة للسد عيل كافة أوجه احلياة يف مرص، بيئًيا وزراعًيا وأمنًيا واقتصادًيا، مع االستعانة بآراء 
بتقارير منظمة األغذية  والتدليل  اإلنسان،  السالم وحقوق  البيئة، وعن  املدافعة عن  اجلمعيات 

والزراعة العاملية )الفاو( خللق رأي عام عاملي داعم للموقف املرصي)2( . 
5. تفعيل االهتامم بالعالقة مع السودان واعطاءها أولوية أكرب وأوضح يف السياسة اخلارجية 
املوقف  استاملة  من  إثيوبيا  فيه  نجحت  ملا  مضاد  كإجراء  وذلك  القادمة،  الفرتة  خالل  املرصية 
مل  التي  املائية  استغالل حصته  إىل  السودان  واضًحا من سعي  بدا  ما  هلا، وهو  السوداين ودعمه 
بزيادة حصتهم من  املطالبة  السودانية  تعايل األصوات  قبل، فضاًل عن  كاملة من  يستغلها  يكن 
املياه وإعادة التفكري يف اتفاقية عام 1959، فبات جلًيا أن موقف السودان أصبح أكثر قـرًبا من 
إثيوبيا وبعًدا عن مرص، حيث تري أن بناء السد سيكون يف مصلحتها، ألنه حيد من تراكم الطمي 
وحيسن من قـدرهتا عيل التحكم يف الفيضانات، إيل جانب شـراءها للكهرباء املتولـدة عنه لتغطية 

احتياجاهتا من الطاقة)3( .
الستكامل  التمويل  لوقف  وإيطاليا،  الصني  والسيام  إلثيوبيا  املانحة  الدول  عىل  الضغط   .6
بقيمة  7 مليارات دوالر سنوًيا واستثامرات  بـ  السد، فالصني هلا عالقات جتارية مع مرص تقدر 
500 مليون دوالر، كام توجد أكثر من 1000 رشكة صينية تعمل داخل مرص، أيًضا فإن إيطاليا 
هلا عالقات جتارية مع مرص تقدر بنحو 5.7 مليار دوالر سنوًيا، ولعل الضغط عىل هاتني الدولتني 
يمكن أن يتم من خالل تقديم املزيد من التسهيالت واملزايا حلملهام عىل وقف مثل هذا التمويل .

أكثر  عرب  يتحقق  أن  يمكن  ما  وهو  السد،  ملرشوع  دعمها  لوقف  إرسائيل  عىل  الضغط   .7  
من ورقة : كاملصاحلة الفلسطينية، ومراجعة التعاون يف جمال الغاز الطبيعي، أو التلويح بإمكانية 

. 82-Dalia Abdelhady )et. al(، Op. Cit.، PP 73 )(  1
)5(  د. أيمن شبانة، نائب مدير مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهـرة، يف : السعيد عاطف أمحد خرض،   2

مرجع سابق .
)1(  د. راوية توفيق، مرجع سابق .  3
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التفاوض  فكرة  بطرح  بعيًدا  البعض  ذهب  كام  األدوات،  من  وغريها  السالم  معاهـدة  مراجعة 
مع إرسائيل ـ بحسباهنا أحد املفاتيح القوية لدول احلوض وإثيوبيا حتديًدا ـ للسامح بوصول املياه 

إلرسائيل مقابل احلفاظ عىل احلقوق التارخيية ملرص يف مياه النيل)1( .
املايل  النفوذ  واستغالل  بل  ملرص،  داعمة  حقيقية  خليجية  مواقف  الستخالص  السعي   .8
اخلليجي حلث إثيـوبيا عىل االعـرتاف بحصة مصـر املـائية، بام يعـد أحد العـوامل اهلـامة الداعمة 

للمفـاوض املرصي)2( .
خيدم  بام  معها،  قوى  توازن  لتحقيق  والسعي  األفريقي  القرن  دول  جتاه  الفاعل  التحرك   .9
املصالح والنفوذ املرصي هناك، وتقـوية العالقات وخاصة مع إريرتيا وجيبويت والصومال، وهو 

ما يشكل ضغًطا نفسًيا وسياًسا عىل إثيوبيا  .
10. التواصل القوي والفاعل مع مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليني 
وبنك التنمية األفريقي وكافة املؤسسات املالية الدولية األخرى، وذلك لتقديم صورة تفصيلية 

عن الوضع املائي ملرص، وذلك إلقناعها بإيقاف متويل السد)3( .
11. استخدام كافة أدوات القوة الناعمة ملرص يف التعامل مع دول املنبع، مع رسعة التحرك 
املرصي يف اطار من تكامل مسارات احلركة، كي تشكل فيام بينها أدوات ضاغطة فعلية وفرًصا 

للتعاون، من أجل الوصول إيل اتفاق هنائي حلل املشكلة)4( . 
ثانًيا. اخلــيار القانوين:

  ويشتمل هـذا اخليار عىل اآليت :
كاملساعي  الدولية،  النزاعات  حلل  عليها  املتعارف  الدويل  القانون  أدوات  إيل  اللجوء   .1
تستلزم  األدوات  هذه  أن  ورغم  احلقائق.  تقىص  أو  والتحكيم  والتوفيق،  والوساطة،  احلميدة، 
موافقة الطرفني، وملا كان متوقًعا رفض إثيوبيا ألي منها مع عدم وجود اتفاق أو معاهدة تنص 
عيل ذلك، فإن سعي مرص اجلاد الستخدام هذه األدوات يظهرها أمام العامل كدولة ساعية للسالم 
وحريصة عليه، وهو ما يفضح النوايا اإلثيوبية ويضع املفاوض اإلثيويب حتت ضغط وحرج كبري، 
ويف هذا الشأن يمكن أن تقوم كل من السعودية واإلمارات بالوساطة ملا هلام من نفوذ قوي عيل 

إثيوبيا نظًرا لوجود استثامرات هلام بمليارات الدوالرات عيل األرايض اإلثيـوبية)5( .
)2(  د. مصطفى الفقي املفكر السيايس والدبلومايس، يف : السعيد عاطف امحد خرض، مرجع سابق .  1

)3(  حممد حمسن أبو النور، مرجع سابق .  2
)4( عامد محدي، مرجع سابق .  3

)1(  د. عادل عامر، مرجع سابق .  4
)2(  حممد شوقي عبدالعال، اخليارات القانونية والسياسية للتعامل مع أزمة سد النهضة، آفاق سياسية، العدد 5،   5
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2. رفع قضية مستقلة أمام املحكمة الدولية ـ وليس حتكيم ـ تطلب فيها مرص إدانة بناء السد 
1997، والذي حيتم أن تكون سدود دول  املتحدة ملياه األهنار لعام  ملخالفة ذلك لقانون األمم 
املنابع صغرية وال تعوق وصول املياه إىل دول املصب، وسد النهضة يصنف بكونه أكرب سدود 
أفريقيا عيل االطالق، فضاًل عن أن القانون الدويل حيتم مبدأ اإلخطار املسبق، وحيتم عىل أي دولة 
املائية  والتدفقات  واالجتامعية  واالقتصادية  البيئية  وخاصة  الالزمة  الدراسات  منبع عمل مجيع 
وتسلمها إىل دولة املصب، مع إمهاهلا ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أخرى للموافقة عىل البناء، 
ويف حالة الرفض يتم اللجوء لألمم املتحدة للتحكيم والفصل يف األمر، وهو ما مل تفعله أو تلتزم 
به إثيوبيا، حيث أقامت السد بإرادة منفردة ودون دراسة أو إخطار مرص أو إمهاهلا املدة القانونية، 
وهو ما أدانته اللجنة الدولية التي سلمت تقريرها يف 31 مايو 2013، حيث قالت : “إنه سد بال 
دراسات، وأن إثيوبيا وعدت بإقامة الدراسات الحًقا، بام يتناقض ومبادئ القانون الدويل«)1( . 
ويف هذا الصدد أيضا يمكن ملرص االعتداد باملادة 7 من “اتفاقية األمم املتحدة لقانون استخدام 
املجاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية«، التي تفرض عىل الدول واجب اختاذ تدابري 
ملنع التسبب يف أرضار كبرية للدول األخرى التي تتقاسم جمرى مائي دويل، باإلضافة إيل نصوص 

معاهدة 1902 التي حتظر عىل إثيوبيا فعل ذلك)2( .
3. حماولة استخالص مواقف إثيوبية للذهاب إىل حمكمة العدل الدولية، حال عدم التوصل 
إىل اتفاق هنائي حلل اخلالف، خاصة حول املسائل الثالث الرئيسية املتعلقة بعدد الفتحات التي 
تتخلل السد يف حاالت الطوارئ، وآلية ملء اخلزان وسعته، ولعل إقناع اإلثيوبيني بذلك سوف 
يعطي انطباًعا باجلدية وعدالة القضية ونزاهة املواقف، فضاًل عن إمكانية طلب الفتوي بأحقية 
املعـرتف هبا، كجامعة  الدولية  املؤسسات  أي من  النيل، من  مياه  التارخيية من  مرص يف حصتها 

الدول العـربية أو االحتاد اإلفـريقي أو منظمة »الفاو«)3( .
أفريقية للمشكلة، لكوهنا  السلم واألمن األفريقي للبحث عن تسوية  اللجوء إيل جملس   .4
هتدد األمن والسلم اإلقليمي يف منطقة حوض النيل، وتسهم يف إشعال الرصاعات عيل املياه، إذا 

ما جلأت باقي دول املنابع لتقليد إثيوبيا يف بناء سدود مشاهبة)4( .
5. اللجوء إيل جملس األمن الدويل لالعرتاض عيل إقامة السد، وأن تطلب مرص من املجلس 

مايو 2014، ص ص 94 ـ 102 .

)3(  د. عادل عامر، مرجع سابق .  1
  . Daniel Abebe، Op. Cit.، P 36 )(  2

)2(  حممد حمسن أبو النور، مرجع سابق .  3
)3(  عامد محدي، مرجع سابق .  4
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بحث النزاع حتت الفصل السابع من امليثاق، الذي خيتص بمجاالت هتديد السلم واألمن الدويل 
أو االخالل به أو وقوع عمل من أعامل العدوان، والقرارات التي تصدر من املجلس عندئذ تكون       
لبحث  حقائق  تقيص  جلنة  تشكيل  أيضا  للمجلس  يمكن  كام  األطراف،  جلميع  ملزمة  قـرارات 
الدولية  العدل  الواقع، يمكن أن حتل القضية أو تويص بعرضها عيل حمكمة  املشكلة عيل أرض 
حال قبول إثيوبيا التحكيم، ووقتئذ سيكون األمر يف صالح مرص ملا متتلكه من حجج وأسانيد 

قانونية قـوية)1( .
ثالًثا. اخلــيار العسكري :

املاضية  الفرتة  خالل  والعسكرية  األفريقية  والشئون  املياه  جماالت  يف  اخلرباء  من  العديد  روج    
للخيار العسكري، رغم الصعوبة البالغة هلذا اخليار وكون رضره يتجاوز كثرًيا نفعه، وذلك انطالًقا 
كان  حيث  السابقة،  واملراحل  احلقب  مدار  عيل  واضحة  وبصورة  مطروًحا  كان  اخليار  هذا  أن  من 
جانب  من  معادية  مواقف  عىل  الفعل  رد  اطار  وىف  القصوى،  الرضورة  حاالت  يف  به  التلويح  يتم 
“منجستو هيال مريام”  قيام  1979 عقب  بعض دول احلوض، ولعل أشهر هذه احلاالت كان عام 
باستجالب اخلرباء السوفييت لدراسة امكان بناء السدود عىل منابع النيل)2(، فأعلن الرئيس الراحل 
أنور السادات : »أن األمر الوحيد الذي يمكن أن يأخذ مرص للحرب مرة أخرى هو املياه »،  ورصح 
بأن مرص ستستخدم القوة العسكرية وتدخل احلرب وهتدم أي سد تقيمه إثيوبيا عىل منابع النهـر)3(، 
وهو ما أكد عليه وزير خارجيته وقتئذ »بطرس غايل« بقوله : »احلرب القادمة يف منطقتنا ستكون فوق 
مياه النيل« . وفيام بعد ومع توليه السلطة عام 1981 شدد الرئيس األسبق حسني مبارك يف بيان له 
“أنه إذا انخفضت مياه مرص، فإن ردنا سيكون أبعد من أي يشء يمكن ختيله »، كام أن عدًدا من   :
الترسيبات الدبلوماسية أفادت وقتئذ أن مبارك طلب إقامة قاعدة عسكرية جنوب اخلرطوم لتمكني 
أعلن  االجتاه  ذات  ويف   . األزرق)4(  النيل  عىل  اإلثيوبية  املائية  األهداف  رضب  من  املرصية  القوات 
الرئيس األسبق حممد مريس عام 2013 وبشكل علني: “   أن مجيع اخليارات مطروحة عىل الطاولة إذا 

استمر بناء السد، بام يف ذلك العمل العسكري«)5( . 

)4(  د. أيمن شبانة، نائب مدير مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهـرة، يف : السعيد عاطف أمحد خرض،   1
مرجع سابق .

)1(  عمرو أبو الفضل، حزمة شاملة : خيارات مرص أمام السد اإلثيويب، جملة السياسة الدولية، العدد 193،   2
يوليو 2013، ص 114 .

  . Daniel Abebe، Op. Cit.، P 42 )(  3
. 66-Jenny R. Kehl، Op. Cit.، PP 39 )(  4

. .Sierra Hicks، Op. Cit ()  5
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  ومن ثم يبدو جلًيا أن هذا اخليار ظل دوًما مطروًحا من قبل الرؤساء املتعاقبني، إال أن املشكلة 
حول تنفيذ هذا اخليار متثلت يف بعد املسافة بني مرص وإثيوبيا ؛ بام حيول دون تنفيذ أية رضبة جوية أو 
إنزال قوات خاصة إىل موقع السد، وهو ما عرب عنه وزير الدفاع اإلثيويب عرب ترصحيات نقلتها عنه 
إمكانية شن هجوم عسكري  به مرص عن  ما تتحدث  : »إن كل  بالقول  صحيفة »واشنطن بوست« 
علينا هراء، فنحن واجلميع يعلمون أهنم ال يمتلكون طائرات يمكنها أن توجه رضبات مبارشة إلينا«، 
يف  أهنا  العتقادها  ؛  حمادثات  أية  يف  إثيوبيا  لتعنت  جوهرًيا  سبًبا  يعد  بأنه  الصحيفة  وصفته  ما  وهو 
موقف أقـوى، وهو األمر الذي تعاملت معه مرص يف عهد الرئيس السييس بدرجة عالية من اجلدية، 
فأبرمت صفقات طائرات الرفال وحامالت الطائرات »ميسرتال« مع فرنسا ـ رغم انتقاد البعض ذلك 
لغلو الثمن ـ نظًرا للحاجة املاسة لتلك األسلحة حال اجتاه مرص صوب هذا اخليار، ونظًرا ألن مجيع 
الطائرات املرصية أقىص مدى هلا 2400 كم، لكن “الرافال” يصل مداها إيل أكثر من 3700 كم، وملا 
كانت املسافة ما بني أقرب نقطة يف مرص وبني إثيوبيا عرب البحر األمحر تبلغ 1560 كم، فإن طائرات 
“الرافال” تستطيع الذهاب لقصف أهـداًفا يف إثيوبيا والعودة، ونفس األمر ينطبق عيل الـ »ميسرتال«، 
إنزال قرب األرايض اإلثيوبية،  للبحر األمحر، وتقوم بعمليات  الدولية  املياه  التي يمكن أن تسري يف 
وتعود دون أن تسبب حرًجا ألي دول صديقة أو جارة ال ترغب يف إحداث عـداء رصيح ومبارش مع 

إثيوبيا)1( .
  ويرجح الكثري من املحللني أن يكون العمل العسكري هو احلل األخري لتلك املشكلة، ألنه إذا 
كان اخليار بني املوت عطًشا أو املوت حرًبا، فإن االختيار لن يكون صعًبا وقتئذ)2(، فاذا ما وصلت حالة 
التهديد إىل املستوى املصريي، أي التهديد الشديد واملبارش للوجود والبقاء، وارصت إثيوبيا مدفوعة 
بمزيدات داخلية أو مؤامرات خارجية عىل اإلرضار الكامل بحقوق مرص الثابتة، فإن األمـر حينئذ 
سيشكل حالة من حاالت الدفـاع املرشوع عن النفـس، التي يقـرها القانون الدويل عند االقتضـاء)3( . 
  ولعل تنفيذ ذلك اخليار يرجح أن يكون من خالل خطة متكاملة، عن طريق قيادة موحدة لألمن 
السد حال صدور  بفاعلية مع  للتعامل  نوعية  املائي، تكون هلا صالحيات تشكيل وحدات  القومي 
القرار بذلك، سواء بصورة جزئية أم شاملة)4( . إال أنه من الناحية العملية والواقعية، فإن أي عمل 

)5( السفير/ ابراهيم يسري، مؤشرات آفاق احلل العسكري مع إثيوبيا: 4 سيناريوهات حلل أزمة السد وطائرات رافال   1
الفرنسية قد تغير املعادالت، مرجع سابق .

)1(  اللواء متقاعد / طلعت مسلم اخلبير العسكري واالستراتيجي، في : دي برس املصري، مرجع   2
سابق .

)2(  عمرو ابو الفضل، مرجع سابق، ص 114 .  3
)3(  محمد محسن أبو النور، مرجع سابق .  4
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عسكري مبارش جتاه سد النهضة قد يؤدي إىل فيضانات وإغراق لألرايض،  سيكون هلا عواقب وخيمة 
عيل الدول الثالث إثيوبيا ومرص والسودان، ويكاد يكون من الصعب التنبؤ أو تقدير حجم اخلراب 
املتوقع من جراء ذلك، فضاًل عن عدد من النتائج غري املحسوبة التي ترض بالعالقات املرصية اإلثيوبية 
خاصة، والعالقات املرصية األفريقية بوجه عـام، وهو ما جيب أن يكون دوًما يف حسبان صانع القـرار 

املرصي)1( .  
 رابًعا. احلــلول الفنية:

   وتتمثل يف اآليت:
1. القيام بعدد من اإلصالحات واملرشوعات التي تزيد من املوارد املائية، وإقامة هيئة خاصة 
املتبادلة وعدم  املنفعة  بام حيقق  النيل،  مياه  لإلرشاف والرقابة والتنسيق يف جماالت استخدامات 
اإلرضار ألي طرف، وذلك بالتشاور مع دول احلوض وفًقا لنصوص قواعد هلسنكي وقواعد 

القانون الدويل)2( .
2. إقامة مرشوعات وبنية حتتية أكثر كفاءة يف جمال توزيع املياه، وتطوير مصادر مياه بديلة مثل 

حتلية املياه ومعاجلة مياه الرصف)3( . 
3. تقديم عدد من البدائل املغرية إلثيوبيا، كاالتفاق معها عىل ختصيص أحد املوانئ املرصية 
عيل البحر املتوسط لنقل بضائعها إيل لعامل اخلارجي من خالل اتفاقيات حمددة، مقابل التوقف 

بصورة هنائية عن كل ما يرض مرص يف مياه النيل)4( . 
4. االستفادة من املساقط املائية الطبيعية يف دولة الكونغـو، وقيام مرص بإنشاء توربينات لتوليد 
خالهلا  من  تنافس  النهضة،  سد  إقامة  تكلفة  من   %  40 نحو  تكلفتها  ستكون  هناك،  الكهـرباء 
إثيوبيا يف بيع الكهرباء للدول األفريقية بأسعار أقل مما ستبيعه إثيوبيا، وبالتايل يفقد سد النهضة 

أمهيته )5( .
خامًسا. السيناريوهات املقرتحة :

   عىل اجلانب املرصي طرح املحللني عدًدا من السيناريوهات، يمكن امجاهلا يف ثالثة:
األول ـ يرجح استمرار التعاون فيام بني دول احلوض وجتاوز اخلالفات احلالية، وتغليب املصلحة 

. Walaa Y. El-Nashar & Ahmed H. Elyamany، Op. Cit.، PP  2-6 ()  1
)5(  عماد حمدي، مرجع سابق .  2

. .Philip Rossetti، Op. Cit ()  3
)7(  د. مصطفى الفقي املفكر السياسي والدبلوماسي، في : السعيد عاطف أحمد خضر، مرجع   4

سابق .
)1(  اللواء / سامح سيف اليزل اخلبير العسكري، في : السعيد عاطف احمد خضر، مرجع سابق .  5
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اجلامعية عىل الرصاع واملصالح الفردية، مع حتييد اخلالفات السياسية وإجياد آلية للتفاوض يمكن من 
خالهلا رأب الصدع .

أما السيناريو الثاين ـ ويراه البعض األقرب إيل التحقق، فيدور حول موافقة األطراف عىل تأسيس 
مفوضية عليا، يتم من خالهلا تنسيق املواقف وبدء إدارة املرشوعات واالستثامرات املتفق عليها برعاية 
األطراف املانحة. والسيناريو الثالث: يتمثل يف احتدام الرصاع بني دول احلوض مدعوًما من بعض 

القوى اخلارجية)1(. 

عنها  عربت  السيناريوهات،  من  عدًدا  العسكريني  اخلرباء  بعض  طرح  اإلثيويب  اجلانب  وعيل    
صحيفة » تاديس« يف تقرير موسع، ويمكن امجاهلا يف ثالثة :

األول ـ أن يتقبل املرصيون تقرير اللجنة الثالثية وتنتهي املشكلة .
والثاين ـ أن يتم التفاوض عيل مائدة حوار دولية تشرتك فيها كل دول حوض النيل .

والسيناريو الثالث ـ يتمثل يف إقدام مرص عيل استخدام اخليار العسكري، من خالل تفجري السد 
بالطائرات أو إرسـال فرق الصاعقة، ويف هـذه احلالة سيكون رد إثيوبيا مماثاًل، بإرسال طائراهتا

 احلربية لقصف السد العايل وغريه من األماكن احليوية املرصية)2( . 

)2(  مي   1
غيث، أزمة سد النهضة واألمن املائي املصري، املركز العربي للبحوث والدراسات، 29 ديسمبر 2013 .

http://www.acrseg.org/2240/bcrawl
)3(  السفير/ ابراهيم يسري، مؤشرات آفاق احلل العسكري مع إثيوبيا: 4 سيناريوهات حلل أزمة السد وطائرات رافال   2

الفرنسية قد تغير املعادالت، مرجع سابق .
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املبحث السادس

 حنو صياغة سياسة خارجية مصرية جديدة جتاه دول حوض النيل

أوالً. الدوافع عيل ضوء معطيات الواقع :
  إن السياسة اخلارجية ألية دولة تتحدد انطالًقا من جممل معطيات األوضاع االقتصادية والسياسية 
املحيطة  والدولية  اإلقليمية  بالبيئة  املتعلقة  املعطيات  عن  فضاًل  الدولة،  هلذه  والتارخيية  واالجتامعية 
إلدراك  وفًقا  الدولة  هذه  شعب  وطموحات  خلصائص  انعكاًسا  تكون  السياسة  تلك  أن  كام  هبا)1(، 
 : يتكون من  الذى بدوره  الوطنية،  املصلحة  السلطة احلاكمة هلذه اخلصائص والطموحات وملفهوم 
واإلقليمية  الوطنية  املصلحة  بني  الربط  عىل  والقدرة  للدولة،  الرئيس  والدور  القرار،  صانع  إدراك 

بصورة منطقية ومتسقة)2( .
  وال جدال أن األبعاد اإلقليمية لسياسة مرص اخلارجية تستوجب النظر بعني االهتامم إيل اجلريان 
وخاصة دول احلوض ومنطقة القرن األفريقي، ملا هلذه الدول من أمهية بالغة عيل ضوء االعتبارات 
اخلارجية  للسياسة  واستفزاًزا  ديناميكية  األكثر  تعد  التي  النيل  مياه  قضية  عن  فضاًل  اجليوسياسية، 
إعادة  بأنامط من  واملخاطر ويموج  التحديات  فيه  تتقاطع  مكاًنا  املنطقة  تعترب هذه  املرصية)3(، حيث 

اهلندسة والتشكيل عيل ضوء الرصاعات والتنافس عىل املوارد، مع رفض النفوذ املرصي)4( .
  ولقد عانت السياسة اخلارجية املرصية خالل السنوات القليلة املاضية قدًرا من التدهور والتخبط 
القومي املرصي، وكانت  اهلامة لألمن  املناطق  الدور املرصي يف كثري من  تراجع  والضعف أدى إىل 
القارة األفريقية إحدى هذه املناطق)5(، حيث وصلت فاعلية السياسة املرصية فيها إيل أدنى مستوى 
هلا عشية ثورة 25 يناير 2011، ويمكن القول أن الفشل املرصي يف إدارة ملف مياه النيل، كان أحد 

 Nile Richardson، Economic Dependence And Foreign Policy Compliance، In: ()  1
 C. Kegley (ed.)، The Political Economy Of Foreign  Policy Behaviour، London: Sag  Pub.،

.1981، PP  89-94
)2(  عمرو عبد الكرمي ، القـواعد العشر في الدور اإلقليمي ملصـر، 24 سبتمبر 2012 .     2

http://www.masress.com/almesryoon/138478
 Mustafa Al-Faki، Egypt Is Poised To Resume Role In Regional And World ()  3

 .Affairs، Al-Monitor، Oct. 6، 2012
)4(  د.   4

أمين السيد عبد الوهاب، السياسة اخلارجية املصرية.. بني الثوابت واملمانعات اإلٍقليمية والدولية، مرجع سابق . 
 Beatrice Makar، Egypt's Foreign Policy And Its Role As A Regional Power، ()  5

. Master Thesis، Webster University، St. Louis، Missouri، USA، Oct. 2007، P 31
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أسباب الثورة عىل حكم مبارك ؛ حيث شكل ذلك الفشل القضية األكثر حضوًرا من بني قضايا الشأن 
اخلارجي وقتئذ، وساد شعور لدى الـرأي العـام والنخب السـياسية عقب الثورة أن االلتفـات جـنوًبا

 هو »الفريضة الغائبة« يف السياسة اخلارجية املرصية)1( .
  ووفًقا آلراء كثري من املحللني، فإن األمر بات يستوجب إحداث تغيرًيا يستهدف إعادة تشكيل 
هذه السياسة يف الدائرة األفريقية اعتامًدا عيل مفاهيم التكامل والرشاكة، مع نبذ االعتامد عيل مفهوم 
»التكلفة والعائد«، الذي يعد مدخاًل خطرًيا يف حتديد الدور املرصي يف القارة، أغفلت يف ظله الكثري 
من  تتمكن  لن  مرص  أن  يؤكد  فالواقع  املرصي،  النفوذ  عرب  تتحقق  كانت  التي  املرصية  املصالح  من 

حتقيق مصاحلها إال يف ظل دور إقليمي نشط ومتفاعل مع جوارها اإلقليمي)2( . 
ومن ثم تربز رضورة بل وحتمية إعادة النظر يف سياسة مرص اخلارجية جتاه أفريقيا، وقيام مرص 
بدور أكثر فاعلية يف جمال حتقيق االستقرار السيايس واالقتصادي يف دول احلوض، حتي تتمكن من 
واحليوية  اهلامة  املنطقة  تلك  يف  دورها  هتميش  إيل  هتدف  التي  اخلارجية  التدخالت  لكافة  التصدي 
. فكل املتغريات، بام فيها تلك النامجة عن أزمة سد النهضة، حتتم رضورة عودة مرص ألفريقيا ومنحها 
األولوية يف اسرتاتيجية العمل اخلارجي وإعادة صياغة العالقات املرصية األفريقية، فمرص ال متتلك 
خالل هذه املرحلة ترف االبتعاد عن القارة، وهو ما يلقي عبًئا ثقياًل عيل كاهل الرئيس السييس، الذي 
اخلارجية،بام  السياسة  أولويات  ترتيب  وإعادة  اخللل  ذلك  معاجلة  عىل  جاهًدا  العمل  عليه  يتوجب 
بدأ  القوي هلا . ولعل ذلك ما  الدور املرصي  أفريقيا وعودة  للدبلوماسية املرصية جتاه  التوازن  يعيد 
يف  املرصية،  السياسة  لثوابت  رؤيته  مبارش  وبشكل  السييس  الرئيس  حدد  حيث  بالفعل،  التحقق  يف 
حوار أجراه مع رؤساء حترير الصحف القومية يف ديسمرب 2016، حيث أكد نًصا فيام خيص الدائرة 
األفريقية عيل : » وجوب إعادة انخراط الدور املرصي يف القضايا األفريقية، خاصة دول حوض النيل 

وإثيوبيا)3( .

)1( إسالم حجازي، ثورة 25 يناير ومستقبل السياسة اخلارجية جتاه دول حوض النيل، آفاق   1
أفريقية، مج 10، عدد 36، 2012، ص ص 19 ـ 34، ص 19 .

أيضا أنظر: أحمد محمد أبو زيد، محددات السياسة اخلارجية املصرية بعد ثورة 25 يناير، املستقبل العربي، العدد 391، سبتمبر 
2011، ص ص -129 146 .

)2(  السفير/ محمد عباس املشرف على قطاع التعاون العـربي األفـريقي، في : محمد رجب، مرجع   2
سابق . 

)3(  سمير رمزي، كيف نفهم التوجهات اخلارجية املصرية في عهد السيسي؟ حتول الدور اإلقليمي املصري في عهد السيسي،   3
مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية، 1 مايو 2017 .

/https://elbadil-pss.org/2017/05/01
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  ويمكن يف هذا االطار وهبدف إحداث مثل هذا التغيري املنشود االستعانة بالنموذج الذى قدمه 
»تشارلز هرمان« ألشكال التغري يف السياسة اخلارجية، والتي تتمثل يف أربع:

1. التغري التكيفي : أي التغيري يف مستوى االهتامم بقضية معينة مع بقاء األهداف واألدوات 
كام هي.

السياسة اخلارجية، كتحقيق األهداف عن طريق  أدوات  التغيري يف  الربناجمي: أي  التغري   .2
التفاوض كبديل عن القوة العسكرية مع استمرار األهداف .

3. التغري يف األهداف: أي تغيري أهـداف السياسة اخلارجية، وليس جمرد تغـيري األدوات .
4. التغري يف توجهات السياسة اخلارجية: والذي يعد أكثر أشكال التغيري تطرًفا، إذ ينرصف إىل 
تغيري التوجه العام للسياسة اخلارجية، بام يف ذلك تغيري األدوات واالسرتاتيجيات واألهـداف)1( .

ثانًيا. مالمح وجـوانب هذه السياسة اجلـديدة :
  يري الباحث أنه عيل ضوء حجم وطبيعة التحـديات اآلنيـة، فإن التوجه اجلـديد للسياسة اخلـارجية 
املرصية يف الدائرة األفريقية والسيام جتاه دول حوض النيل جيب أن يتسم باملالمح واجلوانب اآلتية : 

1. إنشاء جملس حكومي مصغر لألمن القومي املائي يرتأسه السيد رئيس اجلمهورية، يضم يف 
عضويته كل من : وزير اخلارجية ومستشار له للشئون القانونية، وزير املوارد املائية ومستشار له 
للشئون املائية، وزير املالية، رئيس املخابرات العامة ومستشار له للشئون اإلثيوبية، وزير الدفاع، 
عند  العسكرية  باألعامل  القيام  مهمتها  تكون  موحدة  لقوات  عسكرًيا  وقائًدا  األركان،  رئيس 

الرضورة )2( .
2. تفعيل ما يعرف بـ »دبلوماسية القمة«، وإعطاء السيد الرئيس دفعة قوية للعمل الدبلومايس 
التقليدي إلعادة صياغة العالقات املرصية األفريقية، والعمل بقدر كبري من اجلدية لتغيري تلك 
الصورة الذهنية السيئة عن مرص بكوهنا دولة تبحث فقط عن مصاحلها، مع االجتاه نحو تغليب 

لغة املصالح والتعاون املشرتك عىل لغة التجاهل والتعايل)3( .
التمسك  عيل  فقط  ليس  دعائمها  تستند  احلوض  دول  مع  وسليمة  صحية  عالقة  خلق   .3
لدي  الشعور  وتنمية  للجانبني،  مقبولة ومرحية  تكون  إجياد حلول  وإنام عيل  التارخيية،  باحلقوق 
الطرف اآلخر أن له مصلحة تكمن يف الوصول إيل حلول مشرتكة، وهو األمر الذي يفرض عيل 

)1( بدر عبد العاطي، أثر العامل اخلارجي على السياسات اخلارجية للدول : دراسة حالة للسياسة اليابانية جتاه اسرائيل   1
1973 ـ 2003،  السياسة الدولية، عدد 153، 2003، ص 11 .

)2(  محمد محسن أبو النور، مرجع سابق .  2
)3(  د. جمال ضلع أستاذ السياسة اخلارجية بجامعة القاهـرة، في : محمد رجب، مرجع سابق .  3
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العالقات)1(، واتباع هنج تفاويض خمتلف يعتمد عىل  مرص االستثامر سياسًيا واقتصادًيا يف تلك 
املصالح املشرتكة، دون نربة التعايل أو التهديد باستخدام القـوة، مع بقـاءها كخيار متاح)2( .

أفريقيا  الكربى يف  إقامة عدًدا من املرشوعات  التنمية”، عرب  “دبلوماسية  اعتامد أسلوب   .4
وإثيوبيا حتديًدا، وزيادة الروابط االقتصادية والتجارية، حيث تشري األرقام الرسمية إىل أن حجم 
مليار   3.254( دوالر  مليار   5.46 املايض  العام  بلغ  القارة  ودول  مرص  بني  التجاري  التبادل 
األفريقية  الدول  املرصية يف  االستثامرات  وبلغت  واردات(،  مليار دوالر   1.792 و  صادرات، 
ترتكز  جديدة  اسرتاتيجية  صياغة  وجوب  األمر  يستلزم  ثم  ومن  دوالر)3(،  مليارات   8 نحو 
باألساس عيل مفاهيم جديدة، وتنطلق من قناعة أنه آن األوان جلعل لغة مرشوعات التنمية بدياًل 

عن لغة احلقوق التارخيية املكتسبة)4( .
أفريقيا«  التنمية ووحدة  “الوكالة املرصية من أجل  املؤسسات اجلديدة، مثل  تفعيل دور   .5
التابعة ملجلس الوزراء، وهي أدوات حتتاج إىل االستدامة والتقييم املستمر وقياس النتائج، كي 
تكون فاعلة لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي وهو التوجه احلقيقي نحو أفريقيا، وليس جمرد االهتامٍم 

املوسمي الذي خيبو مع تراجع أية أزمـة يف العالقـات .     
6. إنشاء إطار قانوين مؤسيس جديد يتضمن يف عضويته كل دول احلوض، وذلك من أجل 
التغلب عىل اخلالفات القائمة انطالًقا من االلتزام باالتفاقيات القانونية السابقة، مع عقد اتفاقيات 

أمنية واقتصادية وسياسية جديدة ملواجهة أي تدخل خارجي يف هذا الشأن)5( .
7. تنمية وتطوير عنارص القوة  الصلبة والناعمة التي متلكها مرص، فالقوة الصلبة والتي أبرز 
عنارصها القوة العسكرية والقوة االقتصادية يمكن استخدامها إلقناع اآلخرين بتغيري مواقفهم 
عرب حماوالت اإلقناع »اجلزرة« وحتى »العصا«)6(، وعنارص القوة الناعمة أو القوة غري امللموسة 
تتكامل  أن  يمكن  األدوات  من  وغريها  واإلغراء  اجلاذبية  ذات  واملؤسسات  والعقيدة  كالثقافة 

)4(  سفير/ نبيل فهمي، السياسة اخلارجية املصرية عقب ثورة  25  يناير،  أبريل 2013 .       1
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1700

)5(  د. محمود أبو العينني األستاذ مبعهد الدراسات األفـريقية بجامعة القاهـرة، في : محمد رجب،   2
مرجع سابق .

)1( أ ش أ، مؤمتر "أفريقيا 2017" حتول في مسيرة القارة السمراء نحو تعـزيز التنمية واالندماج   3
االقتصادي والتجاري، األهـرام الزراعي، 6 ديسمبر2017 .

)2(  صافيناز محمد أحمد، استعادة مصر لدورها العـربي بعد الثورة .. اآلفاق واالحتماالت، 5 أبريل 2011 .   4
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=1046

. Ezzat Molouk Kenawy، Op. Cit.، P 17 ()  5
)4(  جوزيف ناى، مفارقة القـوة األمريكية، ط1، ترجمة : محمد توفيق البجيرمى، الرياض : مكتبة   6

العبيكان، 2003، ص 38 .
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مًعا لتمكن مرص من التفاعل مع حميطها اإلقليمي، وقيامها بدور خارجي فاعل ومؤثر يف القارة 
األفريقية خالل املرحلة القادمة)1( . 

8. تنمية وتطوير الدور املرصي أفريقًيا عرب عدد من التحركات، كاملسامهة السياسية واملالية 
يف االحتاد األفريقي، واستعادة املشاركة املسلحة يف الشئون األفريقية والتي كانت بارزة يف عهد 
النارص، والقيام بدور نشط يف احتواء األزمات األفريقية واملساعدة يف حلها، ويف  الرئيس عبد 
عمليات حفظ السالم يف القارة عرب األمم املتحدة، واإلسهام اجلدي يف عملية االحتاد األفريقي 
يف الصومال والقيام بدور رائد يف التسوية السياسية للرصاع هناك، ولعب دور قيادي يف قضية 
واملغـرب واجلزائر،  البوليساريو  : جبهة  الدبلومايس مع كل من  التفاعل  الغربية عرب  الصحراء 
تفعيل  مع  كبري،  قيادي  دور  للعب  ملرص  وفرصة  حتدًيا  يشكل  الذي  دارفور  يف  الرصاع  وأيًضا 
وتقوية اجلهود املرصية ملكافحة اإلرهاب يف ليبيا وتعزيز األمن والسلم، والذي يعد من املداخل 

اهلامة لتعزيز الدور واملكانة املرصية يف القـارة األفـريقية)2( .
9. رسم اسرتاتيجية حترك فاعلة لتحييد العديد من األطراف الدولية واإلقليمية ذات التأثري 
السلبي عىل املصالح املرصية احليوية يف القارة، وهو ما ينعكس بالتبعية عيل زيادة هامش املناورة 
والنفوذ  الطموح  مع  للتعامل  حترك  خطة  تدشني  املثال  سبيل  فعيل  ودولًيا،  إقليمًيا  والتحرك 
الصيني يف أفريقيا، مع العمل عيل إرشاك احللفاء اخلليجيني يف أية مباحثات، ملا للعامل اخلليجي 

من تأثري كبري عيل القرار اإلثيويب العتبارات اقتصادية)3( .
عىل  والعمل  والسوداين،  املرصي  املوقف  بني  فيام  والتقارب  للتوافق  دوائر  خلق   .10

االستفادة من قدرات السودان يف التأثري عىل مواقف دول النيل األخرى)4( .
تلك  مع  العالقات  دعم  عرب  اجليبويت(،  الصومايل،  )اإلريرتي،  املحور  عىل  الرتكيز   .11
حيث  اإلثيوبية،  للمراوغة  والرافضة  املرصية  للسياسات  املؤيدة  مواقفها  واستخالص  الدول 
اجلانب  عىل  اخلناق  إحكام  يمكن  خالهلا  ومن  اإلثيوبية،  للتجارة  خطوًطا  الدول  هذه  متثل 
اإلثيويب، مع فتح قنوات اتصال فعالة مع كل الدول األفريقية األخرى لتطويق إثيوبيا وحرص 
)أوغندا،  عنتيبي  اتفاقية  عىل  املوقعة  األربع  الدول  مع  الفاعل  والتواصل  السياسية،  خياراهتا 

)5( السفير/ محمد عباس املشرف على قطاع التعاون العـربي األفـريقي، في : محمد رجب، مرجع   1
سابق .

. Issaka K. Souare، Op. Cit.، PP 1-7 ()  2
)2( د. أمين السيد عبد الوهاب، السياسة اخلارجية املصرية .. بني الثوابت واملمانعات اإلٍقليمية   3

والدولية، مرجع سابق .
.  Ezzat Molouk Kenawy، Op. Cit.، P 17 ()  4
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رواندا، تنزانيا، كينيا( وذلك هبدف الرجوع عن االتفاقية وإعالن اعرتافها بحق مرص يف حصتها 
املائية، مقابل استثامرات ومنح تقدمها هلم مرص بالتعاون مع رشكاءها اخلليجيني)1( .

تفعيل الدور الثقايف املرصي يف إثيوبيا من خالل إقامة فروع جلامعة األزهر وجامعة   .12
القاهرة يف أديس أبابا لزيادة التعاون الثقايف والتعليمي فيام بني البلدين، وتفعيل الدور الديني 
ملرص يف إثيوبيا من خالل الكنيسة واألزهـر، وتقوية الروابط بني الشعبني املرصي واإلثيويب عرب 
التي  الطالبية،  البعثات  وتبادل  والرياضية  الثقافية  املجاالت  التعاون يف مجيع  مزيد من  حتقيق 

سيكون هلا مردود كبري عيل املدى البعـيد)2( .
األكثر  اللغتان  والسواحلية، ومها  األمهرية  باللغتني  ناطقة  فضائية مرصية  قناة  إنشاء   .13
شيوًعا يف معظم دول القارة وحوض النيل، وذلك هبدف دعم التواصل والرتابط مع شعوب 

هذه الدول، ودعم أوارص التعاون من خالل إعالم واع وهادف خياطب هذه الدول بلغتها . 
الدبلوماسية الشعبية لكوهنا تؤسس لعالقات قوية بني الشعوب، وتعترب  14. تفعيل دور 
الرسمية  اجلهود  أن  حيث  الرسمية،  العالقات  عليها  تبنى  أن  يمكن  التي  احلقيقية  القاعدة 
رغم أمهيتها مل تعد كافية وباتت بحاجة إيل أن يصاحبها جهود شعبية وبرملانية يف ذات اهلدف 

واالجتاه)3( .

)4( محمد محسن أبو النور، مرجع سابق .  1
)1(  د. محمود أبو العينني األستاذ مبعهد الدراسات األفـريقية بجامعة القاهـرة، في : محمد رجب،   2

مرجع سابق .
)2( السفير/ محمد عباس املشرف على قطاع التعاون العـربي األفـريقي، في : محمد رجب، مرجع   3

سابق .
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اخلامتة

   من خالل التحليل العلمي للدراسـة أمكن التوصل إيل اآليت :
خاصة،  بصفة  النيل  حوض  ودول  عامة  األفريقية  القارة  ودول  مرص  بني  العالقات  إن   .1
منحنى سلبًيا  تتخذ  ما جعلها  املاضية، وهو  العقود  مدار  والتجاهل عيل  االمهال  قد عانت من 

وأشكاالً رصاعية، انعكست بالسلب عيل الوضع الراهن بتداعياته املختلفة .
وضع  يستوجب  ما  وهو  العالقات،  هذه  مسار  تصويب  إعادة  الرضوري  من  أصبح   .2
الفاعل حلل كافة أسباب اخلالف والتوتر وتدشني إطار قانوين مؤسيس  للتحرك  اسرتاتيجيات 
التي  السابقة  القانونية  باالتفاقيات  االلتزام  مع  اهلـدف،  هلذا  احلوض  دول  كافة  يشمل  جديد 

ضمنت حقوق مرص التارخيية يف مياه النيل .
3. ال جدال يف أن مشكلة سد النهضة اإلثيويب حتمل ملرص قدًرا كبرًيا من املخاطر عيل كافة 
املفاضلة  التعامل معها بأقىص قدر من اجلدية والدقة، وذلك عرب  األصعدة، وهو ما يستوجب 

الدقيقة والعلمية بني البدائل واخليارات التي طرحتها الدراسـة . 
تفاقم  إيل  أدي  واإلقليمية،  الدولية  القوى  من  عدًدا  تلعبه  وخطرًيا  كبرًيا  دوًرا  هناك  إن   .4
حدة هذه املشكلة وحتوهلا إيل حتدى كبري أمام السياسة املرصية، وهو ما يستدعي التحرك الفاعل 
والدور  النيل،  مياه  إيل حمارصة مرص ومشاركتها  اهلادف  الوجود اإلرسائييل  ملواجهته، وخاصة 
األمريكي املتزايد يف دول احلوض وإنشاء كتل هتدف إىل إضعاف التعـاون بني مرص وهـذه الدول.

املشكلة مل يكن صائًبا يف كثري من األحيان، واتسم   5. إن تعامل احلكومة املرصية مع هذه 
بالضعف    والرتاجع، وهو ما جعل اجلانب اإلثيويب يف مركز أقوي متكن من خالله من فـرض 

رشوطه عيل اجلانب املرصي .

الدور املرصي بصفة عامة عيل املستوى اإلقليمي حمدًدا رئيًسا  بالفعل تراجع  6. لقد شكل 
وعاماًل هاًما يف إضعاف موقف مرص جتـاه تلك املشكلة .

7. أظهرت مشكلة سد النهضة بجالء رضورة بل حتمية صياغة توجهات جديدة للسياسة 
اخلارجية املرصية جتاه الدائرة األفريقية، ترتكز عيل قاعدة توازن املصالح وتتالىف أخطاء املايض، 

وتدشن لعالقات تتسم بقـدر أكرب من القـوة واملتانة والرشاكة .
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8. يرجح الباحث أن مستقبل تلك العالقات سوف يشهد اجتـاًها نحو التعـاون حال تفعيل 
تلك التوجهات اجلديدة املقـرتحة بأبعادها وجوانبها املختلفة . 

* ومن ثم، فإن التحديات التي فرضتها مشكلة سد النهضة عيل مرص، والتي رجح الباحث أهنا 
ستحدث تغيرًيا يطال التوجهات األسـاسية للسـياسة اخلـارجية املرصية يف الدائرة األفـريقية، ستقود 
إيل عالقات صحية تتسم بالتعـاون والشـراكة وتبادل املنافع فيام بني مرص ودول هـذه الدائرة، السيام 

دول حوض النيـل .
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                                                              املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية-اجلزائر-
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ملخص:

ترى العديد من الدراسات أن التنافس عىل املوارد املائية سيكون سببا يف اندالع احلروب املستقبلية، 
خاصة يف ظل ظروف الندرة النسبية للمياه، بسبب التغريات املناخية والزيادة السكانية. وتعد منطقة 
أثيوبيا  النزاع بني كل من مرص،  بوادر  تظهر  بدأت  إذ  الرصاعات،  النوع من  بيئة هلذا  النيل  حوض 
والسودان حول رفض اتفاقيات تقاسم مياه النهر، التي تضمن ملرص حوايل 55.5 مليار مرت مكعب 
وللسودان حوايل 18.5 مليار مرت مكعب، أما أثيوبيا التي تساهم ب %85 فتحصل عىل ما قدره 1%. 
إن التناقض بني مصالح وتوجهات هده الدول من شأنه أن يتجه نحو التصعيد كخيار وارد نحو حسم 

النزاع، خاصة أن جهود التعاون تبقى حبيسة التعارض السيايس واملساومات الدولية.

الكلمات املفتاحية: املياه، النزاع، احلروب املائية، حوض النيل، دول املصب، دول املنبع.

:ABSTRACT

Many studies consider that competition about water resources will 
be the cause of the outbreak of future wars، especially under conditions 
of relative scarcity of water، which is due to the climate changes and 
population growth.   The Nile Basin is an area known for this type of 
conflict. The signs o f the conflict between Egypt، Ethiopia and Sudan 
began to appear by the rejection of  Nil’s water sharing agreements، which 
ensure to Egypt approximately 55.5 billion cubic meters، and to Sudan 
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18.5 billion cubic meters، in which concerns Ethiopia، its contribution 
has reached  85% but it receives only the rate of 1%. The contradiction 
between the interests and orientations of these States had to lead to solve 
the conflict، particularly with the fact that the cooperation efforts remain 
prisoner of the political contradictions and the international plots.  

          This topic would be drive towards sublimations as an option to 
resolve the conflict; particularly the efforts of cooperation remain trapped 
in the political conflicts and international bargaining.

Key Word : water، conflict، water War، Nil bassin، 

عملية  حتفيز  يف  أساسيا  عامال  الدول،  من  العديد  فيها  تشرتك  التي  املياه  مصادر  مقّدمة:تشّكل 
هلذه  اجلامعية  املصلحة  لتحقيق  املائية  املوارد  هلذه  املشرتك  االستغالل  جانب  من  والتكامل  التعاون 
لنشوب  حمركا  عامال  املشرتكة  املائية  املصادر  هذه  تكون  قد  آخر  جانب  ومن  السياسية،  الوحدات 
اخلالفات والنزاعات؛ خاصة أمام التحّديات البيئية اجلادة التي تؤثر عىل كّم ونوع املياه، والتي تتزايد 

تعقيدا مع التطور اهلائل يف عدد السكان. 

تتصاعد حّدة الرصاع عىل املياه يف هذا العرص بسبب االستخدام املتزايد هلا وسوء استغالهلا من 
املصب  دول  إىل  تدفقها  ومنع  والروافد  كاألهنار  املياه  مصادر  عىل  املسيطرة  البلدان  ولتحكم  ناحية 
بالقدر الذي حتتاجه أو الذي اعتادت احلصول عليه. يعترب الوضع املائي يف العامل حرج بسبب حّدة 
اخلالفات حول تقسيم املياه مما أثار جدال دوليا حيال هذه املسألة، باعتبار أّن موضوع املياه ذو طبيعة 
الدولية  العالقات  كبريا يف  حّيزا  املسألة حتتل  مما جعل هذه  وقانونية،  واقتصادية  جغرافية وسياسية 

بحيث يتّم حتضري اجتامعات وندوات دولية ختتص بقضية املياه عىل املستوى العاملي.  

يف هذا الصدد يعد هنر النيل من أهم األهنار يف العامل؛ من حيث عمره اجليولوجي أو بالنظر إىل 
طوله زيادة عىل امتداده عرب القومي، بحيث خيرتق العديد من الوحدات السياسية اإلفريقية لينتهي به 
املطاف يف البحر األبيض املتوسط. ويف رحلته هذه يعد املصدر األسايس ملرص ثم السودان بدرجة اقل، 
مع العلم أن أثيوبيا أكرب مساهم يف مياهه بنسبة تقدر ب %85. إن هذه املعادلة غري املتوازنة جعلت 
من هنر النيل مصدرا يف توتري العالقات بني دول احلوض ـ أي بني دول املصب ودول املنبع ـ خاصة 
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يف ظل تضافر جمموعة من العوامل عىل املستوى املحيل، اإلقليمي والدويل يف صياغة التفاعل النزاعي 
بني هذه الدول، زيادة عىل طبيعة الدولة اإلفريقية.

أهداف الدراسة

إىل منطلقات  التطّرق  الدولية من خالل  العالقات  املياه يف  إىل حتليل إشكالية  الدراسة     هتدف 
الرصاع عىل هذا املورد اإلنساين. كام هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أسباب ومظاهر وأطراف 
إدارة الرصاع يف حوض النيل، وأمهية املوارد املائية يف إثارة النزاعات وإمكانية التسبب يف احلروب 

بني الدول.   

أمهية البحث:

    مع تضاعف االحتياج املائي بحكم عوامل التنمية الصناعية والتكنولوجية، أصبحت املياه ذات 
أمهية بالغة اخلطورة يمكن أن تتحول إىل عامل أسايس يف إشعال األزمات واحلروب. وهذه الدراسة 
االقتصادية  املعطيات  عىل  بالرتكيز  حّلها  إىل  الوصول  يمكن  ال  التي  املائية  املسألة  لفهم  حماولة  هي 
الوضع  تتفاعل يف صياغة  التي  السياسية واالجتامعية  بالفواعل  والتقنية، بل األمر يستوجب اإلملام 
املائي يف املنطقة. كام أّن الدراسة تنطلق من حقيقة أّن قضّية املياه يف حوض النيل، ليست قضّية كمية 
أو ندرة فقط، وإّنام هي بالدرجة األوىل مشكل توزيع ومشكل تعاون خاصة يف ظل وجود إرسائيل يف 

املنطقة التي تعمل عىل استغالل املياه دون مراعاة حقوق اآلخرين.

إشكالية الدراسة: 

املستقبلية ستكون حروب  أّن احلروب  التي تشري إىل  املتخصصة  العلمية  الدراسات  انطالقا من 
عىل املياه، أمام الضغوط البيئية وانحسار املدد املائي؛ وهذا الضغط الناتج من قّلة املاء يزيد من حّدة 
التنافس عليه، وهذه التحّديات املتعلقة باملياه يف القرن احلادي والعرشون  يمكن أن تكون سببا يف 
األمني  املسار  حتديد  يف  سياسيا  عنرصا  املياه  كون  وأمام  املسلحة،  والنّزاعات  احلروب  فتيل  إشعال 
للدول بأبعاده املختلفة، وعليه فإّنه واستنادا إىل هذه الدراسات التي تشري إىل أّن أخطر رصاع يمكن 
من  النوع  هذا  بوادر  تظهر  بدأت  بالفعل  و  املياه،   الرصاع عىل  احلايل هو  القرن  العامل يف  يشهده  أن 
النزاعات يف منطقة حوض النيل بني كل من مرص، أثيوبيا والسودان، حيث تعتمد دولتا املصب عىل 
مياه النيل بصورة كلية، يف حني أن أثيوبيا بلد املنبع و أكرب مساهم يف جريان النهر تتوفر عىل موارد 
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مائية كثرية داخل حدودها، وعليه البد من طرح السؤال التايل:

حروب  نشوب  إىل  النيل  حوض  منطقة  يف  املياه  موارد  عىل  واملنافسة  املياه  ندرة  تؤدي  هل    
ورصاعات أم إىل حتقيق السلم والتعاون؟     

فرضية الدراسة: 

- عدم تكافؤ توزيع املياه زيادة إىل اختالل النّظام البيئي يعّد السبب الرئييس يف تفعيل النزاع.

منهج البحث:

حيث  من  الراهنة  األوضاع  دراسة  يف  الوصفي  املنهج  يستخدم  التحلييل:  الوصفي  املنهج    
الوصفي يشمل يف كثري من  املنهج  أّن  املؤثرة يف ذلك، كام  خصائصها، أشكاهلا، عالقاهتا والعوامل 
األحيان عىل عمليات التنبؤ ملستقبل الظواهر التي يدرسها الباحث، لذلك فإّن املنهج يساعد الدراسة 
عىل رصد ومتابعة دقيقة للظاهرة من أجل التعّرف عىل مضموهنا وطبيعتها وكذلك يساعد الدراسة 

عىل الوصول إىل نتائج وتعميامت تساعد عىل فهم الواقع وتطويره.

ماهان، ألن  وألفرد  ماكيندر، سبيكامن  به  الذي جاء  اجليوبوليتيكي  االقرتاب  الدراسة  ووظفت 
موضوع الدراسة هيتم بتفسري العالقة بتأثري املعطيات اجلغرافية املشرتكة يف السلوك السيايس للدول 
الطبيعية.  املوارد  عامل  يدرس  اجليوبوليتيكي  التحليل  أن  كام  احلرب،  أو  السلم  نحو  وخياراهتا 
باإلضافة لوظيفة األهنار داخل الدول وأمهيتها يف نمو وتوسع الدول، ومن جهة أخرى إىل وظيفتها 

يف دعم السالم أو يف حتفيز احلرب.

تم تقسيم الدراسة إىل:

1/ منطلقات الرصاع عىل املياه.  

• املنطلقات اجليوبولتيكية	-

• املنطلقات االجتامعية والثقافية	-

• املنطلقات السياسية	-

2/البعد اجليوسيايس للنزاع يف حوض النيل
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• املكانة اجليواسرتاتيجية لنهر النيل	-

•  أثر املياه عىل العالقات بني دول حوض النيل.	-

•  ديناميكية النزاع يف حوض النيل.	-

1/ منطلقات الرصاع عىل املياه:    

         لقد ازدادت أمهية املياه وخصوصا منذ بداية منتصف القرن العرشين، فالرصاع الذي حدث 
عىل املياه يف املايض كان بني قبيلة وأخرى، مجاعة أو أخرى، لكن طبيعة هذا الرصاع قد ارتقت من 
املستوى الشخيص القبيل إىل املستوى الدويل، بحيث باتت مصادر املياه نقطة جتاذب بني خمتلف الدول 
وخلقت وضعا أطلقت عليه تسمية »حرب املياه«.1   لذلك أصبحت املياه سلعة اسرتاتيجية رئيسية 
سلم  يف  األولوية  ألمهيتها  طبقا  املياه  احتلت  ولذلك  وجودها،  عىل  بل  الشعوب  اقتصاد  عىل  تؤّثر 

مصالح الدول، الذي تزامن ذلك مع تطور مناحي احلياة.

نجد أّن هناك جمموعة من املحللني يرون أّن املياه ما هي إالّ عامل نزاع ونجد يف هذا الصدد معهد 
النّزاعات  البيئة واألمن* والذي يرتأسه »بيرت غليك«*، بحيث يستحرض جمموع  التنمية،  دراسات 
التي حصلت منذ 3000 سنة أي الفرتة التي متتد إىل ما قبل امليالد، وهذه القائمة مستحدثة إىل تاريخ 
قام  املعهد  أّن  نجد  وهبذا  املياه،  قطع  بسبب  اهلند  يف  عنيفة  مظاهرات  وقعت  أين  2010م  جويلية 

بتصنيف من ست فئات يمكن إدراج هذه النزاعات وفقا لطبيعتها تتمثل أساسا:2  

1/ إرادة مراقبة املوارد املائية.

2/ إرادة جعل املياه سالح عسكري.

3/ املياه كسالح سيايس بمعنى استعامله لتحقيق أغراض سياسية.

 Collins Robert.D، the water of the Nile- Hydropolitics and the jonglei-  1
 .canal 1900-1991، clarendo press .Oxford، 1990
 M.Lionnel، la géopolitique de l’eau، rapport d’information des affaires -  2
 étrangères، les travaux d’une mission d’information constitué le 5/ octobre
.2010،p 66
pour plus d’information consulter le site suivant: http ://world water.org/*
.conflict.html

Peter Gleick *
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4/ اإلرهاب. 

5/املياه كهدف عسكري.

6/املياه كهدف للتنمية أي من خالل طريقة استغالل املياه يف نسق التنمية السوسيواقتصادية. 

ونجد أّن »أنابيل اودريت«1 يقرتح تصنيف للنزاعات بحيث يرى أّن هناك نزاعات:

	تكون عىل التوزيع املطلق للموارد وذلك الحتياجات الرّي املتزايدة؛

	 نزاعات ترتبط بالتوزيع النسبي للموارد والتي ختّص االستعامالت األخرى غري 
االستهالك الزراعي؛

	باإلضافة اىل النّزاعات التي ترتبط بتلوث املياه؛ 

	.والنّزاعات التي ترتبط باملوارد العابرة للحدود 

لذلك ماهي أهم منطلقات الصراع على املياه؟ 

تعترب املياه مادة حيوية لكل كائن يف كل مكان وزمان، لذلك تتزايد احلاجة إليها وازدياد الوعي 
التي  الوحيدة  املناخي  والتغري  اجلافة  باملناطق  تتعلق  التي  اجلغرافية  املنطلقات  تعد  ومل  بأمهيتها، 
أبعاد أخرى كاألبعاد االسرتاتيجية  تتعدى هذا اإلطار نحو  املسألة  إّن  املياه؛ بل  بالرصاع عىل  تدفع 

واجليواسرتاتيجية.

 املنطلقات اجليوبولتيكية للرصاع عىل املياه: -1
      لقد جاء يف القاموس الفرنيس la Rousse أّن ما يقصد اجليوبوليتيك، هو دراسة العالقات 
رسم  اجليوبوليتيك  ويعني  العالقات.  هذه  حتدد  التي  واملعطيات  وسياستها  الدول  بني  املوجودة 

السياسة القومية طبقا للحقائق اجلغرافية.2 

السياسية  وقواها  الطبيعية  ثرواهتا  واستعامل  بتنسيق  بآخر  أو  بشكل  ملزمة  املعارصة  الدولة  إّن 

1-Annabelle Houdret، la goutte d’eau qui fait déborder… la pénurie d’eau : donnée 
naturelle ou question sociale ? Géo carrefour، numéro de vol 80/4، 2005.

2 حممد أزهر السامك، اجلغرافيا السياسية بمنظور القرن احلادي والعرشين بني املنهجية والتطبيق: ط1، دار اليازوري 
للنرش والتوزيع، األردن، 2001، ص38. 
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االقتصادية، االجتامعية والعسكرية ضمن خمطط منّظم هادف إىل حتقيق املصلحة القومية. وهبذا املعنى فإّن 
الثروة املائية هي إحدى أهم الرشايني يف جسم الدولة وبالتايل هي جزء جوهري من مصلحتها القومية.1 

وباعتبار أّن مصلحة الدولة متغرّية وفقا لعوامل التاريخ واجلغرافيا، فهي تتأثر بمجموع األفكار 
السياسية السائدة والتي يعتنقها القادة السياسيني، ونجد أّن هذه الفكرة تتجسد يف نظرية املجال املّوحد 
التي تعود إىل العامل اجلغرايف »جونز« ويمكن أن تعّرف هذه النظرية بنظرية احللقات أو املراحل بمعنى 
أن تكون الدولة حسب هذه النظرية نتيجة سلسلة من مراحل مرتابطة تبدأ بفكرة يف ذهن أو أذهان 
بعض الساسة واملفكرين ثم تتطور الفكرة إىل قرار سيايس تتمخض عنه حركة أو تنظيم أو منظمة أو 

مجاعة تقوم بالتأثري عىل توجهات جمموعات من السكان داخل منطقة معينة.2

 باعتبار أّن مصلحة الدولة هي غري ثابتة، و باعتبار أن العامل اجلغرايف كان دوما حارضا يف صناعة 
األحداث السياسية والتارخيية،  أصبح احلديث عن العالقة التي تربط السياسة واجلغرافيا حارضة يف 
الفلسفات املعارصة والتي مل تكتفي بتحديد العالقة بينهام بل ذهبت أبعد من ذلك من خالل توظيف 
السيايس؛ نجد يف هذا الصدد »راتزل«، وإّن احلديث عن هذا األخري ال  القرار  اجلغرافيا يف صناعة 
يعني بالرضورة احلديث عن نظرية يف العالقات الدولية بل عن »القوانني السبعة للدولة« التي حتكم 
حركة هذا الكيان السيايس، وترتبط هذه النظرية بام يعرف باملجال احليوي بحيث يرى راتزل أّن حدود 
الدولة هي حدود غري ثابتة وإّنام هي حدود متحركة، وبذلك فهي تنمو عىل حساب ما حوله، حيث 

يتوسع جماهلا اجلغرايف، وبالتايل تزيد الدولة من حجم  مواردها وذلك لضامن أمنها.

حساب  عىل  القومية  مصلحتها  حتقيق  إىل  تسعى  الدولة  فإّن  احليوي  املجال  فكرة  من  وانطالقا   
والقدرات  الثروات  من  متلكه  ما  تتخطى  قد  الدولة  مصلحة  فإّن  لذلك  األخرى،  الدول  مصالح 
الذاتية بل تسعى إىل السيطرة عىل موارد الدول األخرى ولو كان ذلك باستعامل القوة، من خالل ضّم 

والسيطرة عىل األرايض واملوارد التي تعود للدول األخرى.

مبارش  ارتباط  وهلا  واسعا؛  تطبيقا  وجدت  التي  النظريات  أكثر  تعترب  احليوي  املجال  ونظرية     
خارج  الدولة  بنمو  املتعلقة  السبعة  »راتزل«  قوانني  من  اخلامس  القانون  أّن  ذلك  املياه،  بموضوع 
اختالف  عىل  الطبيعية  باملوارد  الغنّية  واألقاليم  والسواحل  األهنار  أّن  إىل  يشري  السياسية  حدودها 

1بيان العساف، انعكاسات األمن املائي عىل األمن القومي العريب: دراسة حالة حويض األردن والرافدين، أطروحة 
دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر،2005. 

2 حممد عبد املجيد عامر، اجلغرافيا السياسية والدولية، دار املعارف اجلامعية، االسكندرية،1993، ص 69.  
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أنواعها هي األبعاد اجليوسياسية للمشاكل التي تعرتض الدول ومنها عىل سبيل املثال مشكلة املياه 
يف الرشق األوسط.1  

 كام أّن الدولة التي تتحكم يف املنافذ البحرية حتظى بفرصة التحكم يف التجارة العاملية، وهذا ما 
تتمثل يف مجيع  البحرية والتي  القدرة  لتحقيق  البحار،  السيطرة عىل  إىل  الدول للوصول  يفرس سعي 
السفن التجارية وتسهيالهتا البحرية كاملوانئ البحرية ومنشأهتا األخرى.2 وهذا ما أدى بتطور املالحة 
البحرية، ولقد سعت العديد من اإلمرباطوريات والدول إىل التوسع خارج نطاقها اإلقليمي فنجد 

مثاال عىل ذلك استيالء الواليات املتحدة األمريكية عىل جزيرة بورتريكو عام 1898.

  كانت املياه دوما ترتبط بالقّوة التي ترتجم يف أشكال عديدة كالثقافة والعادات، بحيث نجد أن 
»كارل ويتفوجيل Karl Wittfogel« الذي أوجد مصطلح املجتمعات املائية وهنا يعرض نظرية تطور 
املجتمعات التي تأسست عىل اخلوف والذي جيرب الناس عىل قبول إرادة األقوى من الناحية التقنية يف 
استعامل األهنار والتحّكم يف املياه. كام يظهر لنا توجه كل من الواليات األمريكية واالحتاد السوفيايت إىل 
تبني مشاريع مائية للتحّكم يف مصادر املياه، وهذا ما جعل الواليات املتحّدة خمزنا عامليا للقمح.3 ومن 
هنا يظهر لنا أّن الدولة التي تتحكم يف مصادر املياه يعطي هلا قدرة التحكم، وهذه القدرة تتدعم باخلربة 
إذا حاولت أي دولة  التوتر يف حالة ما  املادية قد تكون ذاتية أو خارجية. ويبدأ  التقنية واإلمكانيات 
منافسة تقليص هذا التحكم الذي تتمتع به تلك الدولة للمصادر املائية من خالل إقامة املشاريع املائية 
ومن هنا يظهر بوضوح مصطلح اهليمنة املائية التي تظهر رغبة الدول يف السيطرة عىل أكرب قدر ممكن 
من املوارد املائية والتحكم فيها. إذا املياه ثروة اسرتاتيجية هلا أمهية جيوبوليتكية يستطيع من يمتلكها أن 

يؤثر بالوسط املحيط وأن يوسع دائرة نفوذه وهذا أصبح إدراك ثابت لدى الدول.   

 2 - املنطلقات االجتماعية والثقافية:
       املياه ليست مثل باقي املوارد األخرى، ألّن هلا اجتاهات اجتامعية وثقافية، فالقيمة الرمزية للمياه 
أو النهر مثال يلعب دورا حمددا يف سياسة تقاسم املياه. فبعض األهنار هي أهنار مقدسة مثل هنر الكانج، 
رضب  هو  هبا  املساس  فمحاولة  ملرص،  بالنسبة  النيل  هنر  مثل  الدول  تاريخ  مع  تتامزج  اهنار  وهناك 
وبعض  الثقافات  لبعض  بالنسبة  مبارشة.  غري  بطريقة  ولو  جمتمع  أي  أو  دولة  ألي  الوجود  ألسس 

- حممد حممود إبراهيم الديب، اجلغرافيا السياسية، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1973، ص396-390.    1
2  -حممد أزهر السامك، مرجع سابق الذكر، ص324. 

 .M.Lionnel، la géopolitique de l’eau، Op.cit. p67 -  3
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الديانات املياه هي مورد مشرتك وبالتأكيد هي مورد جماين، وبالتايل جيب األخذ بمثل هذه االعتبارات 
ألهّنا حتمل خصائص نزاعية فيام يتعلق بموضوع املياه.1 لذلك غالبا ما كانت املياه مصدرا للنزاعات 
البلدان، وأسباب ذلك ترجع مثال إىل النقص والتوزيع، والتكلفة، واملؤثرات  الداخلية يف كثري من 
االجتامعية املختلفة، واهلجرات الداخلية نحو املناطق األقل ترضرا. الخ وحدوث احتجاجات بسبب 
توجه احلكومات إىل إنشاء أسواق وبنوك املاء وإلغاء التوفري املجاين،2 والذي يشكل أوىل التوجهات 

إىل اعتبار املياه سلعة هلا قيمة نقدية والذي يعترب يف األصل حق طبيعي لكل إنسان.    

ومن جهة أخرى نجد أّن بعض الدول تبني شعورها القومي عىل التحكم يف املياه أو متّلك األرض، 
ونجد يف هذا الصدد مثال إرسائيل، بحيث أّن إرسائيل تفرس توجهاهتا املائية من خالل السعي لتحقيق 
األمن الغذائي واالكتفاء الذايت يف بيئة عدائية، ويبدو هذا واضحا من خالل العقيدة اإلرسائيلية التي 

تبنى عىل الدافع الزراعي املائي بمعنى أّن ذهنية اإلنسان اليهودي هي ذهنية تقوم عىل هذا املنطلق.

  باإلضافة إىل ذلك فإّن املياه تعترب كعامل لتوحيد اإلقليم وحتقيق املراقبة االجتامعية، فالقدرة عىل 
حتقيق ضامن الشعوب الوصول إىل املياه الكافية يعترب رشط لتحقيق التطور االقتصادي،3  فرتكيا عندما 
اجتهت إىل استغالل مياه دجلة والفرات من خالل إنجاز مشاريع مائية لتوليد الطاقة الكهربائية وبناء 
السدود لتخزين املياه لتطوير الزراعة، وذلك من أجل حتقيق التنمية يف منطقة جنوب رشق األناضول 
وبذلك حتقيق إدماج األكراد يف الدولة الرتكية والتخيل عن مطالبهم باالنفصال، إالّ أّن هذه السياسة 
املائية عىل رأسها سد  بتهديد تركيا برضب منشآهتا  التي قامت  العراق  أثارت استفزاز  املائية الرتكية 
أتاتورك. والنظر يف حقيقة النّزاعات يوصلنا إىل أّن هذه األخرية هي آلية للتغيري االجتامعي أو للتعبري 
عن املشاكل البنيوية التي يعرفها املجتمع، وإذا حاولنا أن نربط فكرة حتويل النّزاعات يمكن أن نصل 
أو حركية راغبة يف  ديناميكية  إطار  اجتامعيا يف  يأخذ شكال  املياه  النزاع عىل  أّن  القول  أّنه يمكن  إىل 
التغيري؛ تعود للعديد من األسباب كالتوزيع غري العادل، وبذلك يمكن اعتبار أّن النّزاعات املائية ما 

هي إالّ ظاهرة اجتامعية، تتحّدد بجزء أكرب يف الطبيعة البنيوية للكيانات االجتامعية.  

  -3املنطلقات السياسية: 
       إّن التحّكم يف مصادر املياه، يمنح للدول عامل قوة ملامرسة الضغوطات السياسية، بحيث يتم 
 .Ibid.، p 72-  1
2  -زمليس.م دومينيجيز كورتينا، املاء مورد حيوي، ومصدر للنزاعات يف مطلع األلفية اجلديدة )الرصاع عىل 

املياه: اإلرث املشرتك لإلنسانية(: ترمجة سعد الطويل، مركز البحوث العربية واإلفريقية،2002، ص85. 
.M.Lionnel، la géopolitique de l’eau، Op.cit.، p 72 -  3
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توظيف املياه لتحقيق أهداف سياسية كتوجيه دول املنبع هتديدات لدول املصب بقطع املياه كام فعلت 
تركيا حني قامت بتوظيف مسألة املياه ضد سوريا والعراق حلل مشكلة األكراد. 

وباملقابل من ذلك قد تتحول املياه إىل عامل لتحقيق االنتقام، وذلك عندما تتوجه الدول إىل رضب 
حيث  الفيتنام  مع  حرهبا  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  فعلت  كام  األخرى  للدولة  املائية  املنشآت 
استهدفت رضب السدود وتدمريها يف فرتة ما بني 1966م 1.1973 من أجل جلب الثورة وإجبارها 
عىل اجللوس إىل طاولة املفاوضات. كذلك تعرض املنشآت املائية العراقية خالل حريب اخلليج األوىل 

والثانية للتدمري، حيث أّن فكرة املياه عرضت كسالح ضد العراق من قبل الباحث »بيرت شوايرز«. 

السطحية واجلوفية ال  الطبيعية،  املياه  أّن حدود موارد  املياه تعود مربراته إىل  أّن الرصاع عىل  كام 
تتطابق مع احلدود السياسية مما يؤدي إىل حتفيز عنرصي التنافس والنّزاع، بحيث أّن استنزاف املياه عىل 
جانب احلدود من قبل دولة من الدول التي تشرتك موردا مائيا يمكن أن يؤدي إىل إحداث تأثري خطري 

يف إمدادات املياه للدول األخرى التي تشرتك نفس املورد. 

 إّن ترسيم احلدود من طرف االستعامر وإقامة كيانات سياسية بعد احلرب العاملية األوىل، جعلت 
من النهر الواحد يمّر بأكثر من دولة واحدة مثل هنر األردن، دجلة والفرات والنيل، بحيث أّن مسالك 
العالقات  منها  تعاين  التي  األخرى  املشكالت  إىل  أضيفت  روافدها  جماري  واجتاهات  األهنار  هذه 
الدولية يف املنطقة.2 كام أّن العالقة الكائنة بني املوارد املائية والنّزاعات اإلقليمية والدولية، والطريقة 
التي يمكن أن تفيض هبا التوترات بسبب استخدام املاء والسيطرة عليه إىل انفجارات عنيفة، وذلك 
عندما ختتلط فيها اخلصومات التارخيية بني األطراف، بمعنى أّن التناقضات والتباينات التارخيية بني 
الدول التي تتقاسم جغرافيا بعض املوارد الرئيسية، حتى أّنه يف كثري من احلاالت يعني مكسب أحد 
رات.3 وأبرز  هذه الدول إجحافا بالنسبة للدول األخرى، ويشكل عنرصا من شأنه أن يؤدي إىل تفجُّ
مثال عىل ذلك أّن الرصاع عىل املياه يف الرشق األوسط يندرج يف تاريخ طويل من التفاعل والنّزاعات، 

وبالتايل يتبني بوضوح تداخل ملف املياه باملسائل السياسية.

باإلضافة إىل كل هذا جيب التذكري بأّن هناك جمموعة من املنطلقات األساسية التي تلعب دورا مهام 
يف تفعيل الرصاع عىل املياه أمهها املنطلقات األمنية، بحيث تستند إىل تربيرات حتقيق األمن القومي 

.M.Lionnel، Op.cit، p 73 -  1
اإلرسائييل،  العريب  الرصاع  واألمنية عىل  اجليوسياسية  املائي ومؤثراته  املشهد  واقع  بوكفة،  العزيز  عبد   -   2

املدرسة الوطنية العليا احلربية، اجلزائر، 2011، ص3. 
-أميكان نشامين، هياج عصبي بسبب املاء يف الرشق األوسط، دراسات أمنية وسياسية: رقم 32، 1997.    3
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كام ترتبط هذه املنطلقات األمنية بأخرى ذات طابع اقتصادي من خالل حتقيق األمن الغذائي وحتقيق 
التحدي االسرتاتيجي للدول هو  تناوله فيام بعد. لذلك أصبح  التطور السوسيواقتصادي كام سيتم 
تنامي  حتديات  وأمام  حاجتها،  بحسب  املياه  من  وحصصها  حقوقها  عىل  الدول  هذه  حتصل  كيف 
الزيادة السكانية واحلاجة إىل توفري الغذاء ومتطلبات الزراعة والرّي والصناعة والعمران، فإّن ذلك 
ثّم استخدامها كسالح  املياه  التي لدهيا اإلمكانيات والقوة للسيطرة عىل مصادر  أدى ببعض الدول 

سيايس.1

التحكم يف  فإّن  وبالتايل  للدول  األمنية  باالسرتاتيجية  للمياه  وثيقة  أّن هناك عالقة  لذلك نجد    
موارد املياه أصبح غنيمة اسرتاتيجية وأداة مساومة وسالحا سياسيا ذا تأثري قوي عىل توازن القوى، 
فعىل سبيل املثال نجد أن إرسائيل تربط بني مسألة املياه دوما واألمن القومي اإلرسائييل بحيث تعترب 
أّن املياه متثل قضية وجود ال يمكن التالعب هبا بأي شكل من األشكال، لذلك تقيم عالقاهتا اإلقليمية 
عىل مبدأ التوازن بني االعتامد عىل املياه وبني األمن كعالقة حيوية، فاملياه من هذا املنظور من املسائل 
االسرتاتيجية التي يشّكل فيها أي مكسب ألحد األطراف خسارة الطرف اآلخر، ال سيام حيث يتنافس 
عىل منابع املياه أكثر من طرف، ويف هذا االجتاه تضع ارسائيل خط أمحر ملسألة املياه وتعترب أي هتديد 
اسرتاتيجي،  اجليو-  البعد  تتضمن  التي  أخرى  ناحية  اجليش.2 ومن  استنفار  اىل  يؤدي  املائي  ألمنها 
النفط  االحتياطي يف  احلديث عن  كان  بعدما  املستقبل  املائي لضامن  االحتياطي  احلديث عن  أصبح 
والغاز مثال، باعتبارها طاقات ناضبة، األمر الذي خيتلف عند احلديث عن املياه باعتباره طاقة متجددة 
هيتم  الذي  والعسكري  واالقتصادي  السيايس  التخطيط  هي  اجليواسرتاتيجية  أّن  وبام  األصل؟  يف 
بالبيئة الطبيعية من ناحية استخدامها يف حتليل أو فهم املشكالت االقتصادية أو السياسية ذات الصفة 
الدولية، كام تبحث يف املركز االسرتاتيجي للدولة أو الوحدة السياسية آخذة بعني االعتبار العوامل 
الطبوغرافيا  بالبحر، احلدود، العالقة باملحيط،  اجلغرافية العرشة: املوقع، احلجم، الشكل، االتصال 

املناخ، املوارد والسكان.3 وباعتبار املياه موردا هاما فقد دخل يف إدراكات الدول اجليواسرتاتيجية. 

2/ البعد اجليوسيايس للنزاع يف حوض النيل.
-1 املكانة اجليواسرتاتيجية لنهر النيل.

وصف »ونستون ترششل« هنر النيل يف كتابه )حرب النهر( »the War River« الذي صدر عام 
1  - عبد العزيز بوكفة، نفس املرجع، ص6. 

- عصام كامل خليفة، أزمة املياه وقضية السالم يف الرشق األوسط، جملة احلياة: بريوت، 1994، ص18.   2
3  - ناظم عبد الواحد اجلاسور، موسوعة املصطلحات السياسية والفلسفية والدولية: ط1، بريوت، دار 

النهضة العربية، 2008، ص243-242. 
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1902 بأّنه عبارة عن« شجرة نخيل طويلة متتد جذورها يف منطقة بحرية فيكتوريا وألربت وكيوجا 
حيث يستمد النهر روافده ومياهه، أما ساق وجذع النخلة فتمتد عرب السودان، وأما فروع النخلة التي 

حتمل ثامرها فتوجد يف دلتا النهر يف مرص.«1

وهذا يظهر أمهية هنر النيل، بحيث يعترب أطول هنر يف العامل بعد هنر األمازون، حيث يبلغ طوله ما 
يقارب 6671 كم وتبلغ مساحة حوضه نحو 280000 كلم مربع.2

يصنف هنر النيل ضمن األهنار الدولية بحيث ينبع من أواسط إفريقيا، ويصب يف البحر األبيض 
املتوسط، تشرتك يف مياهه تسع دول افريقية هي: أثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا، وبورندي 

وزائري والسودان، وجنوب السودان حاليا باعتبارها وحدة سياسية مستقلة، ومرص.

وملياه النيل أمهية خاصة واسرتاتيجية بالنسبة هلذه الدول؛ إالّ أّنه يشّكل رشيان احلياة بالنسبة ملرص 
يقارب  ما  يوفر  فهو  ملرص  املياه  لتوفري  الوحيد  املائي  املورد  يعترب  فهو  واجتامعيا،  وسياسيا  اقتصاديا 
هبة  »مرص  بقوله  هريودوت  ذلك  عن  عرّب  وقد  ملرص  بالنسبة  احلياة  يمثل  النيل  هنر  إّن   .95% نسبة 
النيل« لدرجة أّن أي حماولة للبحث عن األمن املائي املرصي يعني عمليا البحث يف أمن النيل الذي 

يعترب ركيزة أساسية لألمن القومي للدولة املرصية.

تشرتك يف مياه النيل العديد من املنابع أو املصادر التي تشكل ثالثة أحواض رئيسية، تتمثل فيام ييل:

1/حوض اهلضبة االستوائية:

وتنزانيا،  وأوغندا،  كينيا،  حدود  داخل  تقع  احلوض؛  من  اجلنويب  اجلزء  يف  اهلضبة  هذه  تقع 
بحرية  هي  والروافد  واألهنار  البحريات  من  جمموعة  من  وتتكون  ورواندا،  الديمقراطية  والكونغو 
فيكتوريا وبحرية ألربت وبحرية ادوارد وبحرية تنزانيا وبحرية كيفوا يمثل حوض اهلضبة االستوائية 
املتوسط  ويبلغ  اجلفاف  فصل  يف  خاصة  العام،  مدار  عىل  باملياه  النيل  إمداد  يف  انتظاما  املصادر  أكثر 

السنوي للمياه الواردة منه عند سد أسوان نحو 13 مليار مرت مكعب سنويا3. 

2/حوض بحر الغزال.

1   -عادل حممد العضايلة، "الرصاع عىل املياه يف الرشق األوسط، احلرب والسالم": ط1، دار الرشوق 
للنرش والتوزيع: األردن،2005، ص31.

 Abou AKcim Dellal ; »les conflits de l’eau au moyen orient«، la revue des-  2
.sciences commerciales ;institut national du commerce ;N07، juillet2007، p 225

- رمزي سالمة، مرجع سابق الذكر، ص 37.    3
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منطقة  يف  بأكملها  تفقد  مكعب،  مرت  مليار   15 إيراده  يبلغ  السودان،  من  الغريب  اجلزء  يف  يقع 
املستنقعات وال متّد حوض النيل سوى ب 0.5 م³ ويتكون من البحار الصغرية هي: بحر الزراف، 

بحر العرب، بحر لول، بحر سويد، بحر تونج، بحر بونجو1.

3/حوض اهلضبة األثيوبية:

متثّل أهم منابع النيل إذ متّد النيل عند أسوان بنحو %75 من متوسط اإليراد السنوي للمياه، لذلك 
فإّن إثيوبيا تشّكل أمهية كبرية لألمن املائي املرصي، وهذه اهلضبة تتكون بدورها من ثالثة أحواض 

صغرى رئيسية هي حوض هنر السوباط، حوض النيل األزرق، حوض هنر عطربه.2

  -2أثر املياه عىل العالقات بني دول حوض النيل.
     يف وقت أصبح ينظر إىل املياه كأحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن هتّدد عالقات حسن اجلوار 
والتعاون اإلقليمي فيام بني الدول املشاطئة ألحواض األهنار الدولية؛ وذلك يف ضوء الدور املتزايد 
ملتغرّي املياه يف السياسة الدولية املعارصة ال بد أن نقف عىل طبيعة العالقات الدولية يف إطار حوض 

النيل.

تنّظم العالقة بني دول احلوض جمموعة من االتفاقيات واملعاهدات الثنائية أو الدولية يرجع أغلبها 
إىل وقت السيطرة الربيطانية عىل مرص وسائر دول حوض النيل. كام أّن أغلب املعاهدات وقعت بني 
بريطانيا وبني الدول املستعمرة األخرى بغية تعيني حدودها؛ وتعترب االتفاقية املوقعة يف 1959 بني 
مرص والسودان والتي حّلت حمّل اتفاقية 1929 )ولقد وقّعت بني مرص وبريطانيا نائبة عن السودان 
وتنزانيا وأوغندا وكينيا، تقيض بأّنه بغري االتفاق مع احلكومة املرصية ال يمكن القيام بأّي أعامل رّي 
أو توليد الطاقة اهليدروكهربائية سواء عىل النيل وروافده أو عىل البحريات، من شأهنا إنقاص كمّية 
ولقد  تارخيية  مرجعية  منسوهبا(؛3  ختفيض  أو  وصوهلا  تواريخ  تعديل  أو  مرص  إىل  تصل  التي  املياه 
باحلق  الدويل  القانون  ما يعرف يف  النيل. وهذه االتفاقية جّسدت  مياه  الدولتني من  استفادة  نظمت 
النيل« بعدما كانت حتت  املكتسب، حيث أخذت هذه االتفاقية مسمى »االستفادة الكاملة من مياه 

اسم »االستخدام اجلزئي للنهر الطبيعي«.

- نفس املرجع، ص37.   1
- نفس املرجع، ص 38.   2

- سامر خميمر وخالد حجازي، مرجع سابق الذكر، ص83.   3
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هذه االتفاقية تضمنت العديد من النقاط متثلت أمهها:1

- تقسيم املياه بواقع 55،5 مليارم³ ملرص، و 18،5 مليار م³ للسودان سنويا.

- موافقة السودان عىل قيام مرص ببناء السد العايل يف أسوان.

- موافقة مرص عىل إقامة سدين سودانيني يف الرصريص عىل النيل األزرق، ويف خشم القربة عىل 
هنر عطربه.

- االشرتاك يف حتسني جمرى النيل األعىل عن طريق شق قناة جونغيل.2

وطبقا ملا ورد يف هذه االتفاقية تؤّكد مرص يف سياستها اخلارجية عىل حقوقها املكتسبة يف مياه النيل، 
وتؤكد عىل رضورة التشاور بني دول حوض النيل قبل إقامة أي مشاريع من شأهنا هتديد األمن املائي 

هلا. 

وتعتمد مرص آليتان للتحرك الديبلومايس للحفاظ عىل حقوقها التارخيية يف مياه هنر النيل، حيث 
تتمثل األداة األوىل يف »اهليئة الفنية الدائمة املشرتكة ملياه النيل« التي نجحت يف إقرار مرشوع مشرتك 
مع تنزانيا، وأوغندا وكينيا يف 1967يدعى مرشوع »الدراسات اهليدرومرتولوجية حلوض البحريات 
ومنظمة   )UNDP(للتنمية املتحدة  األمم  برنامج  من  كل  بدعم  املرشوع  هذا  وحيظى  االستوائية« 

األرصاد العاملية3.

أما األداة الثانية فهي منظمة »األندوجو«* عام 1983 أنشأت باقرتاح من مرص والسودان والتي 
أكدت أّن األهنار اإلفريقية تعّد بمنزلة جزء من البنية األساسية الرضورية للتعاون اإلقليمي.  باإلضافة 

إىل دعم القضايا اإلقليمية ودعم التعاون بني دول املجموعة يف جمال التنمية.4 

    اتصفت العالقات اخلارجية ملرص مع دول حوض النيل باملرونة والضعف حينا والّلني واحلياد 
العمق  لتأمني  توسعية  سياسة  وليست  دفاعية  سياسة  أهّنا  عىل  سياستها  متيزت  بحيث  آخر،  حينا 

- عبد املالك خلف التميمي، املياه العربية: التحدي واالستجابة: ط2، مركز دراسات الوحدة العربية،   1
لبنان،2008، ص 154.

2  - حبيب عائب، املياه يف الرشق األوسط: اجلغرافيا السياسية للموارد والنزاعات، )القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام،1996(، ص127.

-سامر خميمر وخالد حجازي، مرج سابق الذكر، ص85.   3
* األندوجو كلمة سواحلية تعني اإلخاء. 

-ممدوح الويل، اقتصاديات دول حوض النيل: ط1، القاهرة، 2010، ص242.   4
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الختاذ  املحورية  الثوابت  إحدى  النيل  مياه  مسألة  أصبحت  ولقد  النيل.1  ملياه  اجلنويب  االسرتاتيجي 
مرص قرار سياستها مع دول حوض النيل عرب فرتات تارخيية ممتدة، وسوف تبقى دائام مياه النيل اهلدف 
االسرتاتيجي القومي لبناء خطط مرص املستقبلية، باعتباره املورد املائي الوحيد واألسايس الذي تعتمد 

عليه مرص.

    لذلك كانت مياه النيل متغرّيا هاما يؤثر عىل العالقات بني الدول املشاطئة خاصة فيام يتعلق 
بإمكانية حتقيق التعايش السلمي يف هذه الوحدة املائية املشرتكة.

وبام أّن دول حوض النيل كلها دول نامية وتعاين من ارتفاع ديموغرايف كان البد من إتباع هنج 
اىل  يستند  اجتهادا  كامل«  مصطفى  »أنس  الباحث  يطرح  الصدد  هذا  ويف  التنمية.  لتحقيق  تعاوين 

املقرتب الوظيفي احلديث هيدف اىل خلق نظام إقليمي متعدد الوظائف للتنمية الشاملة2.

ويف هذا الصدد نجد مبادرة حوض النيل)NBI( التي تّم انطالقها بتاريخ 22/2/1999 هتدف 
اىل تنمية العالقات بني الدول العرشة املشاطئة للنيل وهي: مجهورية الكونغو، بوروندي، السودان، 
أوغندا، كينيا، رواندا، أثيوبيا، مرص، تنزانيا، واريترييا بصفتها عضوا مراقبا، وتعّد املبادرة بمثابة رؤية 
املستديمة، من  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  إىل حتقيق  النيل، هتدف  إقليم حوض  لدول  مشرتكة 
خالل التوزيع املنصف واملشاركة العادلة يف املنفعة من املوارد املائية حلوض هنر النيل، كام أّن املبادرة 
تعّد آلية للتحّول هتدف اىل تنمية أسلوب املشاركة يف املنافع املشرتكة، متخطية بذلك احلدود السياسية 

لدول اإلقليم لدعم السالم واألمن عىل مستوى اإلقليم.3 

النيل؛ ورغم هذه  بموارد حوض  املشرتك  لالنتفاع  إرادة يف حتقيق سبل  املبادرة عن  وتعرب هذه 
اجلهود الساعية اىل حتقيق التعاون والتكامل إالّ أّن دول حوض النيل تفتقد اىل هيكل تنظيمي.

والتي  »تكنونايل«4،  منظمة  بينها  من  النيل  بحوض  ختتص  إقليمية  منظامت  إنشاء  إىل  باإلضافة 
سبقت مبادرة حوض النيل بسنتني أي يف 1997م، ولقد كلفت هذه املنظمة بمتابعة تنفيذ املرشوعات 

الفنية النيلية.

-امحد يوسف التني، العالقات السودانية املرصية، ص 35.   1
 Mohamed Aly Ayuh et Uerich Kulfer; ”water management in the Maghreb -  2

.finance et development، June 1994، pp28، 29
3  -جمموعة من الباحثني، التقرير االسرتاتيجي اإلفريقي، 2008/2007، القاهرة، معهد البحوث 

والدراسات اإلفريقية، 2008، ص393. 
4  - منذر خدام، مرجع سابق الذكر، ص 124. 
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     كام أّن املياه أصبحت سالحا سياسيا تستخدمه أثيوبيا ضد السودان ومرص كنوع من الضغط 
اإليديولوجي والسيايس إلجبار السودان عن التخيل عن مساندة أريترييا وكرّد فعل للتعامل املرصي 

مع األقباط تضامنا معهم من طرف الكنيسة القبطية يف أثيوبيا، كام يرى العديد من املحّللني.

سيايس  كسالح  النيل  مياه  استخدام  أّن  يستخلص  النيل  حوض  منطقة  يف  لألحداث  واملحّلل   
اىل  باإلضافة  االستعامرية  القوى  من  بفعل  املنطقة  هذه  يف  اإلقليمي  الرصاع  أدوات  إحدى  أصبح 
توتر.  منطقة  اىل  النيل  حوض  منطقة  حتّول  اىل  أّدى  مما  املائية؛  اسرتاتيجيتها  لتنفيذ  إرسائيل  تغلغل 
ولقد شهدت املنطقة خالفات حول املياه وكان أبرزها رفض العديد من الدول وعىل رأسها تنزانيا 
األزرق  النيل  عىل  األثيوبية  واملرشوعات  االحتالل،  عهد  من  أهّنا  أساس  عىل  الدولية  لالتفاقيات 
مرص  النيل  ماء  من  الرئيسني  للمنتفعني  أكرب  حتّد  ذلك  ويقابل  السودان،  جنوب  يف  املسلح  والنزاع 
والسودان، هو االستمرار يف تلبية احتياجاهتا املائية والتوفيق بني هذه االحتياجات املحتملة فيام بعد 

لدول أعايل النيل1.

   واملؤّكد أّن املشاريع األثيوبية ستلحق رضرا كبريا باحلياة البرشية واالقتصادية بمرص، وقد أعلن 
وزير احلربية املرصي األسبق أبو غزالة »إّن أي مساس بجريان النيل معناه احلرب« وقال كذلك يف هذا 
الصدد »بسيوين«  السفري املرصي السابق معّلقا عىل املشاريع األثيوبية:« إّن أثيوبيا تقع يف حزام األمن 
االسرتاتيجي ملرص، إّن قيام أية دولة من دول حوض النيل بعمل من شأنه هتديد حصة مرص من املياه، 
القومي املرصي، بحيث يشمل دوال  العسكرية املرصية أن توسع تعريفها لألمن  هذا سيفرض عىل 

أخرى يمكنها من خالل التأثري عىل مياه النيل، التأثري عىل املصالح احليوية ملرص«2.

   ومنه يتضح أّن العالقات بني دول حوض النيل هي عالقات غري ثابتة عىل متغري واحد فأحيانا 
كانت تتجه إىل التعاون وأحيانا تعرف اضطرابات خطرية حسب ما يمليه النسق اإلقليمي والدويل 
وكذلك حسب ما متليه الدوافع السياسية وفقا لطبيعة األنظمة السياسية والنخب السياسية احلاكمة 

يف املنطقة.

    -3  ديناميكية النّزاع يف حوض النيل.
      املتتّبع للمسار الذي عرفته دول حوض النيل واألساس القانوين الذي انتهجته لضامن أمن 
النيل وتنمية موارده، ال يغيب عليه أيضا أّن حوض النيل يعترب بؤرة توتر تشهد العديد من املحاوالت 

- رشدي سعيد، أزمة مياه النيل إىل أين: ط1، مركز البحوث العربية، 1988، ص.25   1
-حممد عوض اهلزايمة، قضايا دولية: تركة قرن مىض ومحولة قرن أتى: ط1، عامن، 2005، ص93.   2
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األحيان  واملتوترة غالب  املستقرة  السياسية غري  العالقات  أّن طبيعة  إىل  باإلضافة  استقراره.  لتهديد 
حالت دون تثبيت نظام تعاوين تنموي يف هذه املنطقة، وإّنام كل هذا جعل من مياه النيل مورد يؤّجج 
وتطويرها  املائية  املوارد  لتنمية  متكاملة  إدارة  لتحقيق  السعي  عوض  النيلية  الدول  بني  رصاعات 

لالستجابة للطلب املتزايد عليها. 

      لذلك البد من عرض أهم املحطات التي تقّرب السلوك الرصاعي يف منطقة حوض النيل، ومن 
املهم إذا رصد األسباب التي تؤدي إىل توتري العالقات بني دول حوض النيل الثالث مرص، والسودان 
وأثيوبيا باعتبار أّن البلدين األولني ينتميان إىل املنطقة العربية وتدخالن يف دائرة األمن املائي العريب 
وأّن أثيوبيا متثل هتديدا له باعتبارها من أكثر دول احلوض الراغبة يف تغيري الواقع القائم دون أن ننسى 
دور دولة جنوب السودان باعتبارها وحدة سياسية وليدة يف املنطقة سيكون هلا تأثري عىل األمن املائي 
يف حوض النيل بالنسبة كذلك ملرص و السودان )اخلرطوم( وذلك من خالل مطالبتها بحصتها يف هنر 
النيل. دون أن ننسى الرتكيز عىل دور األطراف اخلارجية يف تفعيل الرصاع عىل املياه يف املنطقة النيلية.

    الرصاع عىل املياه يف حوض النيل له امتدادات تارخيية ال يمكن حرصها يف هذا املوضع، لذلك 
ترى العديد من الدراسات أّن املياه يف منطقة حوض النيل ستصبح مفتاح السالم أو احلرب خصوصا 
مع عدم وجود مقاربة قانونية ملزمة بتنظيم استغالل مياه األهنار، حيث اقترص األمر عىل املعاهدات 
املربمة بني الدول املعنية والتي أصبحت فيام بعد -أي االتفاقيات  مصدرا للنزاع كام حدث مع دول 

حوض النيل، بحيث أّن هناك من يتمسك هبا ومن يرغب يف تغيريها.

واملعروف أّن الرصاع عىل املياه يف حوض النيل يرتبط باخلالفات القائمة حول كيفية تقاسم املياه 
باإلضافة اىل تأثريات تغرّي املناخ العاملي.1 ومنه يأخذ هذا النزاع منطلقه األسايس حول مدى رشعية 
االتفاقيات املربمة التي هتدف إىل تنظيم استغالل مياه النيل بحيث يدخل النزاع عىل مياه حوض النيل 

يف دائرة سياق اجلدل السيايس والقانوين بني الدول املصب واملنبع.

    إالّ أّن الفرتة بني 1999-1990 متّيزت بكون العالقات بني دول احلوض باهلدوء النسبي بحيث 
تشنّها  التي  اريرتيا، والغارات  القوى االنفصالية يف  املستمر مع  بفعل الرصاع  أثيوبيا مشلولة  كانت 
الداخيل  السودان ممزقا بفعل االنقسام  املستقلة. وكان  اريرتيا  الصومال، وفيام بعد بفعل احلرب مع 
والرصاع االنفصايل يف اجلنوب؛ وكانت دول اهلضبة االستوائية حمطمة بفعل النزاع االثني والسيايس.2 

- مايكل كلير، مرجع سابق الذكر، ص 178.   1
-نفس املرجع، ص174.   2



107107 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم:  الباحثة/ ليلى كرفاح

واالستثناء كان سنة 1994 عندما أرسلت مرص قواهتا إىل منطقة حاليب، وهي منطقة حدودية متنازع 
عليها تقع عىل البحر األمحر، لو أّن اخلرطوم كانت بصدد أن تلغي اتفاقية 1959م وتتجاوز سحوباهتا 

السنوية البالغة 18.5 بليون مرت مكعب التي يسمح هبا هذا االتفاق.1

    ترجع بدايات التوتر بني مرص وأثيوبيا عىل النيل اىل اخلمسينيات، واتضحت عندما قامت كل 
من الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل بالضغط عىل الرئيس املرصي آنذاك مجال عبد النارص وذلك 
عندما قامت بتشجيع أثيوبيا وذلك من خالل إعداد دراسات حول إمكانية تنفيذ أربعني مرشوع حول 

روافد النيل إالّ أّن املشاريع تلك معلقة. 

  إالّ أّن سنة 2004 عرفت نوعا من التصعيد ٬عندما رفعت كل من كينيا، أوغندا، أثيوبيا، وتنزانيا 
دعوهتا بالتعديل يف االتفاقيات وعدم االعرتاف باالتفاقيات السابقة. كام أظهرت املفاوضات اخلاصة 
ودول  النهر،  دول  بني  حادة  ثنائية  وجود  املاضية  العرش  السنوات  مدى  عىل  النيل  حوض  بمبادرة 
املصب. وتعترب دول املصب أّن مياه النيل هي املورد األسايس للحياة، وترفض تغيري االتفاقيات فمياه 
النيل متثل هلا قضية متّس أمنها القومي باألساس. لذا حتاول احلفاظ عىل حقوقها التارخيية املكتسبة، ويف 
املقابل تعترب دول املنبع أّن هذه املياه تنبع من أراضيها وملك هلا، وجيب أن تستفيد منها بشكل أكرب.2  

التوصل  بالقاهرة يف  النيل يف اجتامعها  2010 فشلت دول حوض  أفريل      ويف منتصف شهر 
التفاق عىل حصص كل منها يف مياه النهر، فكان اخلالف بني دول املنبع الثامنية من جهة ودولتي املصب 
مرص والسودان حيث متسكت دولتي املصب بحقوقهام التارخيية املوثقة يف اتفاقيتي 1929و1959م. 
ولقد جرى توقيع اتفاقية جديدة من أجل تقاسم أكثر عدالة ملياه النيل يف مدينة عنتيبي بأوغندا. ومل 
تشارك مرص والسودان وأعلنا معارضتهام ملرشوع هذا االتفاق اإلطاري اجلديد. بحيث أّن هذا النص 
اجلديد يلغي اتفاقيتي 1929و 1959م ويسمح لدول احلوض باستخدام املياه التي تراها رضورية مع 

احلرص عىل عدم اإلرضار بالدول األخرى.3 

والنزاع يف حوض النيل مل يقترص عىل النقاش حول رشعية املعاهدات التارخيية املربمة لتقسيم مياه 
النيل وإّنام وقفت وراءه جمموعة من املؤثرات واألطراف التي كانت حريصة عىل تفعيل هذا النزاع 

- نفس املرجع، ص178.   1
٬http//2  - عاصم فتح الرمحن، ألبعاد واملصالح اإلقليمية والدولية يف إقليم حوض هنر النيل

sudanaise/com.  يف2008/05/19. 
3  - حممد مصطفى، أزمة مياه النيل بني مطرقة املستعمرين وسندان حكام حوض النيل، مجلة الوعي: عدد 

274 لبنان، 2010، ص23. 
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وفق ما تقتضيه لعبة املصالح وبالتايل:   

انعكاسات  وماهي  النيل  حوض  منطقة  يف  النزاع  تفعيل  يف  اخلارجية  األطراف  دور  هو  ما   
املستجدات اإلقليمية الراهنة مع انفصال جنوب السودان عىل مستقبل املياه يف حوض النيل؟

شعارها  ترمجه  ما  وهذا  اإلرسائييل  االسرتاتيجي  الفكر  يف  كبريا  حّيزا  تشّكل  املياه  كانت  لطاملا     
التقليدي« أرضك  يا إرسائيل من الفرات إىل النيل« وهذا يفرس أّن حدود إرسائيل هي حدود أمنها املائي، 
ولقد خصص شمعون بريز جزءا كبريا من كتابه الصادر عام 1993م بعنوان »الرشق األوسط اجلديد« 
ملوضوع املياه، حيث قال« أّن املياه كانت وال تزال عامال رئيسيا يف السياسة املعارصة، كام أّن العالقات 
بني دول املنطقة كانت وستظل تتشّكل عموما بفعل السياسة املائية« من كل ما سبق يتضح أّن املياه حتتل 

مرتبة متقّدمة يف أولويات العقيدة االسرتاتيجية اإلرسائيلية ومتثل قيمة عليا يف سلم القيم اإلرسائيلية1

 Water »املياه عسكرة  باسرتاتيجية  يسمى  فيام  ظهر  إلرسائيل  بالنسبة  املياه  أمهية  إّن 
مثلام  بالقوة  املياه  مصادر  معظم  عىل  سيطرت  إرسائيل  أّن  بحيث    »militarisation stratégie
أزمة  املياه بسبب  لبنان الستنزاف  2006م حيث استهدفت جنوب  لبنان يف  حدث يف عدواهنا عىل 

املياه التي كان يعاين منها القطاع الصناعي يف تل أبيب. 

