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مجمة الجراسات األفخيقية ك حػض الشيل
مجمة دكرية دكلية مح ّكسة
صادرة عغ السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراسات اإلستخاتيجية ك الدياسية ك االقترادية
تعشى بشذخ البحػث ك الجراسات في ميجاف العالقات الجكلية ك الجراسات األمشية ،اإلقميسية ،االقترادية
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رئيذ السخكد الجيسقخاشي العخبي
أ.عسار شخعاف
رئيذ ىيئة التحخيخ:
أ.دمحم سشػسي جامعة البحخ األبضس /تخكضا
مجيخ التحخيخ:
أ .دمحم نايف شصشاوؼ دكتػراه إعبلـ و اتراؿ جامعة البحخ األبضس /تخكضا
مجيخ التحخيخ( مداعج)
أ.يػسف بػغ اخرة باحث في العبلقات الجولضة/الجدائخ
أمانة(سكختيخ) التحخيخ:
أ.عبج اليادؼ خخبػش .جامعة السشار /تػنذ
التشديق ك السخاجعة المغػية :
المغة الفخندضة :أ .دمحم مكاوؼ .جامعة معدكخ/الجدائخ
المغة اإلنجمضدية :أ .مخيع مجاىج.جامعة معدكخ/الجدائخ
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رئيذ المجشة العمسية :
د.دمحم حداف دواجي أستاذ العمػـ الدضاسضة جامعة مدتغانع /الجدائخ

أعزاء المجشة العمسية:
أد.بمقاسع تخكزيغ
أستاذ قانػف دولي و عبلقات سضاسضة دولضة /السخكد الجامعي عضغ تسػششت(الجدائخ)
أد.بجراف بغ الحدغ
أستاذ الجراسات اإلسبلمضة /جامعة حسج بغ خمضفة(قصخ)
د.لصفي صػر
أستاذ عمػـ الدضاسضة و عبلقات دولضة/جامعة معدكخ(الجدائخ)
د.عبج الفتاح نعػـ
باحث في العمػـ الدضاسضة/جامعة دمحم الخامذ بالخباط(السغخب)
د.دمحم فاضل نعسة
أستاذ العبلقات الجولضة/جامعة بابل(العخاؽ)
د.محدغ الشجكي
رئضذ السخكد السغخبي لؤلبحاث و الجراسات اإلستخاتضجضة(السغخب)
د .بغ عمي لقخع
أستاذ العبلقات الجولضة و الشطع الدضاسضة السقارنة/جامعة مدتغانع(الجدائخ)
د.أركى عبج الكخيع الجعبخي
دكتػراه في التاريخ السعاصخ و العبلقات الدضاسضة/الجامعة األردنضة(األردف)
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د .بػنػار بغ صايع
أستاذ العمػـ الدضاسضة و العبلقات الجولضة /جامعة تمسداف(الجدائخ)
د.رمزاف إيدكؿ
أستاذ التاريخ الدضاسي و العبلقات الجولضةAkdeniz Üniversitesi.Türkiye/
د.زديظ الصاىخ
أستاذ القانػف الجولي و العبلقات الدضاسضة الجولضة /جامعة األغػاط(الجدائخ)
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شخكط الشذخ بالسجمة:
معج خرضرا لمسجمة ،و أف ال يكػف جدءا مغ رسالة ماجدتضخ أو
 .1أف يكػف البحث أصضبل ّ
أشخوحة دكتػراه.
كمضا في أؼ وسضمة نذخ إلكتخونضة أو ورقضة.
 .2أف ال يكػف البحث قج نذخ جدئضا أو ّ
 .3أف يخفق البحث بدضخة ذاتضة لمباحث بالمغة العخبضة و المغة االنجمضدية أو الفخندضة.
السشدق عمى شكل ممف مايكخوسػفت وورد ،إلى البخيج
 .4أف يقػـ الباحث بإرساؿ البحث
ّ
االلكتخونيafrica@democraticac.de :
سخؼ مغ شخؼ ىضئة عمسضة و استذارية دولضة ،و
 .5تخزع األبحاث و التخجسات إلى تحكضع ّ
األبحاث السخفػضة يبمغ أصحابيا دوف ضخورة إبجاء أسباب الخفس.
يحػؿ بحثو مباشخة لميضئة العمسضة االستذارية.
 .6يبّمغ الباحث باستبلـ البحث و ّ
 .7يخصخ أصحاب األبحاث السقبػلة لمشذخ بقخار المجشة العمسضة و بسػافقة ىضئة التحخيخ عمى نذخىا.
 .8األبحاث التي تخػ المجشة العمسضة أنيا قابمة لمشذخ و عمى الباحثضغ إجخاء تعجيبلت عمضيا  ،تدمع
السحكع مع مخفق خاص بالسبلحطات  ،عمى الباحث االلتداـ بالسبلحطات في مجة
لمباحثضغ قخار
ّ
تحجدىا ىضئة التحخيخ.
 .9يدتمع كل باحث قاـ بالشذخ ضسغ أعجاد السجمة :شيادة نذخ و ىي وثضقة رسسضة صادرة عغ إدارة
السخكد الجيسقخاشي العخبي و عغ إدارة السجمة تذيج بشذخ السقاؿ العمسي الخاضع لتحكضع  ،و
يدتمع الباحث شيادتو بعج أسبػع كأقرى حج مغ تاريخ إصجار السجمة.

انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

6

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

.10

لمسجمة إصجار إلكتخوني حرخؼ صادر عغ السخكد الجيسقخاشي العخبي كسا أنيا حاصمة

عمى التخمضد الجولي :
ISSN (Print) 2569-7269
ISSN (online) 2569-734X
.11

ال يخاعى أؼ أسبقضة في نذخ السػاد العمسضة ضسغ أعجاد السجّمة  ،بحضث أف السعضار

السادة العمسضة و سبلمة المغة و
األساسي لقبػؿ الشذخ ضسغ أعجاد السجمة ىػ جػدة و أصالة ّ
العشاية بكل ما يتعمق بالزػابط السشيجضة في البحث العمسي.
.12

فدضحسل الباحث تبعات و
أؼ تقخيخ صادر مغ المجشة العمسضة بسا يتعّمق بالدخقة العمسضة
ّ

إجخاءات كسا ىػ متعارؼ عمضو في سضاسات السجمة العمسضة الجولضة.
.13

تعتبخ جسضع األفكار السشذػرة في السجمة عغ آراء أصحابيا ،كسا يخزع تختضب األبحاث

السشذػرة .
.14

تعخض السقاالت إلى مجققضغ و مخاجعضغ لغػيضغ قبل صجورىا في أعجاد السجمة.

.15

لغات السجّمة ىي :العخبضة ،االنجمضدية و الفخندضة.