      لذلك ال بد من اإلشارة إىل األطامع اإلرسائيلية يف مياه النيل والتي تعترب ذات أبعاد تارخيية، 
ظهرت بوضوح يف القرن العرشين مع مطالب »ثيودر هرتزل« التي قّدمها لربيطانيا واملتمثلة يف توطني 
اليهود يف سيناء واستغالل ما فيها من مياه جوفية وبعض مياه النيل، ولقد رفضت بريطانيا ذلك نظرا 

لطبيعة الظروف السياسية واالقتصادية التي تتعلق بالظروف الدولية.2 

    يقول الدكتور أمحد فوزي خبري املياه باألمم املتحّدة أّن إرسائيل حارضة بقوة يف دول حوض 
النيل وهلا دورها املؤثر يف هذه الدول، مضيفا أّن إرسائيل تستخدم هذا الدور كورقة ضغط لتحقيق 
مطالبها خاصة فيام يتعلق بالرصاع العريب اإلرسائييل، وأكّد أن الدور اإلرسائييل يف دول احلوض يؤثر 

بالسلب يف حصة مرص من مياه النيل.3 

     وحتاول إرسائيل التحكم يف ملف مياه النيل بإعادة الفالشا* إىل أثيوبيا كسادة لبحرية تانا للعمل 

- حممود سليامن، "مرص والسودان وهتديد األمن املائي التواجد اإلرسائييل يف حوض النيل والقرن   1
اإلقليمي"، جملة الدراسات االسرتاتيجية، ع75، املجلد، 18 يناير، 2005، ص30-24. 

- رفعت سيد أمحد، "الرصاع املائي: األبعاد الكاملة للرصاع حول املياه بني العرب وإرسائيل الواقع   2
واملستقبل، ط1، القاهرة، مؤسسة األهرام للنرش والتوزيع، 1993، ص15. 

-زبيدة عطا، إرسائيل يف النيل: ط1، القاهرة، 2010، ص12    3
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عىل صعيد اسرتاتيجي خلدمة أهداف تتعلق بتعميق الشكوك والقطيعة بني دول البحر األمحر ودول 
حوض النيل.1 ولقد اعتربت إرسائيل نفسها جزءا من خمطط يتعلق بحوض النيل٬ ولقد أشارت إىل 
ذلك العديد من الدراسات عن سعي إرسائيل الدائم لتكريس انفصال جنوب السودان عن شامله٬ 
وزرع وتد إرسائييل الستغالله كورقة ضغط عىل مرص٬ والّلجوء اىل اسرتاتيجية شّد األطراف٬ وهي 
قائمة عىل إثارة الفرقة والعنرصية بني األقلّيات مما يؤدي إىل املطالبة باالنفصال؛ بحيث أّن إرسائيل 
كانت ترى أّن السودان يمثل امتداد طبيعي داخل االسرتاتيجية اإلرسائيلية األمنية يف منطقة القرن 
رضب  عىل  إرسائيل  عملت  ولقد  ملرص.2  اجلنويب  االسرتاتيجي  العمق  يمثل  فالسودان  اإلفريقي، 
وحدة السودان التي انتهت بانفصال جنوب السودان يف 9 جويلية 2011 والذي أصبح أمرا واقعا 
حيظى باالعرتاف الدويل كدولة حادية عرشة يف حوض النيل؛ والذي تسعى من ورائه إرسائيل ليس 
يف رضب وحّدة السودان فقط وإّنام يف عرقلة مشاريع املياه يف املنطقة٬ والسيطرة عىل مياه النيل لتهديد 
األمن القومي ملرص والسودان. وباعتبار أّن جوبا هي دولة وليدة فهناك من يؤكد أهّنا ستمثل سندا 
سياسيا لدول حوض النيل ضد إرادة القاهرة واخلرطوم. وبالتايل تعترب مسألة تقاسم مياه النيل إحدى 
أهم املشاكل التي سيطرحها انقسام السودان وإعادة صياغة منطق التحالفات والرتتيبات التي ستؤثر 
التوازنات سوف يكون لصالح  إعادة صياغة  املستفيد من  أّن  املؤكد  املنطقة ومن  التوازنات يف  عىل 
الدول التي لعبت دور يف تكريس انفصال السودان عن جنوبه واملتمثلة أساسا يف إرسائيل والواليات 

املتحّدة األمريكية أثيوبيا وأوغندا.

   ويتمثل التهديد الذي متثله دولة جنوب السودان-جوبا- يف هتديد األمن املائي لكل من مرص 
بحر  فيام يسمى بحوض  النيل  مياه  تطالب بحصتها يف  قد  أّن جوبا  والسودان -اخلرطوم- يف كون 
اجلبل )الناظم األول لنهر النيل(، وهذا ما سيحقق ألثيوبيا السيطرة الكاملة عىل النيل األزرق الذي 
يمثل الرشيان الرئييس. بمعنى أن قيام دولة جنوب السودان كدولة جديدة يف منظومة دول حوض 
النيل هيّدد تأمني مصالح السودان ومرص يف مياه النيل عرب االستقطاب املتوقع لدولة اجلنوب من قبل 
دول املنبع يف إطار رصاعها مع دولتي املصب -السودان ومرص- اهلادف إلجياد معادلة جديدة حتكم 

قسمة املياه بني دول احلوض.  

   مل خيطئ املحّللون االسرتاتيجيون عندما أكّدوا أّن هتديد األمن املائي لكل من مرص والسودان 

نفس املرجع، ص13. -  1
 * الفالشا أو الفالشا مورا تعتربهم إرسائيل هيود وهناك من يرفض هذه الفكرة ويقول أّنه ال شك يف إفريقيتهم. 

- نفس املرجع، ص 21-19.   2
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املتحّدة  التهديد؛ فالواليات  البنية اإلقليمية والدولية تسعى لتكريس هذا  أّن  باعتبار  هو هتديد جاد 
الدول  تدخل  بحيث  العربية  الدول  حيال  اجلوار  دول  سياسات  صياغة  إلعادة  تسعى  األمريكية 
املتامخة للسودان أو الواقعة عند حوض النيل هذه الدائرة االسرتاتيجية يف احلسابات األمريكية؛ وهذه 
العملية استعرضت سياسات دول مثل اريرتيا وأثيوبيا وكينيا وأوغندا لتحوالت نحو تأزيم عالقاهتا 

مع مرص والسودان.1    

    وتشري األدبيات االسرتاتيجية األمريكية عن نقطة الضعف اجليوبولتيكية لكل من مرص والسودان 
والتي تتمثل يف املياه، ويقول الدكتور »فريد ستنجر« أستاذ البيئة يف جامعة فرجينيا عىل أّنه ليس هناك 
أفضل وأنجع من سالح املياه الستخدامه يف مواجهة السودان ومرص.2 ويؤكد وزير الدفاع األمريكي 
األسبق »رامسفيلد« أّن لكل من الواليات املتحّدة وإرسائيل مصالح شاملة ومشرتكة يف املنطقة ذات 
هذه  يف  اإلرسائيلية  اجلهود  دواعي  تدرك  املتحّدة  والواليات  وسياسية.  واقتصادية  اسرتاتيجية  أبعاد 
املنطقة احليوية بل تّدعمها اقتناعا منها بأّن هذه املصالح ختدم يف هناية املطاف مصالح الواليات املتحّدة.3 

أعضاء  بني  أبيب  تل  اجتامع عقد يف  »مايكل كلري« عن  األمريكي  السيايس  املحّلل  ولقد كشف 
النيل، كام  منابع هنر  إقامة مشاريع مشرتكة عند  تناول بحث  أثيوبيني،  الكنيست اإلرسائييل ووزراء 
كتب أّن األجندة اإلرسائيلية تقوم عىل إقناع الوزراء األثيوبيني باستكامل املشاريع املشرتكة التي كانت 
قد توقف العمل هبا. وأشار إىل أّن هذه املرشوعات تتضمن إقامة أربعة سدود عىل النيل حلجز املياه 
وتوليد الكهرباء وضبط حركة املياه باجتاه السودان ومرص، وذلك هبدف إشغال مرص يف قضية متّس 

أمنها القومي وهي قضية املياه.4      

لالستئثار  السدود  من  املزيد  إقامة  عىل  أثيوبيا  تشجيع  وراء  بقوة  تقف  إرسائيل  أّن  نجد  لذلك 
بكميات أكرب من املياه انتهت هذه املحاوالت مع رشوع أثيوبيا ببناء سّد النهضة الذي تزامن فعال مع 
األحداث السياسية يف مرص يف 2011م أي يف أفريل من نفس السنة؛ ومما ال شك فيه أّن متويل هذا 

السّد هو متويل إرسائييل.

    ونظرا إىل أّن ملف النيل هو ملف شائك فإّن بناء مثل هذا السّد أدى إىل تصعيد املواقف ويف 
1  - حلمي عبد الكريم الزعبي، التوظيف األمريكي املحتمل للعوامل اخلارجية ضد مرص؛ هتديد األمن 

املائي لكل من مرص والسودان )جملة دراسات(، الدار العربية للدراسات والنرش، العددين 24-25 بعد 196 املجلد 
الثامن عرش، 2006، صص84-83. 

-نرشة Background، مركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية، جامعة جورج تاون، 2003.  2
-تقرير العميد املتقاعد أكرم حسني رشيف)اخلبري(، واشنطن يف 2003/2/1.   3

- زبيدة عطا٬ مرجع سابق٬ ص23.   4
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مقابل ذلك أكّدت أثيوبيا أّن هذا السّد ال يتعدى األسباب التنموية وبذلك نجّد أّن أثيوبيا نجحت يف 
الرتويج لبناء السّد بتعاطف دويل. هذا السّد لقب بسّد األلفية نظرا لكونه أكرب سّد يف منطقة حوض 
 5 75مليار م³ من املياه وهو ما يعني تبوير  145مرتا بطاقة ختزينية تصل إىل  النيل بارتفاع يصل إىل 
ماليني فدان زراعة يف مرص كام سيقلل من حصة مرص من املياه بام يوازي 18 مليار مرت مكعب. ويؤكد 
الدكتور مغاورى شحاتة« اخلبري يف جمال البيئة« أّن رشوع أثيوبيا يف بناء سّد النهضة ما هو إالّ متهيد 
لفكرة بيع املياه، كام سيؤدي إىل حرمان مرص من زراعة حماصيل اسرتاتيجية حتتاج مياها غزيرة منها 
قصب السكر والقطن واألرز كام ستتأثر كمية الطاقة الكهربائية التي حتصل عليها لتقل بنسبة 40%. 1 

   ويف ظّل بحث األزمة الراهنة بشأن إقامة سّد األلفية تّم إرسال جلنة اخلرباء الدولية التي أكّدت 
بدورها يف تقريرها األخري أّن حجز املياه وفرتات ملء اخلّزان خاصة يف أوقات اجلفاف والذي سيؤّثر 
يف منسوب السّد العايل إىل أقل منسوب تشغل له ملّدة أربع سنوات متتالية مما سيؤثر عىل مياه الرّي 
وتوليد الطاقة الكهربائية. وال شك بذلك يف أّن أمن مرص من أمن النيل٬ وأّي حماولة لتغيري األمر 

الواقع أو املساس بحصة مرص من مياه النيل؛ جيعل من املسألة غري قابلة للمساومة.

     ومن هنا يتبنّي لنا أّن تواجد إرسائيل يف منطقة حوض النيل هو جتسيد السرتاتيجية شّد األطراف 
ولقد عرب عنها بن غوريون رئيس الوزراء اإلرسائييل يف قوله »أّن املعركة مع الدول العربية لن تدور 

عىل خطوط املواجهة بل ستدار من قبل إرسائيل يف ساحات بعيدة«2.

لذلك عملت إرسائيل عىل تطوير شبكة عالقاهتا خاصة مع أثيوبيا يف خمتلف املجاالت االقتصادية 
والسياسية واألمنية، وتبنّي الباحثة اإلرسائيلية »هيوديت رونني« كيف أّن احلضور اإلرسائييل متعاظم 

يف هذه املجاالت الثالثة كام ييل3:

    املجال االقتصادي: دور إرسائيل متعاظم يف تطوير الزراعة يف أثيوبيا وخاصة يف تعضيد مشاريع 
الرّي وإقامة السدود عىل منابع النيل.

    املجال األمني: ال خيتلف األمر كثريا فيام يتعلق هبذا اجلانب للعالقات األثيوبية اإلرسائيلية٬ فام 

1  - حنان بدوي وحنان السمني، خماطر سّد النهضة عىل مائدة بحث املنتدى املرصي للتنمية املستدامة، 
الشبكة العربية للبيئة والتنمية، العدد 256 يوليو 2013 عىل املوقع  www.readnet work.org   تاريخ الزيارة 

يف 2013/10/10. 
- طالل حمي الّدين، مرجع سابق، ص76.    2

3  -هيوديت رونني، العالقات اإلرسائيلية اإلفريقية يف مستهل القرن احلادي والعرشون، مركز ديان 
ألبحاث الرشق األوسط، 2003. 
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زالت إرسائيل تصدر األسلحة املصنّعة فيها إىل أثيوبيا بام فيها قطع غيار الطائرات. ومن بني األسلحة 
املصدرة عام 2002 وقّدرت بحوايل 50 مليون دوالر اآلليات القتالية املدرعة من طراز رايب ورامجات 

صواريخ ووسائل دفاع جوي.

بني إرسائيل  التحالفات  إحياء  التفكري يف  بإعادة  تتعلق  إىل مؤرشات  السيايس: تضاف  املجال    
أمهية  ذات  أصبحت  أهّنا  باعتبار  إريرتيا  مع  كذلك  عالقاهتا  ننسى  أن  دون  اإلقليمية.    والقوى 
اسرتاتيجية بعد أن سيطرت عىل املدخل اجلنويب للبحر األمحر الذي تعتربه إرسائيل الرئة التي تتنفس 

هبا واملنفذ الذي تطّل منه عىل أفريقيا. 

     وجيب اإلشارة كذلك إىل أّن تّدخل إرسائيل يف منطقة حوض النيل ال يتوقف عند خلفية الرصاع 
العريب اإلرسائييل وإّنام خيدم املصالح االقتصادية اإلرسائيلية كذلك من خالل اقتطاع مساحات زراعية 
شاسعة من أجل استغالهلا إلنتاج حماصيل ومنتجات لغرض االستهالك يف إرسائيل أو االستخدام 

من قبل الصناعات العسكرية باعتبار أّن إرسائيل تعاين من شّح املياه. 

الدكتور فريد ستنجر. وهذا ما جيعل  النيل مصدر حياة وفناء عىل حّد تعبري     لذلك تعترب مياه 
إرسائيل والواليات املتحّدة األمريكية تدرك أمهية النيل يف إعادة هندسة الرشق األوسط ولقد عربت 
ال  »نحن  قال  عندما  ديان«  »عوزي  مع  اإلرسائيلية  االسرتاتيجية  الدراسات  أحد  الفكرة  هذه  عن 
نحتاج إىل استخدام أسلحة الدمار الشامل من أجل هزيمة مرص فنحن نستطيع عن طريق نرش اجلفاف 
يف مرص والسودان نتيجة لوقف مياه النيل أن حتقق نتائج حاسمة ال تستطيع األسلحة التقليدية وغري 

التقليدية إحرازها.«1

      وملا كانت مياه النيل إذا أحد أهم ركائز األمن القومي املرصي والسوداين ويف ظل املستجدات 
الراهنة مع بناء سّد النهضة الذي سيحرم مرص من حصتها املائية املعروفة تارخييا مما يدخل مرص حقا 
يف دائرة هتديد حقيقية كان ال بد من طرح السؤال التايل: هل ستستند مرص إىل حتريك دبلوماسيتها 
حلل ملف النيل بام يريض اجلميع؟ وإذا مل تنجح الوسائل السلمية هل ستدخل مرص يف املواجهة بقوة 
السالح؟   هذا السؤال قد جيد اإلجابة رّبام بصفة مؤقتة أّنه عىل هامش القمة العادية الثالثني لالحتاد 
مريام  اإلثيويب هاييل  الوزراء  البشري ورئيس  السوداين عمر  نظريه  املري مع  الرئيس  التقى  اإلفريقي 

ديسالني أين نفى هؤالء أّي أزمة بشأن سد النهضة.

      جيب التأكيد أّن أزمة حوض النيل ال تقترص فقط عىل إقامة هذه املشاريع، وإّنام أيضا يف جدّية 
- نفس املرجع٬ ص78.   1
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أّن  العلمية  الدراسات  تؤكد  بحيث  النهر؛  منسوب  عىل  املناخي  التغرّي  تأثري  خالل  من  األزمة  هذه 
نقص تساقط األمطار وتعرض البحريات الكربى لظاهرة التبّخر بسبب االرتفاع يف درجات احلرارة، 
خاصة مع تزايد احتياجات السكان يف منطقة حوض النيل. وبالتايل هل ستتوجه دول حوض النيل إىل 
إقامة اسرتاتيجيات تعاونية ملواجهة اخلطر القادم أم إىل انتهاج اسرتاتيجيات قطرية قائمة عىل النزعة 

الرصاعية جتّسد فكرة احلرب عىل املياه؟

وكيف يمكن ضامن أمن النيل بالوسائل السياسية يف عامل متغرّي، تتعارض فيه املصالح، وتتداخل 
فيه العوامل الداخلية مع العوامل اخلارجية؟

اخلامتة: 

     تعترب مسألة املياه حتّديا أساسيا متعدد األبعاد )السياسية، االقتصادية، واالجتامعية، واألمنية(، 
ومنه فإّن العالقات الدولية مل تعد ترتكز عىل التطور التارخيي أو اجلوار اجلغرايف أو التشابه الديني، بل 
أصبحت املصالح املتبادلة والقضايا املشرتكة والتعاون اإلقليمي من القواعد األساسية التي تتحكم يف 
مسار العالقات والسياسات بني الدول، لذلك فإّن العالقات املائية أخذت حّيزا يف النّقاشات العاملية، 

باعتبار أّن موضوع املياه رضورة ال يمكن جتاهلها يف تنمية العالقات بني الدول.

برغم تعدد مقاربات الفقه القانوين الدويل، الذي هيتم بالتعاون املائي أو الرصاع عىل املوارد املائية 
التي تتعرض ملزيد من التحديّات يف الكمّية والنوعية، واجلهود القضائية يف فّض النزاعات املائية بالطرق 
السلمية ووضع مقاربة وقائية للحيلولة دون مثل هذه النّزاعات التي قد تؤدي إىل مزيد من التعقيدات 
يف العالقات الدولية، إالّ أّن فكرة احلروب عىل املياه أصبحت ختاض بشكل واسع يف الساحة العاملية. 
من خالل تتبع ديناميكية النزاع يف حوض النيل تالحظ الدراسة أنه متذبذب ما بني االنفراج واالستقرار 
النسبي والتأّزم الذي يتخذ طابع التصعيد يف الترصحيات السياسية، بسبب االعرتاض الدائم من قبل 

دول املنبع خاصة أثيوبيا عىل االتفاقيات القانونية املنّظمة الستغالل مياه النهر.

إّن إدارة النزاع يف حوض النيل من قبل األطراف الثالث مرص، أثيوبيا والسودان خيتلف بحسب 
مصالح وتصورات كل طرف لدوره يف املنطقة ومكاسبه من النهر، ففي حني تتجه اإلدارة املرصية 
نحو اسرتاتيجية فرض األمر الواقع، تتجه االسرتاتيجية السودانية نحو احلفاظ عىل الوضع، وباملقابل 

تسعى أثيوبيا إىل تغري الوضع.
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»املوقف السوداين من أزمة مياه النيل و تأثريه على األمن القومي املصري«
 Sudanese Position on the Water Nile Crisis and Its impact“

”on The Egyptian National Security
الباحثة : صفاء محمد محمد

 طالبة ماجستري علوم سياسية – جامعة القاهرة

امللخص:

تتناول هذه الدراسة واحدة من األزمات املائية التي كثريا ما تؤرق العامل عامة وأفريقيا خاصة وذلك 
بسبب املخاوف الدائمة من اندالع ما ُيسمى بحروب املياه، هذه األزمة هي أزمة مياه النيل التي بدأت 

تظهر بشكل رصيح وعلني يف العقد األخري.

عىل الرغم من تعدد األطراف يف هذه األزمة ولكن ظل الرتكيز عىل ثالثة أطراف وهم دولة املنبع » 
إثيوبيا » ودولتي املصب » مرص و السودان«. لذا هتدف الدراسة للرتكيز عىل املوقف السوداين كأحد 
أطراف األزمة ومن الدول املحورية فيها ودراسة أسباب تغري موقفها من سد النهضة مؤخرا و الذي 
اعترب أحد النقط اخلالفية بني مرص و السودان باعتبارمها دولتي مصب يف مواجهة دولة املنبع و أخريا 

سوف يتم التطرق إىل تأثري املوقف السوداين عىل األمن القومي املرصي.

الكلامت املفتاحية: أزمة مياه النيل، سد النهضة، العالقات السودانية – اإلثيوبية، العالقات السودانية 
- املرصية

Abstract:

This paper is tackling one of the water crisis which is disturbing the world 
generally and Africa specifically since there are persistent fears from 
eruption of what so called “water wars”. This crisis is Water Nile crisis 
which has begun to appear on the surface since the last decade.                                                                                                                                      
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»املوقف السوداين من أزمة مياه النيل و تأثريه على األمن القومي املصري«

In spite of the multitude of the parties in this crisis, but the focus is mainly 
on 3 parties which are Ethiopia “water producer state”, Egypt and Sudan 
“water consumers’ states”. Therefore, this paper is focusing on one of the 
parties which is the Sudanese state, that considered to be one of the central 
states affected by the Nile crisis, and try to understand the reasons for the 
change in the Sudanese position towards the renaissance dam recently 
and it has been one of the points of disagreements between Egypt and 
Sudan, finally, it will be tackled the impact of Sudanese position towards 
the dam on the National security of Egypt. 

Keywords: Water Nile crisis, Renaissance dam, Sudanese- Egyptian 
relations – Sudanese-Ethiopian relations                                         

املقدمة:

تتناول هذه الورقة البحثية واحدة من أهم الرصاعات التي تؤرق الساحة اإلقليمية اإلفريقية و هو 
)بوروندي  املنبع  النيل من دول  منطقة حوض  تتكون  النيل، حيث  منطقة حوض  املائي يف  الرصاع 
- رواندا - اثيوبيا - كونغو الديمقراطية - أوغندا- إريرتيا - كينيا - تنزانيا( و دول املصب )مرص - 

شامل السودان - جنوب السودان( .1

إزاء دول املصب والتي  التي اختذت موقف موحد  املنبع  بادئ األمر - بني دول  متثل الرصاع - ىف 
بدورها قامت ببلورة موقف يعرب عن اجتاهاهتا برفض االنتقاص من حقوقها املائية.  تعددت العوامل 
التي أدت إىل ظهور الرصاع بني دول املنبع ودول املصب عيل السطح بعد أن كان كامنا. و ٌيعترب من 

أهم األسباب الرئيسية التي أدت إىل  تفاقم الرصاع املائي يف منطقة حوض النيل ما يىل :

أوالً : تشهد منطقة حوض النيل تزايد كبري يف عدد السكان، حيث يقطن حوايل ٤٠٠ مليون نسمة ىف 
منطقة حوض النيل . و من املتوقع أن بحلول عام ٢٠٥٠، سوف يتضاعف عدد السكان ما بني ٧٥٠ 

-٨٥٠ مليون نسمة و هذا سوف يؤدى إىل زيادة ىف الطلب عىل املياه بشكل كبري2



119119 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم: الباحثة : صفاء حممد حممد

ثانياً  :  ذكرت بعض األبحاث أن هناك ٦ دول ىف منطقة حوض النيل ٌيعتربون من أفقر الدول ىف العامل 
، هذه  املؤرشات تضع عبئاً  عىل املوارد املائية و ذلك ألن من أجل إحداث طفرة تنموية ىف هذه الدول 

الفقرية ، هذا يتطلب استهالك أكثر للمياه و هذا يعنى استمرار الرصاع عىل املوارد املائية.3

اثيوبيا تساهم بنسبة ٨٥  النيل إىل منتجني و مستهلكني للمياه، حيث أن  ً: ينقسم دول حوض  ثالثا 
% من مياه النيل بينام هناك دول أخرى مثل مرص و التي تعترب  األكثر استهالكا ً للمياه . إذن الرصاع 
والتنافس  يكمنان ىف وجود احتياجات، مصالح و رؤى خمتلفة بني الدول و عدم قدرهتم عىل الوصول 

إىل صيغة رؤية مشرتكة يف بعض الفرتات.4

رابعا ً :  ال أحد يستطيع إنكار وجود ظاهرة تغري املناخ ، هذه الظاهرة التي أصبحت عبئا ً ليس فقط 
عىل القارة اإلفريقية و إنام عىل العامل أمجع ، حيث يصاحبها تغريات بيئية حادة من جفاف يف بعض 
املناطق أو سيول أو فيضانات ىف بعض املناطق األخرى ، و هذا يؤدى بالرضورة إىل رصاع عىل املوارد 

املائية و املوارد الغذائية التى ترتبط ارتباطا ً لصيقا ً باملاء.5

ً :  يتسم حوض هنر النيل بخصوصية متيزه عن باقي األحواض ، تتمثل هذه اخلصوصية يف  خامسا 
ً ىف حوض هنر النيل ، حيث عيل الرغم من استقبال احلوض  حمدودية املوارد املائية التي تبقي فعليا 
املائية  ) حوايل ١٦٦٠ مليار مرت مكعب ( و لكن حوايل ٩٥ % من هذه  املوارد  لكميات كبرية من 
الكمية ال يصل ملجرى احلوض  نتيجة عوامل مثل الترسب األرىض و البخر و غريه. يضاعف هذه 

املشكلة من حمدودية املوارد املائية و حدوث عجز مائي  أمام الطلب املتزايد عيل املياه .6

 قد عَجلت كل هذه األسباب سالفة الذكر باإلضافة إىل أسباب أخرى  إىل نشوء الرصاع املائي يف 
حوض هنر النيل  و إىل تفاقم أزمة سد النهضة التي أعلنت أثيوبيا نيتها عن بنائها يف بدايات العقد 
السابق و لكن هذا الرصاع كان كامنا ً حتى بدايات العقد احلايل و ظهرت أحد جتليات هذه األزمة 
بتوقيع  ٦ دول من حوض النيل عام ٢٠١٠ عىل االتفاق اإلطاري  تبعتها دول أخرى ما عدا مرص و 
شامل و جنوب السودان  حيث هذه االتفاقية  قد أسقطت االعرتاف باحلقوق التارخيية لدول املصب 

ىف هنر النيل7 و الذى كان مثار نزاع بني دول املصب و املنبع.

املشكلة البحثية:

تدور إشكالية البحث حول واحدة من أهم الدول املحورية - بالنسبة ملرص باعتبار أن هناك تاريخ 
مشرتك واجلوار  اجلغرايف ومصالح اقتصادية و أمنية مشرتكة – و هي السودان، حيث تعترب السودان 
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 ً طرفا هاما يف ملف املفاوضات حول أزمة سد النهضة فهي أحد دول املصب و التي كانت تارخييا 
معنية بشكل كبري باملسألة املائية يف االتفاقيات التارخيية يف حوض النيل. باإلضافة إىل موقع السد الذي 

يبعد فقط عن السودان بحوايل ٢٠ كم عىل احلدود السودانية – اإلثيوبية.8

احليوي  امللف  هذا  بخصوص  السوداين  و  املرصي  املوقف  بني  اتساق  وجود  من  فيه  الشك  ومما 
باعتبارمها دولتي مصب ٌيمثل دائام عامال داعام و قويا بالنسبة إىل السياسة اخلارجية املرصية، و لكن 
ٌأثري ىف اآلونة األخرية أن هناك تغريا ملحوظا حول املوقف السوداين من سد النهضة. لذلك حتاول 
هذه الدراسة استجالء مدى وجود تغري يف املوقف السوداين من سد النهضة من عدمه ، باإلضافة إىل 
حماولة حتليل و تفسري هذا التغري يف ضوء العالقات املرصية -السودانية من جهة و العالقات السودانية 

– اإلثيوبية من جهة أخرى.

األسئلة البحثية:

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل عدة أسئلة بحثية والتي هي كالتايل:

- إىل أي مدى كان هناك اتساق بني املوقف السوداين واملرصي خاصة يف املفاوضات التي ٌأجريت 
متهيدا لبناء سد النهضة مثل املفاوضات حول اتفاقية عتيبي؟

- إىل أي مدى حدث تغريا يف املوقف السوداين إزاء سد النهضة؟ 

- ملاذا شهد املوقف السوداين هذا التغري إزاء هذا امللف؟

وما تأثري هذا املوقف السوداين   عىل األمن القومي املرصي؟؟

أهداف الدراسة وأمهيتها:

تنبع أمهية الدراسة من كون أهنا قضية هلا تداعياهتا عىل الساحة الدولية وتشغل بال اهليئات الرسمية 
للدولة  اإلقليمي  األمن  أعمدة  أحد  ُتعترب  السودان  أن  خاصة  واملرصية  السودانية  الرسمية  وغري 

املرصية.

تم طرحها  التي  البحثية  التساؤالت  إىل اإلجابة عىل  الدراسة  ; هتدف  الدراسة  بالنسبة ألهداف  أما 
سابقا، باإلضافة إىل حماولة حتليل املوقف السوداين بأسلوب علمي منهج خاصة يف إطار بيئة إقليمية 

و دولية تتسم بالتغري و التعقيد.
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منهج الدراسة:

     تعددت النظريات املفرسة للعالقات الدولية خاصة أن هذه الدراسة تتمحور حول املوقف السوداين 
والعالقات  جهة  من  السودانية  املرصية-  العالقات  عن  فصله  يمكن  ال  والذي  النهضة  سد  من 
السودانية – اإلثيوبية من جهة أخرى. لذا انطالقا من هذه املقدمة، ال نستطيع االعتامد كلية يف هذه 
الدراسة عىل نظرية واحدة وإنام سوف يتم التطرق إىل نظريتي الواقعية والليربالية يف تفسري املوقف 

السوداين من سد النهضة9.

عىل  احلفاظ  أجل  من  للدولة  سبيل  ال  وأن  الدول  بني  املصالح  تنافس  حول  الواقعية  النظرية  تدور 
مصاحلها سوى استخدام القوة. باإلضافة إىل ما سبق، طبقا للنظرية الواقعية، تتسم العالقات الدولية 
بالرصاع من أجل حتقيق أكرب قدر من النفوذ مقارنة ببقية الدول وأن ال سبيل للتعاون بني الدول أو 

التوفيق بني مصالح البالد.10

 أما بالنسبة للنظرية لليربالية، فهي عىل العكس، تتسم بنوع من املثالية التى تستهدف إجياد عامل بشكل 
كامل يعتمد عىل التعاون بني الدول و خلق مصالح مشرتكة بني الدول جتعل من الصعب شن حروب 

أو عداءات بني الدول و ذلك بسبب وجود ما يسمى باالعتامد املتبادل11

ُيعترب مفهوم االعتامد املتبادل من أهم املفاهيم التي تقوم عليها النظرية الليربالية حيث هذا املفهوم يقوم 
عىل وجود مصالح اقتصادية وجتارية بني الدول12، هذه املصالح املتبادلة سوف تؤدى إىل انخفاض 
نسبة الرصاع بني الدول، فاألمر ال يتوقف عند ذلك احلد، وإنام يمتد إىل وجود مصلحة مشرتكة بني 

الدول، سوف يّولد بالرضورة رغبة الدول املشرتكة يف رخاء وسالمة الدول األخرى.13

النظرية  هناك  جهة  من  حيث  السوداين  املوقف  تفسري  يف  النظريتني  هاتني  عىل  االعتامد  يمكن  لذا 
الواقعية التي يمكن استخدامها يف تفسري اختالف املصالح السودانية واملرصية جتاه أزمة سد النهضة 
و لكن ال يمكن االعتامد مطلقًا عىل النظرية الواقعية حيث الباحثة ترى أن هناك حدود هلذه النظرية 
بالتطبيق عىل املوقف السوداين وذلك ألن هناك العديد من العوامل جتعل من الصعب تطور اختالف 
املصالح بني مرص والسودان جتاه قضية أزمة سد النهضة إىل رصاع مسلح و ذلك ألن هناك التاريخ 
املتبادل جتعل من املحتم أن تصل الدولتان إىل نقطة  املشرتك واملوقع اجلغرايف باإلضافة إىل االعتامد 

مشرتكة حلل خالفاهتام و هذا ما ظهر جتلياته ىف الفرتة األخرية.
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تقسيم الدراسة:

ظل  يف  خاصة  املائية  األزمة  إزاء  السوداين  املوقف  البحثية  الورقة  من  األول  اجلزء  ىف  تناول  يتم  سوف 
املفاوضات التي حدثت بشأن االتفاق اإلطاري و التي قامت بتوقيعه معظم دول املنبع دون موافقة دولتي 
املصب. حيث يف ظل هذه املفاوضات، قد تفجرت نقاط للخالف بني دول املنبع و دولتى املصب خاصة 

فيام يتعلق بأدراج احلقوق التارخيية املكتسبة لدولتي املصب يف هنر النيل و ادراج رشط االخطار املسبق. 

أما اجلزء الثاين ، سوف يتم تناول تغري املوقف السوداين من سد النهضة و الذى تم يف إطار أوسع 
من تغري يف العالقات اإلثيوبية- السودانية من جهة و العالقات املرصية – السودانية من جهة أخرى 

أوال: املوقف السوداين خالل املفاوضات حول اتفاقية عتييب:

يتعلق  فيام  خاصة  املصب  ودول  املنبع  دول  بني  املفاوضات  هذه  خالل  خالفية  نقاط  هناك  كانت 
باالتفاقيات التارخيية ورشط االخطار املسبق الذي سوف يتم تناوله تفصيليا

 أ-املوقف السوداين من االتفاقيات التارخيية املتعلقة بتنظيم هنر النيل:

كبرية،  لفرتة  النيل  حوض  يف  املائية  األزمة  إزاء  املرصي  املوقف  مع  باتساق  السوداين  املوقف  اتسم 
حيث قامت السودان بتشكيل موقف موحد مع اجلانب املرصي إزاء دول املنبع بشكل عام وأثيوبيا 
بشكل خاص  و ذلك فيام يتعلق باملوضوعات اخلاصة باالتفاقيات التارخيية املرتبطة بتنظيم هنر النيل 

و فيام خيص رشط اإلخطار املسبق14 .

املنبع،  – إزاء دول  – إىل جانب مرص  التارخيية التي متسكت هبا السودان  أما فيام يتعلق باالتفاقيات 
فهناك اختالف يف الرؤي واآلراء بشأن هذه االتفاقيات بني دولتي املصب ودول املنبع. 12 فعىل سبيل 
املثال، متسكت مرص والسودان باالتفاقيات التارخيية مثل بروتوكول ١٨٩١بني بريطانيا وإيطاليا  التي 
حتظر عدم إقامة أي من املنشآت قد تؤثر عيل تدفق النيل. ٌيضاف إىل ذلك، هناك اتفاقية ١٩٠٢التي 
متنع االمرباطور االثيويب من إقامة أي من السدود عيل النيل األزرق. أيضاً  حتتوى اتفاقية لندن ١٩٠٦ 

و اتفاقية روما ١٩٢٥ عىل نفس املضمون الذى يمنع من إقامة املنشآت عىل النيل 15.

بالنسبة   .١٩٥٩ واتفاقية   ١٩٢٩ اتفاقية  مها  والسودان  مرص  بني  توقيعهام  تم  اتفاقيتان  هناك   ً أيضا 
املائية بام يساوى ٥,٥٥ مليار مرت مكعب  ً هلا عىل توزيع احلصص  التفاقية ١٩٥٩، تم االتفاق وفقا 

ملرص و5,١٨ مليار مرت مكعب للسودان سنويا ً عىل حد سواء16. 
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 إن متُسك مرص والسودان هبذه االتفاقيات التارخيية سالفة الذكر تأتى انطالقا ً من تأكيدمها عىل مبدأ 
اتفاقية،  طبيعة  ذات  دولية  التزامات  تتضمن  التي  املعاهدات  خاصة  للمعاهدات  الدويل  التوارث 
أي أهنا معاهدات ترتبط باستغالل األهنار الدولية واستغالل املمرات املائية مثل املضايق واخللجان 
توارثها من  و  فيها  يتم اخلالفة  أن  املعاهدات  النوعية من  املالحة.  جيوز هلذه  لتنظيم شئون  وغريها 
الدولة السلف إىل الدولة اخللف وفقا ً للقانون الدويل و ال جيوز ألي دولة أن يتحلل أو يتربأ منها 17.

نضيف عىل ذلك ، إن تأكيد مرص و السودان عىل االتفاقيات التارخيية – ليس فقط وفقاً  ملبدأ التوارث 
املبدأ عيل  18; ينص هذا   « التارخيي املكتسب  ً » ملبدأ احلق  ً وفقا  – و لكن أيضا  الدويل للمعاهدات 
حق الدولة يف احلصة املائية التي انتفعت هبا لفرتة طويلة ، و قد قامت عيل هذه احلصة نشأة الدولة و 
حضارهتا و مل تعرتض دولة أخرى عيل  انتفاع دولة ما حلصتها املائية  ، إذن كل هذه الظروف قد أدت 
بمرص و السودان أن يكون هلم حقوق طبيعية و تارخيية يف هنر النيل ، و قد أقر الفقه الدويل هذا املبدأ.19

باالتفاقيات  يتعلق  فيام  خاصة  املائية  األزمة  اجتاه  السودان  اختذه  الذى  املوقف  توضيح  تم  أن  بعد 
التارخيية و الذي كان متجانساً  بشكل كبري مع املوقف املرصي ، هناك رضورة لتوضيح التحدي التي 
واجهتها دولتي املصب من دول املنبع التي رفضت بشدة االتفاقيات التارخيية انطالقا ً من كون هذه 
االتفاقيات استعامرية  التي تم إبرامها و مل تكن الدول اإلفريقية التي استقلت فيام بعد رشيكة فيها  ، 
لذا طالبت هذه الدول بوضع اتفاقيات جديدة حتل حمل االتفاقيات القديمة إلعادة توزيع احلصص 

املائية بني دول حوض النيل20.

ب-املوقف السوداين من رشط االخطار املسبق: 

ُيعترب رشط اإلخطار املسبق أحد الرشوط التي أثارت حفيظة دول املنبع من دولتي املصب وأثارت 
ً من التوتر بشأن مدى رضورة ادراجها يف االتفاق االطارى من عدمه. يف حني متسكت مرص  نوعا 
والسودان بمبدأ اإلخطار املسبق، حيث عندما تقوم أي دولة يف حوض النيل سواء بصورة فردية أو 
مجاعية بأي مرشوع أو منشأة عيل النيل، فعليها أن خٌترب و تتشاور مع دولتي املصب قبل أن تبدأ يف أي 

إجراءات وإقامه منشآت.21

إن متسك مرص والسودان هبذا الرشط انطالقاً  من االتفاقيات التارخيية السابقة التي نصت عىل رضورة 
إخطار دول املصب قبل الرشوع ىف أي اجراءات عىل هنر النيل مثل اتفاقية ١٩٢٩ و اتفاقية ١٩٥٩. 
ٌيضاف إىل ما سبق ، إن الفقه  و العرف الدوليني و مصادر القانون الدويل العام للمياه كلهم يتضمنوا 
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رضوة تطبيق مبدأ رشط اإلخطار و مبدأ »عدم التسبب يف رضر« عند إقامة مرشوعات مائية 22،  عىل 
سبيل املثال قد أَكدت  اتفاقية األمم املتحدة لقانون استخدام املجاري املائية الدولية ىف األغراض غري 
املالحية لعام ١٩٩٧عىل وجوب دول املنبع إلخطار دول املصب قبل إقامة أى مرشوعات مائية. يف 
املقابل، رفضت دول املنبع  التقيد برشط اإلخطار املسبق  و ذلك ألهنا ترى أن هذا الرشط ينتقص من 

سيادهتا و من حرية حركتها ، كام يعيفها عن إقامة املرشوعات التنموية التى تطمح هلا.23

إذن يظهر من العرض السابق للموقف السوداين - جتاه االتفاقيات التارخيية لتنظيم شئون هنر النيل و 
ادراج رشط االخطار املسبق خاصة يف ظل املفاوضات التي حدثت بني دول حوض يف ظل تفاقم أزمة 
سد النهضة – أنه كان موقفاً  متجانساً  و متسقاً  بشكل كبري مع املوقف املرصي يف مواجهة دول املنبع، 
و كانت دولتي املصب يشكلون كتلة واحدة لعرض مطالبهم عىل دول املنبع. و أخريا ً ،  مما ال شك 
ً لألمن القومي املرصي باعتبار أن السودان اجلارة  ً داعام  فيه أن املوقف السوداين كان يشكل عامال 
اجلنوبية ملرص و التي ُتعترب جزءا ً ال يتجزأ من أمنها القومي. ولكن يف السنوات األخرية لوحظ تغريا ً 

عىل املوقف السوداين إزاء سد النهضة وهذا ما سوف يتم التطرق إليه يف اجلزء القادم24.

ثانيا: التغري يف املوقف السوداين  إزاء أزمة سد النهضة:

انتابت فرتات من التوتر عىل العالقات املرصية – السودانية ، حيث هذا التوتر غالبا ً كان ينتج نتيجة 
بينهام و بدأ  النيل  املائية يف حوض  نتيجة  األزمة  ً حدث توتر  أزمة حاليب و شاتني  و لكن الحقا 
يظهر جتليات هذا التوتر ىف هناية  عام ٢٠١٣ من خالل حدوث تغري يف اخلطاب الرسمي السوداين 
.فمثال  ، ألقى الرئيس السوداين عمر البشري خطابا ً يؤيد فيه إقامة سد النهضة  ىف شهر ديسمرب عام 
٢٠١٤ قائال ً » ساندنا سد النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل اإلقليم بام فيها مرصو سنعمل 
عرب اللجنة الثالثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً  بيد ملا فيه مصلحة شعوب املنطقة »25. مل يكن التوتر 
يقترص فقط عىل امللف املائي أو أزمة حاليب و شاتني و لكن امتد األمر إىل وجود اهتامات متبادلة 
بني الطرفني حيث  شامل السودان اهتمت مرص بدعمها للمعارضة السودانية و جنوب السودان26. و 
عىل اجلانب اآلخر، أشارت بعض اآلراء إىل عدم ارتياح مرص الستضافة أعضاء من مجاعة اإلخوان 
املسلمني باإلضافة إىل تقارب السودان من قطر27. و بلغ ذروة التوتر يف العالقات بني البلدين عندما 
استدعت السودان سفريها يف القاهرة للتشاور28. أما بالنسبة لتوتر العالقات بني البلدين، فهي ليست 
املأزم طوال  الوضع  نفق  من  مل خترج   « العالقات  أن هذه  الطويل  أماين  للدكتورة  فطبقا  مستحدثة، 

تارخيها ، و هي تقدم نموذجا فريدا من املد و اجلزر يف حركة دائرية تأبى أن تتقدم إىل األمام »29
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التقرير  أثيوبيا حتفظهام عىل  التغري عندما أبدت السودان و  ُيضاف إىل ذلك ، فقد ظهر أحد جتليات 
النهضة عىل عكس  لسد  املحتملة  التأثريات  االستشارية حول  املكاتب  أحد  أعده  الذى  االستهاليل 
مرص التى أبدت موافقتها عىل هذا التقرير . وهذا يقودنا إىل أسباب تغري املوقف السوداين اجتاه سد 
– التي شأهنا شأن أى دولة هلا مصاحلها املحددة خاصة أن السد أصبح أمرًا واقعا - حيث  النهضة 
سوف تستفاد بشكل كبري من الطاقة التي سوف يتم توليدها من سد النهضة . أيضا، ترى السودان 
أن سد النهضة سوف حيميها من خطر الفيضانات التي ال طاملا كانت ٌتغرق أراض كثرية فيها.30 لكن 
أيضا ٌيعترب تغري موقف السودان من سد النهضة جزءا ً ال يتجزأ من تقارب سوداين – أثيويب حيدث 

عىل نطاق أوسع وهذا ما سوف يتم استيضاحه.

متثل التقارب السوداين – اإلثيويب من خالل الزيارة التي قام هبا رئيس الوزراء األثيويب للسودان خالل 
أغسطس عام ٢٠١٧ ، و قد أّكد قيادات البلدين خالل هذه الزيارة عىل سعيهم لالرتقاء بالعالقات 
الثنائية بام حيقق املصالح املشرتكة للبلدين. هذه الزيارة قد سبقها زيارة الرئيس السوداين عمر البشري 
ألثيوبيا يف الربع األول من عام ٢٠١٧ و الذى أَكد فيها أن األمن  اإلثيويب جزء ال يتجزأ من األمن 
القومي السوداين ، أيضاً  قام الطرفان بعقد العديد من االتفاقيات و من بينها ربط كهرباء سد النهضة 
بالسودان  و اتفاقيات تتعلق بمجاالت مثل االتصاالت و الطرق الربية و املوانئ البحرية باإلضافة إىل 
اتفاقيات ترسيم حدود31. إذن يظهر من كل ما سبق التقارب السوداين – اإلثيويب من جهة و التوتر 
الذى حدث بني مرص و السودان من جهة أخرى  و الذى مما ال شك فيه أَثر عىل امللف املائي و عىل 
ً و أن  ً واقعا  أزمة سد النهضة . حيث من مصلحة السودان أن تستفيد من السد بعد أن أصبح أمرا 
تتعامل مع املوقف باعتباره »الكل رابح« win –win situation  أى أن حتاول السودان أن حتصل 

عىل منافع جراء بناء هذا السد.

مما ال شك فيه أن موقف السودان من أزمة سد النهضة بشكل خاص و التقارب السوداين – اإلثيويب 
الباحثني »األمر  بشكل عام سوف يكون له تأثريه عىل األمن القومي املرصي. حيث كام يقول أحد 
الالفت أنه بدال من أن يكون ملف سد النهضة دافعًا نحو توطيد العالقات املرصية السودانية، يف ظل 
اخلطر، الذي يمكن أن يصيب البلدين من وراء تدشينه باعتبارمها دولتي مصب هنر النيل، فإن األمور 
توترت بني البلدين، ومل تكن هناك رؤية مشرتكة ملدى تأثري السد عىل البلدين، بل وظهرت اخلالفات 

بني البلدين إىل العلن، وهو ما يصب بالطبع يف صالح اجلانب اإلثيويب ويزيد من قوة موقفه » 32
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ال أحد يستطيع إنكار أن عىل الرغم من توتر العالقات بني الدولتني ، رسعان ما تبدأ حماوالت الحتواء 
األزمة  نتيجة اجلوار اجلغرايف و التاريخ املشرتك بني مرص و السودان حيث  األمن القومي السوداين 
أثيوبيا كحليف  تتواجد  أن  الذى ليس من مصلحتها  القومي املرصي  و  يتجزأ من األمن  ً ال  جزءا 
للسودان و أن حتل حمل مرص التي ٌتعترب احلليف التقليدي للسودان.  و بالفعل بدأ ظهور يف اآلونة 
– املرصية  و ذلك من خالل طمأنة من اجلانب املرصي  األخرية انفراج ألزمة العالقات السودانية 
بعدم التدخل ىف الشئون الداخلية السودانية و األثيوبية و عدم نية مرص بالدخول يف حرب ضدمها.26  
ُيضاف إىل ذلك ، انعقاد القمة الثالثية يف أديس أبابا بأثيوبيا بني الرئيس السوداين و املرصي و رئيس 
الوزراء األثيويب  و ما تاله من انعقاد االجتامع الرباعي بني وزراء خارجية مرص و السودان و رؤساء 
بمصاحلهام  رضر  إحداث  بعدم  االلتزام  رضورة  عىل  َأَكد  االجتامع  هذا   ، الدولتني  خمابرات  أجهزة 
املشرتكة و أمنهام القومي بام فيها عدم دخول طرف ىف عالقات دولية مع أطراف إقليمية أو دولية قد 
للتناول  الرتاشق اإلعالمي ورفض أي صور  منع  الطرف اآلخر33وأخريا  تأثري سلبى عىل  له  يكون 
اإلعالمي امليسء للشعبني أو القيادتني.34 إذن يظهر من هذا االجتامع أن هناك حماوالت حلل النقاط 
اخلالفية  بني الدولتني بام فيها ملف سد النهضة خاصة أهنا من أهم امللفات التي ُتطرح يف العالقات 
بني الدولتني . لكن ال يمكن اجلزم عىل هناية التوتر ىف العالقات املرصية – السودانية و الدليل عىل 
الوزراء  رئيس  و  السوداين  و  املرصي  الرؤساء  بني   2015 عام  املبادئ  إعالن  اجتامع  ذلك هو عقد 

األثيويب و لكن تبع هذا االجتامع توتر يف العالقات و مجود يف املفاوضات حول سد النهضة .

اخلامتة:

تكمن أمهية هذه الورقة البحثية يف إلقائها للضوء عىل املوقف السوداين جتاه أزمة مياه هنر النيل حيث 
القومي املرصي . فعىل  ٌتعترب من أحد أسس احلفاظ عىل األمن  التي  الدول  ُتعترب من أهم  السودان 
الرغم من أن العالقات املرصية – السودانية تشهد نوعا ً من التوترات خالل فرتات خمتلفة ، و لكن 
هذا ال ينفى أن هناك تاريخ و مصري مشرتك بني هاتني الدولتني  جتعلهام قادرتان عىل جتاوز الفرتات 
العصيبة ملا بينهام من مصالح مشرتكة و مصالح أمنية و اقتصادية متبادلة ، و هنا جيب اإلشارة إىل أن 
املصالح االقتصادية و التجارية بني البلدين الزالت دون املستوى رغم اجلوار اجلغرايف  و العالقات 
السياسية 1 و لذلك ترى الباحثة أن أحد وسائل تقليل حدة التوتر يف العالقات الثنائية بني البلدية هي 

خلق منفعة مشرتكة و مصالح اقتصادية ضخمة جتعل تكلفة الرصاع بني الدولتني غاليا.

 1
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ً مع املوقف  ً ومتسقا  ً متجانسا  البحثية كيف أن السودان لفرتة كبرية موقفا  ظهر خالل هذه الورقة 
املرصي جتاه دول املنبع يف حوض النيل   يف ظل املفاوضات التي جرت بني دول املنبع ودول املصب 
ملنع دول املنبع من إقامة أي منشآت عىل هنر النيل. ولكن انتهى األمر بأن السد أصبح أمراً  واقعاً  وتم 

توقيع االتفاق اإلطارى من معظم دول حوض النيل.

ولكن شهدت العالقات بني السودانية – املرصية توترا ً ملحوظا ً ويف نفس الوقت حدث تقارب بني 
السودان و إثيوبيا ىف الكثري من املجاالت، أدى إىل تغيري موقف السودان إزاء سد النهضة اإلثيويب. 
هذا التغري ىف موقف السودان ال ُيفرس فقط يف إطار التقارب السوداين – اإلثيويب ولكن أيضا ً ٌيفرس 
ىف إطار أن سد النهضة أصبح أمراً  ال مفراً  منه وأن من مصلحة السودان اخلروج بمنافع جراء إنشائه 

عىل الرغم من احتاملية وجود أرضار له.

يف النهاية، ال أحد يستطيع إنكار أن التقارب اإلثيويب – السوداين سوف يكون له تأثريا ً عىل األمن 
القومي املرصي الذى يعترب السودان له أمهية حيوية و كربى بالنسبة إليه، حيث ليست من مصلحة 
مرص أن يكون إلثيوبيا دوراً  هاماً  يف شامل السودان. لذا من املتوقع أن البلدان سوف يستطيعان جتاوز 

األزمة وجتاوز كافة امللفات العالقة فيام بينهام خاصة مع إدراك مرص أمهية السودان بالنسبة ألمنها.
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حنو تعزيز التعاون حول األهنار الدولية يف أفريقيا
محمد فؤاد ابراهيم رشوان)1(

تستخدم األهنار يف العديد من األغراض فهي أحد أهم مصادر احلصول عىل املياه الصاحلة للرشب 
والزراعة وتوليد الكهرباء، فضاًل عن كوهنا مصائد لألسامك باإلضافة إىل املالحة واستخدامها كطرق 
الشعوب  خمتلف  لربط  وسيًطا  تعترب  التي  األهنار  أغلب  أن  التناقض  ومن  الدول،  بني  تربط  دولية 
والثقافات واحلضارات أصبحت متثل حاجًزا رسمًيا تفصل بني الثقافات واحلضارات وتعوق النقل 

واالتصال بني الشعوب.

وقد احتلت األهنار الدولية اهتامًما متزايًدا من ِقَبِل املجتمع الدويل، وذلك بسبب ما حييط هبا من 
مشكالت خمتلفة بعضها يتعلق بقضايا احلدود والبعض اآلخر بمشكالت ندرة املياه وسوء التوزيع، 
باإلضافة إىل مطامع الساعني إىل السيطرة واهليمنة عىل مصادر املياه، والنوع األخري يتعلق بجودة املياه 
ومحايتها من التلوث، ولعل أخطرها وأكثرها تأثرًيا تلك املتعلقة بوضع األهنار كحدود دولية، وذلك 

ملا هلا من تأثري عىل وجود الدولة ككل وملا هلا من انعكاسات سلبية عىل األمن والسلم الدوليني. 

املياه  النزاعات التي حدثت بسبب األهنار الدولية أدركت كافة الدول املتصارعة عىل  ومع كثرة 
سعت  ولذلك  املوارد،  واهدار  الشقاق  من  املزيد  اىل  إال  تؤدى  لن  والنزاعات  الرصاعات  تلك  ان 
تلك الدول اىل اجياد صيغ خمتلفة الحداث التعاون بينها حول مصادر املياه التى اصبحت تعانى من 
الشح والندرة، ومن املفارقات الغريبة ان االهنار التى كانت متثل الرابط بني الشعوب يف كافة املناحى 

االجتامعية والتجارية والثقافية اصبحت هى مصدر النزاعات والرصعات بينهم.

زيادة  أجل  من  األفريقية  القارة  ىف  بذلت  التي  احلثيثة  للجهود  عرض  اىل  الدراسة  هذه  وتسعى 
منطقة  جتربة  الثاين  املطلب  يتناول  حني  ىف  القارة  ىف  املوجودة  الدولية  االهنار  حول  التعاون  فرص 
التعاون حول  املنقح الدارة  الربوتوكول  ( عرب حتليل   SADC  ( السادك  األفريقي وجتمع  اجلنوب 
األهنار الدولية يف منطقة اجلنوب األفريقي وعددها مخسة عرش هنًرا دوليا، أما املطلب الثالث فيتناول 

1   باحث فى الشئون األفريقية 
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كيفية التعاون حول حوض هنر النيل باعتباره اكرب اهنار القارة والعامل وكذلك فهو أحد األهم األهنار 
التعاون  لتيسري  حوله  التعاون  ينظم  جامع  مؤسيس  اطار  خلق  فيه   املتشاطئة  الدول  تستطع  مل  التي 

ورأب شقة النزاع بينهم . 

املطلب األول: تعزيز التعاون حول األهنار الدولية

األهنار  تشكل  واليوم  الشعوب،  وحضارة  وثقافة  تاريخ  من  كبرًيا  جزًءا  الدولية  األهنار  حتمل 
اآلن  احلاجة ملحة  والسياسية، وأصبحت  االقتصادية واجلغرافية  اجلوانب  متزايدة يف  أمهية  الدولية 
من أجل تطوير األهنار والوصول إىل أقىص تعاون ممكن، وكثري من األدبيات املوجودة اآلن تتناول 
رضورة التعاون بني البلدان املتشاطئة للنهر الدويل، وعملية حتقيق التعاون حول األهنار الدولية هي 
عملية طويلة ومعقدة عىل الرغم من وجود العديد من الطرق التي يمكن من خالهلا الوصول إىل هذا 

التعاون1. 

تتحقق،  أن  يمكن  والتي  للتعاون  املحتملة  بالفوائد  االعرتاف  جيب  التعاون  حتفيز  سبيل  ويف 
فالتعاون ال بد أن يتحقق عىل كافة املستويات جلني املنافع سواء عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي 
والبيئي والسيايس، وبالتايل تكون تكلفة حتقيق التعاون أقل بكثري من األرباح التي يمكن جنيها من 

ورائه.

تلك  املتشاطئة، ومن  الدول  بني  التعاون  باجتاه  تدفع  أن  املمكن  التي من  العوامل  وهناك بعض 
العوامل:

1• التفكري . باجتاه  تدفع  ما  دائاًم  فهي  وبالتايل  باحلدود،  تعرتف  ال  بطبيعتها  األهنار   
إقليميًّا، وهو األمر الذي يلعب دوًرا حاساًم يف جمال صنع القرار حول املوارد املائية واحلاجة إىل 

اإلدارة اإلقليمية.
2• املتعلقة . والتكاليف  املنافع  تقاسم  التعاون من أجل  متزايد برضورة  إدراك   هناك 

باألهنار، ويتضح ذلك من خالل املعاهدات التي يتم توقيعها من أجل التعاون حول األهنار.
3•  بسبب حالة التقشف املايل التي يعيشها العامل اآلن أصبح التعاون حول األهنار أقل .

 Scott Barrett،" Conflict and Cooperation in Managing International Water  1
 Resources ”)London: Paper Prepared For The Country Economics Department
 of the World Bank Center for Social And Economic Research On The Global
 5-Environment University College London، 1994 (، PP.3
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تكلفة من التنازع أو الرصاع عليها، فتكلفة احلروب ال تستطيع الكثري من الدول حتملها اآلن، 
فإذا تم توجيه تلك األموال التي يتم متويل اإلنفاق العسكري هبا عىل التنمية يمكن من خالهلا 

حتقيق العدالة االجتامعية وزيادة مستوى دخل الفرد. 
4•  الرضورة املتزايدة للمطالبة بحقوق األجيال القادمة يف املياه والعدالة بني األجيال .

يف جمال استخدامات املياه.
5• التعاون من خالل . باجتاه  الدفع  ناحية  من  الدوليون  املانحون  يلعبه  الذي  الدور   

القانونية  النظم  ضعف  من  الرغم  عىل  احلوض  دول  بني  املشرتكة  للمرشوعات  املوارد  توجيه 
اخلاصة باألهنار.

6•  املعاهدات واالتفاقيات اجلديدة متعددة األغراض التي حلت بدالً من املعاهدات .
نفوذها يف  السيطرة عىل مناطق  القوى من أجل  التي كان اهلدف منها هو توسع أحد  القديمة، 

املنطقة.
7•  االهتامم املتجدد بمسار العملية الدبلوماسية..
8• التي أصبحت يف متناول األشخاص العاديني، والتي . التكنولوجيا   تطور وسائل 

تساعد عىل احلوار.
9•  نمو الوعي املتزايد بأمهية املوارد املائية ورضورة املحافظة عليها وتنميتها1..

هو  األول  النوع  التعاون،  هذا  جراء  من  جنيها  يمكن  التي  املنافع  من  أنواع  أربعة  وهناك 
الفائدة املستمدة من جراء اإلدارة الرشيدة للنظم األيكولوجية لتعظيم الفوائد من النهر2، والنوع 
الثاين املستمد من كفاءة التعاون وإدارة وتطوير األهنار املشرتكة وحتقيق املنافع من إنتاج الغذاء 

1  Jerome Delli Priscoli، And Aaron T. Wolf، " Managing and Transforming 
Water Conflicts"، )Cambridge، Cambridge University Press، 2009 (، PP.2-3 
2  الدول النامية والدول األكثر فقًرا يف العامل ال هتتم بإدارة النظم األيكولوجية لألهنار حتى اآلن، ويتم خالهلا 
اإلخالل بالنظام البيئي للنهر من خالل عمليات التنمية االقتصادية أو التنمية االجتامعية، فالزيادة السكانية املرتفعة يف 
الدول النامية واعتامدها عىل الزراعة، وبالتايل إجهاد الرتبة وعمليات قطع الغابات مما يؤدي إىل تآكل الرتبة، وكذلك 
انخفاض خصوبة الرتبة وانخفاض إنتاجية األرايض الزراعية، ففي منطقة اجلنوب األفريقي، وخالل فرتة اجلفاف التي 
اجتاحت البالد يف بداية التسعينيات من القرن املايض التي خلفت آثاًرا اجتامعية واقتصادية، فعىل سبيل املثال انخفض 
اإلنتاج الزراعي بنسبة %45 يف زيمبابوي يف عام 1992، وأدى اجلفاف املتكرر إىل تآكل الرتبة والنظم اهليدرولوجية، 
جمرى  عىل  التأثري  وبالتايل  للغاية،  سيئة  املنطقة  يف  املياه  مستجمعات  وأصبحت  املنطقة  يف  األهنار  طبيعة  من  وغريت 

النهر... للمزيد انظر.
 Claudia W.Sadoff And David Grey، " Beyond the river: the benefits of cooperation on
 international rivers" In Water Policy، )Amsterdam، El Sevier، NO.4، 2002(، PP.394 -

 395
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تكاليف  من  احلد  وبالتايل  النهر،  حول  التوتر  حدة  ختفيف  إىل  ويرجع  الثالث  النوع  والطاقة، 
اإلنفاق العسكري ورشاء املعدات وغريها من التكاليف، والنوع األخري هو الفائدة املستمدة من 

تعظيم التكامل االقتصادي بني الدول املتشاطئة للنهر1.

أما عن تقاسم املنافع فهي خطوة غاية يف الصعوبة ألن توزيع املنافع قد ال يكون بشكل متساٍو 
بني الدول، فهناك دول يمكن أن حتقق منافع أكرب بكثري من دول أخرى تقع عىل نفس حوض 
النهر، وكذلك يمكن لدولة أن تتكبد تكاليف أكرب من باقي الدول ولكنها قد حتصل عىل منافع 
عىل  الواقعة  الدول  عىل  جيب  ولذلك  النهر،  حول  التعاون  حتقيق  أمام  العقبة  تكون  وهنا  أقل، 
حوض النهر ذلك األمر مقابل أن يتم تعويض الدولة التي جتني منافع أقل من قبل باقي الدول 

لضامن نجاح عملية التعاون والتكامل حول النهر2.

وحتقيق  النهر  حوض  من  القصوى  االستفادة  ولتحقيق  للنهر  الفاعلة  اإلدارة  أجل  ومن 
تنشأ  التي  املتخصصة  املؤسسات  عرب  النهر  إدارة  فينبغي  للنهر،  املتشاطئة  الدول  بني  التكامل 
خصيًصا هلذا الغرض من أجل مواجهة التحديات التي تواجه دول النهر، وتطوير البنية التحتية 
وتسوية النزاعات املتعلقة بالنهر ومكافحة التلوث، واالستثامر يف توليد الطاقة وتقوية التجارة 
البينية بني دول النهر وصوالً إىل التكامل االقتصادي الكامل، عىل أنه ال جيب أن يقترص دور تلك 
املؤسسات يف إدارة النهر فحسب، بل يمتد نشاطها ليشمل مستجمعات املياه والبحريات واملياه 

اجلوفية املرتبطة بحوض النهر ويمكن لتلك املؤسسات أن تلعب دوًرا يف: 

	 والتخطيط القطاعات،  من  معينة دون غريها  لقطاعات  التخطيط  من  بدالً  متكامل  بدور  القيام 
لتنمية املوارد ومحاية النظام األيكولوجي للنهر.

	 .القيام بعمليات التفاوض خالل عملية التكامل بني دول النهر
	 املتعلقة التحتية  البنية  بناء وتشغيل  تأثري عىل نطاق احلوض مثل  التي هلا  اإلرشاف عىل األنشطة 

بحوض النهر، والتنسيق ملنع تلوث املياه وتنظيم الوقاية من الفيضانات. 
	 .تشجيع االستخدام العادل وتقاسم املنافع بني دول حوض النهر

 Claudia W.Sadoff And David Grey، Cooperation On International Rivers A  1
 Continuum For Securing And Sharing Benefits، In Water International، )Washington
 D.C.، International Water Resources Association، Vol. 30، No.،4، December 2005(،

 2-PP.، 1
 Ibid.، P. 3  2
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	 .تطوير املشاريع املشرتكة مثل توليد الطاقة واملالحة والنقل عرب النهر
	 اجلهات خمتلف  بني  والتنسيق  الفعال،  احلوار  وإدارة  املصالح  أصحاب  إلرشاك  اآلليات  توفري 

والقطاعات من أجل صنع القرارات املتعلقة بالنهر. 
	 الدول بني  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  تطوير  يف  واملسامهة  التمويل  آليات  تطوير 

املتشاطئة1.
وقد شهدت القارة األفريقية العديد من املحاوالت ملعاجلة مشاكل املوارد سواء عىل املستوى 
مسؤولية رؤساء  أكد عىل  األفريقية  الوحدة  منظمة  فميثاق  اإلقليمي،  املستوى  أو عىل  الوطني 
وحكومات الدول األفريقية من أجل تسخري املوارد الطبيعية واالستفادة يف تنمية القارة األفريقية 
والنهوض بشعبها، وكذلك أكد عىل رضورة التنسيق يف عدد من املجاالت مثل الصحة والرصف 
الصحي والتغذية، ولكن امليثاق مل يرش من قريب أو بعيد إىل رضورة املحافظة عىل املوارد املائية 
وغريها من املوارد الطبيعية، وإنام كان تركيزه عىل حترير الشعوب األفريقية من االستعامر، وأيًضا 

ألنه يف الستينيات مل تكن املوارد املائية تواجه حتديات كبرية عىل مستوى القارة األفريقية. 

القارة األفريقية تنبهوا إىل رضورة احلفاظ عىل املوارد الطبيعة، ويف سبتمرب عام  إال أن قادة 
1968 وبعد إنشاء منظمة الوحدة األفريقية بخمس سنوات، تم توقيع االتفاقية األفريقية حلفظ 
الطبيعية، وتنص  للموارد  أولوية كبرية  تعطي  والتي  اجلزائر،  اعتمدت يف  التي  الطبيعية  املوارد 
ديباجة االتفاقية عىل أن الرتبة واملياه والنباتات واحليوانات )تشري إىل أهنا املوارد الطبيعية( تشكل 

رأس املال ذا األمهية احليوية للبرشية2.
1  François Molle، Developing and managing river basins: the need For Adaptive، 
Multilevel، Collaborative Institutional Arrangements، in David Molden )ed.(، Water 
For Food، Water For life: Comprehensive Assessment Of Water Management in 
Agriculture، )London، International Water Management Institute، 2007 (، PP. 609 - 
611 
2  خصصت املادة اخلامسة للموارد املائية فقط، وتنص املادة األولى منها على أن يقوم األطراف املوقعة 

على االتفاقية بضرورة احلفاظ على كمية ونوعية املياه، ولهذا الغرض يتم اتخاذ التدابير الرامية إلى:
حلماية  .أ امللوثات  من  حمايتها  على  والعمل  األيكولوجية  بطبيعتها  القائمة  املياه  على  احلفاظ 

صحة اإلنسان ضد التلوث واألمراض املعدية. 
منع الضرر الذي قد يؤثر على صحة اإلنسان أو املوارد الطبيعية نتيجة لصرف امللوثات من قبل  .ب

الدول األخرى.
وتنص املادة الثانية منها على ضرورة العمل على تنفيذ السياسات والتخطيط من أجل إدارة واستخدام وتنمية 
املياه اجلوفية والسطحية، وكذلك استغالل مياه األمطار وضمان حصول السكان على إمدادات املياه الكافية 

مع اتخاذ التدابير املناسبة فيما يتعلق مبا يلي:
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القرن  الستينيات من  أواخر  الرغم من كوهنا كانت يف  القول أن هذه االتفاقية عىل  ويمكن 
العرشين إال أهنا كانت سباقة يف املحافظة عىل املوارد املائية وتنميتها ومحايتها من التلوث، وكذلك 

إدراج املياه اجلوفية، وقد سبقت يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة املوقعة عام 1997. 

ثم جاءت املحاولة التالية من خالل املعاهدة املنشئة اجلامعة االقتصادية األفريقية عام 1991، 
وعىل  األفريقية،  االقتصادات  ودمج  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  أجل  من 
الرغم من أن املعاهدة مل تتضمن فصاًل منفصاًل عن املوارد املائية، واكتفت بإشارة قليلة يف الفصل 
الثامن منها املتعلق باألغذية والزراعة، والتي يدعو فيها األعضاء إىل التعاون يف بعض املجاالت 
مثل تطوير أحواض األهنار والبحريات، وجاء الفصل التاسع فيها ليتضمن العلم والتكنولوجيا 
السياسات  ومواءمة  التنسيق  رضورة  إىل  أعضاءها  وتدعو  والبيئية،  الطبيعية  واملوارد  والطاقة 

والربامج للحفاظ عىل املوارد الطبيعية من خالل توزيع املوارد الطبيعية1.

وعقب استقالل الدول األفريقية يف بداية الستينيات من القرن العرشين بدأت أغلب الدول 
عىل  املائية  املوارد  مسألة  معاجلة  أجل  من  األطراف  ومتعددة  ثنائية  اتفاقيات  عقد  يف  األفريقية 
الصعيد الوطني واإلقليمي، واخلاصة باألهنار املشرتكة بني الدول، أو األهنار املشرتكة يف منطقة 

ما من مناطق القارة األفريقية.

دراسة دورات املياه والتحقق من مناطق مستجمعات املياه.  .أ
اإلدارة املتكاملة للمياه.  .ب
احلفاظ على مناطق مستجمعات املياه والتخطيط ملشاريع تنمية املوارد املائية.  .ج
إدارة اخملزون من جميع املوارد املائية والسيطرة على جميع استخدامات املياه. .د
منع ومكافحة تلوث املياه مبا في ذلك إنشاء معايير للجودة ومنع النفايات السائلة والصلبة.  .ه

األيكولوجية  والنظم  اجلوفية  املياه  أو  األنهار  على  املتشاطئة  الدول  بني  بالتعاون  اخلاصة  الثالثة  املادة  أما 
واألراضي الرطبة، طاملا أنها متثل حدوًدا دولية، وإنشاء جلان مشتركة بني الدول إلدارتها وترشيد االستخدام 
العادل واملنصف، وتسوية النزاعات الناشئة عن استخدام املوارد باألساليب السلمية وإدارة التنمية والتعاون 

فيما بني الدول.... انظر في ذلك: 
 African unity organization، African Convention on the Conservation of  

.Nature and Natural Resource، Algeria، September 1968، Article 7
وأيًضا: 

 Salman M. A. Salman، "The Abuja Ministerial Declaration on Water A Milestone
 or Just Another Statement?"، in Water International، (Vol.27، NO.،3، September

 2002)، P.3
 Ibid.، P. 4  1
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إدارة  الذي عمل عىل  األفريقي  اجلنوب  منطقة  1995 يف  عام  املنقح  الربوتوكول  تبعها  ثم 
املجاري املائية املشرتكة يف منطقة اجلنوب األفريقي، والنظر يف مشاكل اجلامعة حول عدد كبري من 

األهنار املشرتكة، وهو ما سيتم التعرض له الحًقا1.

أبوجا  يف  بالدهم  يف  املائية  املوارد  عن  واملسئولون  أفريقيًّا  وزيًرا  وأربعون  مخسة  اجتمع  وقد 
خالل الفرتة من 29 إىل 30 إبريل 2002؛ للتداول بشأن التحديات التي تواجه القارة األفريقية يف 
قطاع املوارد املائية، وقد أصدر اإلعالن الوزاري بشأن املياه - مفتاح التنمية املستدامة يف أفريقيا، 
والذي جاء فيه أن الواقع األفريقي املتعلق بإمدادات املياه النظيفة غري كافية يف القارة األفريقية، وأن 
القارة األفريقية ستواجه مشكالت كبرية بسبب ندرة املياه، فاملاليني من سكان القارة ال حيصلون 
عىل اإلمدادات الكافية من املياه النظيفة مما يتسبب يف العديد من األمراض نتيجة العدوى، األمر 
الذي يستدعي السعي قدًما لتعزيز التعاون بني احلكومات لوقف أزمة املياه، ورصد التقدم املحرز 
يف تنفيذ املبادرات الرئيسية املعنية بموارد املياه وإصالح قطاع املياه يف القارة األفريقية، والنظر بشأن 

أفضل املامرسات يف جمال إصالح السياسات يف املياه والرصف الصحي عىل الصعيد الوطني2.

املطلب الثاين: التعاون حول األهنار يف منطقة اجلنوب األفريقي

عانت منطقة اجلنوب األفريقي من مشاكل داخلية وخارجية متثلت يف عدم االستقرار السيايس، 
التجمعات  تكوين  إىل  العامل  دول  أغلب  اجتاه  ومع  واألوبئة،  األمراض  وانتشار  والفقر،  والتبعية 
بداية  فمنذ  املجال،  هذا  يف  سباقة  األفريقي  اجلنوب  منطقة  كانت  الكبرية  االقتصادية  والكيانات 
الثامنينيات تم عقد أول مؤمتر للتنسيق اإلنامئي الذي عقد يف لوساكا يف 1 إبريل 1980، واستمرت 
 Southern Africa األفريقي  اجلنوب  تنمية  مجاعة  إعالن  تم  حتى  املنطقة  قادة  قبل  من  اجلهود 
عرشة  أربع  بمشاركة   1992 أغسطس  يف17   )Development Community )SADC
دولة، وهيدف هذا التجمع إىل تعزيز النمو االقتصادي املستدام والعادل، وحتقيق التنمية االجتامعية 
واالقتصادية من خالل حتقيق التعاون بني دول املنطقة حتى تظهر املنطقة كرشيك أسايس يف العالقات 

االقتصادية الدولية، وكذلك حتقيق االستفادة املثىل من املوارد الطبيعية والعمل عىل محاية البيئة3.

1  Idem.
2  The Abuja Ministerial Declaration on Water A Key to Sustainable 
Development in Africa، Abuja، 29-30 April 2002، Preamble. 

3  حول اجلامعة اإلنامئية للجنوب األفريقي انظر: 
/http://www.sadc.int/english/about-sadc -
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وتعد األهنار الدولية يف منطقة الـSADC هي أحد أهم املوارد الطبيعية التي تعمل اجلامعة عىل 
تنميتها، فأحواض األهنار التي متتد عرب احلدود الدولية يتم تشاركها من ِقَبِل دولتني أو أكثر، والتي 
تشكل قرابة %68 من مساحة املنطقة، ويعتمد عليها قرابة %74 من إمجايل السكان، كذلك فالعديد من 
مصادر املياه اجلوفية يتشاركها أكثر من دولة، ومتتد أيًضا عرب احلدود الدولية، لذلك فاستخدام املياه يف 

أحد املناطق يؤثر بالطبع عىل استهالكها يف املناطق األخرى املوجودة يف نفس نظام النهر.

مصدًرا  يشكل  ما  السيادة، وهو  ذات  الدول  بني  املائية  النظم  تلك  تقسم  التي  الدولية  واحلدود 
حمتماًل للرصاع بينها، يف ذات الوقت الذي يمكن من خالله تنسيق التعاون بني تلك الدول لتحقيق 
املنفعة املتبادلة، ويمكن لتلك الدول التغلب عىل عقبة وجود سلطة فوق الوطنية1 عرب وضع القواعد 

واختاذ القرارات التي من شأهنا تنظيم وإدارة املياه املشرتكة دولًيا2.

ويف سبيل حتقيق التعاون بني دول املنطقة يف إدارة األهنار الدولية، فيجب بداية التمييز بني أربعة 
اتفاقيات ذات صفة  إما  الدولية، ويمكن تصنيفها عىل أهنا  املياه  الدولية حول  أنواع من االتفاقيات 
اتفاقيات  19973، وهناك  املتحدة  اتفاقية األمم  املائية عامليًّا مثل  املوارد  بإدارة  تتعلق  دولية وهي ما 
من  طوياًل  عانت  التي  األفريقية  الدول  أغلب  لدى  املعقدة  املفاهيم  من  الوطنية  السيادة  مفهوم  يعد     1
االستعامر، ونظًرا ألن أغلب الدول األفريقية من الدول النامية التي كان االستعامر أحد األسباب الرئيسية لتأخرها عن 
ركب التنمية، وقد عانت تلك الدول ودفعت الغايل والنفيس من دماء أبنائها من أجل احلصول عىل االستقالل الوطني، 
ولذلك فمسألة السيادة الوطنية هي مسألة غاية يف احلساسية لتلك الدول التي يصعب إقناعها برضورة وجود سلطة 
فوقية أعىل من سلطتها الوطنية من أجل حتقيق التعاون واملنافع بني الدول املتشاطئة للنهر، وهو ما يمثل العقبة األساسية 

من أجل حتقيق التعاون بني تلك الدول، انظر يف ذلك...
 Anthony Turton، A South Africa Perspective on A Possible Benefit - Sharing Approach
 For Tran boundary Waters In The SADC Region، in Water Alternatives، )Paris، Water

 186-Alternatives Association، Vol.1، Issue، 2، 2008(. PP. 185
 Elizabeth J. Kistin، Trans- boundary Cooperation in SADC: From Concept  2
 TO Implementation، Paper Prepared For The 8th Water Net /WARFSA/ GWP-SA

 Symposium، Lusaka، 30 October - 3 November، 2007. PP. 1- 2
3  بدأت األمم املتحدة تويل اهتامًما ملسألة األهنار الدولية يف اواخر اخلمسينيات من القرن العرشين وبالتحديد 
يف عام 1959؛ حيث اعتمدت القرار رقم 1401 الذي دعا إىل الرشوع يف الدراسات األولية عىل املشاكل القانونية 
املشاكل   " عنوان  حيمل  الذي  التقرير  من  االنتهاء  وتم  املالحية،  غري  األغراض  يف  الدولية  األهنار  باستخدام  املتعلقة 
القانونية املتعلقة باستخدامات األهنار الدولية " يف إبريل 1963، وتم عرضه عىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وقد 
خلص التقرير إىل أمهية املياه بسبب النمو السكاين املتزايد واالحتياجات املتزايدة للسكان، األمر الذي يشكل مصدًرا 
للقلق املتزايد وذلك مع حمدودية موارد املياه العذبة املتاحة يف العامل، وأنه جيب املحافظة عىل تلك املوارد التي تشكل 
املائية وعىل رأسها  املجاري  باستخدام  املتعلقة  القانونية  املشاكل  التقرير إىل  للقلق جلميع األمم، وأشار  مصدرا كبريا 
استمرار استخدام القواعد القانونية العرفية فيام يتعلق باألهنار، ويف عام 1977 تم تقديم سجل باألهنار الدولية حول 
العامل والدول املتشاطئة لكل هنر، وتكون االتفاقية من سبعة أبواب، وتتضمن 37 مادة باإلضافة إىل مرفق عن التحكيم 
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ذات صفة إقليمية مثل بروتوكوالت التعاون حول املياه يف منطقة السادك SADC، ومعاهدات املياه 
الرسمية وهي التي تم إبرامها خالل فرتات االستعامر، وهناك نوع أخري من تلك االتفاقيات وهي 
  Umbeluziأمبيوليزي هنر  حول  وسوازيالند  موزمبيق  بني  االتفاق  مثل  الرسمية  غري  االتفاقيات 

حول تبادل املعلومات وتكوين حمطات رصد نوعية املياه يف احلوض1.

وقد اجتهت منطقة اجلنوب األفريقي بعد انتهاء احلروب األهلية التي عصفت هبا، وكذلك انتهاء 
النظام العنرصي يف جنوب أفريقيا إلنتاج أحد أهم بروتوكوالت التعاون حول األهنار الدولية من 
أجل إدارة التعاون وتقاسم املنافع حول األهنار الدولية لتتحول األهنار إىل أحد أسباب التعاون بدالً 
منطقة  وحتتاج  األفريقية،  القارة  ويف  العامل  حول  واحلروب  الرصاعات  مصادر  أهم  أحد  كوهنا  من 
وإنشاء  للمياه  املستدامة  اإلدارة  تطوير  املشرتكة عرب  املائية  املوارد  إدارة  تعزيز  إىل  األفريقي  اجلنوب 
دور  وتعزيز  املصالح،  أصحاب  مشاركة  توسيع  عىل  والعمل  احلديثة،  التقنيات  واستخدام  اخلطط 

مؤسسات إدارة املياه واملنظامت غري احلكومية واجلمعيات البيئية2.

املجاري  استخدام  وإدارة  محاية  أجل  من  والتنسيق  التعاون  توثيق  إىل  الربوتوكول  هذا  وهيدف 
املائية املشرتكة، وتعزيز دور اجلامعة من أجل الوصول إىل التكامل اإلقليمي، ويسعى الربوتوكول إىل 
تسهيل إقامة مؤسسات مشرتكة إلدارة املجاري املائية وتعزيز االستخدام املستدام والعادل واملنصف 
للمجاري املائية، وتشجيع التنمية املتكاملة بيئًيا إلدارة املجاري املائية، تعزيز الترشيعات والسياسات 
التخطيطية لتنمية ومحاية املجاري املائية املشرتكة، وتوفري املوارد الالزمة هلذا الغرض، وأخرًيا تشجيع 

تبادل املعلومات وبناء القدرات وتطبيق التكنولوجيا املناسبة إلدارة املوارد املائية بفاعلية3. 
يتكون من 14 مادة، وقد اشتملت عىل جزء تعريفي باملصطلحات التي جيب اتباعها؛ منها اعتامد اسم املجرى املائي 
املادة  له  املتشاطئة، والذي أفردت  الدول  الدولية، وكذلك مفهوم االستخدام املنصف واملعقول بني  بدالً من األهنار 
اخلامسة من االتفاقية، والتي وضعت رشوًطا جيب مراعاهتا لتحقيق االستخدام املنصف مثل مراعاة الظروف اجلغرافية 
واهليدرولوجية واملناخية واأليكولوجية والعوامل الطبيعية، ومراعاة العوامل االجتامعية واحلاجات االقتصادية لدول 
املجرى املائي، حجم السكان الذي يعتمد عىل املجرى املائي، وكذلك آثار استخدام أو استخدامات املجرى املائي يف 

إحدى الدول عىل الدول األخرى، واالستخدامات القائمة واملحتملة للمجرى املائي..... للمزيد انظر:
 Salman M.A. Salman،" The United Nations Watercourses Convention Ten Years  -
 Later: Why Has its Entry into Force Proven Difficult?"، in Water International،
 )Washington D.C.، International Water Resources Association، Vol. 32، No.،1،

 6-March 2007 (، PP.،2
Ibid.، P. 5  1

 Aaron T.Walf، Annika Kramer، And Others، Water Can Be A Pathway To   2
 Peace، Not War، in Navigating Peace، )Pennsylvania: Woodrow Wilson international

 Center For Scholars، NO. 1، July 2006 (، PP.3 - 5
 Southern Africa Development Country، Op.Cit. Article 2  3
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وقد ألزمت اجلامعة الدول املوقعة عىل الربوتوكول من أجل ضامن فعالية تطبيق االلتزام بأن تعرتف 
الدول األعضاء بمبدأ وحدة ومتاسك كل املجاري املائية املشرتكة وتتعهد بمواءمة استخدامات املياه 
يف املجاري املائية، وكذلك ضامن اتفاق التدخالت الالزمة عىل املجرى املائي ملعايري التنمية املستدامة 

مع مجيع دول حوض املجرى املائي. 

كذلك جيب أن يكون استخدام املجاري املائية مفتوًحا لكل الدول املشرتكة يف املجرى املائي   
الزراعية  االستخدامات  يف  له  األمثل  االستغالل  وضامن  للدول،  السيادية  باحلقوق  املساس  ودون 
واملنزلية والصناعية واملالحية والبيئية، وأيًضا املحافظة عىل التوازن البيئي والعمل عىل تنمية موارد 

املجرى املائي.

ويتعني عىل الدول األطراف تبادل املعلومات والبيانات املتاحة فيام يتعلق بالدراسات اجليولوجية 
والعادل  املنصف  االستخدام  ضامن  وكذلك  املياه،  نوعية  حتسني  عىل  والعمل  املائية،  واهليدرلوجية 
بني دول احلوض ومراعاة مصالح الدول األخرى، وتعنى هنا باالستخدام املنصف مراعاة العوامل 
واالقتصادية  االجتامعية  االحتياجات  مراعاة  والبيئية، وكذلك  واهليدرولوجية  اجلغرافية  والظروف 
والبيئية، وكذلك اآلثار التي تنتج من استخدام املجرى املائي يف إحدى الدول بام ال يؤثر عىل باقي 
الدول املتشاطئة عىل نفس املجرى املائي، وكذلك مراعاة االستخدامات القائمة واملحتملة للمجرى، 
اختاذ  عليها  جيب  أخرى  لدول  جسيم  رضر  حدوث  يف  األطراف  الدول  من  دولة  تسبب  حالة  ويف 

التدابري الالزمة لتخفيف وإزالة هذا الرضر ومناقشة التعويضات املناسبة إذا لزم األمر1.

وقد أفرد الربوتوكول مادته الرابعة من أجل إيضاح دور وأمهية تبادل املعلومات، والتشاور بني 
الدول املشرتكة يف املجرى املائي ورضورة اإلخطار بالتدابري املزمع اختاذها ذات اآلثار السلبية املحتملة 
قبل تنفيذها من ِقَبِل الدول األطراف، وكذلك عليها تقديم ذلك اإلخطار يف الوقت املناسب ويكون 
مصحوًبا بالبيانات واملعلومات التقنية املتاحة بام يف ذلك أي تقييم لألثر البيئي، وجيب عىل الدول التي 
يتم إخطارها أن ترد خالل ستة أشهر تقوم من خالهلا بدراسة وتقييم اآلثار املحتملة للتدابري املزمع 

اختاذها.

يف  الدخول  الدولتني  عىل  وجب  اإلخطار  ذلك  يف  جاء  ما  عىل  األخرى  الدول  توافق  مل  وإذا 
تنفيذ هذا  االمتناع عن  التدابري  اختاذ  تزمع  التي  الدولة  يتعني عىل  مشاورات ومفاوضات، وكذلك 

التدبري أو السامح بتنفيذه لفرتة ستة أشهر ما مل ُيتََّفْق عىل خالف ذلك.

 Ibid.، Article 3  1



141141 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم:  حممد فؤاد ابراهيم رشوان

جيب عىل دول املجرى املائي أن تتخذ خطوات لتنسيق السياسات والترشيعات، وعىل كل دولة 
من  الطرفان  عليها  يتفق  تدابري  إىل  التوصل  بغية  التشاور  الدول  من  أكثر  أو  واحدة  طلب  عىل  بناء 
أجل منع وخفض ومكافحة التلوث يف املصادر املائية مثل وضع أهداف مشرتكة ملعايري جودة املياه 
واستخدام تقنيات وممارسات حديثة ملعاجلة التلوث، ووضع قوائم إلدخال أنواع جديدة أو غريبة يف 

املجاري املائية التي قد يكون هلا أثر عىل النظم األيكولوجية1 للمجرى املائي، مما يؤدي إىل أرضار 
جسيمة عىل باقي الدول2.

ألزمت  التي قد حتدث بني األعضاء، فقد  النزاعات  بتسوية  التي اختصت  السابعة  املادة  أما عن 
املادة الدول األطراف برضورة السعي لتسوية مجيع النزاعات التي تنشأ بشأن تنفيذ أو تفسري أو تطبيق 
تنشأ بني  التي  املنازعات  املادة )4(، وحتال  املنصوص عليها يف  للمبادئ  ا وفًقا  الربوتوكول وديًّ هذا 
ا إىل املحكمة، وأخرًيا إذا نشأ نزاع بني اجلامعة من ناحية،  الدول األطراف، والتي مل يتم تسويتها وديًّ
ودولة طرف من جهة أخرى جيب تقديم طلب للحصول عىل فتوى وفًقا ألحكام املادة الرابعة من 

الربوتوكول3. 

اثني  أنه بعد انقضاء  أما عن تنظيم االنسحاب من الربوتوكول، فقد تم وضع عدة رشوط منها 
عرش شهًرا من تاريخ تقديم إشعار خطى لألمني التنفيذي هلذا الغرض، وجيوز ألي دولة طرف إذا 
االنسحاب  ويصبح  الربوتوكول،  هذا  بموجب  واملزايا  احلقوق  بجميع  التمتع  حق  وقف  انسحبت 
فعاالً ولكن تظل ملزمة بااللتزامات التي سبق هلا املوافقة عليها ملدة اثني عرش شهًرا من تاريخ تقديم 

األشعار ليصبح االنسحاب نافذا4.

1  يقوض تدهور النظم األيكولوجية املائية نتيجة لألنشطة العشوائية التي يقوم هبا البرش، ففي بحرية 
فيكتوريا أدى إدخال أنواع غريبة من األسامك والتلوث إىل رضر كبري هلذا النظام األيكولوجي الذي كان غنيًّا باألحياء 

املائية، فقبل إدخال سمك الفرخ النييل وسمك البلطي النييل إىل البحرية كان هبا ما بني 350 إىل 400 نوع من فصيلة 
البلطيات دمر ما يزيد عن 350 فصيلة منها، وكان نتيجة لذلك أن دمرت األنواع األصلية يف البحرية وتكاثر األنواع 

املستهلكة لألوكسجني.... للمزيد هبذا الصدد انظر:
 	 Jan H. Wanink & Kees )P.C( Goudswaard، "Effects of Nile Perch )Lates

 Niloticus( Introduction Into Lake Victoria East Africa، on The Diet of Pied
 Kingfishers )Ceryle Rudis("، in Hydrogeology Journal، )Virginia، Springer Science
 Business Media،No.، 279-280، 1994(، PP.،367 - 368

 Ibid.، Article 4  2
Ibid.، Article 7  3

Ibid.، Article 13  4
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املطلب الثالث: الدروس املستفادة ومدلوالهتا بالنسبة حلوض النيل

السودان  وجنوب  والسودان  مصب(  )دولة  مرص  هي  دولة  عرشة  إحدى  النيل  هنر  يف  يشرتك 
)دولتا ممر(، أما دول املنابع فهي ُكلٌّ من إثيوبيا، أريرتيا، تنزانيا، أوغندا، بوروندي، رواندا، الكونغو 
الديمقراطية، كينيا، ويغطي النهر قرابة 3 مليون م2 أي ما يعادل %10 من مساحة القارة األفريقية، 
ينبع  رئيسية  منابع  ثالثة  النيل  ولنهر  والطوبوغرافيا،  املناخ  متنوعة من  النهر جمموعة  فيضم  وبالتايل 
%86 من مياه هنر النيل من اهلضبة اإلثيوبية، و%15 من منبعي البحريات االستوائية وبحر الغزال، 
ا، يتم استغالل قرابة الــ 84 مليار م3  يبلغ إمجايل إيراد هنر النيل قرابة 1660 مليار م3 من املياه سنويًّ
من املياه سنوًيا أي ما يقارب من %6 فقط من اإليراد السنوي للنهر، أما باقي النسبة %94 فتذهب يف 

الترسب إىل املياه اجلوفية أو املستنقعات1.

ومن اجلدير بالذكر أن ثامنية دول عىل األقل من بني دول حوض النيل ُتَعدُّ من أقل دول العامل يف 
حتقيق النمو، وقد تسبب عدم وجود اتفاق بني دول احلوض إىل حدوث توترات بني الدول املتشاطئة، 
املساس  ترفضان  والسودان  مرص  من  فُكلٌّ  احلوض،  دول  بني  التنمية  دعم  إىل  الوصول  أعاق  مما 
باحلقوق التارخيية املكتسبة من حصتهام يف حوض النيل التي حتصل مرص بموجبها عىل 55.5 مليار م3 

ا. وحتصل السودان عىل 18.5 مليار م3 سنويا، ويضيع يف البخر قرابة 10 مليارات م3 من املياه سنويًّ

الطاقة  وتوليد  والصناعة  الزراعة  النيل يف  مياه هنر  كاملة عىل  كبرية  فتعتمد مرص بصورة  وعليه 
يليها مبارشة السودان من حيث اعتامدها عىل مياه النهر، بينام دولة إثيوبيا تريد االعتامد عىل النهر يف 
توليد الطاقة الكهربائية، بينام ال هتتم باقي دول النهر بمياه هنر النيل، وذلك لوفرة األمطار التي تسقط 
عليها التي تكفي احتياجاهتا يف الزراعة والرعي، وتكمن أمهية هنر النيل بالنسبة إليهم يف توليد الطاقة 

الكهربائية2.
1 Fasil Amdetsion،" Scrutinizing the Scorpion Problematique: Arguments in Favor 
of the Continued Relevance of International Law and a Multidisciplinary Approach 
to Resolving the Nile Dispute"، In Texas International Law Journal، )Texas: The 
University of Texas School of Law، VOL. 44، 2009 (، PP. 3-4 
2  مع حصول دولة جنوب السودان عىل االستقالل يف يوليو 2011 ارتفعت دول احلوض إىل إحدى عرشة 
دولة التي يقع هبا حوايل %20 من مساحة حوض النيل، وتقع ثالث مدن رئيسية عىل النيل األبيض أو أحد روافده، 
وهي )جوبا وملكال وواو (، وتلتقي روافد النيل األبيض يف دولة جنوب السودان، ويضيع قرابة 40 إىل 50 مليار م3 
من املياه يف مستنقعات جنوب السودان، وتشري الدراسات إىل إمكانية إضافة حوايل 20 مليار م3 إىل النيل األبيض من 



143143 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم:  حممد فؤاد ابراهيم رشوان

التي تنظم   1929 النيل املوقعة يف عام  النزاع بني دول احلوض بسبب معاهدة حوض  وقد نشأ 
استخدام املياه يف هنر النيل، والتي بموجبها حيظر عىل أي دولة القيام بمرشوعات عىل حوض النهر 
من شأهنا أن تؤثر عىل حصة ُكلٍّ من مرص والسودان دون احلصول عىل إذن مسبق من كلتا الدولتني1.
 ويف حماولة من دول حوض النيل الحتواء املوقف ظهرت مبادرة حوض النيل من أجل ترتيب التعاون وإعادة بناء الثقة
 بني دول احلوض، والتي تسعى إىل تطوير النهر والستغالل النهر بالشكل الذي حيقق النفع عىل املستوى االقتصادي

هذه املستنقعات من خالل القنوات املقرتحة التي تشمل قناة جونجيل، وعليه فدولة جنوب السودان هلا أمهية كبرية 
عىل حوض النيل أسوة بمرص والسودان وإثيوبيا، ويتوقع أن يكون هلا دور كبري يف حالة استقرارها سياسيًّا وأمنيًّا يف 
ا، واآلن تتحدث  جمريات األمور يف حوض النيل، واحتياجات دولة جنوب السودان من مياه النيل اآلن حمدودة جدًّ
دولة اجلنوب إىل حاجتها العاجلة إىل القيام ببعض املشاريع اجلديدة وبناء جمموعة من السدود لتوليد الطاقة الكهربائية، 
ومن أجل مياه الري والرشب، وقد بدأ التخطيط لبناء سد " بيدين" عىل بحر اجلبل بمدينة جوبا وسد آخر قرب مدينة 
البدء يف تلك املرشوعات،  ليتسنى هلا  النيل  واو، وعليه فإن دولة جنوب السودان ستطالب بتحديد نصيبها من مياه 
ويبقى التساؤل من أين ستحصل جنوب السودان عىل حصتها من مياه النيل من حصة مرص أم السودان ؟ وتؤكد مجيع 
املصادر أهنا ستحصل عليها من حصة السودان لذلك هو الطريق األقرص الذي سيجنبها الدخول يف مفاوضات مع 

مرص..... انظر: 
 د. ساملان حممد أمحد ساملان، كم تبلغ استخدامات السودان من مياه النيل ؟ مطالب مجهورية جنوب السودان، يف -
 :شبكة املناصري السودانية، 18 أكتوبر 2011 يف
http://manasir.org/modules/publisher/item.php?itemid=204
1  بدأ التوتر عىل النيل منذ العهد االستعامري الذي رأى أن تركز مرص عىل زراعة القطن، والذي حيتاج إىل 
كميات كبرية من املياه وثبات مستوى الري، وتم تشكيل جلنة عام 1920 لتقدير احتياجات دول احلوض من املياه، 
وظهرت احلاجة لوجود معاهدة تنظم استغالل املياه يف حوض النهر بام ال يؤثر عىل تدفق املياه الالزمة لزراعة القطن، 
والتي تم توقيعها عام 1929 ومع الزيادة السكانية تم تعديل املعاهدة يف عام 1959 لتحصل مرص بموجبها عىل 55.5 
مليار م3 من املياه عىل أن حتصل السودان عىل 18.5 مليار م3، واآلن مع زياده التقدم والتنمية بني دول احلوض زادت 
احلاجة إىل مياه النهر الستخدامها يف مرشوعات التنمية اخلاصة ببلدان احلوض مثل إنتاج الطاقة الكهربائية، وحجة 
تلك الدول أهنا مل تصادق عىل تلك املعاهدة، وأن بريطانيا هي من وقعتها ولكن حجة مرص يف ذلك أن ال جيوز أي 
اخرتاق للقانون الدويل، ألنه جيب عىل الدول غري األطراف يف املعاهدة احرتام املعاهدات التي استقرت منذ زمان طويل 

باعتبارها متثل جزءا من العرف الدويل..... انظر: 
- Lee A. Laudicina، " International water Disputes: How To Prevent A War Over 
The Nile River"، in Chicago International Law Review، )Chicago، Loyola University، 
Vol.4، Issue 2، 2007 (، PP. 240- 243 
 :وأيضا
- Patricia Kameri Mbote، " Water، Conflict، and Cooperation: Lessons From the Nile 
River Basin"، In Navigating Peace، )No.4، January 2007 (، PP. 1-3 
 :وحول املعاهدات التي متت حول حوض النيل
- Jutta Brunnee، Stephen J. Toope،" The Changing Nile Basin Regime: Does Law 
Matter?"، in Harvard International Law Journal، )Massachusetts:Harvard Law School، 
Vol.43، No. 1، Winter 2002(، PP. 125 - 126 
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.واالجتامعي لدول النهر، وكذلك تعزيز السالم اإلقليمي واألمن واالستخدام العادل واملنصف بني دول النهر1
وبناء عىل ما سبق يتضح أن اخلالف بني دول حوض النهر هو خالف معقد حول املياه من ناحية 
)خاصة من دول املصب(، وخالف من ناحية التنمية واإلنشاءات عىل حوض النهر )من ناحية دول 
وبالتايل   ،1929 عام  التي وقعت  النيل  معاهدة دول حوض  قانوين هو  وأيًضا هو خالف  املنابع(، 
النظر بني  النيل هو اختالف وجهات  التعاون بني دول حوض  تعوق  التي  العوامل  أبرز  يكون من 
الدول املتشاطئة لنهر النيل حول كيفية االستفادة من مياه النهر مع مراعاة املسامهات واملطالب بني 
دوالملنابع واملصب، وكذلك املعاملة املتحيزة من قبل الدول املانحة والفاعلني الدوليني2، واعتبارها 
وسيلة ضغط عىل ُكلٍّ من مرص والسودان، فالبنك الدويل يشرتط عدم ممانعة الدول األخرى املتشاطئة 
يستدعي  الذي  األمر  النهر،  حوض  عىل  مرشوعات  أي  لتمويل  قروض  أي  إعطاء  أجل  من  للنهر 
التفاوض بني دول املنابع واملصب للموافقة عىل املشاريع املراد متويلها، يف ذات الوقت ال يشرتط أي 
موافقات من ِقَبِل دول املصب للقيام بأي مرشوعات، وهو ما يعمق اخلالف بني دول املنابع ودول 
الدويل ألوغندا برضورة موافقة مرص واحلصول  البنك  تعليامت واضحة من  املصب )فقد صدرت 
عىل ترصيح منها من أجل تأمني قرض لتمويل األعامل املائية يف بحرية فيكتوريا(، ومن ناحية أخرى 
احلرب األهلية يف السودان التي مل متكنها من املشاركة يف أي خطط حول التعاون يف هنر النيل، وهو 
البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي والوكالة الكندية للتنمية  1999 برعاية  املبادرة عام  1  أنشئت 
الدولية من أجل ختفيف حدة التوتر، وإنشاء إطار لتقاسم املياه بشكل منصف وتطوير التعاون. هتدف مبادرة حوض 
بطريقة مستدامة ومنصفة لضامن االزدهار  النيل  املائية حلوض  املوارد  منها تطوير  إىل حتقيق عدد من األهداف  النيل 
واألمن والسلم يف املنطقة، ضامن االستخدام األمثل للموارد املتاحة وتطوير املوارد املائية، العمل عىل حتقيق التعاون 
والتكامل بني دول احلوض والسعي لتحقيق املكاسب املشرتكة، استهداف القضاء عىل الفقر وتعزيز التكامل االقتصادي 
إال أن املبادرة قد واجهت العديد من التحديات بعد انسحاب كينيا من املبادرة رافضة معاهدة 1929، وكذلك بدأت 

تنزانيا يف حتويل املياه من بحرية فيكتوريا انظر:
 	 Lori Pottinger، "Can the Nile States Dam Their Way to Cooperation?

 IRN Backgrounder on the Nile Basin Initiative"، in International Rivers Network
 )March 2004( at: www. lori@irn.org

2  هناك العديد من الدول التي تسعى إلى التأثير على موقف مصر عبر الضغط من خالل مياه 
النيل، مثل إسرائيل التي تقوم بدور فعال في تنمية املوارد املائية في دول املنابع وخاصة إثيوبيا على الرغم 

من كونها خارج دول احلوض، وكذلك فإنها لن تتمكن من احلصول على مياه النهر حتى ولو عن طريق الشراء، 
إال أنها تعتبرها وسيلة ضغط، فتسعى إسرائيل إلى التواجد بشكل فعال في منطقة القرن األفريقي ومنطقة 

البحيرات الكبرى، وكذلك فإسرائيل تلعب دورا كبيرا في مشروعات تطوير املياه في أوغندا للمزيد بهذا 
الصدد انظر:

 Simon A. Mason، "From Conflict to Cooperation in the Nile Basin"، -
 (Zurich، Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology،

 2004 )، PP. 182-183
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حال أغلب الدول يف املنابع من حيث عدم االستقرار السيايس واحلروب بينها1.

حتقيق  أجل  من  منها  االستفادة  جيب  التي  الدروس  من  العديد  هناك  فإن  سبق  مما  الرغم  وعىل 
التعاون يف حوض النيل؛ منها رضورة الرشوع يف احلوار وعىل مسارات خمتلفة مثل: تبادل املعلومات 
واخلربات والتكنولوجيا، وعىل كافة املستويات وبشأن خمتلف القضايا من أجل إجياد أرضية مشرتكة 

بني الدول املعنية وحتديد األهداف املشرتكة التي ينبغي حتقيقها. 

قابلية  األكثر  البسيطة  القضايا  نقاط اخلالف والرتكيز عىل  كذلك جيب عىل دول احلوض جتاوز 
للتحقيق قبل تناول االهتاممات األكثر تعقيًدا من أجل إجياد آلية مشرتكة للرشوع يف احلوار يف كافة 
املسارات، ومن َثمَّ يتم وضع املبادئ واهلياكل املؤسسية وآليات تسوية النزاعات بني الدول املتشاطئة 
وصوالً إىل معاهدة واضحة حتقق مصالح مجيع الدول املتشاطئة لنهر النيل يكون اهلدف منها تنمية 
النهر  إيراد  إمجايل  من   94% إىل  يصل  الذي  السنوي  اإليراد  من  الفاقد  وتقليل  للنهر،  املائية  املوارد 

والعمل عىل وضع صيغة هنائية بشأن اقتسام املوارد والتكاليف وإجياد حلول.

املائية هو إدراك الطبيعة املعقدة هلا، وأن إحراز  ومن األمور اهلامة يف املفاوضات حول األنظمة 
تقدم حوهلا يكون بطيئا، ولكن من الرضوري مواصلة احلوار وإعادة اكتساب الثقة بني الدول، فقد 
استغرقت الواليات املتحدة وكندا ما يزيد عن عقد ونصف من السنوات للتوصل إىل أساس مشرتك 
بشأن إدارة البحريات الكربى يف أمريكا الشاملية، واستغرقت معاهدة هنر السند قرابة 12 سنة منذ بدء 

النزاع بني اهلند وباكستان. 

املتبادل  النفع  حتقق  التي  املشرتكة  املرشوعات  يف  للبدء  فرصة  إلجياد  السعي  رضورة  وكذلك   
التي  األساسية  القضايا  من  النيل  حوض  يف  املتدهورة  املياه  مستجمعات  قضية  فتعترب  الدول،  بني 
يمكنها توفري كميات كبرية من املياه قد تصل إىل 50 مليار م3 من املياه إذا تم استغالهلا بشكل كبري، 
وهو ما حتتاجه دول املصب من توفري كميات إضافية من املياه عىل أن يتم حتمل تكاليف إقامة تلك 
املرشوعات، ومن املرشوعات اهلامة التي يمكن أن حتقق التعاون والتكامل بني دول حوض النيل هو 

إنتاج الطاقة الكهربائية2.

فأغلب دول احلوض ليست يف حاجة إىل املياه يف حد ذاهتا ويكفيها مياه األمطار التي تسقط عليها 

 	 Elias A.shebir، The Politics Of the Nile Basin، Master،   1
.(Johannesburg: University of the WitWatersRand، May 2009 )، PP. 95- 97

 2  جرحي زيدان وديفيد غربي، إدارة المياه الدولية في أفريقيا، مرجع سبق ذكره، 	
ص ص -131 134. 
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حنو تعزيز التعاون حول األهنار الدولية يف أفريقيا

سنويا، ولكنها حتتاج إىل توليد الطاقة الكهربائية من أجل البدء يف مرشوعات التنمية االقتصادية، وهو 
ما يمكن أن يتم عرب حشد املزيد من رؤوس األموال الستثامرها يف جمال البنية التحتية لدول املنابع 
مع تقاسم املنافع، عىل سبيل املثال يمكن ملرص والسودان التعاون من أجل بناء سد أو بعض السدود 
لتوليد الطاقة الكهربائية، وحتمل نفقاهتا ودعمها باخلربات الفنية والتكنولوجية الالزمة لذلك مقابل 
التي  القوى اخلارجية واألطراف  الثقة ويمنع تدخل  بناء  الذي يعيد  املياه، وهو األمر  حصوهلام عىل 

تريد اإلرضار بمصالح دول حوض النيل وعالقتهم1. 

جدول )5(

 يوضح نسبة اعتامد دول حوض النيل عىل مياه النهر وتأمني احتياجاهتا املائية 

نسبة االعتامد عىل النهر يف تأمني االحتياجات املائيةالدولة م
٩٦.٤مرص١
١٥.٤رواندا٢
١١.٩السودان ٣
٦.٦كينيا ٤
٢.٨بوروندي٥
٢إثيوبيا ٦
١.٣تنزانيا ٧
٠.٣ أوغندا ٨
٠.٠٨الكونغو الديمقراطية٩

للطباعة  دار الرشوق  )القاهرة:  آفاق الرصاع والتعاون،  النيل  مياه  املصدر: حممد ساملان طايع، مرص وأزمة 
والنرش، 2012(، ص 122.

وتعزيز  اإلقليمي  التعاون  خالل  من  الغذائية  املواد  إنتاج  جمال  يف  التعاون  حتسني  يمكن  أنه  كام 
كفاءة مرشوعات الري، وكذلك حتسني تنظيم التدفقات النقدية يف فرتات الذروة واالنخفاض بني 
دول املنابع ودول املصب مما حيقق نفًعا مشرتًكا لكليهام، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل حتويل خماطر 

الرصاع واحلرب حول املياه إىل تعاون مشرتك داخل حوض النهر.
1  د. إبراهيم أمحد نرص الدين، مرص وأزمة مياه النيل، جريدة األهرام، 17 يوليو 2012 العدد 45849 

http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/155735.aspx - :لسنة 136 يف
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التدخل الفرنسي يف مايل والسيناريوهات املستقبلية لألزمة الترقية: 
بني األمننة واألفغنة

األستاذ بويبية نبيل*

أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة سكيكدة

ملخص املداخلة:

إن التدخل اخلارجي القوي يف منطقة الساحل اإلفريقي عن طريق احلرب عىل ليبيا، ثم التدخل 
الفرنيس يف مايل رسع بوترية كبرية من االنفالت األمني فيها، إذ أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو نموذج 

األفغنة، عىل الرغم من التفاؤل الذي يطبع الكثري من التحليالت.

هذه املداخلة حتاول البحث يف أهم السيناريوهات املتوقعة التي يأخذها التدخل الفرنيس يف منطقة 
الساحل اإلفريقي وأثره عىل مستقبل األزمة الرتقية يف مايل. 

إذ أن بروز هتديدات وخماطر أمنية جديدة ال متاثلية يف املنطقة متمثلة يف اإلرهاب الدويل واجلريمة 
أخرى  وخماطر  هتديدات  إىل  باإلضافة  اجلفاف  وموجات  والفقر  واملجاعة  للحدود  العابرة  املنظمة 
ليست باجلديدة كليا -األزمة الرتقية- بل كانت موجودة ولكن تطورت يف أشكال متجددة واستفادهتا 
التهديدات  التهديدات واملخاطر الال متاثلية أعطاها حساسية عالية وتصاعدا مستمرا، كل هذه  من 
السياسية  اجلغرافية  ذات  اإلفريقي  الساحل  منطقة  يف  وانتقاهلا  انتشارها  بسهولة  تتميز  واملخاطر 
املالئمة، يساعدها عىل ذلك التدخل األجنبي وطبيعة دول املنطقة التي توصف بالفاشلة والتي تعاين 
التهديدات واملخاطر  اجلغرافية مما سهل عملية اخرتاقها، كل هذه  الرقابة عىل حدودها  من ضعف 

األمنية تتجىل يف صورة حلقة أمنية واحدة وبمخارج عديدة جتعل من الصعب فك االرتباط بينها.

لذلك ستحاول هذه الدراسة معرفة معطيات املنطقة واملؤثرات التي تؤثر وتتأثر هبا سواء أكانت 
الرتقية،  األزمة  خلفيات  ألهم  التطرق  خالل  من  الدويل،  أو  اإلقليمي  حميطها  من  أو  داخلها  من 

واملرشوع الفرنيس التارخيي يف املنطقة، ثم حماولة رسم السيناريوهات املتوقعة هلا.
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التدخل الفرنسي يف مايل والسيناريوهات املستقبلية لألزمة الترقية: بني األمننة واألفغنة

حماور املداخلة:

متهيد

خلفيات أزمة التوارڤ:)حسب املقاربة البنائية(  1-

1-1: اخللفية االجتامعية

1-2: اخللفية التارخيية 

1-3: اخللفية االقتصادية 

1-4: اخللفية السياسية 

1-5: اخللفية األمنية 

التدخل الفرنيس يف مايل: اجلذور - اآلليات - املاالت  2-

سيناريوهات مستقبلية  3-

3-1 : سيناريو بقاء الوضع الراهن: -ال أمننة وال أفغنة-

3-2: سيناريو حتسن األوضاع يف املنطقة: - حتقيق األمننة-

3-3: سيناريو التحول نحو نموذج: -أفغنة املنطقة-

 متهيد

إن بروز هتديدات وخماطر أمنية جديدة ال متاثلية يف منطقة الساحل اإلفريقي متمثلة يف اإلرهاب 
العابرة للحدود واملجاعة والفقر وموجات اجلفاف باإلضافة إىل هتديدات  الدويل واجلريمة املنظمة 
الرتقية- بل كانت موجودة ولكن تطورت يف أشكال  باجلديدة كليا -األزمة  وخماطر أخرى ليست 
متجددة واستفادهتا من التهديدات واملخاطر الال متاثلية أعطاها حساسية عالية وتصاعدا مستمرا، كل 
هذه التهديدات واملخاطر تتميز بسهولة انتشارها وانتقاهلا يف منطقة الساحل اإلفريقي ذات اجلغرافية 
بالفاشلة  التي توصف  املنطقة  التدخل األجنبي وطبيعة دول  املالئمة، يساعدها عىل ذلك  السياسية 
والتي تعاين من ضعف الرقابة عىل حدودها اجلغرافية مما سهل عملية اخرتاقها، كل هذه التهديدات 
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واملخاطر األمنية تتجىل يف صورة حلقة أمنية واحدة وبمخارج عديدة جتعل من الصعب فك االرتباط 
بينها.  

إن التدخل اخلارجي القوي يف املنطقة عن طريق احلرب عىل ليبيا، ثم التدخل الفرنيس يف مايل رسع 
بوترية كبرية من االنفالت األمني فيها إذ أصبحت تتجه شيئا فشيئا نحو نموذج األفغنة، عىل الرغم 

من التفاؤل الذي يطبع الكثري من التحليالت.

هذه املداخلة حتاول البحث يف أهم السيناريوهات املتوقعة ملستقبل األزمة الرتقية يف مايل وهو ما 
حيتم علينا معرفة معطيات املنطقة واملؤثرات التي تؤثر وتتأثر هبا سواء أكانت من داخلها أو من حميطها 
اإلقليمي أو الدويل، من خالل التطرق ألهم خلفيات األزمة الرتقية، واملرشوع الفرنيس التارخيي يف 

املنطقة.

1 - خلفيات أزمة التوارڤ:)حسب املقاربة البنائية(

خصبة  وأرضية  عالية  أمنية  حساسية  ذات  مايل  دولة  من  لتجعل  العوامل  من  العديد  اجتمعت 
للنزاع االثني، ويمكن تفصيل خلفيات هذا النزاع من خالل دراسة البنيات التالية: )1( 

1-1: اخللفية االجتامعية: يتعلق األمر هنا بتحليل الرتكيبة البرشية يف دولة مايل وخمتلف األطر 
السيسيولوجيا التي حتدد طبيعة التفاعل ومستواه بني التوارڤ وخمتلف العرقيات األخرى حيث نجد 
السود  إذ أصبح  الصحراء–  والسود،  السابقني عىل  التوارڤ -األسياد  الدائم الرشس بني  الرصاع 
حكام  لتعجب  تكن  مل  احلرة  طبيعتهم  أن  كام  »التوارڤ«،  السابقني  سادهتم  من  وقوة  سلطة  األكثر 
بلداهنم الذين كان مههم األسايس حفظ النظام وليس نرش احلرية)2(، وقد أدت املطاردة التي شملتهم 
وكرامة،  أكثر سهولة  احلياة  األمل يف  بالنسبة هلم  متثل  كانت  التي  اجلزائر  إىل  منهم  العديد  إىل جلوء 
الليبي السابق رسعان ما درهبم وسلحهم  النظام  الليبية، لكن  يف حني أن آخرين استهوهتم التجربة 

ليشكل منهم وسيلة ضغط عىل كل من باماكو ونيامي وحتى اجلزائر)3(

فاالختالفات الفيزيقية بني التوارڤ والعرقيات األخرى والتي دعمتها الرتكيبة السكانية يف البلد 
نجم عنها وضع قبيل واجتامعي تراتبي أدى إىل خلق مشكالت سياسية من أبرزها النزاع حول الثروة 

والسلطة.

كام أن الذاكرة التارخيية والضغائن القديمة لكال الطرفني حترك السلوك الرصاعي لدى الطرفني 
)التوارڤ، النظام السيايس وحلفائه يف مايل(، فانعدام الثقة بني الطرفني واخلوف املتبادل من اآلخر 
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أدى إىل تصعيد النزاع يف كل مرة، والذي وصل إىل حد توزيع املخاوف ما بني التوارڤ وباقي االثنيات 
يف ظل وجود أقارب للتوارڤ يف الدول املجاورة )خاصة يف اجلزائر وليبيا والنيجر(، فتشكل بذلك 
مفهوم التضامن االثني املصلحي، وهو ما عمل عىل تعميق شعور كل أقلية هبويتها وذاهتا مع تضخيم 

االختالفات مع اآلخرين. 

مما أدى إىل انتشار-اإلحيائية العرقية- التي تشكل السمة البارزة لدول منطقة الساحل اإلفريقي املتعددة 
العرقيات، حيث أن تأثري انفجار الوضع يف دولة من دول املنطقة وهو ما حدث يف ليبيا يؤدي حتام النتشاره 
العرقية يف هذا اإلطار ال  للغاية، فوسائل  دقيقا  أمرا  النزاعية  احلالة  إدارة هذه  أنحائها، مما جيعل  يف مجيع 
يمكن تصورها أقل من اآلليات املسلحة والعنيفة، واألهداف ليست أقل من املطالبة باالنفصال اجلزئي أو 

الكيل وهو ما يشبه املصيدة العرقية التي أوقعت فيها دول املنطقة فكانت دولة مايل أوىل ضحاياها.

خالل  من  االستعامرية  اخلربة  دور  هو  التارخيي  السياق  يثريه  ما  أول  التارخيية:  اخللفية   :2-1
املامرسات التي قام هبا االستعامر الفرنيس يف املنطقة من أجل بسط نفوذه عليها، خاصة سياسة »فرق 
منطقة  عىل  سابقني  وأسياد  كأقلية،  البيض  التوارڤ  بني  العرقية  النعرات  إثارة  طريق  عن  تسد«، 
والذين أصبحوا  األحوال،  أو كحرفيني يف أحسن  كعبيد  السود  األفارقة  يشتغل عندهم  الصحراء، 
اهليمنة  كامتياز  هلم  خول  االستعامر  خروج  أن  حيث  والواجبات،  احلقوق  يف  التوارڤ  من  أحسن 
وباقي  التوارڤ  بني  والعداء  الكراهية  زادت  االستعامرية  احلقبة  وبامتداد  الدولة،  شؤون  إدارة  عىل 
السكان  هلا  تعرض  مجاعية  ابادات  شكل  يف  الواقع  أرض  عىل  ترمجت  والتي  اإلفريقية،  العرقيات 

التوارق بعد التدخل الفرنيس شامل مايل يف جانفي 2013.

البرشية  الرتكيبة  عن  النظر  بغض  املنطقة  لدول  هندسية  حدودا  رسم  الفرنيس  االستعامر  أن  كام 
واالنتامءات والوالءات وحتى االمتدادات اجلغرافية، التي مل يراع فيها االمتدادات العرقية والقبلية 
وال طبيعة التنظيم االجتامعي يف املنطقة حيث توزع التوارڤ عىل مخس دول ذات سيادة، األمر الذي 

ساعد ورسع من وترية انتشار آثار األزمة بني هذه الدول.

خمتلف  من  عرقية  كل  استفادة  مدى  لنا  حيدد  االقتصادي  فاملستوى  االقتصادية:  اخللفية   :3-1
موارد البالد وثرواهتا ومن ثم مستوى التموقع االثني يف سلم القوى املحيل الداخيل واإلقليمي.  

فتموقع التوارڤ »بإقليم احلافة« وليس بإقليم الوسط أو القلب يمنح هلم جماال أوسع للمناورة، 
األولية  املوارد  مصادر  عىل  سيطرهتم  أيضا  وحيدد  املركزية،  السلطة  مع  التفاويض  مركزهم  ويعزز 
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لدولتي مايل والنيجر، وكذلك امتالكهم للموارد االسرتاتيجية )اليورانيوم يف النيجر، النفط والذهب 
عىل  الكبرية  القدرة  إىل  باإلضافة  والنيجر(  )مايل  والتهريب  مايل(  يف  التجارية  املواصالت  وطرق 

احلصول عىل مصادر لرشاء املعدات العسكرية واألسلحة.

كام أن تدهور األداء االقتصادي الكيل يف كل من الدولتني ماىل والنيجر أدى إىل اختالل التوازن يف 
عملية التنمية االقتصادية داخل البلدين خاصة خالل فرتة اجلفاف التي رضبت املنطقة )-1987 1970(، 
االقتصادي  التكافؤ  بعدم  اقتنعوا  الذين  التوارڤ  لدى  والتهميش  والدونية  بالظلم  شعورا  ولد  ما  وهو 
الذي من املستبعد استدراكه ما مل يمتلكوا وسائل القهر والقوة يف شقها االقتصادي، خاصة مع النتائج 
املرتتبة عن التأثريات املناخية لسنوات الثامنينات التي مست بجدية مسار حياهتم، حيث فقد اآلالف منهم 
مواشيهم وأصبحوا بدون مورد مايل، وهو ما دفع باآلالف منهم إىل اللجوء نحو اجلنوب اجلزائري خاصة 
بتمنراست وإليزي، وبعد أن عانت اجلزائر من األزمة النفطية وما تبعها من أزمة اقتصادية أرجعت اآلالف 

إىل مايل والنيجر مما أدى هبم إىل الصدام مع العرقيات األخرى والسلطات السياسية. 

وانعكاسا لضعف األداء االقتصادي الكيل يف دولة مايل برزت عدة مؤرشات طبعت اجلو العام 
هناك أمهها: الثالوث األسود )الفقر، املجاعة، املرض(، الذي زاد من معاناة السكان إذ صنفت مايل 
كدولة حتت خط الفقر حيث ال يتعدى دخل الفرد نصف دوالر يوميا، كام أهنا مرشحة للفشل يف آفاق 

سنة 2020،)4( 

وهذا ما أثر عىل املستويات االجتامعية وانتشار معدالت الوفيات بسبب األمراض كاإليدز، وهو 
مؤرش عىل ضعف اهليكلة املؤسساتية سياسيا واقتصاديا واجتامعيا، األمر الذي فتح قنوات لتغلغل 
اجلامعات التوارڤية املسلحة يف وسط التوارڤ وظهور امليليشيات املضادة هلم من السود املدعمني من 

احلكومة املركزية يف الدولتني.

وهذه الوضعية جتد مربراهتا من خالل الالتوازن والالتكافؤ يف املوارد واالمتيازات التي تعتمد يف 
أغلب األحيان عىل قاعدة الوالء القبيل، وفق معادلة وجود جمموعة متلك كل يشء، وجمموعة أخرى 

ال متلك أي يشء، وهذا ما ولد الشعور باالغرتاب لدى العرقية املحرومة التوارڤ.

وفق  واالقتصادية  واالجتامعية  التارخيية  للبنية  حاصل  حتصيل  وهي  السياسية:  اخللفية   :4-1
حساسية  لإلثنيات  السيايس  الواقع  شكل  فقد  والفوقية،  التحتية  البنيتني  بني  املتبادل  التأثري  قاعدة 

مفرطة من حتديد الوضع السيايس والقانوين للتوارڤ.
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السيايس  االندماج  حتقيق  يف  فشل  مايل  دولة  استقالل  بعد  تشكل  الذي  السيايس  النظام  فطبيعة 
للتوارڤ وفق منطق الرضا واالقتناع باالنتامء هلذه الدولة، الذي هو أساس الوحدة الوطنية، لذلك 
نرى أن األنظمة السياسية لدول منطقة الساحل كلها تعاين من أزمات سياسية مركبة متمثلة يف: أزمة 

اهلوية، أزمة الرشعية، أزمة العدالة التوزيعية، أزمة التغلغل، أزمة املشاركة السياسية.

وإقصاء  السلطة  شخصنة  عىل  القائمة  بالدكتاتورية  االستقالل  منذ  متيز  هناك  السيايس  فالنظام 
األهداف،  لرتمجة  كوسيلة  والعنف  للنظام،  كركيزة  اخلوف  كرس  مما  السيايس  احلقل  من  التوارڤ 

والفساد السيايس واإلداري كظاهرة مألوفة يف إدارة شؤون الدولة.

صالحياهتا  يف  املراقبة  غري  ونظريا-  -عمليا  العسكرية  الدولة  مفهوم  طغيان  إىل  باإلضافة  هذا 
وغري املحرتمة حلقوق مواطنيها، وبناء عىل ذلك تم تكريس االنقالبات العسكرية كآلية للتداول عىل 

السلطة.

هذا باإلضافة إىل تعصب القادة السياسيني إلثنيتهم يف سلوكياهتم، وبقاء النخب أسرية النتامءاهتا 
اإلعالم  لوسائل  مايل  يف  السيايس  النظام  واستخدام  التقليدية،  الثقافية  وأطرافها  الضيقة  العرقية 
العداء،  اخلوف وروح  العرقية وزرع  الكراهية  تساهم يف نرش  معلومات  لترسيب  كأدوات  املختلفة 

الذي كانت نتائجه متوقع كل إثنية يف جماهلا اجلغرايف والدفاع عنه.

األمنية  البنية  أهم مظاهر  وتتمثل  السابقة  للبنيات  انعكاس  بدورها  األمنية: هي  1-5: اخللفية 
لدولة مايل والتي ساعدت عىل بروز واستمرار أزمة التوارڤ يف:

امليلشيات منترشة بشكل واسع  - غياب هيكلة حقيقية للمؤسسة العسكرية، األمر الذي جعل 
والتي تنظم عىل أساس اثني عشائري وفكري تعصبي، ويكون متويلها من أحد الفواعل الرئيسية يف 

املنطقة والتي لدهيا مصلحة معينة تسعى إىل احلفاظ عليها أو حتقيقها.

- ظاهرة عسكرة األنظمة كانعكاس لتدخل امليليشيات يف القضايا السياسية واالقتصادية ويمكن 
رصد هذا يف منطقة الساحل ككل ومن بينها مايل من خالل أربعة نامذج أساسية: نظم مدنية بدعم 
استقاللية  نظم  استقاللية،  نزعة  ذات  عسكرية  مؤسسة  عنها  تفرعت  مدنية  نظم  كامل،  عسكري 
وصلت للسلطة بوساطة عسكرية، نظم عسكرية خالصة، وهي نامذج تؤكد سيطرة املؤسسة العسكرية 

عىل الشؤون السياسية واملدنية.
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2 -  التدخل الفرنسي يف مايل: اجلذور - اآلليات - املآالت

تعود جذور املرشوع الفرنيس يف املنطقة إىل ما قبل هناية احلرب العاملية الثانية، حيث بنهايتها   
تبنت فرنسا يف أكتوبر 1946 دستورا جديدا كانت فيه مواد متعلقة بإفريقيا معّدة سلفا، ومنها مادة 
منشئة لالحتاد الفرنيس، والذي يعني جمموعة مشكلة من اجلمهورية األم من جهة، ومن جهة أخرى 
أقسام  خمتلف  جتميع  باريس  قّررت  اإلطار  هذا  ويف  االحتاد،  يف  إدخاهلا  جرى  أخرى  ودول  أقاليم 
الصحراء املنقسمة بني اجلزائر وإفريقيا الغربية الفرنسية وإفريقيا الرشقية الفرنسية يف وحدة إدارية، 
وهبذا شكلت »املنظمة املوحدة للمناطق الصحراوية«، والتي قّدم مرشوع إنشائها يف شهر أفريل 1946 
املنظمة  لتسيري هذه  العليا  اهليئة  بوانييه«، وتم تشكيل  الوزراء من طرف »فليكس هفوات  يف جملس 
واملكونة من 32 عضو: ثامنية ممثلني لسكان الصحراء اجلزائرية، 02 ممثلني لسكان كل من الصحراء 
املوريتانية واملالية، النيجرية، التشادية، باإلضافة إىل ممثيل املجالس الترشيعية للجمهورية)5(، إال أن 

املرشوع مل يفعل يف حينه.

هناية  يف  اجلزائرية  مسعود«  »حايس  يف  البرتول  تدفق  مع  جديد  من  بالفكرة  االهتامم  عاد  ثم 
اخلمسينات، وبناء عىل ذلك تم اعتامد مرشوع القانون املنشئ للمنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية 
)OCRS( يف شهر ديسمرب1956، ونرش يف جانفي 1957 يف اجلريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، 

وقد عرض املرشوع عىل الزعامء التقليديني للمنطقة الدين رفضوه بشدة.)6( 

واعتقد الفرنسيون أن األمر يتعلق بمجال خال من السكان وبالتايل خال من املطالب االستقاللية، 
لفرنسا، وبوضوح  امتدادا  ليكون  الواسع  اإلقليم  إدماج هذا  يتم هبا  بطريقة  إحلاقه  بسهولة  ويمكن 
فإن املرشوع هيدف لفصل املجاالت الصحراوية اجلزائرية واملالية واملوريتانية والنيجرية والتشادية، 
لتجعل منها فرنسا إقليام مستقال مرتبطا مبارشة بباريس.) 7( وبذلك تضمن فرنسا إقليام وافر اخلريات 

قليل السكان، مما يضمن هلا مداخيل وافرة، ومطالب أقل من طرف السكان.

املحلية، وخاصة زعيم  الزعامات  النجاح أصال، حيث رفضته  له  الفرنيس مل يكتب  إن املرشوع 
توارڤ اجلزائر، الذي تنقل ديغول شخصيا إىل متنراست ليعرض عليه تنصيبه ملكا عىل املنطقة مقابل 
قبوله بفكرة فصل جنوب اجلزائر عن شامهلا، وإحلاقها باملنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية، لكن 

زعيم التوارڤ رفض العرض رفضا مطلقا.)8( 

اهلڤار  وخاصة  اإلفريقي  الساحل  من  الشاملية  املنطقة  تعترب  كانت  فرنسا  أن  إىل  باإلضافة  هذا 
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صوارخيها  محاية  اجل  من  أمنا  أكثر  منطقة  إجياد  يمكنها  وال  هلا،  اسرتاتيجي  عمق  بمثابة  اجلزائري 
النووية من هجوم مفاجئ مثل هذه املنطقة، لذلك الزالت فرنسا يف سعي دائم للحصول عىل قواعد 

عسكرية قرب برج باجي املختار أقىص جنوب اجلزائر.

كام أن احتكار فرنسا لرشاء اليورانيوم النيجري جعلها تتدخل ملراقبة كل ما جيري باملنطقة إىل   
درجة أن دبلوماسيني فرنسيني اعتربوا » حركة النيجريني من أجل العدالة » التي تقود مترد التوارڤ 
يف النيجر عىل عالقات وثيقة بتنظيم » القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي«، وهو ما نفته احلركة قطعيا 
عن طريق » كوسن ميغا«، رئيس اخللية السياسية للحركة يف أوروبا، حيث اعتربها حماولة من فرنسا 

لتوريط حركته يف اإلرهاب، مقابل الرتخيص لفرنسا باستغالل مناجم جديدة لليورانيوم.)9( 

الفرنيس ال  التي كانت حتت حكم االستعامر  املناطق   فعند وقوع أي حادث سيايس أو غريه يف 
يمكن أن حيدث ذلك دون أن يبدي ممثل فرنسا يف ذلك البلد رأيه يف املوضوع.

أندري«           »ساليفو  السيد  مع  له  حديث  يف  الفرنسيني  املسؤولني  احد  أن  األمر  بلغ  وقد   
رئيس املجلس األعىل النيجري خالل املرحلة االنتقالية قال له ردا عىل مطالبة السيد »ساليفو« بإرشاك 
اجلزائر يف حل النزاع التوارڤي يف النيجر »إن فرنسا يمكنها وضع اجلزائر يف الصورة فيام خيص سري 

املفاوضات«)10( 

وهكذا حتاول فرنسا اإلنفراد بالسيطرة عىل املنطقة، وإذا مل تستطع فإهنا تلجأ لوسائل أخرى   
كإدخال أطراف أخرى يف حل النزاع، كام حدث عندما أدخلت بوركينافاسو يف الوساطة بني احلكومة 
النيجرية والثوار التوارڤ، حتى تستطيع السيطرة عىل امللف، وهذا يف مواجهة الدور اجلزائري الذي 

يعمل عىل حل النزاعات يف املنطقة هبدوء.

اإلفريقي،  الساحل  بمنطقة  مرشوعها  يف  الفرنسية  اإلدارة  عليه  تركز  الذي  اآلخر  املحور   
ومستعمراهتا السابقة بصفة عامة، واجلزائر ودول املغرب العريب بصفة خاصة هو املجال الثقايف، أو القيم 
واملعايري الثقافية الفرنسية التي » تعد من الثوابت البنيوية والعضوية املعرفة لفلسفة السياسة اخلارجية 
والعاملية الفرنسية، خاصة مع إيامن احلكومات الفرنسية املتتابعة عرب السنوات والعقود برضورة حفاظها 
العريب  املغرب  التارخيي يف  ثقايف لغوي متميز عامليا وباخلصوص عىل مستوى جمال نفوذها  عىل موقع 
»)11(، ومن أجل تكريس وجودها الثقايف غداة استقالل دول منطقة الساحل اإلفريقي، عمدت فرنسا 

إىل احلصول عىل امتيازات تعاقدية يف ظل معاهدات االستقالل والنهوض املرافقة هلا.
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التي  االمتيازية  احلقوق  من  كحق  الرتبوية  اآلليات  هذه  عىل  احلفاظ  عىل  فرنسا  فإرصار   
حتصلت عليها تعاقديا يشكل أحد األبعاد األساسية املكونة السرتاتيجية واعية لتقزيم وإضعاف دول 
املنطقة، كام يقول فرانسوا بريو)12(، فهذه األطر الرتبوية والثقافية متنح لفرنسا ليس فقط أدوات نقل 
معرفية أو ثقافية، لكنها تؤسس أوال وقبل كل يشء هليمنة هيكلية بعيدة املدى عىل هذه الدول، يقول 

»تيبو« يف هذا املجال ما ييل: 

»سوف تقوم سياسة التعاون الثقافية الفرنسية عىل ضامن استمرار عمليات اهليمنة الفرنسية    
الفرنسية  نظام سيايس/ خادمة لالمربيالية  فوقية /  بنية  السياسة سوف ختلق  املنطقة، ألن هذه  عىل 
اإلرادات  ترويض  ومنطق  يتامشى  بام  اجلامعي  الشعور  تشكيل  عىل  احلاكمة  النخب  بعمل  خاصة 
وإدارية  خطابية  اتصالية  كأداة  وتستخدمها  موليري  بلغة  تكونت  التي  النخب  أن  كام  واستعبادها، 
االغرتابية مع خلق  واللغوية  الثقافية،  استمرار هذه األصناف  الكفيلة بضامن  اآلليات  بتطوير  تقوم 
الرشائح  هبا  تنادي  التي  واللغوية  والثقافية  احلضارية  األصالة  الذكية إلفشال مشاريع  العراقيل  كل 
االجتامعية غري احلاكمة والنخب املعربة التي هتمش بكل الوسائل املؤسساتية واإلجرائية من عملية 

التجديد النخبوي والسيايس«.)13(

اهليمنة  إلحكام  شيطانية  آلة  جمرد  قرويس  ألفريد  يقول  كام  الثقايف  التعاون  جيعل  ما  وهذا   
الفرنسية عىل املستعمرات السابقة واستمرارها خاصة وأن هذه األوامر الثقافية واللغوية والقيمية هي 

روابط صعبة التفسري.)14( 

وتقوم هذه السياسة عىل استخدام جمموعة من آليات إحكام التبعية الثقافية منها:  

التأطري البرشي واملادي للسياسة الثقافية، خاصة يف جمايل الرتبية والتعليم.  - 1

مشاريع  عرقلة  لعمليات  العضوي  الربط  طريق  عن  سواء  الفرنيس  اللغوي  الوجود  ترقية   - 2
التعريب بفعل الضغوطات السياسية، أو دعم مشاريع اإلدماج اللغوي للفرنسية يف املنظومة السياسية 
بالربامج  الثقافية  املنظومة  تغذية  أو  اخلاصة،  اإلعالمية  األدوات  بدعم  الرسمية  بل وحتى  الثقافية، 
تعطي  لكي  الفرنيس،  الثقايف  احلس  لتدعيم  واملوسيقية،  واملرسحية  والتلفزيونية  اإلذاعية  اإلعالمية 
مصداقية أكرب للمرشوع الثقايف واحلضاري الذي تدافع عنه النخب السياسية احلاكمة التي تعاين من 
املنطقة  الفرنيس يف  الثقايف يف جمتمعاهتا مما سوف يدعم بالرضورة حظوظ نجاح املرشوع  االغرتاب 

اهلادف إىل كرس اللغة العربية، وحتطيم اإلدراك جتاه حضارة شعوب املنطقة ودينها.
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نرش  يف  املحوري  بالدور  املنطقة  دول  يف  املنترشة  الفرنسية  واملدارس  الثقافية  املراكز  تقوم   - 3
الثقافة واللغة والقيم الفرنسية.

 وينتج عن هذه السياسة املركبة و بعيدة املدى واملرامي ما ييل:( 15)

اغرتاب ثقايف للنخب مما خيلق رشوخات ثقافية واجتامعية، وإيديولوجية خطرية قد تؤدي   .1
النفصامات مرضية مزمنة يف اهلوية يف هذه املجتمعات.

تغذية القابلية اجلامعية للتبعية عىل األقل عىل املستوى النخبوي لفرنسا.  .2

القابلية للتبعية سوف ختلق ميوالت استهالكية للمنتجات والقيم واألطر التنظيمية الفرنسية   .3
مما يعمق التبعية البنيوية هلذه الدول جتاه فرنسا.

سياستها  يف  الثقايف  البعد  عىل  فرنسا  تركيز  لنا  يظهر  واملرضية  البنيوية  التأثريات  فمن   
اخلارجية، ومرشوعها يف منطقة الساحل اإلفريقي، ألنه يشكل اإلطار املسهل لعمليات قولبة األذواق 
والعالقات بام يتامشى وخمططات الصدارة العاملية لفرنسا عىل املستويات الثقافية وسياسيا واقتصاديا 

ألنه ال يمكن الفصل إال إجرائيا وحتليليا بني كل أبعاد التبعية واهليمنة.

العسكري  التدخل  للتهديد كان  املنطقة  الفرنسية يف  الفرنيس واملصالح  وعندما تعرض املرشوع 
حتت غطاء مكافحة اإلرهاب. 

تنظيم  قام هبا  الفرنسيني وطلب فدية السرتدادهم  الرهائن  فقد سجلت عدة عمليات اختطاف 
القاعدة وعىل نحو واسع يف شامل مايل ’فخالل شهر جويلية 2010 قام اجليش املوريتاين والفرنيس 
بعملية مشرتكة إلنقاذ جمموعة من الرهائن املحتجزين يف شامل مايل إال أن هذه العملية باءت بالفشل 

وال يزال ثامنية رهائن موجودين لدى القاعدة . 

يف الوقت الذى ال تستطيع فيه فرنسا أن متنع رعاياها من التواجد يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل 
يف ظل املصالح احليوية الفرنسية يف هذا االقليم فاملصانع الفرنسية تعتمد عىل خمزون اليورانيوم الذى 
حتتويه أرايض النيجر حيث تعد أكرب منتج هلذا املورد يف العامل، فرشكة )أريغا( الفرنسية تدير عمليات 
استخراج اليورانيوم والذي يزود به أكثر من ثلث حمطات الطاقة النووية لرشكة )أو دي أف( للكهرباء 
من  اليورانيوم  استخراج  الفرنسية  الرشكات  حتتكر  حيث  الفرنسية  املصانع  عليه  وتعتمد  فرنسا  يف 
املوقع االسرتاتيجي  فرنسا الستثامر  تطلع  إىل هذا  أربعني عاما، يضاف  أكثر من  منذ  النيجر  مناجم 
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لدول غرب أفريقيا واألسواق التي يضمها اإلقليم، لذلك ختشى فرنسا أن تستخدم اجلامعات املتشدد 
يف شامل مايل هذا اإلقليم يف نرش الفوىض يف الدول املجاورة. أما الدول األوروبية األخرى فهي ترى 
أن وجود مجاعات متطرفة يف شامل مايل هيدد مصاحلها وأمنها، كام أن هذه اجلامعات بدأت يف القيام 

بمامرسات تتنايف مع حقوق اإلنسان . 

              كل هذه املعطيات املتعلقة بخلفيات األزمة الرتقية واملرشوع الفرنيس يف املنطقة بإمكاهنا أن 
تدفعنا لوضع احتامالت ملا يمكن أن تؤول إليه املنطقة مستقبال، وهذا من خالل إتباع تقنية السيناريو 

الذي هو عبارة عن »وصف سلسلة من األحداث يمكن وقوعها يف املستقبل«)16(

3 - سيناريوهات مستقبلية:

3-1: سيناريو بقاء الوضع الراهن: -ال أمننة وال أفغنة-

إن خطورة الوضع يف هذه املنطقة يتفق حوهلا كل دول املنطقة وكذلك املجتمع الدويل، بينام يرى 
أنصار هذا السيناريو أن واقع بلدان املنطقة وما جياورها، بل وطبيعة النظام الدويل احلايل ال يسمح 
برتدي الوضع أكثر، كام ال يمكن إعادة األمن والسلم إىل املنطقة بصفة هنائية، ألن الوضع أصبح من 

اخلطورة بدرجة ال يمكن معاجلتها يف األجل القريب أو املتوسط.

فاملتتبع لألوضاع الداخلية السياسية، االجتامعية واالقتصادية لدولة مايل جيدها مرتدية، فهي دولة 
هشة، فاشلة، ينترش فيها الفساد بمختلف أشكاله من رشوة وحمسوبية واختالس، وعدم االستقرار 
التغلغل  وأزمة  التوزيعية  العدالة  وأزمة  الرشعية  أزمة  مثل  السياسية،  باإلضافة لألزمات  السيايس، 
وأزمة املشاركة، باإلضافة لغياب التنمية االقتصادية واالجتامعية والبرشية، فأي تنمية ال يمكن أن تتم 
إال عرب توفري االستقرار واألمن الذي ال يمكن توفريه عن طريق الطائرات احلربية الفرنسية وال عن 

طريق جنود دول اإليكواس.

يف  املتمثلة  اإلقليمية،  الدائرة  لتالمس  تتسع  عندما  والتهديدات  املخاطر  هلذه  الداخلية  فالدائرة 
اجلغرافية  الطبيعة  معطيات  وبتدخل  الفرنيس،  التدخل  يف  املتمثلة  والدولية  ليبيا،  عىل  احلرب  نتائج 
القاسية وصعوبة التحرك، تعطي رشعية أكرب لنشاط اجلامعات الرتقية، واجلامعات اإلرهابية، )17( 
الدويل واإلقليمي هلا سيؤدي إىل كبح  الفرنسية والدعم  تقدم وتطور وسائل احلرب  وباملقابل ومع 

حترك وتنقل هذه التحديات وال يرتفع نشاطها وفعاليتها أكثر من درجتها احلالية مستقبال.
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إن ذلك جيعل من احتامل بقاء الوضع عىل ما هو عليه حاليا احتامال أكثر قبوال، فتدخل اجلزائر 
بإمكانياهتا ملنع انتشار عدوى االنفالت األمني والتنسيق احلاصل مع النظام اإلقليمي - جتمع دول 
املترضرة  الدولية  القوى  وبمساعدة  واستعدادها،  قدراهتا  من  الرفع  عىل  تعمل  التي  االيكواس- 
اقتصاديا واملترضرة كذلك من عمليات االختطافات التي شهدهتا املنطقة. هذا ما جيعل من السهل 

التحكم يف الوضع مقارنة باإلمكانيات املحدودة للجامعات املسلحة الرتقية أو اإلرهابية. 

ويزداد هذا االحتامل توقعا بمحاولة استغالل القوى الغربية الكربى للحرب األهلية الليبية عن 
طريق ترسيخ هذا االحتامل عرب خدمة مصاحلها، فغنى املنطقة بالنفط إىل درجة تأهيلها يف املستقبل 
لتكون البديل عن الرشق األوسط، سيدفع بالقوى الكربى إىل تفضيل االجتاه نحو بقاء الوضع احلايل 
) ال هتديد وال هدوء - ال أمننة وال أفغنة( لسنوات قادمة حتى تضمن لنفسها موقع قدم قار هناك يف 

املستقبل.

إطار  يف  واألسواق  الثراء  مواقع  عىل  السيطرة  يف  يتمثل  مايل  يف  التدخل  من  الفرنيس  اهلدف 
االسرتاتيجية اجلديدة واملستقبلية، مثل السيطرة املبارشة عىل مصادر جديدة للثروات ومنابع النفط 
والغاز والذهب واليورانيوم والتدخل السيايس العسكري يف كافة املشكالت اإلقليمية وهذا من شأنه 

توفري مناخ آمن ومستقر لفرنسا ومصاحلها يف املنطقة وخاصة اليورانيوم يف النيجر.

بقاء الوضع عىل ما هو عليه من مد وجزر ورصاع بني كل من فرنسا  السيناريو يرجح  إذا فهذا 
وحلفائها املمثلني بالنظام املايل من جهة واجلزائر واجلامعات االزوادية من جهة أخرى، مع استمرار 
التهديد االرهايب، واعتامده عىل تكتيك حرب العصابات، حيث لن تتميز أوضاع املنطقة باالستقرار 

التام وال الالاستقرار .

3-2: سيناريو حتسن األوضاع يف املنطقة: - حتقيق األمننة-

ينطلق هذا السيناريو من فرضية حتسن الوضع األمني يف مايل بالتدخل الفرنيس وحترير الشامل من 
الدويل، سيتم االنتقال باألمن من مفهومه العسكري  قبضة اجلامعات اإلرهابية وبمساعدة املجتمع 
واإلقليمية  الداخلية  باألوضاع  مرتبطة  دالئل  من  يتوفر  مما  وهذا  اإلنساين،   - التنموي  مفهومه  إىل 
هذه  يف  والسالم  واالستقرار  التهدئة  احتامالت  ترقية  بإمكانية  تفيد  ومن مؤرشات  والدولية حاليا، 
الوطني  احلوار  جوالت  وانطالق  للقذايف،  التوسعي  املرشوع  استبعاد  بعد  خاصة  الشاسعة  املنطقة 

الشامل حتت رعاية دولية وإقليمية، وفقا ملنطق بناء دولة احلكم الراشد.
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وفقا هلذا السيناريو ستفرز احلرب الفرنسية عىل اإلرهاب سياسات عديدة يف اجتاه حتقيق االستقرار 
وترقية اإلنسان يف مايل وحقوقه السياسية واالقتصادية والثقافية، عىل اعتبار أن املنطقة يف حاجة إىل 

اهلدوء واالستقرار.   

فاالهتامم بالتنمية املستدامة وبرامج معاجلة املشاكل اليومية كلها تنصب يف اجتاه بناء دولة القانون 
والعدالة االجتامعية وتطويق العنف اإلرهايب واجلريمة املنظمة )18( وإذا ربطنا ذلك بوجود سياسة 
هذه  فان  الدويل  املجتمع  وبمساعدة  النيباد  ضمن  اشمل  وقارية  االيكواس  منظمة  إطار  يف  إقليمية 
ابتداء من مارس  التنبؤ هلا بالنجاح، خاصة بعد االنسحاب الفرنيس من مايل املربمج  اجلهود يمكن 
2013 وتكفل قوات دول االيكواس بعمليات حفظ السلم واألمن وبإرشاف وتدريب من ضباط 
ومنظامت  الدولية  املنظامت  طرف  من  ومراقبة  املتحدة.  والواليات  األوربية  املجموعة  من  غربيني 
لسالمة  واملهددة  املطروحة  السلبية  الظواهر  كل  معاجلة  يمكن  وهبذا  اإلنسان.  حقوق  عن  الدفاع 

واستقرار مايل واملنطقة. 

ويأخذ هذا السيناريو املصداقية أكثر عىل املدى البعيد نسبيا مقارنة بام كانت عليه املنطقة يف السابق 
من سيطرة للجامعات اإلرهابية عىل شامل مايل وبدابة زحفها نحو اجلنوب بسهولة ويرس واحتكام 
احلكام املاليني لالنقالبات العسكرية وعدم االستقرار السيايس فإهنا ستتجه وبإرشاف فرنيس وإقليمي 
نحو تبني النظام اجلمهوري الذي حيتكم إىل االنتخابات وإرشاك الشعب عن طريق التعددية السياسية 

مما يقلل ويقلص من الرصاع واالحتكام إىل وسائل العنف والتطاحن بني الطوارق والسود.

كام أن االهتامم الدويل هبذه املنطقة وخاصة الفواعل الرئيسية فيها وهي اجلزائر وفرنسا والواليات 
املتحدة األمريكية والدول األوربية سريفع من درجة التعاون واحتامل حتسن وضعها األمني مستقبال 

يف حماولة لتبييض صورة الوضع ملا بعد التدخل يف مايل وليبيا. 

الذهب واحلديد واليورنيوم والزنك  باملنطقة عىل غرار  املوجودة  الثروات  السيناريو  ويعزز هذا 
ظل  ففي  هناك،  االستثامر  قبل  واالستقرار  السالم  بناء  إىل  بذلك  املهتمة  الدول  يدفع  الذي  والنفط 
اآلنية واملتوقعة،  والتهديدات  املخاطر  أمنها من  لدولة مايل وعدم قدرهتا عىل محاية  الكبري  الضعف 
العاملي بام يفيد الرشكات  وضعفها لالستجابة لكل حاجياهتا ولتهيئتها لالنخراط أكثر يف االقتصاد 
املنطقة عىل غرار باقي مناطق  املعامل األمنية هلذه  العابرة للقارات، فإن فرنسا تكفلت برسم وصيانة 

العامل. )19( 
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ويف هذا السياق تتبنى فرنسا رؤية اجلزائر للتحديات األمنية يف املنطقة وكيفية التصدي هلا، فبشأن 
استئصاهلا من جذورها وتبني خيار اهلجوم  اجلامعات اإلرهابية ونظرا الستحالة إرضائها البد من 
التهديد  انتشار  عدم  لضامن  الوقائية  القوة  باستخدام  ذلك  يف  احلق  متلك  أهنا  أساس  عىل  الوقائي، 
اإلرهايب يف باقي املنطقة التي تعترب جمال نفوذ اسرتاتيجي لفرنسا، كام تتبنى الرؤية اجلزائرية يف رضورة 
إقامة حوار وطني مايل شامل يضمن التحول الديمقراطي السلمي، عن طريق إرشاك كل املكونات 
اإلثنية التي تؤمن باحلوار ووحدة الرتاب املايل، كخطوة أوىل نحو بناء دولة القانون والعدالة، وفق 
مسارين األول أمني-سيايس والثاين تنموي، يتم من خالله منح التوارق حكام ذاتيا يف إطار حكومة 
فدرالية، وباملقابل يتعهد التوارق بتصفية اإلقليم من نشاط قاعدة املغرب اإلسالمي عىل شاكلة »جتربة 

الصحوات« يف العراق.)20( 

ويعزز فرص حتقق هذا السيناريو أن احلرب احلالية ستكون هلا نتائج إجيابية عن طريق القضاء عىل 
كم كبري من األسلحة مما سيساعد عىل ختفيف حجم السالح يف اإلقليم وتفريغه منه بشكل واسع، وقد 
تنجح القوى الدولية يف حتديد أماكن إخفاء األسلحة املتطورة القادمة من ليبيا مما يسهل عملية قصفها 

حتت طائلة املواجهات العسكرية بني الدولة املالية واملقاتلني.

3-3: سيناريو التحول نحو نموذج: أفغنة املنطقة

يركز هذا السيناريو عىل فرضية تدهور الوضع األمني يف مايل ومنطقة الساحل اإلفريقي ككل، 
خاصة بعد التدخل الفرنيس والغريب كطرف موجه وحاسم يف الرصاعات الداخلية يف املنطقة –مايل، 
املنطقة  أخريا حليفهم يف  اختاروا  قد  الدويل  والنظام  فرنسا  بأن  الرتقية  اجلامعات  ليبيا-، وإحساس 
وهو النظام املايل واألفارقة السود عىل حساهبم، وأنه مل يتم إعطائهم الفرصة والوقت الكايف للتعامل 
العصابات  حرب  وهي  أخرى  خطوة  نحو  االنتقال  وبالتايل  أراضيهم،  فوق  اإلرهايب  التواجد  مع 
التي يتقنوهنا وجييدوهنا، تساعدهم يف ذلك اجلغرافية السياسية للمنطقة وحالة الشحن الكبرية التي 
التي تعرض هلا أهلوهم عىل يد اجليش  التصفية اجلسدية واإلبادات  نتيجة عمليات  حصلت لدهيم 

وامليليشيات املالية املدعومة من اجليش الفرنيس الغازي.

بمعنى أن الوضع األمني احلايل غري املتحكم فيه يشهد احتامالت مفاجئة أو أزمات غري منتظرة 
من نتاج وضعه الداخيل واإلقليمي والدويل، فتؤثر يف اجتاه تصعيد التهديدات واملخاطر األمنية فيها، 

فنكون بصدد حتول جذري إىل األسوأ ينتج لنا نموذج أفغانستان وباكستان إفريقيا)مايل واجلزائر(.
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وحتى يف حال نجاح اخليار العسكري فإن فرنسا ستطلب من احلكومة املالية الثمن وهو مزيد من 
التبعية لباريس مما يعيد لألذهان فرتات احلقب االستعامرية للبلدان اإلفريقية، وليس من املستغرب 
اهتامم القوى الدولية بالرصاع الدائر يف هذا البلد اإلفريقي ويف إقليم أزواد بعد الكشف عن املوارد 
تزيد من رغبة  الثروات  والغاز والفوسفات وكل هذه  واليورانيوم  النفط  املعدنية واحتياطيات  من 
القوى األجنبية يف شامل مايل، وبالتايل فإن اخلارس األكرب من التدخل العسكري الغريب واإلفريقي هو 

املواطنني من أهايل مايل.

إن النجاح املؤقت للقوات الفرنسية يف إبعاد اجلامعات املسلحة املالية عن املدن الرئيسية يف الشامل 
طريق  عن  العصابات  حرب  وسيفرض  العسكرية  العمليات  مسار  سيغري  متبوكتو(  كيدال،  )قاو، 
عمليات »الكر« و«الفر« بني القوات الفرنسة، واجلامعات املسلحة ذلك أن القصف اجلوي الفرنيس 

لن حيسم املعركة عىل األرض.

وزيادة عىل أن األوضاع الداخلية يف كل من ليبيا ومايل والنيجر مشتعلة، حتمل باقي بلدان املنطقة 
يف رمحها أزمات عديدة ومتنوعة، فالفقر واحلاجة يعرب عن الضعف وعدم القدرة، وكذلك يعرب عن 

التناقضات التي لن يكون من السهل التحكم فيها وبالتايل سيكون مآهلا االنفجار.

يساعد ذلك جمموعة من العوامل من أمهها توفر املنطقة عىل السالح بأسعار رمزية، خاصة بعد 
اندالع احلرب الليبية وهو من بني األسباب التي جعلت اجلامعات اإلرهابية »القاعدة يف بالد املغرب 

اإلسالمي« تلتحق باملنطقة للحصول عىل السالح، وعوملة نشاطها هناك.

وهو اخلطر الذي جيب أخذه بجدية أكرب عىل املستوى اإلقليمي لسهولة احلركة وسهولة احلصول 
األشخاص  لتنقل  املغري  الفارغ،  الواسع  املجال  من  واالستفادة  الرقابة  نظم  السالح وضعف  عىل 
بطريقة غري قانونية لتهريب السالح واملخدرات وخمتلف السلع، فهي إذا جمال خارج القانون الداخيل 

هلذه الدول وكذا القانون الدويل.

وألن التحكم يف ذلك يف املدى القريب غري وارد، نظرا لإلمكانات املحدودة لدول املنطقة، وعدم 
درجة  إىل  الظاهرة  هذه  باستفحال  يوحي  املستقبل  فإن  الفرنيس،  التدخل  لقبول  التوارق  جاهزية 
خطرية، إذ أن قلة فعالية اجليوش اإلفريقية  )3300 جندي( يف حروب كهذه وهي التي مل تتلقى أي 
اللوجستي الذي تعاين منه فالقوة اإلفريقية تلك  النقص  تدريب عىل مكافحة اإلرهاب ناهيك عن 
تتكون أساسا من جنود كل من نيجرييا والسنغال والنيجر والتي ليس ألي أحد أن يقول عنها أهنا 
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التدخل الفرنسي يف مايل والسيناريوهات املستقبلية لألزمة الترقية: بني األمننة واألفغنة

قوى عسكرية »باملعنى احلديث« للكلمة فهي ال تتوفر عىل احلنكة التكنولوجية و ال القوة املادية بل لن 
تستفيد من أي دعم لوجستي ما دامت الدول الكربى مثل فرنسا تقول أهنا سرتسل ضباطا لتكوين 

األفارقة . )21(

»قرار جملس  أساس  تنبني عىل  باميل  تدخل عسكري  اجلزائر حول  أبدهتا  التي  التحفظات  ولعل 
ترى  حيث  باحلوار،  القوة  استعامل  جيمع  ثنائي  تصور  بإجياد  األفارقة  يكّلف  الذي  و  األخري  األمن 
الدبلوماسية اجلزائرية ترى أنه مل يتم احرتام الشق الثاين من القرار األممي يف القرار الصادر عن قمة 
التدّخل العسكري يف شامل  »أبوجا«. لذلك وصف املتحدث باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية، قرار 

مايل بـ«اخلطأ الكارثي«.)22( 

املالية واجلامعات  إذ أن »اجلزائر اختارت خروًجا لألزمة يف مايل عن طريق احلوار بني احلكومة 
االنفصالية يف الشامل، وسيكون خطأ كارثًيا تنفيذ تدّخل عسكري سيفهم منه بأنه تدّخل يستهدف 
كرس التوارق« وتزداد خطورة التهديدات األمنية إذا ربطنا ما سبق بطبيعة الوضع الدويل، بعد التدخل 
الغريب يف ليبيا حيث زادت االهتاممات الغربية باملنطقة من واقع أمهيتها االسرتاتيجية اجلديدة، فهي 
مرجحة ألن تكون منطقة مواجهات اسرتاتيجية، »منطقة حاجز« أي منطقة لتجاذب الدول الكربى، 

حتاول فيها كل دولة كربى أن تسّجل نقاًطا وأن تثبت سلطتها عىل حساب الدول الكربى األخرى. 

ومع ما تزامن هذه التهديدات مع ما حتتضنه املنطقة وما جاورها من أزمات يمكن أن تصدر إليها 
فإن املنطقة اآلن تعيش عىل بركان من املتفجرات، جيعلها مستقبال أسخن بقعة يف العامل بدال من الرشق 

األوسط وأفغانستان.

إذن يصل هذا السيناريو إىل أنه نتيجة اللتقاء الظروف والعوامل اخلارجية املتعلقة باملشاريع   
األجنبية يف املنطقة مع العوامل والظروف الداخلية املتمثلة يف وقوع تقاطع بني منحى العنف املتصل 
بالتدخل الفرنيس يف مايل ومنحى العنف املتصل بنتائج احلرب الليبية ومنحى العنف املتصل باإلرهاب 
ومنحى العنف املتصل بالغليان االجتامعي، ومنحى العنف املتصل باجلريمة املنظمة، فتحدث أزمة 

أمنية عنيفة يف منطقة الساحل اإلفريقي مل تشهدها املنطقة من قبل.
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امللخص:

الدوافع  احد  الدولية،  االدوار  اىل  االقليمية  ادوراها  من  وانتقاهلا  العاملي  الصيني  الصعود  يعد   
للنفط،  بإنتاجها  تتميز  التي  املناطق  الرئيسية للصني للبحث عن مواقع مهمة يف عالقاهتا السيام مع 
والقارة االفريقية هي أحدي هذه املناطق التي تتميز بإنتاج النفط  والسيام يف املناطق املكتشف فيها 
حديثا والزالت بعيدة عن انظار الدول أو الرشكات العاملية واملهتمة بالصناعة النفطية، حيث سعت 
الصني اىل االهتامم بالقارة اإلفريقية من خالل تعميق عالقاهتا هبذه القارة عىل أساس املصالح املشرتكة 
وتنمية االستثامرات سواء تلك النفطية وغريها والسيام املساعدات االنسانية يف تنمية القارة اإلفريقية 
عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي والثقايف، وتأكيد ان مصالح الصني هبذه القارة قائمة عىل احرتام 
تعتمد عىل  النفطية  الصني  فدبلوماسية  الدول،  الداخلية هلذه  بالشؤون  التدخل  الدول وعدم  سيادة 
القارة  باالرتياح عند دول  الدبلوماسية شعور  تتيح هذه  وبالتايل  استغالهلا  الدول وليس  تنمية هذه 

اإلفريقية يف عالقاهتا مع الصني. 

Abstract:  

The development of the Chinese roles from regional to international 
and its progress are regarded as the main motives behind looking for 
significant roles in its relationships especially with oil- producing 
countries، The African continent is one of these areas especially in the 
areas in which the oil has deem explored recently and still out of the 
consideration of the States or the international companies interested in oil 
industry .China has endeavored to pay attention to the African continent 
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by reinforcing its relationships with it on the basis of joint interests and 
development of investments in the field of oil and other fields including the 
humanitarian aids in developing the African continent on the economic، 
social and cultural levels، Stressing that the Chinese interests in this 
continent are based on Sovereignty of States and non-interference in the 
domestic affairs of these States. The oil diplomacy of China depends on 
the development of this diplomacy makes the African countries satisfied 
with their relationships with China.                                                                                                              

     الكلامت املفتاحية :الصني، القارة االفريقية، النفط، املصالح النفطية، االستثامرات .

املقدمة :

إقليمية اىل  الدويل وحتوهلا من دولة  الواقع  التحوالت االسرتاتيجية الصينية يف استقراء  مع بداء 
االقتصاد  ظل  ويف   . العاملية  اهليمنة  عىل  الكربى  القوى  مع  تتنافس  وعاملية  دولية  فاعلية  ذات  دولة 
الصيني الذي حتقق نمًوا استثنائًيا معدل سنوي كبري ما بني 8-10 يف املئة جعلها تعتمد اعتامًدا متزايًدا 

عىل النفط املستورد،وأصبحت ثاين أكرب استهالًكا للنفط بعد الواليات املتحدة األمريكية. 

أهم  أحد  النفط  ويعترب   . الطاقة  تدفق  تأمني وضامن  الصينية حالًيا عىل  الدولة  أمن  يقوم  ولذا    
حمددات السياسة اخلارجية الصينية ويلعب دوًرا كبرًيا يف صنع السياسة الصينية، ومن هنا حتظى بعض 
املناطق اجلغرافية باهتامم صانع القرار الصيني، حيث حتركت الصني بأنظارها اىل تلك املناطق والتي 
هلا تاثري يف تنميتها االقتصادية من خالل توفري مصادر الطاقة . ومن هذه املناطق اجلغرافية والتي حتظى 
بأمهية الدوائر اخلارجية الصينية، القارة األفريقية ففي بحث قدمه بيرت بروكز، وجي هاي شني، ملعهد 
افريقيا،  يف  الصيني  النفوذ  بداية  أن  اكد   . االمريكي  الرتاث  مؤسسة  ونرشته  اآلسيوية،  الدراسات 
العديد من دول  مع  ايديولوجية  تأسيس عالقات  املايض من خالل  القرن  الستينيات من  اىل  يرجع 
العامل الثالث اقترصت حلد كبري عىل مقاومة اهليمنة األمريكية والغربية آنذاك إال أن هذه العالقات يف 
العقود األخرية اختذت شكاًل جديًدا يركز عىل العالقات التجارية واالستثامرية والطاقة   . ومع أن 
النفط هو املصدر األكرب واألكثر وضوًحا يف اهتامم الصني بأفريقيا فانه ليس بأي حال املصدر األوحد 
النحاس،  ومنها  امتالكها  بقصد  متنوعة  موارد  عىل  للحصول  جاهدة  تسعى  فالصني  االهتامم،  هلذا 
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والبوكسيت، واليورانيوم، واألملنيوم، واملنغيز، وفلز احلديد. لكن أكثر تأثري الغرب من تعامل الصني 
السيايس والقارة هي املسائل التي تتعلق بسعي الصني اىل احلصول عىل النفط يف افريقيا. 

فرضية البحث :-

النفط  الصينية عىل  الوصول والسيطرة  ان  أفريقيا من  الصيني يف  البحث للوجود  تنطلق فرضية 
األفريقي باالرتكاز عىل اسرتاتيجية موسعة مدعومة من قبل بكني تربر بأن هدف توسع رشكاهتا هو 
النفط وتوسيع عالقاهتا االقتصادية مع الدول األفريقية وصوالً اىل ان الصني أصبحت دولة عاملية .                                                   

تنقسم الدراسة اىل ثالثة مباحث وهي :

املبحث االول : مؤرشات االستهالك الصيني من النفط.

املبحث الثاين : جيواسرتاتيجية النفط يف القارة األفريقية.

املبحث الثالث : العالقات النفطية بني الصني والقارة االفريقية .
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املبحث األول

مؤشرات االستهالك الصيين من النفط

أثر  مما  الدولية،  للعالقات  اجليوسرتاتيجية  املعطيات  الباردة تغريت كثريا  انتهاء احلرب  بعد       
ذلك عىل دور النفط يف العالقات الدولية .،فقد ازداد الطلب عىل استهالك النفط يف السواق العاملية . 
فبعدما كان اجلزء األكرب من امدادات النفط تتجه صوب الواليات املتحدة أألمريكية وأوربا الغربية 
واليابان، أخذت االمدادات تتجه بشكل أكرب اىل الصني  . فاألسواق الناشة اجلديدة يف الصني بدأت 
يف  العامل  يف  نمًوا  أألرسع  الصني  اقتصاد  يعد  إذ  للنفط،  العاملي  اإلنتاج  من  كبرية  كميات  تستوعب 
الربع االخري من القرن املايض وبدايات القرن احلايل مما زاد من حاجتها اىل طاقة هائلة، ففي غضون 
كبار  بني  الثانية  املرتبة  حتتل  دولة  اىل  للنفط  مصدرة  دولة  من  الصني  حتولت  فقد  االخرية  السنوات 

املستهلكني النفطيني يف العامل،اذ تستهلك الصني )6،3( مليون برميل من النفط يومًيا  . 

عام  يف  برميل  ماليني   )10( اىل  ليصل  النفط  من  الصني  استهالك  معدل  يزداد  ان  املتوقع  ومن 
2020. ويرى بعض املحللني بأن السوق الصينية وحدها مسؤولة عن )%40( من الزيادة العاملية يف 
الطلب عىل النفط منذ عام 2000. وكام من املؤكد أن اقتصاد الصني واستهالكها املتزايد للطاقة لن 
السنوات  بنسبة )9،5-9،9( يف  الصيني نموه  اذا مع مواصلة االقتصاد  املنظور،  املستقبل  يتباطأ يف 
القليلة املاضية قفزت واردهتا النفطية بنسبة )3،5( يف العام 2004 و )3،3( يف العام 2005 . وتفيد 
التنبؤات بان الطلب الصني عىل اخلام سيزداد سنويا نسبة )%12( حتى عام 2020  .                                                                                                             

يف  املقدمة  يف  لتصبح  تذهب  الصني  ان  اال  العاملية،  الطاقة  خلارطة  أخرى  توقعات  تذهب  بل   
استهالك النفط، فهي اليوم ثاين اكرب مستهلك للنفط بام يقارب ب)10،6( ماليني برميل يومًيا من 
يقارب ب )19( مليون  بام  للنفط  اكرب مستهلك  التي هي  املتحدة  بالواليات  اليوم مقارنة  النفط يف 
من  الطلب  نمو  تطور  اىل  النظر  املهم  من  الفرق،  هذا  من  الرغم  وعىل   . اليوم  يف  النفط  من  برميل 
الدولتني، فالواليات املتحدة شهدت ثباًتا يف مستوى االستهالك خالل العقد االخري، يف حني كان 
االستهالك الصيني للنفط نامًيا بشكل منتظم منذ ما يقارب العقدين لريتفع بمعدل )%6( كل عام من 
ثالثة ماليني برميل يف عام 1995، وحيث نرى معدالت النمو احلالية واملتوقعة للصني باإلضافة اىل 
خمتلف العوامل الديناميكية التي تعني عدد السكان وظاهرة التمدين،فان نمو استهالك النفط من قبل 
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الني سيبقى عىل ما هو عليه، اي اىل االرتفاع يف السنوات القادمة . ويبني املخطط البياين ادناه مستوى  
صايف حجم االسترياد النفطي للصني والواليات املتحدة .                                                                                                             

       ومع ان الصني ستحتاج اىل الوقت حتى تتخطى مستويات االستهالك يف الواليات املتحدة، 
اال انه ال مفر من ذلك يف هناية املطاف، كام أن نسبة اعتامد الصني عىل النفط االجنبي تتزايد بشكل 

ملحوظ.

     اذ ذكر تقرير تنمية الطاقة الصينية لعام 2011، الصادر عن مجعية بحوث الطاقة يف الصني يوم 
27 نوفمرب 2011، ان من املتوقع ان تتجاوز نسبة اعتامد الصني عىل النفط االجنبي )%60( بحلول 
عام 2015، بينام اظهرت البيانات املتعلقة بعام 2010، والصادرة عن وزارة االرايض واملوارد أن نسبة  
اعتامد الصني عىل النفط االجنبي قد بلغ )%54،8(، كام اظهر التقرير ذاته ان معدل النمو االقتصادي 
الصيني سيحافظ عىل نسق ارتفاع رسيع خالل اخلطة اخلمسينية الثاين عرش ليصل تقاريبا اىل )10%(، 
مما يعني ان استهالك النفط يف الصني سيحافظ عىل وترية نمو رسيع  . وتوقعت مديرة االبحاث يف 
عىل  تزيد  بنسبة  للنفط  الصني  استهالك  يرتفع  ان  بروكس،  كاثلني   « كوم  دوت  فوركس   « مؤسسة 
)%20(، وهو ما جيعل حصتها من النفط اخلام تفوق حصة الواليات املتحدة، واشارت بروكس اىل 
ان تقرير )املراجعة اإلحصائية للطاقة العاملية( والصادر عن رشكة )بريتش برتوليوم (، حول اجتاهات 
االستهالك واالنتاج، ان الصني ستكون املستهلك الكرب للطاقة يف العامل8.                                                                        

النفط  النفط، ويمثل استهالك الصني من  الرئيس للطلب عىل  الدافع واملحرك       وتعد الصني 
يف  يومًيا  برميل  مليون  ب30  يقدر  والذي  اخلام  النفط  من  اسيا  استهالك  أمجايل  من   ،)33%( نسبة 
عام 2012 حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها الصادر يف اكتوبر 2012  . وقد سبقت 
الصني الواليات املتحدة يف هذا املجال يف شهر سبتمرب/ايلول 2011،يف نسبة استرياد النفط بفضل 
نمو اقتصادها الرسيع، وحسبام كشف ارقام نرشهتا احلكومة األمريكية،اذ جاء يف تقرير ادارة معلومات 
الطاقة األمريكية، أن النمو املضطرد يف الطلب الصيني للنفط جعلها أكرب مستورد للنفط يف العامل يف 
سبتمرب 2013، وتتوقع ان يتواصل هذا التوجه يف العام املقبل 2014 . فقد استهلك االمريكيون يف 
سبتمرب )18،6( مليون برميل من النفط يومًيا مقارنة ب )10،9( مليون برميل استهلكها الصينيون، 
بينام بلغ انتاج الواليات املتحدة من النفط )12،5( مليون برميل من النفط يف الشهر ذاته يف حني مل 

تنتج الصني سوى )4،6( مليون برميل يومًيا . 
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    اذ وصلت نسبة اعتامد الصني من الواردات النفطية اىل )%45( من النفط الذي تستخدمه عام 
2010، وكان هلذا االمر انعكاسات هائلة عىل صناعة النفط العاملية يف ضوء توقعات وكالة الطاقة 
الدولية، بأن واردات الصني النفطية ستكون بحلول عام 2030، مساوية لواردات الواليات املتحدة 
األمريكية حالًيا، وبناًءا عىل توقعات معلومات الطاقة األمريكية من املتوقع أن يزداد طلب الصني عىل 
النفط نسبة )%130(، بوصوله اىل )12،8( مليون برميل يومًيا مع حلول عام 2025 . وتشري االدارة 
اىل أنه نظًرا  اىل أن الصني هي مصدر نحو )%40( من نمو الطلب العاملي عىل النفط طوال السنوات 
االربعة االخرية، مع نمو سنوي وصل اىل مليون برميل يومًيا عام 2004، يصبح الطلب الصيني عىل 

النفط عاماًل رئيسًيا يف أسواق النفط العاملية   .

   وتفيد التوقعات، أن واردات الصني النفطية سرتتفع من املستوى احلايل البالغ 6 ماليني برميل 
يومًيا، اىل 7 ماليني برميل يومًيا عام 2020، واىل 8 ماليني برميل يومًيا عام 2025، ثم اىل 11 ماليني 
برميل يومياً عام 2030، وستؤثر هذه الزيادة البارزة تأثري جذرًيا يف توافر النفط ويف تكلفة النفط اخلام 
. وتنتهج الصني » اقتصاًدا نفطًيا يتطلع اىل اخلارج » منذ عام 1995 تقريًبا. أو كام يعرب أحد املحللني 
باسرتاتيجية  ينطلق  أنه  اقتصاد بسيط،  أكثر من حلم  الطاقة هو  أمن  اىل حتقيق  الصني  بقوله » سعي 
بدأت  التي  اليوم  وصني  الصيني،  التحديث  برنامج  يسلكه  الذي  باالجتاه  أو  ككل  التنموية  الصني 
تأخذ مكانتها بوصفها قوة عاملية » . ويوضح اجلدول رقم )1( ادناه استهالك الدول العرشة األوىل 

يف العامل للنفط. 

جدول رقم )1( الدول العرشة األوىل األكثر استهالًكا للنفط بالعامل

تاريخ املعلومات استهالك النفط مليون برميل يوميا  الرتتيبالدولة او املنطقة 

.est 2005  20،800،000 الواليات املتحدة   1

2004  14،580،000 االحتاد االوريب   2

.est 2007  6،930،000 الصني   3

2005  5،353،000 اليابان   4

2006  2،916،000 روسيا   5

2005  2،618،000 املانيا   6
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.est 2005  2،438،000 اهلند   7

2005  2،290،000 كندا   8

2006  2،130،000 كوريا اجلنوبية   9

.est 2006  2،100،000 الربازيل   10

.The World Fact book، Washington، 2008، p.82      :املصدر
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املبحث الثاين
جيواستراتيجية النفط يف القارة األفريقية

    عندما جيري احلديث عن افريقيا ن ترتاءى للمرء، يف اغلب األحيان صور ماليني اجلياع وويالت 
احلروب ووباء االيدز واملالريا . بيد ان هذه الكوراث تعكس نصف احلقيقة، فواقع احلال يشهد أيضا، 
عىل أن أفريقيا ما عادت تقنع بلعب دور املتفرج يف االقتصاد العاملي . فهذه القارة،أفاقت ايضا من أن 
سباهتا ضمن بني الدول العرشة التي حققت يف السنوات املنرصمة أعىل معدالت نمو اقتصادي، فستة 
دول جنوب الصحراء األفريقية الكربى وبحسب بيانات صندوق النقد الدويل يرتاوح متوسط نمو 
امجايل الناتج املحيل احلقيقي يف املنطقة بني )-5،25 5،75( خالل الفرتة -2011 2012. أما بالنسبة 
لالقتصاديات الدول األفريقية املصدرة للنفط فأنه بلغ اىل حتقيق معدل نمو )%6( يف عام 2011 و 
)7،25( يف عام 2012 . ومعنى هذا ان افريقيا ستحقق معدالت النمو التي يتوقعها صندوق النقد 
الدويل للدول الصناعية ولالقتصاد العاملي، بمعنى تضاعف دخل االنتاج العاملي اىل ضعف القيمة 

املتحققة حالًيا. 

    أن افريقا اليوم واحدة من اغنى املناطق اجلغرافية بالثروات الطبيعية والتي ال تقترص عىل نوع 
واحد من املوارد الطبيعية فهي متتلك الكثري من الثروات الطبيعية واملعادن املهمة اقتصادًيا لالقتصاد 

العاملي .

النمو  من  كبري  بجانب  األفريقي  الطاقة  قطاع  أذ حيظى  النفط،  الثروات  هذه  مقدمة  يف  تايت       
املستدام واالهتامم املتجدد حيال احتياطات النفط والغاز الطبيعي غري املكتشف . ويف الوقت الذي 
ازدهرت فيه االكتشافات النفطية خالل العقود املاضية يف دول افريقيا جنوب الصحراء مثل نيجريا 
فمؤمتر  واجلزائر،  ومرص  والسودان  ليبيا  مثل  الشاملية  وافريقيا  والكابون  االستوائية  وغينيا  وانغوال 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية قدر جممل احتياطي القارة النفطي ب 80 مليار برميل، أي  ما نسبته 
)%8( من االحتياطي العاملي اخلام، وهي نسبة مقاربة حسب االحصائيات األمريكية من خالل دراسة 
السوق التي أجراها جملس الدراسات الوطنية األمريكي   . لكن بعض االحصائيات تذهب اىل أن 
نسبة احتياطي النفط يف القارة االفريقية تبلغ )%10( من االحتياطي العاملي   . وتأيت القارة األفريقية 
هبذه النسبة يف املرتبة الثالثة عىل املستوى العاملي من حيث االمكانات النفطية، حيث يقدر االحتياطي 
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االفريقي ب )33،4(  النفطي  للمخزون  االفرتايض  العمر  برميل ويقدر  مليار  األفريقي )125،6( 
سنة حسب معدالت االنتاج العاملي .)انظر اجلدول رقم ) 2 ((. 

     ومن املالحظ أن خمزون النفطي األفريقي قد ارتفع بشكل كبري، أكثر من النصف خالل الثالث 
العقود االخرية وذلك من )53،4( مليار برميل عام 1980، اىل )125،6( مليار برميل عام 2008، 
يف  الواعدة  املناطق  يف  وبالتحديد  واالنتاج  االستكشاف  جمال  يف  االستثامرات  تزايد  عىل  يدل  وهذا 

منطقة شامل وغرب افريقيا .) أنظر اجلدول رقم ) 3 ((. 

     اجلدول رقم ) 2  ( إحتياطيات النفط املؤكد بالعامل حسب القارات واملناطق 2010 )مليار برميل(

االحتياطي النسبة التقديرية  ت  املنطقة اجلغرافية 
754،1 مليار برميل 1  الرشق األوسط   60% 
142،1 مليار برميل 2  اوربا    11،4% 

أفريقيا     %10  125 مليار برميل  3
أمريكا الالتينية    %9،9  123،2 مليار برميل  4

أمريكا الشاملية     %6  70،9 مليار برميل  5
آسيا واملحيط اهلادي      %3  42 مليار برميل  6

الواقع واالفاق املستقبلية للنفط والغاز بالقارة األفريقية، منتدى التعاون العريب األفريقي يف جمال 
االستثامر والتجارة، اجلامهريية الليبية، 26/25 سبتمرب 2010، ص 7

اجلدول رقم ) 3  ( تطور املخزون النفطي للعامل والقارة األفريقية )-1980 2010( مليار برميل
افريقيا العامل   السنة  
53،4  680  1980
66،1  760  1985
80،5  990  1990
90،7  1040  1995

111،6  1200  2000
125،6  1250  2010
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املصدر: الواقع واألفاق املستقبلية للنفط والغاز بالقارة األفريقية ن منتدى التعاون العريب األفريقي يف جمال 
االستثامر والتجارة، اجلامهريية الليبية، 26/25 سبتمرب 2010،ص 8.

 ويعترب خليج غينيا يف غرب افريقيا أهم مركز إلنتاج النفط من املياه العميقة يف العامل، اذ يصل 
من   )11%( يعادل  بام  اي  يوميَا،  برميل  مليون   )9،5( ملستوى  االحصائيات  بعض  حسب  انتاجه 
املنتجة األخرى،  املناطق  املنطقة كوهنا األرسع نمًوا بمعدالت تفوق  العاملي . وترجع أمهية  االنتاج 
حيث حققت نموا يف اإلنتاج يبلغ معدل )%30( خالل عرش سنوات باملقارنة ب )%16( يف غريها من 
املناطق. كام تضاعفت االحتياطات النفطية يف أفريقيا يف القارة، ويستأثر خليج غينيا بأكثر من )70%( 

من أنتاج القارة من النفط و )%75( من احتياطاهتا .  

ويكسب نفط خليج غينيا أمهية خاصة لعدة اعتبارات.

غزارة االنتاج واالحتياطي يف املنطقة بعد اضافة احلقول اجلديدة .  - 1

االعتبارات االقتصادية للقرب سواحل املنطقة من السواق العاملية .  - 2

وقوع معظم احلقول اجلديدة يف املياه العميقة بام يوفر احلل املثايل للمشاكل األمنية .  - 3

من  اخلالية  احلقيقة  النوعية  من  العريب ألنه  باخلليج  نظريه  الفريقي عن  اخلام  ارتفاع جودة   - 4
الكربيت    املتناسبة مع مواصفات املصايف احلديثة ويساعد الدول املستهلكة عىل االلتزام البيئية .

االستفادة من اختالف رشوط االتفاقيات النفطية .ففي الرشق األوسط مثاًل، تنتج الرشكات   - 5
الوطنية للنفط وتبيعه للمستهلك األجنبي . أما يف خليج غينيا فالرشكات األجنبية تنتج وتضخ البرتول 
وتبيعه لنفسها وفًقا لالتفاقيات للمشاركة يف اإلنتاج وبموجبها حتصل الرشكات األجنبية عىل امتياز 
ترتيب  التكاليف، وهو  بعد خصم  العوائد مع احلكومة  تتقاسم  ثم  للنفقات  للتنقيب برشط حتملها 

يتناسب مع االمكانيات الفقرية للدول األفريقية .

وتسمى منطقة خليج غينيا » باخلارصة األفريقية الغنية بالنفط » ومن أبرز الدول يف خليج غينيا.

نيجرييا : وتعد يف مقدمة الدول األفريقية يف انتاج النفط، أذ بلغ انتاجها مابني )2،8 3-(   1-
النفط  من  انتاجها  نيجرييا  ترفع  أن  املستقبلية  الدراسات  وتتوقع   ،2010 لعام  يومًيا  برميل  ماليني 

ليصل اىل )4،4( مليون برميل يف العام 2020، حيث من املمكن ان تتجاوز ايران  .                           
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2002، من حرب  األفريقية والتي خرجت يف عام  القارة  الثاين يف  املصدر  : وتعد  انغوال   2-
أهلية دامت مخسة عرش عاًما، ويتوق ان يصبح انتاجها يف عام 2020 ملستوى يرتواح مابني )3-2،8( 
مالين برميل  . كام ان هناك دول خارج خليج غينيا مهمة يف انتاج النفط األفريقي كاجلزائر ومرص 

وليبيا والسودان  . ويوضح اجلدول رقم )4( الدول االكثر انتاًجا للنفط يف القارة األفريقية.

        جدول رقم )4( الدول االكثر انتاًجا للنفط يف القارة األفريقية مقدًرا )مليون برميل يومًيا (

تاريخ املعلومات انتاج النفط مليون برميل  الدولة  الرتتيب 

2010 2،9 مليون برميل  نيجرييا   1

2010 2،2مليون برميل  اجلزائر   2

2007 1،7 مليون برميل  ليبيا   3

2006 1،3 مليون برميل  انغوال   4

2008 0،7 مليون برميل  مرص   5

The World Fact book، Washington2010، p.122. املصدر:
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املبحث الثالث
عالقات الصني والدول االفريقية

   تعتقد الصني منذ أمد طويل بان الدول االفريقية تتمتع بأمهية اقتصادية ودبلوماسية، ويرجع 
هذا املوقف اىل أواخر اخلمسينات وأوائل الستينيات من القرن املايض. وحديًثا، أدت أحداث ساحة 
تيانانمني يف حزيران / يونيو 1989، ومسارعة القادة االفارقة اىل دعم بكني يف وجه النقد الكبري الذي 
صبه الغرب عىل الصني اىل زيادة االهتامم الصيني بأفريقيا،فاعاد  اكتشاف الصني اصدقائها االفارقة 
جاء بعد عقد من االمهال بدأ مع رشوع بكني يف مرشوع » التحديث االشرتاكي »« فعقب أحداث 
تيانانيمن تذكرت الصني أن أفريقيا كانت مصدر دعم مفيًدا كلام دخلت الصني يف نزاع مع قوى عاملية 

فاعلة أخرى . 

   لكن التحول الرسيع يف مكانة الصني وحتوهلا من دولة أقليمية اىل دولة عاملية كربى، وكام اشري 
الدولة  قوة  عنارص  متلك  الصني  اصبحت  اذ  الدولية،  العالقات  شؤون  يف  املتخصصني  من  الكثري 
الكربى والتي تأيت يف مقدمتها القوة البرشية، والقوة االقتصادية، ومعدل االنفاق العسكري،ومؤرش 
قوة التنمية، واملوقع اجلغرايف . وهي عنارص التي حتاول استخدامها لتحقيق أهداف حمددة وهو ما يعرب 
عن بمصطلح التأثري أو النفوذ  . ومتاشًيا مع سياسة الصعود السلمي يف السياسة اخلارجية الصينية، 
والذي نظر اليها » زينغ بيجيان » املوظف يف اخلارجية الصينية، والتي تركز عىل عدة عنارص رئيسية 

هي  .

أن تستفيد الصني من السالم العاملي لتعزيز التنمية يف البالد، ويف املقابل أن تساعد هي عىل    - 1
حتصني السالم العاملي من خالل ما حتققه من تنمية .  

االعتامد عىل قدرات الصني يف املقام االول .  - 2

االستمرار يف سياسة االنفتاح والقواعد الفاعلة للتجارة الدولية والتبادل التجاري كضامن    - 3
لتحقيق هذا اهلدف.
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    ومن خالل هذه السياسة، كانت أحدى مناطق االنفتاح الصيني هي القارة االفريقية وخصوًصا 
من خالل االستثامرات النفطية، او بعبارة أخرى أن العالقات الصينية االفريقية قديمة تارخيًيا وتستند 

اىل مبدأ »عدم التدخل«، فأن الدافع االقتصادي هو املهيمن اآلن بشكل ال يقبل اجلدل .

   أذ متثل هذه االسرتاتيجية التي يقع عليها االختيار اساًسا يف احلصول عىل موارد طاقة أجنبية  عرب 
اتفاقيات طويلة االجل، باإلضافة اىل رشاء موجودات خارجية يف صناعة الطاقة، وتقوم هذه السياسة 
عىل الرغبة يف التغلب عىل فرط االعتامد عىل السوق العاملية للنفط، وذلك إما من خالل احلصول عىل 
النفط االفريقية، او بحامية وصوهلا اىل تلك احلقول . وتعد أفريقيا  حصص رئيسية فعلية يف حقول 
املوقع الرئييس ألن، فالصني تواجه منافسة أجنبية، ومن أجل النفط  جيب عىل الرشكات الصينية أن 
تتوجه اىل أماكن ال توجد فيها رشكات أمريكية أو أوربية  . وال ريب أن الرشكات الصينية سبقت 

غريها من الرشكات الكربى يف التنبؤ بالفرص املوجودة يف أفريقيا.                              

بدول  عالقات  هي  أفريقيا  يف  الرئيسية  التجارية  بكني  عالقات  أن  أدناه،  اجلدول  من  ويالحظ 
منتجة للنفط باستثناء دولة جنوب أفريقيا ذات االقتصاد الصناعي املتقدم جًدا.

 اجلدول رقم )5( العرشة األوائل من الرشكاء التجاريني االفريقيني للصني 2004 ) بحسب الواردات(
التجارة بني الصني وأفريقيا )%( القيمة )مليون دوالر أمريكي (    البلد 

27.4  3.422.63  أنجوال 
20.6  2.567.96 جنوب أفريقيا 
13.4  1.678.60  السودان  

9.8  1.224.74 الكونغو برازفيل 
6.3  787.96 غينيا االستوائية  

3.3  425.39 الغابون  
3.0  372.91 نيجرييا 
1.7  216.11 اجلزائر  
1.7  208.69 املغرب 

1.2  148.37 تشاد 
88.4  11.043.72 االمجايل 
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املصدر:

International Monetary Fund، Direction of Larder Statistics 
)Washington DC:IMF.2005(

      وقد بلغ حجم التجارة بني الصني وأفريقيا عام 2010، مائة مليار دوالر مسجال قفزة كبرية 
مقارنة باألعوام السابقة مع تزايد االستثامرات الصينية يف القارة األفريقية، أذ ذكر تقرير صادر عن 
وزارة التجارة الصينية أن حجم التبادل بني الطرفني بلغ  )61.2 ( مليار دوالر يف النصف االول من 
عام 2010، بزيادة )%65( عن الرقم املسجل يف املدة نفسها من عام 2009  . وذكرت الوزارة أن ما 
يزيد عن 1600 رشكة صينية تستثمر حاليا يف قطاعات التعدين والصناعات التحويلية وبقية فروع 
التجارة االخرى، وحترص بكني عىل التأكيد أن عالقاهتا التجارية واالقتصادية مع افريقيا تقوم عىل 

املصالح واملنافع املتبادلة  . 

تايمز  نيويورك  بصحيفة  كتبته  مقال  يف  موبو  دامبيسا  االفريقية  االقتصادية  اخلبرية  وترى         
األمريكية حتت عنوان » بكني .. هبة أفريقيا ». أن هتافت الصني عىل املوارد الطبيعية أفىض اىل نشاط 
جتاري واستثامري كانت أفريقيا يف امس احلاجة إليه وأوجد لصادرات القارة سوًقا كبرية مما عاد عليها 
بنفع عميم يف سعيها لتحقيق نمو اقتصادي رسيع . ومتيض الكاتبة االفريقية يف دحض احلجج الغربية 
نمط  يتسق مع  يستقيم عقاًل وال  استعامرية ال  أو  امربيالية  لتحقيق مآرب  الصني تسعى  بأن  بالقول 
كل  يف  واسع  برتحيب  حيظى  أفريقيا  يف  الصيني  الدور  أن  كام  لبكني،  الراهن  االسرتاتيجي  التفكري 
2007، يف  عام  للدراسات  األمريكي  بيو  مركز  اجراه  لنتائج مسح  الكاتبة  واستندت  القارة  أرجاء 
عرش من دول القارة األفريقية، فقد توصل املسح اىل أن نظرة الناس يف الدول العرش مجيعها جتاه الصني 

كانت اجيابية بدرجة أكرب منها ازاء الواليات املتحدة .

من  أفضل  الحتياجاتنا  الصني  فهم  أن   « واد  عبداهلل  السنغايل  الرئيس  احلقيقة  هذه  يؤكد  كام     
الفهم البطئ واملتغطرس يف بعض االحيان للمستثمرين األوربيني، واملنظامت املانحة، واملنظامت غري 

احلكومية، ليست افريقيا وحدها هي التي جيب ان تتعلم من الصني ولكن الغرب ايًضا » .

    ومل يكن التغلغل الصيني يف أفريقيا تغلغاًل اعتباطًيا، وإنام من خالل اسرتاتيجية طويلة وواضحة 
املعامل اعتمدت عىل عدة ركائز ومنها.
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االبتعاد عن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األفريقية التي تقوم بالتعامل معها  - 1

    تنأى الصني عن التورط يف الرصاعات الداخلية أو إزعاج القادة الفارقة بطموحات سياسية 
العمل  يأتون وينجزون  الصينيني  » أن  بقوله  القارة ويف ذلك يؤكد سفري سرياليون يف الصني  هلا يف 
املطلوب متا ًما، فال اجتامعات يعقدوهنا حول تقويم اآلثار البيئية، وحقوق اإلنسان واحلكم السيئ 
واحلكم الرشيد، ال اقول إن هذا األمر صائب، لكن االستثامر الصيني ناجح ألن الصينيني ال يضعون 

معايري صارمة« .                                                                    

 « باالقتصاد  السياسة  ختلط  ال  الصني  بأن  قوهلم  يرددون  ما  دائام  الصينيون  فالساسة  ولذلك 
فالسياسة هي السياسة، واالعامل هي االعامل ( Business is business(، وهي تعطي مثاًل عىل 
ذلك من خالل وجودها يف السودان، كام رصح نائب وزير اخلارجية الصيني زهو ونزهونغ صيف 
ما هيمنا،  االعامل هي   « املتمردين  قوات  السودانية ضد  احلكومة  2004، حول قضية دعمها  العام 
السوداين هو شان داخيل ن  الداخيل  الوضع  ان  السياسة، وأعتقد  نحاول فصل االعامل عن  ونحن 

ونحن لسنا يف موقف يتيح لنا أن نفرض مواقفنا عىل احلكومة » .                                     

تقديم املساعدات.  - 2

    تقدم الصني ذاهتا للحكومات االفريقية عىل اهنا بلد يبتعد عن االطامع االستعامرية، وأهنا تقدم 
مساعدات غري مرشوطة الغرض منها تنمية أفريقا بشكل كبري وهو ما يشجع القادة االفارقة عىل تعزيز 
التعاون بينهم وبني الصني، ويقول مفوض الشؤون االقتصادية باالحتاد األفريقي ماكسويل االمبا، إنه 
جيب عىل أفريقيا أن تتحول أكثر فأكثر نحو الصني كرشيك للتنمية الن الرشوط والقيود غالًبا ما تعوق 
االموال من الدول الغربية والبنك الدويل، وأضاف عىل هامش قمة االحتاد االفريقي يف اوغندا يف متوز 
2010، » لقد اعتمدنا عىل العامل الغريب من أجل تنمية وتكامل أفريقيا، ال تسطيع أن تستمر يف نفس 

النهج . نحتاج اىل تنويع رشكائنا الذين نتعاون معهم، وبالنسبة لنا فأننا رحبنا بالتعاون مع الصني« .

أن الصني يف عالقاهتا بالدول االفريقية مل ترهن قدر ما من الديمقراطية أو اشرتاط معايري خاصة 
بكني  نحو  يميلون  القادرة  قادة  جعل  مما  الصينية،  املنح  من  االفادة  بموجبها  تتم  اإلنسان  حلقوق 
بعامل األعامل واالستثامر،«  أكثر  املهتمة  الصينية  االجندة  ليست عىل  الرشوط  مثل هذه  ان  ألدركهم 
وتكشف االحصاءات الصينية ان بكني قدمت مساعدات لعام 2004 بلغ اىل 2،7 مليار دوالر، ما 

يعادل %26 من امجايل املساعدات الدولية الصينية  .                         
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ويعلق أحد املعلقني الصينيني عىل ذلك بقوله، » إن الغرب ما زال يتعامل مع أفريقيا كمستعمرة يف 
حني أن اهتامم بكني يقوم عىل أساس التنمية االقتصادية املتبادلة » .

                

3 -  توسيع االستثامرات النفطية 

    انتهجت الصني سياسية ترسيع االستثامرات النفطية يف القارة االفريقية عرب رشكاهتا وخاصة 
 525 رشكة النفط الوطنية الصينية ورشكة البرتوكيامت الصينية، اذا وقعت عام 2002 عقًدا بقيمة 
مليون دوالر، لتطوير حقل زارزاتني يف اجلزائر، كام قامت رشكة النفط الوطنية الصينية عام 2003 
برشاء عدد من مصايف التكرير اجلزائرية، بمبلغ 350 مليون دوالر وتوقيع عقد الستكشاف النفط يف 
موقعني . كام استثمرت الصني بقيمة 4 مليارا ت يف انجوال يستحق السداد من النفط املصدر للصني 
قامت  كام   . للصني   النفط  تصدير  يف  السعودية  انجوال  ختطت  وقد  يوميا،  برميل  الف   522 بواقع 
بتوقيع اتفاق مع السودان، بلغت قيمته 8 مليارات دوالر بشأن اكتشاف واستخراج النفط، ومن أهم 
التنقيب  امتياز  التي متلك الصني هبا  النفط الوطنية الصينية حقول كردفان ودارفور  استثامرات هيئة 
بيع  توقيع عقد  تم  .كام  السودان   نفط جنوب  استثامر  . كام دخلت يف عقد حوارات يف  يف حقوهلا  
نفط خام بقيمة 800 مليون دوالر بني برتوتشاينا ورشكة النفط الوطنية النيجرية  لتزويد الصني ب 
30000 برميل من النفط اخلام يومًيا، وقد وافقت رشكة النفط البحرية الوطنية الصينية عام 2006 
عىل دفع 2.3 ملياري دوالر ثمن حصة هلا يف حقل نفط وغاز نيجريي  .كام استطاعت الصني عرب 
رشكاهتا النفطية العمالقة من حصوهلا عىل  امتياز حقول التنقيب عن النفط  يف مساحات واسعة من 
تشاد .ووقعت رشكات النفط الصينية عقوًدا لبدء استكشاف النفط البحري وانتاجه مع الكونغو- 
برازافيل، وبد عمليات االستكشاف النفطي شامل ناميبيا، حيث تتطلع الرشكات الصينية اىل إنشاء 

مصفاة لتكرير النفط هناك .                                   

اخلامتة: 

    ان الصني تسري اليوم نحو نوع من اهليمنة القائمة عىل مراعاة االخرين وخصوصا تلك الدول 
الغري مقيد برشوط  باملساعدات  الدول  النفط، فهي تراعي  الثروات وال سيام  الكثري من  التي متتلك 
واالستثامرات اهلائلة والتي تستطيع من خالهلا افريقيا ان خترج من طور التبعية للدول الغربية والتي 
املفهوم  االنسان واحلريات ذلك  بمفهوم حقوق  مبطنة  االفريقية،  القارة  مارستها لسنني طويلة عىل 
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مصاحل الصني النفطية يف القارة االفريقية

الذي ال يعكس واقع الدول الغربية والذي طاملا كانت تؤيد الديكتاتوريات العتيدة يف القارة السمراء. 
فالصني تتكلم بلغة االقتصاد واألرقام وهي بذلك تعطي نموذجا ناجًحا لالقتصاد الناجح القائمة 

عىل املصالح املشرتكة.                                                                                                           

الطاقة والتي  بالنسبة للصني لكوهنا منطقة حيوية وغنية بمصادر  املنطقة األفريقية  تأيت أمهية      
أصبحت ال غنى عنها جلميع الدول والسيام الدول الصناعية الكربى ذات التنافس االقتصادي الدويل 
من  امهيتها  عىل  واحلفاظ  األوىل  باملرتبة  االقتصادية  االسرتاتيجية  املصالح  حتركه  أصبحت  عامل  يف 
خالل هذا التنافس الدائر بني القوى الكربى االقتصادية وتأيت الصني اليوم يف مرتبة متقدمة صناعية 
واقتصادية وتنموية، حتى أصبحت الكثري من الدول الصناعية الكربى ويف مقدمتها الواليات املتحدة 
األمريكية ختشى من طبيعة التنافس االقتصادي بينها وبني الصني، أن التحول يف التفكري االسرتاتيجي 
الصيني ارتكز عىل حقيقة مفادها ان البقاء يف مرتبة اقتصادية وتنموية يتوجب عليها النظر بعيًدا خارج 
اطارها االقليمي املتمثل برشق وجنوب رشق آسيا، السيام تلك املناطق االسرتاتيجية والرئيسية يف 
التنافس االقتصادي حيث املخزون اهلائل بمصادر الطاقة .                                                                               

    أن مستقبل العالقات الصينية - االفريقية أخاذ بالصعود بعد التغريات االسرتاتيجية يف كل من 
الصني والدول االفريقية ، كذلك عدم وجود معوقات هلذه العالقات بني الطرفني لعدم وجود جتارب 
تارخيية سيئة تعوق هذه العالقات السيام يف عامل يقوم عىل املصالح املتبادلة .                                                                          

والسياسة،  االقتصاد  مقاييس  بكل  ناجًحا  نموذجا  يمثل  اليوم  االقتصادي  الصني  نموذج  ان     
اذ االنفتاح السيايس واالقتصادي عىل مجيع دول العامل والسيام دول القارة االفريقية جعل من  قادة 
وشعوب هذه الدول تنظر بعني االرتياح من السياسة الصينية  القائمة عىل املصالح املتبادلة وتعميق 

االستثامرات املفيدة لتلك الدول.                                   
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ثنائية األمن واالستبداد: قراءة يف الوضع )الأل(مين لدول املغرب العريب
عيساوة آمنة

جامعة20 أوت 1955 سكيكدة

امللخص باللغة العربية:

إفريقيا، دون  التحديات والرهانات األمنية يف شامل  الورقة معاجلة موضوع    سيتم يف ظل هذه 
املغرب  منطقة  تشهده  ما  يف  يتحدد  والذي  فيه  املوضوع  معاجلة  ستتم  الذي  الزمني  التوقيت  إغفال 
ارتبط  الطبيعة االستبدادية، والذي  السياسية ذات  بنية بعض األنظمة  العريب من حتول عىل مستوى 
معها األمن واالستقرار عىل األقل يف مرحلة ما بعد االستقالل وتشكل الدولة بمفهومها احلديث، 
قمعية  ممارسات  من  الرسمي  شكله  يف  )الأل(مني  الوضع  انتشار  من  نوع  ذلك  اثر  عىل  وانعكس  
لألنظمة أو انتشار للخطر العابر للحدود القومية ومتمثل يف جمموع احلركات اإلرهابية املتفرعة عن 

تنظيم القاعدة.