.16

في حالة التخجسة يخجى تػضضح سضخة ذاتضة لراحب السقاؿ األصمي و جية اإلصجار

بالمغة األصمضة.
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كيفية اعجاد البحث لمشذخ:
يكتب عشػاف البحث بالمغتضغ العخبضة واإلنكمضدية ،وتعخيف مػجد بالباحث والسؤسدة العمسضة التي يشتسيالضيا.
عشػاف جية الباحث
–السمخز التشفضجؼ بالمغة العخبضة -اإلنكمضدية ،ثع الكمسات السفتاحضة في نحػ خسذ كمسات ،كسا يقجـ
السمخز بجسل قرضخة  ،دقضقة وواضحة ،إلى جانب إشكالضة البحث الخئضدضة ،والصخؽ السدتخجمة في
بحثيا والشتائج التي تػصل الضيا البحث.
– تحجيج مذكمة البحث ،أىجاؼ الجراسة وأىسضتيا ،وذكخ الجراسات الدابقة التي تصخقت لسػضػع الجراسة،
بسا في ذلظ أحجث ما صجر في مجاؿ البحث ،وتحجيج مػاصفات فخضضة البحث أو أشخوحتو ،وضع
الترػر السفاىضسضي ،تحجيج مؤشخاتو الخئضدضة ،وصف مشيجضة البحث ،وتحمضل الشتائج واالستشتاجات.
كسا بجب أف يكػف البحث مجيبل بقائسة بضبمضػغخافضة ،تتزسغ أىع السخاجع التي استشج إلضيا الباحث ،إضافة
إلى السخاجع األساسضة التي استفاد مشيا ولع يذخ إلضيا في اليػامر ،وتحكخ في القائسة بضانات البحػث
بمغتيا االصمضة (األجشبضة) في حاؿ العػدة إلى عجة مرادر بعجة لغات.
– أف يتقضج البحث بسػاصفات التػثضق وفقا لشطاـ اإلحاالت السخجعضة الحؼ يعتسجه” السخكد الجيسقخاشي
العخبي” في أسمػب كتابة اليػامر وعخض السخاجع.
–تدتخجـ األرقاـ السختفعة عغ الشز لمتػثضق في متغ البحث ،ويحكخ الخقع والسخجع الستعمق بو في قائسة
السخاجع.
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– تختب أرقاـ السخاجع في قائسة السخاجع بالتدمدل ،وذلظ بعج مخاعاة تختضب السخاجع ىجائضا في القائسة
حدب اسع السؤلف وفقا لبلتي:
أ -إذا ا كاف السخجع بحثا في دورية:إسع الباحث (الباحثضغ) عشػاف البحث وإسع الجورية ،رقع السجمج ،رقع
العجد،أرقاـ الرفحات ،سشة الشذخ.
ب -إذا كاف السخجع كتابا ،اسع السؤلف (السؤلفضغ) ،عشػاف الكتاب ،اسع الشاشخ وبمج الشذخ ،سشة الشذخ.
ج -إذا كاف السخجع رسالة ماجدتضخ أو أشخوحة دكتػراه :يكتب اسع صاحب البحث ،العشػاف ،يحكخ رسالة
ماجدتضخ أو أشخوحة دكتػراه بخط مائل ،إسع الجامعة ،الدشة.
د -إذا كاف السخجع نذخة أو إحرائضة صادرة عغ جية رسسضة :يكتب إسع الجية ،عشػاف التقخيخ ،أرقاـ
الرفحات ،سشة الشذخ.
يخاوح عجد كمسات البحث بضغ  2000و  7000كمسة ،ولمسجمة أف نتذخ بحدب تقجيخاتيا ،وبرػرة
استثشائضة ،بعس البحػث والجراسات التي تتجاوز ىجا العجد مغ الكمسات.
يتع تشدضق الػرقة عمى قضاس ) ، (A4بحضث يكػف حجع ونػع الخط كالتالي:
–نػع الخط في األبحاث بالمغة العخبضة ىػSimplified Arabic
–حجع  16غامق بالشدبة لمعشػاف الخئضذ  14 ،غامق بالشدبة لمعشاويغ الفخعضة ،و 14عادؼ بالشدبة
لحجع الستغ.
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–حجع  11عادؼ لمججاوؿ واألشكاؿ  ،وحجع  9عادؼ بالشدبة لمسمخز واليػامر.
–نػع الخط في األبحاث بالمغة االنجمضدية  ، Times New Romanحجع  14غامق بالشدبة لمعشػاف
الخئضذ ،حجع  12غامق لمعشاويغ الفخعضة  12 ،عادؼ لستغ البحث وتخقضع الرفحات 11 ،عادؼ
لمججاوؿ واألشكاؿ  9 ،عادؼ لمسمخز واليػامر.
–يخاعي عشج تقجيع السادة البحثضة ،التباعج السفخد مع تخؾ ىػامر مشاسبة ( )2.5مغ جضسع الجيات.
وتعتسج “مجمة الجراسات األفخيقضة وحػض الشضل” في انتقاء محتػيات أعجادىا السػاصفات الذكمضة
السحكسة.
والسػضػعضة لمسجبلت الجولضة
ّ
والسجمة ترجر بذكل ربع دورؼ “كل ثبلث أشيخ” وليا ىضئة تحخيخ اختراصضة وىضئة استذارية دولضة
فاعمة تذخؼ عمى عسميا .وتدتشج إلى مضثاؽ أخبلقي لقػاعج الشذخ فضيا والعبلقة بضشيا وبضغ الباحثضغ .كسا
طع عسل التحكضع ،وإلى الئحة معتسجة بالسحكسضغ في االختراصات كافة.
تدتشج إلى الئحة داخمضة تش ّ
وتذسل اليضئة االستذارية الخاصة بالسجمة مجسػعة كبضخة ألفزل االكاديسضضغ مغ الجوؿ العخبضة ,واألفخيقضة
حضث يتػجب عمى االستذاريضغ السذاركة في تحكضع األبحاث الػاردة إلى السجمة.
حضث أف “السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراسات االستخاتضجضة والدضاسضة واالقترادية” جية اصجار “مجمة
الجراسات األفخيقضة وحػض الشضل”
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افتتاحية العجد