    ويف ظل هذا االرتباط يف تاريخ دول املغرب العريب بني طبيعة احلكم االستبدادي وحتقق الوضع 
األمني يف ظله وزوال األمن وزيادة األخطار يف ظل اهنيار هذه األنظمة، سنحاول عرض هذه الثنائية 
ظل  يف  املوضوع  معاجلة  وستتم  العريب  الربيع  بعد  املنطقة  مستقبل  كشف  هبدف  للتحليل  التالزمية 
اإلشكالية التالية: إىل أي مدى سيؤثر زوال أنظمة احلكم االستبدادي عىل امن واستقرار  منطقة شامل 

إفريقيا؟

امللخص باللغة األجنبية: 

We will try in this paper to handle the security challenges in north 
Africa، without ignorance of the chronicle time، and we ll specify in 
what the arabian magherb area witness transformation at the formation 
level of some political system  of tyrannical nature in which stability and 
security cohered with at least in the period of post independence.the 
contextis reflected the result of such kind of the spread of insecurity in 
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its formal context of brutal parctices of system or the spread of risks on 
terrorist.  In the paper of such coherence in the history of the Maghereb 
Arabian countries between the nature of the tyramical system and the 
achievement of the Security at same time.the disppear of security and 
the augmentation of risks with the collapse of such systems.also we ll try 
to expose this to analysis to show the future of area aftertee arab spring.

تقدمي:

 كان من أهم مرياث األنظمة العربية املنهارة عملية أمننه القضايا السياسة، أي حتويل االنشغاالت 
والنشاطات ذات الطابع السيايس إىل موضوعات تعالج أمنيا، فطاملا كان الرصاع مع املعارضني يتكفل 

به جهاز األمن، وهنا يتقوى هذا اجلهاز بعدة سبل فهو يمسك بالقضايا املصريية يف البلد.

لعب األمن دورا أساسيا يف تثبيت احلكم، فأجهزة األمن تقوم بمهام ذات طابع بريوقراطي-فني 
خيدم السياسات العليا بطريقة غري مبارشة، وال يتدخل يف وضعها فهو يتحمل مسؤولية محايتها رغم 

حمدودية املشاركة يف وضعها .

مكتسبات  محاية  يف  عسرية  مهمة  املنتفضة  الدول  يف  والعسكرية  األمنية  األجهزة  أمام  واآلن 
ذلك  عن  عرب  كام  الفوىض،  بمفهوم  الثورات  ارتبطت  فلطاملا  واالستقرار،  األمن  وحفظ  الشعوب 
هوبز يف كتابة » التنيني« أين دعم احلكم املطلق دعام كامال معتربا إياه أحسن ضامنة لالستقرار وأن 
الثورة تعني الفوىض وحالة املوت الفظيع. فالصورة املرسومة أمام الشعوب املغاربية خاصة املنتفضة 

منها والتي تشهد عدم استقرار أمني، االختيار بني الديمقراطية أوال أم األمن واالستقرار.

1 -  يف السياق الزمين: الربيع العريب والتغري األمين الطارئ.

    متثل انتفاضة الشارع يف العامل العريب مرحلة جديدة يف تاريخ دول املنطقة التي كانت تبدو عصية عىل 
الديمقراطية. فرغم سقوط دكتاتوريات أمريكا الالتينية واهنيار األحزاب الشيوعية يف أوروبا الرشقية ظل 
العامل العريب يف منأى عن موجات التحول الديمقراطي. وهلذا حتدث الدارسون السياسيون عن »االستثناء 

العريب« ووظف بعضهم املعطى الثقايف ذاهبا إىل أن الديمقراطية ثقافة مدنية وليست بناء سياسيا .

هلا  تتفطن  مل  تغيريات  أفرزهتا  التي  األخرية  التطورات  األكاديمية  الرؤية  هذه  زيف  أظهرت    
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اجلامعات كثريا. فقد تغريت املجتمعات العربية عىل املستويني الديمغرايف والثقايف. كام شهد ميزان 
احلرب  فانتهاء  العربية.  األنظمة  حساب  عىل  هائال  تغيريا  السيايس،  املستوى  عىل  الداخيل،  القوى 
الباردة وسيادة العوملة وكثافة التبادالت الدولية والتقنيات اجلديدة التي غريت العالقات املجتمعية، 
إىل  آلت  التي  الشعبية  فاملظاهرات  متغري.  دويل  حميط  وسط  بالية  أنظمة  إىل  العربية  األنظمة  حولت 
سقوط بعض األنظمة العربية، تظهر أن هذه األنظمة مل تعد تالءم جمتمعاهتا التي باتت بعد مخسني سنة 

من االستقالل جمتمعات حرضية ظهرت فيها طبقات وسطى ترفض احلكومات الظاملة .

  إال أن هتاوي األنظمة العربية كانت له نتائج مرتدية عىل املستوى األمني، فام من شك أن األزمة 
الليبية التي أسفرت عن سقوط نظام القذايف جعلت الوضع األمني يف منطقة شامل إفريقيا والساحل 
املعادية  القوى  وتأهب  األمنية  األجهزة  فاعلية  وتردي  احلدود  فنفاذية  باهلشاشة،  يصطبغ  اإلفريقي 
الفضاء  هذا  يف  خمططاهتا  تفعيل  عىل  اإلرهابية  التنظيامت  شجعت  عوامل  مجيعها  املضادة  للثورة 
اجلغرايف، حيث انتقل عدد من أعضاء تنظيــــــــــــم القاعدة يف املغرب اإلسالمي إىل الثوار الليبيني، 

وتسلل عدد آخر إىل األرايض التونسية بقصد القيام بأعامل ختريبية .

    يبدو جليا لدى الكثري من املختصني أن عنارص القاعدة يف املغرب اإلسالمي دخلت مؤخرا فيام 
وصفوه بمرحلة متقدمة من التسليح جراء انتقال األسلحة الثقيلة يف املنطقة انطالقا من ليبيا، اليشء 
الذي جعل هذه املجموعات تنتقل من الطابع اإلرهايب العابر للحدود إىل حرب عصابات تقليدية 

أكثر استقرارا .

2/ احتاد دول املغرب العريب: حقيقة تكاملية أم شراكة مفروضة؟

إىل  الكيان  هذا  نشأة  تاريخ  ويعود  العريب،  اإلقليمي  النظام  إىل  املغاربية  الدول  منظومة  تنتمي    
»احتاد  إنشاء  وإعالهنم   1989 فرباير   17 يوم  مراكش  يف  اخلمس  العريب  املغرب  دول  قادة  اجتامع 
يف  مثاًل  ُيرش  مل  إذ  أهدافها  بعمومية  االحتاد  هلذا  املؤسسة  مراكش  معاهدة  ومتيزت  العريب«،  املغرب 
اقترص  اقتصادية، وإنام  أو  إىل وحدة مجركية  بأهداف االحتاد  املتعلقة  والثالثة  الثانية  املادتني  نصوص 

نص املعاهدة عىل عبارات عامة حول التعاون االقتصادي والسياسة املشرتكة.

   والنقطة األخرى التي تثري االنتباه يف هذه املعاهدة هي عدم حتديدها ملفهوم املغرب العريب وال 
حدوده اجلغرافية، بل إن صفة »العربية« مل تعترب ميزة خاصة أو معيار قبول أو رفض عضوية دول 
إىل  أو  العربية  األمة  إىل  املنتمية  األخرى  »للدول  أن:  عىل  املعاهدة  من  السابعة  املادة  فتنص  أخرى، 
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املجموعة األفريقية أن تنضم إىل هذه املعاهدة إذا قبلت الدول األعضاء«.

    هذا الطغيان يف منطق السيادة وغياب اسرتاتيجية لألهداف االقتصادية جيعالن معاهدة احتاد 
املغرب بعيدة عن مرشوع تكامل إقليمي، إذ طغى العامل السيايس يف إنشاء احتاد املغرب العريب عىل 
العريب  املغرب  احتاد  عن  تتحدث  املتخصصة  املغاربية  األدبيات  أن  والغريب  االقتصادي.  اجلانب 

ورضورات تنشيطه وكأنه بنية إقليمية رفيعة املستوى يف جمال التكامل .

املنهار، جاء يف حقيقة  العريب  النظام  إقليمي فرعي عن  العريب كنظام  املغرب     إذن ظهور احتاد 
األمر كرد فعل عىل النجاح الذي حققته املجموعة االقتصادية األوروبية، كنموذج لتكتل اقتصادي 
صاعد وقوة دولية تعدت العداء التقليدي إىل تشابك املصالح االقتصادية، مما دفع الدول املــغاربية 
إىل التكتل ضمن وحدة إقليمية مشرتكة تدخل يف رشاكة اقتصادية وأمنية مع الدول األوروبية املطلة 
عىل املتوسط. خاصة وأن دول االحتاد املغريب متيزت بذلك االمتزاج اهلويايت بني قيم اإلسالم والرببرية 
ارتباط  إىل  أدى  مما  االستعامرية  احلركة  نتيجة  األوروبية  الدول  مع  نوعية  تارخيية  وعالقة  والعربية، 

سيايس واقتصادي وثقايف للدول املغاربية مع الدول األوروبية .

أكثر نضوجا من  املغاربية تظهر كمنظومة  املنظومة  الذكر جعلت من  السابقة        كل األسباب 
حيث الرشاكة مع الغرب أكثر من التكامل مع بعضها البعض، رغم تعذر ذلك خالل فرتة احلرب 
الباردة نتيجة حداثة استقالل دول املغرب العريب والتاريخ االستعامري الدامي الذي مل يزل راسخ يف 
ذاكرة األنظمة والشعوب املغاربية خاصة دول القلب الثالث اجلزائر واملغرب وتونس، مما حذا هبذه 
الدول إىل إتباع هنج استقاليل عن الدول األوروبية. إال أن التطورات العوملية االقتصادية خصوصا 
جعلت من االقتصاديات املغاربية تتميز باستقطاهبا الشديد من قبل االحتاد األورويب حيث يستحوذ 
متثل  أوروبا  كانت  وإذا  العريب.  املغرب  لدول  التجارية  املبادالت  من   70% حوايل  عىل  األخري  هذا 
حوايل ثلثي التجارة الدولية املغاربية فإن املغرب العريب ال يمثل إال حوايل %2 من املبادالت األوروبية 
مع العامل، وختتلف درجة االستقطاب من دولة ألخرى، حيث تبدو تونس واملغرب أكثر استقطاًبا من 
قبل االحتاد األورويب. فام يقارب %78 من صادرات تونس تذهب إىل االحتاد األورويب الذي يزودها بـ 
%72 من وارداهتا. أما املغرب فتستحوذ أوروبا عىل ما يزيد عىل %60 من مبادالته التجارية، وتذهب 
62 % من صادرات اجلزائر إىل االحتاد األورويب وتأيت 58 % من وارداهتا منه، وتأيت 20 % من واردات 
موريتانيا من الدول املغاربية، و%13 من الدول األفريقية األخرى. أما االحتاد األورويب فيزودها بنسبة 
بتونس واملغرب  النسبي ألوروبا يف مبادالت موريتانيا مقارنة  %50 من حاجياهتا، واحلجم  تقارب 
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يرجع إىل كون اليابان أحد أبرز رشكائها )مستورد للمنتجات السمكية( .

   وكنتيجة ملا سبق ذهب الكثري من الباحثني إىل أن تشكل الكيان املؤسسايت املغاريب وعجز هذا 
األخري عن مواجهة حتديات البيئة الداخلية للتكامل وعىل رأسها غياب أسس الديمقراطية والتمسك 
بالسلطة عىل حساب حكم املؤسسات التكاملية، وعدم حتمل ضغوطات البيئة اخلارجية التي متيزت 

بربوز العوملة االقتصادية التي ألغت احلدود وفتحت املجال أمام اإلقليمية املفتوحة.

   كل ذلك ساهم يف دفع املنظومة املغاربية إىل الدخول يف رشاكة مع االحتاد األورويب الذي أثبت 
نجاحه كظاهرة تكاملية، ونتج عنها مؤمتر األمن والتعاون املتوسطي الذي هدف إىل تعزيز االعتامد 

املتبادل بني دول املنطقة كوسيلة لتحقيق األمن.

 نتج عن هذه احلركة التكاملية العمودية بوادر قيام نظام إقليمي جديد يقوم عىل أسس اإلقليمية 
اجلديدة التي ال تويل لالمتداد اجلغرايف التقليدي وال التشارك القيمي)النظام اإلقليمي العريب( أمهية 
تذكر أمام أمهية العالقات التعاونية التجارية واالقتصادية يف إطار مفاهيم األمن اجلديدة التي تقوم 
الرسية واإلرهاب واألمراض  للحدود كاهلجرة  العسكري وظهور أخطار عابرة  اختفاء اخلطر  عىل 

الفتاكة التي قد تشكل هتديدا لألمن االجتامعي. 

3 - ضبط مفاهيم التحليل...األمن واالستبداد:

      1.3 - األمن من االرتباط بالظاهرة القومية إىل االرتباط بالفرد: سيطرت املقاربة الواقعية 
زاوية  من  األمن  ملفهوم  النظر  تم  حيث  العسكري،  املجال  يف  باختزاله  األمن  مفهوم  عىل  التقليدية 
بعدة حتوالت  الدولية  السياسات  األمنية يف  الدراسات  وقد مرت  القومية،  للدولة  العسكرية  القوة 
العاملية واإلقليمية والوطنية،  املستويات  الباردة وأثرت يف مجيع  بعد احلرب  التي جاءت  أمهها تلك 
مما دفع الكثري من املنظرين املهتمني بقضايا األمن وعىل رأسهم  كينيث والتز K.Waltz إىل القول:« 
بأن عرص ما بعد احلرب الباردة هو عرص النهضة للدراسات األمنية«، خاصة مع ظهور البعد القيمي 
الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم األمن فانتهى املنظرون إىل وجود نوعني أوهلام، األمن الصلب الذي 
ثانيهام،  األوىل.  بالدرجة  العسكرية  اخلارجية  األخطار  ضد  القومية  للدول  الدفاعي  التقليد  يعني 
األمن الناعم ما يعني أمن األفراد، ليضيف آخرون وفق هذا املنطلق مفهوم األمن االجتامعي واألمن 
Wheeler ال يمكن  Booth وويلر  الذي خيص اإلنسانية ككل . فحسب كل من بوث  اإلنساين 
لألفراد واملجموعات حتقيق األمن املستقر إال إذا امتنعوا عن حرمان اآلخرين منه، ويتحقق ذلك إذا 
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تم النظر إىل األمن عىل أنه عملية » حترر«. 

  لكن كلمة »اآلخرين« توحي يف هذا التعريف إىل عدة أطراف منها الدولة، فقد تكون دولة ما 
خاصة ما يصطلح عليه بالدول الفاشلة Failed States السبب الرئييس يف عدم حتقيق أمن املواطنني، 

مما أدى إىل فصل العديد من الباحثني ما بني أمن الدول وأمن األفراد.

ويمكن رصد هذه املالحظات األساسية حول مفهوم األمن:

- األمن ظاهرة ومفهوم متغري وفق البيئة الزمنية واملكانية، ووفقا لالعتبارات الداخلية واخلارجية 
للدولة والظروف املحلية واإلقليمية والعاملية.

- األمن مفهوم نسبي، فالفواعل العاملية تسعى دائام إىل زيادة قوهتا ما يزيد شعورها بعدم األمن 
ويدفعها إىل زيادة قدراهتا الدفاعية.

 - مفهوم مركب جيمع ما بني األمن املادي واملعنوي، األمن الداخيل واخلارجي، كام هيدف األمن 
إىل تأمني مصالح الدول والظروف االقتصادية واالجتامعية لتحقيق األهداف والغايات التي تعرب عن 

الرضا العام يف املجتمع .

املؤسسة  وشلل  األمني  اهلاجس  العريب:طغيان  املغرب  يف  األمن/التكامل  ثنائية   2.3
التكاملية:

أ- طغيان اهلاجس األمني: 

   يتميز املشهد املغاريب بانعدام منظومة أمنية موحدة، وأيضا التعارض يف مدركات التهديد، إذ 
تطبق أغلبية الدول املغاربية منطق املساعدة الذاتية*الواقعي كام تعتمد عىل حتالفاهتا مع القوى الكربى 
-كام سبقت اإلشارة-فالعالقة مع أمريكا وأوروبا هي من صميم األمن الوطني لدول املغاربية ألهنا 
األخرية هي  أن هذه  أساس  منها من عدوان إرسائييل عىل  أي طرف  أهنا ال حتمي  أمنية رغم  مظلة 
التهديدات  تعريف  حول  إمجاع  إىل  املغاربية  األنظمة  وتفتقر  املتحدة.  للواليات  اسرتاتيجي  حليف 
األمنية، حيث اهنار اإلمجاع حول التهديد اإلرسائييل منذ توقيع اتفاقيات كامب دافيد وخروج مرص 
كطرف حموري من الرصاع مع إرسائيل، واختلفت كذلك املواقف إزاء أمريكا وإيران، أما التهديد 
الوظيفي لألمن،  بالبعد  تفسري هذه االستثنائية  فهو اإلرهاب، ويمكن  الذي هو حمل إمجاع  الوحيد 
حيث يسمح حتديد اإلرهاب كتهديد لألنظمة احلاكمة باستخدامه مطية للقمع السيايس كام حصل مع 
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أغلبية االنتفاضات الشبابية التي القت مواجهات دامية من طرف األنظمة العربية .   

ب-شلل املؤسسة التكاملية:

    يغيب اإلدراك املشرتك بني قادة دول املنطقة ألمهية املوازنة املؤسسية املبنية عىل مفهوم التساوي 
ما بني الدول من منطلق السيادة إىل تغليب الدول ملفهوم الفوضوية الذي يستند عىل قوة كل دولة 
وعالقتها التحالفية مع القوى اخلارجية األوروبية واألمريكية التي تلعب دورا مهام يف حدوث ذلك 
االرتباط ما بني املغرب العريب والنظام العاملي، مما أسهم يف زيادة التبعية األمنية واالقتصادية املغاربية 

ونقل املخططات األمنية اإلقليمية املغاربية من التخطيط اإلقليمي إىل التخطيط العاملي.

أن  املفروض  من  التي  املغاربية  التكاملية  املؤسسة  شلل  إىل  دائام  التدخل  هذا  أسباب  وتعود     
تساهم يف تشابك املصالح االقتصادية للدول حسب الطرح الوظيفي عىل مستوى نظريات العالقات 
الدولية، ما يعني أن إعالن أحد األطراف للحرب هو إعالن عىل حالة الرفاه املحققة ومغامرة بمصالح 

الشعوب ما قد يؤدي إىل ثورة عىل النظم السياسية حال األنظمة الديمقراطية. 

   ولعل أهم ما أدى إىل هذا الشلل عىل املستوى الداخيل االنطالقة السياسية نتيجة عقدة السيادة 
الريبة  والدليل عىل هذه  إقليمي.  تكاميل  إىل مستوى مرشوع  املنشئة  املعاهدة  التي حالت دون رقي 
املتبادلة وعقدة السيادة وأيًضا غياب الرؤية االسرتاتيجية واخلربة يف جمال التكامل اإلقليمي تكمن يف 

تبني قاعدة اإلمجاع يف اختاذ القرارات )املادة السادسة( .

4.3. ضبط مفهوم االستبداد السيايس: 

     يعترب االستبداد ظاهرة برشية شهدهتا خمتلف املجتمعات، سواء ختلصت منها بصورة جذرية أو 
ترسبت بعض عنارصها يف ثقافتها، إال أن ظاهرة االستبداد السيايس تكتسب صيغة فريدة يف املجال 

العريب ومنه املغاريب، فهي ظاهرة متجذرة يف الثقافة العربية تتمظهر يف أشكال وظواهر متعددة. 

تارخيية  ناحية  االستبداد سواًء من  تناولت ظاهرة  التي  العربية  الدراسات  العديد من      وهناك 
كمقدمة ابن خلدون، التي اقتفى فيها منهجا علميا معتمدا عىل صرب هذه الظاهرة من خالل مفهوم 
حتلييل هو مفهوم العصبية، أو من خالل أسلوب نقذي الذع صرب ظاهرة االستبداد وعالقتها بمسبباهتا 
البعد  معاجلة  خالل  من  أو  الكواكبي،  الرمحان  لعبد  االستعباد  ومصارع  االستبداد  »طبائع  ككتاب 
األخالقي املعزز لقيم االستبداد. وقد حاول العديد من مفكرين العرب معاجلة هذا اجلانب، وكان 
أمههم حممد عابد اجلابري الذي قرأ من خالل مرشوعه الكبري العقل والواقع العربيني عالقة ذلك 
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بظهور االستبداد.   

   ُيعرف االستبداد عىل انه االنفراد بإدارة شؤون املجتمع السيايس من قبل فرد أو جمموعة أفراد من 
دون بقية املواطنني، فاالستبداد السيايس يفرتض ابتداء وجود عالقة بني طرفني متساويني يف احلقوق 

والواجبات، ينفرد أحدمها باحلقوق املشرتكة من دون اآلخر.

   فهو فعل يقوم عىل االستيالء عىل يشء هو حق مشرتك مع الغري، ويعترب تعريف الكواكبي األشهر 
واألكثر ضبطا ملفهوم االستبداد الذي يعرفه عىل أنه:« غرور املرء برأيه واألنفة عند قبول النصيحة أو 
االستقالل يف الرأي ويف احلقوق املشرتكة«. وأما تعريفه لالستبداد بالوصف عىل ما جاء يف كتابه فهو 
صفة للحكومة املطلقة التي تترصف يف شؤون الرعية كام تشاء بال خشية حساب وال عقاب حمققني. 

5.3 ثنائية األمن واالستبداد:

   يعترب املجال العريب ومنه اإلقليم املغاريب املنطقة األكثر متيزا باالستبداد السيايس، إذ يعترب ميزة متيز 
الفرد واملجتمع والسلطة، ما يطرح العديد من التساؤالت أمهها: هل االستبداد موروث ثقايف عريب 
ال يمكن التخلص منه؟ ويف هذا الصدد جييب حسن حذيف: إن أزمة احلرية والديمقراطية يف واقعنا 
فيه من تصور هرمي أو  تبقى  القومي، وما  الوعي  الثقايف يف  املوروث  إنام متتد جذورها إىل  املعارص 
مركزي أو رأيس للعامل، يعطي األعىل ما يسلبه من األدنى، األعىل يأمر واألدنى يطيع كام هو معروض 

يف الثنائيات التقليدية املوروثة«.

     ويتفق سعد الدين إبراهيم بتحميل الثقافة العربية جزءا هاما من الظاهرة االستبدادية، فاالستبداد 
ال يعود فقط إىل أنظمة حكمنا االستبدادية. ولكن يعود إىل ينابيع ثقافتنا املعارصة، التي جتعال اجلامهري 

العربية مهيأة لقبول هذا االستبداد.   

      وتعترب العالقة بني طبيعة النظم االستبدادية وحتقيق األمن من القضايا الكربى التي طرحت 
عىل أجندة البحث الفكري كأفكار هوبز يف القرن الثامن عرش الذي برر حالة االستبداد السيايس من 
الطبيعة بحرب الكل ضد الكل فلدى كل إنسان قوى وغرائز تدفعه إىل إشباع  خالل تصوير حالة 
رغباته الطبيعية كام أن لديه غريزة أعظم هي غريزة احلياة واخلوف من املوت التي تكبح مجاحه وحتضه 
عىل إيثار السالم، وكل إنسان فوق ذلك لديه قوة العقل التي جتعله يوازن ويقارن وحيسب مصاحله، 

وتدفعه إىل حتقيق رغباته تلك بوسائل وطرق اقل عنفا .

  وقد متخضت عقوهلم عن خلق شخص ثالث به وحده يمكنهم االنتقال من حال احلرب إىل حال 
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املتحد يف شخص واحد يمثلهم مجيعا. لقد أجاز كل واحد منهم  السالم، »انه عبارة عن مجهورهم 
استعامل قوة وثروات اجلميع من اجل تامني سالمهم يف الداخل والدفاع املشرتك عنهم ضد أعداء 

اخلارج« .

نظريا تعترب نظرية هارولد السويل التي حللت العالقات العسكرية - املدنية أحسن ما قدم يف هذا 
اإلطار،إذ يرى السويل أن هتديد القوى اخلارجية )االستعامر، التنافس الدويل، خطر القوى اإلقليمية( 

يعظم من وظيفة املؤسسة العسكرية التي تعمل عىل تسخري طاقات املجتمع لصالح محاية املجتمع .

   ويفرس الكثريون ظاهرة تدخل العسكر يف احلكم يف دول العامل الثالث ومنها دول املغرب العريب، 
يف أن العسكر يف مساعيهم للحصول عىل احلداثة، هم أكثر تأهيال من الكثري من املجموعات األخرى 
لتويل منصب قيادي، ألهنم من بني أكثر قطاعات املجتمع تعلام وتنظيام وتوجها تكنولوجيا. وقد مال 
أو  ما(،  هتديد  مواجهة  أو  االستعامر  )حماربة  قومية  أسباب  بتقديم  إما  تدخالهتم  تربير  إىل  العسكر 

احلاجة للوحدة الوطنية. 

   ويف دراسة الفريد ستيبان خاصة متييزه بني اجليش فيام يتصل بالدولة واجليش كجزء من النظام 
أشكال  ثالثة  وهناك  واملستويات.  األوجه  متعددة  الرسمية  غري  العالقات  تتشكل  حيث  السيايس، 
ثانيها:  احلاكمة  والنخب  السلطة  هياكل  داخل  اجليوش  زرع  أوهلا،  اجليوش  مأسسة  لعملية  رئيسية 
تشابكها مع الرشطة وأجهزة األمن الداخيل، ثالثها، توظيفها كنظام رعاية اجتامعية لقطاعات رئيسية 

من الشعب .

   أما التفسري األقرب إىل الصواب عند الكثريين، هو أن الظاهرة العسكرية تسللت إىل السلطة 
السياسية كون أغلب دول املنطقة كانت دول مستعمرة ونالت استقالهلا عن طريق العمل التحرري، 
فاستولت عىل احلكم مبارشة بعد حصول دوهلا عىل االستقالل، وقد عمق ما يعرف بالربيع العريب من 

دور هذه املؤسسة كحامية لثورة الشعوب العربية.

5.انعكاسات موجة الديمقراطية واإلصالح عىل األمن واستقرار دول املغرب العريب:

السالم  مفهوم«  عىل  تقوم  ليربالية  نظرية  فكرة  الباردة  احلرب  هناية  بعد  سادت 
حتارب  ال  الديمقراطيات  أن  هي  املفهوم  هذا  وفحوى   ،»»democratic peace»الديمقراطي
مصالح  تقدير  فيها  يغيب  التي  التسلطية  األنظمة  بني  ما  تقع  احلروب  أغلب  وأن  البعض،  بعضها 
ضد  بحروب  تقوم  قد  الديمقراطيات  أن  حني  يف  لرؤسائها،  الالعقالنية  القرارات  أمام  الشعوب 
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الدول التسلطية لغياب األسس املشرتكة للتفاوض ولتشكيكها يف رشعية املنظومة الثورية وتعاملها 
معها بمنطق عنيف واستعالئي.

الديمقراطيات، وشامل هيدف إىل نرش قيم  الديمقراطي نوعان: منفصل وهو ما بني    والسالم 
الديمقراطية يف العامل. وبناًء عىل هذا االفرتاض النظري فان نجاح مسار احلراك العريب يف إرساء نظم 
سياسية ديمقراطية تساهم ديمقراطيتها يف دعم كيان مؤسسايت فوق قومي كحال االحتاد األورويب، 
إضافة إىل تقوية تعاوهنا االقتصادي وانفتاحها عىل اقتصاد السوق الذي يدعم وجوده أكثر بوجود 
أنظمة ديمقراطية مما يزيد يف القوة االقتصادية للدول املغاربية وربام يؤدي إىل البحث عن هوية أمنية 

مشرتكة تشرتك يف حتديد مدركات التهديد.

     وال يغيب عنا يف هذه النقطة األساسية أن أغلب التكامالت وأنجحها تعزز وجودها بوجود عدو 
مشرتك، فأغلب املنظرين الوظيفيني وعىل رأسهم هاس أكدوا عىل دور العدو اخلارجي يف حتقيق التكامل 
الوظيفي والتنسيق األمني بني دول النظام اإلقليمي. ولعل العدو احلقيقي للمغاربة هو اإلرهاب والفقر 
والتخلف والتبعية للغرب الذي استنزف اخلريات سابقا وانام يعني أن حتقق الديمقراطية سينتج لنا أمنا 

إنسانيا واجتامعيا وقوميا وسينهي حالة املأزق األمني وحالة الفوىض اهلوبزية.

جمرد  فهي  املغاربية  املنظومة  لدمقرطة  الغربية  الدعاوى  يف  يشكك  السابق  التحليل  ولعل     
املغاريب واملطروحة اآلن بعد احلراك الشعبي بداية من  السياق  خطابات، فإشكالية اإلصالحات يف 
هناية عام 2010، تقتيض تغيريا مزدوجا، دمقرطة األنظمة املغاربية وتغيري السياسة الغربية، فتحول 
األنظمة املغاربية املستبدة إىل أنظمة ديمقراطية سينهي تربير دعم القوى الغربية هلا مما ينهي التناقض 
بتغيري  األمر  يتعلق  فال  وعليه  الديمقراطية.  والقيم  القوى  هلذه  االسرتاتيجية  املصالح  بني  البنيوي 
الذي تستند عليه واشنطن وباريس  الغريب  الدعم  بتغيري طبيعة  السياسة األوروبية واألمريكية وإنام 
الدول  مع  واألوروبية   األمريكية  العالقات  صياغة  ستعيد  احلقة  والديمقراطية  اسرتاتيجياهتا.  يف 
املغاربية ألهنا ستتحول من خدمة مصالح الغرب إىل خدمة مصالح شعوهبا. فنجاح احلراك الشعبي 
يف الدول املغاربية )تونس وليبيا(وتدعيمه باإلصالح السلمي واجلاد يف اجلزائر واملغرب وموريتانيا 
سيطرح العديد من اإلشكاالت يف العالقة مع الغرب . وتتحول مسألة الرشاكة مع أوروبا )الرشاكة 
أي  اإلجيابية  اللعبة  عىل  قائمة  رشاكة  ستصبح  إذ  البحث  طاولة  عىل  مطروحة  االورومتوسطية( 

التفاوض واقتسام الفوائد وليست لصالح طرف عىل حساب الطرف اآلخر.

التي يمكن إدراجها يف هذا الصدد منها: أن الديمقراطيات ال     كام أن هناك بعض الفرضيات 
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تدخل يف حروب بينها، فإذا دمقرط العامل العريب فإن النزاعات العربية - العربية ستجد حال سلميا 
هلا ومنها الرصاع يف الصحراء الغربية ويفقد قسم كبري من نفقات التسلح املغاريب مربره خاصة سباق 
التسلح بني اجلزائر واملغرب، لكن هذا يعني أيضا أنه بإمكان املغرب العريب حينها تشكيل بنية إقليمية 

مندجمة اقتصاديا وحتى أمنيا . 

    نستنج يف األخري أن ثنائية األمن واالستبداد ما هي إال اسرتاتيجية وإيديولوجية تسعى أطراف 
معينة إىل تسويقها لالستفادة من امتيازات األنظمة االستبدادية التي خلقت بوجودها مثلث متوازي 
األضالع تقوم قاعدته عىل النظام املستبد وأضالعه عىل املصالح الغربية واستنزاف الثروات البرتولية 
وغريها، فانعكس ذلك سلبا عىل األمن فتحول امن األفراد إىل قضية هامشية أمام امن النظام وليس 

الدولة التي تم اختزاهلا يف األرسة احلاكمة.

   وقد اظهر الربيع العريب بام ال يدع لدى أي باحث الشك يف أن األمن هو امن النظام وليس امن 
األمن  الديمقراطية  فمعادلة  لذلك  ذلك،  عىل  دليل  ألكرب  األسد  وبشار  ألقذايف  فعله  وما  الشعوب 
والتكامل هي التحدي املطروح عىل مستوى اإلصالح املغاريب املشرتك وهو قضية األجيال القادمة 

بعد زوال مالمح أنظمة الستينات والسبعينات.
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أزمة التعديالت الدستورية يف الكونغو الدميقراطية
األبعاد والسيناريوهات 

The crisis of the constitutional amendments in the Congo

Dimensions and scenarios
هنى الدسوقي)1(
هبـــه احلسني)2(

امللخص:

شهدت الكونغو الديمقراطية - يف اآلونة األخرية - شأهنا شأن العديد من الدول األفريقية أزمة 
تعديالت دستورية عىل إثر إبداء )جوزيف كابيال( رغبته يف جتديد الفرتة الرئاسية وتعديل املادة 22 

من الدستور، وكان لتلك األزمة أبعاد سياسية واقتصادية وأخرى أمنية.

وقد استخدمت الدراسة كالًّ من اقرتاب حتليل النظم واملنهج التحلييل النقدي باعتبارمها األنسب 
واألكثر مالءمة للدراسة، وبتطبيق مقوالت اقرتاب حتليل النظم فإنه يمكن قياس إىل أي مدى أثرت 
هبدف  دستورية  تعديالت  إجراء  إثر  )املدخالت(  للكونغوليني  الشعبي  والرفض  االحتجاجات 
الشعبي  الرفض  لذلك  الديمقراطية  الكونغو  السيايس يف  النظام  استجابة  الرئاسية عىل  الفرتة  متديد 
أي  املدخالت(  عىل  املخرجات  )تأثري  االسرتجاعية  التغذية  عملية  كانت  وكيف  )املخرجات(، 
استجابة نظام الكونغو الديمقراطية أو عدم استجابته لذلك الرفض الشعبي للتعديالت الدستورية، 
يف  حدثت  التي  الدستورية  التعديالت  فكرة  ىف  للبحث  يصلح  النقدي  التحلييل  املنهج  أن  حني  يف 
الكونغو الديمقراطية، ومدى قدرهتا عىل ضامن استقرار النظام من جهة، ومن جهة أخرى فإن انتهاج 
مدى  عىل  الوقوف  أجل  من  الدراسة  حمل  الدستورية  املواد  ومعاجلته  حتليله  يف  النقدي  األسلوب 

استيعاب دستور الكونغو وكيفية تنظيمه هلذه العملية.

1 : باحثة دكتوراه علوم سياسية– كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
2: باحثة دكتوراه علوم سياسية– كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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مع  هذا  األزمة،  هلذه  املحتملة  املستقبلية  السيناريوهات  استرشاف  الدراسة  حاولت  وقد  هذا 
ترجيح سيناريو اندالع العنف وتردي األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية يف البالد إثر األزمة.

الكلمات الدالة:

الكونغو  الشعبي،  الرفض  السيايس،  القمع  السياسية،  االحتجاجات  الدستورية،  التعديالت 
الديمقراطية.

 Abstract

In recent times، - like many African countries- The Democratic 
Republic of the Congo witnessed -، the crisis of the constitutional 
amendments،after )Joseph Kabila( expressed his desire to renew the 
presidential period and the amendment of article 22 of the constitution، 

that the crisis had a political، economical and security dimensions.

The study used both systems analysis approach and critical analytical 
methodology،as the most suitable and appropriate method to the study، 
applying the sayings of the systems analysis approach can measure to 
any extent the protests and popular rejection influenced the Congolese 
)input( and the impact of constitutional amendments aiming to extend the 
presidential period on the response to popular rejection  of the political 
system in the Democratic Republic of the Congo so )outputs(. That 
means responding or not responding of the Congo system to this popular 
rejection of constitutional amendments، while the  analytical approach is 
appropriate to discuss the idea of constitutional amendments that have 
occurred in the Democratic Republic of the Congo، and its ability to 
ensure the stability of the system، on the one hand، On the other hand، 
using critical approach in its analysis and processing the constitutional 
articles under study to determine the absorption of Congo constitution 
and how to organize the process.
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This study has attempted to anticipate potential future scenarios for 
this crisis، with the LIKELIHOOD of the scenario of the outbreak of 
violence and the deterioration of the economical، political and security 
conditions in the country after the crisis.

Keywords: Constitutional Amendments، Political protests، Political 
repression،  Popular rejection، Democratic Republic of Congo.

مقدمة

رزخت معظم الدول اإلفريقية يف اآلونة األخرية ألزمة تعديالت دستورية، اختذت مناٍح متعددة 
يف أبعادها السياسية واالقتصادية واألمنية، وبصفة عامة يالحظ عىل دساتري الدول اإلفريقية يف مرحلة 
ما بعد االستقالل أهنا ليست مصممة، بام يلبي املتطلبات اخلاصة والرضورية للدول اإلفريقية، حيث 
تتصل  ال  أهنا  كام  إفريقيا،  يف  العمل  حيِّز  تدخل  مل  احلقيقية  الدستورية  واملامرسة  البناء  عمليات  إن 
بالواقع الفعيل الذي تعايشه تلك الدول، ومن َثمَّ كان هناك تعديل أو إعادة بناء دستوري، ولكنه مل 

يراِع البيئات االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية لتلك الدول.

التعديالت  فيه  سقطت  أحدمها  رئيسان؛  توجهان  إفريقيا  يف  األزمة  لتلك  كان  عامة  وبصفة 
الدستورية مثل يف بوركينا فاسو وبنني، بينام اآلخر يتأرجح بني التعديل والسقوط، وفيه حتدٍّ إلرادة 

الشعب، كام حدث يف الكونغو الديمقراطية وتوغو اآلن.

وعليه تشكل التعديالت الدستورية يف الكونغو الديمقراطية - شأهنا شأن باقي األنظمة يف بعض 
استخدمت  التي  التعديالت  لتلك  شعبي  ورفض  سلطوية  رغبة  عن  ناجتة  أزمة  اإلفريقية-  الدول 

األنظمة كافة الوسائل املرشوعة وغري املرشوعة إلعامهلا والقيام بتمديد الفرتة الرئاسية.

اآلالف  عرشات  تظاهر  البالد  شهدت  كابيال«  »جوزيف  الرئيس  والية  فرتة  هناية  قرب  ومع 
االنتخابات  تأجيل  تم  وقد  الرئاسة،  فرتة  لتمديد  نية  إظهاره  عىل  ا  ردًّ كينشاسا  يف  الكونغوليني  من 
الرئاسية إىل أبريل 2014؛ بناًء عىل اتفاق أبرمه املشاركون يف »احلوار الوطني« يف مجهورية الكونغو 

الديمقراطية، بيد أن هذا االتفاق يف غياب غالبية أطراف املعارضة.

املشكلة البحثية:

الزمة  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  األبعاد  أهم  عىل  الوقوف  يف  البحثية  املشكلة  تتبلور 
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األبعاد  لتلك  وفًقا  التنبؤ  الديمقراطية، هذا فضاًل عىل  الكونغو  التي شهدهتا  الدستورية  التعديالت 
عىل السيناريوهات املحتملة للدولة املأزومة.

التساؤل الرئيس:

تنطلق الدراسة من تساؤل رئيس مفاده:

الديمقراطية؟ وأثر ذلك عىل األوضاع  الكونغو  الدستورية يف  التعديالت  ما أهم األبعاد ألزمة 
السياسية يف البالد؟

أهداف الدراسة وأمهيتها:

تأسيًسا عىل ما سبق تتمثل أمهية الدراسة استعراض وتقييم وفهم أبعاد أزمة التعديالت الدستورية 
يف الكونغو الديمقراطية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، مع حماولة استرشاف السيناريوهات 

املستقبلية هلذه األزمة.

الدراسات السابقة:

تنقسم األدبيات السابقة إىل اجتاهني رئيسني:

االجتاه األول: أدبيات تناولت التعديالت الدستورية بصفة عامة:

األدبيات  وتنوعت  تعددت  والتطبيقي؛ حيث  النظري  بطابعه  األدبيات  النمط من  يتسم هذا 
التي عاجلت التعديالت الدستورية بالرتكيز عىل األطر واملداخل النظرية واإلمربيقية التي كانت 
عدة  األدبيات  تربز  احلالة  دراسات  من  عدد  عىل  التطبيق  ومع  املجال،  هذا  يف  إسهامات  بمثابة 

دراسات؛ منها: 
تعديل الدستور وأثره يف تغيري خصائص الدساتري)1(:

املوضوعات  من  غريه  عن  ومتيزه  وإجراءاته  الدستوري  التعديل  أنواع  الدراسة  استعرضت 
الدستورية مع إلقاء الضوء عىل أهم السامت املميزة للدساتري، وقد اتبعت الدراسة منهج التحلييل 
واملقارنة لتحليل النصوص واستخالص األحكام واملبادئ للوصول ألمهية التعديل الدستوري 
كان  ا  أيًّ قانوين  أو  دستوري  إصالح  أى  أن  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  الدساتري،  خصائص  يف 
مضمونه أو شكله ال يرتتب عليه اآلثار املتوقعة يف ظل عالقات القوة السياسية واالجتامعية يف 

ظل هيمنة الدولة.
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تعديل الدستور:)2(

تناولت الدراسة تعديل الدستور ومفهومه ونشأته وأهم أنواعه وإجراءاته، كام أوضحت الدراسة 
من  وغريه  الدستور  تعديل  بني  الفروق  أهم  عىل  الوقوف  مع  الدستور  بتعديل  ختتص  التي  السلطة 
العمليات األخرى كإلغائه أو تعطيله، بالتطبيق عىل دراسة حالة تعديل الدساتري يف األردن، وللوصول 
لذلك انتهجت الدراسة املنهج التحلييل واملنهج املقارن حيث أفادت من املنهج التحلييل يف استقراء 
النصوص الدستورية اخلاصة بتعديل الدستور، بينام املنهج املقارن يف املقارنة بني دساتري الدول العربية 
وغري العربية، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج؛ ومنها: أن التعديل يف مفهومه الواسع يقصد 
به إلغاء أو تبديل أو إضافة عىل أحكام الدستور، كام أن السلطة املختصة بتعديله هي تلك السلطة التي 
يؤسسها الدستور، وأن عملية التعديل متر بعدة مراحل، وهي مرحلة اقرتاح القانون، إقرار التعديل، 

إعداد التعديل، واإلقرار بصورته النهائية.

التعديل الدستوري يف الدول العربية بني العوائق واحللول:)3(

تعرضت الدراسة إىل تشخيص واقع العمليات اإلصالحية يف الدول العربية، وذلك عن طريق 
حتليل أزماهتا ومآخذها وذلك يف ضوء املعطيات التي حتكم التعديالت الدستورية يف الوطن العريب، 
بأربعة  الدراسة  استعانت  الدولة، وقد  بناء مؤسيس وجمتمعي متكامل يف  إىل  التوصل  وذلك هبدف 
مناهج وهي: املنهج التارخيي، والوصفي، واملقارن، والتحلييل النقدي باعتبارها األنسب للدراسة، 
إال  ليست  عليها  االعتامد  يتم  التي  الدستورية  الوثائق  أن  مفادها  نتائج  لعدة  الدراسة  توصلت  وقد 
شكلية ال تعكس الواقع االقتصادي واالجتامعي والسيايس للمجتمعات العربية، كام أن التعديالت 
الدستورية خضعت إىل تدخل املنظامت الدولية بشأن تقديم املساعدة الفنية، ولكن األمر جتاوز ذلك 

إىل فرض بعض املعايري التي قد تتعارض مع الدستور.   

نحو نظرية التعديالت الدستورية:)4(
ركزت الدراسة عىل جانبني رئيسني يتمثل اجلانب األول يف تصميم الدستور وعملية التعديل، بينام 
يتمثل اجلانب الثاين يف نمط جتريبي للدساتري ودراسة حالة الواليات املتحدة األمريكية، واعتمدت 
الدراسة عىل األسلوب املنهجي املقارن، وأوضح الكاتب أن عملية تعديل الدستور تكون من خالل 
القانوين  التفسري  أو  بأكملها،  للوثيقة  استبدال دوري  أو  الرسمية،  التعديل  أربع طرق؛ هي: عملية 
اللجوء  يتم  متى  استكشاف  الدراسة  حاولت  ذلك  من  وانطالًقا  الترشيعية،  املراجعة  خالل  من  أو 
إىل إحدى تلك الطرق وما هي العالقة بينهام باإلضافة إىل الدروس املستفادة من النظام الدستوري 

ونظريته السياسية الكامنة يف نمط االختيار بني هذه البدائل.



 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا198

أزمة التعديالت الدستورية يف الكونغو الدميقراطية: األبعاد والسيناريوهات 

وتوصلت الدراسة بعد مقارنة جمموعتني من الدساتري إىل عدة استنتاجات؛ منها: طول الدستور، 
وصعوبة عملية التعديل، وأنه كلام زاد معدل التعديل ىف الدستور كلام زادت احتاملية استبدال الدستور 
يف مرحلة ما وتصبح وسيلة غري فعالة للمحافظة عىل معدل التعديل، وبصفة عامة يرى الكاتب أن 

عمل املؤسسات الترشيعية قد يؤثر بشدة عىل األنامط التي نجدها يف التعديل الدستوري.  
االجتاه الثاين: أدبيات تناولت دراسة احلالة )الكونغو الديمقراطية(:

التطورات السياسية يف الكونغو 1960-1965:)5(
ألقت الدراسة الضوء عىل التطورات السياسية يف الكونغو الديمقراطية يف الفرتة 1960-1965، 
عىل  الديمقراطية  الكونغو  حصلت   1960 عام  ففي  تارخيها؛  يف  فاصلة  نقطة  التارخيان  مثل  حيث 
استقالهلا، بينام العام 1965 هو تاريخ إعالن )موبوتو( االنقالب الثاين، واعتمدت األطروحة بشكل 
البلد  أيًضا خلفية تارخيية لفرتة مهمة يف تاريخ هذا  الوثائق والتقارير، ومتثل هذه الدراسة  كبري عىل 

حيث أدت إىل تطورات خطرية أثرت عىل الوضع السيايس للبالد حتى يومنا هذا.
الكونغو الديمقراطية: حتديات اإلصالح السيايس: )6(

قدمت الدراسة حتلياًل وتتبًعا للحرب األهلية يف الكونغو الديمقراطية التي بدأت يف عام 1998 
أوضح  املسلحة؛ حيث  القوات  تغريات واسعة يف صفوف  بتنفيذ حركة  كابيال(  )لوران  قيام  عقب 
لتحقيق  السبيل  هو  البالد  يف  السياسية  املشاركة  نطاق  وتوسيع  األهلية  احلرب  إهناء  أن  الكاتب 
اإلصالح السيايس، وأن اخلروج من األزمة وتسوية احلرب األهلية ليس باألمر السهل حيث جتاهبها 
العديد من التحديات سواء اهليكلية أو العملية، وأوضح الكاتب خصائص تلك احلرب األهلية منذ 

اندالعها عقب اهنيار التحالف السيايس وحتى مقتل )لوران كابيال( وتوىل )جوزيف كابيال(.
كام تناولت الدراسة دوافع اإلصالح الديمقراطي ومعوقات تلك العملية، ومتثل اإلضافة خلفية 
يف  األزمات  من  العديد  تداعيات  بعد  فيام  عليها  ترتبت  التي  األمور  ملجريات  أعمق  لفهم  تارخيية 

الكونغو الديمقراطية ومنها أزمة التعديالت الدستورية حمل الدراسة.

قراءة مفاهيمية )اإلطار املفاهيمي(:

يتضمن البحث املفاهيم التالية:

1• مفهوم التعديل الدستوري.(

2• مفهوم االحتجاج.(
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أوالً: مفهوم التعديل الدستوري:

يف  احلكم  نظام  تنظم  التي  القانونية  القواعد  من  جمموعة  بأنه«  الدستوري  القانون  يعرف   
الدولة وتبني السلطات العامة فيها وممارسة السلطة السياسية« .)7(

ويعد الدستور يف أحد معانيه، منهاج العمل والدليل املرشد إلدارة كافة شؤون الدولة وليس جمرد 
التي يتم من خالهلا استيفاء اجلوانب الشكلية  القانونية والنصوص الدستورية  القواعد  جمموعة من 
ملنظومة النظام السيايس يف دولة ما، فهو بمثابة اإليديولوجية اخلاصة بكل دولة، وتلك اإليديولوجية 
هلا إطاران: أحدمها فكري، واآلخر حركي؛ ففي حني يعني اإلطار الفكري التصورات النظرية حول 
إقليميًّا أو دوليًّا، فضاًل عن  أو  الداخل من حيث سيادهتا وإقليمها واملواطنة  الدولة سواء يف  وضع 
والواجبات  باحلقوق  يتعلق  فيام  سلوكها  وأنامط  حتقيقها،  إىل  تسعى  التي  الدولة  ومصالح  أهداف 
واحلريات ومراقبة اخلاضعني للسلطة، والعالقة بينه وبني القوانني واألعراف السائدة داخل الدولة، 
يتمثل  بينام  املستقبل،  تغيري دستوري يف  أو  تعديل  إجراء  يمكن  بموجبها  التي  الكيفية  إىل  باإلضافة 
اإلطار احلركي يف الكيفية التي يتم من خالهلا تفعيله ووضعه موضع التطبيق والتقنني الفعيل، ويعد 
عدم التزام األنظمة بذلك خروًجا عىل الدستور)8(، ويرتتب عليه العديد من التداعيات سواء سياسية 

أو اقتصادية أو أمنية.

وعليه يمكن القول إن التعديل الدستوري املراد به هو االستغناء أو اإلضافة لبعض األحكام يف 
القواعد الدستورية السارية املفعول أو بإضافة أحكام وفصول أخرى تضاف إىل الفصول السابقة.)9(

وقد تعارض اهليئات الترشيعية التعديالت الدستورية ملا قد تسببه هذه التعديالت من توتر مع   
الوثيقة األصلية. )10(

ويكمن القول إن البلدان التي لدهيا نظام املراجعة الدستورية، نجد فيها أن املحتوى واملعنى لبعض 
األحكام الدستورية ال يتغري فقط من خالل التعديالت الدستورية، ولكن يتم تعديلها أيًضا من خالل 

ترمجة الدستور. )11(

ثانًيا: مفهوم االحتجاج:

يعد االحتجاج يف أبسط معانيه وسيلة غري مؤسساتية ملحاولة التأثري عىل السلطة، وكانت االجتاهات 
الطالبية يف فرنسا عام 1968 نقطة فاصلة يف تغيري الوعي بصدد مفهوم االحتجاج؛ حيث أصبح هناك 
للتأثري عىل  الرشعية  الوسائل  بمثابة إحدى  إذ أصبح  املظاهرات االحتجاجية؛  قراءة  تغري جذري يف 

السلطة؛ إذ أصبح بمثابة إحدى الوسائل الرشعية للتأثري عىل السلطة وجزء من حرية التعبري)12(.
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املشاركة  تعريف  إىل  التطرق  السيايس  االحتجاج  مفهوم  مناقشة  سياق  يف  بمكان  األمهية  ومن 
الراهن)13(؛  الوضع  تعديل  إىل  هتدف  التي  األنشطة  من  جمموعة  عام  بشكل  تعني  التي  السياسية 

فاالحتجاج يكمل وسائل أخرى للتأثري؛ مثل األحزاب واملرافعة القضائية أمام املحاكم)14(.

إهنا  املظاهرة واالعتصام؛ حيث  بأهنا بني سلوكي  بأنه ممارسة يمكن توصيفها  البعض  يعرفه  كام 
تتضمن وقوف جمموعة من املحتجني أمام رموز معينة لفرتة مؤقتة، فهي ختتلف عن االعتصام لكوهنا 

مؤقتة وخمتلفة عن املظاهرات لكوهنا ال تتضمن التحرك من مكان آلخر)15(.

ويمكن تقسيم االحتجاج السيايس )املشاركة غري التقليدية( إىل أربعة أنامط )املؤرشات()16(:

1•  توقيع االلتامسات واملشاركة يف املظاهرات املرشوعة، ولكنها ال تزال يف -
حدود املعايري الديمقراطية املقبولة.

2• التحول إىل األعامل املبارشة مثل: االحتجاج املبارش بمعنى املقاطعة.-

3• األنشطة السياسية التي تنطوي عىل أعامل غري قانونية ولكنها غري عنيفة.-

4• األنشطة العنيفة والتي تتسبب باإلرضار مثل األرضار املادية ويمكن أن -
تصل إىل اإلصابات الشخصية.

دون  السياسية  للمشاركة  املبارشة  األشكال  من  شكل  هو  السيايس  االحتجاج  إن  القول  صفوة 
تدخل من اجلهات الفاعلة املؤسسية.

منهجية الدراسة:

تم اختيار اقرتاب حتليل النظم لديفيد إيستون واملنهج التحلييل النقدي باعتبارمها األنسب واألكثر 
مالءمة ملشكلة الدراسة.

اقرتاب حتليل النظم)17(: يعد اقرتاب حتليل النظم من أهم االقرتابات التي يعتمد عليها الباحثني 
يف حقل العلوم السياسية؛ حيث انطلق ديفيد إيستون من فكرة النظام الذي قصد به جمموعة مرتابطة 
من املتغريات التي تدور حول ظاهرة ما، ومن َثمَّ جيسد جمموعة التفاعالت التي حتدث يف املجتمع 

والتي من خالهلا يتم التخصيص السلطوي للقيم وصنع السياسات العامة.

التي  املدخالت  هي:  أساسية؛  عنارص  مخس  من  السيايس  النظام  يتكون  إيستون  لنموذج  ووفًقا 
متثل  التي  التحويل  وعملية   ،)Support( والتأييد    )Demands( مطالب  من  بدورها  تتكون 
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تتمثل  التي  واملخرجات  الرسمية،  وغري  الرسمية  النظام  أبنية  يف  املدخالت  وجتميع  تصنيف  عملية 
والتغذية االسرتجاعية وهي  السيايس،  النظام  التي يصدرها  والقرارات والترشيعات  السياسات  يف 
تأثري املخرجات عىل املدخالت، التي قد تؤدي إىل تقليل حجم املطالب وزيادة التأييد أو خلق مطالب 
جديدة، ويف حالة عدم التوازن بني املدخالت وقدرة النظام عىل التعامل معها تتولد حالة من عدم 

االستقرار السيايس التي قد تصل إىل حد استخدام العنف.

وفيام يتعلق باملطالب التي تعد جزًءا من املدخالت أوضح إيستون أن املطالب هي تعبري عن الرأي 
من ِقَبل املوجودين يف النظام جتاه القائمني بالتخصيص بشأن قضية ما، قد يتم اختاذ الالزم أو عدم اختاذ 
الالزم من قبل املسؤولني عنها، كام قد تكون املطالب ضيقة وحمددة وبسيطة، وموجهة بشكل مبارش، 
وقد تكون معقدة وغامضة وعامة مثل املطالبة بأداء حكومي أفضل أو تطبيق العدالة االجتامعية، كام 
أن املطلب يعرب عن استجابة عاطفية جتاه مشكلة ما، وقد ينتج عن فحص شامل ملوقف ما يف فرتة 
النظام  بني  الوصل  مهزة  فاملطالب  النظام،  عىل  الضغط  أو  للتأييد  مصدًرا  يكون  قد  وبالتايل  حمددة، 
والشعب وعدم االستجابة هلا حيدث عدم توازن بني مدخالت وخمرجات النظام السيايس، وتتصاعد 

املعارضة التي ستهدد السلطات القائمة بل ستهدد أيًضا النظام ذاته.

أثرت  مدى  أي  إىل  قياس  يمكن  فإنه  الدراسة  مشكلة  عىل  االقرتاب  هذا  مقوالت  وبتطبيق 
هبدف  دستورية  تعديالت  إجراء  إثر  )املدخالت(  للكنغوليني  الشعبي  والرفض  االحتجاجات 
متديد الفرتة الرئاسية عىل استجابة النظام السيايس يف الكونغو الديمقراطية، لذلك الرفض الشعبي 
أي  املدخالت(،  عىل  املخرجات  )تأثري  االسرتجاعية  التغذية  عملية  كانت  وكيف  )املخرجات(، 

استجابة نظام الكونغو الديمقراطية أو عدم استجابته لذلك الرفض الشعبي للتعديالت الدستورية.

املنهج التحليلي النقدي:

فمن جهة يفيد األسلوب التحلييل يف استقراء النصوص الدستورية ملختلف الدساتري فيام خيص 
عملية التعديل الدستوري، وحتليل األبعاد املختلفة هلا.  كام أن املنهج التحلييل يسمح بقياس مدى 
تأثري تلك التعديالت عىل النظام السيايس حمل الدراسة، بحيث إنه يصلح للبحث يف فكرة التعديالت 
الدستورية التي حدثت يف الكونغو الديمقراطية، ومدى قدرهتا عىل ضامن استقرار النظام. ومن جهة 
أخرى فإن انتهاج األسلوب النقدي يف حتليله ومعاجلة املواد الدستورية حمل الدارسة، يكون من أجل 

الوقوف عىل مدى استيعاب دستور الكونغو للتعديالت وكيفية تنظيمه هلذه العملية.

أوالً: ملحة تارخيية عن التطورات السياسية يف الكونغو الديمقراطية:
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العديد  البلجيكي  االحتالل  من  1960م  عام  يف  استقالهلا  منذ  الديمقراطية  الكونغو  شهدت 
الداخلية  الكونغو  التدخل اخلارجي يف شؤون  التي عكست مدى خطورة  السياسية  التطورات  من 
عىل حساب الشعب الكونغويل كام أن هذا العام شهد تشكيل أول حكومة وطنية للكونغو، بيد أن 
البالد شهدت إرضابات داخلية بني صفوف القوة العامة، كام مثل العام 1965 نقطة فاصلة يف تاريخ 
الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن )موبوتو( انقالبه الثاين ليبدأ نظام حكم ديكتاتوري شمويل.)18( 

لنجاح  وكان  )موبوتو(  نظام  إسقاط  إىل  أدت  التي  التمرد  حركة  بقيادة  كابيال(  )لوران  قام  ثم 
الداخلية واإلقليمية والتي منها تصاعدت حدة األزمة االقتصادية  العوامل  العديد من  هذه احلركة 
واالجتامعية وإهدار ثروات البالد وانتشار الفساد عىل كافة املستويات وتصميم )موبوتو( عىل التفرد 
إىل  واألثنية  والدينية  القومية  الرصاعات  عن  فضاًل  هذا  العسكرية،  املؤسسة  دور  وحتجيم  بالسلطة 
جانب احلروب األهلية خاصة بني )اهلوتو( و)التوتيس(، باإلضافة إىل تراجع االهتامم الفرنيس هبا، 
وهو ما مثل حلظة تارخيية فاصلة، واستقبل املواطنون )كابيال( عىل أنه بطل حقيقي خلصهم من الفساد 

املسترشي.)19(

التوازنات وعالقات القوة بني قوات كابيال وقوات  وشهدت فرتة حكم )كابيال( تغرًيا يف نمط 
املعارضة واتسم الرصاع يف الكونغو بقدر من االستقالل النسبي غري أن الرصاع قد انفجر مرة أخرى 
يف يناير 2001؛ مما أثار السخط يف أوساط القوات املسلحة، ويف 16 يناير 2001 لقي الرئيس )كابيال( 
مرصعه؛ حيث تضاربت الروايات حول عملية اغتياله واألطراف املتورطة يف ذلك، وعقب ذلك تويل 

اجلنرال )جوزيف( ابن الرئيس )كابيال( الرئاسة يف 26 يناير 2001.)20(

ومل تتغري األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية خالل فرتة حكمه التي تعد من أهم العوامل يف 
تصاعد رفض املعارضة والشعب لبقائه يف السلطة، وعليه شهدت هناية فرتة والية الرئيس )جوزيف 
تظاهر  حيث  الرئاسية؛  الفرتة  متديد  يف  رغبته  بإظهار  العنف  وأعامل  االحتجاجات  تصاعد  كابيال( 
كابيال(  )جوزيف  قام  وعليه  منصبه،  برتك  إياه  مطالبني  كينشاسا  يف  املواطنني  من  اآلالف  عرشات 
االحتجاجات  وزيادة  أزمة  حدوث  إىل  أدى  مما  الدستورية؛  التعديالت  حتظر  التي   22 املادة  بتغيري 

والرفض الشعبي لتلك التعديالت الدستورية.)21( 

احلكم،  سوء  من  عقوًدا  تارخيها  خالل  شهدت  الديمقراطية  الكونغو  إن  القول  يمكن  إمجاالً 
النسيج  تدمري  وأيًضا  احلكومة  البالد،  اقتصاد  تدمري  إىل  أدت  التي  األهلية،  احلروب  إىل  باإلضافة 

االجتامعي والبنية التحتية للبالد.)22(



203203 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم:  هنى الدسوقي، هبـــه احلسني

ثانًيا: أبعاد أزمة التعديالت الدستورية يف الكونغو الديمقراطية:

امتست قضية التعديالت الدستورية بعدة أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك عىل النحو التايل:

األبعاد السياسية:

يمثل البعد السيايس حمدًدا أساسيًّا ألزمة التعديالت الدستورية يف الكونغو الديمقراطية؛ حيث 
شهدت العديد من األزمات بني احلني واآلخر.)23( 

كان للمعارضة يف هذا الشأن دور بارز؛ حيث عارضت بقاء )كابيال( يف السلطة وأنه جيب إجراء 
االنتخابات يف املوعد املقرر هلا، وأشعل هذا اخلالف السيايس العديد من االحتجاجات؛ حيث أعلنت 
اللجنة االنتخابية املستقلة صعوبة إجراء انتخابات وفق رشوط اإلطار الدستوري قامت عىل أثرها 
املحكمة الدستورية بإصدار قرار بإمكان استمرار الرئيس يف منصبه بعد 19 ديسمرب 2017، عقب 
ذلك حكم آخر بإمكانية تأجيل االنتخابات الرئاسية، ونظًرا لصدوره عن مخسة قضاة بدالً من سبعه 
للمحكمة، وقام كل من  الثاين  القرار  قانونية  بالتشكيك يف  املدين  املجتمع  املعارضة وهيئات  قامت 
املعارضة السياسية واملجتمع املدين واحلركات الشبابية برفض االتفاق الذي توصل إليه قادة االحتاد 

اإلفريقي الذي تم بناًء عليه تأجيل االنتخابات حتى أبريل 2018.)24( 

كام قام النظام بمنع مناقشة املسائل السياسية احلساسة بام فيها االنتخابات، وواجه كل من املعارضة 
السياسية بأحزاهبا واملجتمع املدين العديد من العقبات لعقد املؤمترات واالجتامعات التي عادًة ما كان 
منظامت حقوق  بإغالق  التهديدات  فضاًل عن  الوطني،  املخابرات  يد جهاز  بالقوة عىل  إيقافها  يتم 
اإلنسان.25 وجدير بالذكر أنه تم عقد اتفاق سيايس بني املعارضة وبني حكومة )جوزيف كابيال( 
ثالثة  ح )كابيال( لفرتة رئاسية  أنه ال يمكن تعديل الدستور للسامح برتشُّ ت مسودة االتفاق عىل  نصَّ
وتعيني رئيس للوزراء من كتلة املعارضة الرئيسة، عىل أن يرشف الزعيم املعارض )إيتني تشيسكيدي( 

عىل تنفيذ االتفاق.)26(

وهكذا يتضح أن خالل تلك الفرتة اتسمت الكونغو الديمقراطية بكافة أحزاهبا وجمتمعها املدين 
واملعارضة بالقمع السيايس املتزايد. )27(

األبعاد االقتصادية:
يف  االقتصادي  الوضع  عىل  تداعيات  الديمقراطية  الكونغو  يف  السياسية  األوضاع  لتدهور  كان 
البالد؛ حيث شهدت العديد من االحتجاجات وأعامل العنف فضاًل عن حراك املعارضة يف أعقاب 
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أزمة التعديالت الدستورية التي شهدهتا البالد نتيجة إبداء )كابيال االبن( رغبته يف مد فرتته الرئاسية 
لفرتة ثالثة.

وجدير بالذكر أن %95 من سكان الكونغو الديمقراطية يعانون من اجلوع عىل الرغم من أهنا  تعد 
ثاين بلدان إفريقيا من حيث املساحة وتعتمد بصفة أساسية عىل الصناعات االستخراجية والزراعة 
لكنهام ال تكفيان لتلبية ما حيتاجه السكان من غذاء وخاصة يف مناطق الريف والغابات، حيث االفتقار 

إىل التكنولوجيا احلديثة والتمويل الالزم.)28(
ويقوم االقتصاد الكونغويل بصفة أساسية عىل التجارة الدولية واالستثامر األجنبي املبارش يف حني 
أن الصناعة االقتصادية والزراعة يمثالن أسايس النمو غري أنه يف أعقاب الرصاع يف البالد تم تدمري 

ة عجز الغذاء الذي يعاين منه سكان البالد.)29( البنى التحتية األساسية؛ مما زاد من ِحدَّ
ووفًقا لبيانات البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية فإنه عىل الرغم من أن إمجايل الناتج املحيل 
شهد يف 2010 ارتفاًعا حيث بلغ 20.52 مليار دوالر أمريكي، وارتفع أيًضا يف 2015 إىل 36.19 

مليار دوالر نجد أنه شهد انخفاًضا ملحوًظا يف 2016 حيث وصل إىل 31.93 مليار دوالر.)30(
-1960 الفرتة  خالل  الديمقراطية  للكونغو  املحيل  الناتج  إمجايل  التايل  البياين  الرسم  ويوضح 

:2016

ل

شكل )1( إمجايل الناتج املحيل للكونغو الديمقراطية خالل الفرتة 1960 2016-

كام يبلغ نصيب الفرد من إمجايل 5 الدخل القومي يف عام 2012 )350 دوالر أمريكي( ووصل 
إىل )430 دوالر( يف العاميني 2015 و2016، وبالرغم من تلك النسب إال أهنا ال تعرب عن املستوى 

.
احلقيقي ملعيشة السكان الذين يعاين أكثر من %95 منهم من الفقر)31(
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ويوضح الرسم البياين التايل نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي للكونغو الديمقراطية خالل 
الفرتة 1962-2016

شكل )2( نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي للكونغو الديمقراطية خالل الفرتة 1962 - 2016

األبعاد األمنية:

واالعتداءات  السلمية  التظاهرات  قمع  منها:  الرئيسة؛  املالمح  من  العديد  األمني  للبعد  كان 
التظاهر  البالد منع  املسلح؛ حيث شهدت  املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والرصاع  عىل 

والرضب واالحتجاز والقتل أيًضا واستخدام الرشطة للقوة املفرطة)32(.

ديسمرب  يف  املظاهرات  ملنع  املفرطة  القوة  استخدمت  واألمن  الدفاع  قوات  أن  بالذكر  وجدير 
40 شخًصا وأنه وفًقا لتحقيق  املتحدة، حيث قتل ما ال يقل عن  لتقرير األمم  2016، وذلك وفًقا 
مكتب األمم املتحدة املشرتك حلقوق اإلنسان تم قتل 28 شخًصا عىل يد جنود القوات املسلحة، بينام 
تم قتل 6 من قبل الرشطة الوطنية و6 آخرين خالل العمليات املشرتكة بينهم، يف حني أصيب 147 
شخًصا عىل األقل، بينام تم اعتقال 917 شخًصا، يف املقابل أشار التقرير أيًضا أن بعض املتظاهرين 

ل.)33( استخدموا العنف ضد القوات األمنية، غري أن معظم الضحايا كانوا من املدنيني الُعزَّ

كام أنه يف 22 يناير 2018 تم قتل 6 أشخاص أثناء مظاهرات تدعو إىل التطبيق الكامل التفاق 
عام 2016 السياز0يس، ودعا األمني العام لألم املتحدة بتطبيق ذلك االتفاق باعتباره السبيل إلجراء 

انتخابات واالنتقال السلمى للسلطة وحتقيق االستقرار يف البالد.)34(
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كام انه وفًقا ملا ذكرته اليونيسيف أن الكونغو الديمقراطية تعد إحدى أكرب مواطن أزمات النزوح 
اجليش  بني  االشتباكات  إىل  باإلضافة  العرقية  اجلامعات  بني  العنف  نتيجة  العامل؛ وذلك  األطفال يف 
النظامي وامليليشيات واجلامعات املسلحة يف مقاطعتي تنجانيقا وجنوب كيفو، مما أدى إىل نزوح أكثر 

من مليون و 300 ألف شخص من بينهم أكثر 800 ألف طفل.)35(

خالصة القول إن الوضع األمني كان مرهوًنا بأنشطة اجلامعات املسلحة غري القانونية من ناحية 
والرشطة والقوات املسلحة للنظام السيايس من ناحية أخرى.

السيناريوهات املستقبلية:

1• عىل الرغم من املوقف اإلقليمي والدويل الرافض ملد مدة الرئاسة لفرتة ثالثة والرافض .
ألعامل العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان وقيام )كابيال( بتغيري املادة 22 من الدستور إال أن 
)كابيال( قد حيصل عىل الدعم الدويل وكذلك دعم القوة اإلقليمية غري أن ذلك يتوقف عىل 
مدى بسط )كابيال( واجليش الكونغويل لنفوذهم عىل كافة أنحاء البالد وسيطرهتم عىل زمام 

األمور يف املجتمع الكونغويل الذى يتميز بخريطة سياسية وأثنية معقدة.

2• املفاوضات . إىل  اللجوء  يف  تتمثل  األزمة  لتسوية  سياسية  اسرتاتيجية  تبني  احتاملية 
والوساطة اإلقليمية والدولية للوصول حلل يريض كافة أطراف الرصاع )احلكومة واملعارضة 
أن  املمكن  ومن  تشيسيكيدي(،  إتيان  بزعامة  التغيري  أجل  من  التجمع  ائتالف  يف  املتمثلة 

يستلزم ذلك مطالبة املعارضة بتمكينها والسامح هلا بمساحة أكرب من املشاركة السياسية. 

3• ينذر الوضع القائم يف البالد بتدخل دويل أو إقليمي للحد من تداعيات األزمة بالنسبة .
الذي  القتل  العنف والقمع وحتى  باستخدام  للوضع اإلنساين وانتهاكات حقوق اإلنسان 
من املحتمل أن تؤدى بدورها إىل زيادة نسبة الالجئني والنازحني إىل الدول املجاورة تفادًيا 

لتلك األوضاع األمنية واإلنسانية واالقتصادية والسياسية املرتدية يف البالد. 

هوامش الدراسة
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استراتيجية دول امليدان يف مواجهة التحديات األمنية يف الساحل

استراتيجية دول امليدان يف مواجهة التحديات األمنية يف الساحل
قـط سميـر

أستاذ مساعد علوم سياسية قسم )أ( جامعة حممد خيرض _ بسكرة _

ملخص:

اإلفريقي.  الساحل  يف  األمنية  التحديات  مواجهة  يف  امليدان  دول  اسرتاتيجية  الورقة  تتناول 
بديلة  تكون  أن  حتاول  إقليمية  السرتاتيجية  والنقد،  بالتحليل  الضوء  تسليط  حماولة  منها؛  اهلدف 
لالسرتاتيجيات الدولية للقوى الكربى. مع الرتكيز عىل املقاربة اجلزائرية يف إطار هذه االسرتاتيجية. 
ستحاول املداخلة التطرق للعديد من اإلشكاليات والتساؤالت ذات الصلة باملوضوع: ما مضمون 
اسرتاتيجية دول امليدان؟ ما هي أهدافها وخلفياهتا؟ ما هي آليات تطبيقها؟ ما هي الصعوبات التي 

تواجهها؟ فيام تتمثل املقاربة اجلزائرية يف إطار هذه االسرتاتيجية؟

Résumé

       Cette intervention، traite la stratégie des pays du champ، face 
aux défis de la sécurité au Sahel. L’objectif est d’essayer d’analyser et 
de critiquer une stratégie régionale، essaie d’être  une alternative à  les 
stratégies internationales des grandes puissances. En mettant l’accent، sur 
l’approche algérienne dans le cadre de cette stratégie. Nous allons essayer 
de répondre à de nombreuses questions et problématiques relatif à ce 
sujet: Quel est le contenu de la stratégie des pays du champ ? Quels sont 
les objectifs et les raisons de cette stratégie ? Quels sont les mécanismes de 
mise en œuvrée ? Quelles sont les difficultés qui l’entravaient ? Quelle est 
l’approche de l’Algérie dans le cadre de cette stratégie ? 
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مقدمة

فيها  بام  املنطقة  أمنية معقدة وشديدة اخلطورة عىل أمن دول  الساحل اإلفريقي، هتديدات  يشهد 
املجال  هذا  يعد  التهديدات،  هذه  عىل  وعالوة  الدول.  هذه  أمون  لرتابط  وذلك  العريب؛  املغرب 
اجليوسيايس من أغنى مناطق العامل باملوارد الطبيعية )برتول، يورانيوم غاز...( جعلتها حمط أطامع من 
طرف القوى الكربى، التي عرضت/فرضت كل منها اسرتاتيجية خاصة هبا للتعامل مع التهديدات 
يف الساحل، واالنتفاع هبذه املوارد والتموضع يف هذا املجال احلساس. وإدراكا منها خلطورة الوضع؛ 
عملت اجلزائر عىل بلورة اسرتاتيجية إقليمية بديلة، حتت اسم اسرتاتيجية دول امليدان والتي تظم إىل 

جانب اجلزائر الدولة الرائدة/الراعية هلذه االسرتاتيجية كال من مايل، نيجر، وموريتانيا.

اهلدف األسايس هلذه االسرتاتيجية؛ هو تطوير مقاربة واحدة وموحدة بني هذه الدول األربعة، 
املنظمة، مع  التي تواجهها. سيام اإلرهاب واجلريمة  تستجيب بشكل أكثر فعالية للتحديات األمنية 
رؤية  هي  امليدان؛  دول  فاسرتاتيجية  هلا.  األسايس  املغذي  يعترب  الذي  بالفقر،  التهديدات  هذه  ربط 
التدخل األجنبي، الذي يزيد من  موسعة لألمن تربط بني األمن والتنمية. وكل ذلك من أجل درء 

الفوىض يف املنطقة وحيوهلا إىل بؤرة توتر بدل أن تكون منطقة استقرار.

رغم االنسجام الظاهر بني هذه الدول من خالل خطاباهتم الرسمية، التي توحي بوجود تصورات 
مشرتكة بينها لألمن يف املنطقة، ولرؤيتها للتهديدات وأساليب مواجهتها؛ غري أن واقع احلال يؤكد غري 
ذلك فهناك صعوبات واقعية، خاصة بحسابات املصلحة لكل دولة، وجديتها يف مكافحة هذه التهديدات..

       ضمن هذا املنظور، فإن هذه املداخلة ستحاول التطرق بالتحليل والنقد للعديد من اإلشكاليات 
التي يفرضها املوضوع. ما فحوى اسرتاتيجية دول امليدان؟ ما هي أهدافها، خلفياهتا؟ ما هي آليات 
تنفيذ هذه االسرتاتيجية؟ وما هي الصعوبات امليدانية التي تواجهها؟ وفيام تتمثل املقاربة اجلزائرية يف 

إطار هذه االسرتاتيجية؟. 

ستعاجل املداخلة أربع حماور أساسية:

1(فحوى اسرتاتيجية دول امليدان

2(آليات تنفيذ االسرتاتيجية

3(الصعوبات التي تواجه هذه االسرتاتيجية
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4(املقاربة اجلزائرية يف إطار اسرتاتيجية دول امليدان

       دول امليدان مشكلة من أربع دول افريقية، مغاربية وساحلية وهي: اجلزائر، موريتانيا، مايل 
ونيجر. تسعى هذه االسرتاتيجية ملواجهة التحديات األمنية املشرتكة يف الساحل وهي مقاربة موسعة؛ 
فهي تشمل اإلرهاب، اجلريمة املنظمة والفقر. فهي تقوم عىل منطق الربط بني األمن والتنمية. وهي 
عىل  أيضا  لكن  فحسب،  العسكرية  األدوات  عىل  تعتمد  ال  إذ  األبعاد؛  متعددة  اسرتاتيجية  كذلك، 
الوسائل التنموية. تبلورت هذه االسرتاتيجية سنة 2010 يف إطار االجتامعات العديدة التي مجعت 
ومتجانسة،  متكاملة  إقليمية  رؤية  تشكيل  هدفها  أركاهنا.  وقادة  األربعة  الدول  دبلوماسية  رؤساء 

تستجيب بشكل مشرتك هلذه التحديات. 

أن  يبدو  العسكري؛  أو  السيايس  سواء  الدول،  هلذه  الرسمي  اخلطاب  حتليل  خالل  من         
صناع قرار هذه البلدان، متلك تصورات مشرتكة حول التحديات األمنية التي تواجههم يف املنطقة 
هذه  فعالية  أمام  تقف  حقيقية  ومعيقات  صعوبات  فهناك  ذلك  غري  إىل  يشري  احلال  واقع  أن  غري 
االسرتاتيجية( وهذا ما سنعاينه فيام ييل من هذه الورقة). وقد لعبت اجلزائر دورا مركزيا يف بلورة 
اجلزائري  اخلارجية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  مساهل،  القادر  عبد  رصح  فقد  االسرتاتيجية.  هذه 
امليدان رسمت اسرتاتيجية واحدة وموحدة؛ ملواجهة  املغاربية واإلفريقية: »دول  بالشؤون  املكلف 
ظواهر اإلرهاب اجلريمة املنظمة والفقر. كام تتعاون هذه االسرتاتيجية، مع املقاربات التي تشرتك 
معنا يف هذا اهلدف، والعضوة يف جملس األمن واالحتاد األورويب، وكذلك الدول الصديقة وحتى 
املنظامت األممية واإلقليمية«. من جهته رصح وزير اخلارجية والتكامل الدويل املايل، السيد »سومايلو 
بوباي مايقا«: » جيب عىل دول امليدان أن تستجيب بشكل شامل ومتعدد األبعاد، للتحديات التي 
املتعددة األطراف؛ تأيت يف سياق  املنظمة والفقر. هذه االستجابة  تواجهها مثل اإلرهاب واجلريمة 
التي  للوقاية وإلدارة وحل األزمات،  التقليدية  الوسائل  إقليمية مركبة. مع رضورة تكييف  عالقة 
وإنام  ملنطقة حرب  الساحل  ليس حتويل  فهدفنا  والتجانس.  والتنسيق  التكامل  تعتمد عىل  أن  جيب 

ملنطقة أمن واستقرار، تستفيد منه كل دول املنطقة«.1

والدواعي األساسية هلذه االسرتاتيجية؛ هو درء أي تدخل أجنبي –كام أرشنا- بيد أن قولنا درء 

1  El-watan ، 12011/606/
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التدخل األجنبي، ال يعني الغياب التام للتنسيق مع االسرتاتيجيات الدولية األخرى، املطروحة سيام 
األمريكية واألوروبية. وإنام عدم ترك الفراغ يف املنطقة، األمر الذي يسمح هلذه القوى بماله. ومرد 
أساسيني،  إىل سببني  أجنبي  تدخل  أي  من  املنطقة  إىل جتنيب  حتديدا-  -واجلزائر  امليدان  دول  سعي 
أوال: التدخل األجنبي حتت أي مسمى خاصة العسكري، سيزيد من تأجيج الوضع، وحيول املنطقة 
إىل بؤرة توتر، فتخشى اجلزائر من تكرار السيناريو الليبي. فالتدخل العسكري للحلف األطليس يف 
ليبيا؛ حقق أهدافه االسرتاتيجية واملصلحية، دون مراعاة انعكاسات ما بعد التدخل، التي تعاين منها 
املنطقة  وترك  انسحب  القذايف،  نظام  القضاء عىل  من  األطليس  احللف  فرغ  أن  فبعد  برمتها.  املنطقة 
تأجيج  من  زادت  الالجئني..(  موجات  األسلحة،  )ترسيب  حقيقية،  هتديدات  وطأة  حتت  تكتوي 
الوضع يف الساحل. ثانيا: أن التدخل األجنبي الغريب؛ سيرشعن أعامل اجلامعات اإلرهابية، وسيزيد 
من قدرهتا عىل جتنيد شباب املنطقة. فقد حتدثت وسائل االعالم، أن القاعدة يف املغرب االسالمي، 
وكذلك حركة أنصار الدين، قامت باستقطاب املئات من األعضاء اجلدد، فقد حتولت يف نظرهم إىل 

حركات جهادية ضد »الصليبيني واالستعامريني اجلدد« بعد التدخل الفرنيس يف مايل.

آليات استراتيجية دول امليدان

       تنبني اسرتاتيجية دول امليدان، عىل ثالث ركائز أساسية؛ 1( سياسية-دبلوماسية 2( عسكرية-
عملياتية 3( مالية. وقد تم مأسسة هذه األبعاد الثالثة، فقد اتفقت الدول األربعة عىل االلتقاء يف ندوة 
كل ستة أشهر، جتمع رؤساء دبلوماسية هذه الدول يف أحد عواصم هذه البلدان؛ للتنسيق فيام بينهم 
وتقييم جهودهم. باإلضافة إىل تنسيق جهودها، مع اسرتاتيجيات رشكائها األوروبيني واألمريكيني. 
الذين اجتمعت معهم يف عدة لقاءات، بغية خلق دينامية بني االسرتاتيجيات الدولية، واالسرتاتيجية 
اإلقليمية امليدانية. أما من الناحية العسكرية والعملياتية، فقد تم تشكيل جلنة قيادة األركان املشرتكة  
الدول  أركان  قيادة  واضح  هو  كام  جتمع  متنراست،  مدينة  ومقرها   2010 أبريل  يف   )CEMOC(
نجاعة  أكثر  بشكل  التنسيق  هدفه  اجلزائرية،  العاصمة  مقره  استعالمات،  مركز  بمساعدة  األربعة. 
يف جمال العمليات العسكرية، ملكافحة التهديدات يف الساحل. كام عملت عىل تشكيل وحدة الدمج 
الوحدة  هذه  تضم  األربعة  امليدان  دول  إىل  فباإلضافة  دول،  سبع  من  واملكونة   )ULF( واالتصال 
 )CEMOC( األوىل  العسكرية  اآللية  تزويد   )ULF( مهمتها  وتشاد.  ليبيا  بوركينافاسو،  من  كال 
اإلرهاب  ملكافحة  املشرتكة  العمليات  لقيادة  الرضورية،  والعملياتية  والتكتيكية  األمنية  باملعلومات 
واجلريمة املنظمة.1 كام اتفقت دول امليدان عىل تشكيل قوة عسكرية مشرتكة للتدخل يف غضون 18 

1   أنوار بوخرص. "اجلزائر والرصاع يف مايل." أوراق كارنيغي، 23 ترشين األول/أكتوبر 2012. 
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شهرا، وذلك يف ندوة باماكو باميل يف ماي 2011  لكن يبدو أن هذه القوة املشرتكة مل تر النور حتى 
زمن حترير هذه املقالة. 

حيتوي  صندوق  إنشاء  عىل  اتفقت  فقد  مالية،  آلية  الساحل،  يف  امليدان  دول  السرتاتيجية         
عىل غالف مايل من أجل جعل هذه االسرتاتيجية ملموسة وعملية أكثر. يستخدم هذا الغالف؛ يف 
عمليات التنسيق االستعالمايت بني الرشكاء. وتقديم مساعدات اقتصادية وتنموية لشعوب املنطقة. 
ماليني  بعدة  يقدر  أنه  إىل  تشري  املصادر  بعض  أن  إال  املايل،  الصندوق  هذا  حجم  عن  التكتم  رغم 
أن كل  كلمة منصف،  فهمه من  يمكن  وما  بشكل منصف.  األربعة  الدول  فيه  تساهم  الدوالرات، 

دولة تساهم بحجم قدرهتا وإمكانياهتا، ويتوقع أن اجلزائر، املساهم األكرب يف هذا الصندوق.

       لكن ما يمكن قوله يف هناية عرضنا السرتاتيجية دول امليدان يف الساحل ملواجهة التحديات 
األمنية التي تعرفها املنطقة؛ أنه رغم ما يظهر يف الواجهة، من كون دول امليدان عىل وفاق تام بشأن 
التطبيق  أن  بيد  والعسكرية،  منها  السياسية  تعقدها  التي  واالجتامعات  االسرتاتيجية،  هلذه  رؤيتها 
 Real politick-العميل هلذه االسرتاتيجية تواجهه صعوبات مجة. ففي النهاية فإن السياسة الواقعية
هي التي تتغلب، ولغة املصالح هي التي تطفو إىل السطح. فام هي الصعوبات التي تواجه اسرتاتيجية 

دول امليدان يف الساحل؟

الصعوبات اليت تواجه استراتيجية دول امليدان:

الدول، فاميل، نيجر وموريتانيا، تشكك يف األهداف والنوايا احلقيقية  الثقة بني هذه         غياب 
للجزائر، يف تبنيها ودعمها هلذه االسرتاتيجية. فبالنسبة هلذه الدول للجزائر هدفني: 1( النفوذ واهليمنة 
يف املنطقة 2( عزل املغرب وليبيا عن الفضاء الساحيل-الصحراوي، فهي سحبت البساط من املبادرات 

الليبية، وحارصت التطلعات املغربية، لوضع موضع قدم هلا يف املنطقة. 

الدولة.  التي حتتلها  يتناسب واملكانة  الدور  أن  املعلوم  الدور اجلزائري؛ فمن  التشكيك يف         
واجلزائر أكرب قوة يف املنطقة عسكريا واقتصاديا، ولطاملا سعت لالعرتاف هبا كدولة إقليمية، لكن بقي 
دورها حمتشم يف هذا الفضاء، خاصة ما يتعلق بمكافحة االرهاب. فاجلزائر كأكرب قوة عسكرية، وهلا 
خربة كبرية يف مكافحة االرهاب، لكنها ال تستغلها يف مكافحة اجلامعات االرهابية يف الساحل. فهناك 
الداخل  االنتشار يف  تعيد  اخلناق عىل هذه اجلامعات؛ حتى ال  تريد تضييق  بأهنا ال  اجلزائر  يتهم  من 
                                                                                                                                              Http://:www.CarnegieEndowment.org                                                 :متوفر عىل الرابط
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اجلزائري. خاصة أهنا جزائرية يف األصل –أقله- عىل مستوى القيادة. 

املنظمة.  الدولة )مايل خاصة( مع شبكات اجلريمة  الثقة كذلك عىل مستوى تواطؤ         غياب 
فالنخب احلاكمة بقيادة الرئيس األسبق أمادو تومانو توري، كانت تقيم عالقات مع شبكات اجلريمة 
املنظمة. وهناك دراسة صدرت عن مركز كارنيجي للباحث »ولفرام الرش« يوضح من خالهلا مدى 
املنظمة  املنظمة. فكيف يمكن احلديث عن مكافحة اجلريمة  الدولة يف مايل يف أعامل اجلريمة  تورط 

ترعاها دولة بأكملها.1

       ولنتوقف هنا، عند عامل الثقة ملركزيته يف التعاون بني الدول، ولكونه عصب تبادل املعلومات 
االستخباراتية. املشكلة يف دول اجلنوب أهنا ال تتعاون فيام بينها، وملا تفعل فال تكون جدية وجادة يف 
ذلك، لعوامل عدة منها غياب الثقة؛ فمثال اتفقت هيئة أركان جيوش دول امليدان يف صيف 2012، عىل 
السامح بمطاردة اجلامعات اإلرهابية عىل طريف احلدود، وذلك بعد إشعار مسبق للدولة املعنية بمواصلة 
املطاردة عىل أراضيها. كان من املفروض أن تكون هذه اآللية جمدية يف حماربة اإلرهاب العابر للحدود، 
لكن يبدو أنه مل يتم تفعيلها أصال. خاصة أنه ال مايل وال النيجر وال موريتانيا، لدهيم القدرة واإلمكانات 
اإلمكانيات  ذات  اجلزائر  أما  خارجها.  مطاردهتم  عن  ناهيك  حدودهم،  داخل  اإلرهابيني  ملطاردة 

املعتربة؛ فهي مهتمة أصال بحدودها، وال يبدو أن هلا نية يف مطاردة االرهابيني ما وراء حدودها.

       وتعترب سيطرة اجلامعات اإلرهابية عىل شاميل مايل، وزحفها جنوبا لداللة ليس فقط عىل فشل 
هيئة األركان الساحلية املشرتكة يف مكافحة اإلرهاب، وهي املهمة التي أوجدت من أجلها. بل كذلك 
التعاون يف  املعنية، ومهمتها  الدول  التي تضم أجهزة استخبارات  الدمج واالتصال«،  فشل »وحدة 
املجال االستخبارايت بشأن احلركات االرهابية، وهي آلية ذهبت هي األخرى ضحية عدم الثقة. إذن؛ 
فاجلزائر متلك  متساوين.  الرشكاء غري  أن  الوحدة هي  إطار هذه  املعلومات يف  تبادل  املشكلة يف  أن 
معلومات عن االرهابيني تفوق بكثري ما متلكه بقية الدول الرشيكة يف االسرتاتيجية وبالتايل؛ فالتبادل 

–هنا- يكون يف اجتاه واحد.2

أوجه  فاختالف  رصفة،  عملياتية-عسكرية  وأخرى  سياسية-اسرتاتيجية  صعوبات  هناك         
تفضل  حني  يف  األمريكية،  االسرتاتيجية  مع  التنسيق  مصلحتها  من  اجلزائر  كون  يف  تتجسد  النظر، 

1   ولفرام الرش. "اجلريمة املنظمة والرصاع يف منطقة الساحل والصحراء". أوراق كارنيغي، أيلول/سبتمرب 2012 
               .http//: CarnegieEndowment.org                         :ص ص 12_14. متوفر عىل الرابط

2   عبد النور بن عنرت. "االسرتاتيجيات املغاربية جتاه أزمة مايل". مركز اجلزيرة للدراسات. قدمت هذه 
الورقة يف ندوة "املغرب العريب والتحوالت االقليمية الراهنة"، بالدوحة، 17-18 فرباير/شباط 2013. 
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التنسيق مع فرنسا. ويرجع سبب تفضيل الدول الثالث األخرية  بقية الدول موريتانية، مايل ونيجر 
عن  فضال  الدول،  هلذه  مالية  مساعدات  تقدم  ففرنسا  وسياسية،  مالية  ألسباب  فرنسا،  مع  التعاون 
انقالب(. يف  الداخلية )فبعضها وصل إىل احلكم عرب  تفتقد للرشعية  الدول  السيايس؛ فهذه  دعمها 
حني تأيت رغبة اجلزائر يف التنسيق مع واشنطن العتبارات عديدة: أوال: اجلزائر تعتمد عىل واشنطن 
املطلوبني  من  املئات  بأسامء  قائمة  اجلزائر  قدمت  فقد  رسية،  األكثر  األمنية  املعلومات  تبادل  بشأن 
اجلزائر  املفروض عىل  األمريكي  ثانيا: رفع احلرض  املتحدة وأوروبا.  الواليات  إىل  لدهيا، ممن جلؤوا 
1992 خاصة العسكري، فقد قبلت الواليات املتحدة تزويد اجلزائر بأسلحة خاصة بمكافحة  منذ 
اإلرهاب، كأجهزة الرؤية الليلية. كام كانت أمريكا وراء ترسيع وترية احلوار األطليس-اجلزائري يف 
إطار احلوار األطليس-املتوسطي. ثالثا: تسعى اجلزائر لكسب التأييد الثقيل الوزن واحلاسم للواليات 

املتحدة، بشأن بعض القضايا الدولية، خاصة قضية الصحراء الغربية.1

الساحل هي شاسعة احلدود،  امليدان يف  تواجه اسرتاتيجية دول  التي  الصعوبات األخرى         
وصعوبة مراقبتها بشكل كامل. خاصة يف ظل ضعف اإلمكانات املادية والتقنية هلذه الدول هذا من 
جهة. من جهة ثانية؛ فإن أمننة احلدود خاصة بالنسبة للجزائر؛ قد حيدث هلا حساسية مع سكان املنطقة 
الصحراء  عرب  والتجارة  الرعي  عىل  يعيشون  الرحل  البدو  من  معروف،  هو  كام  فهؤالء  الطوارق، 
الكربى، فهم ال يعرفون احلدود وعليه فإن أمننة احلدود يف هذا الظرف حتديدا )مترد طوارق األزواد 

يف مايل(؛ قد يفهم منه سكان املنطقة أنه قطع لعالقات طوارق مايل ونيجر، وطوارق اجلزائر.

       ضعف -أو قل- غياب التنسيق األمني بني دول املغرب العريب، ودول الساحل. فرغم أن 
التنسيق  عىل  وحثها  والساحل(،  العريب  )املغرب  الدول  هذه  شمل  مل  يف  نجحت  املتحدة  الواليات 
من  بالرغم  حيدث.2  مل  التكامل  هذا  أن  غري   ،2004 مارس  يف  األملانية  »شتوتغارت«  يف  بينها،  فيام 
أن األحداث األخرية سيام األزمة الليبية، واحلرب األهلية التي دارت رحاها هناك؛ برهنت أن أمن 
املغرب العريب، مرتبط بأمن الساحل. فهناك كميات ضخمة من األسلحة ترسبت عرب احلدود الليبية، 
إىل بعض دول الساحل، وربام تكون حاليا بحوزة اإلرهابيني.3 ومرد غياب التنسيق املغاريب-الساحيل 
1  Yahia H. Zoubir . » Les Etats-Unis et le Maghreb : primauté de la sécurité 
et marginalité de la démocratie « . L’année du Maghreb، Vol. 02)2005-2006( URL : 
http :ll annéemaghreb . revues. Org /169 ; DOL : 10 .4000 /annéemaghreb .p169
2  Yahia H. Zoubir. »  La politique étrangere Américaine au Maghreb : 
constances et adaptations « . Journal d’etude des relations internationales au Moyen-
Orien، Vol. 1، No.1 )juillet 2006( pp 124-125 .
3   أنظر: بيرت كول. "تأمني حدود ليبيا؟ فوىض خطوط احلدود." أوراق كارنيغي. 18 ترشين األول/أكتوبر 
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للعالقات  املستمر  التوتر  أمهها  عديدة  ألسباب  متكامل،  مغاريب  إقليمي  كيان  غياب  هو؛  أساسا 
اجلزائرية-املغربية.

فعالية اسرتاتيجية دول         هناك صعوبات أخرى عسكرية-عملياتية ولوجستية، قد حتد من 
امليدان. فلهذه األخرية –باستثناء اجلزائر- قوات مسلحة ضعيفة جدا عددا وعتادا. فامليزانية العسكرية 
180 مليون دوالر. فضال عن ضعف عديد  2009 ال تتعدى  املثال، يف سنة  لدولة مايل عىل سبيل 
جيوش هذه الدول، واملقدرة ب 15870 يف موريتانيا، 7750 يف مايل، و5300 فقط يف نيجر. عالوة 
عىل ذلك، فإن جيوش هذه الدول ال تتلقى احلد األدنى من التكوين العسكري، فاجلندي ال يتدرب 
إال عىل استعامل الرشاش، كام ليس لدهيا قوات من املضليني، وهي قوة أساسية ملالحقة التحصينات 

اإلرهابية يف الصحراء الكربى.1         

املقاربة اجلزائرية يف إطار استراتيجية دول امليدان

       كثر احلديث يف اآلونة األخرية عن املقاربة اجلزائرية يف الساحل، لكن املالحظ بدقة واملتتبع 
األمنية  التحديات  إلدارة  أقله-  –أو  حلل  مقاربة  للجزائر  ليس  أنه  سيكتشف  للوضع،  بحرص 
واالسرتاتيجية يف املنطقة. والدليل عىل ذلك؛ ترصحيات صناع القرار اجلزائريني عند زيارة أي مسؤول 
غريب )أمريكي، فرنيس، بريطاين...( للجزائر وعرضهم لتصوراهتم للمشهد األمني يف الساحل، يرد 
اجلزائريون بأن هذه املقاربات والتصورات، تتطابق مع املقاربة اجلزائرية يف هذا الفضاء اجليوسيايس. 

رغم أن هناك اختالف بني االسرتاتيجية األمريكية واألوروبية..

       ويعود سبب ميوعة املقاربة اجلزائرية يف الساحل، وحتى يف اطار اسرتاتيجية دول امليدان؛ إىل 
التعقيد  ثانيا:  الساحلية.  املنطقة  تواجهها  التي  التحديات  للجزائر حيال  أوال: غياب تصور واضح 
الشديد الذي يعرفه املشهد األمني يف املنطقة؛ بفعل تشابك عوامل عديدة سياسية اسرتاتيجية )قضية 
الطوارق( وأمنية االرهاب واجلريمة املنظمة، والذي يبدو أن اجلزائر فشلت يف إدارهتا، ويف الفصل 

بني املسألتني قضية الطوارق )األزواد( واالرهاب.

وعموما يمكن أن نستخلص أربع أسس رئيسية، حتدد تصور وحركة اجلزائر يف املنطقة الساحلية-
الصحراوية؛ وهي1( ربط األمن بالتنمية 2( التأكيد عىل التسويات السلمية للرصاعات خاصة نزاع 
الطوارق، والفصل بني هذا املشكل السيايس واملشاكل األمنية األخرى. 3( درء التدخل األجنبي يف 

  .http//: CarnegieEndowment.org             :2012. متوفر عىل الرابط
1   أنوار بوخرص. مرجع سابق.
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املنطقة سيام العسكري 4( التأكيد عىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.

فلطاملا نادت اجلزائر برضورة ربط األمن بالتنمية يف الساحل؛ انطالقا من منطق أن انعدام التنمية 
كل  خالل  من  بجالء  ذلك  ويتضح  أسلفنا(.  )كام  واجلريمة  لالرهاب  املغذيات  أبرز  من  والفقر 
االتفاقيات التي توسطت فيها اجلزائر، بني املتمردين الطوارق واحلكومتني املالية والنيجرية، منذ بداية 
التسعينيات. والتي أكدت عىل أسبقية التنمية كرشط احرتازي ضد أي حركيات ال أمنية يف املنطقة. 
التزمت  املثال ال احلرص؛  املناطق احلدودية. فعىل سبيل  تنمية  فقد قدمت اجلزائر مسامهة مبارشة يف 
اآلبار  عرشات  حفر  عمليات  ومتويل  مايل،  شامل  قرى  يف  تكوين،  ومؤسسة  مدرسة   20 بتمويل 
وإقامة حواجز مائية سطحية، وإنشاء مدارس وعيادات يف مناطق حدودية، يستفيد منها البدو الرحل 
بالتعاون مع  تنفيذه  الدول املجاورة يف إطار برنامج ملساعدة دول الساحل، جيري  اجلزائريون وبدو 
االحتاد األورويب ومنظامت حكومية أمريكية بقيمة 100 مليون دوالر. ويتضمن الربنامج أيضا، بناء 
جتمعات سكانية جديدة يف مناطق قريبة من القرى املوجودة يف شامل مايل، وبناء مستوصفات ومراكز 
طبية. وقبيل اندالع احلرب يف مايل، كانت اجلزائر بصدد اقرتاح إنشاء صندوق خاص بمسامهة دولية 

لتنمية املناطق الصحراوية يف الساحل.    

الدبلوماسية  حركة  عليها  قامت  التي  املرتكزات  أهم  بني  من  كانت  والتنمية،  األمن  بني  الربط 
اجلزائرية، يف سعيها إىل حشد التأييد الدويل جلهود مكافحة اإلرهاب يف املنطقة. وقد اعتربت أن أهم 
ما يمكن أن تقدمه الدول الكربى، هو املساعدة عىل حتقيق التنمية يف املناطق املعزولة من الصحراء. 
النشاط اإلرهايب، أو باللجوء إىل نشاطات أخرى  املنطقة إىل االنخراط يف  فالفقر هو ما دفع سكان 

تستفيد منها اجلامعات اإلرهابية مثل التهريب وجتارة املخدرات.1

التدخل يف  بعدم  القايض  املبدئي  االعتبار  الساحل؛ هو  اجلزائري يف  التصور  مرتكزات  من 
شؤون الغري، وهو مبدأ مقدس يف السياسة اخلارجية اجلزائرية. فيرص املسئولون اجلزائريون، أن 
اجليش اجلزائري ال يشارك يف أي عمليات حربية خارج احلدود الوطنية. وهذا املبدأ منصوص 
عليه دستوريا. بيد أننا نالحظ غياب أي مادة تنص رصاحة عىل منع اجليش الوطني الشعبي من 
»متتنع  عىل:  تنص  التي  الدستور  من   )26( املادة  عن  وأما  الوطن.  خارج  عمليات  يف  املشاركة 
اجلزائر عن اللجوء إىل احلرب من أجل املساس بالسيادة املرشوعة للشعوب األخرى وحريتها، 
وتبذل جهدها لتسوية اخلالفات الدولية بالوسائل السلمية«.2 املقصود منها هو العدوان، وانتهاك 

1   األيام اجلزائرية: 2013/08/10.
2   دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية املادة )26(. 1996.
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سيادة الشعوب وحريتها. لكن احلالة خمتلفة بخصوص الوضع يف الساحل، سيام احلرب يف مايل 
فهي عمليات عسكرية حتت غطاء الرشعية الدولية )قرار جملس األمن(، وبرىض –بل- وبطلب 
من السلطة املركزية يف مايل. ومن جهة أخرى ويف ظل عوملة املخاطر والتهديدات العابرة للحدود 
أن  بمفردها  دولة  عىل  يتعذر  هلا؛  للتصدي  الدولية  اجلهود  تضافر  يستدعي  والذي  واألوطان، 
تتعامل مع هذه التهديدات. فنحن نرى أنه بات من الرضوري إعادة النظر يف هذا املبدأ، بالنظر 

للبيئة الاليقينية التي تطبع جيوبوليتيك اجلزائر، سواء يف املغرب العريب أو يف الساحل.
       أحد أسس الرؤية اجلزائرية يف الساحل، هي التأكيد عىل الفصل بني العنرص السيايس 
أي قضية الطوارق )كام أسلفنا(، والعنرص اإلرهايب أي احلركات اجلهادية يف املنطقة. لكن يبدو 
فقد  مايل.  يف  وطموحاهتا  هلا  والئها  يف  الدين  أنصار  حركة  دور  تقدير  يف  أخطأت  اجلزائر،  أن 
من  أزواد،  لتحرير  الوطنية  احلركة  بدال عن  الدين،  أنصار  مع حركة  التفاوض  اجلزائر  فضلت 
أجل عزل األخرية التي باتت ترفع مطالب انفصالية. لكن ذلك مل يمنع أنصار الدين من الزحف 
نحو باماكو، أثناء احلملة الفرنسية،1 لتخلط بذلك حسابات اجلزائر، وهو ما رسع يف نشوب هذه 

احلرب، وبالتايل التدخل األجنبي الذي كانت اجلزائر تتفاداه وختشاه.