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

يرجر العجد الثاني مغ مجمة الجراسات األفخيقضة و حػض الشضل و ال تداؿ القارة اإلفخيقضة تذيج
تحػالت بجسضع أبعادىا الدضاسضة و اإلقترادية و األمشضة  ، ...و الزالت محل أنطار جل الفػاعل
األكاديسضة مغ مخاكد الفكخ و الخبخاء األكاديسضضغ  ،و ىحا في إشار تكثضف الجراسات و األبحاث الستعمقة
بيحه القارة التي تذغل مػقعا جغخافضا و استخاتضجضا جػىخيا في أجشجات القػػ الجولضة و اإلقمضسضة السجاورة
ليا،

حضث عخفت الفتخة األخضخة إنذاء مخاكد بحث و مخابخ عمسضة تعشى بجراسة األوضاع

األمشضة،الدضاسضة ،االقترادية و التاريخضة لمقارة اإلفخيقضة و جػارىا القخيب  ،و لزخورة تفدضخ و تحمضل
ىحه الطػاىخ األمشضة و الدضاسضة و التغضخات الجضػبػلضتضكضة الحاصمة في ىحه السشصقة الجغخافضة و التي
شالسا عخفت بتشامي السخاشخ األمشضة بسختمفيا(إرىاب ،فقخ ،ىجخة غضخ شخعضة ،جخيسة مشطسة و غضخىا
مغ السخاشخ و التيجيجات الججية التي تعرف في العالع الدضاسي السعاصخ  )...و محاولة مشا
إلعصاءىا الربغة األكاديسضة و السػضػعضة لكذف العسق الجضػ-استخاتضجي بآلضات مشيجضة و عمسضة ،
وىحا بعج ولػج السخكد الجيسقخاشي العخبي ليحا الشػع مغ األبحاث الستعمقة بجراسات السشاشق و كاف ىحا
االىتساـ ناتج عغ تعاضع مدؤولضة القائسضغ عمى السخكد و خػضيع ميسة تقجيع ىحه التحمضبلت و الحمػؿ
مغ خبلؿ لعب الجور السصمػب كفاعل رئضدي في ىحه األحجاث و الدضشاريػىات عغ شخيق تأسضذ مجمة
الجراسات األفخيقضة و حػض الشضل و تقجيسيا عمى أنيا دورية متخررة دولضة و محكسة تعشى بيحا الشػع
مغ الجراسات و التحمضبلت و تشجرج ضسغ مؤسدات السخكد الجيسقخاشي العخبي ،و تديخ عمى عمسضة تقضضع
و تحكضع السقاالت و الجراسات الػاردة نخبة مغ الباحثضغ و األساتحة مغ مختمف الػشغ العخبي و الذخؽ
األوسط  ،حضث يدعج ىضئة تحخيخ أف تزع بضغ أيجيكع العجد الثاني يػنضػ /جػاف  ، 2018و الستسثل
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في عجة مقاالت و التي رأت في مزامضشيا إسيامات قضسة مغ شأنيا أف تبمػر رصضجا معخفضا و فكخيا يتضح
فيع أوضاع القارة اإلفخيقضة معالجة بجورىا متغضخات جػىخية.
ك الحسج هلل الحي بفزمو تتع الرالحات
أ.يػسف بػغخارة

مجيخ تحخيخ(مداعج)
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جخائع االتجار بالبذخ في شساؿ إفخيقيا خصػرتيا كآثارىا عمى حقػؽ اإلنداف كاآلليات
" ًالتذخيعية لسكافحتيا " مرخ كالدػداف أنسػذجا
The crimes of trading in human beings at North Africa and their “
riskiness and effects on the human rights and also the legislative
”mechanisms to stop them
“ Egypt and Sudan as a model “
 قصاع الذيخ العقارؼ/أحسج حدغ عبج العمضع الخصضب العزػ القانػني بػ ازرة العجؿ السرخية.د
dr.ahmed_82@hotmail.com
:السمخز
نتشاوؿ الحجيث في ىحا البحث جخائع االتجار بالبذخ في شساؿ افخيقضا خصػرتيا وآثارىا عمى حقػؽ اإلنداف و اآللضات التذخيعضة
 حضث نتشاوؿ في السبحث األوؿ عغ ماىضة جخيسة االتجار بالبذخ وخصػرتيا وآثارىا عمى حقػؽ، " لسكافحتيا " مرخ والدػداف أنسػذجا
 وفي السصمب الثاني بضاف خصػرة االتجار بالبذخ،  حضث نتش اوؿ الحجيث في السصمب األوؿ عغ تعخيف جخيسة االتجار بالبذخ، اإلنداف
. واألسباب
 حضث نتشاوؿ في السصمب األوؿ، كسا نتشاوؿ في السبحث الثاني الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة الػششضة لسكافحة االتجار بالبذخ
 بضشسا نمقي الزػء في السصمب الثاني الحجيث عغ اآللضات، الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع السرخؼ
. التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع الدػداني