الفشل املزدوج للمقاربة اجلزائرية يف منع احلرب ومكافحة اإلرهاب
ألول مرة ترفع بعض الفصائل املمثلة للطوارق يف مايل سقف مطالبها، ليصل إىل حد طرح 
أساسا عىل  تقترص  االستقالل،  منذ  كانت مطالبهم  أن  بعد  املصري واالستقالل«.  »تقرير  مسألة 
العدالة يف توزيع الثروة والسلطة، والتمثيل السيايس_االداري والعسكري، واالعرتاف باهلوية 

اخلاصة.2
لتحرير  الوطنية  احلركة  من  بمبادرة  كان  )االنفصال(؛  املطلب  هذا  أن  االشارة،  جتدر  لكن 
أزواد، وهي التي متثل املقاتلني العائدين من ليبيا، بعد سقوط القذايف. إذن؛ فهذا املطلب ال يمثل 
كل الشعب الطوارقي يف شامل مايل، الذي متثله العديد من الفصائل. يف تقديرنا أن هذا املطلب 
ليس سوى رد فعل عنيف ملقاتلني يف حالة إحباط، وسوف لن جيد صدى داخيل الفتقاده لقاعدة 

شعبية عريضة، ناهيك عىل أن جيد صدى دويل لالعرتاف به.
       يرجع التمرد الطوارقي األخري، واملطالبة باالنفصال عن دولة مايل، إىل عدة أسباب أمهها؛ 
أوال: استمرار التهميش واإلقصاء، الذي يعاين منه إقليم أزواد يف الشامل سياسيا وتنمويا. فقد 

1   عبد النور بن عنرت االسرتاتيجيات املغاربية جتاه أزمة مايل. مرجع سابق.
2   احلاج ولد ابراهيم. "أزمة مشال مايل .. انفجار الداخل وتداعيات اإلقليم". مركز اجلزيرة للدراسات، 12 فرباير/ 

شباط 2012. ص 05.
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فشلت احلكومة يف باماكو، بقيادة الرئيس األسبق أمادو توماين توري يف تطبيق الربنامج اخلاص 
باألمن والسالم والتنمية، يف أوت 2011، بقيمة 50 مليون يورو يف شامل البالد. فقد كان األوان 
قد فات، فاألوضاع يف هذا االقليم بلغت حد التقيح، ومل يعد يكفي معها أي مبادرات شكلية 

بسيطة، ما زاد يف إشعال التوتر بني الشامل واجلنوب، ومهد الطريق لعودة القتال.
       ثانيا: عودة حكومة باماكو لسياسة عسكرة إقليم أزواد، وهو ما اعتربته قيادات اإلقليم 
استعادة سيطرهتا عىل  باماكو  والذي هتدف من ورائه حكومة  اجلزائر،  انتهاكا صارخا التفاقية 
يف  أنشأت  والتي   _MNA_ األزوادية  الوطنية  احلركة  به  قامت  الذي  الدور  ثالثا:  اإلقليم. 
2010، يف اغتنام مشاعر الغضب الطوارقي الداخيل، وعملها عىل حشد الدعم الدويل ملرشوع 
االستقالل. رابعا: والسبب املبارش هلذا التمرد يكمن وراء احلرب يف ليبيا، وسقوط نظام القذايف، 
القذايف، والذين  الذين كانوا حياربون يف صفوف كتائب  املقاتلني الطوارق،  وعودة اآلالف من 
اكتسبوا خربة قتالية وامتلكوا ترسانة معتربة من األسلحة النوعية. وهو السبب وراء متكنهم من 

دحر القوات النظامية املالية بشكل مفاجئ ورسيع.1
       مع اندالع التمرد الطوارقي يف شامل مايل يف 17 جانفي 2012 سارعت اجلزائر كعادهتا 
املتصارعني احلكومة واملتمردين. فتقدمت بمبادرة تسمح بوقف  الطرفني  الوساطة بني  لعرض 
القتال وإراقة الدماء، تتضمن هذه املبادرة؛ إنشاء مناطق حممية وأخرى منزوعة السالح، وإنشاء 
صندوق دويل إلعادة إعامر وتنمية صحراء أزواد، بتمويل جزئي من اجلزائر.2 لكن يبدو أن رسعة 
االنتصار العسكري الذي حققه املتمردون الطوارق، ودحرهم للجيش املايل؛ أوقعهم يف نشوة 
االنتصار. وبالتايل رفعوا من سقف طموحاهتم _كام أرشنا_ حلد إعالن استقالل إقليم أزواد يف 

05 أفريل 2012. ومل يبدوا محاسة للوساطة أو املبادرة اجلزائريتني كام تعودوا.
       لتتعقد جمريات األحداث فيام بعد بسبب أمرين: 1( االنقالب العسكري عىل الرئيس املايل 
أمادو توماين توري. 2( سيطرة بعض احلركات اجلهادية سيام حركة أنصار الدين وحركة التوحيد 
واجلهاد يف غرب افريقيا، فضال عن التنظيم االرهايب القاعدة يف املغرب االسالمي، وهو ما قاد يف 

هناية املطاف؛ إىل التدخل العسكري الفرنيس، والذي زاد يف خلط األمور أكثر.
رضبات  أمام  قواته  واندحار  بل  التمرد،  إمخاد  يف  توري،  توماين  فشل  أوال:  فبسبب؛         
الطوارق خلق سخط داخل الدوائر العسكرية يف مايل، خاصة من صغار الضباط الذين اهتموه 
بالفساد وإقامة عالقات مريبة مع شبكات اجلريمة املنظمة الناشطة يف مايل والساحل وحتى مع 

1   أنوار بوخرص. مرجع سابق.
2   اخلرب 2012/02/27.
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القاعدة. وهذا ما دفع »ميا أمادو سانوجو« لالنقالب عليه يف 22 مارس 2012. ثانيا: الرسقة 
األزواد من طرف حركات  لتحرير  الوطنية  التي حققتها احلركة  االنتصارات  التي تعرضت هلا 
متطرفة –كام أرشنا- أمهها حركة أنصار الدين بقيادة أياد آغ غايل رجل اجلزائر يف أزواد كام كان 

يوصف.1
       هذا التعقيد الذي عرفته شامل مايل، والتلونات التي عرفتها شبكة التحالفات يف املنطقة، 
بني أطراف الرصاع الرئيسيني؛ جعلت املوقف اجلزائري أكثر حذرا –بل قل- ترددا وارتيابا. فقد 
اعتمدت اجلزائر يف بدايات النزاع سياسة الرتقب واالنتظار، وهلذا املوقف عدة تفسريات؛ أوال: 
اعترب  من  هناك  ثانيا:  االسرتاتيجية.  مصاحلها  محاية  هبدف  رهاناهتا،  يف  احلذر  تلتزم  اجلزائر  أن 
القاعدة  مع  املتعمد  بالتواطؤ  اهتمته  الذي  توري،  توماين  األسبق  للرئيس  عقابا  اجلزائر  موقف 
يف املغرب االسالمي. ثالثا: هناك اعتقاد بأن اجلزائر سمحت عمدا حلركة أنصار الدين بفرض 
التمرد  فجرت  التي  أزواد،  لتحرير  الوطنية  احلركة  عىل  تغلبت  أن  بعد  األزواد،  عىل  سيطرهتا 
بسبب سوء عالقة األخرية مع اجلزائر، التي تنتقدها بخصوص دورها يف الوساطات منذ بدايات 
التسعينيات، بأنه مل خيدم مصالح الطوارق.2 والدور اجلزائري كام هو معلوم؛ نابع من مبدأ احلفاظ 
عىل احلوزة الرتابية ملايل، وعدم السامح، بقيام أية دولة جديدة عىل ختومها اجلنوبية. لكن اجلزائر 
كانت دائام ترد عىل هذه التهم، بأن موقفها هذا؛ ناتج عن التزامها بمكافحة االرهاب يف املنطقة، 

وليس التمرد الطوارقي.
       كل هذه التعقيدات؛ أدخلت شامل مايل يف مأزق حقيقي استعىص معه احلل السلمي. 
سيام بعدما أمسكت احلركات املتطرفة، زمام األمور وشنت محالت ضد القوات النظامية، التي 
التطورات؛  باماكو حتت هتديد حقيقي. هذه  املركز والعاصمة  الرتاجع، حتى بات  أجربهتا عىل 
أعطت لفرنسا )صاحبة النفوذ التقليدي يف املنطقة( ذريعة للتدخل عسكريا؛ ملنع )حسبام تقول( 

االرهابيني، من السيطرة عىل مايل، وهو ما سيهدد مصاحلها احليوية هبا.
       نية التدخل الفرنسية، كانت مؤيدة بقرار من جملس األمن رقم )2085( يسمح بالتدخل 
احلكومة  باستنجاد  الفرنيس(  التدخل  )قرار  كان  كام  إفريقيا.  يكون  أن  يفضل  لكنه  العسكري، 
الوالء  املالية هذا تقديم  الفرنسية. يفهم من طلب احلكومة  التي طلبت رسميا املساعدة  املالية، 
لفرنسا صاحبة التأثري األكرب يف املنطقة، وتثبيت ركائزها يف احلكم خاصة وأهنا وصلت عن طريق 

انقالب )كام أرشنا(.
1   أنوار بوخرص. مرجع سابق. 

2   املرجع نفسه.
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موقف اجلزائر من احلرب بني الرفض، التحفظ واالرتباك
       يرجع حتفظ/ رفض اجلزائر، لتدخلها يف شامل مايل لعدد من العوامل: أوال: مبدأ عدم 
التدخل )والذي يعترب مقدسا لدى صانع القرار اجلزائري(، خارج الوطن، والتأكيد عىل احللول 
السلمية للنزاعات. ثانيا: أن اجلزائر قلقة من تطورات النزاع، واحتامل انتشاره للداخل اجلزائري، 
والتورط يف مغامرة كارثية؛ ألن أي فشل يف التدخل سيرتتب عليه، زعزعة مكانة النظام داخليا.

       ينتاب اجلزائر قلق كذلك من جوارها املضطرب وغري الودود؛ فهي تشتبه يف بداية تأسيس 
هدف  اهلشة.  الساحل  دول  وبعض  املغرب  أمهها  املنطقة،  يف  هلا  واملوالني  فرنسا  بقيادة  »كتلة« 
هذه الكتلة؛ هو احتواء القوة اجلزائرية الناشئة،1 وسيام أيضا بعد العواصف التي رضبت املغرب 
واملرصية، ووصول  التونسية  بالثورتني  بداية  العريب«،  »الربيع  يسمى  بام  إفريقيا،  العريب وشامل 
اإلسالميني إىل احلكم هبا، والتدخل الغريب يف ليبيا، إلسقاط القذايف، ثم التقارب بني حكام ليبيا 

اجلدد مع اململكة املغربية، والتي أثارت توجسات لدى النظام اجلزائري.
       كام أن اجلزائر وجدت نفسها أمام مشهد معقد يف شامل مايل؛ تتداخل فيه احلركات الطارقية 
واجلامعات االرهابية، التي ال تريد اجلزائر اخللط بينهام. احلركات الطارقية عديدة وبينها تناقضات 
ومنافسة أحيانا واختالفات يف الرؤى، خاصة احلركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي حركة علامنية 
مطالبها انفصالية –كام أسلفنا-، وحركة أنصار الدين االسالموية، التي تسعى إلقامة حكم ذايت 
وخاصة تطبيق الرشيعة االسالمية. واجلزائر هلا عالقات جيدة باحلركة األخرية لكن اإلشكال 
أن حركة أنصار الدين، لدهيا ارتباطات مع التنظيامت االرهابية يف املنطقة. وهكذا ستجد اجلزائر 
نفسها يف مواجهة مبارشة مع حركة أنصار الدين حليفتها األزوادية، لذلك؛ فضلت اجلزائر عدم 
التدخل، واعتامد سياسة االنتظار والرتقب. غري أهنا وسعيا منها المتصاص -نوعا ما- الضغوط 
العقيدة  يعد تطورا يف  الفرنسية، وهذا  للطائرات  فتح جماهلا اجلوي  إىل  الغربية عليها؛ اضطرت 

العسكرية اجلزائرية.

خالصة:
       مما سيق يمكن القول؛ أن نجاح اسرتاتيجية دول امليدان يف الساحل اإلفريقي مرهون 
بفعالية الدور اجلزائري. فعىل اجلزائر لعب دور أكرب يتناسب واملكانة التي حتتلها والقدرات التي 

1   أنوار بوخرص. مرجع سابق.



227227 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم:  قـط مسيـر

متتلكها مقارنة ببقية الدول األخرى يف املنطقة. سيام وأن اجلزائر لطاملا سعت لالعرتاف هبا كقوة 
ودولة اقليمية، وبعد حصوهلا عىل هذا االعرتاف نجدها تتبنى سياسة خارجية الدول الصغرى 
التي مهها الوحيد هو البقاء وال تقوم بدور إقليمي فعال كام هو مرجو منها. فضال عىل ذلك فإن 

سياستها اخلارجية مشوبة دائام باحلذر والتحفظ واالرتياب.
حتى يكتب النجاح لذلك هلذه االسرتاتيجية الناشئة؛ عليها اكتساب املزيد من الثقة فيام بني 
دوهلا، ألنه العنرص األسايس الذي تنبني عليه عالقات التعاون بني الدول. عالوة عىل ذلك، عىل 
هذه الدول العمل عىل التنسيق أكثر مع بقية دول اجلوار سيام املغاربية )املغرب، ليبيا وتونس..( 

لرتابط كام )أرشنا أعاله( أمون هذه الدول، واشرتاكها نفس التهديدات.
مبدأ  يف  النظر  إعادة  برضورة  وذلك  القومي؛  لألمن  مفهومها  مراجعة  اجلزائر  عىل         
اجلنوبية  اجلبهات  اجلزائر عرب كل  متيز جيوبوليتيك  التي  الاليقينية  للبيئة  فبالنظر  التدخل.  عدم 
للحدود  العابرة  اجلزائر  هلا  تتعرض  باتت  التي  التهديدات  لطبيعة  أيضا  وبالنظر  والرشقية، 
يف  األطراف  تعددية  تتطلب  والتي  نظامية..(؛  غري  هجرة  منظمة،  جريمة  )إرهاب،  واألوطان 
مواجهتها، عىل اجلزائر التدخل يف بعض احلاالت لتأمني حدودها خاصة يف ظل الضعف الشديد 

الذي تعاين منه دول الساحل املجاورة لنا.
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احتماالت فشل الدول يف مشال إفريقيا: بني خماطر الفشل وفرص إعادة البناء
دراسة يف احلالة الليبية 

د. مجـال منصر
قسم العلوم السياسية جامعة عنابة

تقـدمي:

بعد عقود من حصوهلا عىل استقالهلا الوطني، الزالت أغلب دول شامل إفريقيا تعاين ضعفا يف 
بنائها املؤسسايت وأدائها الوظيفي عىل خمتلف األصعدة )األمنية، السياسية، االقتصادية، االجتامعية، 
الثقافية( مما رشح بعضها لتكون ضمن زمرة الدول الفاشلة، والتي تتعدى آثار فشلها حدودها الوطنية 
لتمس املنطقة بأرسها، ولعل النموذج الليبي فيام بعد »الثورة« وكذلك احلال يف مايل مثاالن واضحان 

يف هذا االجتاه.

عىل  تؤثر  قد  التي  الفشل  احتامالت  خماطر  بني  إفريقيا  شامل  منطقة  تعيش  األساس  هذا  وعىل 
أمن واستقرار هذا الفضاء اجليوبوليتكي برمته، وبني فرص إعادة بناء هذه الدول وفق رؤية حديثة 
تستجيب ملتطلبات التنمية البرشية لساكنيها من جهة وتضمن استقرار املنطقة من جهة أخرى. وهذا 
ما حتاول هذه الورقة البحثية البحث والتفصيل فيه.  األمر الذي يتطلب بداية الوقوف عند مفهوم 

الدولة الفاشلة.  ومؤرشات قياس الفشل ومستوياته.

وقد لقي مصطلح الدولة الفاشلة »Failed State« اهتامما كبريا من قبل العديد من األكاديميني 
والسياسيني، بحثا يف الظاهرة ويف كثري من األحيان نقدا للمصطلح ورفضا للوصف، حيث ُأستخدم 
القيام  التي فشلت يف  الدولة  »بيل كلينتون  لوصف  الرئيس األمريكي  املصطلح ألول مرة يف عهد 
بوظائفها األساسية واعتبارها هتديدا وخطرا عىل السلم واألمن الدوليني، واستمر االهتامم األمريكي 
هبا مع إدارة »جورج بوش االبن«  يف إطار محلته عىل ما عرف  »باإلرهاب » بعد أحداث 11 سبتمرب 
2001، حيث زادت أمهية املصطلح وأصبح ينظر إىل تلك الدول من منظور أمني دفاعي باعتبارها 
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مالذا آمنا لإلرهاب والقرصنة واجلرائم، وحتميلها مسؤولية التهديدات األمنية املختلفة التي تنتج عن 
فشلها، وتواصل هذا االهتامم مع إدارة »باراك أوباما«  الذي أشار يف محلته االنتخابية يف 2007 إىل 
أخطارها وأهنا متثل أحد اهتاممات أجندته، برتكيزه عىل املنهج التنموي االقتصادي عىل خالف منهج 
تغيري النظم الذي تضمنته أجندة »بوش االبن«، وعىل املستوى األكاديمي نالت الدولة الفاشلة اهتامم 

الباحثني واستأثرت بدراسات مستفيضة من قبل مراكز دراسات خمتلفة. 

I• تعريف الدولة الفاشلة:.
مل حيصل اتفاق عىل تعريف حمدد ودقيق ملصطلح »الدولة الفاشلة »، إال أن أغلب املفكرين ينطلقون 

يف تعريفاهتم من عدة خصائص ومؤرشات يروهنا مميزة هلذا الصنف من الدول. 
الفاشلة إساءة استعامل  الدولة   « فقد عرب »نعوم تشومسكي« »Naom Chomsky« يف كتابه 
القوة والتعدي عىل الديمقراطية«، عن مصطلح الدولة الفاشلة بقوله أنه: »مفهوم ملتبس وغري دقيق 

إىل حد الشعور باإلحباط«.
رغم نقده لعدم وضوح ودقة املصطلح، إال أنه عّرف الدولة الفاشلة عىل أهنا: »الدولة غري القادرة 
أو غري الراغبة يف محاية مواطنيها من العنف وربام الدمار، ونزعتها إىل اعتبار نفسها فوق القانون حمليا 
ودوليا، وإطالق يدها يف ممارسة العنف وارتكاب العدوان، كام أهنا تعاين من عجز ديمقراطي خطري، 

جرد مؤسساهتا من أي جوهر حقيقي«)1(.
أما »غراهام إيفانز« Graham Evans« و«جيفري نوينهام« Jeffrey Newnham« فقد عرفا 
الدولة الفاشلة عىل أهنا:« تطور جديد وخطري للدولة بعد هناية احلرب الباردة، يتمثل يف اهنيار القانون 
والنظام واخلدمات األساسية يف عدد من الدول متعددة اإلثنيات، والتي تتميز برصاع طائفي مرير« 

.)2(

وأمن  تعليم  من  األساسية  وظائفها  تؤدي  تعد  مل  التي  الدولة   « بأهنا:  الفاشلة  الدولة  تعرف  كام 
املواطنون  السلطة، حيث يقع  املدقع، مع فراغ يف  املنترش والفقر  العنف  وحكم، وذلك عادة بسبب 
فشل  أن  كام  املجاورة،  الدول  أو  املتحدة  األمم  لتدخل  إضافة  واجلريمة،  املتنافسة  للفصائل  ضحية 
الدول ال يمكن إرجاعه فقط للعوامل الداخلية حيث يمكن أن تسهم احلكومات األجنبية يف زعزعة 
االستقرار فيها عن طريق دعم قوات املتمردين وتغذية احلروب األهلية، مما يؤدي إىل تدهور الوضع 

األمني ورضورة إجياد حل لألزمة ومنع تفاقمها وبالتايل التدخل« )3(.
وفشل الدولة إذن ليس حدثا داخليا بالكامل وإنام حيمل انعكاسات إقليمية ودولية، فعندما تنترش 
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الفوىض، يتدفق الالجئون عرب احلدود هربا من العنف، وغالبا ما يطال النزاع الدول املجاورة، كام قد 
تصبح الدول الفاشلة مالذا للعصابات اإلجرامية وجتار املخدرات ومهريب السالح )4(.

اتفاقا عىل بعض  أنه هناك  الفاشلة كام الحظنا، إال  الدولة  الرغم من االختالف يف تعرف  وعىل 
النقاط األساسية يف معظم الكتابات األكاديمية والسياسية، ويف هذا رأى كل من »فرانس ستيوارت« 
واملعنونة  بينهام  املشرتكة  املقالة  Graham Brawn« يف  براون«  Frances Stewart« و»غراهام 
بالتمييز  املتعلق  البحث  مركز  يف  أنجزت  والتي   ،2009 يف   »Failed State“ الفاشلة  الدول  بـ 
واألمن البرشي واالثنية. إن خمتلف التعريفات حول الدولة الفاشلة تتمحور حول ثالثة أبعاد رئيسية 
باعتبار أن الدولة الفاشلة هي الدولة التي: »تفشل يف بسط سلطتها و توفري اخلدمات و احلفاظ عىل 

الرشعية«)5(.
وبمكن التفصيل يف هذه العنارص الثالثة عىل النحو اآليت:

1 - الفشل يف السلطة: »Authority Failures«: حيث ال تقوم الدولة بحامية مواطنيها، سواًء 
كانت غري قادرة أو غري راغبة يف ذلك، وبالتايل انتشار العنف واإلجرام وفقداهنا السيطرة عىل بعض 

أقاليمها.
2 - الفشل يف توفري اخلدمة: »Service Failures«: حيث ال تستطيع توفري اخلدمات األساسية 
ومتكني املواطنني من احلصول عىل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية واالتصاالت واملواصالت 

وغريها من اخلدمات.
3 - الفشل يف الرشعية: »Legitimacy Failures«: حيث تفقد الدولة رشعيتها واالعرتاف 

بسلطتها من قبل أقلية صغرية أو مجاعات مهمة يف الدولة )6(.
وبالعودة إىل ابرز األدبيات التي عرفت الدولة الفاشلة، واعتامدا عىل العنارص الثالثة السابق ذكرها 

يمكن الوصول إىل تعريف إجرائي للدولة الفاشلة عىل النحو اآليت:
خمتلف  تقديم  خالل  من  وذلك  مواطنيها،  جتاه  األساسية  وظائفها  أداء  عن  تعجز  التي  »الدولة 
قانوين وإداري  أمن وتعليم وصحة ومرافق عمومية ومواصالت واتصاالت وتنظيم  اخلدمات من 
ومؤسسايت، إضافة إىل توفري الفرص االقتصادية، كام تشهد هذه الدول رصاعات عرقية وانقسامات 
وظهور حركات انفصالية، ما يؤدي إىل فقدان الدولة رشعيتها واعرتاف مواطنيها، وما ينتج عنه من 

غياب لألمن واالستقرار، حيث تصبح هتديدا أمنيا عىل املستوى الوطني و اإلقليمي و الدويل«.
الفاشلة ويقيسون درجات فشلها من خالل  الدول  املوضوع حيددون  املهتمون هبذا  وقد أصبح 
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»دليل الدول الفاشلة« failed state« index »  الذي بدأ إصداره منذ سنة 2005 من خالل تقرير 
 Freign« اخلارجية  السياسة  السالم«The fund for Peace« وجملة  دعم  صندوق  بني  مشرتك 
الدولية  اإلعالم  مصادر  من  بيانات  جيمع  الفاشلة  للدول  سنوي  تقرير  عن  عبارة  وهو   ،»Policy
مؤرشات  إىل:  تنقسم  مؤرشا،   12 قياس  عىل  اعتامدا  وذلك  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  واملحلية 

اجتامعية، مؤرشات اقتصادية،  ومؤرشات سياسية، وأكثر من 100 مؤرشا فرعيا.
172 دولة عىل أساس مستويات االستقرار والضغوط  لـ  الفاشلة« تصنيفا  الدول  ويضم »دليل 
التقرير السنوي الصادر  التي تواجهها، وبالنسبة لقياس الفشل الدواليت يمكننا اإلشارة إىل أن هذا 
عن صندوق دعم السالم وجملة السياسية اخلارجية األمريكية، ليست الدراسة الوحيدة املتخصصة 
يف حتديد الدول الفاشلة وإنام هنالك العديد من املراكز التي ختصصت يف إصدار تقارير حول الدول 

الفاشلة من بينها : مركز السياسة العاملية، البنك الدويل.

II• مؤشرات حتديد الدول الفاشلة:.
يعتمد الدليل السنوي للدول الفاشلة » يف حتديده لقائمة الدول التي تعاين من الفشل، وتصنيفها 

إىل فئات عىل عدة مؤرشات وهي:
أ- املؤرشات االجتامعية:

السكانية  الكثافة  بارتفاع  املتعلقة    Demographic Pressures الديمغرافية:  الضغوط   - 1
وتأثرياهتا: مثل األمراض والكوارث الطبيعية التي جتعل من الصعب عىل احلكومة محاية مواطنيها، 
وما يربهنه ذلك من وجود نقص القدرة أو اإلرادة ويشمل هذا املؤرش الضغوط والتدابري املتعلقة بام 

ييل )7(:
تأثريات 	  من  ختلفه  واجلفاف وما  والتصحر  والفيضانات  كالزالزل  الطبيعية  الكوارث   

الظروف من  للمواطن يف هذه  الرضورية  االحتياجات  توفري  الدولة يف  قدرة  وانعكاسات عىل 
عناية صحية )العالج وتوفري األدوية ومن غذاء وسكن(.

األمراض اخلطرية واملعدية وانتشارها، ومدى قدرة الدولة عىل مواجهتها وجتنيد الوسائل 	 
الرضورية لذلك.

التلوث وندرة املياه، وسوء التغذية.	 
 كثافة املناطق املأهولة.	 

واحلروب  النزاعات  نتيجة  تكون  ما  عادة  الداخيل:  التنقل  أو  لالجئني  العشوائية  احلركة   -  2
يتضمن  وهو  اإلقليمي  املستوى  عىل  أو  الدولة  داخل  كان  سواء  أمنيا  هتديدا  تشكل  وهي  األهلية، 
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الضغوط والتدابري املتعلقة بـ: 
النزوح.	 
خميامت الالجئني.	 
األمراض الناجتة عن الترشد.	 
األوضاع الصحية واملعيشية للنازحني والالجئني )8(.	 

 3 - اجلامعات املظلومة واملرياث العدائي: حيث أن ازدياد التوتر والعنف القائم بني اجلامعات 
املختلفة والرغبة الشديدة يف االنتقام يقوض قدرة الدولة عىل توفري األمن ويتضمن ذلك:

كل أنواع التمييز وعدم املساواة وغياب العدالة.	 
انتشار العنف )العرقي، املدين، الديني(.	 

4 - اهلجرة الدائمة للكفاءات واملثقفني: نتيجة لقلة الفرص وتدهور األوضاع وتنامي الشعور 
واملثقفني،  العقول  هجرة  عند  البرشي  املال  رأس  يف  فراغ  من  ذلك  خُيلفه  وما  الداخيل،  باالغرتاب 

واملعارضني السياسيني الفارين من االضطهاد والسياسات القمعية، ويتضمن هذا املؤرش:
نسبة هجرة األفراد.	 
رأس املال البرشي.	 
هجرة املتعلمني واملثقفني )9(.	 

ب - املؤرشات االقتصادية:
أنه عندما  Eneven Economic Development: حيث  املتفاوتة  التنمية االقتصادية   - 5
تكون هنالك العديد من االثنيات والعرقيات نجد أن حكومة الدول الفاشلة متيل بأن تكون غري عادلة 

وال تلتزم بالعقد االجتامعي ويشمل هذا املؤرش الضغوط والتدابري املتعلقة بام ييل:
صحة 	  من  اخلدمات  خمتلف  وتوزيع  الثروة  توزيع  يف  املختلفة  اجلامعات  بني  الالمساواة 

وتوظيف وتعليم ومرافق عمومية.
توزيع اخلدمة يف املناطق الريفية واحلضارية.	 
القدرة عىل حتسني اخلدمات.	 
نسبة سكان األحياء الفقرية.	 

والتدهور  الفقر   :Poverty and Economic Decline االقتصادي  والتدهور  الفقر   -  6
االقتصادي احلاد يرهق قدرة الدولة عىل توفري احلاجيات األساسية ملواطنيها، ما يمكن أن يؤدي إىل 

احتكاك بني »من يملكون« ومن »ال يملكون« ويتضمن:
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العجز االقتصادي.	 
الدين احلكومي.	 
البطالة.	 
توظيف الشباب.	 
القدرة الرشائية.	 
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل.	 
نمو الناتج املحيل اإلمجايل، التضخم )10(.	 

ج- املؤرشات السياسية:
7 - رشعية الدولة State ligitimacy: يؤدي انتشار الفساد وغياب التمثيل احلكومي العادل 

إىل فقدان الدولة لرشعيتها، وضعف مؤسساهتا وتتضمن:
نسبة الفساد والنهب املؤسسايت.	 
مدى فعالية احلكومة.	 
املشاركة السياسية، والعملية االنتخابية.	 
مستوى الديمقراطية واالحتجاجات واملظاهرات.	 
االقتصاد غري املرشوع وجتارة املخدرات. )11(	 

8 - التدهور احلاد يف تقديم اخلدمات:
 الدولة ال تؤدي وظائفها اجلوهرية مثل التعليم األمن، تدهور النظام الصحي، النقل.	 
هتريب 	  والسلع،  البضائع  هتريب  املخدرات  جتارة  فيها،  بام  الرشعية  غري  النشاطات  زيادة   

رؤوس األموال إىل اخلارج.
مؤسسة 	  املركزي،  البنك  األمن،  )قوات  املهيمنة  النخب  خلدمة  األمنية  الوكاالت  احتكار 

الرئاسة، اجلامرك، واالستعالمات(.
9 -انتشار انتهاك حقوق اإلنسان واحلرمان من تطبيق القواعد:

ظهور سلطة شمولية أو دكتاتورية تعمل عىل تعطيل املسار الديمقراطي، وعمل الدستور.	 
انفجار العنف السيايس اجتاه املدنيني.	 
ارتفاع عدد املسجونني السياسيني، أو املعارضني خلطط احلسابات املؤسسية.)12(	 

10 - تعدد األجهزة األمنية بشكل خيلق دولة داخل دولة:
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وكل 	  املعارضة  ضد  موجهة  الدولة،  طرف  من  ومدعومة  حممية  خاصة  مليشيات  وجود 
طائفة يمكن أن تكون رافضة للنظام.

نخبة عسكرية تستخدمها النخب املهيمنة لتحقيق مصاحلها.	 
النظامية 	  القوات  مع  العسكرية  املواجهة  حلد  تنصب  قد  مسلحة  خاصة  ميلشيات  ظهور 

الرشعية.
11 - تتايل االنشقاقات داخل النخب:

االنقسام بني النخب احلاكمة ومؤسسات الدولة.	 
استخدام النخب احلاكمة لشعارات سياسية قومية تذكر بتجارب حدودية وقومية.	 

12 - تدخل أطراف سياسية خارجية :
خمتلف 	  طرف  من  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  العسكري  الشبه  أو  العسكري  التدخل 

الوحدات أو الفاعلني بغية التأثري عىل التوازن املحيل للقوى، أو احليلولة دون تسوية نزاع معني.
االعتامد املفرط عىل تدخل املانحني، وقوات حفظ السالم )13(.	 

من خالل هذه املؤرشات والعديد من املؤرشات الفرعية يتم قياس درجة الفشل الدواليت وحتديد 
الدول الفاشلة وفقا ملجموع نقاطها التي يتم حتصيلها من هذه املؤرشات وكلام كانت نقاطها أكرب كلام 
استقرار.  األكثر  الدول  إىل  فشل  األكثر  بالدول  بدًءا  فئات  إىل  الدول  تصنيف  يتم  فشلها حيث  زاد 
الدول  50 كدولة من  املرتبة  ليبيا يف  لـ »Failed State index« قد صنفت   2012 و إحصاءات 

الفاشلة.

III• تصنيف فئات الدول وفقا لدليل الدول الفاشلة:.
يقسم دليل الدول الفاشلة الدول إىل أربع فئات، ترتب فيها تنازليا من الدول الفاشلة إىل الدول 

األكثر استقرار وأمنا، وهذه الفئات حسب دليل الدول الفاشلة لسنة 2012 هي:
1 - فئة الدول عالية اخلطورة :

تتمثل باللون األمحر وهي الدول التي تقع يف خطر فعيل وهي تضم الدول التي تعاين من خطورة 
نقاط  بمجموع  الديمقراطية  والكونغو   ،114.9 نقاط  بمجموع  )الصومال  يف  متمثلة  جدا  عالية 

111.2(، كأكثر خطورة وفشل.
السودان  جنوب  دولة  ثم   109.4 إىل  يصل  نقاط  بمجموع  الثالثة  املرتبة  يف  السودان  تليها  ثم 
بمجموع 108.4 حيث أهنا دخلت التصنيف مبارشة بعد إعالهنا كدولة مستقلة عن السودان، لتنتهي 

هذه الفئة بنيجرييا 101.1 نقطة.
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2 - فئة منطقة احلذر:
متثل باللون الربتقايل وهي الدول يف خطر كامن تبدأ بغينيا بـ 99.2 نقطة، وتضم نسبة كبرية من 
الدول مقارنة بالفئات األخرى، لتضم العديد من الدول املتخلفة لتنتهي بالبحرين بمجموع 62.2 

نقطة.
الدولية  األجندات  ويف  الفاشلة  الدول  دراسات  يف  األكرب  االهتامم  والثانية  األوىل  الفئتني  حتتل 

باعتبارها تصل إىل مرحلة عالية من اخلطر )14(.
3 - فئة الدول األقل استقرارا:

وهي الدول التي تواجه خماطر معتدلة، متثل باللون األصفر، وهي يف حالة ترقب واحتاملية لدخوهلا 
مرحلة أعىل تبدأ برومانيا بـ 59.5 نقاط، وتضم العديد من الدول اخلليجية الكويت بـ 58.8 لتنتهي 

بأملانيا بـ 31.7 نقاط.
4 - فئة الدول املستقرة :

املرتبة  فلندا  وحتتل  جيد  أدائها  ومستوى  اخلطر  عن  البعيد  الدول  وهي  األخرض  باللون  ومتثل 
األخرية بـ 20 نقطة كأكثر دولة مستقرة.

ما نالحظه من هذا التصنيف أن أغلب الدول الفاشلة والدول التي تقع يف منطقة اخلطر هي دول 
األكرب  الفئة  أن  نجد  حيث  الداخلية،  والنزاعات  احلروب  تعاين  التي  املناطق  أو  املتخلف  العامل  من 
من الدول عالية اخلطورة يف القارة اإلفريقية ويف أجزاء من قارة آسيا، وأن الدول املتقدمة هي األكثر 

استقرار، وغياب أي دولة مستقرة يف إفريقيا، وهذا. 

IV• ليبيا: ما بعد القذايف وبوادر الفشل   .
الربيع   « امتد  بنظامي »بن عيل« و«مبارك«،  بعد »ثورات« كل من تونس ومرص والتي أطاحت 
بنغازي( يف مظاهرات تعبريا عن  الليبيون ) بداية يف  2011، فخرج  17 فيفري  ليبيا يف  العريب« إىل 
تقدر  النفطية  عائداته  بلد  يف  البطالة  وكذلك  والعدالة  احلرية  غياب  يطبعه  الذي  لواقعهم  رفضهم 
عىل  عسكري  انقالب  اثر   1969 سبتمرب  يف  بدأ  الذي  القذايف  معمر  حلكم  ورفضا  سنويا،  باملاليري 

امللك إدريس السنويس.
النظام  بني  دموية  مواجهات  إىل  فرباير2011  منتصف  ليبيا  يف  السلمية  االحتجاجات  وحتّولت 
 1970 رقم  الدوليني  القرارين  صدور  ورغم  والغرب.  الرشق  بني  ما  جبهات  عدة  عىل  والثوار، 
و1973، حيث أقّر األول عقوبات دبلوماسية ومالية عىل النظام، ورّشع الثاين حظر الطريان فوق ليبيا 
ومحاية املدنيني بكل الوسائل الالزمة، إال أن ميزان القوى ظّل مائاًل نسبًيا يف البداية إىل جانب نظام 



237237 مجلد )1(، العدد )1(، مارس2018

بقلم:  د. مجـال منصر

البداية، ثم الرضبات األطلسية،  القذايف، رغم الرضبات اجلوية الفرنسية واألمريكية والربيطانية يف 
والتي أزاحت سالح الطريان الليبي عن املعركة، وحّدت من سالح املدرعات، وأعاقت اإلمدادات 

اللوجستية.
ثورة 17 فرباير أو الثورة الليبية وقد يشري إليها البعض باسم »احلرب األهلية الليبية« هي اندلعت 
العقيد معمر  نظام  الليبية ضد  املدن  بداية يف بعض  احتجاجات شعبية  إثر  نزاع مسلح  إىل  وحتولت 
القذايف، حيث انطلقت يف يوم 15 فرباير اثر اعتقال حمامي ضحايا سجن »بوسليم« »فتحي تربل« يف 
مدينة بنغازي فخرج أهايل الضحايا ومنارصهيم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب العتقاله. وتلتها 
يوم 16 فرباير مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام بمدينة البيضاء فأطلق رجال األمن الرصاص احلي 
املتظاهرون يف  وقام  اليوم،  نفس  والرجبان  يف  الزنتان  مدينة  املتظاهرين، كام خرجت  وقتلوا بعض 
الزنتان بحرق مقر اللجان الثورية، وكذلك مركز الرشطة املحيل، ومبني املرصف العقاري باملدينة، 
وازدادت االحتجاجات اليوم التايل وسقط املزيد من الضحايا، وجاء يوم اخلميس 17 فرباير 2011 
م عىل شكل انتفاضة شعبية شملت بعض املدن الليبية يف املنطقة الرشقية فكربت االحتجاجات بعد 
سقوط أكثر من 400 ما بني قتيل وجريح برصاص قوات األمن ومرتزقة تم جلبهم من قبل النظام. 
العريب مطلع  الوطن  اندلعت يف  التي  العارمة  تأثرت هذه االحتجاجات بموجة االحتجاجات  وقد 
عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير املرصية اللتني أطاحتا بالرئيس التونيس »زين 

العابدين بن عيل« والرئيس »املرصي حسني مبارك«.
كانت  واجتامعية.  واقتصادية  بإصالحات سياسية  طالبوا  الذين  الليبيون  الشبان  الثورة  قاد هذه 
الثورة يف البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية، لكن مع تطور األحداث وقيام الكتائب 
العّزل،  املتظاهرين  لقمع  اجلوي  والقصف  الثقيلة  النارية  األسلحة  باستخدام  القذايف  ملعمر  التابعة 
حتولت إىل ثورة مسلحة تسعى لإلطاحة بمعمر القذايف الذي قرر القتال حتى اللحظة األخرية. وبعد 
أن أتم املعارضون سيطرهتم عىل الرشق الليبي بقيادة املجلس الوطني االنتقايل، الذي وجد اعرتافا 
دوليا واسعا ويف يوم 20 أوت/أغسطس انتفضت مدينة طرابلس العاصمة الليبية، وقد نجح شباب 
العاصمة يف إسقاط العاصمة ونظام القذايف يف تسع ساعات وبعدها يف يومي 21 و22 أوت دخل 
الثوار إىل العاصمة طرابلس املحررة، وقام الثوار بالسيطرة عىل آخر معاقل القذايف وقتل األخري يف 

رست بحلول يوم 20 أكتوبر2012. وقد خلف ذلك عدة نتائج يف ليبيا لعل أمهها:
 اختفاء العقيد القذايف وأبنائه عن املشهد السيايس العام يف ليبيا بمقتل القذايف يوم 	

20 أكتوبر 2011 يف رست، واجلدير ذكره أن تنحية القذايف عن احلكم مل تكن ضمن نص قرار 
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جملس األمن رقم 1973، وشكل ذلك سابقة دولية تثري خماوف عىل خمتلف املستويات يف داخل 
ليبيا وخارجها، ومن القضايا املثارة يف هذا الشأن:

ما يتعلق هبوية النظام البديل ومكّوناته السياسية وتوجهاته اإلسرتاتيجية.	 
االنتقايل، 	  الوطني  املجلس  داخل  تتنافس  التي  القوى  مراكز  توّزع   

الليبي  الشعب  كل  متثيل  لنفسه  يّدعي  الذي  املجلس  بني  اخلفي  النزاع  وحقيقة 
حرًصا، وفئات أخرى مستقلة عنه ومعاِرضة للنظام يف الوقت نفسه.

  مصري القوى القبلية التي ساندت القذايف ومل تنضم إىل الثورة.	 
التشكيك يف إمكانية حكم ليبيا بعد القذايف كام كان عليه احلال يف عهده 	 

واألطراف  املتحّكم  املركز  طريقة  عىل  أي  عقود،  أربعة  من  ألكثر  استمر  الذي 
رشارة  إطالق  الرشق  وتويل  املعادلة،  انقالب  بعد  خاصة،  الرشق  يف  املهّمشة، 
حترير بقية ليبيا من احلكم االستبدادي، مع احتامالت قيام دولة ضعيفة بعد تدمري 

معظم إمكانياهتا يف احلرب الرشسة.
 أما العامل األبرز الذي قد حيكم املرحلة املقبلة، فهو الواقع اجلغرايف لليبيا الذي 	

أتاح يف املايض - وطيلة قرون طويلة - قيام ثنائية إقليمْي برقة وطرابلس، مع بروز إقليم فزان 
يف اجلنوب أحياًنا. وعىل هذا األساس، نشأت ليبيا احلديثة بعد االستقالل كدولة احتادية فدرالية 
قبل التوّحد يف دولة مركزية. والعامل اجلغرايف إىل جانب العوامل األخرى املشار إليها، قد جيعل 
ليبيا ما بعد القذايف، أمام احتامل جّدي لالنقسام السيايس ليس بالرضورة وفق الشكل السابق، 

أو لقيام دولة هشة تتعّدد فيها مراكز القوى السياسية واجلغرافية، كمرحلة انتقالية عىل األقل.
“العنف  الراهن  الليبي  الوضع  لتوصيف  يصلح  الذي  اآلن  العريض  العنوان  يكون  وربام   
ملوظفني  وحتى  ليبيني،  ملواطنني  واالحتجاز  واالختطاف  القتل  أحداث  باتت  أن  بعد  والفوىض”، 
دوليني وأجانب، تتم بوترية معتادة، وحمارصة واستهداف املؤسسات احليوية، وتعطيل املوانئ وقطع 
خطوط الغاز جترى بشكل يومي، واألخطر هو عمليات االغتياالت الواسعة لقيادات عسكرية وأمنية 

ونشطاء، والرضبات املوجهة ملقرات البعثات الدبلوماسية 

V• ليبيا » اجلديدة« وإمكانية التخلص من الفشل؟.
لدولة  الوصول  وإمكانية  ليبيا،  يف  السياسية  العملية  مستقبل  إزاء  متشائمة  التقديرات  تبدو 

مؤسسات قوية تفرض إرادهتا بقوة القانون، وحتقق األمن واالستقرار، وتسري لألمام ال للخلف.
الذي كان يسيطر عليه لعرشات السنني  الليبي نفسه  النظام  بنية  وتبقى املشكلة الكربى يف   
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“قائد أوحد” بال مؤسسات وال معارضة حقيقية تذكر، وبالرتايض مع شيوخ القبائل، فحني سقط 
هذا “القائد األبوي” الذي حيتكر السلطة والثروة، حدث فراغ واسع مل تستطع القوى الصاعدة أن 
ما جعل  إقصائية،  تيار فرض هيمنته وتبني رؤى  تعقيًدا حماولة كل  األمر  اللحظة، وزاد  متأله حتى 
توافق واسع، وسط  للنور كان هشا ومرتبكا، وليس عىل قاعدة  املؤسسات متعرًسا، وما خرج  بناء 
إىل إضعاف احلكومة، وإحراج وضعها  قادت  السياسيني،  الفرقاء  بني  رصاعات مفتوحة وواضحة 
داخلًيا وخارجًيا، وجعلها غري قادرة عىل أداء مهامها، إىل جانب أن املجلس الوطني   » املؤمتر الوطني 
العام«  ذاته، مل يثبت قدرته عىل التعاطي مع التحديات الضخمة، وأصبح حمل رفض من قبل كثريين، 
ويرون أنه ليس إال مؤسسة شكلية تستنزف أموال الشعب لصالح جمموعات ال متثل بشكل حقيقي 
“رشعية  الليبيني، رغم أهنم منتخبون، لدرجة أن ثمة دعوات بدأت تتصاعد بشأن إسقاط  مصالح 
الصندوق”، فضال عن دعوة استبدال املجلس الوطني بلجنة متثل كل األقاليم الليبية والقبائل إلنقاذ 

ليبيا من النفق املظلم .
  وربام البنية القبلية، وعدم رسوخ فكرة الدولة يف أذهان غالبية الليبيني، بام تعنيه من مؤسسات 
وقانون واحتكار الدولة فقط ملامرسة العنف عند الرضورة، وتقديم االنتامء القبيل عىل ما عداه لدى 
كثري من الليبيني، كل ذلك نال من هيبة الدولة وسهل خرق القانون، واالستقواء بالسالح » املنترش 
بكل أنواعه بشكل واسع » أو بالقبيلة لفرض أمر واقع بالقوة أو التهرب من العقاب وحتمل املسؤولية 
عن األفعال أو اجلرائم التي ُترتكب، وهنا أيضا يمكن اإلشارة إىل طرح الفيدرالية وحماولة كل إقليم 
احتجاجات  وكذلك  املوحدة،  والدولة  املركزية  احلكومة  فكرة  من  النيل  وحماولة  بذاته،  االستقالل 

األمازيغ عىل عدم دسرتة حقوق خاصة هبم يف الدستور، وتلوحيهم بالتصعيد .
ويف حقبة ما بعد الثورة، يأمل سّكان ليبيا الذين ال يتجاوز عددهم السّتة ماليني ونصف املليون، 
السياسّية  التحديات  من  جمموعة  هبا  ترتّبص  املرشوعة  التطلعات  هذه  أن  إال  أفضل.  غٍد  بزوغ  يف 
واالقتصادّية واالجتامعّية. فعىل خالف تونس أو مرص، ليس املطلوب فقط إصالح اهلياكل السياسّية 
أيًضا. ويف  العدم  بناؤها من  تعزيزها وحسب، بل جيب  أو  ليبيا  الدولة يف  واالقتصادية ومؤسسات 
ظل مثل هذه التحديات، يبدو مستقبل ليبيا رهنًَا بقدرِة زعامئها اجلدد عىل جماهبة متطلبات حاسمة يف 

امليادين اآلتية:

واالقتصادّية  البرشّية  التكلفة  أعباء  تتحّمل  أن  القصري،  املدى  يف  االنتقالية،  احلكومة  عىل  أّوالً: 
املرتّتبة عىل حرٍب دامت أكثر من سّتة أشهر، من خالل تأمني اخلدمات األمنّية واالجتامعية احليوّية 
الرضورية إلعادة االستقرار إىل البلد. ومن شأن هذه اخلطوات أن تعيد الثقة إىل الليبيني، وأن متنح 
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املصارف  يف  املجّمدة  ليبيا  أرصدة  اسرتداد  أّن  يف  شّك  وال  اجلديدة.  للحكومة  الرضورية  الصدقية 
لتحسني  املرحلة،  أولويات  وفق  بشفافية  وإدارهتا  دوالر،  بليون   170 قيمتها  تفوق  والتي  العاملية، 

األداء االقتصادي وضامن عودة الثقة واألمان.

واملصلحة  والشفافية  الوضوح  عىل  تقوم  حكيمًة  إدارًة  الليبّية  النفط  عائدات  إدارة  جيب  ثانًيا: 
ل نسبة 60 يف  الوطنية، من أجل تفادي أية نزاعات مستقبلّية حول موارد الدولة. فقطاع الطاقة ُيشكِّ
املئة من إمجايل الناتج املحيّل، وأكثر من 90 يف املئة من إيرادات احلكومة، و95 يف املئة من الصادرات. 
يف  مسامهته  كانت  مهام  طرف  أي  مع  مشبوهة  صفقات  أية  يف  التوّرط  عدم  التحدي  هذا  ويقتيض 

“حترير” ليبيا من قبضة القذايف.

ثالًثا: حتتاج ليبيا إىل جتاوز »النموذج« االقتصادي الذي ساد خالل الفرتة املاضية، والذي اقرتن 
بالتعويل املفرط عىل عائدات النفط، وترسيخ شبكة الوصاية، وتوزيع الريع عىل املقّربني من النظام. 
ينتقل  والفاعليات،  األطراف  خمتلف  عليه  يتوافق  جديد  اجتامعي  عقد  صوغ  اخلطوة  هذه  وتقتيض 

بالبلد إىل اقتصاد منتج حيكمه القانون واملؤسسات.

تشجيع  أجل  من  شاملة،  تنموية  اسرتاتيجّية  وضع  إىل  املقبلة  املرحلة  خالل  ليبيا  حتتاج  رابًعا: 
مبادرات القطاع اخلاص للولوج إىل خمتلف القطاعات االقتصادية عىل أساس احرتام مبادئ القانون 
االسرتاتيجية  هذه  إنجاح  يتطلب  الكيّل،  االقتصاد  استقرار  إىل  وإضافة  املنافسة.  بقواعد  وااللتزام 
إىل  الوصول  يضمن  ديناميكًيا  مرصفًيا  وقطاًعا  املستثمرين،  تدعم  فاعلًة  اقتصاديًة  إدارًة  التنموية 
التمويل، وإطاًرا قانونًيا وتنظيمًيا واضًحا حيمي حقوق امللكّية، ويقي من املامرسات الضارة باملنافسة، 
ونظاًما قضائًيا غري منحاز يسهر عىل تنفيذ مقتضيات العقود، وآلّيات مناسبًة لتعزيز الثقة االجتامعية 

يف جمتمع افتقر إىل مثل هذه الثقة مّدة أربعة عقود ونّيف.

تزويد  عىل  قدرهتا  ورفع  البرشية  طاقاهتا  بتأهيل  املرتبطة  التحديات  ُتواِجه  أن  ليبيا  عىل  خامًسا: 
أسواق العمل باليد العاملة ذات املهارات التي تلبي حاجات املشاريع االقتصادية يف جماالت الصناعة 
واخلدمات، ومواكبة متطلبات التنويع االقتصادي. فعىل الرغم من أن األرقام الرسمية تشري إىل حتّسن 
ملموس يف مستويات االلتحاق بالتعليم، إال أن ظاهرة البطالة املرتفعة يف أوساط املتعّلمني تكشف 

عن ضعف جودة التعليم الذي حيتاج بدوره إىل ثورة حقيقية قد تستغرق سنوات.
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التعاون، ال سيام مع جرياهنا يف خمتلف  تعبئة فرص  سادًسا: عىل احلكومة اجلديدة أن تسعى إىل 
املجاالت خصوصا يف اجلانب األمني واحلد من انتشار السالح، وتظهر يف هذا املجال اجلزائر كرشيك 

مهم عىل السلطات الليبية أن تلتفت إليه.

الفئات  خمتلف  ن  يمكِّ أفضل  مـسـتقبل  لـبنـاء  ذهـبّيـة  فـرصـة  لـيـبيا  أمـام  القول  يمكن  وخـتامـًا، 
والفاعليات داخل هذا البلد من أن تفيد من ثرواته، وأن تشارك يف صوغ أسلوب حكمه وسياساته 
االقتصادية واالجتامعية. وال شّك يف أن ليبيا متلك ما يكفي من اإلمكانات املادية والبرشية لتحقيق 
هذا املسعى، إال أن بلوغه لن يكون سهاًل، فهو عىل العكس من ذلك يفتح املجال أمام حتديات عّدة 

ال يستهان هبا.
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لألبحاث، 2008(، ص ص 222-221.
5 - مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة، “التقرير األورويب حول التنمية لعام 2009 التغلب عىل اهلشاشة يف 

إفريقيا«، (فيسويل : 2009)، ص 16.
 :  France Srewart،Graham Brown، Fragile States،in- 6

.)www.gsdrc.org/go/topic-guides/fragile.states(
ومنع  السالم  دراسات  يف  متخصصة  واشنطن،  مقرها  مستقلة  بحثية  مؤسسة  هو  السالم:  دعم  صندوق   *  7
النزاعات وهو يركز عىل مشاكل الدول الضعيفة والفاشلة، ويعمل عىل إصدار التقرير السنوي للدول الفاشلة نقال عن:

 Failed state index، in:  http://states index .org

** جملة السياسة اخلارجية: هي جملة أمريكية تصدر كل شهرين تأسست يف 1970 من قبل صامويل هانتنغتون وارن 
دميان، وهي املجلة التي تنرش دليل الدول الفاشلة الذي يصدره صندوق دعم السالم.

 : The fund for peace، ” Failed State index 2012“، )washington: 2012(، p 12.in - 
http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive.

.)accessed)15/03/2013



 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا242

احتماالت فشل الدول يف مشال إفريقيا: بني خماطر الفشل وفرص إعادة البناء: دراسة يف احلالة الليبية 

.The fund for peace،  Ibid، p 12 -  8
.the fund for peace، Ibid، p 12 -  9

.Valentin cojanu، Alina Irina Popesu، op، cite، p 124 -  10
11  - إبراهيم غايل، دليل الدول الفاشلة: الفوىض هتدد العامل، متوفر عىل الرابط اإللكرتوين:

http://www.onislam.net/arabic/news/2005
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13  - نفس املرجع، ص 57.
14  - نفس املرجع، ص 11.
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النوع االجتماعي يف ضوء مسار جتربة العدالة االنتقالية التونسية: 
النموذج الرائد يف مشال أفريقيا

 :Gender through the Tunisian Transitional Justice Experience 
The leading model in North Africa

بوجعبوط املصطفى
جامعة حممد اخلامس أكدال- الرباط- اململكة املغربية

 boujaabout@gmail.com

ملخص:

عرف النظام التونيس عدة انتهاكات من قبل نظام احلكم السابق لـ«زين العابدين بن عيل«، عىل 
مستوى املؤسسايت والترشيعي، وبعد سقوط نظامه، ارتأت الدولة التونسية اخلوض يف جتربة العدالة 
شتى  يف  االجتامعي  النوع  ملقاربة  كربى  أمهية  أولت  التي  والكرامة  احلقيقة  هيأة  بإنشاء  االنتقالية، 
املحطات القانونية للهيأة، بمأسسة جلنة خاصة للمرأة لتقريب الضحايا النساء للمقاربة االسرتاتيجية 
والعلنية  الرسية  االستامع  جلسات  خالل  من  النوع  عىل  القائم  اجلنساين  للمنظور  بمراعاهتا  هليأة 
وجلنها.  اهليأة  أعضاء  قائمة  ضمن  أعضاء  وتعني  اهليأة  اجلهوية  للمكاتب  املقدمة  امللفات  وتصنيف 
الوطنية  املشاورات  إىل  يعود  وذلك  فرقها  خمتلف  يف  اهليأة  لعمل  املساعدين  األعوان  إىل  باإلضافة 
ملجموعات املجتمع املدين التونيس يف الضغط الذي مارسته من أجل إدماج مقاربة النوع االجتامعي 

يف شتى مؤسسات الدولة. وذلك ما تضمنه قانون تأسيس هيأة احلقيقة والكرامة.

القرسي -  الطالق  املرأة - االغتصاب -  النوع االجتامعي - جلنة  الكلامت املفتاحية: مقاربة 
العدالة االنتقالية .

Abstract:

The Tunisian regime has known several violations by the former regime 
of Zine El Abidine Ben Ali، both at the institutional and legislative levels، 
After the fall of his regime، the Tunisian state decided to embark on the 
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experience of transitional justice، The establishment of the Commission 
of Truth and Dignity which has attached great importance to the 
gender approach in the various legal stations of the Commission، The 
establishment of a special women’s committee to bring women victims 
closer to the strategic approach of gender-sensitive gender perspectives 
through secret and public hearings and the classification of files submitted 
to the regional bureaux and appoint members to the list of members and 
committees. In addition to the supporting staff of the Commission in its 
various teams. This is due to the national consultations of the Tunisian civil 
society groups in the pressure exerted to integrate the gender approach 
in the various institutions of the State. And this is included in the law 
establishing the Commission of Truth and Dignity.

Key Words: Gender Approach - Women’s Committee - Rape - Forced 
Divorce - Transitional Justice .

مقدمة:

تعد مقاربة النوع االجتامعي يف جتارب جلان احلقيقة، من أهم املرتكزات آليات العدالة االنتقالية، 
التي هتدف إىل إرشاك النساء الذين تعرضوا لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان التي وقعت إثر النزاع 
أو احلروب األهلية أو األنظمة السلطوية، التي ينجر عنها، تعسفات من قبل املتنازعني حول السلطة 
والتعذيب  القاسية،  واملعامالت  االغتصاب،  عنها  يرتتب  مبارشة1.  وغري  مبارشة  بطريقة  آلياهتا  أو 
أغلب  يف  النساء  تعرضت  فقد  اجلنيس،....إلخ.  الطالق  اجلنيس،  واالعتداء  قاسية،  جد  بأساليب 
التجارب التي تقر مبادئ العدالة االنتقالية إىل جل هذه االنتهاكات، وتبقى طرق معاجلتها ختتلف من 
جتربة إىل أخرى، غري أن هناك نامذج من جلان احلقيقة مل تول أمهية كربى ملقاربة النوع االجتامعي ضمن 

1- يمكن االطالع عىل أدب االعتقال السيايس، املتعلقة عىل سبيل املثال: 
- التومي خدجية "الشتات"، دار املهني للنرش والتوزيع بتونس.

- ملياء العوين "جمموعة املبرصون".
-  رواية لسمري سايس " برج الرومي" .

 -  رواية حلميد عبايدية "مجرة يف القلب" .
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اسرتاتيجية وهنج العدالة االنتقالية “غالبا ما تكون النساء غائبة أو ممثلة متثيال ناقصا يف اجلهود املبذولة 
ملعاجلة مثل هذه اإلساءات«1.

اختذت  االنتقالية،  العدالة  آليات  ضوء  يف  االجتامعي  النوع  جمال  يف  الدولية  التطورات  أن  غري 
جمموعة من القرارات ذات الصلة من لدن جملس األمن يف األمم املتحدة، بالرغم من هذا، الزالت 
ملقاربة  متيزا شاسعا  تعرف  والسلطوية،  النزاعات  من  اخلارج  الدول  لدن  االنتقالية من  العدالة  هنج 

النوع االجتامعي.

بالنوع  املتعلقة  العدالة االنتقالية  آليات  التونسية يف وضع ومأسسة  التجربة  ونتيجة هلذا، عملت 
عيل«2،  بن  العابدين  »زين  عهد  يف  التونيس  النظام  عرفها  التي  االنتهاكات  بعد  وذلك،  االجتامعي. 
إىل إنشاء جلنة خاصة تتعلق باملرأة، ضمن »هيأة احلقيقة والكرامة«3، لدعم مقاربة النوع االجتامعي، 
وتقريب  النفيس  بالدعم  القيام  إىل  اللجنة  االنتقالية. وهبذا، عملت  العدالة  ومشاركتهم ضمن هنج 
الضحايا النساء إىل اسرتاتيجية اهليأة مواكبا لعملها. وبالتايل، ستكون اهليأة عملت عىل مقاربة تعميم 
منظور النوع االجتامعي وإدماجه يف عمل اهليأة، وقصد هتيئة الظروف املناسبة لعرض جتارب النساء، 

وتوفري االستجابة املالئمة للضحايا.

وعليه، فإن اعتامد هنج قوامه مراعاة النوع االجتامعي يف البحث عن احلقيقة يشكل رضورة قصوى 
حتريرها  تم  قد  أهنا  عىل  املرأة  فيه  يقدم  النظام  كان  جمتمع  يف  وبخاصة  عادل،  مسار  ضامن  أجل  من 
بالفعل، وذلك يف حماولة منه لفرض رؤية أحادية للحياة التونسية هتدف إىل طمس االختالفات بني 
الثقافية والدينية4. وعىل هذا األساس عملت اهليأة عىل مراعاة املنظور اجلنساين ضمن  املجموعات 
بتاريخ:  اسرتجعت  االجتامعي"،  والنوع  االنتقالية  "العدالة  االنتقالية،  للعدالة  الدويل  املركز  منشورات   -1

2018/01/15 عىل املوقع التايل:
 https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/gender-justice

الرئيس  وهو  يناير 2011،  التونسية منذ  7نوفمرب 1987 إىل 14  رئيس اجلمهورية  عيل ،  بن  العابدين  زين   -2
توىل  ثم   1987 أكتوبر  للوزراء يف  عني رئيًسا  بورقيبة،  عن فرنسا عام1956 بعد احلبيب  استقالهلا  الثاين لتونس منذ 
الرئاسة بعدها بشهر يف نوفمرب 1987 يف انقالب غري دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تويل الرئاسة، 

وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة يف كل االنتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان يف 25 أكتوبر 2009.
زين العابدين بن عيل، اسرتجعت بتاريخ: 2018/01/01 عىل املوقع التايل:

/https://ar.wikipedia.org/wiki
3 - قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤرخ يف 22 نوفمرب 2014 يتعلق بضبط النظام الداخيل هليأة احلقيقة والكرامة.

4 - منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية، "تونس يف مرحلة انتقالية: تقييم التقدم املنجز بعد عام عىل إنشاء هيأة 
احلقيقة والكرامة"، اسرتجعت بتاريخ 2018/01/16 عىل املوقع التايل:

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-
A4-AR-final.pdf
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نظامها الداخيل التي تساعد املرأة باخلصوص يف مسار اهليأة. و يطرح التساؤل حول: ماهي مقاربة 
هيأة احلقيقة والكرامة للمنظور اجلنساين؟  

أمهية الدراسة: تكتيس هذه الدراسة البحثية أمهية كربى يف معرفة االطار القانوين للنوع االجتامعي 
يف ضوء آليات العدالة االنتقالية التونسية.

أهداف الدراسة: هتدف هذه الدراسة إىل :

• معرفة النوع االجتامعي من خالل جتربة هيأة احلقيقة والكرامة بتونس.-

• مدى بلورة القوانني االنتقالية لدور النوع االجتامعي ضمن هندستها ومقاربتها.-

اإلشكالية: تثري إشكالية موضوع الدراسة عىل: حتديد النوع االجتامعي يف مسار عملية  العدالة 
النوع  ملقاربة  استجابتها  ومدى  واملصاحلة  احلقيقة  هليأة  القانوين  االطار  وتفكيك  وحتديد  االنتقالية 

االجتامعي.

وتفرز هذه االشكالية الرئيسية اشكاليتني فرعيتني:

- النوع االجتامعي يف مسار العدالة االنتقالية التونسية.

- مقاربة جلنة املرأة يف معاجلة ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان القائم عىل النوع االجتامعي.

املنهج املتبع: تم االعتامد من خالل هذه الدراسة، عىل حتليل اجلانب القانوين للهيأة، من خالل املنهج 
القانوين، والتحلييل، وتطعيمه بآليات أخرى، كـ: التدقيق التنظيمي )هياكل اهليأة(، والتدقيق القانوين 

)االطار القانوين للنوع االجتامعي(، والتدقيق البرشي )املوار البرشية للنوع االجتامعي للهيأة(.

متعددة،  غايات  حتديد  من  فرضيات  تقديم  يمكن  النظرية،  هذه  عىل  وبناء  الدراسة:  فرضيات 
ومتناقضة أحيانا وتتمثل يف ما ييل:

-  إن هيأة احلقيقة والكرامة اعتمدت مقاربة النوع االجتامعي وفق نظامها األسايس.

- إن اهليأة مل تول أمهية كربى للنوع االجتامعي عىل نحو مرض للضحايا النساء.
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حماور الدراسة:
املحور األول: النوع االجتامعي من خالل املواثيق الدولية.

املحور الثاين: النوع االجتامعي من خالل االطار القانوين هليأة احلقيقة والكرامة.
املحور الثالث: جلنة املرأة : عدالة النوع االجتامعي متكاملة يف ظل رصاعات داخلية.

املحور الرابع: دورات حتضريية للنوع االجتامعي ورشاكات مع خمتلف الفاعلني.
وترتيبا عىل هذا، فإن هذه الدراسة، تضع ضمن أولويتها األسئلة التالية:

- ما هو اإلطار القانوين للنوع االجتامعي عىل مستوى الدويل؟ 	
- كيف اعتمدت هيأة احلقيقة والكرامة مقاربة النوع االجتامعي؟	
- كيف سامهت اهليأة من خالل الدورات التحسيسية والتحفيزية إلدماج النوع االجتامعي يف اهليأة؟	

املحور األول: النوع االجتماعي من خالل املواثيق الدولية1.

الدول  أو  الدول االستبدادية  العامل خصوصا يف  النوع االجتامعي ظاهرة منترشة يف  العنف ضد 
التي تعرف نزاعات مسلحة إقليمية أو حملية أو بني النظام السيايس احلاكم ومعارضيه2، فهذه الظاهرة 
"تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء  1 - منشورات جملة العلوم السياسية والقانون، بوجعبوط )املصطفى(، 
الديمقراطي للدراسات  العريب  املركز  املنظور اجلنسانية"،  القائم عىل  العنف  النوع االجتامعي: تفكيك ملظاهر  مقاربة 

االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية –أملانيا برلني، العدد: 6، 2017، ص ص: 404 405-.
	 املشاركة - 2 القوات  من  كجزء  أي  املسلحة  النزاعات  يف  كمقاتالت  انخرطت  نساء  هناك  أن   لإلشارة 

القتال بشكل مبارش أو ضمن وحدات االحتياط أو املساندة والدعم. وقدتكون هذه املشاركة إرادية أو إجبارية،  يف 
 وبالتايل، فقد بدا دور النساء املشاركات يف النزاعات املسلحة جلًيا يف احلرب العاملية الثانية كجزء من وحدات اإلحتياط
 ووحدات الدعم واملساندة داخل القوات األملانية والربيطاين. وقد شاركن أيًضا ضمن قوات اإلحتاد السوفييتي وبنسبة
 عالية بلغت %8 من عدد القوات املشاركة يف احلرب. منذ ذلك احلني بدأت املرأة بلعب دور متزايد يف القوات املسلحة.
 كام أن النساء تشارك يف بعض النزاعات التي تأخذ طابًعا عرقًيا حيث تشارك قبائل كاملة يف النزاعات املسلحة، ما يدفع
 نساء القبيلة إىل تقديم مساعدات ودعم للمشاركني يف القتال. وقد يتم إلزام بعضهن بذلك بل وإجبارهن عىل ممارسات
 جنسية مع اجلنود لتلطيف جو احلرب كام كان حال ما يسمى »نساء املتعة « من الكوريات والصينيات اللوايت سخّرهن
:اجليش الياباين أثناء احلرب العاملية الثانية. ويف األرايض الفلسطينية شاركت النساء يف املقاومة املسلحة أيًضا. راجع

	 Maria Holt، » Past and Future Struggles: Palestinian Women Negotiate Violent 
Conflict «  Al-Raida XXI، no.103 )2003(: 29; Charlotte Lindsey،  Woman and War - 
An Overview،“ Al-Raida XXI، no.103 )2003(: 11-12.

	  مع ذلك فالنساء املجندات أو املحاربات ُيشّكلن االستثناء وليس القاعدة إذ أنه ما زال ُينظر إىل مشاركة املرأة
 يف عمليات القتال الفعيل عىل أهنا غري متوائمة مع أنوثتها. وحتى وإن شاركت املرأة يف اجليش وبتشجيع جمتمعي (يف
 إشارة إىل املجندات يف اجليش اإلرسائييل عىل سبيل املثال) فإن النظر هلا تكون عىل أهنا ُملّطفة جلو اجلنود البعيدين عن
:املنزل لفرتات طويلة. راجع
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تشكل قلقا وعدم اطمئنان عىل املستوى الدويل، جراء القتل دون املحاكمة، والتعذيب وسوء املعاملة، 
واالعتداء اجلنيس، واالحتجاز التعسفي، واالغتصاب...باإلضافة إىل التمييز اخلطري يف التمتع ببقية 
حقوق اإلنسان. وبالتايل، تبقى هذه الظاهرة سببا رئيسيا الستمرار عدم املساواة والعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي أمام مرافق الدولة أو عىل مستوى اختاذ القرارات. وهذا،  ما دفع »بطرس غايل« حني 
كان أمينا عاما لألمم املتحدة يف كلمته أمام املؤمتر الدويل الرابع حول النساء يف بكني سنة 1990 عىل 

»أن العنف ضد النساء مشكلة عاملية حتتاج لذلك إىل إدانة عاملية«1. 

االقتصادية  وضعيتها  يف  باملرأة  األذى  إحلاق  إىل  يؤدي  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  فالعنف 
عسكرية   ثقافة  انتشار »  بفعل  واحلرب،  السلم  وقت  يف  واستقرارها  حريتها  وهيدد  واالجتامعية، 
السلم«2،  وقت  والدولية  املجتمعية  للحياة  الناظمة  القيود  من  الكثري  استباحة  عىل  الرشعية  تضفي 
ينجر من خالهلا انتهاكات واسعة قد تتعرض فيها املرأة إىل امليز العنرصي و سوء املعاملة و إبادة مجاعية 

وحرماهنا من شتى احلقوق حتى يف خميامت الالجئني.

وهذا ما دفع بـ:«كويف عنان«، األمني العام السابق لألمم املتحدة، ليخاطب املؤمتر الذي تم بني 
وكاالت األمم املتحدة حول »عامل خال من العنف ضد املرأة » يف نيويورك  1999  بالقول:«العنف 
االجتامعية،  الثقافية،  اجلغرافية،  احلدود  يتجاوز  األساسية،  اإلنسان  حلقوق  خمز  انتهاك  املرأة  ضد 
واالقتصادية. وهلذا فإن ظاهرة العنف ضد املرأة، يف السلم كام يف احلرب، يف املساحة العامة كام يف 
واالتفاقات  املحلية  القوانني  طريق  عن  خاصة  الوسائل،  بكل  التصدي  إىل  حتتاج  اخلاصة،  املساحة 

الدولية، وتعزيز مفهوم املسؤولية اجلنائية للجرائم التي ترتكب وقت النزاعات املسلحة«3. 

ونظرا لالنتهاكات التي تتعرض هلا املرأة أثناء فرتة احلرب أو السلم، انبثق خطاب دويل حول تفرقة 
بني فرتات احلرب والسلم وحاالت الطوارئ والظروف العادية، وبني ما هو أجنبي أو خارجي وما 

	 Judith Gardam and Michelle Jarvis، » Women and Armed Conflict: the 
International Response to the Beijing Platform for Action«، Colum. Hum. Rts. L. Rev. 
32، no.1 )2000(: 40.
	 1  -  Rebecca Adams، » Violence Against Women and International 

Law: The Fundamental Law Right to State Protection from Domestic Violence « N.Y. 
Int’l L. Rev. 20، no.57 )2007(: p:55.

 2- منظمة العفو الدولية، "ضحايا احلروب - أجساد النساء وأرواحهن - اجلرائم املرتكبة ضد النساء يف 	
.ACT  2004،  6-5 2004/072/77 :النزاعات املسلحة" رقم الوثيقة

	 3  - Karima Bennoune، » Do We Need New International Law to Protect 
Women in Armed Conflict?« Case W. Res. J. Int’l L. 38، )2006/2007(: 368.
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هو داخيل لتحديد املسؤولية عىل االنتهاكات والنزاعات يف خصخصة القانون الدويل لصون كرامة 
اإلنسان ومحاية حقوقه يف خمتلف األحوال واألوقات، »بتحقيق املساواة بني اجلنسني وتوفري املزيد من 

احلامية للنساء يف جمتمعاهتم أثناء النزاع قبله وبعده«1.

  غري أن أكثر االنتهاكات اجلسيمة التي تعاين منها النساء خالل النزاعات هي االنتهاكات ذات 
الطبيعة االجتامعية واالقتصادية2. إال أن االنتهاكات االجتامعية واالقتصادية ظلت خارج أجندة كل 
جلان احلقيقة أو كل آليات العدالة االنتقالية التي تقوم به الدولة اخلارجة من النزاعات أو االنتهاكات. 

وبالتايل، يعترب القانون الدويل حلقوق اإلنسان االطار القانوين لصون كرامة حقوق االنسان مجعاء، 
أما القانون الدويل اإلنساين فيعالج حاالت النزاعات املسلحة واالحتالل العسكري ويرسي خالهلا 
فقط . وفيام يول القانون الدويل لالجئني اهتاممه ملا يؤدي إليه نزوح وجلوء املدنيني من معاناة وعنف 
كجرائم  دولية،  جرائم  بارتكاب  املتهمني  بمقاضاة  خيتص  الدويل  اجلنائي  القانون  فإن  وانتهاكات، 

احلرب وضد اإلنسانية واإلبادة اجلامعية.

املحور الثاين: النوع االجتماعي من خالل االطار القانوين هليأة احلقيقة والكرامة

أوال: النظام الداخيل هليأة احلقيقة والكرامة:

ينص الفصل 67 من النظام الداخيل هليأة احلقيقة والكرامة، عىل:

- العمل عىل ضامن التزام اهليأة بتطبيق مقاربة النوع االجتامعي يف تطبيق قانون العدالة االنتقالية:

النساء الضحايا ومحايتهن متى رغبن يف  املناسبة الستقبال وإعانة  اقرتاح آليات لضامن الظروف 
الترصيح باالنتهاكات دون الكشف عن اهلوية؛

- ربط عالقات تعاون مع مجيع اجلهات احلكومية واجلهات غري احلكومية الوطنية والدولية التي 
تعتني بحقوق املرأة بعد موافقة جملس اهليأة؛

- التنسيق مع اهلياكل املكلفة بالبحث والتحقيق يف امللفات املتعلقة باالنتهاكات ضد النساء ومع 
املكاتب اجلهوية يف شأن املعاجلة اخلصوصية هلن؛

1- مبادئ يوغيا كارنا " حول تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيام يتعلق بالتوجه اجلنيس وهوية النوع" مارس 
2007 )دون اسم النارش  االعتباري والشخيص(.

2- األمم املتحدة، “املذكرة التوجيهية لألمني العام: هنج األمم املتحدة يف العدالة االنتقالية”،مارس 2010..
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- التنسيق مع جلنة جرب الرضر ورد االعتبار يف خصوص برامج جرب الرضر والتعويض ومراعاة 
خصوصية املرأة يف هذا املجال؛

- القيام بمبادرات حتسيسية وتعليمية وثقافية بالتنسيق مع هياكل اهليأة املعنية بذلك واملسامهة يف 
وضع برامج التكوين يف املواضيع ذات العالقة بمهامها.

وينص الفصل 68 من النظام الداخيل للهيأة، كذلك، عىل أن :

 تضبط تركيبة جلنة املرأة وطريقة سري عملها بموجب قرار يصدره جملس اهليأة.

و طبقا للنظام الداخيل للهيأة و الكرامة توجد ستة )6( جلان قارة فنية ومتخصصة صلب اهليئة 
ترتأس منهم املرأة ثالث جلان )جلنة جرب الرضر و رد االعتبار جلنة البحث و التقيص و جلنة املرأة( و 
العدالة  العام يف إنجاح مسار  املرأة  النوع االجتامعي، وإيامنا بدور  املرأة، إعامال ملقاربة  أحدثت جلنة 
القانون واحلق. و تتمتع  الثورة إىل دولة  الديمقراطي من  االنتقالية، ومن ثمة إنجاح مسار االنتقال 
جلنة املرأة بصالحيات تقريرية يف كل امللفات املعروضة عىل اهليأة والتي تكون املرأة أحد أطرافها نظرا 
التونسية1. من خالل ناضلتها  الثورة  التارخيي يف  بناء دولة ما بعد االستقالل و دورها  ملسامهتها يف 

املستمر نحو قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

ثانيا: دليل إجراءات جلنة املرأة هبيأة احلقيقة والكرامة.

كل  ومعاجلة  اجلنساين  املنظور  عمل  يف  التوفيق  قصد  اهليأة  هياكل  مع  التنسيق  املرأة  جلنة  تتول 
الذي  بتاريخ  املرأة  جلنة  إجراءات  دليل  عليه  نص  ما  وذلك  االجتامعي،  بالنوع  تتعلق  التي  امللفات 

صادق عليه املجلس بتاريخ 27 ماي 20162.

فقد نص الدليل أمهية كربى لطريقة اشتغال جلنة املرأة طبقا للفصل 56 من القانون األسايس عدد 
االنتقالية وتنظيمها، وتنفيذا  العدالة  بإرساء  املتعلق   2013 24 ديسمرب  املؤرخ يف   2013 لسنة   53
ألحكام الفصل 67 من القرار عدد 1 لسنة 2014 املؤرخ يف 22 نوفمرب 2014 املتعلق بضبط النظام 

الداخيل للهيأة بضبط هذا الدليل سري إجراءات وأعامل جلنة املرأة هبيأة احلقيقة والكرامة.

بتاريخ  اسرتجعت   2015 نوفمرب   23 التونسية  بجريدة  االنتقالية"،  العدالة  مسار  يف  "املرأة  )خالد(،  الكرييش   -  1
2018/01/15 عىل املوقع التايل: 

 https://www.turess.com/attounissia/161842
2 - قرار عدد 8 لسنة 2016 املؤرخ يف 27 ماي 2016.
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ونص الدليل يف فصله 2 عىل أن جلنة املرأة تتكون من رئيسة اللجنة ونائب رئيس وعضو، جتتمع 
دوريا كل مخسة عرشة يوما أو كل ما اقتضت الرضورة ذلك، كام يمكن للجنة أن تستعني بخرباء يف 
القانون والعلوم االقتصادية وعلم االجتامع والتاريخ وعلم النفس واألرشيف وكل من تراه مناسبا 
)الفصل 3(، وتتول جلنة املرأة ضبط منظور مقاربة النوع االجتامعي، وتعميمها يف كل جماالت اهليأة 
وحتسني استقبال الضحايا النساء يف مكاتب خاصة )الفصل 5(، ويشمل تدخل جلنة املرأة كل امللفات 
أو ذوي االحتياجات اخلاصة  السن  أو كبار  أو فئات هشة  أو أطفال  التي تكون أحد أطرافها نساء 
)الفصل 7(. وتسهر اللجنة عىل تنظيم دورات تدريبية ألعضاء اهليأة وأعواهنا عىل تطبيق مقاربة النوع 

االجتامعي )الفصل 8(.

أما عىل مستوى جلسات االستامع، نص الدليل عىل أن جلسات االستامع الرسية التي تتعلق بالنساء 
واألطفال وملفات الفئات اهلشة وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة سواء كانوا ضحايا مبارشين 
أو بالتبعية )الفصل 9(، كام متكن جلنة املرأة  الضحايا بحرية االختيار جنس من سيستمع إليها إن كان 
رجال أو امرأة، وتعمل جلنة املرأة مع جلنة البحث والتقيص بعد استشارة الوحدة الصحية واالجتامعية 
وذوي  السن  وكبار  اهلشة  والفئات  واألطفال  للنساء  األولوية  ذات  احلاالت  حتديد  عند  والنفسية 
االحتياجات اخلاصة )الفصل 11(، وكام تقدم اللجنة توصيات للهيأة يف شأن امللفات اخلاصة بالنساء.

تتعلق  التي  املوضوعية  بتحديد جلسات  املرأة  تعمل جلنة  العلنية،  بالنسبة جللسات االستامع  أما 
اهليأة،  عمل  اختصاص  موضوع   2013 غاية  إىل   1955 سنة  منذ  والقانونية  اجلسدية  باالنتهاكات 
فقد بني الدليل طريقة التنسيق مع مكاتب اجلهوية للهيأة )الفصول 19 - 20 - 21(، وعالقة جلنة 
املرأة مع بقية اللجان هبيأة احلقيقة والكرامة، )الفصول 22 - 23 - 24 25- - 26 - 27(، والقيام 

بدراسات ومبادرات حتسيسية وتثقيفية من خالل )الفصول 32 - 33 34-(.

ثالًثا: أعضاء اهليأة والنوع االجتامعي: استقاالت وإعفاءات

متتاز التجربة التونسية عىل باقي أكثر من أربعني )40( جتربة من جتارب جلان احلقيقة عىل مستوى 
النوع  مقاربة  خالل  من  نوعه  من  فريدا  يعد  االمتياز  وهذا  امرأة،  قبل  من  اللجنة  برتأس  الدويل 

االجتامعي عىل مستوى العاملي والعريب باخلصوص، الذي هييمن عليه املقاربة الذكورية.

تم إرساء هيأة احلقيقة والكرامة بموجب القانون األسايس عدد 53 لسنة 2013 املؤرخ يف 23 
ديسمرب 2013 املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها، ألجل االشتغال ألربع سنوات بداية من 
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تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد بسنة واحدة بقرار معلل من اهليئة، ويغطي عملها يف شأن البحث 
والتحري من أول شهر يوليوز 1955 إىل هناية ديسمرب 2013.

فاهليأة تتكون من 15 عضوا الذين وقع انتخاهبم من قبل املجلس الوطني التأسييس خالل اجللسة 
العامة ليوم 19 ماي 2014 وفق مساطر وإجراءات ديموقراطية، ومتت تسميتهم ودعوهتم ألول اجتامع 
طبقا لألمر عدد 1872 لسنة 2014 املؤرخ يف 30 ماي 2014. وتم تنصيبهم بتاريخ 9 يونيو 2014.

1 - ابتهال عبد اللطيف. 
2 - سهام بن سدرين.

3 - حياة الورتاين
4 - نورة الربصايل )استقالة(.

5 - عال بن نجمة
6 - زهري خملوف. )تم اعفائه(.

7 - خالد الكرييش. 
8 - عيل رضوان غراب. 
9 - صالح الدين راشد. 

10 - عادل املعيزي.  
11 - حممد بن سامل.

12 - حممد العيادي.  )استقالة(.
13 - عزوز الشوايل.

14 - مصطفى البعزاوي. )تم اعفائه(.
15 - مخيس الشامري1، ) استقالة( تعويضه بالعضوة اجلديدة ليليا بريك بوقرة2. )تم اعفائها(.

1 - استقالة مخيس الشامري من هيأة احلقيقة والكرامة ألسباب صحية وشخصية.
األسايس  القانون  من   37 الفصل   3 الفقرة  ملقتضيات  خرقها  ثبت  بعدما   2016 اكتوبر   14 بتاريخ  إعفائها  تم   -  2
للعدالة االنتقالية وحتديدا من أجل "التغيب دون عذر ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات اهليأة يف 

كل سنة وذلك بعد االستامع لدفعاهتام.
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 10 و  اهليأة،  أعضاء  نساء من جمموع   5 تعني  تم  والكرامة،  احلقيقة  هيأة  أعضاء  اختيار  ويف ضوء 
رجال، غري أن بعد استقالة 4 أعضاء وإقالة عضو آخر، الذي تم تعني يف مكان هذا األخري السيدة ليليا 
بريك بوقرية1، والتي تم إعفائها إثر تغيبها عىل جملس اهليأة،  مل يتم  سد شغور مكان األعضاء اآلخرين2.  

املطرودين لصدور أحكام عن القضاء اإلدارية لفائدهتم توقف تنفيذ القرارات الصادرة يف حقهم. 
فقد أكدت العضو املعفاة من مهامها ليليا بوقرة إن إعفاءها يعني تعّطل الثلث إذ يفرض القانون 
15 عضوا )الفصل 19 ـ ترتكب اهليئة من مخسة عرش  األسايس للهيأة تواجد مخس نساء من ضمن 

عضوا عىل أال تقل نسبة أي من اجلنسني عن الثلث ...«3.

الشكل رقم 2: النوع االجتامعي بعد االعفاءات التي طالت اهليأة

1 - أمر عدد 3522 لسنة 2014 مؤرخ يف 3 اكتوبر 2014 يتعلق بتسمية عضو هبيأة احلقيقة والكرامة، عدد: 81 
الصادر يف 7 أكتوبر 2014، ص: 2767.

2 -  بالرغم من صدور قرار من رئيس جملس نواب الشعب مؤرخ يف 21 ديسمرب 2016 يتعلق بسد الشغور يف 
عضوية هيأة احلقيقة والكرامة، الزال مل يتم سد اخلصاص إىل حد كتابة هذا املقال.

3- "هيئة احلقيقة والكرامة:استقاالت ...اعفاءات واهتامات!"، اسرتجعت بتاريخ 2018/01/30 عىل املوقع 
 html.-/1/151/http://www.alchourouk.com/206259:التايل
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يالحظ من خالل املبيان األول أن نسبة الرجال أكثر من نسبة النساء حيث بلغ عدد الرجال عند 
االمجايل  العدد  من  نساء   5 عددها  بلغ  التي  النساء  بينام  املائة،  يف   67 بنسبة   10 اهليأة  أعضاء  تعيني 
ألعضاء اهليأة 15، بنسبة 33 يف املائة. أما بالنسبة للمبيان التايل الذي يبني بعد سلسلة من االعفاءات 
واالستقاالت التي طالت اهليأة منذ إنشائها بلغ عدد الذكور 7 بنسبة 70 يف املائة، أما النساء التي بلغ 

عددها 3 بنسبة 30 يف املائة.

ثالثا: النوع االجتامعي املساعد لعمل اهليأة.

انطلقت اهليأة بـ 3 أعوان فقط، يف شهر نوفمرب 2014 ليبلغ 21 عونا يف ديسمرب 2014 إثر انطالق 
العمل وليتطور مع تركيز اجلهاز التنفيذي وانطالق عمل اللجان خاصة مع انتداب الباحثني يف شهر 
اجلنس،  حسب  األعوان  توزيع  بلغ  فقد   .2015 سنة  بنهاية  عونا   139 العدد  ليبلغ   ،2015 أبريل 
حيث بلغ عدد األعوان من صنف اإلناث 83 عونا بنسبة 60 يف املائة، من إمجايل أعوان اهليأة مقابل 

65 عونا من صنف الذكور1.

املحور الثالث: جلنة املرأة : عدالة النوع االجتماعي متكاملة يف ظل صراعات داخلية.

تتكون جلنة املرأة من ثالثة أعضاء من جملس اهليأة، وهم ابتهال عبد اللطيف )رئيسة(، وسهام بن 
سدرين وخالد الكرييش )أعضاء(.

املتعلقة  امللفات  معاجلة  عند  املرأة  خصوصية  مراعاة  لضامن  اهليأة  هياكل  مع  التنسيق  املرأة  جلنة  تتول 
وتعليمية  حتسيسية  بمبادرات  تقوم  كام  والتعويض.  الرضر  جرب  برامج  ووضع  النساء  ضد  باالنتهاكات 
وثقافية بالتنسيق مع هياكل اهليئة املعنية بذلك واملسامهة يف وضع برامج يف املواضيع ذات العالقة بمهامها2. 

التي  للنساء  االستعجالية  للحاالت  العاجل  التدخل  وحدة  بني  التنسيق  املرأة  جلنة  تعمل  وكام 
وع معاينتها من قبل رئيسة اللجنة أو العاملني هبا يف تنقالهتم لالطالع عن كثب عىل أوضاع النساء 
والفئات اهلشة أو الذين راسلوا اللجنة أو اتصلوا هبا مبارشة لطلب التدخل العاجل، باإلضافة إىل 
هذا، تم اعداد استبيان من قبل جلنة املرأة حول مدى استعداد النساء الضحايا لإلدالء بشهاداهتن يف 

جلسات االستامع العلنية3.

1  - اجلمهورية التونسية، هيأة احلقيقة والكرامة، التقرير السنوي لسنة 2015.
2  - الفصل 67 من النظام الداخيل هليئة احلقيقة والكرامة.

3  - تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2016.
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فإن قرار إحداث جلنة املرأة ضمن مسار العدالة االنتقالية التونسية لعب دورا رياديا يف االعرتاف 
بنضاالت املستمرة للمرأة التونسية خالل سنوات اجلمر والتعذيب وغري ذلك من املعامالت القاسية 
مجيع  يف  احلقيقة  هيئات  لدى  املامرسات  أفضل  مع  منسجام  النهائي  قرار  االجتامعي،”...جاء  للنوع 
أنحاء العامل، وستكون اللجنة عنرصا أساسيا بحق لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي وإدماجه يف 
عمل اهليأة، وقصد هتيئة الظروف املناسبة لغرض جتارب النساء، وتوفري االستجابة املالئمة للضحايا 

منهن”1.

غري أن تسمية هذه اللجنة )باسم جلنة املرأة، بدال من جلنة النوع االجتامعي(، قد خيلق بعض القيود 
من جهة الكشف عن أنواع أخرى من االنتهاكات القائمة عىل أساس النوع االجتامعي وعن اآلثار 
واالنعكاسات املحددة التي قد تنجر عنها ومن جهة فهم تلك األنواع وهذه اآلثار واالنعكاسات. 

وعىل سبيل املثال، إن العنف اجلنيس املوجه ضد الرجال والفتيات قد يت إغفاله2.

الشكل رقم 3: توزيع األعوان حسب اجلنس تقرير 2015

الشكل رقم 4 : توزيع األعوان حسب اجلنس تقرير 2016

1  - منشورات المركز الدولي للعدالة االنتقالية، "تونس في مرحلة انتقالية: تقييم التقدم المنجز بعد عام على إنشاء هيأة الحقيقة 
والكرامة"، استرجعت بتاريخ 2018/01/16 على الموقع التالي:

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf
2  - نفسه.
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وكام عملت هيأة احلقيقة والكرامة يف توزيع مودعي امللفات حسب نوع اجلنس، بلغ عدد املودعني 
من الذكور 19737 بنسبة 83 يف املائة، فيام بلغ عدد املودعني من اإلناث 3990 بنسبة 17 يف املائة1. 

حيث تتصدر واليات القرصين وتونس وقفصة الصدارة من حيث ايداع امللفات.

الشكل رقم 5 : توزيع امللفات املودعة حسب اجلنس حسب تقرير 2015 

فقد اعتربت اهليأة أنه إذا كان عدد امللفات يف حدود 17 يف املائة من العدد االمجايل للملفات فإنه ال 
يعكس العدد احلقيقي للنساء الضحايا2. وتتصدر والية القرصين ترتيب الواليات يف تسجيل ملفات 
املودعة  امللفات  بلغ عدد  تليها تونس حيث   1094 املودعة  امللفات  بلغ عدد  النساء الضحايا حيث 

509 ملفا، وتليها قفصة ب 427 ملفا.

1- التقرير السنوي هليأة احلقيقة والكرامة لسنة 2015. 
2- تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2015، ص: 71.
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وعىل ضوء هذا، فقد عاجلت جلنة املرأة أكثر من 50 حالة مستعجلة من نساء وملفات الضحايا 
النساء من أطفال وكبار السن وذوي االحتياجات اخلصوصية وذلك يف إطار سعيها للتدخل الفوري 
املسّجلة عىل  الضحية واالنتهاكات  املرأة  تعاملها مع ملفات  العاجلة. وقدمت خربهتا يف  للحاالت 
املتعلق  القانون  املرأة مالحظاهتا عىل مرشوع  رئيسة جلنة  االنتقالية. وقدمت  العدالة  إطار  النساء يف 

بالقضاء عىل العنف ضد املرأة فصال فصال 1.
أوال: جلسات االستامع والنوع االجتامعي.

40 من قانون العدالة االنتقالية، أعدت اهليأة برناجما شامال حلامية الشهود  طبقا ملقتضيات الفصل 
املعطيات  رسية  وضامن  والنفسية  الصحية  سالمتهم  لضامن  التدابري  من  مجلة  عىل  يرتكز  والضحايا 
الوقائية  التدابري  وأخذ  الفعلية  املخاطر  وتقييم  لرصد  متخصصة  محاية  وحدة  إنشاء  تم  كام  الشخصية 
املناسبة قصد جتنيبهم املخاطر التي قد ترتتب عن ظهورهم للعموم قبل وخالل وبعد إدالئهم بشهاداهتم2.
عملت هيأة احلقيقة والكرامة بتنظيم جلسات االستامع الرسية بصفة رسمية بتاريخ 31 غشت 2015، 
وجلسات االستامع العلنية3. وذلك بعد مرحلة تكوين لفريق االستامع إىل 1938 مودع ملف وذلك طيلة 79 
يوم استامع إىل غاية يوم 31 ديسمرب 2015، وتسغرق جلسة االستامع بني ساعتني و20  ساعة حسب احلالة.

وهبذا، ركزت اهليأة 12 مكتب استامع أي 12 فريق استامع يتكون كل فريق من عنرصين، أحدمها 
خمتص يف القانون، منذ بدأ عمل اهليأة، لريتفع عدد مكاتب استامع إىل 81 مكتب يضم 190 متلقي 
إفادة يف اختصاصات القانون وعلم النفس وعلم االجتامع واخلدمة االجتامعية موزعني عىل مكاتب 
املنجزة  املتنقلة. وبلغت عدد جلسات االستامع  املركزي وباملكاتب اجلهوية وباملكاتب  باملقر  استامع 
خالل 2016 يف مكتب تونس 10036 جلسة من بينها 1012 جلسة استامع متنقلة و 6001 جلسة 
باملكاتب اجلهوية4. و يؤدي فريق االستامع اليمني، وذلك من أجل تأكيد االلتزام بواجب حفظ أرسار 
الضحايا. وقد أدى الباحثون املكلفون بتلقي اإلفادات اليمني أمام الرئيس األول ملحكمة االستئناف 

بتونس قبل مبارشهتم ملهامهم5. 
1- "جلنة املرأة ترفع توصياهتا للربملان حول مرشوع القانون األسايس للقضاء عىل العنف ضّد املرأة"، اسرتجعت 

  http://www.ivd.tn :بتاريخ 2018/01/17 عىل املوقع التايل
2 - تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2016، ص: 33.

3 - رشعت اهليأة خالل 2016 يف تنظيم جلسات االستامع العلنية، وانطلقت اجللسة األوىل يف 17 نوفمرب 2016، 
والتي بلغ عددها 4 جلسات إىل حدود 17 ديسمرب 2016 حيث ضمت 22 مقدم شهادة من ضحايا وشهود،  تقرير 

هيأة احلقيقة والكرامة 2016، ص: 33.
4 - تقرير هيأة الحقيقة والكرامة 2016، ص: 35.

5 - وفقا للفصل األول من القرار عدد 2 الصادر عن هيأة احلقيقة والكرامة املؤرخ يف 29 ماي 2015 املتعلق بأداء 
اليمني.



 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا258

النوع االجتماعي يف ضوء مسار جتربة العدالة االنتقالية التونسية:  النموذج الرائد يف مشال أفريقيا

العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخالص وأمانة ورشف، دون أي متييز عىل أساس  باهلل  »أقسم 
اللغة أو الدين أو الرأي أو االنتامء أو اجلهة وأن ألتزم بعدم إفشاء الرس املهني  اجلنس، أو اللون أو 

وباحرتام كرامة الضحايا وباألهداف التي أنشئت من أجلها اهليئة«.
املقبولة  امللفات  مودعي  إىل مجيع  االستامع  اهليأة عىل  التونسية هو عمل  التجربة  يميز  ما  أن  غري 
التي اكتفت  العامل  ويعترب هذا االجراء استثناء تونسيا عىل خالف ما حصل يف جل جلان احلقيقة يف 
باالستامع إىل عينات من الضحايا1. وهبذا، نظمت اهليأة خالل سنة 2016، 16037 جلسة معظمها 
جلسات فردية إضافة إىل اجللسات اجلامعية للضحايا والتي يقع تنظيمها بمقرها املركزي ومكاتبها 

اجلهوية2.
النساء  آالف  إن  اللطيف،  عبد  ابتهال  والكرامة،  احلقيقة  هيئة  يف  املرأة  جلنة  رئيسة  اعتربت  وقد 
أن  مبينة  ممنهجة.  إىل انتهاكات  وتعّرضن  االنتهاكات،  عديد  إىل  تعّرضن  السياسيني  املساجني  من 
الناشطات احلقوقيات تعّرضن بني 1955 و2013، للرضب والسجن واالعتداء، وتم اختيار فئة من 

النساء لتقديم شهاداهتن يف أوىل اجللسات العلنية3.

وتتوزع جلسات االستامع املنجزة حسب أصناف امللفات وفق ما ييل:

الشكل رقم  6 : توزيع مديل اإلفادات حسب اجلنس، تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2015

1 - تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2016، ص: 34.
2 - نفسه، ص: 35.

3 - بسمة بركات "احلقيقة والكرامة" تنصف نساء تونس ضحايا االنتهاكات"، 8 مارس 2017 ـ اسرتجعت بتاريخ 
 https://www.alaraby.co.uk/society/2017/3/8 :2018/01/30 عىل املوقع التايل
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املحور الرابع: دورات حتضريية للنوع االجتماعي وشراكات مع خمتلف الفاعلني.

أوال: الدورات التوعوية والتحسيسية للنوع االجتامعي.

نظمت هيأة احلقيقة والكرامة عدة دورات تكوينية بني خمتلف مكونات املجتمع املدين ومحالت 
للتحسيس برضورة ايداع امللفات قبل انتهاء اآلجال القانونية بمختلف اجلهات وتوزيع املطويات يف 

خمتلف املدن والقرى واألرياف إىل جانب االتصال املبارش مع املواطنني.

أما بالنسبة جلنة املرأة فقد نظمت منذ بداية سنة 2015 لقاءات وورشات تكوينية هتدف إىل التوعية 
إلنصاف  مقاربتها  خالل  من  التونسية  التجربة  ختوضها  التي  االنتقالية  العدالة  آلليات  االجتامعية 

ضحايا النظام السابق وما ترتب عنه من انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان والفساد االقتصادي.

ويف ضوء هذا، نظمت بتاريخ 9 فرباير 2015 ورشة تكوينية حول مقاربة النوع االجتامعي، تتعلق 
“النساء والرجال وهيأة احلقيقة والكرامة”، بمشاركة كل من برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، وهيأة 
األمم املتحدة للمرأة، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واملركز الدويل للعدالة االنتقالية واملجلس 

الوطني حلقوق اإلنسان باملغرب.

فيام نظمت خبرية دولية حمارضة تتعلق بالنوع االجتامعي من خالل مقاربة جلنة احلقيقة واملصاحلة 
بجنوب أفريقيا وكيف تعاملت مع ملفات النساء. ولقاء آخر مع مكونات املجتمع املدين وخصوصا 
 40 2015 وحرضه  7 مارس  اجلمعيات النسائية حول دور املرأة يف مسار العدالة االنتقالية بتاريخ 
مشاركا ومشاركة. وورشة حول “حتديد مصطلح العنف اجلنيس يف مسار العدالة االنتقالية” بتاريخ 
19 مارس 2015. وكام شاركت جلنة املرأة يف ندوة حول “إهناء العنف ضد النساء” برتكيا يومي 9 

و10 ديسمرب 2015 بدعوة من هيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة لإلسكان1.

فيام عملت اهليأة بالقيام بدورات حتفيزية لضحايا النساء يف خمتلف املناطق يف تونس ألجل إيداع 
ملفاهتم لدى اهليأة واملكاتب التابعة هلا، بتاريخ 10 أكتوبر 2015 بمدينة تونس العاصمة، وصفاقس 
أكتوبر   18 بتاريخ  بوزيد  وسيدي   2015 أكتوبر   17 بتاريخ  والقرصين   2015 أكتوبر   11 بتاريخ 
2015. باإلضافة إىل ندوات حتسيسية أخرى  يف القريوان بتاريخ 11 سبتمر 2015 ويف قابس بتاريخ 

3 أكتوبر 2015.

1- تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2015، ص: 73
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وألجل تطوير أداء عمل جلنة املرأة يف التجربة التونسية عملت عىل استقبال الضحايا النساء أثناء 
إيداع ملفاهتن أو حني تنظيم جلسات االستامع الرسية باملرافقة واملتابعة النفسية واالجتامعية. وتتمثل 

هذه اآلليات فيام ييل1:

• استقبال الضحية من طرف امرأة مراعاة خلصوصية االنتهاكات التي تعرضت إليها املرأة الضحية.	

• تركيز مكتب نداء خاص باملرأة يف إطار مركز النداء.	

• من 	 إفادة  متلقيات  من  هلن  االستامع  ويتم  الضحايا  للنساء  لالستامع  خاصة  مكاتب  توفري 
النساء إال يف حاالت خاصة وبطلب من الضحية، يكون متلقي اإلفادة رجال.

اإلجراءات  اختاذ  لضامن  االستامع  جلسة  تنظيم  قبل  املرأة  جلنة  مع  مسبقة  بصفة  التنسيق  يتم  وكام 
الرضورية، ويتم ختصيص وحدات متنقلة لضحايا االنتهاكات حيث يتوجه فريق اإلفادة ملقر املرأة الضحية.

وكام نّظم كّل من االحتاد اإلفريقي ومؤسسة كويف عنان واملركز الّدويل للعدالة االنتقالية، مؤمترا 
دوليا يف شهر أبريل املنقيض بأديس أبابا، حتت عنوان »جلان احلقيقة ومسار الّسالم يف افريقيا«، شاركت 
يف أشغاله هيئة احلقيقة والكرامة ممّثلة برئيسة جلنة املرأة ابتهال عبد الّلطيف. وأشاد املؤمتر بالتجربة 
التونسية اجلارية يف مسار العدالة االنتقالية وحتديدا ما يتعّلق بإرساء جلنة خاّصة ُتعنى بتطبيق مقاربة 
النّوع االجتامعي. حيث أشار التقرير اخلتامي للمؤمتر بأن إنشاء جلنة املرأة هبيئة احلقيقة الكرامة هي 

»ممارسة رشيدة2«.

ثانًيا: التعاون الدويل يف شأن املنظور اجلنساين.

االنتقالية،  و  العدالة  جمال  يف  األممية  واهليئات  الدولية  املنظامت  تلعبه  الذي  الريادي  للدور  نظًرا 
عملت اهليأة عىل اتفاقيات الرشاكة والتعاون ألجل النهوض وأجرأة مسار مقاربة النوع االجتامعي، 
وهبذا، أمضت اهليأة بروتوكول تعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، »إدماج النوع االجتامعي يف مسار 
العدالة االنتقالية«، بتاريخ 18 نوفمرب 2015، حيث ارتكز الطرفان عىل األخذ بعني االعتبار النوع 

االجتامعي ضمن عملية العدالة االنتقالية، وتقديم الدعم للهيأة وخصوصا جلنة املرأة.

1- نفسه.
2-  تقرير حول ملتقى أديس أبابا، "مقاربة النوع االجتامعي يف مسار العدالة االنتقالية بتونس: نموذج رائد يف التجارب 

اإلفريقية"، اسرتجعت بتاريخ 2018/01/17 عىل املوقع التايل:
  /http://ivdtnawcys.cluster023.hosting.ovh.net 
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وإىل جانب هذا، يعترب املركز الدويل للعدالة االنتقالية من أهم رشكاء اهليأة، من خالل تنظيم عدة 
موضوع  يف  التعمق  ملحاولة  بالتدريبات  وقيامه  دوليني1.  خرباء  مع  عمل  وورشات  حوارية  جلسات 
الطرق املختلفة التي بوسع جلان احلقيقة، أن تستفيد فيها من منظامت املجتمع املدين، وبام أنه نادرا ما تنرش 
التقارير حول العنف اجلنيس ضد النساء، فإن ذلك، يضع عىل اللجان التزاما كبريا نحو النساء املتأثرات2. 
فاملركز الدويل للعدالة االنتقالية هيدف إىل مساعدة جلان احلقيقة عىل نرش ثقافة االعتامد عىل مقاربة النوع 
االجتامعي، وانخراط الضحايا النساء يف منظومة العدالة االنتقالية عن طريق املشاورات والتوعية واالنخراط 

ضمن أجهزة جلان احلقيقة، وتنظيم جلسات االستامع الرسية والعلنية واملتخصصة بالنوع االجتامعي3.
الدراسات  مركز  مع  بالنساء  املتعلقة  االنتهاكات  حول  تفاهم  بروتوكول  توقيع  تم  هذا،  إىل  باإلضافة 
التطبيقية حلقوق اإلنسان بجامعة »يورك« الربيطانية، بتاريخ 8 ديسمرب 2015، متضمنا البحث حول 
خالل  من  واقعهن  تغيري  حول  وتصوراهتن  الضحايا  النساء  عىل  املسلطة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
معارف صاحلة  باهليأة إلنتاج جمموعة  املرأة  بحثي مع جلنة  برنامج  االنتقالية، ووضع  العدالة  آليات 
لعمل اهليأة ويساعدها عىل فهم تداعيات انتهاكات حقوق اإلنسان وخاصة حقوق النساء قصد فهم 

احتياجاهتن ورد االعتبار هلن.
العدالة  يف  التونسية  التجربة  وخصوصية  وعملها  املرأة  جلنة  بإسرتاتيجية  التعريف  اطار  ويف 
االنتقالية،  شاركت املرأة يف مائدة مستديرة حول قرار جملس األمن 1325 باألردن بتاريخ 10 اكتوبر 
األمن  جملس  وقرار  تونس  يف  االنتقالية  العدالة  مسار  يف  االجتامعي  »النوع  حول  بمداخلة   2016
1325 ومواقع التقاطع لتعزيز األمن والسالم للمرأة )إعادة التأهيل، إعادة اإلدماج جرب الرضر...(4.

1- من أهم الندوات واللقاءات العلمية:
- الندوة احلوارية حول "التحكيم واملصاحلة يف قانون العدالة االنتقالية يف شهر مارس 2015.

- جلسة حوارية مع ممثل للمركز الدويل للعدالة االنتقالية من جنوب أفريقيا يف شهر أبريل 2015 وسلسلة جلسات 
عمل مع جلان اهليأة بنفس الشهر.

- لقاءات مسرتسلة مع جلنة املرأة املتابعة أشغال اهليئة يف عالقة بخصوصية النوع االجتامعي.
- ورشات عمل مع إدارة االتصال أرشف عىل أشغاهلا مدير االتصال يف املركز يف شهر أكتوبر 2015.

- ورشة عمل حول جرب الرضر يف العدالة االنتقالية يف شهر ديسمرب 2015. ...إلخ.
2 - منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية،"يف أعقاب الدكتاتورية، يستعد املجتمع املدين يف تونس ملساعدة املرأة 

التحدث عن احلقيقة"، 2014/05/13 اسرتجعت بتاريخ 2018/01/12 عىل املوقع التايل.
https://www.ictj.org/ar/news/wake-dictatorship-civil-society-tunisia-prepares-
help-women-speak-their-truth

بتاريخ:  اسرتجعت  االجتامعي"،  والنوع  االنتقالية  "العدالة  االنتقالية،  للعدالة  الدويل  املركز  منشورات   -  3
2018/01/15 عىل املوقع التايل:

https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/gender-justice
4  - تقرير هيأة احلقيقة والكرامة 2016، ص: 90.
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خامتة:

النهج  أهم  الضحايا ضمن  النساء  ترتكز عىل  التي  النوع االجتامعية  مقاربة  تعد  القول،  وصفوة 
والتحري  والبحث  واملشورة  النقاش  تعميق  عىل  تعمل  التي  االنتقالية،  العدالة  آلليات  األساسية 
حول آليات ومساطر عملية، قصد تشجيع النوع االجتامعي للخوض يف جتربة العدالة االنتقالية من 
اسرتاتيجية  وفق  لذلك،  خمصصة  موضوعية  جلسات  بواسطة  رسيا  أو  علنيا  شهادهتم  ادالء  خالل 
عىل  احلفاظ  إىل  هتدف  التي  موضوعية  بكل  شهادهتم  لتسجيل  األطراف.  خمتلف  بني  تنبثق  حوارية 
الذاكرة الشفوية. كام يمكن انصاف النوع االجتامعي عىل اثر االنتهاكات التي تعرضوا هلا عىل مستوى 
املؤسسايت والترشيعي، وذلك بعد تصنيف تلك االنتهاكات وفق مقاربة آليات العدالة االنتقالية وجرب 

أرضارهم يف ضوء قواعد العدل واإلنصاف.

وهبذا، تعد جتربة النوع االجتامعي التونسية، من أهم التجارب العاملية التي اعتمدت بشكل واضح 
مقاربة النوع االجتامعي ضمن أجندهتا وإسرتاتيجيتها من خالل هيأة احلقيقة والكرامة ومسار عملها 
من خالل انشاء جلنة املرأة وترأسها امرأة من اهليأة، ووضع آليات تنظيمية وخاصة للنساء ضحايا العنف 
يف النظام السيايس السابق، بعقد جلسات االستامع للنساء ضحايا براثن احلكم االستبدادي، وإطالق 
محلة حتسيسية لإلدالء بملفاهتم للمكاتب اجلهوية للهيأة. باإلضافة إىل هذا، قامت اهليأة بدورات تدريبية 

وحتسيسية وحتفيزية ألعضاء اهليأة ومتدربني آخرين لطريقة العمل مع مقاربة النوع االجتامعي.

النوع االجتامعي ضمن  القانوين هلندسة  التجربة لعبت دورا مهام عىل مستوى  وعليه، فإذا كانت 
آليات عمل اهليأة، وذلك ما انعكس بطريقة إجيابية عىل مستوى التقريرين 2015 و 2016 هليأة احلقيقة 
من  بثلثني  اهليأة  اشتغال  اخلصوص  عىل  ومنها  ومثالب،  عيوب  من  خيلوا  مل  هذا،  أن  غري  والكرامة. 
15 عضوا بعد االعفاءات واالستقاالت التي طالت أعضاء اهليأة عىل إثر عدم  أعضائها املتبقني من 
االنسجام بني مكوناهتا وغلبة املصلحة اخلاصة عن مصلحة الوطن الذي خيرج عنق زجاجة إىل استنشاق 

ريح التغري واالنتقال من مرحلة اهليمنة والسلطة املفرطة إىل مرحلة تتسم بمتغريات ديمقراطية.

وتبقى جتربة العدالة االنتقالية التونسية ضمن أهم جتارب العربية واإلفريقية يف شامل أفريقيا، نظرا 
ملجموعة من اخلصوصيات األساسية التي تتبوأ هبا املكانة العالية، ومل تتمكن من خالهلا هنج جتارب 
العدالة االنتقالية يف أمريكا الالتينية واآلسيوية...وغريها. وبالتايل، فوصول التونسيني ملقام التفكري 
يف هندسة مسار الديموقراطية وفق آليات تشاركية، يشكل قيمة إجيابية للمسار النضايل الطويل الذي 
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قاده التونسيني بعد اجتياز ألغام املايض وجحيم السجون الرسية واالختفاء القرسي الذي قاد البالد 
إىل اجلرائم االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

املراجع

كتب:

	 النوع االجتامعي ومسار العدالة االنتقالية يف املغرب«، منشورات املركز الدويل للعدالة «
االنتقالية مؤسسة املستقبل، شتنرب 2011. .

	 العدالة يف  املتحدة  األمم  هنج  العام:  لألمني  التوجيهية  “املذكرة  املتحدة،  األمم 
االنتقالية”،مارس 2010..

	 ايومي كوسافوكا،« حتديد األصوات الضائعة: بروز حقيقة العنف بسبب نوع اجلنس يف
تيمور الرشقية«، غشت 2006. عن )م.د.ل.إ(.

	 بيث غول دبالت وشيال ما  ينتيس،« التصدي للعواقب: العنف اجلنيس وجلنة احلقيقة
.Agenda ، 1997  واملصاحلة«، العدد 26 من جملة

	 بالتوجه يتعلق  فيام  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  تطبيق  حول   « كارنا  يوغيا  مبادئ 
اجلنيس وهوية النوع« مارس 2007.

	 ،»املغرب يف  الرصاص  سنوات  خالل  السيايس  والعنف  )كسوس(،«النساء  نادية 
املجلس االستشاري حلقوق االنسان.

تقارير ووثائق قانونية:
	 منظمة العفو الدولية، »ضحايا احلروب - أجساد النساء وأرواحهن - اجلرائم املرتكبة

ACT  2004 2004/072/77  ضد النساء يف النزاعات املسلحة« رقم الوثيقة
	.2014 دستور اجلمهورية التونسية لسنة
	.2016 اجلمهورية التونسية، هيأة احلقيقة والكرامة، التقرير السنوي لسنة
	.2015 اجلمهورية التونسية، هيأة احلقيقة والكرامة، التقرير السنوي لسنة
	.2016 قرار عدد 8 لسنة 2016 املؤرخ يف 27 ماي
	 هبيأة عضو  بتسمية  يتعلق   2014 اكتوبر   3 يف  مؤرخ   2014 لسنة   3522 عدد  قرار 

احلقيقة والكرامة، عدد: 81 الصادر يف 7 أكتوبر 2014.
	. 2015 القرار عدد 2 الصادر عن هيأة احلقيقة والكرامة املؤرخ يف 29 ماي
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	2000-S/ أكتوبر   31 يف  الصادر  واألمن«  والسالم  املرأة   « عن  األمن  جملس  قرار 
.RES/1325

	 قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤرخ يف 22 نوفمرب 2014 يتعلق بضبط النظام الداخيل هليأة
احلقيقة والكرامة.

ويبليوغرافـيا:

	 ،»االجتامعي والنوع  االنتقالية  »العدالة  االنتقالية،  للعدالة  الدويل  املركز  منشورات 
اسرتجعت بتاريخ: 2018/01/15 عىل املوقع التايل:

https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/
 gender-justice

	 منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية، »تونس يف مرحلة انتقالية: تقييم التقدم املنجز
املوقع  عىل   2018/01/16 بتاريخ  اسرتجعت  والكرامة«،  احلقيقة  هيأة  إنشاء  عىل  عام  بعد 

التايل:
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-

TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf
	 جلان »تعويضات  )املصطفى(،  بوجعبوط  والقانون،  السياسية  العلوم  جملة  منشورات 

احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتامعي: تفكيك ملظاهر العنف القائم عىل املنظور 
اجلنسانية«، املركز العريب الديمقراطي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية –أملانيا 

برلني، العدد: 6، 2017.
	 بتاريخ اسرتجعت  واهتامات!«،  ...اعفاءات  والكرامة:استقاالت  احلقيقة  »هيئة 

2018/01/30 عىل املوقع التايل:
http://www.alchourouk.com/206259/151/1/-.html

	 منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية، »تونس يف مرحلة انتقالية: تقييم التقدم املنجز
املوقع  عىل   2018/01/16 بتاريخ  اسرتجعت  والكرامة«،  احلقيقة  هيأة  إنشاء  عىل  عام  بعد 

التايل:
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-

TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf
	 جلنة املرأة ترفع توصياهتا للربملان حول مرشوع القانون األسايس للقضاء عىل العنف ضّد«

املرأة«، اسرتجعت بتاريخ 2018/01/17 عىل املوقع التايل:
  http://www.ivd.tn
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	 2015 الكرييش )خالد(، »املرأة يف مسار العدالة االنتقالية«، بجريدة التونسية 23 نوفمرب
اسرتجعت بتاريخ 2018/01/15 عىل املوقع التايل: 
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امللّخص:
يف ظل التحّوالت الّدولية واإلقليمية، تّتجه أغلبية النظم السياسية إىل تعظيم دور الفرد و الكيانات 
االجتامعية داخل النسق االجتامعي و السيايس للدولة، و هذا من منطلق مقاربات و اسرتاتيجيات 
التشاركية » و » احلوكمة املحلية«،  الديمقراطية  عرصية يف العمل السيايس و اإلداري، عىل غرار » 
و كذا الوقوف عىل االسرتاتيجيات الرقابية و التقويمية لرتقية و تنمية املشاركة السياسية املحّلية من 

جهة، و كذا بعث نمط الثقافة املدنية و املشاركتية لدى األفراد.
الديمقراطية العرصية من خالل اإلصالحات  النظام السيايس اجلزائري يف سعيه لتطبيق مبادئ 
املدين يف  التشاركي لألفراد و منظامت املجتمع  الدور  1989، وقف عند  التي قام هبا منذ  السياسية 
إطار الديمقراطية التشاركية عىل املستوى املحيّل، و التي تعترب أرقى املستويات التي بلغتها املشاركة 
السياسية مقارنة بالديمقراطية الكالسيكية، و ما آلت إليه تطبيقاهتا يف النظم السياسية خاصة النموذج 
التمثييل منها، فقد كان و الزال اخلطاب السيايس يف اجلزائر يشّجع عىل املشاركة الشعبية يف فعاليات 
و أعامل املجال املحلية املنتخبة سواء يف شّقها املحيّل، و مل ختلوا هذه املقاربة من إطار قانوين ترشيعي 

يتيح للمواطن ممارسة حقه يف الرقابة عىل أعامل هذه اهليئات .
حيث سنناقش يف هذه الورقة األطر املفهوماتية للديمقراطية التشاركية و احلوكمة املحّلية، و كذا 
املحددات النظرية التي تتحّكم يف ترسيخ الديمقراطية التشاركية داخل النظم السياسية، مع تسليط 
الضوء عىل واقع املجتمع املدين اجلزائري يف ترسيخ و جتسيد احلوكمة املحّلية و الديمقراطية التشاركية.
الكلامت املفتاحية: الديمقراطية التشاركية، احلوكمة املحلية ، املجتمع املدين ، املشاركة الشعبية.
 Participatory democracy and the fact of local governance in Algeria .

Abstract :

حممد سنويس: باحث جزائري، دراسات عليا يف العالقات الدولية،  متخصص يف قضايا األمن و حقوق   1
اإلنسان ،احلركات  االجتامعية ، التنظيم اإلداري و السيايس، جامعة البحر األبيض املتوسط، معهد العلوم االجتامعية: 

قسم العالقات الدوليةAkdeniz üniversitesi  أنطاليا، تركيا. 
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In the light of international and regional transformations, the majority 
of political systems tend to maximize the role of individuals and social 
entities within the social and political structure of the state , based on 
modern approaches and strategies in political and administrative 
work, such as »participatory democracy »and« As well as to stand up to 
the supervisor and evaluation strategies to promote and develop local 
political participation on the one hand, as well as to send the pattern of 
civil and participatory culture among individuals.

The Algerian political system, for its part, through its political reforms 
since 1989, stopped at the participatory role of individuals and civil 
society organizations in the framework of participatory democracy at the 
local level, which is considered the highest degree of political participation 
compared to classical democracy and its applications in political systems, 
especially the representative model, the political discipline in Algeria 
continued to encourage popular participation in local elected activities 
and activities, whether in the local sector. They did not abandon this 
approach from a legal legislative framework that allows citizens to 
exercise their rights The control over the work of these bodies.

In this paper we will discuss the conceptual frameworks of participatory 
democracy and local governance , as well as the theoretical determinants 
governing the consolidation of participatory democracy within 
political systems, highlighting the reality of Algerian civil society in the 
consolidation and embodiment of local governance and participatory 
democracy 
Keywords: participatory democracy, local governance , civil society, 
popular participation
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مقّدمة:
تشري األدبيات و الدراسات املتعّلقة بالديمقراطية سواء يف بعدها الفلسفي أو السيايس أو حتى 
سياقها الليربايل إىل أحّقية الشعب بمامرسة سلطته الرشعية يف تسيري شؤونه ،و أّن املرجعية الفكرية 
عىل  قدرهتم  و  املبارشة  الديمقراطية  لنموذج  تقديمهم  و  القديمة  اليونانية  التجربة  هي  ذلك  يف 
تطّور  ثّم  اجلامهريية  اإلرادة  تعكس  مؤسسات  إنشاء  عىل  قدرهتم  كذا  و  الرشعي،  حلّقهم  ممارستهم 
مفهوم الديمقراطية مع بروز التحوالت السياسية يف مساق تارخيي معنّي أفرزت عىل إثرها  التجارب 
و  املفكرين  من  مجلة  تقديمه  حاول  ما  هذا  ،و  التمثيلية  الديمقراطية  األوروبية  الدول  يف  السياسية 

الفالسفة كإطار نظري فكري للمامرسة الديمقراطية عىل غرار »جون لوك »و« جان جاك روسو«.
املوند«1 و«  تطّرق هلا كّل من »جابريال  األبرز والذي  املؤرّش  السياسية من جهتها كانت  الثقافة 

سيدين فاربا«2.
التفاعل  قابلة عىل  ثقافة مدنية  بلورة  املتحّكمة يف  املجتمعية  الثقافية و  و هذا من منطلق األنامط 
و خمرجات النظام السيايس و سياساته، و مدى قدرة اجلمهور عىل مناقشة القضايا الوطنية و وضع 
يكون  الذي  ،و  السيايس  العمل  حتكم  التي  املنطلقات  و  األبعاد  من  مزيج  لطرح  نظرية  مقاربات 
الذي  الرئييس  املعيار  هو  الذي  و  السيايس  الوعي  عامل  يربز  أخرى  جهة  من   ، فيه  طرفا  املجتمع  
السياسية و االجتامعية والثقافة  التنشئة  سنعتمد عليه يف دراستنا هذه إىل جانب عدة متغريات منها 
الدراسة من جانبه االجتامعي و يف  الراشد، و ذلك قصد اإلملام باملوضوع قصد  السياسية و احلكم 
املحيّل و وضع  التشاركية يف جانبها  الديمقراطية  ترسيخ  و  لتثمني  اجلزائري و سعيه  النموذج  إطار 

ديسمرب   25  - إلينوي  آيالند،  روك   1911 يناير   Gabriel A. Almond )12 :غابرييل أ.أملوند :باإلنجليزية   1
2002 باسيفيك غرويف، مونتريي، كاليفورنيا(. كان عامل سياسة أمريكي ُعرف بعمله حول السياسة املقارنة و الثقافة 

السياسية و قد كان رائد البنائية الوظيفية يف دراسات النظام السيايس. لإلطالع أكثر:
 DOUGLAS MARTINJAN. 12, 2003,Gabriel Almond, Influential Political Scientist
and Author, Dies at 91 : http://www.nytimes.com/2003/01/12/obituaries/gabriel-

 almond-influential-political-scientist-and-author-dies-at.html
2  األستاذ فريبا هو أستاذ و باحث يف جامعة هارفارد. شغل منصب مدير مكتبة جامعة هارفارد ملدة أربعة وعرشين 
ودكتور  بالدراسات،  املكّلف  العميد  نائب  منصب  تقّلد  و  احلكومات،  إدارة  و  السياسية  النظم  أستاذ  كان  و   ، عاما 
إدارة مطبعة جامعة هارفارد،  أيضا منصب رئيس جملس  السنوات شغل  إىل ذلك، وخالل هذه  مشارك، وباإلضافة 
فريبا شهادة  الربوفيسور  تلقى  املعقدة.  املوضوعات  العديد من  نطاق واسع عن  اجلامعة عىل  تقارير  وكان مؤلفا من 
البكالوريوس من جامعة هارفارد ودكتوراه من برينستون. وقد دّرس يف برينستون، وستانفورد، وجامعة شيكاغو، ويف 

جامعة هارفارد ألكثر من ثالثني عاما. لالطالع أكثر:
 Sidney verba : https://scholar.harvard.edu/verba/biocv



 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا270

الدميقراطية التشاركية وواقع احلوكمة املحلية يف اجلزائر

من  يسعى  نظام حوكمة حملية  تقديم  إىل جانب  لتفعيلها  اجتامعية  و حتى  و سياسية،  قانونية  آليات 
خالله النظام اجلزائري إىل ترشيد النفقات العمومية، و العمل عىل تفعيل الرقابة الشعبية و اإلدارية 
عىل املجالس املنتخبة من جهة و كذا حتصيل مرد ودية يف األداء املحيل و ذلك بتوافر أسس و مقومات 

احلكم الراشد عىل النطاق املحيّل.

اإلشكالية الرئيسية:
إىل أي مدى سامهت املؤسسات االجتامعية يف ترسيخ الديمقراطية التشاركية واحلوكمة املحّلية يف 

النظام السيايس واإلداري اجلزائري؟

تساؤالت الّدراسة:
- فيام يتمّثل البعد املفاهيمي لدراسة الديمقراطية التشاركية واحلكم  الراشد؟

- ما هي املحددات االجتامعية والسياسية  لرتسيخ الديمقراطية التشاركية؟
- ما هو دور مؤسسات املجتمع يف تفعيل احلوكمة املحلّية؟

فرضيات الدراسة:
- يرتبط جتسيد الديمقراطية التشارطية و احلوكمة املحّلية برتسيخ الثقافة السياسية و االجتامعية 

الفّعالة داخل املجتمع السيايس.
-كّلام زادت فعالية املؤسسات االجتامعية عىل املستوى املحيّل كّلام زادت مشاركة الفرد يف صنع 

السياسات املحّلية.
وستكون اإلجابة عن إشكالية الدراسة يف إطار املخطط التايل:

1 - اإلطار املفاهيمي و النظري للديمقراطية التشاركية و احلوكمة املحّلية .
2 –حمددات ترسيخ الديمقراطية التشاركية و احلوكمة املحلّية.

3 – الفواعل االجتامعية و دورها يف ترسيخ الديمقراطية التشاركية يف اجلزائر
اخلالصة.

1 – اإلطار املفاهيمي و النظري للدميقراطية التشاركية و احلوكمة املحّلية :
البعد  من  االنطالق  علينا  املحّلية،  احلوكمة  و  التشاركية  بالديمقراطية  املتعّلقة  املفاهيم  ملعاجلة 
الفكري و االجتامعي للثقافة الديمقراطية و التي تعترب األساس اإلنساين و املعطى الفكري، لبلورة 

ثقافة املشاركة يف رسم السياسات داخل النظام السيايس بشكل عام و اإلدارة املحلية بشكل خاّص.
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1.1 – دينامية الثقافة الديمقراطية:
متتاز ثقافة الديمقراطية باحلركية املنظمة و اهلادفة ملجموعة األفكار، و املبادئ و األطر القانونية 
فالثقافة  الّدائم،  التطّور  ذات  السياسية  و  اإلدارية  املؤسسات  و  التشكيالت  جمموع  عىل  املنفتحة 
التي تكون خارجة  النفسية و السلوكية، و  املادية و  الفكرية و  النشاطات  الديمقراطية هي مجلة من 
املوضوع  السياسية و  البنية  املذهبي بل هي عبارة عن موازنة مابني  الطائفي و  الطبقي و  الّتأثري  عن 
القانونية  الضامنات  مع  موازاة  هذا  و   ، اخلاّصة  و  العاّمة  املصالح  توافق  هدفها  و  السوسيولوجي 
للحقوق الفردية و احلّريات العاّمة ، و هي يف إطار نسق فكري يتمحور حول الواقعية إلجياد احللول 
جلميع الظواهر و احلاجات االجتامعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية، و متغرّيات إنسانية ترعى 
القيم و املثل و األخالق السياسية ، إضافة إىل ذلك فإن الديمقراطية تراعي اجلانب النفيس و اجلاميل 
النفسية للفرد يف مضامني احلريات،أو  املعنية قبل غريها من إشباع احلاجات  للفرد و اجلامعة، ألهنا 

الغداء الروحي يف اآلداب و الفنون و اآلراء و اخليارات التي تقف عند حّريات اآلخرين1
إن أهم مبادئ دينامية الثقافة الديمقراطية هي:

القدرة عىل التجديد والتحديث املؤسيس وذلك من خالل توفري هامش تبادل اآلراء وحّرية التعبري 
واملشاركة يف التغيري.

القدرة عىل مراجعة األخطاء وتقويم  السياسات و ذلك بتوّفر املسؤولية املشرتكة يف صنع و تنفيذ و 
متابعة القرار، و هذا عن طريق العالقة التكاملية بني كّل من السلطة التنفيذية و الترشيعية و استقاللية 

السلطة القضائية.
جتاوز النظريات التقليدية يف الدراسات الدستورية والسياسية وذلك من منطلق العقد االجتامعي 
وحتمية العقد الذي يتيح للحاكم و السلطة السياسية االستفادة من تنازل املواطنني عن حق املشاركة 

يف صنع القرار، و ذلك بوجود ممثلني عنهم فيام يصطلح عليه باملجالس املنتخبة.
• ومبارشة 	 االستقاللية  عىل  قائم  فّعال  مدين  جمتمع  ووجود  واإلعالم  الصحافة  حّرية  توفري 

الرقابة الشعبية، والتي سنرّكز عليها فيام ييل من هذه الدراسة.2

2.1 – مفهوم الديمقراطية التشاركية:
وجود  إىل  املشاركتية  بالديمقراطية  البعض  عليها  يصطلح  كام  أو  التشاركية  الديمقراطية  تشري 

فاطمة بدوي، علم اجتماع المعرفة، منشورات جروس براس,بريوت، 1988 ،ص: 83.  1
حممود صالح الكروي،"النظام السيايس..بني جدلية الثقافة الديمقراطية و بناء الشخصية،جمّلة دراسات   2

دولية، )العدد 39(,ص 125
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مشاركة شعبية فعالة من خالل إعادة توزيع القوة و السلطة يف املجتمع، كام متّكن املواطنني من ممارسة 
حقوقهم بصفة دورية، و يف ظل شفافية تتيح هلم االشرتاك يف صنع السياسات العاّمة، و هذا يف إطار 

1 أوسع و املتمّثل يف اهلندسة السياسية,

أّما يف شّقها املحيّل فهي أحّقية الشعب ممارسة سلطته عن طريق وجود آليات مشاركة يف صناعة 
املبادرة  و  الرأي  إبداء  حّرية  فتح  غرار  عىل  هذا  و  املحّلية  العاّمة  السياسات  رسم  و  املحيّل،  القرار 
بمشاريع تنمية، و إرشاك املجتمع املدين املحيّل يف إدارة األقاليم املحلية رفقة املجالس املنتخبة زيادة 
و  السياسية  املخرجات  عىل  االطالع  جمال  فتح  و  التكنولوجية  و  العلمية  الثورة  يف  االستثامر  عىل 
اإلدارية من مداوالت و قرارات عىل مواقع الكرتونية متاحة للجمهور تفتح جمال التفاعل الشعبي 

بني طبقات املنظومة املحّلية.

و يف هذا اإلطار يمكن أن تؤّدي ثورة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات إىل ظهور أو الكشف 
عن حتمية تطبيق الديمقراطية التشاركية ،و ذلك كنمط من أنامط الديمقراطية التي تعتمد عىل اإلدارة 
الذاتية بني املواطنني أو حتى الديمقراطية التداولية و التي تقوم عىل االتفاق ، و ضبط النوازع اإلنسانية 
هبدف الوصول إىل قرارات تتسم بالرشعية ، كذلك تعترب ديمقراطية املعلومات أو الرقمية  كعنرص 
أسايس من الديمقراطية التشاركية و ذلك عىل أساس محاية خصوصية األفراد و احلق يف املعرفة وحق 
استخدام املعلومات، و كذا حق املواطن يف االشرتاك املبارش يف كل مستويات صنع القرارات املحّلية 

و احلكومية.2

أما »ريان فوت« يف كتاهبا » النسوية واملواطنة« رأت ان الديمقراطية التشاركية تتطّلب قدرا كبريا 
من اجلهد و العمل التطّوعي من طرف كّل مواطن عادي مع إلزامية متكني الفواعل االجتامعية، و هذا 

من منطلق إدراج االستشارة اجلامهريية يف مراحل صناعة القرار و السياسة العاّمة للدولة 3

ويف  سياق احلديث عن الدور التكنولوجي يف تشكيل املشاركة اجلامهريية انرصف »كينث هاكر« 
إىل حتديد عدد من اآلليات التطبيقية، والتي من شأهنا توضيح دور تكنولوجيا االتصال عىل التوجه 

اجلديد للنظرية الديمقراطية:

بن دومية نعيمة، "اهلندسة السياسية و دورها يف حتقيق الدميقراطية و تفعيل احلكم الراشد"،مجّلة جيل للدراسات   1
السياسية و العالقات الدولية، )العدد الثاين,مايو 2015( ,ص 110.

شادية فتحي إبراهيم عبد اهلل االتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية املركز العلمي للدراسات   2
السياسية. األردن,2004,ص51

ريان فوت ، تر:أمين بدر مسر الشيشكلي. النسوية و المواطنة، اجمللس األعلى للثقافة،القاهرة،2004،ص:195.  3
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• خلق مواطن لديه قدر أكرب من املعلومات متّكنه من تقييم السياسة العامة، هو حتصيل لوجود 	
آليات عرصية تتيح له تشكيل تفضيالته السياسية.

• عرقلة 	 شاهنا  من  الذي  السلوكيات  بعض  عن  واالبتعاد  السياسية،  املشاركة  نطاق  توسيع 
املرحلة  الضّيق...( ويف  هذه  الوالء  اخلوف  )اخلجل،  غرار  للفرد عىل  السيايس  السلوك  مسار 

يمكننا تعّدي األطر التقليدية للديمقراطية التمثيلية.

• وجود وسائل االتصال املعارص من شأهنا إتاحة فرصة إلنشاء جتمعات وتنظيامت مستقلة 	
عن رقابة الدولة، وهذا ما يسمح بتداول موضوعات ونقاشات ختص الشأن العام، دون فرض 

حظر أو رقابة عىل أفكار األفراد.

• وجود 	 دون  واملواطن،  الرسمية  واملؤسسات  السياسية  السلطة  بني  ما  مبارشة  عالقة  خلق 
والربملان يف شّقه  السياسية  األحزاب  غرار  أو وسائط سياسية، عىل  التقليدي  االتصال  وسائل 

التمثييل وهذا ما ينقل املواطن من متابع للشأن العام ملشارك يف صياغته ورسم سياساته.1

3.1 – مفهوم احلوكمة املحّلية ومتطّلباهتا:
يعترب مفهوم احلوكمة املحّلية هو نتاج ظهور مفهوم احلكم الراشد ،و هذا كاسرتاتيجيات جديدة 
للبنك الدويل سنة 1989 يف سياق التغيري و التحوالت التي شهدها العامل آنذاك، و كذا نتيجة التحول 
يف مفهوم و وظائف احلكومة و تطور الدراسات يف علم اإلدارة بشكل عام، حيث إن مفهوم احلوكمة 
و  سياسية  فواعل  بني  ما  العامة  السياسات  صنع  عملية  شهدته  الذي  التشابك  و  بالتداخل  ارتبط 
اجتامعية و اقتصادية عديدة بعد أن كانت حكرا عىل القطاع احلكومي و املؤسسات الرسمية يف الدولة، 
فهذا التحّول نقل النظام املحيّل من نظام تسيطر عليه املجالس املنتخبة و ذلك حتت رشعية التمثيلية 

الشعبية إىل نظام حميّل يشارك يف املجتمع املدين و اهليئات غري احلكومية و األفراد .

و يرّكز مفهوم احلوكمة عىل عّدة أسس و منطلقات أمّهها قيم املساءلة و الشفافية و القدرة عىل 
التنبؤ و املشاركة الواسعة جلميع رشائح املجتمع يف إدارة شؤوهنم ،و هذا كعالقة حتمية ما بني املواطن 

و احلكومة يف سياق عرصنة التسيري العمومي و احلكم املحيّل .2

1 املرجع نفسه,ص 52.
2بومدين طاشمة, "احلكم الراشد و مشكلة بناء قدرات اإلدارة املحلية يف اجلزائر"،جملة التواصل، ) العدد 26, جوان 

2012(, ص ص: 29 30.
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و مما سبق فإن مفهوم احلوكمة املحلية » استخدام السلطة السياسية و الرقابة عىل املجتمع املحيّل 
من اجل حتقيق التنمية االقتصادية و االجتامعية ».

و يوّضح اإلعالن الصادر عن االحتاد العاملي إلدارة املدن املنعقد بصوفيا 1996 عنارص احلوكمة 
املحلية الرشيدة     Good local gouvernance  عىل النحو التايل :

• نقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة ملستويات حملية خمتلفة وفق أطر قانونية.	

• مشاركة حقيقية للمواطن يف صنع القرار املحيّل .	

• هتيئة ظروف من شأهنا خصخصة االقتصاد املحيّل، و متكني مايل و برشي للتسيري الرشيد و 	
الفعال.1

و يف سياق احلديث عن احلكم الراشد املحيّل علينا رصد أهم مقوماته و متطّلبات تطبيقه يف النظم 
املحّلية املعارصة و التي أقّرها برنامج األمم املتحد اإلنامئي، و التي جاء هبا عىل أساس مقومات احلكم 

الراشد كالتايل:

	participation( ( :املشاركة

و تشري إىل حق كل مواطن بغض النظر عن اجلنس يف إبداء الرأي و املشاركة يف صنع القرار إما 
مبارشة أو عن طريق املجالس التمثيلية املنتخبة، و هذا ما يتطّلب ترشيعات تضمن احلقوق السياسية 

و املدنية لألفراد و اجلامعات داخل نسق تفاعيل منتظم.

	:تعميق مفهوم املواطنة

بمسؤولية  ملتزما  جيعله  بالفرد  لصيق  و  دائم  شعور  تعني  املواطنة  أن  حيث   ، مهّم  مؤرّش  هو  و 
اجتاه الغري و من يشرتك معه العيش يف أرض واحدة، و بالتايل فهذا الشعور ينمو لدى األفراد بدافع 
االجتهاد قصد العمل عىل سالمة و استقرار الوطن و وحدته و اندماجه و بالتايل حتصيل الفرد عىل 
قدرات مادية و معنوية، تؤهله للمشاركة إلنجاح مهام املواطنة عىل غرار املشاركة السياسية و السعي 

للصالح العام.2

المرجع نفسه،ص 30.  1
 Bertrand badie.ledevlopment politique,Économica.paris , 1984 ,3 e .   2
édition.,p.4
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	rule of law(( :حكم و سيادة القانون

واملقصود  هو سيادة احلكم عىل مجيع املؤسسات و األفراد داخل الدولة دون متييز، و ذلك يف إطار 
وجود تنظيامت و ترشيعات حامية حلقوق اإلنسان و موّضحة للعالقة بني السلطات و تضمن الفصل 
نظام  ظل  يف  اإلجيابية  املواطنة  ملامرسة  قانونية  كضامنات  هذا  و  القضائية،  السلطة  استقاللية  و  بينها 

سيايس توافقي قائم عىل الرشعية الدستورية.

	transprency( ( :الشفافية

و تتمثل يف حّق املواطنني يف التعرف و االطالع عىل املعلومات الرضورية و املوثقة، و تعترب هذه 
املهّمة مسؤولية الدولة بكافة مؤسساهتا سواء السياسية او االقتصادية العاّمة، و هذا كالية لتجسيد مبدأ 
الرقابة الشعبية و توسيع دائرة املشاركة يف املحاسبة و تقليص نسب الفساد و التعامالت غري الرشعية.

	effectiveness&efficiency( (:الكفاءة و الفعالية

و هي تعني توافر القدرة لدى املؤسسات يف تنفيذ املشاريع و تقديم نتائج تستجيب الحتياجات 
فعالية  و  كفاءة  تظهر  كام   ، البرشية  و  املادية  للموارد  الرشيد  و  العقالين  االستخدام  مع  املواطنني 
املؤسسات الرسمية يف درجة االستجابة ملدخالت النظام االجتامعي، و تلبيتها ملتطلبات املجتمع و 

هذا يف إطار التوزيع السلطوي العادل للقيم داخل املجتمع وفق أطروحة دافيد إيستن.1

	equity((:املساءلة

خضوع صناع القرار و القطاع اخلاص و حتى منظامت املجتمع املدين إىل املساءلة الشعبية ،2 و هذا 
يف سياق املحاسبة الدورية و رشطية مشاركة املواطن يف محاية الصالح العام.

 1
الذين سامهوا بشكل واسع يف جمال  املعارصين  السياسيني  املفكرين  ابرز  David Easton من   يعترب دافيد أسيتون 
, حيث وضع النموذج  , و كذلك من أهم األكاديميني املتخصصني يف حتليل النظم السياسية  حتليل الظواهر السياسية 
التحلييل املعروف باسم نموذج "املدخالت و املخرجات" Inputs and Outputs بنظرة وظيفية .يبني دافيد أسيتون 
نظريته يف النظم السياسية عىل أساس أن الظاهرة السياسية هي عبارة عن جمموعة من العالقات املتداخلة و العنارص 
املتفاعلة , و التي تتكون أساسا من نظام System و حميط Environment ، لالطالع أكثر:  

Professor David Easton: Influential political scientist : http://www.independent. 
co.uk/news/obituaries/professor-david-easton-influential-political-

  scientist-9770166.html
حسني عبد القادر, احلكم الراشد يف اجلزائر و إشكالية التنمية املحّلية, مذّكرة ماجستري يف العلوم السياسية,   2

قسم العلوم السياسية،)غري منشورة(جامعة تلمسان2012/2011.ص ص: 30 31.
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إضافة إىل االعتامد عىل اخلطط اإلسرتاجتية، و هذا كمنطلق فعال لوضع املشاريع التنموية  متوافقة 
و طموحات اجلمهور و وضع اسرتاجتيات مراجعة و تقويم للسياسات العامة .

2 – حمددات ترسيخ الديمقراطية التشاركية و احلوكمة املحّلية:
السلوك  فيها  نتاج عّد عوامل و حمّددات يشرتك  املحّلية  التشاركة و احلوكمة  الديمقراطية  تعترب 
خارج  االتساع  من  درجة  بلوغ  من  السياسية  العملية  إنجاح  قصد  املختلفة،  التنظيامت  و  البرشي 

إطارها الرسمي اجلامد حيث تكمن هذه العوامل و املحدّدات يف:

1.2 – التنشئة السياسية:
اختلفت تعريفات التنشئة السياسية ما بني وصفها بالعملية وكذا  تعريفها عىل أهنا حمّصلة عمليات 
اجتامعية و سياسية و تربوية، تؤّثر يف سلوكيات املواطن و حتديد فعاليته يف املجتمع خاصة يف شق 
النشاطات السياسية، و تكون التنشئة السياسية الفعالة هي مصدر وجود نخبة جمتمعية ناشطة سياسيا 
و اجتامعيا هلا دور تشاركي يف صناعة القرار، و كذا معاجلة القضايا املجتمعية التي متّس الصالح العام.

و  قيمه  و  حقائقه  و  معلوماته  خالهلا  من  الفرد  يكتسب  التي  العملّية  تلك   « أهّنا  عىل  تعّرف  و 
مثله السياسية و يكّون من خالهلا مواقفه و توجهاته الفكرية، و كذا اإليديولوجية التي تنعكس عىل 
و  االجتامعي  النشاط  يف  اندماجه  قياس  مصدر  تعترب  كوهنا  إىل  إضافة  اليومية  خمرجاته  و  سلوكياته 
السيايس داخل املجتمع, من جهة أخرى تعترب التنشئة السياسية بمثابة عملية تغذية دائمة لنشاط النظام 
صورة  يف  املمّررة  السياسات  و  املناهج  جمموع  و  االجتامعية  القنوات  طريق  عن  ذلك  و  السيايس، 

خربات و جتارب و األهم كوهنا تعترب مراحل تكوين املواطن أو الفاعل السيايس بشكل عام.1

و قد أشار إليها هايمن2 يف كتابه التنشئة السياسية عىل أهنا “عملية تعّلم الفرد املعايري االجتامعية 
عن طريق مؤسسات املجتمع املختلفة و التي تساعده عىل التعايش سلوكيا معها«، و يعّرفها  ريتشارد 
داوسن و آخرون يف كتابه التنشئة السياسية: دراسة حتليلية   الصادر سنة 1968 عىل أهّنا » العمليات 

للنرش,االردن،  الدولية  العربية  املؤسسة  املجتمع,  تنمية  يف  دورها  و  السياسية  التنشئة  الطبيب,  زايد  مولود   1
2001، ط1، ص:11

2  هربرت هايمن "Herbet Hyman" الذي يعترب السباق يف تناوله ملوضوع التنشئة السياسية من 
 Political Socialization : Study in the Psychlogy political" اجلانب النظري والتطبيقي يف مؤلفه

beheviar"، و هو أستاذ علم االجتامع يف كل من جامعة كولومبيا )1969-1951( وجامعة ويسليان )-1969
1985(. و لالطالع أكثر:

 Identifiant IdRef: https://www.idref.fr/030757479#
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التي يكتسب الفرد من خالهلا توجهاته السياسية اخلاصة معارفه، مشاعره و تقييامته البيئية و حميطه 
السيايس.1

و تعترب التنشئة السياسية كوهنا حمّصلة عمليات تلقني و مترير لقيم ومعتقدات و توجهات يكون 
مرورا  و  األرسة  :أوهلا  املختلفة  االجتامعية  املؤسسات  خالل  من  هذا  و  السيايس،  النظام  مصدرها 
باملدرسة و اجلامعة و املؤسسة العسكرية و اجلمعيات األهلية و خمتلف املؤسسات اإلدارية و الرتبوية 
داخل املجتمع، و هذا كآلية للحفاظ عىل ديمومة و استمرارية النظام السيايس و تكون يف إطار حلقة 
وظيفية تضاف إليها خمرجات الثقافة السياسية السائدة يف املجتمع فتجد هنا الفرد يؤّثر و يتأثر و يف 
تفاعل دائم مع املجتمع السيايس من خالل مكتسباته السياسية و االجتامعية و اإليديولوجية، و كذا 
من خالل مسامهته و انعكاسات الثقافة السياسية عىل امليدان العميل و اضطالعه باملامرسات السياسية 

للهيئات من القاعدة إىل القّمة.

ولعملية  التنشئة السياسية مكونات تساهم يف حتديد شكل املجتمع السيايس و خصائصه االجتامعية:

	 السياسية. ومن التنشئة  املكتسبة هي إحدى مكونات  الفرد  ثقافة  إن  املكتسبة:  الفرد  ثقافة 
فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  وقيم  وسلوك  ثقافة  من  التنشئة  يكتسب  أن  الفرد  يستطيع  خالهلا 
ويكتسب الفرد تلك الثقافة يف السنوات املبكرة من حياته فتكون جزء من شخصيته وقد تتطور 
تلك القيم والسلوكيات نتيجة تطور املجتمع ونظامه السيايس، وختتلف أنامط التنشئة السياسية 
للفرد نتيجة التساع مداركه وتنوع ثقافاته فيدخل يف مرحلة التقييم واملقارنة بام كسبه وأكتسبه 
من التجربة العمرية وجماهلا املعريف ومراحلها وحمطاهتا، والتأثري الثقايف للمدرسة والعالقات مع 

األرسة واملجتمع ووسائل اإلعالم واالتصال.2

	 الذاتية لشخصيته  تبعًا  آلخر  إنسان  من  ختتلف  الذاتية  الفرد  ثقافة  إن  الذاتية:  الفرد  ثقافة 
من  جزء  الثقافة  تلك  جيعل  مما  املنتقاة،  وثقافته  العلمي  وحتصيله  واملجتمعي  األرسي  وحميطه 
شخصيته فيدافع عنها وهيتم بأمرها، والثقافة السياسية للفرد تتمحور حول جمموعة من الضوابط 
املعرفية واآلراء السياسية واالجتاهات الفكرية والقيم االجتامعية تتبلور يف عالقة الفرد مع سلطة 
النظام احلاكم، وهذه الثقافة الذاتية حتكم ترصفات الفرد داخل النظام السيايس سوى كان حاكم 

أم حمكوم. كام تؤثر يف سلوك الفرد السيايس داخل إطار املجتمع.

املرجع نفسه,ص:12  1
ناجي الغازي,دور مؤسسات املجتمع املدين يف التنشئة السياسية.6 ماي 2009. اسرتجعت املوقع   2

بتاريخ2016/05/01
.http://www.najialghezi.com/index.php
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	 السياسية للتنشئة  الرئيسية  املكونات  من  السياسية  املؤسسة  السياسية:ثقافة  املؤسسة  ثقافة 
سواء تلك التي تتبناها الدولة )ثقافة النظام( أو األحزاب السياسية، وهذه الثقافة ال خترج عن 
األطر الفكرية والفلسفية لألنظمة و األحزاب داخل السلطة وخارجها، ومن خالل تلك الثقافة 
حتاول األحزاب واألنظمة احلاكمة أن تفرض قيمها وأيديولوجياهتا سوى كانت ديمقراطية أو 
دكتاتورية، رأساملية أم اشرتاكية، وعىل الرغم من أن هناك فرق شاسع بني التنشئة السياسية يف 
املرجعية  أن اهلدف هو واحد من حيث  ،إال  الدكتاتورية  الديمقراطية واملجتمعات  املجتمعات 
الثقافية للفرد يف املجتمع باعتبارها احد مكونات التنشئة السياسية، وثقافة التنشئة السياسية يف 
األنظمة الديمقراطية حترص عىل حتديد الوظائف السياسية للفرد يف املجتمع عىل أساس اإليامن 
برضورة الوالء للوطن والتعلق به، لكون اإلحساس باالنتامء للوطن من أهم املعتقدات السياسية 
للتنشئة السليمة. كام حتدد ثقافة التنشئة األطر العامة للعمل السيايس وتغذية املواطن بمعلومات 

سياسية واجتامعية واقتصادية من واقع البيئة السياسية.1

2.2 - الثقافة السياسية:
تعددت تعريفات الثقافة السياسية بحسب اختالف مرجعية التحليل لّكل حقل معريف من العلوم 
اإلنسانية و االجتامعية، حيث يعّرفها »موريس ديفرجي«2 أهنا اجلانب السيايس من الثقافة املجتمعية 
القواعد اجلامعية  املشرتكة و جمموعة  أهنا جمموعة األهداف اجلامعية  ماكريدس3«  يعّرفها »روي  و   ،
, بينام عّرفها »صامويل بري« عىل أهنا مزيج من الثقافة و القيم و املعتقدات و املواقف  املتعّلقة باحلكم 

المرجع نفسه.  1
2   موريس دوفرجيه ، بروفيسور يف القانون الدستوري و النظم السياسية املقارنة يعترب من أعمدة الدراسات 
السياسية املقارنة و القانون الدستوري يف التاريخ املعارص ، بدأ مساره األكاديمي من خالل االهتامم باألحزاب السياسية 
واألنظمة االنتخابية. ومن هذه التجربة ، استمد مادة كتاب " األحزاب السياسية" الذي صدر عن دار" أرمان كلولني" 
عام 1951. وأعيد طبع الكتاب تسع مرات، وترجم إىل قرابة عرش لغات. ومن كتبه املرجعية األخرى، " مدخل إىل 

السياسة" و" امللكية اجلمهورية"و" الديمقراطية بدون الشعب". 
احلقوق  وكلية  اليونان  يف  أثينا  كلية  وخريج  تركيا،  اسطنبول،  مواطني  من  كان  ماكريديس  الربوفيسور     3

بجامعة باريس، مع الدكتوراه. من جامعة هارفارد. عمل يف مكتب اخلدمات االسرتاتيجية يف احلرب العاملية الثانية
السياسية  "األفكار  له  العامة.  والسياسة  املقارنة  والسياسة  الفرنسية،  السياسة  كتب تسعة كتب ومقاالت عديدة عن 
املعارصة" )ليتل، براون، 1983(. و كان روي ماكريدس متخصص يف علم االجتامع السيايس حيث كانت له اسهامات 

عديدة يف هذا احلقل املعريف. لالطالع اكثر:
NEW YORK TIME : http://www.nytimes.com/1991/12/31/obituaries/roy-c-
macridis-72-a-professor-of-politics.html  
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املتعّلقة بكيفية تويّل و ممارسة احلكم و كذا ما ينبغ فعله أثناء احلكم.1

كام انرصف كل من »جابريال املوند و سيدين فاربا »إىل تعريف الثقافة السياسية يف كتاهبا املتعّلق 
بالثقافة املدنية، عىل أهّنا التوزيع العام لتوّجهات األفراد إزاء أغراض سياسية .

حيث عّرفها »جابريال أملوند« أهّنا نسق من املعتقدات والرموز  و القيم التي حتّدد موقع الفعل السيايس 
ضمن توزيع معنّي للقيم و االجتاهات و األحاسيس و املهارات السياسية،2 و عّرفها سيدين فاربا أهنا نسق 

من املعتقدات اإلمربيقية و الرموز التعبريية و القيم التي حتدد وضعية و مكان الفعل السيايس.

و قد وضع أملوند و فاربا أبعاد للثقافة السياسية تتمّثل يف البعد املعريف و الذي يشمل كل التوجهات 
اجلامهريية اجتاه شكل النظام السيايس و األغراض السياسية، و البعد العاطفي و الذي حيتوي درجة 
الوفاء و الوالء للنظام السيايس و احتاملية وجود اغرتاب سيايس من طرف األفراد، أما أخريا فجاء 
البعد التقييمي و هو جمموع األحكام القيمية التي تطلقها اجلامعات عىل مجلة خمرجات النظام السيايس 

و العملية السياسية و حمتويات السياسات العامة.

و من جهة أخرى حيدد لنا كّل من جابريال املوند و فاربا أنامط الثقافة السياسية و التي تنقسم إىل:

• يف 	 يشاركون  ال  السلبيون،  املواطنون  يف  تتمّثل  والتي   الرعائية  أو  الرعوية)التقليدية(:  الثقافة 
االنتخابات و ليست هلم نشاطات سياسية أو أي عالقة التنظيامت السياسية أو النقابات و اجلمعيات، و هناك 
انعكاس لعدم االهتامم بالشؤون السياسية، مع استثناء األمور األمنية التقليدية املتعّلقة ببنية النظام السيايس.

• ببنية سلطوية ممركزة، تتمّثل يف مواطنني يعون وجود 	 املتعّلقة  التابعة )اخلضوع(: و  الثقافة 
القرارات  جمموع  عىل  اعرتاض  أي  دون  واألمنية  السياسية  السلطات  يطيعون  و  خاضعون  السلطة 
الصادرة من النظام السيايس، و هذا انعكاس للنظم السياسية الدكتاتورية و الشمولية و هذا ما يدفع 
الناس إىل متابعة القضايا السياسية لكن دون أي مشاركة من طرف األفراد يف رسم السياسات العامة.

• الثقافة املشاركة)املسامهة(: او الثقافة املدنية أو حتى الثقافة الديمقراطية و هي تشمل جمموع 	
األفراد ذوي االطالع العام بالشؤون السياسية و املهتمني بالصالح العام، و عىل تفاعل دائم مع السلطة 

 S.n.Roy.moderncomoarative politics :approaches; methods and  1
essues,Phl learning.2004,p.97

جابريال املوند.بنجام باول.روبرت مندت.تر:حممد زاهي بشري املغرييب. السياسة المقارنة: إطار نظري، )د ب ن   2
.د د ن(.ص:103
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السياسية، و مشاركني يف صياغة السياسات العامة عن طريق مجلة املطالب الدورية املرفوعة للنظام 
السيايس , و التي تتبع بعملية تقييم ملخرجات النظام من قرارات و سياسات و ترشيعات.1

3.2 – املشاركة السياسية:
تعرف املشاركة السياسية بأهّنا » تلك األنشطة السياسية التي يشارك فيها أفراد املجتمع يف إطار 
اختيار و صنع السياسات العامة بشكل مبارش أو غري مبارش، و هذا ما يعني إرشاك األفراد يف مجيع 

مستويات النظام السيايس.

و املشاركة السياسية تعني  يف أوسع معانيها ،حق املواطن يف أن يؤّدي دورا معّينا يف عملية صنع 
السياسات و القرارات ذات صلة بالشأن العام ، و تعني أيضا يف أضيق معانيها حّق ذلك املواطن من 

مراقبة هذه القرارات من باب التقييم البعدي و متابعتها.

و يف ذلك يمّيز »جالل عبد اهلل معّوض« بني املشاركة و االهتامم و التفاعل و التجاوب فاالهتامم 
السياسية و هياكل  القرارات  املواطن و مجلة  السلبية، و هذا بوجود حّس العالقة ما بني  يعني عدم 
العاّمة، وهذا ما يعطي استقاللية ملفهوم  اعتبارها جزء من احلياة االجتامعية  السياسية و  املؤسسات 

االهتامم عن املشاركة و بقائه يف إطاره الشعوري النفيس و عالقة التأثري و التأثر.

أّما التفاعل هو نفسه التجاوب وهو ذوبان وجود األفراد يف نطاق أوسع و هو الوجود السيايس و 
هنا جيّسد الفرد أطروحة اإلنسان كائن اجتامعي سيايس، حيث يتوّسط التفاعل النسق الرابط ما بني 

االهتامم و املشاركة، إذ أن لالهتامم أن يتحّول ملشاركة و كام للمشاركة أن تفرض التفاعل.

كام تعترب املشاركة السياسية العصب احليوي للمامرسة الديمقراطية و قوامها األسايس، و التعبري 
العميل الرصيح لسيادة قيم احلرية و العدالة و املساواة داخل املجتمع ، و كذلك تعترب مؤرّشا أساسيا 
لتقّدم أو ختّلف املجتمعات،2 فاملشاركة السياسية حسب كّل من »كريستوفر أرترتون3 و هاالن هان 

ثامر كامل حممد اخلزرجي النظم السياسية احلديثة و السياسات العامة: دراسة معارصة يف اسرتاتيجيات   1
إدارة السلطة ، دار جمدالوي للنرش و التوزيع،األردن،2004.ص101

حممد عاطف غيث. جماالت علم االجتامع املعارص: أسس نظرية و دراسات واقعية دار النرش للمعرفة   2
احلديثة، االسكندرية،1982،ص:16

3   . كريستوفر "كريس" أرتريتون هو دكتور و أستاذ إلدارة السياسية و عميد  املدرسة العليا لإلدارة السياسية 
يف جامعة جورج واشنطن، أول مدرسة يف البالد للسياسة املهنية. قبل انضاممه إليها كعميد  يف عام 1987، كان الدكتور 
أرتريتون أستاذا يف جامعة ييل ملدة عرش سنوات، دّرس يف كل من قسم العلوم السياسية وكلية التنظيم واإلدارة. ويف 
الفرتة من 1975 إىل 1988، لعبت أرتريتون أيضا دورا نشطا يف معهد علم السياسة يف كلية كينيدي احلكومية التابعة 
جلامعة هارفارد، وقد خدم يف مخس جمموعات من جلان التدريس خالل تلك الفرتة. الدكتور أترتون هو خريج كلية 
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لكنها تشمل مجيع  و  االنتخاب  و  التصويت  فقط عىل  ليست مقترصة  السياسية  املشاركة  كتاب  »يف 
حول  تتمحور  التي  و  الواسع،  بنطاقها  السياسية  العملية  نطاق  يف  تدخل  التي  املساعي  و  األنشطة 
األهداف  بتعدد  األنشطة  تتعدد هذه  و   ، معّينة  نخبة  و  أو حتى طبقة سياسية  هيئة  أو  فئة  التأثري يف 

)نقاشات سياسية، مشاركة يف اجتامعات، متويل محالت انتخابية...(1

اآللية  تعترب  أهنا  منطلق  من  التشاركية  الديمقراطية  جتسيد  يف  السياسية  املشاركة  أمهية  تتجىّل  كام 
هي  السياسية  املشاركة  أن  حيث  السيايس،  والتحديث  للدولة  املؤسيس  البناء  إرساء  يف  األساسية 
نتاج العمليات االجتامعية و االقتصادية املرتبطة بالتحديث، و هذا ما يتيح فتح املجال أمام األفراد 

للمسامهة يف بلورة نظام ديمقراطي واسع النطاق و متعدد الفواعل.

3 – الفواعل االجتامعية ودورها  يف ترسيخ الديمقراطية التشاركية يف اجلزائر:
يعترب موضوع الديمقراطية التشاركية و احلكم الراشد سواء عىل املستوى املحيّل أو حّتى املركزي 
من املواضيع الناشئة يف الدراسات السياسية حيث يعترب من إفرازات املواثيق الدولية و جهود املنظامت 
الدولية لتجسيد نظم احلكم الديمقراطي يف دول العامل، وفق معايري احلكامة و الرشادة السياسية و 
أسس الشفافية و املساءلة، لكن مع ذلك يبقى حتقيق الديمقراطية التشاركية و احلوكمة السياسية يف 
النمط من احلكم  اجلزائر مرهونا بوجود مؤسسات اجتامعية و سياسية، متّهد لتجسيد و تطبيق هذا 
املحيّل خاّصة يف ظّل وجود معّوقات حتول دون الولوج السلس للفرد يف تسيري شؤونه مناصفة مع 

اهليئات اإلدارية و السياسية املوجودة يف اجلزائر.

-1.3 املجتمع املدين كمؤّطر للسلوك الفردي:
عرف مفهوم املجتمع املدين توسعا كبريا يف استخداماته بشكل غري مسبوق خاصة يف العقد األخري 
من القرن العرشين، و ذلك ليام بات حيمله من دالالت و أبعاد خمتلفة، اختلفت من استعامله كنظري 
للمجتمع السيايس و تارة كمرادف للتشكيالت و املؤسسات االجتامعية و تارة أخرى كمرادف للبنى 

الفرعية التي حتمل دالالت دينية و مذهبية معّينة.2

ترينيتي، وحاصل عىل درجة املاجستري يف العالقات الدولية من اجلامعة األمريكية، وحصل عىل درجة الدكتوراه. يف 
العلوم السياسية من  يف عام 1974. لالطالع أكثر:

Graduate School of Political Management :GSPM, https://gspm.gwu.edu/dr-
 christopher-arterton

1أمحد وهبان.التخّلف السيايس و غايات التنمية السياسية،دار اجلامعة اجلديدةللنرش، االسكندرية،2000 ، ص:39 
علي عبد الصادق،مفهوم المجتمع المدني"قراءة أولية"،اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة،2007،ص:07  2
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إّن االهتاممات احلديثة هبذا املفهوم و الذي أضحى يعّد الوسيط اجلوهري لعملية التفاعل السيايس 
بني الفاعلني االجتامعيني و املؤسسات السياسية الرسمية، و هذا كونه آلية ملأسست السلوك الفردي 
و دمج الفرد ملناقشة ومشاركة اجلامعة يف صناعة القرار أو اخلوض يف احلياة السياسية، و لعّل مفهوم 
املجتمع املدين يدفعنا إىل إلقاء الضوء عىل قضايا أساسية تعترب احلجر األساس لرتسيخ الديمقراطية 
التشاركية و هي كل من املواطن الصالح و املواطنة و املجتمع السيايس، الدولة، احلريات األساسية، 
و منظومة القيم املساندة لوظائف منظامت املجتمع املدين و باقي التشكيالت االجتامعية لكوهنا الرابط 
الرئييس بني املواطن و الدولة ومؤسساهتا، و كذلك ضّم جمموعة من اهليئات غري احلكومية الفاعلة 
التنظيامت سواء  مثل هذه  كانعكاس ألساس وجود  و هذا  العاّمة،  الشؤون  و  السياسية  القضايا  يف 

بالرجوع إىل تارخيها يف مراحل خمتلفة من تاريخ أوروبا احلديث.1

يف ظّل التغرّي يف وظائف الدولة االجتامعية، حتت تأثري املستجّدات املحّلية و العاملية، حيث باتت 
املحّلية، و أضحت  التنمية  املبارش إىل فاعل رشيك يف عملية  الدولة من كوهنا املرشف  حتمية حتّول 
ممّا  منها،  املحلّية  التنمية خاصة  الرشكاء االجتامعيني يف عملية  لتعدد  نموذجية  اآللية  التشاركية هي 
يف  اجلامهريي  و  الفردي  السلوك  مأسست  و  تأطري  يف  املسؤولية  حتميله  و  املدين  املجتمع  دور  عّظم 

عملية املشاركة يف صياغة خطط تنموية.

نني للمجتمع املدين لتشمل كل األفراد واألشخاص واملجموعات  لقد اتسعت رقعة املسامهني املكوِّ
الدولة  السياسية وأجهزة  املستقل عن األحزاب  املجتمعي  العمل  التي تنشط يف  املدنية  واملؤسسات 
واحلكومة، ومنها مجعيات األحياء والتعاونيات والوداديات والنوادي األدبية والفاعلون العموميون 
والتجار  واملهنيون  اخلاصة،  احلاجات  وذوي  املعوزين  ومجعيات  واخلريية  الدينية  واملنظامت 
املدين  الفاعل  املستقلون، وتأيت أمهية  املهنية، والصحفيون  والنقابات  الفنانني  واحلرفيون، ومنظامت 
هنا، يف املشاركة الفعالة يف بناء الديمقراطية املبنية عىل الرشاكة املتعددة والواسعة ملكونات املجتمع 
والتي تقطع مع النموذج البريوقراطي اآليت من أعىل إىل أسفل والذي ال يعرتف باملبادرات الفردية 
وال بإرشاك املواطن يف تسيري شؤون البالد، إّن املجتمع املدين الفاعل واملؤثر هو رأس املال االجتامعي 
القوي الذي يرافق رأس املال السيايس واالقتصادي يف بناء دول قوية مبينة عىل النظام الديمقراطي 
الذي تتعدد فيه الُسلط بني سلطة احلكومة واألحزاب والربملان والصحافة والقضاء ثم املجتمع املدين 

من دون أن تطغى سلطة عىل أخرى ومن دون أن يتم تطويع سلطة لصالح سلطة أخرى.2

أماين قنديل, املوسوعة العربية للمجتمع املدين، اهليئة املرصية العامة للكتاب،القاهرة،2008،ص:45  1
http://www. أنموذجا،  :املغرب  الديمقراطي  البناء  املدين يف  املجتمع  أدوار  ايت خرواش،  مصطفى   2

mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D
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2.3 –  واقع تنظيامت املجتمع املدين اجلزائري يف ترسيخ احلوكمة املحّلية:
عىل  املوجود  االختالل  إىل  نشري  أن  علينا  اجلزائر  يف  االجتامعية  التنظيامت  لواقع  أولية  قراءة  يف 
و  الرشعية  أزمة  هو  اختالل  أول  و   ، عاّمة  بصورة  التنظيامت  خيّص  فيام  الواقعي  و  النظري  السياق 
مستوى تآكلها يف ظّل التعددية السياسية املقّيدة املمنوحة سواء من ناحية مبدأ التداولية املشّوهة التي 
تشهدها التنظيامت االجتامعية و حتى السياسية يف اجلزائر حيث هناك رفض ملبدأ التداول عىل السلطة 
بصورة مستقّرة و مقبولة من معظم األطراف، و هذا زيادة عىل مبدأ اهلوّية و التي رمت بظالهلا عىل 
زيادة  العلامين،  املنطلق  و  الديني  املنطلق  السّيام  و  اجلزائر  يف  املدين  املجتمع  تنظيامت  فعالية  و  دور 
الوطنية  العروبة، اإلسالم،   ( املواطن اجلزائري  تتجاذب  التي  الثقافية و االجتامعية  عىل الرصاعات 
و  الشخصية  الصفات  جمموع  يف  اجلزائري  للمواطن  بالنسبة  اهلوّية  تتمحور  حني  يف  املاّدية...(،  و 
النسيج  املعنوية اجلزائرية، و االندماج يف  الشخصية  إىل  باالنتامء  له  التي تسمح  العلمية  اإلمكانيات 

االجتامعي و االنصهار حتت غطاء املواطنة الصاحلة.1

وباتت مؤّخرا ظاهرة التضّخم احلزيب، وتعاظم أعداد تنظيامت املجتمع املدين باختالف توجهاهتا 
و مسمياهتا يف اجلزائر إىل لفت انتباه الباحثني يف الشأن السيايس و االجتامعي عىل حّد سواء، و هذا 
ملا متّثله من أمّهية نظرية اصطدمت بواقعية املخرجات الباهتة للتنظيامت االجتامعية يف اجلزائر و هذا 

لعّدة اعتبارات منها:

أ. فشل تنظيامت املجتمع املدين من تفعيل دورها الرقايب واملحاسبي.

ب. اتساع املشكل البنيوي واملتمّثل يف عدم تعبريها عن القوى االجتامعية احلقيقية، واإلبقاء عىل 
القنوات التقليدية الفاعلة عىل غرار األوقاف والطرقية يف أطر تارخيية حمددة.

ج. تزايد صور التبعية املالية لتنظيامت املجتمع املدين واملنظامت غري احلكومية، وهذا ما ينعكس عىل سياساهتا 
وممارساهتا وتغليب امليول الرصيح أو الضمني جلدول أعامل املانح سواء كانت هيئات حكومية أو خاّصة.2

االجتامعي  النسيج  تشويه  يف  يساهم  ممّا  عرب-وطنية،  ومقاربات  جتارب  استنساخ  حماولة  د. 
قضايا  دعم  النسوية،  )املقاربة  القضايا  من  العديد  خيّص  فيام  غربية  أطروحات  مترير  وكذا  الوطني، 

النوع االجتامعي حقوق اإلنسان...(.

يف  ماجستري  رسالة  االستقالل  وبعد  االستعامرية  الفرتة  إبان  اجلزائري  املدين  املجتمع  واقع  بوالفة،  حّدة   1
ص  باتنة,2011/2010,ص  جامعة  السياسية،  العلوم  قسم  منشورة،  غري  املقارنة  واحلكومات  العامة  السياسات 

114.115:
املرجع نفسه، ص:115  2
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إضافة إىل ما سبق تعترب املؤّثرات السياسية والقانونية التي يامرسها النظام السيايس اجلزائري عائقا 
والسياسية  االجتامعية  وظيفته  ممارسة  من  وتنظيامته  املدين  املجتمع  دور  تقويض  يف  يساهم  جوهريا 
و  أعامهلا  تنظيم  بحجة  وذلك   اجلمعوية  للمامرسات  القانوين  التقييد  عىل  عّقبنا  إن  وهذا  بفعالية، 
وظائفها وفقا لتنظيم أو قانون يفنّد ادعاءات اجلهات الرسمية لفتحها ملجال ممارسة احلريات الفردية 
و اجلامعية، و هي باألساس تضع عقبات قانونية الغرض منها ترسيخ التبعية لتنظيامت املجتمع املدين 

للدولة وظيفيا و سلوكيا.1

أّما فيام خيّص املؤّثرات السياسية فجّلها يتمحور حول جدلية عالقة الدولة و املجتمع املدين ما بني 
الشّد و اجلذب و هذا يف سياق هامش احلّرية النسبية املمنوحة من طرف الدولة، لكن دون السامح 
الدولة يف  مقاومة توجهات و سياسات  تفعيل دورها األسايس، و هو  املدين من  املجتمع  لتنظيامت 
و  صحّية  غري  املدين  باملجتمع  الدولة  عالقة  أن  إال  حقوقهم،  محاية  و  األفراد  متطلبات  ترقية  سبيل 
هذا يتمّثل يف صور السيطرة و التوجيه السيايس الذي متارسه الدولة بمؤسساهتا عىل املجتمع املدين 
و ممارسة الضغوطات و تشكيل قيود إدارية و تنظيمية و مالية و أمنية زيادة عىل الضوابط القانونية 

سالفة الذكر.2

3.3 –االسرتاتيجيات البديلة لقيام جمتمع مدين فّعال ومشارك:
الديمقراطية  تفعيل  يف  املدين  املجتمع  بأمهية  البلد  يف  العليا  السلطات  إيامن  من  انطالقا   
التشاركية، سارع صانع القرار يف اجلزائر إىل منح هامش حرية و جمموعة وظائف و اختصاصات  يف 
إطـار إصالحات التـي عرفتها بدسرتة عضوية تنظيامت املجتمع املدين يف اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 
االنتخابات ، حيث تنّص املـادة 194 من التعديل الدستوري 2016 عىل أن حتدث هيئة عليا مستقلة 
ملراقبة االنتخابات . ترأسها شخصـية وطنيـة يعينهـا رئيس اجلمهورية بعد استشارة األحزاب، وتتكون 
بشكل متساو من قضاة يقرتحهم املجلس األعىل للقضـاء ويعيـنهم رئيس اجلمهورية وكفاءات مستقلة 

يتم اختيارهم من ضمن املجتمع املدين يعينها رئيس اجلمهورية.3

حينام   »: بقوله  املحلية  اجلامعات  إصالح  أهداف  أهم  التشاركية  الديمقراطية  حتقيق  اعترب  كام 
عبد اهلل ساعف املجتمع املدين يف الفكر احلقوقي العريب، ورقة بحث مقّدمة للندوة الفكرية، مركز دراسات   1

الوحدة العربية،" املجتمع املدين ودوره يف حتقيق الديمقراطية"، بريوت، سبتمرب1992,ص:268.
حسني توفيق ابراهيم,النظم السياسية العربية “االتجاهات الحديثة في دراستها “،مركز دراسات الوحدة   2

العربية،بريوت،ط1. 2005(،ص:190
مجلة دفاتر السياسة و القانون، األمني سويقات، "دور اجملتمع املدين يف تكريس الدميقراطية التشاركية"، العدد17،   3

جوان 2017، ص. 247.
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وضعت احلكومـة بتعليامت من مؤسسة الرئاسة  ، إصالح اجلامعات اإلقليمية يف صلب إصالحات 
الديمقراطية املحلية ومنحها كافة الوسائل  إنام كان القصد من ذلك تعزيز  مهام الدولة وهياكلهـا ، 
انتهاج الالمركزية  لتثبت وجودها ، ولقد قطعت اجلزائر اليوم ، شوطا كبريا يف مسعاها القائم عىل 
وفك التمركز بأسلوب عميل وتدرجيي ، وذلك من أجل التحكم األفضل يف الواقع امليداين ، وتقريب 
املسافات بني مراكز القرار والفضاء اإلقليمي ومن أجل حتقيـق تسـيري جـوار ي فعـال وشفاف يقيض 

عىل كل العراقيل البريوقراطية ».1

2017 عىل التحضري إلعداد مرشوع ميثاق قانون الديمقراطية  وعزمت احلكومة اجلزائرية سنة 
التشـاركية، ينـدرج ضمن املشاريع التي جتسد القيم الدستورية، ويسمح برتسيخ طرق تشاركية حقيقية 
بني السلطات العمومية واملـواطن، وتعتزم وزارة الداخلية واجلامعات املحلية طرح مشاريع قوانني 
لوضع  السبل  دراسة  عىل  يعمل  مشرتك  وزاري  عمـل  فوج  تنصيب  وتم  والوالية،  للبلدية  جديدة 
املحلية. وهيدف  الشؤون  بتسيري  املتعلق  الدستوري  للمواطنني بمامرسة حقهم  التي تسمح  اآلليات 
عمل هذا الفوج إىل إجياد صيغ مالئمة لتجسيد إرشاك املواطنني يف تسيري الشؤون املحلية، واإلرساع 
إىل وضع اآلليات املناسبة ما يسمح باالستجابة لتطلعات املواطنني، رغم أن الترشيع اجلزائري وضع 
14 مادة قانونية تدعو إىل إرساء الديمقراطية التشاركية، والقضاء عىل البريوقراطية والرشـوة بجميـع 

أشـكاهلا، وحتسـني اخلدمة العمومي.2

إضافة إىل ذلك تعمل اجلزائر، يف إطار التعاون مع االحتاد األورويب وبرنامج املتحدة اإلنامئي،   
إىل دفـع قـدرة السـلطات املحلية واملجتمع املدين عىل ترقية التنمية املحلية. وتم إمضاء اتفاق لتمويل 
قيمتها  مالية  بمسامهة  املحلية« ممول من االحتاد األورويب  والتنميـة  التشـاركية  »الديمقراطية  برنامج 
والديمقراطية  االسرتاتيجي  التخطيط  أنظمة  حتسني  عىل  الربنامج  هذا  سيعمل  يورو.  ماليني  ثامنية 
املحلية عرب دمج املرأة والشباب، وإرشاكهم يف احلوكمة عىل خمتلف مسـتوياهتا، خصوصا يف الواليات 
والبلديات. ويتوىل هذا الربنامج ترقية املواطنة الفاعلة والقدرة عىل املسامهة التامة يف التنمية املحلية. 
احلوكمـة  يف  دورها  لضامن  قدراهتا  من  للرفع  النموذجية  البلديات  من  عدد  يف  املبادرة  تفعيل  ويتم 
املجتمع  وتدخالت  التمثيل  جماالت  وتوسيع  املواطنني،   11 لفائـدة  اخلـدمات  وحتسـني  بتحـديث 

املدين وخاصة املرأة والشباب.3
المرجع نفسه،ص.252.  1

مجلة دفاتر السياسة و القانون، "عبد اجمليد رمضان، الدميقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الدميقراطية التشاركية حالة   2
اجلزائر"، العدد16،جانفي 2017، ص.78.

المرجع نفسه، ص.79.  3
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عىل ضوء ما سبق ذكره فان املجتمع املدين و التشكيالت االجتامعية يف اجلزائرال تزال يف حاجة إىل 
اسرتاتيجيات فعلية تقوم عىل ترسيخ استقاللية هذه التنظيامت، و كذا تعمل عىل تكريس مبادئ احلكم 
الراشد و الديمقراطية التشاركية وهذا من منطلق وظيفتها األساسية حتت غطاء جتسيد إرادة املواطن 
علينا  الصدد  هذا  يف  و  السيايس،  النظام  و  املواطن  بني  فعالة  اتصال  كقنوات  التموقع  إىل  سعيها  و 
رصد جمموعة اسرتاتيجيات تقودنا إىل تنميط دور املجتمع املدين يف ترسيخ الديمقراطية التشاركية و 
احلوكمة املحلية سواء عىل مستوى املجالس املنتخبة أو عىل مستوى املنظومة اإلدارية املحلية و هي 

كااليت:

أ. اسرتاتيجيات السلطة السياسية لتفعيل الرشاكة االجتامعية:

 واجلامعية 	 الفردية  احلّريات  وترقية  بصيانة  اخلّاصة  والترشيعات  القوانني  يف  النظر  إعادة 
وحقوق اإلنسان، وكذا الضوابط احلاكمة إلجراءات إنشاء اجلمعيات واملنظامت املدنية.

 التعديالت الدستورية التي استحدثت مفهوم الديمقراطية التشاركية مل ترافقها اسرتاتيجيات 	
ترتجم املبدأ الدستوري عىل الواقع السيايس، حيث ال يزال مفهوم الديمقراطية التشاركية مبهم من 

حيث التطبيقات ومدى حدود املجتمع املدين يف ممارستها.

 السيايس 	 والنظام  واملجتمع  الفرد  بني  التفاعل  عىل  قائمة  مشاركتية  سياسية  ثقافة  إرساء 
وتنمية روح املواطنة لدى الفرد و ترقية احلقوق السياسية و االجتامعية داخل املجتمع.

 االعتامد عىل تبليغ املواطن بشكل دوري ودائم بقضايا الشأن العام، واستعامل يف ذلك وسائل 	
االلكرتونية،  )املواقع  احلديثة  التواصل  وسائل  إىل  إضافة  إذاعة...(،  )ملصقات،  اجلواري  التبليغ 
صفحات التواصل االجتامعي، مواقع تواصل رسمية...( وإرشاك املواطن يف اجلهود التنموية املحّلية.

	 إزالة العراقيل اإلدارية واملامرسة البريوقراطية داخل املنظامت واملؤسسات احلكومية قصد
التمكني السلس ملتطلبات املواطنني.

ب. اسرتاتيجيات التنظيامت املدنية لتفعيل دورها كرشيك اجتامعي للمؤسسات الرسمية:

 بداية 	 التامة،  احلّرية  وسائل  بتوفري  وهذا  املحّلية،  اإلدارة  أعامل  عىل  الشعبية  الرقابة  تفعيل 
باألحزاب السياسية مرورا بتنظيامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم واالتصال.
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 لتنظيامت 	 اجلامعي  التسيري  مبدأ  عىل  تعمل  قيادية  وروح  وخربة  كفاءة  ذات  نخب  تكوين 
املجتمع املدين.

 القيام بدورات تكوينية وتدريبية، قصد تنمية القدرات وتأهيل الشباب للعمل اجلمعوي، 	
وهذا يف إطار متكني الشباب واملرأة من ممارسة النشاطات االجتامعية.

 العاّمة، وهذا  يف 	 القضايا  أثناء تعامله مع  الوعي الشعبي، خاّصة  العمل عىل رفع مستوى 
إطار تعزيز املشاركة اإلجيابية للمواطن يف صنع السياسات العاّمة.

خالصة:
و ممّا سبق يّتضح أّن الديمقراطية التشاركية و احلوكمة املحّلية هي نتاج تفاعل جّدي بني تنظيامت 
الدولة  يف  اإلدارية  و  السياسية  املؤسسات  خمتلف  بني  و  االجتامعية،  التشكيالت  و  املدين  املجتمع 
قصور  تعاين  اجلزائر  يف  القانونية  و  الترشيعية  النصوص  جمموع  أّن  و  املحيّل،  املستوى  عىل  خاصة 
التشاركية  الديمقراطية  تفعيل  أن  و  األفراد،  لدى  السياسية  االحتياجات  منظومة  وفق  التكييف  يف 
مرهون برصد آليات و اسرتاتيجيات تراعي مجيع اجلوانب االجتامعية، االقتصادية، الثقافية، الفكرية 
و القانونية- السياسية، و هذا من منطلق تشجيع الرشاكة مع األفراد و اجلامعات داخل املجتمع يف 
خطوة ترتجم تعزيز الصياغة التوافقية للسياسات العامة و املحلية، و كذا ترقية مفهوم املواطنة الفعالة 

داخل املجتمع السيايس.

وحوكمة  التشاركية  الديمقراطية  لتفعيل  حماوالهتا  يف  اجلزائر  قطعتها  التي  اخلطوات  لعّل  و 
املدرجة يف هذا  السياسات  تنفيذ  القصور ، خاصة عىل مستوى  مؤسساهتا ، ال تزال تعاين نوعا من 
منظامت  نشاط  يف  التحول  حيث  من  نوعية  قفزة  شهدت  األخرية  سنوات  العرش  أن  غري  الصدد، 
املجتمع املدين يف اجلزائر ، و هذا بلعبه دور مهم يف املسامهة بطرق عديدة قصد ترمجة مفهوم الرشاكة 
مع اهليئات الرسمية ليكون ذو أبعاد واقعية تعكس سعي منظامت املجتمع املدين لتطوير ذاهتا تنظيميا 
و فكريا بام يتوافق و تطلعات املجتمع اجلزائري، خاصة فيام خيص القضايا اجلوهرية من تسيري حميل، 
قضايا البيئة و املسامهة يف رسم سياسات بيئية ، املشاركة يف املجالس و اهليئات الوطنية ملامرسة دور 

قناة التواصل بني احلاكم و املحكوم.

ثقافة  النقابية كانت ذات دور فعال يف ترسيخ و نرش  التنظيامت  ولعّل  املؤسسات االجتامعية و 
الديمقراطية التشاركية يف اجلزائر، خاصة يف ظل انحصار املفهوم يف إطار اجلّدة و هذا كونه ظاهرة 
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و  قانونية  مواد  ذاته حرصها يف ظل  السيايس يف حّد  النظام  و حتى  اجلزائري،  املجتمع  جديدة عىل 
دستورية أقّرت بتكريس املفهوم يف ظل التعددية السياسية و إرشاك الفرد يف رسم السياسات املحلية.
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اهلجرة غري الشرعية وتداعياهتا على منطقة مشال إفريقيا
»اجلزائر منوذجا« 

د.بخوش صبيحة
أستاذة حمارضة »أ«املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة _ اجلزائر 

ملخص

هتدف هذه الورقة إىل تشخيص ظاهرة اهلجرة غري الرشعية اإلفريقية وتداعياهتا عىل منطقة   
شامل إفريقيا عامة واجلزائر خاصة، وذلك لكوهنا أصبحت واحدة من التهديدات اجلديدة يف املنطقة.

غري  اهلجرة  ظاهرة  إىل  بالتحليل  تتعرض  كوهنا  يف  املداخلة  هلذه  العلمية  األمهية  تكمن   
الرشعية اإلفريقية يف اجلزائر من حيث املسببات والتداعيات وكذا اآلليات املتبعة الحتوائها، وهذا 
التحقيقات  وكذا  بذلك  املعنية  اجلهات  عن  الصادرة  الرسمية  باإلحصائيات  االستدالل  خالل  من 

امليدانية ملختلف وسائل اإلعالم الوطنية.

الكلامت الدالة: اهلجرة غري الرشعية، التحديات األمنية، التداعيات األمنية والسياسية.

 Cette modeste intervention a pour objectif le dépistage et l’analyse 
du phénomène de l’immigration clandestine africaine et ses impacts sur 
l’Afrique du Nord en général et l’Algérie en particulier، sur la base qu’il fait 
l’objet de l’une des plus grandes menaces dans la région.

 L’importance scientifique de cette contribution réside  en sa 
recherche dans les causes et les impacts à travers la suggestion des 
dénombrements officiels ainsi que les investigations que la presse 
nationale a élaboré sur le champ.
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متهيد

مفاهيم  إىل  التقليدي  املفهوم  جتاوز  الذي  األمن  مفهوم  يف  بالتحول  األمنية  التهديدات  ارتبطت 
منطقة  يف  التهديدات  ميزة  هو  التوسع  هذا  ونفيس،  وقيمي  واجتامعي  اقتصادي  بعد  ذات  أخرى 
الساحل التي مل يعد ميكانيزمها األسايس اهلاجس األمني وإنام توسعت إىل أشكال أخرى أيضا بعضها 
مرتبط باجلريمة املنظمة وانتشار السالح واآلخر باهلجرة غري الرشعية، هذه التهديدات املختلفة التي 
تعرفها منطقة الساحل تأثرت بعوامل داخلية وخارجية وأثرت بدورها يف دول اجلوار وتعدهتا إىل كل 

منطقة املغرب العريب التي أصبحت مركزا النعكاسات األحداث وتطوراهتا يف الساحل اإلفريقي1. 

وباعتبارها كذلك، فقد برزت اهلجرة غري الرشعية كمصطلح بقوة يف العقود األخرية وأخذ وضعا 
متميزا يف وسائل اإلعالم ويف نقاشات راسمي السياسة العامة يف دول العامل بل أهنا أضحت إحدى 
القضايا القليلة التي أجربت دول العامل املتقدمة للتعامل مع الدول النامية بوصفها العبا أساسيا له 

دوره الرئييس يف احلد منها2. 

تنبع خطورة الظاهرة من كوهنا قضية ذات أبعاد متعددة وأثارها متصلة مبارشة ليس فقط   
باألمن االجتامعي واالقتصادي والثقايف للدول املستقبلة أو املصدرة هلا بل كذلك عىل دول العبور، 
وهي الدول التي تقع بحكم موقعها اجلغرايف يف الطرق الرئيسية للهجرة العاملية، وتشكل منطقة شامل 
إفريقيا من أقىص رشقها إىل أقىص غرهبا واحدة منها باعتبارها أداة ربط بني أوروبا وإفريقيا جنوب 

الصحراء.

دول العبور هذه )شامل إفريقيا( كثريا ما حتولت وبحكم األمر الواقع إىل مناطق استقرار للمهاجرين 
الرسيني العابرين يف األصل، وبالتايل أصبحت دوال مستقبلة للهجرة األمر الذي نجم عنه الكثري من 
االنعكاسات السلبية وهذا يف غياب رؤية واسرتاتيجية حمكمة حملية كانت أو إقليمية لتطويق الظاهرة 

واحتواءها. 

 
1  - عمر فرحايت، "اثر التهديدات األمنية اجلديدة يف الساحل عىل األمن يف املغرب العريب"، ورقة مقدمة يف 
 27 الرهانات والتحديات. يومي  الراهنة  التطورات  املغاربية يف ضوء  للدول  التحديات األمنية  الدويل حول  امللتقى 

و28 فيفري 2013، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة
االلكرتونية  املجلة  يف:  الغرب".  إىل  إفريقيا  من  الرشعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  يف  "قراءة  إسامعيل،  امحد   -   2
 ،www.qiraatafrican.com/systeme/brouser :قراءات افريقية، 7 أكتوبر 2012، عىل املوقع االلكرتوين

تاريخ املراجعة: 5 سبتمرب 2013
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وعليه حتاول هذه الورقة الكشف عن تداعيات ظاهرة اهلجرة غري الرشعية عىل منطقة شامل إفريقيا 
وسبل مكافحتها، وذلك من خالل حتليل النقاط اآلتية:

• دوافع اهلجرة اإلفريقية غري الرشعية.-
• تداعياهتا عىل منطقة شامل إفريقيا.-
• اجلهود املختلفة الحتواء الظاهرة.-

أوال: حول املفهوم والدوافع
بدولة  واإلقامة  والبحرية،  الربية  احلدود  عرب  التسلل  هي  العام  معناها  يف  الرشعية  غري   اهلجرة 
أخرى بطريقة غري مرشوعة. وقد تكون يف أساسها قانونية وتتحول فيام بعد إىل غري رشعية، وهو ما 
يعرف باإلقامة غري الرشعية، وتتضمن يف مضموهنا اهلجرة الرسية، والتي تعني االجتياز غري القانوين 

للحدود دخوال أو خروجا من الرتاب الوطني للدولة.
وتعرفها املنظمة الدولية للهجرة عىل أهنا »حركة أفراد تنتهك قواعد دول املصدر والعبور واالجتاه، 
فيه  يملك  ال  بلد  يف  التوظيف  أو  اإلقامة  يعني  رشعي  غري  الدخول  إليها  املتجه  الدول  ناحية  فمن 
الفرد عرب حدودا دولية دون  أن  يعني  ما  البلد،  الدخول هلذا  يتطلبها  التي  القانونية  الوثائق  املهاجر 
االحتاد  أما  بلده«،  من  للخروج  اإلدارية  للمتطلبات  امتثاله  عدم  أو  صحيحة  سفر  وثيقة  أو  جواز 
األورويب فيستخدم مصطلح اهلجرة غري الرشعية التي مفادها يف السياسة العامة األوروبية للهجرة 
غري الرشعية »الدخول والبقاء غري الرشعي يف الدول األعضاء«، ما تعتربه املفوضية األوروبية »ظاهرة 
متنوعة تشتمل عىل جنسيات دول خمتلفة يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غري رشعية عن طريق 
الرب أو البحر أو اجلو بام يف ذلك مناطق العبور يف املطارات، ويتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة 
شبكات اجلريمة املنظمة من مهربني وجتار، وهناك عدد من األشخاص الذين يدخلون بصورة قانونية 
وبتأشرية صاحلة لكنهم يبقون أو يغريون غرض الزيارة فيبقون دون احلصول عىل موافقة السلطات، 
الذين ال حيصلون عىل موافقة عىل طلبهم لكنهم  السيايس  اللجوء  وأخريا هناك جمموعة من طالبي 

يبقون يف البالد«1. 

املهاجر غري  بأن يقوم  وعليه فاهلجرة الرسية هي خرق للحدود والتسلل إىل دول أخرى وذلك 
تسمية  عليها  يطلق  لذلك  هبا  املعمول  والترشيعات  القوانني  لكل  احلائط  عرض  برضب  الرشعي 

1  - عادل زقاع، سمرية سليامن. "دور مؤسسات االحتاد األورويب يف امننة قضيتي التغري املناخي واهلجرة غري 
الرشعية". املجلة اجلزائرية لألمن والتنمية، العدد األول، جويليه 2011، ص 91
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اهلجرة االضطرارية حيث يضطر الفرد أو اجلامعات إىل النزوح من مناطقهم األصلية إىل مناطق أخرى 
وذلك بحكم العديد من املتغريات.1

وظاهرة اهلجرة الرسية باتت ظاهرة عاملية موجودة يف كل الدول متقدمة كانت أم نامية، وتفاقمت 
بشكل ملفت يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، إذ أصبحت تصنف يف املرتبة الثالثة تبعا خلطورهتا اإلجرامية 
بعد املتاجرة باملخدرات واألسلحة، كام نجد وأن االسرتاتيجية األوروبية لألمن قد خلصت التهديدات 
2001 يف كل من اإلرهاب  11 سبتمرب  اجلديدة التي أصبحت تواجه االحتاد األورويب بعد أحداث 

وانتشار أسلحة الدمار الشامل والرصاعات اإلقليمية واجلريمة املنظمة واهلجرة غري الرشعية2.

• الدوافع-
هناك الكثري من العوامل تضافرت فيام بينها وأدت إىل انتشار وتزايد ظاهرة اهلجرة غري الرشعية بوترية 

جد متسارعة، وان كان  املجال هنا ال يسمح بالتعرض إليها كلها فإننا سنركز عىل أمهها واملتمثلة يف:

سياسية: تعد احلروب والنزاعات الداخلية النامجة عن الرصاعات العرقية أو العقائدية )الفرار من 
واملخاطر  اجلامعية(  الرتهيب،القمع،اإلبادة  الديني،  نتيجة االضطهاد  املنشأ  بلد  األهلية يف  احلروب 
آمنة3،  أماكن  إىل  األشخاص  هلجرة  الرئيسية  املسببات  أحد  احلروب  أثناء  املدنيون  هلا  يتعرض  التي 
والنيجر ورواندا  اجلنوبية كاميل  الدول  العرقي يف  االنتامء  املبنية عىل  السياسية  األنظمة  أن طبيعة  كام 
والكونغو والتي نجم عنها رصاعات سياسية أدت إىل معارضة مسلحة، أضف إىل ذلك انتقال بعض 
الدول اإلفريقية من أنظمة دكتاتورية إىل أنظمة شبه ديمقراطية خلق نزاعات وحروب قبلية، إضافة 

إىل أسباب أخرى نذكر منها:

• اهنيار االحتاد السوفيايت وفقدان بعض الدول إىل دعمها السيايس.-
•  االنتشار الواسع لألسلحة اخلفيفة.-
•  النزاعات الدينية والقبلية العرقية.-
•  غياب قوانني صارمة للحد  من اهلجرة غري الرشعية4.-

دراسات  نفسية"، يف: جملة  اجتامعية  دراسة حتليلية  اجلزائر،  الرشعية يف  "اهلجرة غري  فتيحة.  1  - كركوش، 
تربوية ونفسية، العدد 04، جوان 2010، ص 44

2  - عادل زقاع، سمرية سليامن، املرجع السابق، ص 95   
3  - فرجية، لدمية. إسرتاتيجية االحتاد األورويب ملواجهة التهديدات األمنية اجلديدة_ اهلجرة غري الرشعية أنموذجا_،) 

ماجستري، جامعة بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية(، 2010، ص 64  
4  - الدهيمي، مرجع سابق الذكر، ص 5
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االقتصادية  بالعوامل  أنواعها  بمختلف  اهلجرة  ظاهرة  ربط  إىل  الباحثون  يذهب  ما  كثريا  اقتصادية: 
واالجتامعية والتي عادة ما يطلق عليها بالعوامل الكالسيكية لكوهنا العامل األصيل لظهور اهلجرة، ويتميز 
العامل االقتصادي بقدرته عىل التأثري يف قرار اهلجرة من عدمه، وتشري اإلحصائيات املسجلة سنة 2005 
إىل أن عدد املهاجرين عرب العامل بلغ 191 مليون شخص، يتوزعون عىل أوروبا بنسبة 34 %، أمريكا الشاملية 

23 %، أسيا 28 %، إفريقيا 9 %، أمريكا الالتينية والكاريبي 3 %، نيوزلندا واسرتاليا 3  % 1.

  % 60 يقارب  ما  إذ يالحظ وأن  للهجرة،  االقتصادي  الدافع  تعكس بشكل جيد  النسب  فهذه   
استقروا يف املجتمعات األكثر تقدما، كام أن الثقل النسبي للعامل االقتصادي حيدد من جهته نوعية 
اهلجرة كهجرة دائمة أو مؤقتة، فعندما يكون الدافع االقتصادي هو الفاعل املحرك للهجرة فإن النسبة 

الغالبة من املهاجرين تستقر يف بالد املهجر، سواء أكانت هجرة  رشعية أو غري رشعية2.

200 مليون مهاجر يف العامل وأن هذا  وتشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن هناك ما ال يقل عن 
التزايد احلاد يف الفوارق يف  العدد مرشح لالرتفاع اعتبارا لوجود بيئة طاردة تشجع عىل اهلجرة مع 
الفرق قبل عرشين سنة بني معدل الدخل اإلفريقي  الدخل بني الدول، وكمثال عىل ذلك فقد كان 

واألمريكي 1 إىل 22، أما اآلن فقد ارتفع ليبلغ 1 إىل 70 3.

خلدمة  الفقرية،  الدول  وبني  بينها  وجودها  عىل  الغنية  الدول  حترص  التي  التنمية  فجوة  وتظل 
مصالح اقتصادية وسياسية هلا، من أهم األسباب التي تدفع بأرتال املهاجرين املغامرين نحو الدول 
الغربية، للتمتع بخرياهتا التي جلبها الغرب يف األصل من أرضهم، كام تظل الرصاعات والنزاعات 
واحلروب من أهم أسباب اهلجرة، وهي رصاعات وحروب متارس االستخبارات الغربية دوًرا كبرًيا 
يف تأجيجها يف إفريقيا من أجل بسط النفوذ السيايس، أو إجياد سوق للسالح، وأحياًنا بسبب نظريات 
الثالث مهدًدا من مهددات  إفريقيا والعامل  الديموغرايف يف  النمو  اقتصادية متطرفة ومتخلفة ترى يف 
احلروب  حتققها  أخرى،  ملعادلة  وفًقا  التنامي  هذا  من  احلّد  جيب  ثم  ومن  األرض،  يف  املوارد  توازن 

واألمراض والكوارث4. 

1 _ رضوان، سمري. "هجرة العاملة يف القرن احلادي والعرشين"، جملة السياسة الدولية، العدد 165، جويليه 2006. ص 47.
- ساعد رشيد، واقع اهلجرة غري الرشعية يف اجلزائر من منظور األمن اإلنساين. ) رسالة ماجستري، كلية   2

احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة(، 2012. ص 55
3  - زين العابدين امحد، "حتديات اهلجرة غري الرشعية يف إفريقيا"، األهرام املسائي، العدد 8152، 22 أوت 

2013، عىل املوقع االلكرتوين:   www.massai.ahram.org.eg                                                             تاريخ 
املراجعة أول سبتمرب 2013                           

4  - امحد امساعيل، مرجع سابق
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ثانيا: تشخيص الظاهرة

مايل  كلم،   1300 النيجر  مع  حدودها،  شاسعة   ( االسرتاتيجي  موقعها  بحكم  اجلزائر  إن   
1280كلم، ليبيا 1250، املغرب 1523كلم، تونس 955كلم، الصحراء الغربية143كلم، موريتانيا 
وأصبحت  األفارقة  من  ألفواج  ووجهة  عبور  نقطة  أصبحت  سواحل(   كلم  و1200  كلم   520
حتتضن أعدادا من املهاجرين يتسللون عرب احلدود مستعملني طرق ووسائل متعددة حيث وجدت 
هذه األفواج جماال لتحركها ومرورها بواليات اجلنوب الكبري وكذا بعض املناطق الغربية وأصبحت 
تشكل خطرا حمدقا عىل األمن بصفة عامة1، غري أنه ومنذ بداية سنة 2000 برز عامالن كان هلام وقعا 
كبريا يف حتول اجلزائر من بلد عبور إىل بلد إقامة طويلة املدى أو دائمة لآلالف من املهاجرين يف حالة 

إقامة غري رشعية يف املدن واألرياف2.  

العامل األول ويتمثل يف الغلق املرحيل للحدود األوروبية لبلدان االحتاد األورويب يف وجه اهلجرة 
.frontex حتت إرشاف الوكالة األوروبية للحدود اخلارجية

ولعل مضمون السياسة األوروبية للهجرة هو أبرز مثال هلذه العوائق حيث هتدف إىل حتقيق ثالث 
أهداف رئيسية وهي:

_ تنظيم حركة دخول وخروج وإقامة املهاجرين حسب احلاجة للهجرة.

_ تنظيم عملية استقبال الالجئني والعمل عىل إقامة نظام أورويب موحد للجوء.

يف  األعضاء  غري  الدول  لرعايا  الرشعية  غري  واإلقامة  الرسية  اهلجرة  حماربة  جمال  يف  التعاون   _
االحتاد األورويب.

أما العامل الثاين فيتمثل يف التنمية املسجلة يف اجلزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي   
الذي حرك وترية النشاط عىل مستويات عدة ابتداء من سنة 2000 والذي جعل من اجلزائر بلدا مانحا 
للعمل وجالبا لليد العاملة للمهاجرين غري الرشعيني الذين يشتغلون يف رشكات بطرق غري رشعية يف 
خمتلف املشاريع كالفالحة والبناء واألشغال العمومية وحتى األشغال املنزلية عند بعض األشخاص3. 

1  - كركوش فتيحة، مرجع سابق الذكر، ص 45
2  - الدهيمي، مرجع سابق الذكر، ص 14

3  - نفسه، ص 15
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بني  والواقعة   1200 والبحرية  كلم   7000 عىل  املمتدة  الربية  بحدودها  فاجلزائر  وبالتايل   
عابرة  البداية من هجرة غري رشعية  والتي عانت يف  2.283.000 كم2،  بـ  تقدر  7 دول وبمساحة 
تعاين اآلن من هجرة غري رشعية باقية وعليه فقد حتولت من بلد للعبور إىل موطن لالستقرار ووجهة 

للهجرة كالبلدان األوروبية، وليس معنى هذا أن 

العبور قد انقطع متاما وإنام قل كثريا ويبقى متنوع دائام، وهذا ما جيعل من الظاهرة مشكلة كربى 
للجزائر، واحلاالت األكثر تكرارا للدخول غري الرشعي لألرايض اجلزائرية توجد عىل احلدود مع مايل 
الطوارق والرحل  باقتصاد  للسكان مرتبطة  اإلقليم حتركات  الصحراء حيث يشهد هذا  والنيجر يف 

والتنقل حر تقريبا يف إطار تنظيم اقتصاد املقايضة املعروف يف هذه املنطقة.

يف حتقيق أجرته اللجنة الدولية للتضامن مع الشعوب عىل املهاجرين غري الرشعيني يف اجلزائر   
والذي شمل عينة تقدر بـ 2000مهاجر، ثبت وأن %40   منهم يعترب اجلزائر املقصد النهائي، و40 % 

األخرى ترى فيها جمرد مكان للعبور إىل أوروبا، ويمثل العدد املتبقي مواقف متنوعة1. 

إفريقيا عامة  منطقة شامل  الرشعية عىل  اهلجرة غري  لظاهرة  املختلفة  التداعيات  عند  الوقوف  إن 
واجلزائر خاصة يتطلب منا القيام بعملية ترشيح وتشخيص للظاهرة، ولن يتأتى ذلك إال من خالل 

استنطاق األرقام املتوفرة بشأن القضية موضوع الدراسة.

تشري اإلحصائيات بشأن اهلجرة غري الرشعية يف منطقة املغرب العريب إىل أرقام مذهلة، ففي   
سنة 1999 بلغ عدد األفارقة الذين حاولوا االنتقال عرب موانئ تونس إىل 17000 وارتفع إىل 50000 
سنة 2000 و100000 يف 2001، أما يف اجلزائر فقد وصل العدد سنة 2006 إىل 100000 ونفسه 

ملوريتانيا واىل حدود املليون يف ليبيا2.

1  - ساعد رشيد، واقع اهلجرة غري الرشعية يف اجلزائر من منظور األمن اإلنساين. )رسالة ماجستري، كلية 
احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة(، 2012. ص 76

الرشعية  اهلجرة غري  اجلديدة_  األمنية  التهديدات  ملواجهة  األورويب  االحتاد  إسرتاتيجية  لدمية.  فرجية،   -   2
الدولية(  والعالقات  السياسية  العلوم  قسم  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  بسكرة،  جامعة  ماجستري،  أنموذجا_، 

2010. ص 
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اجلدول رقم 1

إحصائيات اهلجرة غري الرشعية من سنة 2001 إىل غاية السدايس األول 2006

املجموع200120022003200420052006
6828741005121914108166006القضايا
35913850460959446519339927912الذكور
682268261273117821683االناث

42734118487062176636348129595املجموع
املصدر: قيادة الدرك الوطني، الرشاقة، اجلزائر، نقال عن ساعد رشيد، مرجع سابق الذكر، ص 77

اجلدول رقم 2

النسبة املئوية لإلناث ضمن املهاجرين غري الرشعيني ما بني 2001 و2006

200120022003200420052006السنوات
%18.9906.9905.6604.5901.7902.41

املصدر: اعد من طرفنا بناء عىل معطيات اجلدول أعاله.

اجلدول رقم 3

األجانب املوقوفني يف إطار اهلجرة غري الرشعية مع املتابعة القضائية ما بني 2002 و2006

س1 200120022003200420052006
162342434450316150أطلق رساحه
18541117120012171539843أودع السجن

225726593236455047812488الطرد
427341184870621766363481املجموع

املصدر: قيادة الدرك الوطني، الرشاقة، اجلزائر، نقال عن ساعد رشيد، مرجع سابق الذكر، ص 78
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اجلدول رقم 4

املهاجرون غري الرشعيني املبعدين من اجلزائر ما بني 2007_2010

أخرىعبور غ رشعيإقامة غ رشعيةاهلجرة الرسيةاإلمجايلالسنوات
200711107107822633725
2008732468164213057
200911086103496603938
2010523248553451913

34749328021689125133املجموع
املصدر: أعد من طرفنا استنادا إىل معطيات واردة بجريدة املساء 30 ماي 2010، اخلرب أول أوت 2010

وكان لالزمة الليبية سنة 2011 تأثريا بالغا عىل توجهات اهلجرة غري الرشعية نحو اجلزائر حيث 
بشكل  ارتفعت  اإلفريقية  الدول  من  الرسية  اهلجرة  أن  إىل  متنراست  والية  من  أمنية  مصادر  أفادت 
التقديرات أن  ليبيا، وتوقعت  2011 أي بعد شهرين من اندالع احلرب يف  مفاجئ منذ شهر افريل 
يعود اجلنوب اجلزائري إىل مستويات اهلجرة الرسية التي سجلت يف الفرتة ما بني 1999 و2004 قبل 
تشديد إجراءات األمن يف سبتة ومليلية القريبتني من املغرب والتابعتني للملكة االسبانية، باستقبال 
ما بني 40 ألف و60 ألف مهاجر رسي كل سنة.  وهذا بعد أن كانت قد انخفضت منذ العام 2007 
يف  املوقوفني  الرسيني  املهاجرين  عدد  ارتفع  حيث   2011 افريل  شهر  منذ  لالرتفاع  عادت  لكنها 
وبلغ  السنة،  نفس  من  فيفري  بشهر  مقارنة  افريل   شهر  يف   %  50 بنسبة  وغرداية  متنراست  واليتي 
عدد املوقوفني بني شهري افريل وسبتمرب 2011 بالواليتني فقط 1640 مهاجر ينتمون لـ 13 جنسية 
خمتلف، وأشارت التقديرات إىل أن 90 % من املهاجرين الرسيني املوقوفني يف اجلنوب ترتاوح أعامرهم 
من  عليه  اعتادت  ملا  مضاعفة  وفود  استقبال  احلدود  حرس  قوات  توقعت  كام  سنة1،  و25   19 بني 
املهاجرين يف السنوات املاضية بالنظر إىل املتغريات األمنية واالقتصادية لبعض دول اجلوار كاميل التي 
تنخرها الرصاعات وليبيا التي عرف سوق العمل هبا انغالقا كبريا بسبب تبعات األزمة األمنية التي 
مرت هبا عقب اإلطاحة بالرئيس القذايف وهو ما تفرسه األرقام املسجلة حيث أشار املصدر األمني إىل 

1  - يومية اخلرب، 9 نوفمرب 2011
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أن 30 % من املهاجرين املوقوفني سبق أن أقاموا يف ليبيا ثم عادوا إىل دوهلم األصلية ومنها تسللوا إىل 
اجلزائر بحثا عن عمل وهم من جنسيات غينيا، غانا، بوركينا فاسو، مايل، النيجر، البنني، الكامرون، 

التشاد، سرياليون، السينغال، كوت ديفوار، إىل جانب سوريا والبنغالداش1.  

إذا وعىل الرغم من كل االحتياطات التي اتبعت ومنها تنظيم اهلجرة يف املغرب ) 2003( ووضع 
اجلزائر إلجراءات صارمة وتونس وليبيا نفس اليشء والدخول يف اتفاقيات تعاون مع أوروبا إال أهنا 

مل حتقق األهداف املنتظرة وأصبحت عامل سلبي اثر عىل استقرار املجتمعات املغاربية.

ثالثا: التداعيات

استنادا لإلحصائيات املذكورة أعاله يالحظ التطور املتزايد واملذهل للهجرة الرسية والذي نجم عنه 
تداعيات وانعكاسات سلبية كبرية عىل اجلزائر، وال يتوقف األمر عند االقتصاد بل يتجاوزه إىل احلياة 
االجتامعية والثقافية أيضا، وإذا كانت اآلثار االقتصادية السلبية للهجرة غري الرشعية تظهر رسيعا، فإن 
اآلثار االجتامعية والثقافية تتأخر يف الظهور لكنها تتعزز يوما بعد آخر بشكل قد يصعب معه السيطرة 
عليها الحقا، وهو ما حيتم عىل اجلزائر مضاعفة إجراءات مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت هتدد أمن 
الفرد واجلامعة أكثر مما هتدد أمن الدولة، فالبدهيي أن نشاطا برشيا يتصادم مع سياسات دول قائمة ويعرب 
حدودا بشكل غري طبيعي وال منظم ال بد أن تكون له أثارا كبرية يف خمتلف اجلوانب من اقتصادية إىل 

أمنية إىل اجتامعية، ويمكن التعرض هلذه التداعيات من خالل املستويات اآلتية:   

 املستوى األمني:  احلضور املستمر للمهاجرين يعترب منبع هتديد فهو مرتبط بعصابات التهريب 
املخدرات،  ترويج  االعتداءات،  القتل،  الرسقة،  ) االغتصاب،  املنظمة  اجلريمة  وأشكال خمتلفة من 
تزوير الوثائق( هذا ما يشكل إحساسا بالألمن، كام يسهل للتنظيامت اإلجرامية والعصابات املعادية 
والطائفية بني  القبلية  الرصاعات  اإلرهابيني، وتنامي  إفالت   ( العكس  أو  البالد  إىل داخل  بالتوغل 
املهاجرين خاصة األفارقة منهم، ) فمثال وقع سنة 1999 نزاع ديني بني املسلمني واملسيحيني يف واد 

»واردفو« بمغنية بالغرب اجلزائري، خلف وفاة شخص والعرشات من اجلرحى.

_ تواطؤ بني اإلرهابيني واملهربني: إذ نسجت عالقة وطيدة بني اإلرهابيني والشبكات املتخصصة 
يف إدخال املهاجرين غري الرشعيني، فقد أثبتت التحقيقات األمنية املختلفة بأن هناك عالقة مصلحة 
بينهام تتمثل يف تبادل املعلومات حول حتركات قوات اآلمن واستفادة اإلرهابيني من قسط من ربح 

املهربني، وهذا ملا تدره من ربح رسيع وتدعيم اجلامعات اإلرهابية باألسلحة. 
1 - اخلرب 9 نوفمرب 2011،  واملحور اليومي 24 افريل 2013
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يف شهر افريل 2008 انفردت جريدة الرشوق اليومي بنرش ملخص لدراسة أمنية قامت هبا خلية 
قيادة  الوطني مفادها أن اهلجرة غري الرشعية تشكل إحدى أولويات  الدرك  لقيادة  التابعة  االتصال 
الدرك بعدما حتولت إىل نشاط إجرامي عىل عالقة بشبكات إجرامية أخرى، كام أشارت ذات الدراسة 
وهذا بناء عىل التقارير املتحصل عليها عىل سعي اجلامعات اإلرهابية إىل استغالل األوضاع الصعبة 
التي يعاين منها كثري من املهاجرين لتجنيدهم يف صفوفها لتنفيذ أعامل إجرامية، وحرصت الدراسة 
عىل التأكيد أن اهلجرة الرسية تشكل مصدر قلق النعكاساهتا مما يتعني مواجهتها بالتنسيق والتعاون 

مع كافة الدول ودعم التعاون يف جمال تبادل املعلومات1.

ونتيجة للمستجدات التي عرفتها املنطقة خالل السنتني األخريتني أمر الرئيس بوتفليقة بتشكيل 
احلدود  عرب  الرشعيني  غري  املهاجرين  وتسلل  الرسية  اهلجرة  ظاهرة  لتنامي  للتصدي  تفكري  خلية 
باجلنوب وبعض  ألف الجئ ومهاجر رسي منترشين   20 أزيد من  ملفات  اجلنوبية، هدفها معاجلة 
واليات الشامل، وأعدت وزارة الداخلية واجلامعات املحلية بالتنسيق مع املديرية العامة لألمن الوطني 
وقيادة الدرك الوطني بواليات اجلنوب خصوصا متنراست، ورقلة، بشار، خمططا اسرتاتيجيا يسعى 
ملعاجلة التدفق املنتظر ألعداد غفرية من املهاجرين الرسيني كام تم تشكيل وحدات أمن متخصصة يف 

اهلجرة الرسية بالواليات احلدودية 2.

ما يؤكد عىل االنعكاسات األمنية هو ما قامت به وزارة الدفاع الوطني حيث راجعت رفقة وزارة 
الداخلية خريطة انتشار أفرادها عىل الرشيط احلدودي بعد أن التهبت بسبب التداعيات األمنية التي 
خطر  عن  فضال  تونس  من  القادم  اإلرهابيني  وخطر  مايل  شامل  يف  والتمرد  ليبيا  يف  احلرب  خلفتها 
عبور  منطقة  إىل  اجلزائر  وحتول  مسبوق  غري  بشكل  السالح  جتارة  وانتشار  املنظمة  اجلريمة  شبكات 
43 مركزا متقدما  لشبكات اهلجرة الرسية باجتاه أوروبا3.  كام سارعت قيادة الدرك الوطني إىل بناء 
إىل  إضافة  الدائمة  املراقبة  لتفعيل  احلدودي  الرشيط  جديدة عىل طول  مراقبة  برج   67 وبناء  جديدا 
نرش نقاط مالحظة أرضية بني املراكز املتقدمة كدعم إضايف خصوصا يف املمرات املحتمل أن يسلكها 

املهربون واملهاجرون غري الرشعيني4. 

وإمجاال يمكن حرص املخاطر األمنية التي تشكلها هذه الظاهرة عىل الدول املغاربية عامة واجلزائر 

1  - الرشوق اليومي 22 افريل 2008
2  -احملور اليومي،24 افريل 2013

3  - الشروق اليومي، 15 ماي 2013  
4  - نفسه
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خاصة يف عمليات التهريب )خمدرات، سجائر، كحول، بنزين، مواد غذائية( التي يقوم هبا املهاجرون 
غري الرشعيني سواء أثناء رحلتهم نحو القارة األوروبية أو عند سعيهم لالستقرار يف الدول املغاربية 
بعد فشل حماولتهم الوصول إىل الضفة الشاملية. باإلضافة إىل خماطر انتقال األمراض واألوبئة والتأثري 

عىل الرتكيبة السكانية للبلدان املغاربية خاصة يف اجلنوب وإثارة مشاكل حدودية فيام بني الدول1. 

بمديرية  ألقيت  مداخلة  بوحنة حممد يف  للرشطة  األول  للعميد  ما جاء يف عرض  وحسب   
امن والية بومرداس فإن »من أبرز األنشطة الالرشعية التي أصبحت تساهم كثريا يف متويل اجلامعات 
األسلحة  وهتريب  العملة  وتزوير  البرشية  واألعضاء  واألطفال  باألشخاص  االجتار  هو  اإلرهابية 

والذخرية واملتفجرات وشبكات اهلجرة غري الرشعية2.  

بذلك  مهددة  اجلنوب  واليات  يف  خاصة  الديمغرايف  بالتوازن  اإلخالل  االجتامعي:  املستوى 
واليزي  كتمنراست  معينة  مناطق  يف  جنسية   34 من  )أكثر  اجلنسيات  تعدد  أن  كام  املنطقة،  مواطني 
ومغنية، نتج عنه االنتشار الواسع ملامرسة الدعارة واملساس بقيم وأخالق املجتمع إضافة إىل ظواهر 
الترشد والتسول والبناءات القصديرية الفوضوية إنشاء »قيطوهات من الصفيح« خاصة باملهاجرين 

الرسيني3. 

فأصبح  املالريا،  كالسيدا،  االنتشار  الفتاكة رسيعة  واألمراض  األوبئة  انتقال  إىل كل هذا  أضف 
التي  متنراست  كوالية  هبا  يقيمون  التي  للمناطق  فعليا  هتديدا  يشكل  الرشعيني  غري  املهاجرين  تنقل 
تعرف أعىل نسبة للمصابني بداء السيدا عىل املستوى الوطني، وعىل الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة 
املرض  أن هذا  السيدا قدرت  املتحدة ملكافحة  أن جلنة األمم  إال  به  املصابني  حول عدد األشخاص 
اخلبيث ينترش يف اجلزائر عىل حمور وهران متنراست حيث متثل هذه األخرية حسب تقديرات األمم 

املتحدة أعىل املستويات يف عدد املصابني باملرض اخلطري4.  

يضاف إىل كل هذا آفات أخرى، كتفيش ظاهرة الرشوة وهي الطريقة التي حياول هبا املهاجرون 
الرسيني احلصول عىل الوثائق اإلدارية الالزمة للبقاء يف اجلزائر.

- رواج استهالك املخدرات واملتاجرة هبا.
1  - فرجية لدمية، مرحع سابق الذكر، ص ص 85_86

2  - احلوار 21 ديسمرب 2008
3  - نفسه

رسالة   ( والرهانات.  التحديات  اإلفريقية:  والصحراء  الساحل  منطقة  يف  اجلزائري  األمين  البعد  شاكر،  ظريف   -   4
ماجستري، كلية احلقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة(، 2010. ص 109
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- ظهور أقليات ذات نزعة دينية »مسيحية« يف اجلنوب الكبري خاصة مدينة متنراست1. 

وللوقوف عىل حقيقة االنعكاسات االجتامعية لظاهرة اهلجرة غري الرشعية نستدل بنتائج التحقيق 
2011 ما  5 فرباير  امليداين الذي قامت هبا يومية اجلزائر نيوز حيث جاء يف عددها الصادرة بتاريخ 

يعكس خطورة الظاهرة ملا يرتتب عنها من آفات اجتامعية. 

›‹العاصمة  بـ  تلقب  األخرية  السنوات  خالل  أصبحت  متنراست  والية  أن  الدراسة  يف  جاء 
النازحني  الرشعيني  للمهاجرين غري  استقطابا  اجلزائري  أكرب واليات اجلنوب  اإلفريقية‹‹ كوهنا من 
من خمتلف البلدان اإلفريقية بحثا عن معيشة أفضل وهروبا من الفقر واحلروب األهلية، ونتج عن 
ذلك تزايد خطري لعمليات التهريب بكل أنواعها السيام األسلحة، املخدرات واألطفال، فضال عن 
تزايد حاالت مرض السيدا، ما دفع مصالح أمن اجلنوب إىل اختاذ إجراءات أمنية مشددة للحد منها، 
لكن املهاجرين غري الرشعيني استحدثوا تقنيات جديدة للتمويه علييها   كرشاء بطاقات هوية سكان 

متنراست املتوفني ليتحولوا بذلك إىل جزائريني بالوثائق.

األفارقة، حيث يستخدموهنا كمنطقة عبور  للمهاجرين  السابق مهزة وصل  فبعدما كانت يف  اذا 
لاللتحاق باملناطق الشاملية لالستقرار فيها، والبعض منهم يغامرون يف اهلجرة غري الرشعية إىل الدول 
املهاجرين  السنوات األخرية تواجد أعداد هائلة من  األوروبية، فقد سجلت والية متنراست خالل 
جزائريات  مع  عقد   بعد  مزدوجة  جنسيات  يملكون  منهم  البعض  فيها،  مستقرين  الرشعيني  غري 
وكشفت  جزائرية،  هوية  بطاقات  عىل  للحصول  وفنيات  حيال  جيد  اآلخر  والبعض  وجزائريني، 
الدراسة عن جتاوزات خطرية يامرسها املهاجرون غري الرشعيني يف تزوير بطاقات اهلوية بتورط من 
بعض سكان متنراست، وكذا عن وجود شبكات ذائعة الصيت هتّرب األسلحة واملخدرات واملتاجرة 
باألطفال. فقد وقفت عىل وجود ظاهرة خطرية وجد رائجة يف متنراست، تتمثل يف عدم إبالغ بعض 
سكان متنراست عن موتاهم من اجلنسني ومن كل األعامر وعدم تسجيلهم يف سجالت الوفيات عىل 

مستوى خمتلف بلديات الوالية، قصد بيعها للمهاجرين األفارقة بمبالغ تقدر باملاليني.

وأشارت الدراسة إىل أن مصدرا طبي يف متنراست أكد عىل تزايد عدد حاالت اإلصابة بمرض 
شبكات  نشاط  توسع  هي  هلا  حلول  إجياد  يصعب  التي  اخلطرية  الظواهر  لكن   ،2009 منذ  السيدا 
التهريب يف الصحراء اجلزائرية، حيث أكد بعض املهاجرين غري الرشعيني املستجوبني إىل أن بعض 
املهاجرين ال يدخلون إىل متنراست قصد العيش، بل هبدف إنشاء عصابات وشبكات للتهريب وكذا 

1  - ساعد رشيد، مرجع سابق الذكر، ص 92
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أكثر من  تتوفر عىل  أن متنراست  تتوفر عىل األمن، وأكدوا  التي ال  الصحراوية  الطرق  للتعرف عىل 
هتريب  هي  ومهمتهم  املنطقة  سكان  وبعض  رشعيني  غري  مهاجرون  فيها  ينشط  هتريب  شبكة   15
الوقود إىل مايل والنيجر وبيعه بأثامن مرتفعة. ويف هذا الصدد كشفوا أن هناك مستودعات رسية يف 
متنراست يتم إخفاء الوقود فيها ويتم هتريبه عىل شكل كميات متقطعة ويف فرتات متفرقة، وأكد بعض 
العارفني بخبايا التهريب أن بعض هذه الشبكات تغري نشاطها وتتعامل مع الشبكات الكربى املختصة 
يف التهريب وتتاجر باألسلحة التي تنقل من املناطق اجلنوبية اإلفريقية نحو اجلزائر، كام كشف أحد 
الناشطني سابقا يف إحدى الشبكات أن بعض هذه الشبكات تعقد صفقات مع ›‹تنظيم القاعدة ببالد 
يستخدمون  هؤالء  أن  وكشف  واملخدرات،  األسلحة  هتريب  يف  معها  وتعمل  اإلسالمي‹‹  املغرب 
الطرق الفرعية يف الصحراء التي تغيب فيها املراقبة األمنية، وأضاف أن عملية نقل البضائع املتمثلة 
يف أسلحة ووقود وخمدرات تكون يف فرتات الليل وعىل متن سيارات رباعية الدفع عىل غرار مركبة 

تويوتا ›‹ستايشن‹‹ وتويوتا ›‹روند كرويزر‹‹ و‹‹رانج روافيل‹‹ و‹‹رانج روفيل‹‹ 

الرشعية خلفت عواقب وخيمة يف  اهلجرة غري  أن  بتمنراست  التهريب  بخبايا  العارفني  أكد أحد 
متنراست وغريها من واليات اجلنوب اجلزائري، حيث كشف أنه تم تسجيل حاالت عديدة وخطرية 
يف جتارة املخدرات وتزوير بطاقات اهلوية، والتي يقف وراءها بحسبه ماليون ونيجرييون وموريتانيون 
باألطفال  املتاجرة  حتى  تسجيل  تم  أنه  أكد  كام  وصينيني،  مرصيني  تورط  تسجيل  وكذا  وغينيون 
األفارقة، حيث  ينقلون عىل الرشيط احلدودي من مايل والنيجر وموريتانيا إىل غاية املناطق الصحراوية 
اجلزائرية، وبعدها تتكفل شبكة خمتصة بتحويلهم إىل املغرب وأوروبا وخصوصا آسيا، لكن اعرتف 
أن ال أحد يعرف طريقة عمل هذه الشبكة إال العاملني فيها، مشريا إىل أهنا تعمل بحذر شديد ومتلك 
أمني  مصدر  أكد  وقد  هذا،  اجلغرافية.  الطبيعة  جيدا  يعرفون  السود  من  إرهابية  عنارص  صفوفها  يف 
أطفاال  تنقل  أفارقة  عصابات  توقف  ما  كثريا  بتمنراست  الدرك  مصالح  أن  إىل  مشريا  املعلومة،  هذه 
أن  أوالدهن، وكشف  أهنم  للتمويه  بنقلهم حماولة  نساء  وتتكفل  أطفال   10 إىل  بأعداد تصل  صغارا 
مصالح الدرك توصلت إىل التأكد من أن هؤالء ليسوا أوالدهن بإجراء حتاليل احلمض النووي، وبعد 
التوقيف، كشف أن هناك بعض النساء اعرتفن بوجود شبكات خمتصة وجمهولة تتاجر باألطفال نحو 
أوروبا وآسيا، لكن يف رسية تامة. هذا، وقد أكد ذات املصدر األمني أن والية متنراست حتتوي عىل 
أكثر من 45 جنسية، وأن العديد من املهاجرين األفارقة أصبحوا يملكون جنسيات مزدوجة بعدما نتج 
اختالط بينهم بعقد عالقات زواج بني الطرفني، وبحسبه ساعد عىل ذلك العادات والتقاليد املتشاهبة 

التي يشتهر هبا سكان الطوارق، أضف إىل ذلك اللغة التي جتعلهم يشعرون أهنم من جنس واحد.
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_املستوى االقتصادي: إن األعداد اهلائلة من املهاجرين الرسيني املتواجدين يف املناطق احلدودية 
واملدن الكربى أحدث اضطرابات يف التنمية االقتصادية حيث أصبحوا يشكلون يد عاملة رخيصة 
تتطور وتنمي سوق العمل غري الرشعي مما خيلق وضعية اقتصادية صعبة لليد العاملة املحلية وهذا 
ما ولد مظاهر العنرصية. ومن جهة أخرى طور املهاجرون الرسيني طرق االحتيال والتزوير للوثائق 
واألوراق املالية وتوزيعها يف األسواق وانتشار السوق السوداء اثر سلبا عىل االقتصاد الوطني إضافة 

إىل صعوبة تطبيق الربامج االقتصادية بصفة فعالة يف املناطق التي يقيم هبا هؤالء املهاجرين.

 وان كانت اجلزائر قد خصصت سنة 2013 ميزانية جد معتربة لوزارة الدفاع الوطني واملديرية 
العامة لألمن والدرك لتأمني حدودها، فإن اهلجرة الرسية ما زالت نشكل حتديا امنيا حيث رصدت 
هلا سنة 2013 ميزانية تقدر بـ 100 مليون دوالر للتكفل باألفارقة إىل غاية 2014 وختصص لتغطية 
ثم  ومن  املهاجرين  وإيواء  احلدودية  بالواليات  الرسية  اهلجرة  يف  متخصصة  أمن  وحدات  ميزانية 

ترحيلهم لبلداهنم األصلية1. 

أنه  إذ  املنطقة،  دول  بني  اخلالف  تثري  الرشعية  غري  اهلجرة  قضية  أصبحت  السيايس:  املستوى 
ورغم تقارب بل تطابق السياسات الوطنية يغيب التنسيق املغاريب، فيام تستفحل االهتامات املتبادلة 
الرسيني  املهاجرين  بتسويق  األخرى  دولة  كل  واهتام  بجدية  اإلفريقية  الرسية  اهلجرة  حماربة  بعدم 
الذين يدخلون تراهبا نحو أرايض جرياهنا.2 وهكذا نجد كم من مرة يقوم املغرب برمي العرشات من 
األفارقة عىل حدوده مع اجلزائر متهام إياها بعدم قدرهتا عىل حتمل مسؤولية إبعاد هؤالء املهاجرين 
غري الرشعيني ومتحججا يف كل مرة بأن هؤالء يأتون من احلدود اجلزائرية، رغم أن التحريات أثبتت 

وأهنم يأتون من اجلنوب عرب األرايض الصحراوية املحتلة قادمني إليها من موريتانيا. 

حول االحتواء 

سعيا منها الحتواء ظاهرة اهلجرة غري الرشعية التي راحت تتعاظم يوما بعد أخر عملت اجلزائر 
عىل تبني اسرتاتيجية ذات أبعاد سياسية أمنية وقانونية واقتصادية3.

1  - احملور اليومي 24 افريل 2013 و4 سبتمرب 2013
2  - عبد النور بن عنرت، "هتديدات غري وجودية.. االرهتان املغاريب لصراعات ما دون احلرب". يف: حتوالت اسرتاتيجية 

على خريطة السياسة الدولية، ملحق مجلة السياسة الدولية، العدد 191، جانفي 2013، ص 25
3  -   التفاصيل حول هذه االسرتاتيجية، يراجع: ساعد رشيد، مرجع سابق الذكر، ص ص 99-92
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يتمحور البعد األمني السيايس حول ثالث نقاط رئيسية وهي:

_ معرفة التدفقات من خالل النرشات التي تعدها مصالح األمن بصورة منتظمة خاصة بتحركات 
األجانب عىل الرتاب الوطني.

_ السيطرة عىل التدفقات من خالل السجن والطرد واحلكم املتسامح وهذا لدوافع إنسانية.

_ التعاون حيث تويل اهتامما كبريا للتعاون اإلقليمي واالورو متوسطي لتحقيق نتائج ملموسة عىل 
ارض الواقع.

البعد القانوين: ويتجىل من خالل تبني قانون 11_08 املؤرخ يف 21 جويليه 2008

البعد االقتصادي: من خالل إجراءات الدعم املقدمة إىل الشباب لوضع حد للبطالة.

مما ال شك فيه أن العامل االقتصادي له دور فعال يف حل خمتلف املشاكل التي تعاين منها   
املنطقة فاإلجراءات التي جيب عىل اجلزائر اختاذها من الناحية االقتصادية تنطلق يف البداية من تنمية 
وتشجيع  والطرق  كاملطارات  القاعدية  واهلياكل  الكربى  املشاريع  بإقامة  الكبري  اجلزائري  اجلنوب 
ملامرستها  السكان  بعض  اضطرت  التي  واجلريمة  التهريب  لظاهرة  واستجابة  كبديل  وهذا  السياحة 

بفعل الظروف املزرية وحالة العزلة التي يعيشها هؤالء يف املناطق داخل اجلزائر1.    

يذكر أن اجلزائر كانت قد دقت ناقوس اخلطر حول ظاهرة اهلجرة الرسية ودعت املجتمع الدويل 
انتشار اجلريمة يف املجتمع منها  إىل مواجهتها ومكافحتها والتصدي إىل تبعاهتا الوخيمة والتي منها 
النصب واالحتيال وتزوير العمالت واملتاجرة باملمنوعات، وهو األمر الذي تعاين منه اجلزائر وتقف 
الثقل املايل الذي تتكبده اخلزينة اجلزائرية جراء  إليه  عليه وحدات األمن بمختلف أسالكها يضاف 
والتكفل  األصلية  بلداهنم  إىل  ترحيلهم  حني  إىل  حسنة  ظروف  يف  املهاجرين  هؤالء  بإقامة  التكفل 

بتكاليف نقلهم2.  

خامتة:

ظاهرة اهلجرة الرسية ليست مسألة ظرفية بل باتت مكونا هيكليا مازالت اآلليات املستخدمة حلد 
الساعة غري قادرة عىل تدبريه بشكل حيد من أثاره وانعكاساته سواء عىل دول املنبع أو العبور أو املستقبلة.

1  - ظريف شاكر، مرجع سابق الذكر، ص 172
2  - املساء 30 مارس 2010(
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إن ظاهرة اهلجرة غري الرشعية التي حتّولت إىل مشكلة دولية، وحرب مفتوحة بني املهاجرين   
منها  يقدم  التي  اإلفريقية  الدول  من  وحلفائها  أوروبا  وبني  جهة،  من  التهريب  ومافيا  املغامرين 
ترسانة  تواجهها  أن  من  حجاًم  أكرب  أهنا  الواضح  من  أصبح  أراضيها،  عرب  يمرون  أو  املهاجرون، 
اخرتاق  عىل  القدرة  دائاًم  هلا  اخلفاء  يف  تعمل  التي  فاملافيا  واتفاقيات،  قوانني  حزمة  حتى  أو  أمنية، 
النُُّظم والدوائر الرسمية، إن األمر حيتاج إىل نوع من التعامل اإلجيايب، الذي يتناول جذور املشكلة، 
تنموية،  ثم  املقام األول،  ارتباطات متعددة، أخالقية يف  أسباهبا،  فهي قضية ذات  إهناء  إىل  ويسعى 
وإسرتاتيجية، وتتطلب تعدياًل يف النموذج األخالقي الذي يسود العامل يف ظل هيمنة الرؤية الغربية 

الرأساملية املتوحشة.
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مشروع الدولة األزوادية بشمال مايل وأبعادها االمنية على املنطقة املغاربية
األستاذ مبروك كاهي

قسم العلوم السياسية/ جامعة ورقلة

ملخص الدراسة:

هتدف الدراسة اىل لفت األنظار إىل خماطر مرشوع دولة فاشلة عىل أمن واستقرار املنطقة املغاربية، 
هذه الدولة أو ما تم تسميتها ظهرت فجأة ومن جانب واحد مستغلة الظروف املحيطة التي متر املنطقة، 
إضافة إىل ذالك فإن هذه الدولة اختذت الطابع األصويل االسالمي املتشدد مع العلم أن دول املنطقة 
ذات أنظمة علامنية سواء املغاربية منها أو الواقعة يف الساحل اإلفريقي، ومنه نطرح التساؤالت عن 

خماطرها عىل االمن املغاريب والتهديدات املتوقعة سواء اللينة منها أو الصلبة. 

État Alazwad le nord du Mali et les dimensions de la sécurité de la 
région du Maghreb

Résumé :

 Après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye، a profité du 
Mouvement Populaire pour la Libération de l’Azawad La situation actuelle 
dans la région، le spectre de l’annonce d’un nouvel Etat dans la région du 
Sahel، cet état se trouve sur environ 70% du territoire de l’Etat du Mali، Il 
a été l’apparition de cet état comme l’aboutissement d’une longue lutte en 
conflit avec le mouvement de l’Etat central، Bien que ce projet était voué à 
l’échec plusieurs raisons vont mentionner dans le document.

L’existence d’un nouvel Etat sur   la frontière sud des Etats du Maghreb، 
nous fait poser plusieurs questions:
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-• La question du contrôle et de la sécurité des frontiers.
-• Les groupes terroristes et la nécessité de contrôler les gangs du 

crime organize.
-• Le respect des minorities et des groups ethniques dans la region.
En plus de tout ce qui précède sera étudier quelques-uns des concepts 

relatifs au projet de Alozoadah de l’Etat et dimensions de la zone، et si l’état 
de rêve continue à exister ou pas، ce n’est pas le groupe ou le mouvement 
séparatiste، indépendamment de leurs demandes، que ce soit légal ou 
illégal، la question est loin d’être Malk car elle concerne la stabilité de 
la région dans son ensemble، au cours de laquelle est devenue d’intérêt 
pour la communauté internationale dans le cadre de la soi-disant guerre 
mondiale.

مقدمة:

عقب اهنيار نظام معمر القذايف يف ليبيا وانتشار الفوىض يف البالد، ويف ظل حالة الالدولة ترسبت 
كميات هائلة من السالح املتوسط وفوق املتوسط إىل منطقة الساحل اإلفريقي، هذه املنطقة احلساسة 
املاليني  الطوارق  املقاتلني  عرشات  عودة  إليها  يضاف  الالاستقرار  حالة  تعرف  والتي  القارة  من 
وغريهم الذين كانوا حياربون إىل جانب »الزعيم الليبي«  هذه املتغريات وغريها سامهت يف ترجيح 
كفة املتمردين يف شامل مايل، وأمام رضباهتا القوية والرصاع احلاصل يف العاصمة املركزية باماكو أين 
حدث االنقالب العسكري عىل الرئيس »توري« اضطر اجليش املايل إىل االنسحاب من منطقة الشامل 
أين استغلت احلركة الشعبية لتحرير أزواد )M.P.L.A( الوضع وأعلنت عن ظهور دولة أزواد عىل 
اخلارطة السياسية اإلفريقية هذه الدولة املجهولة أثارت العديد من التساؤالت عن توقيت ظهورها 
املفاجئ، هل ظهور هذه الدولة هو حصيلة نضال وكفاح طويل عىل شاكلة احلركة الشعبية لتحرير 
السودان والذي توج باستقالل اجلنوب عن الشامل؟ أم أن ظهورها كان ارجتايل وغري مدروس؟ كام 
اجلزائرية  االسرتاتيجية  عىل  وتبعاهتا  املنطقة  استقرار  عىل  املزعومة  الدولة  هذه  تأثري  اشكالية  نطرح 
هذا  فشل  نتساءل هل  مما جيعلنا  الطريقة  بذات  الدولة  اختفت هذه  فجأة  ومثلام ظهرت  املنطقة،  يف 
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املرشوع؟ أم أن ظهورها كان يف الظرف والتوقيت غري املناسبني؟ كام أن السؤال الرئييس واألهم ما 
هي أبعاد هذا املرشوع عىل املنطقة املغاربية والدولة اجلزائرية عىل وجه اخلصوص؟ 

02 - اخللفية التارخيية واالثنية إلقليم أزواد: 

لقد حصلت مجهورية مايل استقالهلا من االستعامر الفرنيس عام 1960 عقب موجات التحرر التي 
اجتاحت دول العامل الثالث بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، إن هذا االستقالل ال يعني أن تاريخ دولة 
مايل يبدأ عند هذا التاريخ، فلقد عرفت املنطقة عدة حضارات وإمرباطوريات قديمة سامهت بشكل 
أخص يف نرش الدين االسالمي يف منطقة الصحراء الكربى وحتى جنوهبا أي ما يطلق عليه اصطالحا 
منطقة الساحل اإلفريقي، ولعل أبرز هذه احلضارات هي حضارة »إمرباطورية سنغاي اإلسالمية«1 
التي ال تزال معاملها حارضة إىل بومنا هذا وقد امتدت حتى عىل طول الصحراء الكربى بام فيها بعض 
االرايض اجلزائرية الواقعة يف أقىص اجلنوب وحتى ليبيا مرورا بمنطقة أوباري وحتى غذامس، ولكن 
فإن مملكة »سنغاي« القت نفس  الضعف  التي كان مصريها  السابقة  القديمة  ككل االمرباطوريات 
املصري إىل أن حل االستعامر الفرنيس يف هذه األرايض يف منتصف القرن التاسع عرش وحتى بدايات 
القرن العرشين، أين باتت تعرف املنطقة ككل »السودان الفرنيس« واستمرت عىل هذا احلال اىل غاية 

حتقيق االستقالل لدولة مايل.

بل كان ضمن  أزواد« مل يكن االستثناء  »إقليم  أن  تتثبت  التارخيية والتي  الدراسات  وتشري مجيع 
وهي  »جاو«  مدينة  هي  اململكة  هذه  عاصمة  أن  كام  اإلسالمية«  سنغاي  »امرباطورية  نفوذ  سيطرة 
التي تطلق عىل  ثانية فإن اسم أزواد  الثالث املشكلة إلقليم أزواد، ومن جهة  الرئيسية  املدن  احدى 
منطقة شامل مايل هي يف األصل اسم لواحة صغرية تقع شامل مايل بني مدينة »متبكتو«2 و«توديني«  
وكلمة أزواد يف حد ذاهتا يعود أصلها إىل مملكة »سنغاي اإلسالمية« وهي مركبة من كلمتني )أزوا د   
Azwa Do ( فاملصطلح األول أزوا  Azwa وهو يعني القصعة أو االناء الواسع، أما املركب الثاين 
د Do فيعني عند أي أن ترمجة املصطلح تعني القصعة الكبرية جدا أو جممع املاء3، كام نجد أن نفس 
االقليم حيمل تسمية ثانية لدى سكان هذا اإلقليم أزاوا غ Azwa Go إال أن املتفق عليه يف الدراسات 

التارخيية أن أصل الكلمة يرجع حلضارة »سينغاي« يف مايل4.

هذا ويشكل إقليم أزواد حوايل %70 من مساحة دولة مايل واملقدرة ب 1.247.228 كلم2 وعليه 
فإن مساحة إقليم أزواد تقارب 827.485 كلم2، وإضافة إىل هذه املساحة الشاسعة فإن إقليم أزواد 
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يقع يف منطقة جد اسرتاتيجية إذ يتوسط 05 دول إفريقية وهي بوركينافاسو، النيجر، اجلزائر، إضافة 
إىل حدوده مع الدولة املركزية التابع هلا وهي دولة مايل، واليشء املالحظ أن هذه الدول كلها خضعت 
لالحتالل الفرنيس وهي منخرطة يف رابطة الدول الفرانكفونية باستثناء دولة اجلزائر، األمر الذي زاد 

من أمهية هذا االقليم يتوسط هذه الدول مما يزيد من أمهته االسرتاتيجية5.  

 03  - صراع حركة أزواد مع الدولة املركزية:

يف هذا السياق تربز وبشكل جيل أزمة »الطوارق« الذين يشكلون أبرز اجلامعات االثنية يف منطقة 
الساحل اإلفريقي، هذه اجلامعة وجدت نفسها غداة االستقالل املستعمرات االفريقية يف الستينيات 
من القرن املايض مقسمة بني أربعة دول وهي )اجلزائر، ليبيا، مايل، بوركينافاسو( ففي الوقت الذي 
البعض اآلخر خاصة يف  الدولة فشل  إدماج هذه اجلامعة داخل مكون  الدول يف  فيه بعض  نجحت 
القدرة املحدودة عرفت  املحلية بسبب قدراهتا االقتصادية املحدودة، فإضافة إىل هذه  التنمية  حتقيق 
املنطقة عدة انقالبات عسكرية ورصاع عىل السلطة وتقاسم للثروة بني فئات معينة دون غريها من 
اجلامعات األخرى، خاصة تلك التي مل تبدي تأييدا لنظام احلكم وسعت إىل معارضته وحتى الدخول 
تائهني يف صحراء  أنفسهم  الذين وجدو  العزل  املدنيني  فيه  معه يف رصاع مسلح كان اخلارس األكرب 
مساحتها  وكرب  املناطق  بعض  وهتميش  العسكرية  واالنقالبات  الفساد  نتيجة  مايل  ففي  شاسعة، 
اجلغرافية ظهرت عدة حركات سياسية تطالب بحقوق املنطقة خاصة التنموية منها، ونذكر أبرز هذه 
اجلبهات6 حركة الطوارق للمقاومة )Mouvement de la résistance Touareg ( واحلركة 
الشعبية ألزواد )Mouvement populaire d’Azwouad(   اجلبهة اإلسالمية العربية ألزواد 
حقيقية  أزمة  شكلت  الثورية  احلركات  هذه   )   front Islamique Arabe de l’Azouade(
عدم  هو  االنفصالية  احلركات  هذه  لظهور  احلقيقي  السبب  ويرجع  مايل  دولة  يف  املركزية  للحكومة 
التنموية  اخلطط  وفشل  املايل  الشعب  من  األسايس  املكون  هذا  استيعاب  عن  املركزية  الدولة  قدرة 
اخلاصة هبذه املناطق لعدة أسباب أمهها الفساد اإلداري وحتى السيايس كذلك افتقار الدولة للموارد 
دون  مناطق  عىل  اقتصارها  كذلك  املحلية،  التنمية  لعمليات  األسايس  املحرك  هي  التي  األساسية 
اثنية قريبة من السلطة دون سواها، فالتنمية هي عملية تصاعدية مستمرة من  أخرى وعىل مجاعات 
أسفل إىل أعىل جتتاح وتنترش يف املجتمع كله رأسيا وأفقيا7، فكرس هذه القاعدة يؤدي إىل شعور بعض 
اجلامعات االثنية أهنا مقصاه وأن انتامءها صوري وهي عوامل تساعد عىل ظهور حركات مترد تبدأ 
بمطالب دستورية قانونية إىل أن تتحول إىل مطالب أكثر تطرفا يف حال ما فشلت الدولة املركزية يف 
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معاجلة املطالب الرشعية وهو ما حدث بالفعل يف معظم دول الساحل االفريقي وباألخص يف دولتي 
أمامها يف سبيل حتقيق  متاح  ما هو  استفادت من كل  املتمردة  أن هذه احلركات  السودان ومايل، كام 

أهدافها بغض النظر عن الوسائل املستخدمة للوصول إىل هذا الغرض.

إن دولة مايل هي أكثر دول الساحل اإلفريقي التي تعاين من مترد بعض اجلامعات االثنية املوجودة 
املركزية،  الدولة  االنفصايل عن  بعدالة قضيتها ومرشوعها  وتؤمن  ترى  األخرية  أراضيها، هذه  عىل 
هذا األمر دفع دول اجلوار ونقصد هبا اجلزائر وليبيا بفتح قنوات اتصال بني املتمردين الطوارق ممثلني 
الوصول إىل  املطاف يف  أثمرت يف هناية  املركزية، هذه اجلهود  الذكر واحلكومة  السابقة  يف احلركات 
هذا  كوناري«،  عمر  »ألفا  السابق  املايل  للرئيس  نسبة  »كوناري«  باتفاقية  سميت   1996 سنة  اتفاق 
االتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة وتنازالت قدمتها احلكومة املركزية يف »باماكو« كخروج 
اجليش املايل من بعض مناطق شاميل مايل التي تعترب معقل رئييس حلركات التمرد، إضافة إىل تقديم 
وعود بتنمية هذه املناطق رغم أن دولة مايل تعد من أفقر دول العامل، ومن أجل احتواء هذه احلركات 
ذهب الرئيس املايل إىل أبعد من ذلك وهو ارشاكهم يف العملية السياسية كتعيني وزراء من الطوارق 
والعرب من شامل مايل يف توزيع احلقائب الوزارية وإعطائهم مناصب سامية يف الدولة وترقيات عالية 
يف اجليش والرشطة واجلامرك، كل هذه اجلهود التي قام هبا الرئيس املايل السابق »ألفا عمر كوناري« 
بمساعدة اجلزائر وليبيا أعطت دولة مايل نوعا من االستقرار مما جعل البعض يقول أهنا من بني الدول 

االفريقية القليلة التي حتقق تقدما يف جمال الديمقراطية.

استمرار عمليات  مالية حقيقية تضمن  أن تصمد يف غياب مصادر  الديمقراطية ال يمكن  وألن 
وغري  هشة  ظلت  »كوناري«  اتفاقية  فإن  اخلصوص،  وجه  عىل  السيايس  واالستقرار  املحلية  التنمية 
التمرد  بوادر  السلطة وعادت  مغادرة »كوناري«  اهلشاشة وبشكل واضح مع  متامسكة وجتلت هذه 
تارخيه  عرب  اإلفريقي  الساحل  منطقة  هبا  متر  التي  املراحل  أصعب  يف  خطورة  وأكثر  جيل  بشكل 
احلديث، فاالتفاقية السابقة الذكر كان اهلدف أو الغرض األسايس منها هو ادماج هذه اجلامعة اإلثنية 
يف مؤسسات الدولة ومن تم التخلص من الفكر التمردي باستئصاله من جذوه، إال أن الواقع كان 
خالف ذلك متاما، فقد استغلت بعض قيادات الطوارق والعرب والتي كان األصل منها متثيل هذه 
املناطق يف احلكومة املركزية الوضع لصاحلها الشخيص وألهداف  خارجة عن مبادئ الدولة املالية8 
وهو األمر الذي أدى باهتام الرئيس املايل املخلوع يف انقالب عسكري »أمادو توماري توري« بالتواطؤ 
الذي أدى إىل سخط بعض األطراف وعىل  امتيازات كبرية وهو األمر  مع هذه اجلامعات وإعطائها 
رأسها املؤسسة العسكرية يف مايل التي اهتمته بالتخاذل والتهاون وحتى التساهل مع هذه اجلامعات 
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التي متارس اختطاف  املخدرات واجلامعات  للبالد كالتعامل مع جتار  الرئيسية  القضايا  عىل حساب 
الرعايا األجانب ومطالبة بلداهنم بدفع فدية مقابل اطالق رساحهم، كل هذه األمور كانت حتدث 
يف منطقة شامل مايل، ومع حدوث االنقالب العسكري عىل الرئيس »توماري توري« بدأت قيادات 
الطوارق وحتى العرب املوجودة يف شامل مايل بعملية االنسحاب من العاصمة وااللتحاق بجبهات 
القتال يف الشامل، كام جتدر اإلشارة أن التفوق الذي حققه املتمردون عىل اجليش املايل يف منطقة الشامل 
مل يكن وليد اللحظة أو الصدفة وإنام جاء نتيجة اإلعداد هلذه اللحظة ملدة سنوات أي يمكن القول 
مند عقد اتفاق »كوناري« يف سنة 1996 أين استفادوا من كل ما هو متاح لتقوية صفوفها، بدأ من 
املراكز احلساسة التي شغلتها يف الدولة املركزية وتوظيف هذا العامل لصاحلها وغياب اجليش املايل 
عن بعض املناطق طبقا لالتفاقية املوقعة يف 1996 مما أعطى احلرية يف غياب الدولة املركزية، كذلك 
السالح،  املخدرات وحتى  الفدية وجتار  املتحصل عليها عن طريق دفع  األموال الضخمة والكبرية 
القذايف  املتمردين هو سقوط نظام معمر  القوى إىل جانب  التي رجحت كفة  النقطة احلاسمة  ولعل 
واهنيار الدولة الليبية األمر الذي مكن من هتريب شحنات كبرية من األسلحة املتطورة بني املتوسطة 
وفوق املتوسطة ال يملكها حتى اجليش املايل، وهبذا فاألمر مل يعد يقترص عىل التنمية والتوزيع العادل 
للثروة بالنسبة هلذه اجلامعات االثنية وحتى املشاركة يف العملية السياسية بل تعدى األمر إىل مطلب 
االنفصال وإقامة دولة مستقلة عن جنوب البالد، وتبنى هذا املطلب حركة األزواد وسمت الدولة 

اجلديدة باسم الدولة األزوادية يف شامل مايل، إال أن هذا املرشوع كان مصريه الفشل.

أزواد، وحركة  لتحرير  الشعبية  إليه احلركة  الذي توصلت  االتفاق  أعقاب  هذا االعالن جاء يف 
أنصار الدين يف 26 ماي 2012 اتفاقا يقيض بتشكيل دولة اسالمية أزوادية بشامل مايل، وهو األمر 
الذي نددت به احلكومة املركزية يف باماكو، ووقع هذا االتفاق بالل آغ الرشيف رئيس املكتب السيايس 
حلركة حترير أزواد والعباس آغ أنتاال، وهو زعيم قبيلة إيفوغاس والنائب األول لزعيم حركة أنصار 

الدين إياد آغ غايل9.

وفيام ييل سنرسد أسباب الفشل:

• العقيد - نظام  سقوط  بعد  خاصة  عسري  خماض  تعيش  كانت  التي  للمنطقة  الراهن  الوضع 
الراحل معمر القذايف الذي كان يعترب صامم األمان يف املنطقة.

• رفض االحتاد االفريقي هلذا الكيان اجلديد واعتربه مساسا بالوحدة الرتابية لدولة مايل.-
• غياب الدعم اخلارجي هلذه اجلامعات املتمردة خاصة من دول اجلريان.-
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• حتالف حركة أزواد الشعبية مع حركة أنصار الدين إضافة اىل عنارص تنظيم القاعدة جلب هلا -
السخط من املجتمع الدويل وجعلها بؤرة خطر عىل السلم الدويل.

• خروج بعض املدن عن سيطرة حركة أنصار الدين وحتى عن احلركة الشعبية لتحرير ازواد -
ووقوعها يف القاعدة واجلامعات االرهابية خاصة بعد اخلالف الذي وقع معها وحماولة اخراجها من 
اللعبة السياسية من طرف احلركة الشعبية لتحرير أزواد وأنصار الدين وعجز هاتني األخريتني عن 
طردها أضعف موقفها مع العلم أن عنارص تنظيم القاعدة يضم أجانب من دول املنطقة وحتى خارج 

إطار املنطقة.
• العلم أن اجلزائر أهم فاعل يف منطقة الساحل إىل - الدولة اجلزائرية هلذا املرشوع مع  رفض 

جانب الدولة الليبية التي تعيش حالة الفوىض وغياهبا عن املشهد اإلقليمي.
• االعالن عن التوجه االسالمي أي إقامة دولة إسالمية تطبق فيها أحكام الرشيعة يف وسط -

دول علامنية بام فيها دولة مايل مما شكل مصدر قلق هلذه الدول بغض النظر عن توفر عنارص الفشل 
لدهيا.

04 - موقف القوى االقليمية والدولية من املشروع:
أن  األزوادية بشامل مايل، جتدر اإلشارة  الدولة  الدول من مرشوع  قبل اخلوض يف مواقف هذه 
الدول اإلفريقية وأثناء عقدها ملؤمترها التأسييس ملنظمة الوحدة اإلفريقية )االحتاد اإلفريقي( األول عام 
1963 يف العاصمة اإلثيوبية »أديسا أبابا« أحلت عىل رضورة احرتام احلدود املوروثة عن االستعامر، 
وعدم املساس هبا أو إعادة رسمها عىل أسس دينية أو عرقية أو طائفية أو حتى جغرافية، وأن املساس 
هبا سوف هيدد الدول اإلفريقية بالزوال يف القريب العاجل وفتح املجال ملزيد من احلروب، وأن من 
مصلحة األفارقة هي املحافظة عىل هذه احلدود، وهو ما تعزز يف املؤمتر املوايل الذي عقد بالقاهرة سنة 
احرتام سيادة ووحدة  املبدأ وهو  املنظمة عىل هذا  ميثاق  03 من  املادة  بموجبه  الذي نصت   1964

أرايض وممتلكات كل دولة10.

القرن  منتصف  يف  القارة  عرفتها  التي  التحرر  موجة  عقب  االقليمية  النزاعات  حدة  وبازدياد 
املايض، قرر رؤساء الدول تبني مبدأ » أويت بوسيتيديس« )Uti Posseditis de Facto 11( من 
التنمية ودعم حركات  إىل ما هو أهم كقضايا  القارة مشاكل هي يف غنى عنها والتفرغ  أجل جتنيب 

التحرر األخرى يف العامل التي ال تزال حتت االستعامر.

االقليمية هي جزء  القوى  فإن هذه  الذكر  مثلام سبق  اإلقليمية من املرشوع:  القوى  موقف  أ- 
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من القارة االفريقية ومتللك العضوية يف االحتاد االفريقي )الوحدة االفريقية سابقا( وهي موقعة عىل 
االتفاقية التي تنص عىل احرتام احلدود املوروثة عن االستعامر Uti Posseditis de Facto إال أن 
هناك أجندات خاصة هبذه الدول، وكام ذكرنا سابقا فإن إقليم أزواد لديه حدود مع 05 مخس دول أي 
دو مكانة جد اسرتاتيجية إضافة اىل هذه الدول املجاورة توجد دولة أخرى اقليمية غري جماورة لدولة 

مايل إال أن تأثريها يف متغريات املنطقة كان باألمر الذي ال يمكن جتاهله.

1 - موقف الدولة الليبية: إن العامل احلاسم يف معركة احلركة الشعبية لتحرير أزواد ضد الدولة 
املركزية يف بامكو هو تدفق شحنات السالح اهلائلة من الدولة الليبية املنهارة عقب سقوط نظام معمر 
القذايف إثر انتفاضة شعبية مدعومة من قوى أجنبية وعربية عجلت بنهاية نظامه، وعليه فإن إعالن 
هذه الدولة الشبح تزامن مع دخول الدولة الليبية حالة الفوىض وحالة الال أمن، وعليه فإن موقف 
الدولة، إال أن رصاع احلركة الشعبية لتحرير أزواد وحتى احلركات  الليبية كان غائبا بغياب  الدولة 
األخرى املوجودة داخل اإلقليم مع الدولة املركزية مل يكن حديثا، أي ظهر مع استفادة احلركة من 
األوىل  البدايات  مع  ارجاعه  يمكن  قديام  كان  بل  املتوسط،  وفوق  املتوسط  الليبي  السالح  شحنات 
الستقالل مايل وبالضبط يف سنة 1963 إال أن الدور الليبي وعندما أقول الدور الليبي فإين يف هذا 
ككل،  الساحل  ومنطقة  املنطقة  يف  القذايف«  »معمر  العقيد  الراحل  سياسة  عن  أحتدث  أكون  الصدد 
حيث برز استغالله لقضية »الطوارق« مع بدايات تسعينيات القرن املايض أين تم استغالل القضية من 
أجل رضب قوى إقليمية أخرى موجودة يف املنطقة )الدولة اجلزائرية( ومن جهة أخرى االعالن عن 

نفسه أنه صامم األمان يف املنطقة وأن أي تسوية يف املنطقة جيب أن متر عربه وبموافقه منه12.

وبالرغم من أن الدولة املالية مل تقدر عىل جماهبة هذا النفوذ الليبي يف منطقة أزواد بفعل الوفرة املالية 
متتعها  إىل  إضافة  الليبية،  االرايض  يف  واحتضاهنا  األزوادية  القيادات  ألبرز  الراحل  العقيد  واستاملة 
بامتيازات واسعة معطاة من طرف العقيد، فإن الرصاع بقي حمتدما بني قطبي املنطقة )ليبيا - اجلزائر( 
أين اشتد هذا الرصاع عندما قرر العقيد فتح قنصلية يف مدينة »كيدال« بالرغم من أن هذه املدينة ال 
حتوي عىل جالية ليبية، وإنام تم فتحتها من أجل الرتويج لدور العقيد يف املنطقة وجهوده اجتاه قضية 
الطوارق، وهذا األمر الذي أعاق جهود الوساطة من أجل تسوية النزاع، ومل ينته األمر إال عندما قرر 

العقيد غلق هذه القنصلية.

2 - موقف الدولة اجلزائرية: لقد كان موقف الدولة اجلزائرية منذ البداية واضحا بعدم املساس 
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املبنية عىل حسن اجلوار  الرتابية لدولة مايل، مستندة يف ذلك من مبادئ سياستها اخلارجية  بالوحدة 
وحل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، كذلك احرتام احلدود 

املوروثة عن احلقبة االستعامرية.

املساس  عدم  عىل  يركز  املوقف  هذا  البداية،  من  واضحا  كان  اجلزائرية  الدولة  موقف  فإن  ومنه 
بالوحدة الرتابية لدولة مايل، وهو املوقف الذي ساهم وبشكل كبري يف فشل املرشوع باعتبار اجلزائر 
أهم دولة يف املنطقة، وجهود الوساطة التي بدلتها وال تزال تبدهلا من أجل تقريب وجهات النظر بني 
ـــــــ والذي توج  باماكو  املركزية يف  أزواد والدولة  لتحرير  الشعبية  ــــــ احلركة  املتصارعة  األطراف 
الرصاع  هلذا  حدا  وضع  الذي   1991 جانفي  يف   « »متغست  اتفاق  أمهها  لعل  اتفاقيات  عدة  بتوقيع 
ولو بصفة مؤقتة13، لتستمر سلسلة املفاوضات حتى مطلع األلفية اجلديدة إذ أن الدولة اجلزائرية 
سخرت آلتها الدبلوماسية من أجل الوساطة بني اجلانبني، حتى بعد خروج األوضاع عن السيطرة 
وخروج إقليم أزواد عن سيطرة احلكومة املركزية وإعالن دولة أزواد من جانب واحد، رغم فشله من 

البداية لألسباب السابقة الذكر.

وبالرغم من هذه اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف سبيل اجياد حلول للقضية، إال أهنا 
واجهت العديد من االنتقادات خاصة من بعض الطبقة املثقفة والساسة املاليني، إذ يرون ازدواجية يف 
املوقف اجلزائري، خاصة اجتاه دول املنطقة فبينام العالقات بني اجلزائر وموريتانيا ترتكز عىل التعاون 
األمني إضافة اىل التنموي، بينام مع دولتي مايل والنيجر فهو مقترص فقط عىل اجلانب األمني فقط، 
حتى وان ذكر مصطلح التنمية فهو يقترص فقط عىل مناطق تواجد الطوارق فقط أي إقليم أزواد املايل، 
ومن جهة ثانية فإن أثناء املفاوضات فإن اجلزائر تقف اىل جانب احلركة الشعبية لتحرير إقليم أزواد، 
وهو ما يشجعهم عىل التمرد ضد الدولة املركزية، باعتبار أن هناك قوة إقليمية يف املنطقة لدهيا وزهنا 
تدعم هذه احلركة، وجوهر القول لدى هذه الفئة من الشعب املايل، ترى يف املوقف اجلزائري ال يعطي 
حلوال جذرية لألزمة وإنام املحافظة عىل الوضع الراهن، أي بقاء الطوارق حتت حكم الدولة املركزية 

يف مايل.

اجلزائرية  الدولة  أن  اجلزائري  املوقف  يف  فريى  الواعر«14  األمني  »حممد  فإن  أخرى  جهة  ومن 
الدولة  إقليم أزواد عىل وجه اخلصوص، كام أن  املايل ويف  التدخل األجنبي املطلق يف الشأن  ترفض 
اجلزائرية حترس عىل عدم املساس بالوحدة الرتابية لدولة مايل، وحل النزاع يف املنطقة بالطرق السلمية، 
الدولة األزوادية، إال أن الكاتب يرجع هذا  املنطلق فإن اجلزائر عارضت وبشدة مرشوع  ومن هذا 
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املوقف اجلزائري من مرشوع الدولة األزوادية لألسباب التالية:

الرتكيبة السكانية للقبائل الطوارقية أو األزوادية كام يسميها الكاتب التى متتد من مدينة تندوف  -
وحتى أدرار ومتنغست وإليزي وهذا يشكل خطر عىل أمنها الوطني وسالمة أراضيها.

الشعب األزوادي عن طريق  - استيعاب  أن اجلزائر حاولت  يرى  الكاتب  فإن  ومن جهة أخرى 
عمليات التجنيس وتوزيع بطاقات االئتامن الغذائية

ال تقبل اجلزائر التدخل األجنبي يف اإلقليم ألن ذلك ال حمالة سوف يؤثر عىل أمنها املبارش ويدفع  -
بسكاهنا اجلنوبيني ذوي األصول االزوادية إىل الدخول يف احلرب نرصة ألهاليهم وهو ما سينسف كل 
جهودها السابقة الحتوائهم، كام أهنا ال متانع يف أن يظل إقليم أزواد متنفسا ومالذا لكل من ال تستطيع 

احتواءه.
النيجر(  الدول)موريتانيا،بوركينافاسو،  هذه  أن  من  بالرغم  األخرى:  اجلوار  دول  موقف   -  3
كانت معنية بقضية مرشوع دولة أزواد إال أن موقفها جاء متحفظا، واكتفت برضورة املحافظة عىل 
الوحدة الرتابية لدولة مايل أي أهنا تبنت موقف االحتاد االفريقي، وقد تكون ترقبت موقف القوى 

األخرى وخاصة األجنبية .

موقف القوى األجنبية من املرشوع: يمكن القول أن األحداث املتسارعة التي عرفتها املنطقة مل 
تساعد قادة احلركة الشعبية، فاالنقالب العسكري الذي أطاح باحلكومة والرئيس الرشعي املنتخب 
لقي إدانة دولية واسعة، إضافة اىل سيطرة مجاعات إرهابية عىل بعض املناطق يف إقليم أزواد وعجز 
احلركة عن مواجهتها كلها عوامل جعلت املجتمع الدويل يتحفظ عىل هذا االعالن من جانب واحد، 
بل أيد املجتمع الدويل املمثل يف منظمة األمم املتحدة مقاربة االحتاد اإلفريقي، والتي تنص عىل احرتام 

وحدة وسالمة األرايض املالية.

موقف الدولة الفرنسية: تعرب فرنسا الدولة االستعامرية السابقة لكافة دول املنطقة باستثناء 	 01
ليبيا، لذلك فإن موقفها أكثر من رضوري، ورغم احتضاهنا لعديد من حركات التمرد املوجودة يف 
إقليم أزواد إال أن الدولة الفرنسية عارضت حركة االنفصال ووقفت مع الوحدة الرتابية لدولة مايل، 
نابعا من مبادئها  ازدواجية وأن موقفها ليس  الفرنيس  املوقف  املاليني يرون يف  املثقفني  إال أن بعض 
العامة وإنام من  باب املحافظة عىل مصاحلها الشخصية، وتتعزز هذه النظرة برفض قادة مايل السابقني 
وخاصة كال من الرئيسني » كوناري، وتوري » إقامة قواعد عسكرية دائمة يف شامل مايل، حيث تتواجد 
ثروات معدنية هائلة يف هذه األرايض وباألخص اليوارنيوم، ومن جهة أخرى حسب رأي املثقفني 
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اجلامعات  حتركات  خاصة  األمور  ضبط  عن  املركزية  احلكومة  وعجز  مايل  دولة  مساحة  كرب  هؤالء 
االرهابية التي باتت تسبب قلقا للمصالح الفرنسية خاصة مسألة الرعايا املختطفني كل هذا يستوجب 

إعادة ترتيب األمور من جديد15.
صاحبت  التي  األخرية  األحداث  إىل  يعود  ال  املنطقة  يف  حيدث  مما  الفرنسية  الدولة  موقف  لكن 
القرن املايض، ففي  القذايف« بل يعود اىل أواخر اخلمسينات من  الراحل »معمر  العقيد  سقوط نظام 
ستة 1957 ويف شهر جوان أين أطلقت احلكومة الفرنسية مرشوعا للحكم الذايت يمتد من االرايض 
اجلنوبية اجلزائرية وصوال اىل األرايض املالية والتشادية هذه املناطق املعروفة بغناها بثرواهتا الباطنية 
اهلائلة، أي إعادة إحياء اإلمرباطورية الصحراوية القديمة16 إال أن هذا املرشوع كان مصريه الفشل 

خاصة من قبل قادة قبائل الطوارق وعىل رأسهم »حممد عيل طاهر« زعيم قبيلة انتصار تلمزي17.

بالرغم من موقف الدولة الفرنسية مما حيدث يف شامل مايل، إال أهنا قادت حتالفا إفريقيا من أجل 
طرد اجلامعات اإلرهابية من شامل مايل وإعادته إىل حضن الدولة املركزية، وقد يكون هذا التدخل بعد 
أن فشلت احلركة الشعبية لتحرير أزواد يف إدارة شؤون اإلقليم، خاصة أمام قوة اجلامعات االرهابية 
التي عجزت احلركة عن مواجهتها، ومن جهة أخرى قد تكون احلركة قد اختارت الوقت غري املناسب 

إلعالن مرشوعها الذي فشل يف مهده.

2 -موقف الواليات املتحدة األمريكية مما حيدث يف شامل مايل: عقب أحداث 11سبتمرب 
2001 والواليات املتحدة األمريكية تقود حتالفا دوليا ضد اإلرهاب، إال أن عمليات هذا التحالف 
بقي حمدودا عىل األقل بام حيدث يف الرشق األوسط ومناطق أخرى من العامل، وقبل ذلك ومن جهة 
ثانية وعقب هناية احلرب الباردة ازداد اهتامم الواليات املتحدة األمريكية من بوابة نرش الديمقراطية 

يف العامل.

فمنطقة الساحل اإلفريقي ومنها إقليم أزواد يرتبع عىل ثروات معدنية هائلة كاليورانيوم والذهب 
الفرنيس فهي  النفوذ  املنطقة حتت  البرتولية هنا وهناك، إال أن هذه  باإلضافة اىل بعض االكتشافات 
مستعمرات سابقة وتنضوي حتت رابطة الفرانكفونية إال أن ما يقلق الواليات املتحدة األمريكية أكثر 

تزايد التمدد الصيني يف املنطقة حتت اسم االستثامرات االقتصادية واملشاريع التنموية.

ومع تزايد قلق اإلدارة األمريكية إزاء النشاط االرهايب املتنامي يف منطقة الساحل اإلفريقي، تعزيز نفوذها 
 يف منطقة إفريقيا عموما ومنطقة الساحل خصوصا، ملا تتوفر عليه أغلب تلك الدول من املناجم والنفط.
AFRICOM ويف إطار احلرب عىل اإلرهاب حيث أنشأت قيادة عسكرية مشرتكة تعرف ب         
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 يف عهد رئاسة بوش االبن ومقرها يف أملانيا. ويف هذا اإلطار أطلقت سنة 2003 مبادرة دول الساحل
بعض  تدريب  بموجبها  بارشت  حيث   )PAN SAHEL INITIATIVE(اإلرهاب ملحاربة 
القوات املوريتانية واملالية والنيجرية. ويف سنة 2005 أطلقت مبادرة مكافحة اإلرهاب ما بني الدول 
 .)»TRANS SAHARA CONTER TERRORISM«TSCTI( الصحراء  عىل  املطلة 
وتضم هذه املبادرة باإلضافة إىل دول الساحل دول املغرب العريب: املغرب، تونس واجلزائر. وجتدر 
اإلشارة هنا إىل أن أمريكا ال تزال تبحث عن دولة إفريقية تقبل استضافة قيادة آفريكوم عىل أراضيها، 

وتعترب اجلزائر من أقوى الرافضني للوجود األجنبي يف املنطقة18 . 

05 تبعات الدولة اجلديدة)الفاشلة( عىل املنطقة:

لقد تناولت العديد من الدراسات السياسية خاصة بعد هناية احلرب الباردة مصطلحا جديدا يف 
العلوم السياسية أال وهو مصطلح الدولة الفاشلة، وقد نجد يف بعض الكتابات الدولة الشبح كذلك 

شبه الدولة، كلها مصطلحات خمتلفة لكنها تشرتك يف العجز الوظيفي للدولة.

ويعترب »روبرت جاكسون » R-Jackson  من األوائل يف علم السياسة الذين تناولوا هذا املفهوم 
والعسكرية  السياسية  قوهتا  وفرض  األداء  عىل  القادرة  غري  الدولة   « بأهنا  الفاشلة  الدولة  يعرف  إذ 

بالشكل املطلوب«19 أما عن مؤرشات الدولة الفاشلة فيمكن إمجاهلا فيام ييل20:

االفتقار إىل مصادر الرشعية -
العجز عىل مراقبة االقليم اجلغرايف -
طبيعة اهلياكل املؤسساتية وقدرهتا عىل ضامن أداء جيد للوظائف جلميع فئات املجتمع دون  -

استثناء.
تتعزز  الفاشلة  الدولة  مظاهر  املالية  احلالة  يف  نالحظ  اإلفريقي،  الساحل  منطقة  إىل  وبالعودة 
الفساد عىل  السيايس وضعف االقتصاد املحىل تسترشي مظاهر  بوضوح، فإضافة إىل ضعف األداء 
نطاق واسع، ولطاملا شكلت أرايض هذه الدولة اإلفريقية أرضا خصبة النتشار اجلريمة املنظمة كذلك 

اهلجرة الرسية ومالذا آمنا للجامعات املسلحة.

املالية عىل مستوى األصعدة االسرتاتيجية إىل بداية ظهور أو وجود  الدولة  وتعود أسباب فشل 
املستعمرة  الدولة  متثل  التي  الفرنسية  فالدولة  االستعامرية،  املرحلة  هناية  مع  أي  البداية،  يف  الدولة 
السابقة التي تركت الدولة الناشئة يف مجلة من التناقضات االجتامعية واالقتصادية وحتى السياسية، 
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كذلك هو األمر بالنسبة للعديد من دول العامل الثالث التي مل تتمكن من جتاوز هذه التناقضات.

التي يعود استقالهلا اىل منتصف القرن املايض، تعاين من ضعف األداء  املالية  وإذا كانت الدولة 
الواقعة يف الشامل )إقليم أزواد( مل تتمكن من جتاوز  املؤسسايت وعدم السيطرة عىل أراضيها خاصة 
هذه التناقضات فكيف سيكون احلال مع مرشوع الدولة املزعومة )الدولة األزوادية( أو الدولة الشبح 

بالتعبري الدقيق وما تبعات وجود ها عىل الدولة اجلزائرية واملنطقة املغاربية ككل.

أ -إقليم أزواد كمصدر للجريمة املنظمة واهلجرة الرسية:  

تعترب منطقة الساحل اإلفريقي املنطقة الفاصلة بني احلدود اجلنوبية للصحراء اإلفريقية الكربى، 
واحلدود الشاملية ملنطقة الغابات الكربى، إن هذا املوقع االسرتاتيجي ملنطقة الساحل جعل منها ممرا 
طبيعيا للتنقالت البرشية منذ آالف السنني، لكن ومع املتغريات الدولية احلديثة خاصة مع هناية القرن 
العرشين وبداية األلفية اجلديدة تم استغالل هذا املمر الطبيعي ألغراض متس باألمن القومي ليس 

لدول املنطقة فحسب بل وحتى الدول األوربية التي تقع يف الضفة الشاملية للبحر األبيض املتوسط.

حراك  يف  األشخاص  من  عددا  تضم  إيديولوجية  غري  مؤسسة   « بأهنا  املنظمة  اجلريمة  تعرف 
والسيطرة  القوة  بسط  أجل  نشاطات رشعية وغري رشعية من  تستغل  مغلق ومنظم هرميا  اجتامعي 
اإلفريقي  الساحل  منطقة  عرفت  ولقد  الغالب«21،  يف  مادية  وغري  مادية  مكاسب  عىل  واحلصول 
تزايدا خطريا لنشاط اجلريمة املنظمة، هذا النشاط خيتلف ويتنوع بتخصص كل منظمة إجرامية، وتأيت 
منذ  يستخدم  الذكر هي عبارة عن ممر طبيعي  أسلفنا  فاملنطقة كام  األوىل،  املرتبة  املخدرات يف  جتارة 
آالف السنني، ونظرا للمسالك الصحراوية الوعرة والشاسعة فقد كانت املنطقة أرضا خصبة الزدهار 
النزاع يف  نشاط جتارة املخدرات وجتارة السالح غري الرشعي الذي موجه بشكل أساس إىل مناطق 
والرشق  بأوروبا  االستهالك  مناطق  اىل  االنتاج  مناطق  من  تتم  املخدرات  فتجارة  اإلفريقية،  القارة 
األوسط مرورا باميل والنيجر وليبيا ومرص22، وصوال إىل دول اخلليج يف الرشق األوسط وإرسائيل 
وتركيا ثم إىل أوربا، أما عن مناطق االنتاج فهي عىل مصدرين األول أمريكا الالتينية وهي مركز انتاج 
قديم وتقليدي، فاملصدر األول وبعد أن عرف متابعة حمكمة ومضايقة شديدة من طرف الواليات 
تبييض األموال املحصل عليها من  تتبع  اهلائلة حتى يف جمال  امكانياهتا  املتحدة األمريكية نظرا لقوة 
جتارة املخدرات، هذه العصابات ومن أجل تفادي الرقابة األمريكية قررت تغيري مسار خط جتارهتا 
أن  الالتينية  أمريكا  يف  املخدرات  عصابات  وجدت  إذ  بالفعل  حدث  ما  وهذا  أمنا،  أكثر  طريق  إىل 
القارة اإلفريقية هي طريق آمن لتجارة املخدرات للوصول إىل مناطق االستهالك يف الرشق  منطقة 
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األوسط والقارة األوربية، فدول غرب إفريقيا هي دول ضعيفة أجهزة احلكومة لدهيا فاشلة والفساد 
إداري يسترشي عىل مجيع األصعدة واجلامرك لدهيا ومراقبة احلدود تكاد تكون معدومة، فدول غرب 
إفريقيا هي عبارة عن مناطق لتفريغ شحنات املخدرات ومنطقة الساحل اإلفريقي كام أن %70 من 
الشحنات تعرب إقليم أزواد وقد تستخدم أرايض دول املغرب العريب وباألخص االرايض اجلزائرية 
الليبية هلذا الغرض فاملنطقة هي بمثابة الطريق الربي لوصول هذه الشحنات ملناطق من  واألرايض 
مناطق االنتاج اىل مناطق االستهالك ومما يقلق الدول املغاربية أن تتحول أراضيها من مناطق عبور 

إىل أسواق استهالكية مع العلم أن إحدى الدول املغاربية تعترب من أكرب املنتجني يف العامل هلذه املادة.

وإضافة للنشاطني السابقني الذكر للجريمة املنظمة هناك نشاط آخر ال يقل أمهية عنهام وأكثر وأشد 
خطورة، وهو جتارة األسلحة التي تزدهر يف منطقة الساحل بشكل يثري املخاوف، فحجم النشاط يكاد 
يكون األكرب يف العامل، فهذه التجارة هي املغذي الرئييس للحروب األهلية يف السودان ومايل والنيجر 
اجلزائري  اجليش  أحبط  أين  اجلزائرية  الدولة  فيها  بام  اإلفريقي،  الساحل  دول  من  وغريهم  وتشاد 
العديد من حماوالت ترسيب األسلحة عرب حدوده اجلنوبية، وهذه األسلحة يف بعض األحيان يكون 
مصدرها خارجي من متويل من بعض الدول األجنبية ورشكات السالح العاملية، هذه الرشكات التي 
ترى يف استقرار القارة اإلفريقية عموما ومنطقة الساحل خصوصا كسادا لتجارهتا وتراجعا لصفقاهتا 
التجارية، فتمويل املنطقة ببعض قطع األسلحة بطريقة غري مرشوعة يدفع حكومات هذه الدول من 
أجل عقد صفقات رشاء أسلحة من أجل املحافظة عىل بقاء أنظمتها التي هي يف األصل جاءت بطريقة 
غري رشعية، فبقاءها أهم من املحافظة عىل استقرار البالد، ومن جهة أخرى تلعب احلدود الشاسعة 
2003 أحصت األمم  النشاط، ففي  لدول الساحل االفريقي والغري مراقبة عامال مشجعا عىل هذا 
اإلفريقية  القارة  يف  املركزية  الدولة  سيطرة  عن  خارجة  سالح  قطعة  مليون  من  أكثر  وجود  املتحدة 
متواجدة بشكل خاص عىل احلدود، حيث أشار اإلحصاء أو التقرير األممي أن هذه األسلحة تساهم 
وبشكل كبري يف زعزعة املناطق املتوترة أصال كمنطقة الساحل، فتجارة السالح عرفت تطورا كبريا 
مع هناية احلرب الباردة يف ظل الطلب املتزايد عليه مع وجود أموال كافية جللبه من جتارة املخدرات 

واملمنوعات.

إن منطقة أزواد ومعها الساحل اإلفريقي ورغم كرب مساحتها وتعقد مسالكها وصعوبة تضاريسها 
كان  أن  فبعد  الرسيني،  للمهاجرين  معتربا  تزايدا  األلفية جديدة عرفت  بداية  أنه ويف  إال  اجلغرافية، 
األمر ال يتعدى 200 مهاجر رسي يف السنة خالل منتصف التسعينيات من القرن املايض، أصبحت 
مهاجر  آالف  مخسة  من  بأكثر  تقدر  اجلزائرية  الرسمية  األجهزة  عن  الصادرة  األخرية  االحصائيات 
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رسي كلهم يعربون منطقة الساحل االفريقي ومن خمتلف اجلنسيات أي أكثر من 45 جنسية بحيث 
القارة االفريقية يعربون منطقة الساحل اإلفريقي يف رحلة  القول أن معظم أو جل مهاجري  يمكن 
أو مايل ومها إحدى  النيجر  الكربى نحو  الغابات  منطقة  تبدأ من  إىل عدة سنوات  قد متتد من شهر 
دول الساحل إذ تعترب كل من املدن الرئيسية إلقليم أزواد مراكز جتميع هلؤالء املهاجرين قبل دخول 
األرايض الدول املغاربية، ليتخذ املهاجرون بعد ذلك سلوك إما األرايض اجلزائرية عرب مدينة متنراست 
أو جانت ومن ثم إىل املدن الساحلية أو الدول املجاورة املغرب وتونس وبعدها إىل القارة األوربية أو 
االستقرار إن كانت الظروف مالئمة، والبعض قد يسلك طريق الواحات الليبية ومن ثم إىل الساحل 

الليبي عىل البحر املتوسط للوصول إىل الشواطئ اإليطالية.

إذ أصبحت هذه  القارة،  تعبريا عن مأساة  الساحل أصبحت  إن ظاهرة اهلجرة الرسية يف منطقة 
املنطقة ختترص كامل مكونات القارة، فاهلجرة الرسية وان كانت قد أحيت طرق التجارة الصحراوية 
القديمة فإن خماطرها ال يمكن جتاهلها فإضافة إىل نقل األمراض واألوبئة اخلطرية فإن هذه اهلجرة 
تؤثر عىل النسيج االجتامعي لسكان املنطقة وقد خيلق مناوشات قد تؤدي إىل كوارث ال حيمد عقباها 
عندما يدخل السكان األصليون يف رصاع مع جمموعات املهاجرين األفارقة مثلام حدث يف دولة ليبيا 
حيث تم تسجيل عرشات القتىل ومئات اجلرحى يف رصاع بني املحليني واملهاجرين األفارقة23، كام 
أن تسلل أفراد هذه اجلامعات يثري ريبة األجهزة احلكومية يف استعامهلم لنقل املمنوعات )املخدرات( 
الدول بسبب اهتام دولة ألخرى  العالقات بني  يتعدى األمر إىل توتر  وحتى هتريب األسلحة، وقد 
بالتقصري يف مراقبة حدودها وتسهيل عملية دخول هؤالء األفارقة إىل أراضيها كام حدث بني اجلزائر 
واملغرب عقب اهتام األخري الدولة اجلزائرية بتسهيل عبور مهاجري جنوب الصحراء من أجل زعزعة 

استقراره وأمنه.

ومن جهة أخرى فإن الدول األوربية يمكن القول أهنا استغلت قضية املهاجرين الرسيني األفارقة، 
إىل ورقة سياسية يف مفاوضاهتا مع دول الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط، يف قضايا التعاون حيث أصبح 
منصبا هذا التعاون عىل مراقبة وضبط اهلجرة الرسية ومراقبتها واحلد منها عوض من أن يكون تعاونا 
فمعظم  املتخلف،  اجلنوب  إىل  املتقدم  الشامل  من  التكنولوجيا  كنقل  الرئيسية  القضايا  يمس  حقيقيا 
جوالت االحتاد األوريب مع الدول املغاربية وحتى جمموعة اخلمسة + مخسة هتيمن عىل طاولة مناقشاهتا 
اهلجرة الرسية سواء كانت من األفارقة القادمني من منطقة الساحل وجنوب الصحراء أو املهاجرين 
املغاربة الذين حيلمون بحياة أفضل يف أوربا، فاهلجرة الرسية جعلت من دول العبور إىل رشطي أو 
الساحل وجنوب  القادمني من  البرشي اهلائل لألفارقة  الغزو  دركي حيمي احلدود األوربية يف وجه 
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الصحراء24، حيث أشارت االحصائيات األخرية أن عدد األفارقة الذين استوطنوا الدول املغاربية 
يفوق بعدد كبري األفارقة الذين يصلون القارة األوربية.

ب - اجلامعات االرهابية يف اإلقليم وتأثريها عىل األمن املغاريب: 

معضلة  الوجود  إىل  برزت  اإلفريقي،  الساحل  منطقة  يف  اإلرهابية  اجلامعات  نشاط  انتقال  مع 
الدولة  أين تغيب  أزواد  إقليم  الساحل اإلفريقي وباألخص  بيئة  الوطنية،  جديدة وهي أمن احلدود 
املركزية وفرت األجواء املناسبة لنمو هذا النشاط فوجود دول ضعيفة ال تسيطر عىل حدودها وحتى 
الداخل، كذلك تعاون أفراد هذه اجلامعة مع عنارص اجلريمة املنظمة وفر هلا موارد مالية هامة ومعتربة 
لرشاء السالح الذي ال يوجد عائق للحصول عليه إضافة استغالل هذه املوارد املالية لتجنيد األفراد 
وتعبئتهم باألفكار األصولية واملتطرفة من أجل إقامة املرشوع املنشود الدولة االسالمية التي مل تعرف 
مستباحة  حدودها  أصبحت  التي  املنطقة  دول  أرقت  املجهولة  احلدود  هذه  الساعة،  حلد  حدودها 
لنشاط هذه اجلامعات، مما أثر سلبا عىل أمن واستقرار دول املنطقة، ومع مطلع األلفية اجلديدة ازداد 
نشاط هذه اجلامعات االرهابية بالشكل الذي أثار انتباه الرأي العام ليس اإلقليمي فحسب بل حتى 

العاملي ويمكن ابراز أنشطة هذه اجلامعات يف املنطقة:

اختطاف 32 سائحا أملانيا من الصحراء اجلزائرية واملطالبة بفدية من أجل إطالق رساحهم. -
اهلجوم عىل الثكنة العسكرية يف موريتانيا يف صيف 2005. -
مقتل 13 مجركي جزائري وسط الصحراء اجلزائرية عىل أيدي اجلامعة السلفية 2006 25 -
جانفي 2007 االشتباك مع قوات األمن التونسية. -
أفريل 2007 اهلجوم عىل دورية للجيش اجلزائري خيلف 09 قتىل عسكريني. -
عمليات حتمل نفس البصامت يف كل من مايل النيجر وحتى املغرب  -
رهائن  - واحتجاز   2013 جانفي   16 إليزي  يف  جزائرية  نفطية  منشأة  عىل  اخلطري  اهلجوم 

غربيني وجزائريني كادت أن تتسبب يف أزمة دبلوماسية للدولة اجلزائرية.
من هنا أصبحت دول الساحل اإلفريقي أمام حتد جديد وخطري وهو اإلرهاب املتعدد اجلنسيات 
العابر للحدود الوطنية وكأن هذه اجلامعات االرهابية أعلنت احلرب عىل كامل دول املنطقة، فوجود 
دول ضعيفة مثل مايل والنيجر جعلت منها هذه اجلامعات االرهابية26 قاعدة انطالق لرضب الدول 
يلق  الوضع مل  النيجر حتى تشاد، هذا  التحرك عرب حمور مايل  تم  املجاورة كاجلزائر وموريتانيا ومن 
بتأثرياته السلبية عىل دول املنطقة فحسب بل أثر كذلك عىل الرأي العام العاملي وهو من بني األهداف 
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األساسية هلذه التنظيامت اإلرهابية املتحصنة بمنطقة الساحل اإلفريقي، ومع انتقال نشاط اجلامعات 
االرهابية التي كانت تنشط بجبال اجلزائر يف الشامل إىل الصحراء اإلفريقية الكربى وتشكيل ما يعرف 
ــــــــ تنظيم  العاملي  الدويل  للتنظيم  القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي، هذا األخري أعلن والءه  تنظيم 
القاعدة ــــــــــــ الذي كان يتزعمه »أسامة بن الدن«، تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي27 تبنى 
عدة عمليات إرهابية استهدفت خصوصا الدولة اجلزائرية كتفجريات قرص احلكومة وكذلك مفوضية 
األمم املتحدة ومقر املجلس الدستور يف العاصمة ديسمرب 2007 وحتى تفجريات الدار البيضاء يف 
اململكة املغربية كذلك اختطاف حقوقيني اسبان بمنطقة تندوف اجلزائرية، هذا التنظيم استغل منطقة 
وضعف  األمني  الفراغ  من  مستفيدا  الدول  هذه  رضب  أجل  من  خلفية  كقاعدة  االفريقي  الساحل 
الدولة  أخذت  الدول  هذه  حدود  أمن  ضامن  أجل  ومن  الظاهرة،  هلذه  التصدي  يف  املركزية  الدولة 
مثل  االرهابية  اجلامعات  هذه  مالحقة  أجل  من  واللوجستي  األمني  التنسيق  عاتقها  عىل  اجلزائري 
مبادرة »دول امليدان« وهو تنظيم إقليمي جيمع قادة أركان جيوش الدول املعنية بالظاهرة )اجلزائر، 
أهم  تعترب  التي  اجلزائر  بزعامة  كان  التنظيم  بوركينافاسو( هذا  تشاد،  النيجر،  مايل،  موريتانيا،  ليبيا، 
أن هذا  املؤسف  اليشء  أن  إال  له،  مقرا  اجلزائرية  الساحل واختذ من مدينة متنراست  منطقة  دولة يف 
التنظيم مل يرق إىل املستوى املطلوب يف مكافحة هذه اجلامعات اإلرهابية، لعدة أسباب ضعف املوارد 
املالية، ضعف جيوش املنطقة باستثناء اجلزائر28، كذلك شاسعة املنطقة التي تضم أكرب صحراء يف 
معنية،  أهنا غري  باعتبارها  اجلزائر  التحالف ومعارضة  املغربية يف هذا  اململكة  العامل، وحماولة دخول 
كذلك قيام بعض الدول كموريتانيا ومايل بمناورات منفردة ملالحقة هذه اجلامعات االرهابية غالبا ما 
تكون بضغط من قوى أجنبية من أجل حترير رعاياها واملحافظة عىل مصاحلها االقتصادية واستجابتها 
يف بعض األحيان الستفزازات هذه اجلامعات االرهابية بإطالق رساح أعضائها املحتجزين لدهيا، هذا 
األمر أثار سخط السلطات اجلزائرية األمر الذي محلها عىل خوض معركة دبلوماسية يف األمم املتحدة 
واملحافل الدولية الستصدار قرار من جملس األمن الدويل حيرم دفع الفدية هلذه اجلامعات باعتبارها 
إحدى مصادر متويل نشاطاهتا اإلجرامية، لكن يبقى السبب األهم واألبرز يف عدم حتقيق جتمع دول 
امليدان أهدافه األساسية هو رفض اجلزائر أن يقوم جيشها بعمليات عسكرية خارج حدوده الوطنية 

واكتفائها فقط بالدعم اللوجستي رغم أن هذه اجلامعات ال تعرتف بمنطق احلدود الوطنية.

جـ- حتد الدولة األصولية اإلسالمية جنوب الدول املغاربية: من املعروف أن دول املغرب العريب 
جنوب  دول  وبعض  الساحل  دول  فيها  بام  إسالمية  دول  أهنا  رغم  علامنية،  أنظمة  ذات  دول  هي 
الصحراء، ووجود دولة إسالمية يف إقليم أزواد خاصة بعد االتفاق الذي تم يف 26 ماي 2012 بني 
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الشعبية لتحرير أزواد، رغم أن هذه األخرية ذات توجه علامين وليس  الدين واحلركة  حركة أنصار 
إسالمي، ظهور هذه الدولة االسالمية األصولية يف شامل مايل أثار استياء واستنكار احلكومة املالية 

العلامنية بإعالن الدولة من جانب واحد فام بالك بتوجهها االسالمي.

التي  تتعداه إىل دول اجلوار،  بل  املايل فحسب  الشأن  يقف عىل  الدولة اإلسالمية ال  وأبعاد هذه 
من  العديد  حفيظة  التوجه  هذا  أثار  لقد  اإلقليم،  خارجة  املصدرة  األزمات  من  أصال  تعاين  كانت 
التي فشل مرشوعها  املتطرفة  الدول حيث سيجعل من اإلقليم مصدر جذب للعديد من اجلامعات 

يف الرشق األوسط، يعد أن أطاحت الواليات املتحدة األمريكية بحكم نظام طالبان يف أفغانستان.

ووجود هذه الدولة عىل هذه الشاكلة يعني انتصار للجامعات االرهابية املسلحة التي عانت من 
تبعاهتا دول املغرب العريب وبخاصة اجلزائر، مع العلم أن هذه اجلامعات كانت متحصنة يف اجلبال ثم 
انتقلت اىل منطقة الساحل اإلفريقي، رغم حماوالت قيادات احلركة الشعبية لتحرير أزواد عزهلا عن 
شؤون االقليم إال أهنا فشلت يل وسيطرت عىل بعض املدن االسرتاتيجية وهددت استقرار املنطقة، 
افريقي لطرد هذه اجلامعات االرهابية  قيادة حتالف  الفرنسية من أجل  الدولة  الذي محل  وهو األمر 
وإعادة النظام العام، وما زاد يف قلق الدول املغاربية أكثر هو وجود قوات أجنبية عىل حدودها اجلنوبية 

وأن تستقر يف شكل قواعد عسكرية دائمة بحجة مالحقة هذه اجلامعات ومحاية املصالح.

اخلامتة:

بالرغم من أن مرشوع الدولة األزوادية كان مصريه الفشل، إال أنه ال يزال قائام لبقاء أسباب التمرد 
وعدم وجود حلول فعلية تقيض عىل األزمة وبوادرها، كام أن األحداث األخرية أكدت أن اضطراب 
األوضاع يف منطقة أزواد يؤثر بشكل مبارش عىل دول اجلريان، أما عن التوجه االسالمي الذي اعتمده 
االقليم بضغط من بعض الفصائل االسالمية املتشددة أثبت فشله وأن أي خيار اسرتاتيجي حيب أن 
ال يتخالف مع توجهات دول املنطقة، ومن جهة أخرى عىل الدبلوماسية اجلزائرية أن تعمل جاهدة 

من أجل تقريب وجهات النظر بني األطراف املتصارعة مع العلم أن أن اجلزائر حتيض بثقة الطرفني.
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العالقات الصينية مع دول شرق إفريقيا كما صورها األدب السواحيلي

China - East Africa relations as depicted in  the Swahili literature

د. وائل نبيل إبراهيم عثمان
 Dr.Wael_Nabil@Azhar.com
أستاذ اللغة السواحيلية وآداهبا املساعد بقسم اللغات اإلفريقية
كلية اللغات والرتمجة - جامعة األزهر القاهرة - مرص

مقدمة:

يف  وذلك  خصوًصا  إفريقيا  رشق  ودول  عموًما  اإلفريقية  الدول  يف  واضح  صيني  وجود  هناك 
اآلونة األخرية، حيث نشطت الصني يف إفريقيا منذ قرون عديدة إذ وجدت مكاًنا مهيًأ، فركزت عىل 
سياسة املساعدات والتبادل التجاري، والتعاون الثقايف والعسكري، ونفَّذت العديد من املرشوعات 

الكربى يف دول رشق إفريقيا.
وجدير بالذكر أن ِمَن األدباء السواحيليني َمْن رسم صورة معربة للعالقات الصينية مع دول رشق 
إفريقيا من خالل األدب السواحييل، ومن ثمَّ أخذ الباحث عىل عاتقه مهمة إظهار مالمح هذه الصورة 
معرفة  أجل  نقدًيا، من  الصني، وحتليلها حتلياًل  ذكر  فيها  ورد  التي  األدبية  األعامل  عن طريق رصد 

انطباع جمتمع رشق إفريقيا عن دولة الصني حكومة وشعًبا.

مادة البحث:

 Hekaya أخذ الباحث مادة بحثه من األدب الشفاهي السواحييل املتمثل يف حكاية حممد الكسالن
 Edward ستري  إدورد  مجعها  التي  احلكايات  إحدى  وهي   ،ya Mohammadi Mtepetevu
 Utenzi wa Steere، من أفواه أهل زنجبار، ومن األدب املكتوب املتمثل يف قصيدة االنكشاف 
 Sayyid bin Abdallah bin Ali bin للشاعر سيد بن عبد اهلل بن عيل بن نارص ،Inkishafi
 ،Ahmad Kipacha للشاعر أمحد كيباتشا ،Shamba la Bibi وقصيدة مزرعة اجلدة ،Nassir
غيار  ِقَطع  ورواية   ،Shaaban Robertروبرت شعبان  لألديب   ،Kufikirika التفكر  ورواية 
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الكىل Vipuli vya Figo لألديب إيمنويل مبوجو Emmanuel Mbogo، ورواية جلد الثعبان 
 Dunia فوىض  ساحة  الدنيا  ورواية   ،Kezilahabi كيزيلهايب  لألديب   ،Gamba la Nyoka
Kaptula la Marx، لألديب  uwanja wa Fujo، لنفس األديب، ومرسحية شورت ماركس 
عامري  شاين  لألديبة   ،Safari ya Chinga املتجولني  الباعة  رحلة  ومرسحية  أيًضا،  كيزيلهايب 

Shani Omari، حملاًل السياق الذي ورد فيه ذكر الصني أو ما يشري إليها.

منهج البحث:   

انتشاًرا  وأكثرها  البحث  مناهج  أوسع  من  هو  الذي  التارخيي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 
واستعامالً، وفيه يتعامل الباحث مع مغزى املعلومات الكامنة يف التاريخ وأمهيتها، ثم يقوم بدراستها 
 .)22  :2008 العزاوي؛  هلا)  املنطقية  التفسريات  إجياد  يف  جيتهد  ثم  ببعضها،  وربطها  وفحصها 
واعتمدت الدراسة كذلك عىل املنهج النقدي التكاميل؛ الذي من شأنه أن »يتناول العمل األديب من 

مجيع زواياه.« )قطب؛ 2003: 256(. 

الدراسات السابقة:

هناك العديد من األبحاث التي تناولت عالقات الصني مع دول رشق إفريقيا بالدراسة، منها عىل 
سبيل املثال ال احلرص:

1-• Potter، Joshua W )1974(، Chinese-East African Trade Before 
the 16th Century، Ufahamu: A Journal of African Studies UCLA 5)2(.  
http://escholarship.org/uc/item/30d277bf

2-• Joseph Onjala )2008(، A Scoping Study on China-Africa 
Economic Relations: The Case of Kenya، Institute for Development 
Studies University of Nairobi، Kenya. 

3-•  Seifudein Adem )2014(، China’s Diplomacy in Eastern and 
Southern Africa، Ashgate Publishing، United Kingdom.
أما عن هذا البحث الذي بني أيدينا فقد خيتلف اختالًفا كبرًيا عن غريه من األبحاث األخرى التي 
تعرضت هلذا املوضوع من حيث طريقة التناول، حيث هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل تاريخ 
العالقات الصينية مع دول رشق إفريقيا منذ بدايتها وحتى القرن الواحد والعرشين، وجماالهتا املتنوعة 
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األدب  والتي عكسها  إفريقيا  التي رسخت يف وعي جمتمع رشق  الصني  واملتعددة، موضًحا صورة 
السواحييل الشفاهي واملكتوب، شعًرا كان أم نثًرا. 

أواًل: تاريخ العالقات الصينية مع دول شرق إفريقيا وجماالهتا:

غري  بصورة  كانت  ولكنها  عديدة،  قرون  منذ  إفريقيا  رشق  دول  مع  الصينية  العالقات  بدأت 
مبارشة، حيث إن عدًدا من املنتجات اإلفريقية كان معروًفا ومطلوًبا يف الصني مثل زيت األصطراك 
نبات(، وخصوًصا يف  aloes )عصري  والصبار  التنني،  ودم  السالحف،  احللو، وأصداف   Storax
عهد أرسة تانغ Tang احلاكمة )618م - 960م(. وكان ساحل إفريقيا الرشقي معروًفا بأنه مصدر 
خصيب للعنرب الذي بدأت الصني تعرفه يف أواخر عهد هذه األرسة احلاكمة.)هربك؛ 1997: 44(  

والوسائل  املعارف  احلاكمة   Tang تانغ  أرسة  عهد  يف  متلك  كانت  الصني  أن  من  الرغم  وعىل 
التقنية الالزمة للقيام برحالت بحرية عرب مسافات طويلة يف املحيط اهلندي، فإهنا مل تستخدم سفنها 
يف التجارة فيام وراء شبه جزيرة املاليو. وقد أتيح للصينني أن يتعرفوا عىل املحيط اهلندي عن طريق 

اهلنود، والفرس والعرب )املرجع السابق؛ 43-44(.
إىل عهد  تارخيها  يرجع  اخلزف  وفتات من  نقدية صينية  قطع  ُعثِر عىل  قد  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
أرسة سونغ )960-1279م( وذلك يف األماكن األثرية بزنجبار، وعىل امتداد ساحل رشق إفريقيا 
)Taylor; 2007: 16(. وهذا قد يؤكد عىل وجود تبادل جتاري بني الصني ودول رشق إفريقيا يمتد 
جذوره ملا قبل القرن احلادي عرش امليالدي، ويعد هذا أول جمال من جماالت التعاون بني الصني ودول 

رشق إفريقيا.
ونتيجة لبحوث حديثة أكد فيلجوس، وهو أحد املتخصصني يف جمال املصادر الصينية املكتوبة، أنه 
بني القرنني اخلامس واحلادي عرش، مل تكن سفن البضائع الصينية تدخل اخلليج الفاريس، بل حتى مل 
تكن تتجاوز جنوًبا وغرًبا جزر سومطرة وجاوة، ومن باب أوىل مل تصل إىل الساحل الرشقي إلفريقيا. 
ويرجع تاريخ أول معلومات مؤكدة عن وصول أسطول بحري صيني إىل الساحل الرشقي إلفريقيا 

إىل عام 1417-1419 )ماتفييف؛ 1988: 465(.
ويقول صاحب كتاب أطلس التاريخ اإلفريقي إن خالل القرن اخلامس عرش ظهر يف الصني طراز 
من السفن الرشاعية يسمى اجلنك أو الينك Junk، وهي سفن ضخمة متعددة األرشعة تصل محولتها 
إىل نحو 2000 طن. وقد متكن الصينيون هبذه السفن من أن يبحروا يف املحيط اهلندي وأن يصلوا إىل 
سواحل رشق إفريقيا. ويف سنة 1417م وصل أسطول من السفن الصينية إىل سواحل رشق إفريقيا، 
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ومجع الصينيون بعض التحف واحليوانات مثل الزراف )ماكيفيدي؛ 1987: 109(.
وأكد كل من ديفيس ولبيب يف كتاب تاريخ إفريقيا العام عىل أن الصينيني قد زاروا ساحل رشق 
ن من سفن عظيمة، يقوده مسلم  إفريقيا يف القرن اخلامس عرش بأعداد كبرية، حيث قام أسطول مكوَّ
عىل  وأرسى  اهلندي  املحيط  يف  رحالت  بسبع  1433م،   1405- بني  هو«  »تشنغ  يدعى  يوتان  من 
الساحل اإلفريقي مرتني: األوىل بني -1417 1419م، والثانية بني -1431 1433م. وتعترب هاتان 
الرحلتان تتوجًيا للمبادرات الصينية البحرية، وقد ظلت بعض املنتجات الصينية كاخلزفيات واحلرير 
متوافرة يف أسواق رشقي أفريقيا بعد تلك احلمالت كام كانت من قبل، وذلك بفضل األسفار البحرية 
العربية والفارسية بني الصني وجنوب رشق أسيا ورشقي إفريقيا )ديفيس، ش لبيب؛ 1988: 657(.  
ُيالحظ من خالل االقتباسات السابقة أنه عىل الرغم من وصول الصينيني إىل رشق إفريقيا عن 
طريق البحر يف بداية القرن اخلامس عرش امليالدي، فإن التبادل التجاري بينهام كان سابًقا هلذه الفرتة 
أو قبل ذلك من خالل اهلنود  امليالدي  السابع  القرن  الزمنية، حيث تم بصورة غري مبارشة ربام منذ 

والفرس والعرب. 
ومن ثمَّ بلغت التجارة بني الصني ودول رشق إفريقيا أعىل مستوى هلا يف القرن اخلامس عرش، 
وزاد استرياد البورسلني من الصني، خاصة األخرض الباهت، مع ميل إىل الزرقة، وقد وجدت كمية 
كبرية من البورسلني األخرض الباهت »عىل شكل زهرة اللوتس«. وقد وجدت كمية أخرى كبرية من 
ر من رشق إفريقيا إىل الصني  اخلزف الصيني ذي اللون األخرض البني. يف حني كانت السلع التي ُتصدَّ
وجلود  واألصداف،  واحليل  الرمادي،  والكهرمان  اخلرتيت  وقرن  والعبيد،  والذهب  العاج  تشمل 
الفهود يف املناطق الشاملية. فضاًل عن األقمشة القطنية التي كانت متثل جزًءا مهاًم من جمموع املبادالت 

)ماتفييف؛ 1988: 463-462(.
وتداول حكم الصني خالل القرنني السادس عرش إىل الثامن عرش أرستان؛ أوهلام أرسة مينغ يف 
القرنني السادس عرش والسابع عرش. وشهد عهد هذه األرسة حالة من الفساد داخل الطبقة احلاكمة، 
النفوذ  تغلغل  األرسة  هذه  عهد  يف  الصني  هدد  الذي  األكرب  اخلطر  وكان  كينغ،  أرسة  بعدها  لتأيت 
االستعامري الربيطاين، وانتشار الفساد والرشوة وهتريب األفيون، الذي كان مقدمة حلرب األفيون يف 
القرن التاسع عرش. ورافق الغزو األورويب حدوث تغريات مهمة يف بنية املجتمع الصيني التقليدي، 
وكان مقدمة النتقال الصني إىل النظام الشيوعي يف القرن العرشين )اجلالودي؛ 2014: 641(. لذلك 
مل تذكر كتب التاريخ معلومات حمددة عن التعاون بني الصني ودول رشق إفريقيا من القرن السادس 

عرش حتى القرن التاسع عرش. 
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وجتدر اإلشارة إىل أن العالقات الصينية بدول رشق إفريقيا قد مرت بأربع مراحل خالل القرن 
العرشين وذلك عىل النحو التايل:

- تبدأ املرحلة األوىل من عام 1900م، وحتى عام 1949م، ويطلق عليها مرحلة إدراك إفريقيا.
- وتبدأ املرحلة الثانية من عام 1949م، وحتى عام 1965م، وتسمى مرحلة دعم إفريقيا.

- وتبدأ املرحلة الثالثة من عام 1966م، وحتى عام 1976م، وهي مرحلة فهم إفريقيا.  
2000م، ويطلق عليها مرحلة دراسة  1977م، وحتى عام  فتبدأ من عام  الرابعة  املرحلة  أما   -
الصني  تزال  الراهن ال  الوقت  2000م، وحتى  إفريقيا )Anshan; 2016: 48-88(. ومنذ عام 
تسعى بقوة لتعزيز عالقاهتا مع دول رشق إفريقيا وتوطيدها بشكل كبري، وذلك يف جماالت عديدة.     

- جماالت التعاون بني الصني ودول شرق إفريقيا:
واملجال  الدبلومايس،  املجال  إفريقيا؛  رشق  ودول  الصني  بني  التعاون  جماالت  أهم  من  وكان 
التجاري واالقتصادي، واملجال الثقايف. وقد اختار الباحث دولتي كينيا وتنزانيا كنموذج لدول رشق 

إفريقيا، من أجل الرتكيز عىل هذه املجاالت.   
فيام يتعلق باملجال الدبلومايس، فقد بدأت بني الصني وتنجانيقا عالقات دبلوماسية يف 9 ديسمرب 
تنجانيقا  1963م، وعندما احتدت كل من  11 ديسمرب عام  الصني وزنجبار يف  1961م، وبني  عام 
وزنجبار حتت اسم تنزانيا يف 26 أبريل عام 1964م، أصبحت العالقة مبارشة مع الصني وتطورت 
لبداية  رسمًيا  تارخًيا  وزنجبار  تنجانيقا  احتاد  يوم  يكون  أن  الصني  قررت  ثمَّ  ومن  ملحوظ.  بشكل 
العالقات الدبلوماسية بني الصني ومجهورية تنزانيا املتحدة. وقد وصف الرئيس بنجامني وليام مكابا 
البلدين بقوله: إن تنزانيا والصني هلام عالقات وثيقة وودية للغاية بدأت مع زعامئنا من  العالقة بني 
وهي  زيدونغ،  ماو  الراحل  والرئيس  نرييري  جوليوس  املرحوم  املعلم  أمثال  من  املاضية  األجيال 

مستمرة حتى اليوم. 
)www.ipsinternational.org/africa/sw/print.asp?idnews=2658(
وبدأت العالقات الدبلوماسية بني الصني وكينيا يوم 14 ديسمرب 1963م. وظهر تطوًرا طبيعًيا 
للعالقات بني البلدين يف األيام األوىل. وبعد عام 1965م، تم ختفيض العالقة بني البلدين لتكون عىل 
1970م، عادت العالقة تدرجييا إىل وضعها الطبيعي. ويف عام  القائم باألعامل، وبداية من  مستوى 
1978م، عندما توىل الرئيس دانييل أراب موي السلطة، اكتسبت العالقات بني البلدين نموا رسيعا. 
وبفضل الزيارات املتبادلة واملتكررة عىل مستوى عال شهد التعاون الودى انجازات بارزة يف العديد 
من املجاالت. وىف هناية عام 2002م، عندما تم تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب مواى كيباكى 
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رئيسا للبالد أعرب عن إعجابه الكبري بالعالقات مع دولة الصني، وأنه عىل استعداد لزيادة تعميق 
وتوسيع جماالت التعاون بني البلدين.

)http://ke.china-embassy.org/eng/zkgx/t169682.htm(
بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  حققت  فقد  واالقتصادي،  التجاري  باملجال  يتعلق  وفيام 
الصني وتنزانيا نتائج ملحوظة. إذ أصبحت الصني أكرب رشيك جتاري، وثاين أكرب مصدر لالستثامرات 
األجنبية. وقد وقع اجلانبان اتفاقية حول تعزيز االستثامر واحلامية املتبادلة. ومن ثمَّ بدأ بناء خط أنابيب 
توليد  حمطة  من  فيها  بام  الكبرية  املشاريع  من  عدد  وهناك  السالم.  دار  إىل  متوارا  من  الطبيعي  للغاز 
الكهرباء 600 ميجاواط، وميناء باجامويو واملنطقة الصناعية. وقد تم تسليم مركز جوليوس نرييرى 

الدويل للمؤمترات الذى تم بناؤه بمساعدة صينية إىل اجلانب التنزاين. 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/(
) /fzs_663828/gjlb_663832/3099_664224

ومن املالحظ  أن التبادل التجاري بني الصني وتنزانيا قد زاد أكثر من عرش مرات منذ بداية القرن 
21، وأوضح موقع وزارة اخلارجية الصينية أن حجم التبادل التجاري بني البلدين يف عام 2007م، 
قد وصل إىل 290 مليون دوالر؛ حيث تم استرياد منتجات صينية بقيمة 180 مليون دوالر، وتصدير 

منتجات تنزانية إىل الصني بقيمة 110 مليون دوالر.
)www.ipsinternational.org/africa/sw/print.asp?idnews=2658(
بينام تشري إحصاءات السفارة الصينية يف كينيا إىل أن معدل التجارة بني البلدين يف عام 2014 قد 

ارتفع بنسبة 53 يف املئة مقارنة بعام 2013، حيث وصل إىل 5.09 مليار دوالر.
http://www.trt.net.tr/swahili/uchumi/2015/07/22/ushirikiano-(
 )baina-ya-kenya-na-china-346600
وفيام يتعلق باملجال الثقايف، فقد وقعت الصني مع كينيا اتفاقية تعاون ثقايف يف سبتمرب 1980م. 
ووقع البلدان عىل بروتوكول تعاون يف التعليم العايل والذى ينص عىل أن توفر الصني جلامعة إجيريتون 
الكينية أجهزة للتعليم والبحث مع إرسال مدرسني للعمل هناك. وستقدم الصني لكينيا ابتداء من عام 
1982م، سنوًيا ما ال يقل عن 10 منح دراسية. ومن ثمَّ فقد وصل الطالب الكينيون الذين يدرسون 

يف الصني إىل 58 طالبا يف عام 2002م. 
)http://ke.china-embassy.org/eng/zkgx/t169682.htm(

 ،Nape Moses كام وقَّع كل من وزير اإلعالم والثقافة والفنون والرياضة التنزاين نايب موسيس
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ونائب وزير الثقافة الصيني دونج وي Dong Wei، عىل برنامج تنفيذ اتفاقية تعاون تتعلق بالقضايا 
الثقافية ملدة ثالث سنوات بدًءا من عام 2017م وحتى عام 2020م.

http://www.mwananchi.co.tz/habari/Tanzania--China-zasaini-)
)mkataba-wa-utamaduni-/1597578-3859992-130kocyz/index.html
وهناك العديد من اتفاقيات التعاون املشرتك بني الصني ودول رشق إفريقيا تم توقيعها يف جماالت 
كثرية منها عىل سبيل املثال يف جمال العلم والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، والزراعة. وإن دلت 
منذ قرون  إفريقيا  الصني ودول رشق  الوطيدة بني  العالقة  فإنام تدل عىل  االتفاقيات عىل يشء  هذه 

عديدة وحتى الوقت الراهن.
ثانًيا: عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها األدب السواحييل:

يف  نقبنا  فإذا  ة،  معربِّ بصورة  إفريقيا،  رشق  بدول  الصينية  العالقات  السواحييل  األدب  ر  صوَّ
صفحات األدب السواحييل؛ الشفاهي واملكتوب، بشعره ونثره لوجدنا هذه الصورة واضحة جلية. 

عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها األدب السواحييل الشفاهي: .أ
من املالحظ أن األدب السواحييل الشفاهي مل ُيغفل ذكر الصني، حيث ورد ذكرها يف مثل شعبي 

وحكاية سواحيلية، وذلك عىل النحو التايل.
- عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها املثل السواحييل:

ورد ذكر الصني يف املثل السواحييل القائل:
Elimu tafuta Swini، kama yakulazimia.                 .ابحث عن العلم ولو يف الصني

)http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/learning.html(
التي  الوطيدة  العالقة  املسافة، وهذا قد يدل عىل  بعد  السابق كناية عن  املثل  الصني يف  ورد ذكر 
مجعت بني الصينيني وجمتمع رشق إفريقيا منذ القدم، وربام ألهنا كانت معروفة بالعلوم والصناعات 
ومن ثمَّ يطلبون العلم فيها. وقد يكون هذا املثل مأخوًذا من حديث مشهور ضعيف ُنسب إىل النبي 

صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: »اطلبوا العلم ولو يف الصني« )املفتي؛ 2012: 224(.
- عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورهتا احلكاية السواحيلية:

ويف جمال احلكايات السواحيلية ورد ذكر الصني يف حكاية حممد الكسالن، وهي إحدى احلكايات 
1870م. يف هذه احلكاية ُذكرت كلمة  أفواه أهل زنجبار ونرشها عام  إدورد ستري، من  التي مجعها 
الصني حال احلديث عن التجارة، حيث كان حممد غالما كسوالً معتمًدا عىل أمه يف كل يشء، حتى أهنا 
كانت تتسول لتطعمه، ويف يوم ما أعطته أمه مخسة دراهم وطلبت منه أن يعطيها للشيخ »أيب املظفر« 
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-وهو تاجر معروف آنذاك- قائلة له:
”Twaa hizi dirhamu tano umpelekee Sheikh Abalmadhafar. Naye 

Sheikh anasafiri، anakwenda katika nchi ya Sini. Bassi twaa dirahmu 
tano hizi umpelekee، labuda huko aendako، atakununulia bidhaa، uje 
upate fayida hapa.“ )Steere; 1870: 149-189( 

خذ هذه الدراهم اخلمس وأعطها للشيخ أيب املظفر. فهو مسافر إىل دولة الصني. ربام يشرتي لك 
بضاعة من هناك، لرتبح من ورائها. 

وال يفوت القارئ هنا مالحظة ما يشري إليه النص من أن التجارة يف املنتجات الصينية مآهلا الربح، 
ومن خالل االقتباس السابق يتضح أن الصني كانت وال تزال مركًزا رئيسًيا للتجارة يقصدها التجار 
من كل مكان ويف كل زمان، وخاصة من قارة إفريقيا، إذ متثل الصني -طبًقا ملا ذكره ياش تاندون- 
التبادل التجاري بينهام )198.5( مليار دوالر أمريكي،  أكرب رشيك جتاري إلفريقيا، حيث يتجاوز 
)تاندون؛  2013م  عام  املتحدة  والواليات  إفريقيا  بني  التجارة  حجم  دوالر  مليار   )99.8( مقابل 

.)9 :2016
عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها األدب السواحييل املكتوب: .ب

كام  إفريقيا  رشق  دول  مع  الصني  بعالقات  احتفاء  نجد  املكتوب  السواحييل  األدب  جمال  ويف 
صورها الشعر السواحييل ونثره.

I• عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها الشعر السواحييل:.
عىل  وذلك  إفريقيا،  رشق  دول  مع  الصينية  بالعالقات  وحديثه  قديمه  السواحييل  الشعر  احتفى 

النحو التايل:  
- عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها الشعر السواحييل القديم:

قد  نارص  بن  عيل  السيد  بن  اهلل  عبد  السواحييل  الشاعر  أن  القديم  السواحييل  الشعر  يف  ُيالحظ 
باالنكشاف،  املسامة  قصيدته  يف  وذلك   ،)Needham; 2000: 497( الصينية  باملنتجات  احتفى 
حيث وصف بيوت حكام جزيرة باتى Pate، وجزيرة بايت من أكرب اجلزر املوجودة يف أرخبيل المو 
أمام ساحل كينيا يف املحيط اهلندي )https://sw.wikipedia.org/wiki/Pate( قال الشاعر 

يف البيت رقم )38( ما ييل:
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وزينوها باخلزف الصيني املنتقى
وكان كل فنجان منقوًشا

ويف الوسط إبريق من البلور
يف زينة متأللئة

Wapambiye Sini ya kuteuwa
Na kula kikombe kunakishiwa

Kati watiziye kuzi za kowa
Katika mapambe yanawiriye
                       )أبوعجل؛ 2002: 350(

فقال يف مطلع  باتى،  فيه حكام جزيرة  يعيش  الذي كان  الرتف  السواحييل مدى  الشاعر  وصف 
البيت السابق أهنم كانوا يزينون منازهلم باخلزف الفاخر املستورد من الصني. ثم أوضح أماكن هذه 

الزينة عىل وجه التحديد فقال يف البيت رقم )50( من نفس القصيدة:
طاقات جدران املنزل )املزينة( باألطباق الصينية 

 اآلن تنام فيها فراخ الطيور املختلفة 
والبوم يصيح يف وسط هذه املنازل 
وتعيش فيها أنواع الطيور املختلفة

 Madaka ya nyumba ya zisahani
 Sasa walaliye wana wa nyuni

 Bumu hukoroma kati nyumbani
Zisiji na koti waikaliye.

       )املرجع السابق: 352(
كانت  أن  بعد  مهجورة  أصبحت  بأهنا  باتى  جزيرة  حكام  منازل  السابق  البيت  يف  الشاعر  ر  صوَّ
مزدهرة ومزينة، وذكر أن أماكن الزينة يف منازهلم آنذاك تسمى Madaka، وهي طاقات كبرية جموفة 

يف جدران املنازل يوضع بداخلها األطباق الصينية كام هو واضح يف الصورة التالية.

صورة لألواين املصنوعة من اخلزف الصيني املزين هبا جدران املنازل

فُيالحظ من خالل هذين البيتني أن اخلزف الصيني كان من أهم السلع التي كانت تصل إىل ساحل 
رشق إفريقيا، حيث كان أهل الساحل يزينون به جدران منازهلم، ويتغنون به يف أشعارهم السواحيلية 

وذلك جلودته العالية وأشكاله الرائعة. 
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رشق  تاريخ  تتبع  يمكن  أنه  إىل  قصرية  لفرتة  البعض  ذهب  قائاًل:  هذا  عىل  هربك  إيفان  ويؤكد 
إفريقيا انطالًقا من اخلزف الصيني. وقد ُعثر حقيقة عىل كميات ضخمة من أواين اخلزف الصيني يف 
املدن الساحلية برشق إفريقيا، وهذا يعني أن هذه األواين كانت تشكل حتاًم جزًءا مهام من الصادرات 

الصينية إىل إفريقيا)هربك؛ 1997: 44(.
- عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها الشعر السواحييل املعارص:

أما فيام يتعلق بالشعر السواحييل املعارص، فنجد أن الشاعر أمحد كيباتشا  يدلو بدلوه يف األبيات 
الشعرية التالية قائاًل:

القول  عن  أعجز  والسادة،  العقالء  أهيا 
الصني.  يف"  "صنع  نجد  صباح  كل  بأن 
الَشْعر املستعار صيني، واألقفال والفوطة 
حتى  صيني،  واألرداف  صيني  الصحية 

املقويات اجلنسية من الصني؟

Wangwana na madubwana، yamenishinda 
nanena  
Uchao “made in” China، ukionacho cha China  
Nywele bandia za China، kufuli na sodo China  
Sawa makalio China، hata mnyegezo China? 

واألخوة  الصني،  من  املحمول  التليفون 
بعضنا  يزاحم  وبقينا  اساًم،  أصبحت 
فأصبحنا  واملشط  الَشْعر  مثل  بعضا 
تابعني، وضيَّقت علينا الصني، وإذا ظهر 
يشء جديد نفتخر به نجد إصداره اجلديد 

صيني الصنع.  

Misemezo toka China، udugu sasa ni jina  
Tumebaki kuchanana، kama nywele na kitana  
Tumeshakuwa watwana، China imeshatubana  
Litokapo twajivuna، toleo jipya la China 

الصني هل هي  "صنع يف"  يف كل صباح 
إرث األبناء؟ أتبقى )تنزانيا( بدون عقول 
بامذا نفتخر إًذا إال بخداع بعضنا لبعض، 
األثاث  يكون  فكيف  الطوابق،  ارتفعت 

صيني  

Uchao “made in” China، ndiyo urithi wa 
wana?  
Bongo labaki hamna، tupu akili hawana  
Ni kipi tunachorina، kama sio kuzugana? 
Ghorofa zimepandana، kumbe samani za 
China 

كل صباح "صنع يف" الصني، هل فسدت 
عقولنا؟ أمل نكن مثلهم، هل اليوم أصبح 
ناجحني،  جيعلنا  ما  أسياد؟  أصحابنا 
خططهم املحكمة وليس أن نلعب )لعبة( 

بول هنارا، و)لعبة( توب بنانا لياًل.  

Uchao ”made in“ China، vyetu vichwa 
vimechina?  
Si juzi tulifanana، leo wenzetu mabwana? 
Kiwafanyacho kufana، mipango yao mwanana  
Siye twa ”pool“ mchana، usiku ”top“ banana

)Ghassani; 2016: 102(.
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مستوردة  أصبحت  بلده  أن  بسبب  الشديد  استيائه  عن  السابقة  أبياته  يف  السواحييل  الشاعر  عربَّ 
بلده  عىل  بالغرية  يشعر  فكأنه  ثَم  ومن  منتجة،  عقول  عندهم  وليس  الصني،  يف  مصنوع  يشء  لكل 
املواطن  جريدة  أكدت  وقد  الصني.  يف  احلال  هو  كام  واقتصادًيا  صناعًيا  متقدمة  تصبح  أن  ويتمنى 
“Mwananchi” التنزانية عىل كالم هذا الشاعر يف خرب نرشته بعنوان: »تنزانيا تستورد بضائع من 
اخلارج بنسبة %60، ويف تفاصيل اخلرب ذكرت اجلريدة أن الصني من أكثر الدول التي تصدر لتنزانيا 

السيارات، وقطع الغيار، واألدوات اإللكرتونية.
)http://www.mwananchi.co.tz/habari/Tanzania-inaagiza-bidhaa-

nje-ya-nchi-kwa-asilimia-60/1597578-3960994-cl3fisz/index.
html(.
وهذا قد يشري إىل مدى اعتامد دولة تنزانيا عىل استرياد العديد من السلع وخاصة الصناعية، حيث 

تقترص الصناعة يف تنزانيا عىل تصنيع املنتجات الزراعية والسلع االستهالكية اخلفيفة.
)http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/F8A23CDB-A069-4237-

8324-2AC8749EA025/3285/Tanzania.pdf(.
II• عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها النثر السواحييل:.

أما فيام يتعلق بالنثر السواحييل فقد ورد فيه ذكر الصني يف سياقات خمتلفة، ومن ذلك ما ورد يف 
جمال الرواية واملرسح.

- عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورهتا الرواية السواحيلية:
ُيالحظ يف جمال الرواية أن هناك رواية بعنوان ما يمكن تصوره لألديب شعبان روبرت، يف مقدمتها 

قال األديب:
”Kufikirika ni nchi moja kubwa kati ya nchi za dunia … Jumla ya 

Wafikirika karibu sawa na nusu moja ya watu wa makabila yote mengine 
yaliyomo duniani“ )Robert; 1967: Utangulizi( 
دولة التفكر هي إحدى الدول الكربى يف العامل ... شعب هذه الدولة يساوي تقريبا نصف أفراد 

املجموعات العرقية يف العامل.
من خالل هذه املقدمة يتضح أن األديب يتحدث عن دولة الصني )Chuachua; 2011: 45(، حيث 
إن هذا الوصف ينطبق عليها متاًما، ولقد رسم شعبان روبرت يف هذه الرواية صورة معربة عن الصني من 

خالل رسد بعض السامت، من أمهها القيادة الرشيدة حلكومة الصني والدور اإلجيايب لشعبها قائاًل: 
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”Nchi ilikuwa ina serikali imara، waongozi wa ubongo mzuri، 
mahakimu wa haki، waandishi bora، wanachuoni mufti، wasafiri na 
wagunduzi wavumilivu na wajasiri، mabaharia wa moyo mkuu na wenye 
kuthubutu na askari wa miili migumu، mishipa minene، … Watu wa adili 
katika kila mwendo wa maisha. Naam، watu wote walijipambanua katika 
kazi zao.“ )Robert; 1967:17(.

كان هلذه الدولة حكومة قوية، وقادة أذكياء، وقضاة عدول، وأدباء أفاضل، وعلامء من أهل الفتوى، 
ارة باسلون وأبطال، وجنود أقوياء وأشداء... شعب  الة ومستكشفون صابرون وشجعان، وبحَّ ورحَّ

مستقيم يف كل جماالت احلياة. نعم، لقد متيز مجيع أفراد الشعب يف أعامهلم. 
التكامل بني احلكومة والشعب يف دولة الصني، وكأنه يتمنى أن تتسم  بنيَّ شعبان روبرت مدى 
حكومته بالقيادة الرشيدة عىل غرار احلكومة الصينية، وأالَّ يتخل أفراد جمتمعه عن دوره اإلجيايب يف 

املجتمع حتى يصبح من أفضل شعوب العامل. 
ومن السامت التي اتسم هبا شعب الصني طبًقا ملا ورد يف هذه الرواية أنه حيرتم القانون:

”Hapakuwa na mtu aliyeweza kuvunja sheria pasipo kupatilizwa. 
Wafikirika walihesabu kuvunjwa sheria kuwa si uhalifu mkubwa tu lakini 
ni dhambi vile vile iliyostahili laana.“)Ibid:31(.  

القانون ليس جمرد  يعترب خمالفة  القانون وُيتغاىض عنه. فالشعب  ال يوجد أحد يمكنه أن خيالف 
جريمة كبرية فحسب، ولكنها ذنب يستحق اللعنة.

أوضح األديب موضوع يف غاية األمهية وسمة اتسم هبا شعب الصني، وهي احرتام القانون وعدم 
خمالفته، وهذا يستوي فيه اجلميع، ومن ثمَّ ساد األمن يف الدولة، وقلت الفوىض، وحتقق العدل الذي 

ينشده املجتمع.    
يف  حيدث  ما  تصور  واقعية  رواية  وهي  مبوجو،  إيمنويل  لألديب  الُكىل،  غيار  ِقَطع  رواية  ويف 
املجتمع من فساد؛ سيايس واقتصادي واجتامعي، ورد ذكر املطعم الصيني حيث اقرتحت أجنيتا عىل 

الدكتور ماتوجا قائلة:
”Twende Chinese. Mi mapishi yao nayapenda،«،... Dkt Matoga 

aliondoa gari kuelekea Chinese Inn“ )Mbogo; 2014: 46(.
ه دكتور ماتوجا السيارة نحو مطعم إن الصيني. فلنذهب إىل )مطعم( الصينني. أنا أحب طهيهم،... فوجَّ
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أجنيتا سبب  اللذيذة، وقد ذكرت  له شهرة كبرية بسبب وجباته  الصيني  املطعم  أن  املالحظ  من 
ماتوجا  الدكتور  إعجاب  نالت  قد  الوجبات  أن هذه  ويبدو  أهنا حتب وجباته،  املطعم  اختيارها هلذا 

أيًضا لذلك قال يف موضع آخر:
”Nitampigia simu  Agnita tukapate lunch naye kule Chinese 

Restaurant.“ )Ibid: 97(. 

سأتصل بأجنيتا لتحرض يل غداًء معها من املطعم الصيني.
وجدير بالذكر أن األمر مل يقترص عىل اإلعجاب بالطعام الصيني فحسب، بل تعداه إىل االحتفاء 
باملنتجات الصينية ويف مقدمتها السيارات، حيث أوضح مؤلف الرواية أن أحد الشخصيات ُيْدعى 

ماكايس Makasi، يمتلك سيارة صينية الصنع كام يف االقتباس التايل:
”Alipofika chini aliingia katika gari lake aina ya Corolla 999 rangi ya 

Maziwa“ )Ibid:35(.
عندما وصل إىل )الطابق( األريض دخل إىل سيارته من نوع كوروال 999 ذات اللون األبيض.

ُيالحظ من خالل االقتباس السابق مدى اعتامد دولة كينيا عىل املنتجات الصينية -شأهنا يف ذلك 
شأن معظم دول رشق إفريقيا- وبشكل خاص املنتجات الصناعية.

وورد ذكر الصني يف رواية »جلد الثعبان«، لألديب كيزيلهايب، وهي تدور حول العاقبة الوخيمة 
التي قد تصيب عامة املجتمع إثر اختاذ قرارات سياسية غري مدروسة، وقد ورد ذكر الصينني يف هذه 

الرواية أربع مرات:
يف املرة األوىل كان احلديث عن النظام الشيوعي ومدى نجاحه يف بعض الدول دون غريها، قال 

:Madeva القسيس ماديفا
”Mnakubali ukoministi. Je، hamjui shida ya ukoministi? Leo nchi 

yetu ya Marikani inawalisha Warusi kwa ngano. Nanyi mtakapoona 
nchi nzima ina njaa، jueni mashetani ya Kikoministi yamewaandama. 
Mtakapoona Wachina wanajenga reli na inakwisha، jueni ukoministi 
umeota mizizi“ )Kezilahabi ; 2006 : 4-5(
أتقبلون الشيوعية. أال تعلمون مشكلة الشيوعية؟ اليوم بلدنا أمريكا متد روسيا بالقمح. وعندما 
ترون بلًدا كاماًل يعاين من جماعة، فاعلموا أن شياطني الشيوعية يتابعوهنم. وعندما ترون أن الصينني 

ينشئون السكك احلديدية وينتهون منها، فاعلم أن الشيوعية قد آتت ثامرها.
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نظام  فيها  ينجح  مل  التي  روسيا  دولة  بني  مقارنة  السابق  االقتباس  يف  كيزيلهايب  األديب  عقد 
الشيوعية ودولة الصني التي نجح فيها هذا النظام، وكأن األديب يريد أن حيث أفراد جمتمعه عىل تأييد 

نظام الشيوعية وتطبيقه عىل نحو ما حدث يف الصني حتى يؤيت ثامره كام آتى ثامره يف الصني. 
وجدير بالذكر أنه حتى عام 1959م، مل يكن شعب زنجبار يعلم شيًئا عن الشيوعية. وكان هناك 
عدد بسيط ال يتجاوز عرشة أشخاص قد عادوا من الدراسة يف بريطانيا، واطلعوا هناك عىل مبادئ 
الكتلة  من  اتصال  فأول  هؤالء.  من  واحًدا  بابو  الرمحن  عبد  األمة  حزب  مؤسس  وكان  الشيوعية، 
الشيوعية بزنجبار بدأ من إنجلرتا، حيث كان حوايل مائتي طالب زنجباري يتلقون دورات تعليمية 
متنوعة كل عام. فأخذ السوفييت، منذ أواسط اخلمسينيات من القرن امليالدي املنرصم، يتقربون نحو 

هؤالء الطلبة عن طريق احلزب الشيوعي لربيطانيا العظمى )الريامي؛ 2009؛ 551(. 
املالية  املساعدات  بعض  تقديم  خالل  من  اخلمسينيات  أواخر  يف  الفلك  هذا  الصني  ودخلت 
ألولئك الذين نجح احلزبان الشيوعيان يف استاملتهم. وكان عبد الرمحن بابو واحًدا من هؤالء الذين 
رسعان ما غريَّ والءه إىل الشيوعية الصينية بعد أن تلقى من الصني دعاًم مالًيا ضخاًم لتأسيس صحيفته 
)Zanews( يف زنجبار وللقيام ببعض األنشطة السياسية. وخالل الفرتة )1960-1963م( نجحت 
الكتلة الشيوعية وبشكل حاد يف توسيع دائرة اتصاالهتا ألهنا قد عملت خالل هذه الفرتة عىل تقديم 
كم هائل من املنح الدراسية القصرية إىل الدول الشيوعية. وبحلول منتصف عام 1962م، كان بعض 
الصينية  احلكومة  من  رسمية  بدعوة  الصني  زاروا  قد  احلزب  مسئويل  وكبار  الوطني،  احلزب  وزراء 

)املرجع السابق: 553-551(. 
وملا كان اجتاه الدولة آنذاك نحو النظام الشيوعي، دعا إليه القسيس ماديفا يف الرواية سالفة الذكر، 
أصاب  ثمَّ  ومن  وإخالص.  حب  بكل  للناس  النصيحة  يقدم  الذي  الدين  لرجل  رمز  والقسيس 
كان  إذا  وخصوًصا  القارئ،  نفس  يف  تأثرًيا  أكثر  يكون  لكي  القسيس  لشخصية  اختياره  يف  الكاتب 
القارئ مسيحي الديانة، وربام ألن الكاتب نفسه مسيحي الديانة لذلك اختار القسيس ليكون ضمن 

الشخصيات الرئيسية يف هذه الرواية.   
وعندما حتدث القسيس عن إنجاز الصني للسكك احلديدية ربام قصد بذلك مرشوع سكة حديد 
تازارا )TAZARA( الذي ربط بني تنزانيا وزامبيا، وقد وافقت الصني عىل تنفيذ املرشوع بعد أن 
رفضته مجيع الدول األكثر ثراًء وتقدًما من الناحية التكنولوجية. وكانت هتدف من وراء هذا املرشوع 
الذي تكلف 450 مليون دوالر آنذاك إىل مساعدة زامبيا وتنزانيا يف كفاحهام ضد االستعامر )تيام & 

مولريا؛ 1998: 874(.      
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ويف مشهد آخر من مشاهد هذه الرواية قال القسيس ماديفا: 
”Tunawapa misaada. Misaada hiyo mnaitumiaje? Ni jambo la 

kusikitisha. Badala ya kuitumia vizuri misaada hiyo mnanunua bunduki 
za miundo ya zamani kutoka Uchina. Bunduki hizi hizi zinatumika 
kuwahamishia watu vijijini kwa nguvu.“ )Kezilahabi ; 2006 : 55(.
طيًبا،  استغالالً  استغالهلا  من  فبدالً  حمزن.  أمر  إنه  ُتستغل؟  فكيف  املساعدات.  هلم  نقدم  نحن 
القرى  من  الناس  طرد  يف  اسُتخِدَمت  التي  هي  البنادق  هذه  الصني.  من  قديمة  بنادق  هبا  تشرتون 

الصغرية بالقوة.
يف املشهد السابق سجل القسيس ماديفا اعرتاضه عىل سوء الترصف يف املساعدات التي تتلقاها 
دولة تنزانيا من اخلارج، معرًبا عن أسفه لعدم استغالهلا استغالالً يعم فائدته عىل املجتمع، وبدالً من 
القرى  الناس من  بنادق قديمة صينية الصنع الستخدامها يف إخراج  ذلك فإهنم يستغلوهنا يف رشاء 

الصغرية بالقوة وهدم منازهلم. 
وعندما ذكر القسيس ماديفا أن القائمني عىل أمر الدولة يشرتون باملساعدات بنادق من الصني، 
تنزانيا -بفضل  إذ حصلت  العسكري،  املجال  الصني وتنزانيا يف  التعاون بني  إىل  فإن ذلك قد يشري 
خالل  دوالر  مليون   75 بنحو  قيمتها  تقدر  عسكرية  مساعدات  عىل   - الصني  مع  اخلاصة  عالقتها 
الفرتة ما بني 1967 و 1976م، ومتثل هذه املساعدات اجلانب األكرب من معونة الصني إلفريقيا )تيام 

& مولريا؛ 1998: 891(. 
ثم قال القسيس ماديفا أن كل ما حدث من تدمري للمنازل وطرد للمواطنني من القرى الصغرية 
بالقوة إنام كان من أجل تطبيق الفكر املاركيس بطريقة خاطئة فأجابه مامبوليو Mamboleo، وهو 

أحد شخصيات الرواية الذي ُيرمز به لالستعامر احلديث، قائاًل:
”Marx alikuwa mwanamapinduzi halisi. Alichambua jamii kisayansi. 

Akaona jinsi watu wa chini walivyokuwa wananyonywa na kisha akatoa 
na kuonyesha njia ambazo wanyonge wangeweza kutumia ili kujikomboa. 
Njia hizi za kujikomboa alizofafanua zinafaa. Zimetumika Uchina، 
zikaleta mafanikio; zimetumika Korea zikaleta mafanikio“ )Kezilahabi ; 
2006 : 55(.

ماركس كان ثورًيا حقيقًيا. حلل املجتمع علمًيا. ورأى كيف ُيستغل البسطاء ثم قدم الطرق التي 
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من املمكن أن يستخدمها هؤالء البسطاء من أجل التحرر. وهذه الطرق تتناسب معهم. وقد أخذت 
الصني هبذه الطرق فحققت نجاًحا؛ وأخذت هبا كوريا فحققت نجاًحا.

أي أن مامبوليو يتفق مع القسيس يف أن املشكلة ليست يف النظام املاركيس، وإنام املشكلة يف كيفية 
تطبيقه، فإذا طبقناه بطريقة صحيحة كام فعلت كل من الصني وكوريا سيكون النجاح حليفنا. 

ويف مشهد ثالث قال القسيس ماديفا:
”Siku hizi، watu hawa wanauza huku takataka zao zilizokosa 

biashara Ulaya. Nunua leo kitu cha Uchina. Leo na kesho، keshokutwa 
kimeharibika. Vitu vyao vya ovyo! Mimi siku hizi sivinunui!“ )Kezilahabi ; 
2006 : 7(. 

هذه األيام، يبيع هؤالء الناس )يقصد الصينني( نفاياهتم التي تفتقر إىل جودة التجارة األوربية. 
فتشرتي اليوم منتًجا صينًيا. اليوم وغًدا، وبعد غٍد يفسد. إهنا أشياؤهم التي يتخلصون منها! وحالًيا 

أنا ال أشرتهيا.
حتدث القسيس يف االقتباس السابق عن افتقار املنتج الصيني الذي يدخل إىل بالده للجودة العالية، 
حيث وصفه بأنه نفاية الصني التي يتخلصون منها، لذا فإن عمرها االفرتايض قصري، ومن ثمَّ فإنه ال 
يشرتهيا. ومن املالحظ أن ما قاله القسيس هو ما يدور بأذهان كثري مِمَّن يعيشون يف دول العامل الثالث، 
ولعل السبب يف ذلك يرجع للمستورد، الذي يقوم باسترياد أرخص املنتجات سعًرا وأردءها جودة، 

فيرتتب عىل ذلك انتشار املنتجات الصينية الرديئة، بينام حيدث العكس يف الدول األوروبية.
تدور  والتي  كيزيلهايب،  األديب  لنفس  فوىض  ساحة  الدنيا  رواية  يف  الصني  ذكر  ورد  وكذلك 
أحداثها حول امتالء احلياة بالفوىض، نظًرا ألن كل فرد من أفراد املجتمع قد يكون سبًبا يف ظهور هذه 

الفوىض. وقد ورد ذكر الصينني يف السياق التايل:
”Mimi ninafikiri serikali inajitahidi kuendeleza taifa letu. Wachina 

wanafanya kazi vizuri sana.“ )Kezilahabi ; 2007 : 61(. 

أعتقد أن احلكومة تسعى جاهدة لتطوير أمتنا. فالصينيون يعملون بشكل جيد جدا.
عقد دينس Dennis، أحد شخصيات الرواية، مقارنة بني أداء حكومته وأداء احلكومة الصينية، 
وكأنه يتمنى أن تسعى حكومته سعًيا حثيًثا يف تطوير الدول أسوة باحلكومة الصينية، وتنجح كنجاحها.

 عالقات الصني بدول رشق إفريقيا كام صورها املرسح السواحييل:	
ويف جمال املرسح ورد ذكر الصني يف مرسحية رحلة الباعة املتجولني، لألديبة شاين عامري، وتدور 
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أحداثها حول بعض املشاكل التي قد يقابلها الشباب اهلاربون من القرى بحًثا عن فرصة عمل، وهذه 
املرسحية تتحدث عن الباعة املتجولني يف دار السالم العاصمة التجارية لتنزانيا عىل وجه اخلصوص. 

وقد ورد ذكر الصني يف هذه املرسحية يف السياق التايل:
”Sunche: )Anamwamuru mtumishi wake(. Beka، shusha nguo za 

watoto. Changamka wewe iko lala lala nini? Wewe iko gonjwa au iko 
mimba?

Beka:      )Anaenda stoo(. Nilete nguo za China au za wapi?
Sunche:  Iko changanya za nchi balibali.“ )Omari; 2009 : 24(. 

ل مالبس األطفال. استيقظ ما عليك فعله هو النوم فحسب؟  سونتشى: )يأمر مساعده(. يا بيكا، نزَّ
هل أنت مرض أم أنك حامل؟

بيكا    : )يذهب إىل املخزن(. هل أحرض املالبس الصينية أم ماذا؟
سنوتشى: يوجد مزيج من دول خمتلفة. 

من خالل االقتباس السابق يظهر أن سونتشى صاحب حمل املالبس يطلب من بيكا العامل أن حُيرض 
بيكا هل أحرض املالبس  لبيعها، فيسأل  ثمَّ  مالبس األطفال املوجودة يف املخزن لعرضها يف املحل ومن 
املستوردة من الصني أم ماذا؟ فأجابه سونتشى بأن حيرض املالبس املوجودة يف املخزن سواء أكانت مستوردة 
من الصني أم من أي دولة أخرى. فيتضح من خالل السؤال الذي طرحه بيكا أن املالبس املستوردة من 

الصني قد تكون مطلوبة أكثر من غريها ربام النخفاض سعرها، وألن السوق قد ال خيلو منها. 
فساد  حول  أحداثها  تدور  كيزيلهايب،  لألديب  ماركس،  شورت  بعنوان  أخرى  مرسحية  وهناك 
هذه  شخصيات  من  وكان  والديمقراطية.  املساواة  دولة  عن  بحًثا  والسفر  الزعامء،  بعض  عقول 
»كورتشنوي«  األول  االسم   ،Korchnoi Brown براون  كورتشنوي  تدعى  شخصية  املرسحية 
يرمز إىل الصينني، واالسم الثاين »براون« يرمز إىل األوربيني، وهذا قد يعني أن هذه الشخصية غري 
حمددة اهلوية)Simon ; 2014 : 63( . وقد ترمز إىل قوتني عظميني مها: الصني وأمريكا، مما يشري إىل  
وجود تنافس أمريكي صيني عىل إفريقيا. وقد لعبت هذه الشخصية دور العمالق الذي ظهر لرئيس 
البالد كابريا Kapera، ووزرائه، وكلام ذكر هلم اسمه سقطوا أرًضا، ثم طلب منه الرئيس كابريا أن 

يدهلم عىل طريق الوصول لدولة العدل واملساواة والديمقراطية قائاًل:
”Unaweza kutueleza njia ya kwenda nchi iitwayo Usawa?“ )Kezilahabi; 

2010: 29-30(



 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا346

العالقات الصينية مع دول شرق إفريقيا كما صورها األدب السواحيلي

هل يمكنك أن توضح لنا طريق الذهاب للدولة التي ُتدعى دولة املساواة؟
فسخر العمالق منه، وقال له: ال أظن أنكم ستصلون إىل هذه الدولة يف حياتكم، ومل تقطعوا حتى 
اآلن ربع الطريق، ثم أخذ هذا العمالق يرشح هلم طريًقا غري واضح املعامل، وعىل الرغم من ذلك، فقد 

عزموا عىل اتباعه:
”Rais Kapera: )Akimshika mkono Waziri wa mambo ya nchi za 

nje( Ndiyo maana ninakuamini. Njoo kulia kwangu. )Akiwatazama 
wengine( Na tuifuata hiyo njia ya Korchnoi Brown. Tuendelee na safari.“ 
)Kezilahabi; 2010: 31(. 
الرئيس كابريا: )ماسًكا يد وزير الدولة للشؤن اخلارجية( فعاًل أنا أثق بك. تعال عن يميني. )ناظًرا 

لآلخرين( ولنتبع طريق كورتشنوي براون. ولنستأنف السفر. 
املرسحية  هذه  يف  املعنية  اإلفريقية  الدولة  أمر  عىل  أن القائمني  يتضح  االقتباس  هذا  خالل  من 
أبعادها. وهذا  يدركوا  أن  فيها ودون  يفكروا  أن  للصني وأمريكا ومنقادون ألوامرهم دون  تابعون 
قد يوضح مدى انقياد الدول اإلفريقية للصني وأمريكا من جانب، ويوضح كذلك مدى قوة الصني 

وأمريكا من جانب آخر. 

اخلامتة:

تناول هذا البحث تاريخ العالقات الصينية مع دول رشق إفريقيا املمتد منذ زمن بعيد واملستمر 
األدب  رسمها  كام  وصورهتا  العالقات،  هذه  جماالت  إىل  مشرًيا  والعرشين،  الواحد  القرن  حتى 

السواحييل؛ الشفاهي واملكتوب شعًرا ونثًرا، وقد خرج البحث بالنتائج التالية:   
- متتد جذور العالقات بني الصني ودول رشق إفريقيا لقرون عديدة وال تزال مستمرة حتى اآلن.

التجاري  الدبلومايس، واملجال  املجال  إفريقيا؛  الصني ودول رشق  التعاون بني  أهم جماالت  - من 
واالقتصادي، واملجال الثقايف.

- رسم األدباء السواحيليون صورة معربة للعالقات الصينية مع دول رشق إفريقيا، وقد ظهرت هذه 
الصورة واضحة من خالل األدب السواحييل الشفاهي واملكتوب.

- من املجتمع السواحييل َمْن يرى أن الصني مركز رئييس للتجارة والعلم والتكنولوجيا، يف حني أن 
هناك َمْن يرى افتقار املنتج الصيني إىل اجلودة العالية، وقد تكون هذه دعوة لعالج هذه السلبية.

- أوضح األدب السواحييل أن هناك تنافس أمريكي صيني عىل إفريقيا ربام فرضته التغريات الدولية 
يف مطلع القرن احلادي والعرشين. 
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between Algerian youth and political issues
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   ملخص:

الشباب  و  االنرتنت  املوجود بني  السيايس  التفاعل  إىل معرفة مدى مسامهة  الدراسة  هتدف هذه 
يف املشاركة السياسية يف اجلزائر، من خالل التطرق إىل دخول التسويق عامل السياسة وبروز املواطنة 
و الديمقراطية الرقمية يف الساحة السياسية، األمر الذي أدى إىل وجود حراك شعبي يفرض توافق 
الديمقراطية  لتحقيق  املجتمع،  املتمثل يف  الطلب االجتامعي  الدولة مع  املتمثل يف  السيايس  العرض 
التنمية السياسية التي جعلت من االنرتنت السيايس أرسع تقنية للتواصل بني  و بلوغ خمتلف أوجه 

الدولة و املجتمع.

السيايس،  االنرتنت  الرقمية،  املواطنة  الديمقراطية،  السيايس،  التسويق  املفتاحية:  الكلامت 
الدولة.

:Abstract

This study aims to see to what extent the political interaction between 
the internet and youth can influence political participation in Algeria 
through the introduction of marketing in the political world and the 
emergence of citizenship and digital democracy in the political arena.
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What has created a popular movement imposing a certain compatibility 
between the political offer represented by the state and the social demand 
which is the society، in order to arrive at a true democracy and to reach 
the different aspects of the political development، which make of the 
political Internet the fastest means of communication between the state 
and society.

Keywords: Political Marketing، Democracy، Digital Citizenship، 
Political Internet، State.

املقدمة:
الوطن  يف  السيايس  املشهد  معامل  االتصال  و  اإلعالم  بتكنولوجيا  حلقت  التي  التطورات  غريت 
ملا  نظرا  السيايس،  التسويق  عمليات  يف  خمتص  لكل  اهلام  مصدر  السيايس  االنرتنت  فشكل  العريب، 
التسويق لكل  به من مميزات خاصة و متفردة جعلته حمط األنظار كوننا أصبحنا ضمن عرص  يتمتع 
يشء خصوصا بعد احلراك العريب الذي شهدته موجات الربيع العريب 2011. حيث شكلت شبكة 
االنرتنت  أشهر وسيلة إعالم و اتصال سيايس يف وقتنا احلايل، ومع تزايد  فعاليتها و قوة تأثريها عىل 
احلياة االجتامعية و السياسية، ألغت حدود الزمان و املكان و قربت املسافات بني البرش كام أحدثت 
تغيريات سياسية  استثنائية عىل اخلارطة السياسية العربية،مما جعلها تصبح بمرور الوقت أداة سياسية 
تدخل يف نطاق العمل السيايس االجتامعي،خصوصا عند الشباب كوهنم األكثر استعامال هلا، مما جعلنا 
نتناول من خالل دراستنا،التسويق السيايس عرب االنرتنت و مدى تأثريه عىل الشباب، من خالل دراسة 
التفاعل السيايس املوجود بني الشباب و االنرتنت  مع الرتكيز عىل أدوات الرأي و التعبري املوجودة 
عرب االنرتنت املتمثلة يف مواقع التواصل االجتامعي و أثرها السيايس عىل الشباب و النظام السيايس يف 

اجلزائر كتقنية من تقنيات التسويق السيايس .

- مشكلة البحث:

التنمية والتغيري السيايس و سعيه  اليوم ضمن عامل اتسم ببحثه الشديد عن خمتلف أوجه   نعيش 
يف  السياسة  و  عامة  بصفة  السيايس  باجلانب  األمر  تعلق  إذا  خصوصا  الديمقراطية،  لبلوغ  املستمر 
جمتمعاتنا العربية بصفة خاصة، ملا عرفته هذه املجتمعات أو ما تعرفه من تطورات و حتوالت مست 
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للتغيري  دعوة  مع  أكثر،  ديمقراطية  و  بإصالحات  املطالبة  حول  معظمها  صب  األخرية  السنوات 
الذي  املجتمع  و  العامل  ماهية  حول  املعارصة  السياسة  شؤون  يف  شتى  تساؤالت  فطرحت  املستمر. 
نرغب يف أن نعيش فيه و عىل وجه اخلصوص يف أي صورة من الديمقراطية  نريد هلذا املجتمع أن 
يكون ديمقراطيا حيث أصبحت الديمقراطية باملعنى الصحيح للكلمة،مطلبا مجاهرييا  متسع األوجه، 
مما جعل البيئة االتصالية اجلديدة تلعب دورا حموريا يف قلب األحداث  سلبا أو إجيابا كل عىل حسب، 
يف الساحة السياسية، األمر الذي  ساهم يف تغيري العالقة ما بني املواطن و السلطة يف العامل العريب، 
التسويق و  للتزاوج  بني  نتاج  الذي يعترب  السيايس   بالتسويق  فظهر مصطلح جديد عرف أو سمي 
التسويق ملجال السياسة، فاإلعالن السيايس و احلمالت  السياسة فكنشاط و منهج يعكس اخرتاق 
االتصال  و عمليات  السياسية  مديري احلمالت  و  االستشاريني  االنرتنت، ومشاركة  السياسية عرب 
االسرتاتيجية   هذه  تبني  دولة  أي  عىل  لزاما  أصبح  بحيث   . التسويق  هذا  نامذج  من  كلها  السيايس  
كوسيط بينها  و بني املجتمع بجميع أفراده خصوصا الشباب نظرا لوجودهم الكمي و النوعي،و ملا 
يتمتعون به من مميزات و قدرات و مهارات ال تتوفر عند غريهم كالديناميكية و الفعالية و االنسجام 

و التوافق بني  مطالبهم و مطالب املجتمع فكام يقال » الشباب نصف احلارض و كل املستقبل«. 

فالتسويق السيايس ال يعني بيع ورشاء السياسة بل هو ببساطة كيفية إيصال اخلطاب أو األفكار 
نوعا جديدا  التي خلقت  احلديثة،  السيايس  االتصال  املواطنني عن طريق وسائل  عامة  إىل  واملبادئ 
 ... الرقمية  املواطنة  الرقمية،  الديمقراطية  الرقمي،  كاملواطن  الرقميات  نطاق  يف  تدخل  احلرية  من 
الشباب،  أخص  وبشكل  السياسية  باللعبة  اتصاال  أكثر  املواطنون  أصبح  وجيزة  فرتة  ففي  الخ.   
تلعب دورا سياسيا مهام، مما جعل مفردات مثل  التي أصبحت  باألنرتنت  ارتباطهم وتعلقهم  ملدى 
املدونات واليوتيوب والفاسبوك والتوتري. الخ، ألفاظا شائعة يف جمال العمل السيايس يف دول العامل، 
السياسية،  الساحة  املواطنني يف  بينها و بني  التفاعل  اتسع  الوسائل احلديثة و  و تعمقت جاذبية هذه 
فلم يعد املواطن مقيدا باإلصغاء إىل ما ال يريد اإلصغاء إليه أو مشاهدته ماال حيب مشاهدته)حممد 
للتواصل  والرضورية  الالزمة  الوسائل  وفرت  اجلديدة  االتصالية  فالبيئة  لعقاب،2011،ص52(. 
)سيولة  وسائل  إىل  حيتاج  االتصال  و  اتصال  إىل  حتتاج  فالسياسة  السيايس،  التغيري  و  االجتامعي 
السوق  ضمن  الطلب  مع  العرض  فيه  يلتقي  عام  فضاء  أي  النقاش(  احلوار،  األخبار،  املعلومات، 
السيايس املقرتح، باالعتامد عىل عدة اسرتاتيجيات اتصالية تبحث باستمرار عن تقنية اإلقناع والتأثري 

و النفوذ جلذب اجلمهور.

يمكن  كيف  احلرية  عن  املستمر  الشعوب  بحث  ظل  يف  اآليت:  التساؤل  طرح  يمكن  هنا  ومن 
للتفاعل السيايس عرب االنرتنت جتسيد الديمقراطية يف املامرسة السياسية املتبعة يف اجلزائر؟
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الفرضيات:

أن  اتصال سيايس واالنرتنت من شأنه  السيايس من  التسويق  لتقنيات  اجلزائر  - مدى استخدام 
يؤثر إجيابا أو سلبا يف حث الشباب عىل املشاركة يف احلياة السياسية.

- مل يعد يف وسع أي حكام أو قادة أو سياسيني ممارسة السياسة دون األخذ بعني االعتبار القدرات 
اجلديدة للتعبري والتعبئة التي اكتسبها املواطنون عرب االنرتنت.

- أهداف الدراسة و أمهيتها :

أصبحت التكنولوجيات احلديثة عامال من عوامل التنمية وعنرًصا متزايد األمهية يف السياسة،فلعبت 
دورا حموريا  يف قلب األحداث بني املواطن و الدولة ملا تتميز به من الرسعة يف نقل اخلرب و املعلومة 
لتصل إىل مجيع الناس بدون متييز و ال استثناء  من خالل عمليات  االتصال السيايس و االنرتنت  التي 
اخرتقت كل احلدود و احلواجز، مما جعل املواطن ضمن سوق سيايس اختلفت مضامينه ، فانترشت 
برزت  أي  الرقمية  بالديمقراطية  يعرف  أصبح  ملا  انجذابه  و  السياسة  عن  الشباب  عزوف  ظاهرة 
املشاركة الغري تقليدية املرتبطة باحلركات و اجلامعات  الغري رسمية و شبكة االنرتنيت  خصوصا يف 
ظل الثورات العربية احلالية بدءا من مطلع سنة 2011، مما جعل هذه الظاهرة حمل تساؤل و نقاش 

مازال مطروحا ليوم هذا. 

- أسباب اختيار املوضوع :

تقل الدراسات التي تناولت هذا املوضوع بشكل مبارش فالتسويق يف املامرسة السياسية موضوع 
جديد و مهم يف الوقت ذاته خصوصا يف ظل احلراك السيايس الذي يشهده الوطن العريب حاليا بعد 
مرحلة سياسية طويلة من اجلمود و الركود،هذا احلراك الذي تبناه الشباب جعلنا نقف أمام تزاوج 
التي تعرب عن  السياسية هي تلك االحتجاجات  الثانية إعالمية،  و  ظاهرتني مهمتني أألوىل سياسية 
احتقان شعبي و غضب مجاهريي و تتمثل يف املشاركة السياسية الغري تقليدية، و اإلعالمية هي التي 

تتعلق بتدخل  شبكة االنرتنت يف السياسة.

- منهجية البحث:

»تتميز الروح العلمية بستة استعدادات ذهنية وهي :املالحظة،املساءلة،االستدالل، املنهج، التفتح 
يف  تساهم  االفرتاضات،املساءلة  من  بالتحقق  تسمح  املالحظة  كانت  املوضوعية،،فإذا  و  الذهني 
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حتديد موضوع البحث، وإذا كان االستدالل األساس يف صياغة مشكلة البحث،فان املنهج يتضمن 
اإلجراءات التي هتدف إىل تنظيم البحث،فروح املنهجية تنظم و ترتب انجاز العمل بأكرب دقة ممكنة 
للتعرف  الوصفي   املنهج  ضمن  الدراسة  هذه  إدراج  أنجرس،2006،ص42(،سنحاول  )موريس  
عىل الظاهرة بطريقة تفصيلية ودقيقة، لتكون وصفية  حتليلية يف بنية النسق،  تقوم  عىل اختبار معارف 
و تقييامت فئة هامة و مؤثرة يف املجتمع و سياسة الدولة باملعامل و املكونات اخلاصة بالنظام السيايس، 
وهي فئة  الشباب )كوهنم  يمثلون قوة ال يستهان هبا يف خمتلف جماالت التنمية( وفعالية دور هذه الفئة 

يف النظام السيايس اجلزائري .

- الدراسات السابقة 

 إن الدراسات التي تناولت موضوع التسويق السيايس وعالقته بالشباب مع  تأثري ثورة املعلومات 
و االتصاالت عىل التحول الديمقراطي و اإلصالح السيايس  يف العامل العريب قليلة رغم رسعة انتشار 
سنة  أجريت   « السيايس  التواصل  و  التسويق  حول  ألبوي«  »سريج  دراسة  منها:  سنتذكر  الظاهرة 
تنظريا وممارسة،  السيايس  والتواصل  للتسويق  الرسيع  التطور  يواكب  أن  كتاب حياول  1994 وهو 
فبعد أن حتدث عن األسس التارخيية و عنارص الثقافة والنظرية السياسية، حتدث يف الفصل الثاين من 

الكتاب عن التواصل السيايس، واستعرض يف الفصل الثالث أسس التسويق السيايس .

التواصل  مواقع  أثر  املفتوحة،  القدس  »بجامعة  عوض  »حسني  الباحث  دراسة  تناولت  كام 
نموذجا(،  عالر  شبايب  جملس  )جتربة  الشباب«  فئة  لدى  املجتمعية  املسؤولية  تنمية  يف  االجتامعي 
أجريت يف أواخر سنة 2012، بحيث ركزت عىل أمهية مواقع التواصل االجتامعي عرب االنرتنت عند 
الشباب. كام اهتمت دراسة  للباحث »عيسى عبد الباقي موسى حول موضوع »انعكاسات االتصال 
التفاعيل عرب وسائل اإلعالم اجلديد  عىل تنمية وعي الشباب اجلامعي بالقضايا السياسية )دراسة حالة 
للتحول الديمقراطي يف مرص(«برصد العالقة بني تكنولوجيا االتصال التفاعيل عرب شبكة االنرتنت 
 « بني سالمه » حول  للباحث »حممد تركي  الشباب اجلامعي، دراسة   السيايس لدى  الوعي  بدرجة 
احلراك الشبايب األردين يف ظل الربيع العريب » )دراسة ميدانية نوعية( تم تنفيذ هذه  الدراسة من قبل 
مركز البديل للدراسات و األبحاث، بدعم من مؤسسة املستقبل، عامن، األردن، سنة 2013، جاءت 

هذه الدراسة كاستنباط للتحرك اجلامهريي يف انطالقاته العربية.

كام أجريت دراسة أخرى  للباحثة »منى حممود عيل« حتث عنوان »من ثورة االتصال إىل ثورة التغري 
بالقاهرة،  املستنرصية  بجامعة   2012 سنة  أواخر  يف    )2011 مرص  ألحداث  اجتامعية  تكنو  )رؤية 
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الئحة  عىل  تضاف  جديدة  فجوة  العامل  يبن  و  بيننا  أصبحت  انه  الدراسة  هذه  استخلصت  حيث 
الفجوات أال و هي الفجوة الرقمية التي تبنتها فئة الشباب الذي يرغب يف التحرر من تسلط األنظمة 
.و لطاملا اعتربت وسائل اإلعالم من اآلليات الرائدة يف التأثري عىل عالقة الشباب بالعمل االجتامعي 
و السيايس، فلقد أكدت دراسة ل » Kate kenski 2006« و آخرون أجريت عىل عينة من الشباب 

األمريكي أن استخدام وسائل اإلعالم يرتبط باملستويات العالية من الوعي السيايس .

1/احلراك السياسي للشباب عرب شبكة االنترنت كتقنية للتسويق السياسي:

لطاملا اتسم الشباب العريب بنوع من العزوف عن السياسة مما ولد مقاربات أخرى كاالغرتاب و 
تآكل الرشعية و فقدان الثقة...الخ، و تبعا لذلك »حدد »Finfiter« أبعاد رئيسية لظاهرة االغرتاب 
عىل  و  املجتمع  يف  التأثري  عىل  القدرة  انعدام   .1  : يف  تتمثل   »Political Aliénation السيايس« 
احلكومة أي أن القرارات السياسية تتخذ بدون إعطاء أمهية لرأي املواطن،2. انعدام املعنى أي انعدام 
انتشار  أي  املعايري  انعدام  واالجتامعي،3.  السيايس  النظام  هبا  تسيري  التي  الطريقة  فهم  عىل  القدرة 
الالمعيارية  أي عدم وجود معايري أخالقية حتكم العملية السياسية،4. العزلة السياسية بمعنى رفض 
عبد  حسني  حممد  إيامن   (« عادلة  غري  السياسية  اللعبة  قواعد  إن  الشعور  و  الراهنة،  السلوك  قواعد 
التغري  فعاال يف حدوث  و  بارزا  السيايس دورا  العامل  يلعب  2012، ص128(. و رغم ذلك  اهلل، 
االجتامعي، فهو يبني “أن العامل جيب أن يتغري و يتطور و يتفاعل ألنه بصورته احلالية غري مالئم ألفراد 

املجتمع )العايب شبيلة،2012،ص69(  .

-1.1 الشباب و املواطنة الرقمية :

ب  العرشين  القرن  من  التسعينات   بداية  و  الثامنينات  يف  ولد  الذي  اجليل  يوصف  ما  »غالبا 
من   االلكرتوين  الفضاء  له  يتيحها  التي  اآلليات  مستثمرا  التفاعل  إىل  يميل  »حيث  االنرتنت  »جيل 
و  الديمقراطية  املامرسة  بتدعيم  االنرتنت  اهتامم  زيادة  إىل  إضافة  التقنية،  املهارات  و  التكنولوجيات 
تأثريها يف املعرفة السياسية)الصادق رابح، 2012،ص89( من خالل تسهيل احلصول عىل املعلومات 
السياسية  و حترير املعلومات من كل القيود  األمر الذي جعلها حمل أنظار و تتبع الكثري من الشباب 
و  األعراف  و  واملعايري  الضوابط  و  القواعد  »جمموعة  أهنا  عىل  الرقمية  املواطنة  تعريف  يمكننا  .و 
األفكار  و املبادئ املتبعة يف االستخدام األمثل للتكنولوجيا، التي حيتاجها املواطنني من أجل املسامهة 
الديمقراطية  ممارسة  نظام  .فخلقت   )Fabienne  Greffet،2014،P133(»الوطن رقي  يف 
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يف  الشفافية  يف  املتمثل  الديمقراطية  جوهر  لتنشيط  فعالة  كوسيلة  تستخدم  تكنولوجيا،وأصبحت 
اإلجراءات  و املشاركة يف عملية صنع القرار من خالل اندماج تكنولوجيا االتصال و املعلومات يف 

العمل السيايس، كأدوات و طرق عمل جديدة يف ممارسة الديمقراطية.

-2.1 الشباب و الديمقراطية الرقمية: احلرية السياسية و التفاعل االجتامعي يف الشأن السيايس 
من قبل الشباب عرب االنرتنت خلق لنا »الديمقراطية الرقمية التي جتسد »أوال حماولة لتغيري الطرق 
التقليدية يف العمل السيايس، ثانيا جتمع األنامط اجلديدة اخلاصة باملامرسة يف العمل السيايس، فتكشف 
من  لتعزيزها  وسيلة  و  كآلية  التكنولوجيا  و  سيايس  كمفهوم  الديمقراطية  بني  ما  تزاوج  عملية  عن 
األفكار و  مفتوح من  و  التعبري، يف جمال عام  و  الرأي  املتمثلة يف حرية  النظرية  توفري أسسها  خالل 
فاتسعت دائرة املشاركة وممارسة السياسة  املعلومات السياسية )عادل عبد  الصادق حممد،2009(. 
الكرتونيا لدى الشباب كونه أصبح غري مضطر إلخفاء رأيه و التقيد بام يمال عليه، وخلق نوعا آخر 
من املشاركة الغري تقليدية التي تتمثل يف استخدام االنرتنت كتقنية حديثة يف املامرسة السياسة متاشيا 

مع متطلبات العرص وما يفرضه بلوغ التنمية يف خمتلف املجاالت.

سيايس  جمال  »خلق  االنرتنت  شبكة  تطورات  يف  املتمثلة  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  أتاحت  فلقد 
و  الوسائط  متعدد  و  فوري،  بشكل  املعلومات  تبادل  من  املواطنون  له  خالل  من  متكن  افرتايض، 
بالديمقراطية  عليه  اصطلح  ما  أفرز  الذي  األمر  مسبقة،  لرقابة  خاضعة  و ال  حمدودة،  غري  بكميات 
الرقمية، و ما نتج عنها من أفكار تنظيمية مستحدث، كاألحزاب و الربملانات الرقمية، و احلكومات 
تبادل  و  الرقمية،  االستفتاءات  و  االلكرتوين  كالتصويت  جديدة،  سياسية  أنشطة  و  االلكرتونية، 
اآلراء حول األداء احلكومي يف قوائم املناقشة وغرف الدردشة)إيامن حممد حسني عبد اهلل، 2012، 
تطلعات من  واملواقف واختلفت مما جعلنا ضمن فضاء حيمل عدة  اآلراء   تعددت  ص49(،حيث 

شأهنا توفري بيئة سياسية مالئمة جلميع أفراد وتكتالت املجتمع .

2 /فعالية االنترنت السياسي و تأثريه على النظام السياسي يف اجلزائر:

 أصبحت شبكة االنرتنت وما يرافقها من تبلور، لعبة الشباب السياسية املتميزة يف التأثري و التأثر، 
كوهنا مثلت أداة للتفاعل االجتامعي والسيايس يف القضايا الوطنية و الدولية، »إذ أصبح الشباب يمثل 
قوة رفض و حتدي و مصدر رؤى جديدة للمستقبل، من اجل التغيري حتى يتسنى له خلق واقع جديد 
)حممد سيد فهمي’2009،ص123(« يتناسب معه و مع تطلعاته نحو احلارض و املستقبل. واجلزائر 
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كغريها من البلدان شهدت وقع هذه الطفرة التكنولوجية يف املامرسة والعمل السيايس، حيث ولدت 
االنرتنت فضاًء متسع األوجه يضم واقعنا الراهن خصوصا ضمن موجات الربيع العريب التي شهدها 

مطلع سنة 2011 ومازالت مل تكمل تبعاهتا إىل يومنا احلايل.

-1.2الشباب و التغيري السيايس يف املجتمع اجلزائري:

2011 تبعا ألحداث الربيع العريب و ما عقبها  تغريت اخلارطة السياسية العربية بعد مطلع سنة 
و  التونسية  الثورة  شكلت  بحيث  العربية،  السياسية  النظم  وأنامط  أوجه  مستوى  عىل  تغريات  من 
املرصية نقطة حتول يف دخول الشبكات االجتامعية اخلاصة باألنرتنت احلياة السياسية يف وطننا العريب، 
خصوصا كوهنا تقنية متيز هبا الشباب وتفاعل معها بحيث يؤثر فيها و يتأثر هبا يف الوقت ذاته، مما جعل 
السياسة  التي خلقت سهولة ممارسة  التكنولوجية  الثورة  الدول تشهد وقع هذه  اجلزائر كغريها من 
الوضع االجتامعي  فاملتتبع ألحداث اجلزائر يالحظ وجود تدهورات طرأت عىل  بطرق مستحدثة. 
و االقتصادي للمواطن اجلزائري قرب فرتة الثورات العربية، مما جعل اجلزائر تشهد  بدورها نوعا 
من األحداث التي قادها الشباب اجلزائري، خالل شتاء 2011، فخرج الشباب إىل الشوارع حمتجني 
و معربين عن غضبهم بسبب ارتفاع األسعار الذي انترش آنذاك لعبت كذلك الشبكات االجتامعية 
عرب االنرتنت دورا كبريا يف التعبئة السياسية، مما ألزم الدولة بالقيام بإصالحات و تعديالت رسيعة 
و  املشحون،  الوضع  و جتنب  الوضع  لتهدئة  لطبيعتها  األسعار  إرجاع  إىل  إضافة  الدولة،  يف سياسة 

التجاوزات التي قد حتدث.

و رغم ذلك عرفت اجلزائر عدة تظاهرات و احتجاجات طفيفة نادت بالتغيري السيايس و اإلصالح 
متوجهة إىل عامل التشبيك االجتامعي الذي فتح املجال للمناقشات و احلوارات السياسية، فمسامهة 
اجتاهاته  و  توجهاته  عن  التعبري  و  أفكاره  توصيل  يف  الشباب  دعمت  السيايس  العمل  يف  االنرتنت 
دون قيود أو عزل، خصوصا مع انتشار ظاهرة عزوف الشباب عن السياسة التي جعلتها االنرتنت 
املعلومات  جمتمع  ضمن  تدخل  التي  تقليدية  الغري  السياسية  املشاركة  يف  يتمثل  آخر  مسارا  تأخذ 
واإلعالم البديل حيث جعلتنا ننظر للعامل بطريقة أخرى .«فاملجتمعات االفرتاضية ال تقوم عىل اجلرب 
لعملية  الوسائل احلديثة لالتصال عنرصا أساسيا  فتعد  تقوم يف جمملها عىل االختيار،  بل  أوااللتزام 
الوسائل،  هذه  تنتجها  التي  الالمادية  الثقافة  وتؤذي  احلالية،  الفرتة  يف  اجلزائري  املجتمع  يف  التغري 

كاإليديولوجيات السياسية و االجتامعية إىل تغيري واسع يف حياة املجتمع«) سايس سفيان، 2016(.
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فالتغيري السيايس يف كل جمتمع حيتاج إىل استجابة عدة عوامل أمهها :-1الرأي العام أو مطالب 
األفراد من النظام السيايس 2--تغري يف نفوذ وقوة بعض احلركات و األحزاب و مجاعات املصالح، 
بام يعني حتول األهداف احلزبية أو اخلاصة من إطار احلزب إىل إطار الدولة 3--تداول السلطات يف 
احلاالت الديمقراطية، أو إعادة توزيع األدوار السياسية باالنقالبات و االحتجاجات، و بدء تشكل 
حياة سياسية جديدة وفق منطق قيادة جديد4--ضغوط و مطالب خارجية من قبل دول أو منظامت، 
و تكون هذه الضغوط بعد أشكال سياسية و اقتصادية و عسكرية )املعهد املرصي للدراسات السياسية 

واإلسرتاتيجية،2016،ص5(.

-2.2االنرتنت واملشاركة السياسية يف اجلزائر:

»لعبت شبكات التواصل االجتامعي )فيس بوك،توتري، يوتيوب ( دورا كبريا يف صنع صحوة حرية 
التعبري التي  دخلت يف اجلسم السيايس و خلقت ساحة مفتوحة للمطالبات الشعبية املستمرة باإلصالح 
متوقعة،مما جعل  بطريقة غري  احلكومات  و حماسبة  العام  الرأي  و صياغة  تعبئة   إىل  إضافة  السيايس 
احلكومات تكافح ملواجهتها مرة بشن محالت واسعة النطاق عىل املدونني و الصحفيني و املجتمع املدين 
و أخرى باإلصالحات)Ghannam.J،2011،P4(  “تلك األخرية التي طال تداوهلا يف اجلزائر عرب 
خمتلف وسائل اإلعالم املسموعة و املرئية و التي أصبحت جزءا أساسيا من النظام السيايس يف الدولة، 
من  به  تتميز  ملا  العريب  الشباب  عند  السيايس  و  االجتامعي  للتواصل  منربا  الشبكات  هذه  فشكلت 
مميزات خاصة ال تتوفر عند غريها، كام شكل استخدام االنرتنت يف العمل السيايس  نوعا من املشاركة 
السياسية الغري تقليدية التي وجد فيها الشباب نوعا من احلرية يف التعبري عن آراءه دون خوف و قيود، 
اجتاه السياسة القائمة يف البالد و املوجودة يف العامل، “فلقد ساعدت التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا 
اإلعالم و االتصال عىل ربط التواصل بني الشعوب بمختلف توجهاهتا احلضارية،متجاوزة احلدود 
التطور احلاصل يف  الرغم من  البرشية فعىل  التي كانت تعيشها خمتلف اجلامعات  العزلة احلضارية  و 
وسائل اإلعالم،إال أن تأثريها مل يرق إىل درجة التأثري الذي أحدثته  شبكة االنرتنت،من خالل ماليني 
املواقع التي تتناول كل جماالت احلياة من سياسة و اقتصاد و سياحة وتعارف هذه األخرية كانت عىل 
رأس الوسائل الرقمية األكثر شعبية يف وسط الشباب و املعروفة بشبكات التواصل االجتامعي،منها 
تويرت وفايس بوك، ويربز تأثري شبكات التواصل االجتامعي من خالل حجم املنخرطني فيها، فهي 
تضم مئات املاليني من الشباب العريب “)مريس مرشي،2012،ص146(، حيث يرى املدافعون عن 
ثقافة سياسية  إىل  يقود  أن  يمكن  االتصال  القدرة  عىل  التوسع يف  “أن  السياسة  االنرتنت يف  فعالية 
رحبة و أفعال أكثر انتظاما للمشاركة السياسية كون املواطنون سيكونون أكثر ن شاطا يف التعبري عن 
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آرائهم من خالل االنرتنت،التي تتيح هلم فرصا جديدة لتوصيل رغباهتم و مصاحلهم ملوظفي احلكومة 
الرسمني و املنتخبني)حممد نرص مهنا،2007،ص43(. 

إن عضوية الشباب اجلزائري يف اجلامعات املشكلة عرب الشبكات االجتامعية فتح املجال للمامرسة 
ساهم  إذ  االنرتنت،  عامل  يف  أسايس  متغري  أصبح  السيايس  فالشأن  املعلومايت،  الفضاء  يف  السياسية 
الثاين  الواقعي و  العامل  السياسية بني عاملني األول و  املامرسات  السياسة يف تأرجح  دخول االنرتنت 
الساحة  يف  واسع  بشكل  منظورها  يتجىل  التي  االجتامعية  الشبكات  يف  املتمثل  املوازي  العامل  هو 
بروز  إىل  إضافة  العام  الرأي  تعبئة  و  للشباب  السياسية  كالتنشئة   )2016 سابق،  السياسية«)مرجع 
اهلوية الرقمية التي عربت عن املواطنة حيث شغلت مواقع التواصل االجتامع أفكار الشباب ووظفت 

له فضاء حر للتعبري مع احرتام خمتلف وجهات النظر سواء كانت موالية، معارضة أو حيادية.

نتائج الدراسة :

بدخول املامرسة التسويقية إىل املعرتك السيايس،أصبح هناك نشاط تسويقي سيايس، الذي هو يف 
بالطريقة  حقيقة األمر عبارة عن نشاط سيايس اسرتاتيجي، و سلوكي،أي نشاط سيايس كونه هيتم 
التي متكن املنظامت السياسية كاألحزاب مثال من العمل يف أوساط الشعب لكسب ودهم، تعاطفهم، 
وتأييدهم،و نشاط اسرتاتيجي العتامده يف جوهره عىل الفكر و التخطيط االسرتاتيجي الذي يمكن و 
يساعد التسويق السيايس  عىل حتقيق األهداف  التي تسعى املنظامت  السياسية أو املرشحني  لالنتخابات 
من حتقيقها، إضافة إىل كون التسويق السيايس نشاط سلوكي كونه هيتم كثريا و بشكل خاص بالسعي 
كل  شيحة،2011،ص9(  بن  )صحراوي  املجتمع  رشائح  كل  وتطلعات  ميوالت  حاجات  ملعرفة 
التوافق بني  اجليد يسهل  السيايس  اجلزائر فاالتصال  للشباب يف  السياسية  املشاركة  ييرس عملية  هذا 
مستوى  ارتفاع  عدم  فرغم  الكربى،  السياسية  القضايا  ضمن  الدولة  قرارات  و  الشعب  متطلبات 
االنرتنت السيايس يف اجلزائر مقارنة ببقية الدول، إال  انه خلق جوا من التداول و النقاش شد الرأي 
العام مرة أخرى للسياسة و جذب الشباب نحو العمل السيايس فأكسبهم وعيا و ثقافة سياسية متكن 
من بناء جمتمع ديمقراطي يتطلع لالستقاللية و يتمتع بقوة سياسية اجتامعية فعالة يف الدولة. حيث 
حرر هذا احلراك السيايس االلكرتوين »طاقات حيوية اختلط فيها السيايس ذا املطالب الديمقراطية 
باالجتامعي ذو العدالة االجتامعية، واالقتصادي ذو التوزيع العادل للخريات و حماربة الفساد بالثقايف 
ذا النزوع النهضوي الذي مل تتضح معامله )عبد اإلله بلقزيز، 2013،ص58(. لذا فمشاركة الشباب 
يف السياسة تعترب من متطلبات التنمية السياسية هذا املفهوم الذي حظي بانتشار واسع يف تراث العلوم 
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السياسية، و بخاصة فيام يتعلق بدراسة العالقة بني السياسة و املجتمع، وعمليات البناء املجتمعي و 
التواصل االجتامعي  التسويق السيايس عرب االنرتنت لترسيع عملية  التنموية فجاء  السياسات  رسم 

السيايس بني اجلدولة و شعبها ضمن قواعد اللعبة السياسية.

اخلامتة: 

تبني لنا من خالل دراستنا صحة الفرضيات يف فعالية االنرتنت السيايس يف حياة الشباب داخل 
املجتمعات العربية ككل بام فيهم اجلزائر، كونه خلق نوعا من املشاركة السياسية املستحدثة التي تعد 
من أولويات بلوغ التنمية عىل كافة املستويات، فالتسويق السيايس و إن كان يف نظر البعض جمرد دعاية 
سياسية إال انه باستطاعته مساعدة الدولة يف ربط االتصال السيايس بشعبها كونه يشكل سوق سيايس 
يضم العرض السيايس للدولة و الطلب االجتامعي لشعبها و إذا توافق العرض مع الطلب حتققت 

الديمقراطية و ضمنت الدولة رشعيتها.
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العمل الطوعي يف السودان: املفاهيم واملمارسات
بقلم: د. خالد عبدالرحمن محمد احلاج)1(

• املقدمة 	

• أصول العمل الطوعي يف اإلسالم 	

• تاريخ العمل الطوعي يف العامل 	

• خلفيات بيئة العمل الطوعي يف السودان 	

• نشأة وتطور العمل الطوعي يف السودان 	

• مبادئ وأهداف العمل الطوعي	

• معوقات العمل الطوعي يف السودان	

• مقرتحات تطوير العمل الطوعي 	

مقدمة:

املادي أو املعنوي الذي يقدمه  النفع   : به  بالعمل الطوعي، واملراد  بالغة  لقد عنى اإلسالم عناية 
اإلنسان لغريه من دون أن يأخذ عليه مقابال ماديا ولكن ليحقق هدفا خاصا له اكرب من املقابل املادي 
قد يكون عند بعض الناس احلصول عىل الثناء والشهرة أو نحو ذلك من أغراض الدنيا .واملؤمن يفعل 
ذلك ألغراض تتعلق باآلخرة رجاء الثواب عند اهلل والدخول يف جنات النعيم فضال عام يناله يف احلياة 
من بركة وحياة طيبة وسكينة نفسية وسعادة روحية ال تقدر بثمن عند أهلها ومن هنا وضع اإلسالم 

أصول او أسس العمل الطوعي .

أصول العمل الطوعي يف اإلسالم:

 فعل اخلري: قال تعاىل )وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون( -)وما يفعلون من خري فلن 	
يكفره( -احلج -77ال عمران 155.

1-  رئيس قسم املنظامت والعمل الطوعي جامعة أفريقيا العاملية كلية الدراسات العليا معهد دراسات الكوارث 
والالجئني، قسم العون واألمن اإلنساين.
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 قول اخلري )وقولوا للناس حسنا( - ويف احلديث )من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فليقل 	
خريا أو ليصمت( -البقرة -83متفق عليه.

 املسارعة إىل خري:)وسارعوا اىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السنوات واألرض أعدت 	
للمتقني( )الذين ينفقون يف الرساء والرضاء( ال عمران 134-133.

 التسابق عىل اخلري )فاستبقوا اخلريات اىل اهلل مرجعكم مجيًعا-املائدة 48.	

 الدعوة اىل اخلري:)ولتكن منكم امة يدعون اىل اخلري( - ال عمران ويف احلديث )من دل عىل 	
خري فله مثل اجر فاعله( -متفق عليه.

 اىل 	 والناس  جوعا  هيلك  ال  حتى  املسكني  اطعام  اخلري  دالئل  أعظم  من  اخلري  عىل  احلض 
جواره يطعمون ويشبعون )ارايت الذي يكذب بالدين-فذلك الذي بدع اليتيم -وال حيض عىل طعام 

املسكني( املاعون3-1

 نية اخلري: فمن مل يكن له قدرة عىل فعل اخلري فليجعل ذلك من نيته فلربام كانت نيه املرء خريا 	
من عمله كام يف حديث ايب كبشة األنصاري ريض اهلل انه سمع رسول صىل اهلل عليه وسلم يقول)انام 
الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه اهلل ماال وعلام فهو يتقي فيه ربه وسيصل فيه رمحه ويعلم هلل فيه حقا فهذا 
بأفضل املنازل وعبد رزقة اهلل علام ومل يرزقه ماال فهو صادق النية يقول :لو ان يل ماال لعملت بعمل 
فالن فهو بنيته فاجرمها سواء وعبد رزقه اهلل ماال ومل يرزقه علام خييط يف ماله بغري علم وال يتقي فيه 
ربه وال يصل فيه رمحه وال يعلم اهلل فيه هلل فيه حقا فهذا باخبث املنازل وعب دمل يرزقه اهلل ماال وال علام 

فهو يقول :لو ان ىل ماال لعلمت فيه بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها سواء.

 7 وقال رسول 	 فعل اخلري وان صغر: قال تعاىل )فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره(-الزلزلة 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم )سبق درهم مائة الف درهم( قالوا :كيف ؟ قال:)كان لرجل درمهان،تصدق 
بأحدمها، وانطلق رجل اىل عرض ماله فاخذ منه مائة الف درهم فتصدق هبا(، وقال صىل اهلل عليه 

وسلم :)اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد شق مترة فبكلمة طيبة(..

 ذم املناعني للخري: وكام مدح القران فاعيل اخلري والداعني اليه: ذم ابلغ الذم : الذين يمنعون 	
اخلري فقال تعاىل يف التشنيع عىل بعض املرشكني من خصوم رسول اهلل واعداء دعوته :)وال تطع كل 

حالف مهني -مهاز مشاء بنميم -منتع للخري معتد اثيم (-القلم 12-10.

 ويف 	  2 املائدة  والتقوى(  الرب  عىل  :)وتعاونوا  تعاىل  قال  فريضة:  اخلري  عمل  عىل  التعاون 
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احلديث )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بني أصابعه( وقال )يد اهلل مع اجلامعة(.

 اثابة كل من يسهم يف النشاط الطوعي: زمن اصول عمل اخلري : اثابة كل من يقوم بجهد 	
ما يف عمل اخلري وتوصيله اىل اهله :فعن رافع بن خديج ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم يقول :العامل عىل الصدقة باحلق لوجه اهلل تعاىل كالغازي يف سبيل اهلل عز وجل حتى 
امران  فيه  توافرت  اذا  او توزيعا لكل جماهد يف سبيل اهلل  الصدقة حتصيال  العامل عىل  يرجع فجعل 
النبي  :حترى احلق وابتغاء وجه اهلل بعمله وان كان يأخذ عليه اجرا. وعن عائشة رىض اهلل عنها ان 
صىل عليه وسلم قال :اذا انقفت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا اجرها بام انفقت ولزوجها 
بام اكتسبت وللخادم مثل ذلك صاحب املال: الزوجة التي تنفق واخلادم الذي يساعد ويدخل يف هذا 
العاملون يف املنظامت الطوعية وان كانوا بأخذون اجرا عىل اعامهلم اذا صحت نياهتم وقصدوا بعملهم 
يف االساس وجه اهلل تعاىل وهلذا اعترب احلديث العامل عىل الصدقة )الزكاة (كالغازي املجاهد يف سبيل 

اهلل مع ان القران فرض له اجره من الزكاة مثلها من مرصف)العاملني عليها(-التوبة 60.

تاريخ العمل الطوعي يف العامل:

وعون  النجدة  سلوك  البدائي  االنسان  عرف  فقد  قديمة  وممارسة  قديم  مفهوم  الطوع  العمل 
اجلار والصديق وجاءت االديان لتوكد هذه املبادئ التي تدعو للتكاتف والتعاون والرتاجم وقامت 
اخلدمات الطوعية بلعب دور كبري يف هنضة الكثري من احلضارات واملجتمعات عرب العصور بصفتها 
عمال خاليا من الربح واهنا متثل مهنة يقوم هبا االفراد ملصالح املجتمع ككل وتأخذ اشكاال متعددة 
ابتداء من االعراف التقليدية للمساعدة الذاتية اىل التجاوب االجتامعي يف اوقات الشدة وجمهودات 
املحلية  التطوعية  املجهودات  عىل  املفهوم  ويشتمل  الفقر  اثار  وختفيف  النزاعات  حل  اىل  االغاثة 
والقومية والربامج العاملية .بعد هناية احلرب العاملية الباردة وظهور ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد 
واالحتياج  احلامية  مفاهيم  بروز  مع  للدول  القطرية  للسيادة  التقليدية  املفاهيم  من  الكثري  تراجعت 

االنساين وتغريت الكثري من ادوات ادارة الرصاع واهليمنة يف ظل احادية القطب.

ويف ظل هذا التطور اصبح املحور االنساين اداة فاعلة للضغط واختذ موقعا متقدما يف اجندة النظام 
 right base approagh(احلقوق مفهوم  وسيادة  االنسانية  متعددة  مداخل  من  يمثله  بام  العاملي 
االممية  املنظامت  واصبحت  واخلفية  الظاهرة  املداخل  من  وغريها   )need base approagh
يعض  -يف  الكبرية  واالمكانات  الواسع  اجلغرايف  االنتشار  ذات  احلكومية  غري  الطوعية  واملنظامت 
االحيان هلا وجهات تقوم بتمرير بعض االجندة والسياسات اخلاصة هبذه القوى عرب الربامج ذات 
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االغاثة  ايصال  وضامن  املدنيني  محاية  ومفهوم  الراشد  واحلكم  االنسان  حقوق  مثل  االنساين  الطابع 
وبرامج اعادة التعمري والتنمية وبرامج املنارصة وحقوق املرأة ومحاية الطفل.

تعريف املنظامت الطوعية لغة واصطالحا:

املنظمات الطوعية لغة:

مصطلح يعني التنظيم االداري وفق اسس معينة متفق عليها او الذي يقدم جهدا خدمة لإلنسان 
دون مقابل .

املنظامت الطوعية اصطالحا:

عبارة عن جمموعة من ألفراد اتفقوا عىل التعاون يف وجه من الوجوه االصالحية والوقائية وذلك 
لتحقيق منفعة انسانية تنقل الناس من العوز واحلاجة اىل الكافية والرخاء وذلك عرب تأسيس تنظيم 
يف  العاملون  يتحدث  احيانا:  ملموسا.  ماديا  جزاء  توقع  دون  لإلنسانية  خدماته  بقدم  حمكم  اداري 

العمل الطوعي عن مفهوم العون االنساين.

اهم مسميات العمل الطوعي :

 	ngos املنظامت غري احلكومية

 	non - profit organizations املنظامت غري الربحية

 	private voluntartyorganization املنظامت الطوعية اخلاصة

 	non-classical-western املنظامت غري الكالسيكية الغربية

 القطاع الثالث	

 النظام الثالث القطاع املستقل 	

 القطاع غري اهلادف للربح 	

 منظامت التنمية الطوعية وتكون يف افريقيا 	

 النشاط االهيل يف مرص 	

 التنمية غري احلكومية يف امريكا الالتينية 	
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خلفيات بيئة العمل الطوعي يف السودان:

السودان قطر شاسع املساحة مرتامي االطراف متعدد املناخات مع ضعف بائن يف بنياته االساسية 
مما جعله عرضة لكافة الوان الكوارث والنوازل االنسانية كاجلفاف والتصحر والفيضانات واالوبئة 
والسودان مازال يعاين من حروب اهلية طاحنة يف بعض اجزائه مهام قيل عن اسباهبا ودوافعها فان 
افرازاهتا السالبة من ازهاق ارواح وتفكك ارسى ونزوح وجلوء وترشد ماتزال ماثلو للعيان .والسودان 
ينصف بتعدد اعراقه وهلجات وثقافته واديان وملله ونحله مما جعله قابال لالستثارة والتحريض من 
قبل بعض الدوائر التي ال تريد له استقرارا وال امنا وال نامء وبمثل ما ان هذا التنوع اجلغرايف واملناخي 
يشكل  ان  يمكن  فانه  بتامسكه  ويعصف  السودان  لوحدة  مهددا  يصبح  ان  يمكن  واألنثروبولوجي 
حافزا قويا ألثراء عوامل االنصهار والتكامل والتناغم بني خمتلف عنارصه ومكوناته يف اطار القطر 
الواحد ويبقى التحدي النتقال بالسودان اىل واقع جديد نسترشق فيه افاق التقدم والنامء واالستقرار 
ايناء هذ الوطن بفعالياته املختلفة وفئاته واحزابه ونقاباته ومؤسساته  والسالم يبقى ماثال امام سار 

املدنية ومنظامته اخلريية واالنسانية .

نشأة وتطور العمل الطوعي يف السودان:

من  مستمدة  قيم  من  به  نذخر  وما  السودانية  البيئة  بطبيعة  مرتبط  السودان  يف  الطوعي  العمل 
الضعفاء  ومساعدة  االرسي  فالتكافل  االسالمية  الثقافة  خاصة  البالد  تسود  التي  املتعددة  الثقافات 

واملحتاجني والفزع والبنفري مجيعها ممارستها طوعية 

القوانني املنظمة للعمل الطوعي يف السودان:

مرت بعدة اطوار:

-1957 صدر ألول مرة قانون تسجيل اجلمعيات الوطنية .1

-1986 صدر قانون مفوضية االغاثة واعادة التعمري  .2

-1988 صدر قانون تنظيم لعمل الطوعي االجنبي .3

-1990 صدر مرسوم باالتفاقية القطرية والتي متخضت بعد اجتامعات بني حكومة السودان واملانحني .4

الطوعي  .5 العمل  وتنظيم  تسجيل  هلا  اسند  والتي  الطوعي  العمل  مفوضية  انشاء  قرار  -1993صدر 
بشقيه الوطني واالجنبي
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-1994 صدر مرسوم مؤقت باسم قانون التعديالت املتنوعة »تنظيم العمل الطوعي« .6

-1995 صدر قانون مفوضية العون االنساين والذي تم بموجبه مفوضية العمل الطوعي ومفوضية  .7
االغاثة واعادة التعمري يف مفوضية العون االنساين وقد املت الرضورة العملية اختاذ مثل هذا القرار 
الذي جتح يف القضاء عىل االزدواجية يف التعامل مع املنظامت وذلك عن طريق توحيد سلطة االرشاف 

واملتابعة والتنسيق يف جهة واحدة.

-1999 مرشوع قانون العمل الطوعي  .8

-2006 صدر قانون العمل الطوعي بنسخته االخرية بعد ان اجيز من املجلس الوطني .9

مبادئ العمل الطوعي:

عدم التميز عىل اساس العنرص او النوع او العرق او االنتامء السيايس او املعتقدات الدينية. .1

النزاهة يف اختيار مواقع مع االخذ يف االعتبار املناطق االكثر حاجة. .2

املنطقة  .3 يف  اخلدمات  عن  املسئولة  الصلة  ذات  العامة  واجلهات  واملانحني  املستفيدين  امام  املحاسبية 
واجلهات التي حيددها النظام االسايس للمنظمة.

استدامة برامج املعاجلات لتهيئة الظروف التي متكن املجتمعات املحلية من االعتامد عىل ذاهتا يف املدى  .4
البعيد.

املحلية يف كافة  .5 املجتمعات  املجتمع املحىل يف كل مراحل املرشوع من خالل مشاركة  مراعاة رغبات 
مراحل تنفيذ املرشوع.

عدم تدخل املنظامت الطوعية واالجنبية يف شئون السودان الداخلية بام يؤثر عىل سيادة البالد. .6

اهداف العمل الطوعي حسب قانون 2006:

تشتمل وال تقترص االعراف االنسانية الرئيسية للمنظامت املسجلة بموجب احكام هذا القانون 
عىل تقديم اخلدمات)بام يف ذلك خدمات محاية حقوق االنسان والبيئة( التالية:

عىل  بالرتكيز  الطبيعية  غري  او  الطبيعية  الكوارث  من  املترضرين  للمواطنني  الطارئة  االغاثة 
املجموعات االكثر تأثرا.

درء خماطر الكوارث وختفيفها وادارهتا. .1
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ربط املساعدات االغاثية بإعادة التوطني واعادة التعمري والتنمية. .2

االهتامم بالنازحني يف الداخل والالجئني والعائدين من خالل اعداد وتنفيذ برامج االغاثة  .3
واعادة التعمري واعادة التوطني بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

الطبيعية  .4 الكوارث  او  احلرب  دمرهتا  التي  واالجتامعية  االقتصادية  البنيات  تعمري  اعادة 
بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية التي انشئت هلذا الغرض.

حتديد االولويات لإلغاثة واعادة التوطني واعادة التسكني واعادة التعمري بالتشاور والتنسيق  .5
مع املستفيدين والسلطات احلكومية ذات الصلة.

بناء القدرات املحلية لتمكني املنظامت الوطنية من االعتامد عىل قدراهتا. .6

احلكومية  .7 غري  الطوعية  املنظامت  خالل  من  االنسانية  واخلدمات  االغاثة  مشاريع  تنفيذ 
ومصالح  العامة  السياسات  مع  اهدافها  تنسجم  التي  املدين  املجتمع  منظامت  او  اخلريية  واملنظامت 

املستفيدين.
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تطور الكيانات الطوعية:

التطور من حيث الكم:

1 -بقدر عدد املنظامت الطوعية املسجلة يف العام 1980م بحوايل 20 .

1990م122-منظمة .1

2000-1200 منظمة  .2

2008م2000-منظمة  .3

2010م 3500-منظمة  .4

2011م 4010- منظمة .5

2012م- متوقع ان يفوق العدد 500 منظمة. .6

معوقات العمل الطوعي يف السودان:

عن  املانحني  لعزوف  نتيجة  التمويل  شح  من  الوطنية  املنظامت  أكثر  تعاين  التمويل:  -شح   1
عىل  املانحني  وتراخي  البريوقراطية  االجراءات  لبطء  باإلضافة  منهم  االجانب  وخاصة  مساعدهتا 
متويلها من جهة اخرى مما يضع الوقت وهيدر الكثري من اجلهد وقد متخض عن ذلك تغريات كبرية يف 

خريطة العمل الطوعي يف العامل الثالث ومنها السودان.

ملحوظ  نقص  من  املالية  مواردها  شح  بسبب  تعاين  الوطنية  املنظامت  اكثر  القدرات:  -تدين   2
يف بنياهنا االساسية اذ ال تتوافر لدهيا التقنيات ووسائل االتصال حلديثة كام ان اكثر الكوادر البرشية 
العاملة يف تلك املنظامت تفتقر اىل االملام الكايف بأدبيات العمل الطوعي مثل التخطيط االسرتاتيجي 
وتنمية املوارد واملفاهيم واملداخل التنموية والتشبيك وفض النزاعات وبناء السالم واجادة اللغات 

االجنبية التي تسهل التوصل.

النشأة  العاملني يف احلقل الطوعي منذ  التنسيق هاجسا يؤرق  التنسيق: يعترب ضعف  3 -ضعف 
عام  الطوعية  للجمعيات  السوداين  املجلس  ألنشاء  وكان  منفردة  تعمل  الطوعية  املنظامت  ظلت  اذ 
الربامج  عرب  الطوعية  املنظامت  يف  العاملني  قدرات  بناء  يف  ساهم  وقد  اهلاجس  هذا  وليد  1979م 
التدريبية التي متت حتت مظلته وظل يمثل حلقة االتصال بني املنظامت الطوعية الوطنية ونظريهتا عىل 

املستويني املحىل والعاملي.



 مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل، الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني- أملانيا370

العمل الطوعي يف السودان: املفاهيم واملمارسات

4 -املبالغ التي ترد اىل املنظامت االجنبية غري معروفة حيث تدخل هذه املنظامت عرب وزارة 
التعاون الدويل ولكن لألسف ال تستطيع ات تتحصل عن أي معلومة مالية من الوزارة بخصوص 

املبالغ التي تدخل اىل السودان باسم االغاثة والعمل الطوعي.

5 -من هم املانحني؟ االن مفوضية العون االنساين تتبع لوزارة الرعاية حسب التقسيم اجلديد 
ولكن يف السابق كانت تتيع لوزارة الشؤون االنسانية.

6 -طريقة تعيني الكوادر السودانية يف املنظامت االجنبية حتتاج اىل مراجعة من قبل الوزارة املعنية؟ 
يالحظ ان الوظف االجنبي يتعاطى مرتبا يساوي اضعاف املوظف السوداين.

مقترحات لتطوير العمل الطوعي:

التكافل والرتاحم  1 -تنشئة وتربية االجيال منذ الطفولة تنشئة سليمة تغرس يف نفوسهم روح 
والتضحية من اجل الغري.

2 -نرش ثقافة العمل الطوعي عرب الفضائيات وشبكات االتصال والتعريف به بني افراد املجتمع 
وابراز دوره يف تنمية املجتمع.

املختلفة  التعليمية  املؤسسات  الطوعي تدرس يف  التطوع والعمل  -3اجياد مقررات دراسية عن 
وان يكون هنالك برنامج تطبيقي يقوم به الطالب ملساعدة زمالئهم االيتام وغريهم وغرس االشجار 

ونظافة فناء املدراس.
4 -دعم مؤسسات العمل الطوعي ماديا ومعنويا لتأدية رسالتها بالصورة املثىل.

5 -التدريب املستمر للعاملني هبذه املؤسسات ونزودهم باجلديد من االفكار والنظم والقوانني 
التي تعضد العمل الطوعي.

6 -تبسيط االجراءات اىل تصاحب تسجيل املنظامت الطوعية.
7 -العمل عىل اعطاء البيانات واالرقام الدقيقة التي تساعد يف تقديم اخلدمات االجتامعية اجليدة.

8 -االستقالل االمثل لطاقات الشباب واالفراد يف جماالت مثمرة ملصلحة التنمية االجتامعية.
9 -متليك وسائل االنتاج للمجموعات املستهدفة لدعم االقتصاد القومي ولضامن استدامة العمل 

الطوعي املنظم.
10 -العمل الطوعي جيب ان ال ينحرص يف جوانب حمددة للمجتمع واالنسان بل جيب ان يسمل 
القدرات  وبناء  التنمية  وحتى  وملبس  ومرشب  ومأكل  وتعليم  صحة  من  االجتامعية  احلقوق  كل 

البرشية واملهنية والفنية.
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11 -بناء تنظيامت املجموعات املستهدفة لتخرج من دائرة الوصاية وتتحدث بنفسها عن واقعها 
واحتياجاهتا ومطالبها عرب مؤسساهتا املستقلة .

12 -دعم جهود تشبيك املنظامت عىل املستويات املختلفة: القاعدية والوسطية واملانحة وتشجيع 
دخول املؤسسات ذات الصلة يف الشبكات واختيار الشكل املناسب لتحقيق ذلك.

13 -تشجيع الالمركزية يف العمل الطوعي.
14 -دعم جهود تشبيك املنظامت املحلية اقليميا وعامليا ودعم مشاركتها يف املؤمترات االقليمية 

والدولية كشبكات فاعلة.
15 -التدريب هو الوسيلة االساسية لتمكني اعضاء املنظامت من املشاركة
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رابطة الباحث العلمي العريب ... نافذة علمية جديدة لتطوير البحث العلمي العريب
بقلم: د. أمنية سالم

 يأيت إنطالق رابطة الباحث العلمي العريب كأحد أهم املنافذ العربية اجلديدة لتطوير ودعم البحث 
العلمي العريب، تأيت فكرة إنشاء الرابطة لالستاذ الدكتور فارس البيايت رئيس جامعة العلوم اإلبداعية 
بالفجرية وهي جامعة للتعليم املدمج أي أحد أشكال تطوير التعليم الذكي الذي جيمع بني التعليم 

التفاعيل التقليدي والتعليم الذكي عن بعد. 
الرابطة تشجع الباحثني واملتخصصني واالكادييمني يف كافة املجاالت عىل إجراء وتطوير البحوث 

العلمية املتخصصة، كام ُتسهم يف إمداد الباحثني باملواد واملعارف العلمية املتخصصة.
  رابطة الباحث العلمي العريب ذات نفع عام أسست خلدمة الباحث العلمي العريب بوجه خاص 
بموجب قرار جملس جامعة العلوم االبداعية يف 6\1\2018  وتتبع الرابطة قوانني ولوائح اجلامعة 
فهي جزء اليتجزأ من اجلامعة ونشاطها العلمي واملجتمعي وختضع جلميع املعايري العامة املطبقة يف 

دولة االمارات العربية املتحدة، حيث أن  مقر الرابطة  الرئييس يف دولة االمارات العربية املتحدة.
الرابطة تتمتع بالعديد من رشكاء العمل الدوليني ولدهيا بروتوكالت تعاون مع العديد من املراكز 
البحثية الدولية والعربية احلكومية وغري احلكومية وهو ما ُيمكن الباحثني من تنوع مصادرهم البحثية 

واالستفادة من كافة اخلربات املهنية والعلمية والعملية. 

يمكن للراغبني االنضامم للرابطة من خالل:
 http://www.ucs-uae.ae/u/bb/test.php
الرابطة تشكل من سبع جلان رئيسة وهي جلنة اللجنة العلمية،  وجلنة العالقات اخلارجية،  وجلنة 
املؤمترات والنشاطات الثقافية، وجلنة املجلة اخلطط والتقويم والتطوير، وجلنة التوثيق العلمي، وجلنة 

التنظيم واملتابعة، وجلنة املجلة والنرش واالعالم. 
 يمكن للمشاركني االنضامم ألي جلنة يتثنى رغبة املشارك يف تأدية أنشطة املخولة هلا وبأن يرتقي 
يف هذه اللجنة واذا كان يتمتع بمؤهالت علمية وبحثية متميزة يمكن أن يتم ترشيحه لرئاسة أحدى 

اللجان العلمية. 
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 الرابطة تعقد مؤمترات علمية متخصصة ملناقشة أهم البحوث العلمية املتخصصة التي قدمت هلا 
سنوًيا. كذلك للرابطة جلنة من اخلرباء املتخصصون والذين يرتأسون اللجان املتخصصة للرابطة وهم 

كالتايل:
رئيس اللجنة العلمية : االستاذ  الدكتور أمحد الزعًبي

رئيس جلنة اخلطط والتطٌوير: االستاذ  الدكتورة غادة ربيع حسن
رئيس جلنة التنظٌيم واملتابعة: الدكتور أسامة عبداحلٌكيم

األمانة العامة : الدكتورة أمل حممد البدو
رئيس  جلنة العالقات اخلارٌجية: الدكتور جهاد فالح

رئيس  جلنة املؤمترات: الدكتورة هدى أبوحٌسن
رئيس  جلنة املجلة والنرشواإلعالم : الدكتورة أمنٌية سامل
ية:االستاذ الدكتور فارس البيايت  رئيس اللجنة التحرٌضٌ

يف  تعينه  التي  واملهنية  العملية  وكذلك  والعلمية  البحثية  املزايا  من  العديد  الباحثني  متنح  الرابطة 
التقدم يف جمال البحث العلمي. 

ويف اخلتام نأمل بأن تلقي رابطة الباحث العلمي العريب املزيد من الدعم من قبل احلكومات العربية 
كأحد املنافذ العربية لتطويو وتنمية البحث العلمي العريب. 
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