The summary
We discussed in that research the crimes of trading in human beings at North Africa and
their riskiness and effects on the human rights and also the legislative mechanisms to stop them(
Egypt and Sudan as a model ) . In the first part of the research ،we talked about the nature of the
crime of trading in human beings beside its riskiness and effects on the human rights.
In the first demand of that part ،we showed the definition of the crimes of trading in
human beings and in the second demand we clarified the riskiness of the trading in human beings
and its reasons.
In the second part of the research ،we concentrated on the national legislative
mechanisms to stand against the trading in human beings ،as we talked in the first demand about
the legislative mechanisms to stop the crimes of trading in human beings in the Egyptian
legislation. In the second demand ،we talked about the legislative mechanisms to stop the crimes
of trading in human being in the Sudanese legislation.
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السقجمة :
خبلؿ الحقبة الدمشضة األخضخة انتذخت ضاىخة االتجار بالبذخ بذكل ممحػظ وذلظ نتضجة لسحاولة
شعػب الذساؿ األفخيقي مغ اليجخة الغضخ شخعضة مغ بمجانيع نتضجة لؤلوضاع الدضاسضة واالجتساعضة الدضئة
التي تسخ بيا تمظ البمجاف  ،حضث يعج الفقخ الحؼ يدػد تمظ الجوؿ مغ أىع عػامل تفذي جخائع االتجار
بالبذخ  ،ونتضجة ليحا االنتذار الكبضخ ليحا الشػع مغ الجخائع التي تسثل انتياكا خصض اخ لكافة السبادغ
اإلندانضة ولمكخامة اإلندانضة التي تجعػا كافة السػاثضق واألعخاؼ الجولضة إلي الحفاظ عمضيا وصضانتيا ،لكل
ما سبق تعج جخائع االتجار بالبذخ مغ أىع القزايا التي حازت عمي االىتساـ والخعاية الكبضخة في السحافل
الجولضة وذلظ ألنيا تسثل جخيسة ضج البذخية وامتيانا لكخامتيا وألنيا تسثل نػعا مغ أنذصة عرابات
الجخيسة السشطسة حضث يتع استخجاـ األمػاؿ العائجة مغ ىحه التجارة في مسارسة أنذصة أخخؼ خارجة عغ
القانػف  ،بسعشي أف ضاىخة االتجار بالبذخ تعج مرج ار ميسا مغ مرادر الجخل والحضػية والزخسة ليحه
العرابات  ،وعادت ال تتع ىحه الجخيسة في حجود الجولة ألنيا مغ الجخائع العابخة لمحجود .
ويتسضد ىحا الشػع مغ الجخائع باف ليا صػ ار وأشكاال متعجدة إال أف اليجؼ الخئضدي يقػـ عمي
استغبلؿ الزحضة أسػأ استغبلؿ سػاء مغ الشاحضة الجشدضة أو اإلجبار عمي العسل وتتسضد باف ليا شبضعة
خاصة متسثمة بخفع شعار الدخية والغسػض حضث يختفي الستػرشػف فضيا بسسارسة أعساؿ ال تثضخ الذظ
والخيبة  ،كسا أف ىحه التجارة تتسضد باف ليا شبضعة خاصة متججدة كػف عشاصخ بزاعتيا سمعة متحخكة
مغ مجسػعات مغ البذخ نخخ الفقخ والبصالة أجدادىع الزعضفة ففقجوا األمغ االجتساعي واالستقخار
الشفدي .
مغ ىحا السشصمق نتشاوؿ الحجيث في ىحا البحث اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ
في شساؿ إفخيقضا " مرخ والدػداف أنسػذجا "  ،حضث يتشاوؿ في السبحث األوؿ عغ ماىضة جخيسة االتجار
بالبذخ وخصػرتيا وآثارىا عمى حقػؽ اإلنداف  ،حضث نتشاوؿ الحجيث في السصمب األوؿ عغ تعخيف
جخيسة االتجار بالبذخ  ،وفي السصمب الثاني بضاف خصػرة االتجار بالبذخ واألسباب .
كسا يتشاوؿ في السبحث الثاني الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة الػششضة لسكافحة االتجار بالبذخ ،
حضث يتشاوؿ في السصمب األوؿ الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع
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السرخؼ  ،بضشسا يمقي الزػء في السصمب الثاني الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار
بالبذخ في التذخيع الدػداني .
أىسية البحث :
تكسغ أىسضة البحث في كػنو يدمط الزػء عمي ضاىخة االتجار بالبذخ ومجؼ انتذارىا في
الذساؿ األفخيقي  ،حضث نجج أف ىحا الشػع مغ الجخائع ونط اخ لكػنو نػع مغ أنػاع الجخائع السشطسة التي
تجاوزت في الدشػات األخضخة ق جرات الحكػمات والسشطسات الجولضة  ،فزبل عغ أف ىحه الجخيسة تيجد
حضاة اإلنداف وحقػقو  ،حضث أف حق الحضاة ىػ أغمى ما يسمظ اإلنداف  ،وىحه الجخيسة مغ أقبح الجخائع
الساسة بيحا الحق  ،لحا يتعضغ تكاتف السجتسع الجولي بخمتو لمقزاء عمي مثل ىحا الشػع مغ الجخائع  ،كسا
يتعضغ عمى مرخ والدػداف العسل عمي إيجاد كافة اآللضات القانػنضة البلزمة لمقزاء عمي ىحه الجخائع .
مذكمة البحث :
تطيخ مذكمة البحث الخئضدضة في انتذار ىحه الجخيسة في الكثضخ مغ دوؿ الذساؿ اإلفخيقي  ،مع
عجـ وود آلضات مغ شأنيا القزاء عمي مثل ىحه الجخائع وتعسل عمي إنقاذ الزحايا مشيا بل ال تػجج
إحرائضات وافضة عغ تفاصضل ىحه الجخيسة تداعج محاربػىا في الترجؼ ليا ،كل ما ىشالظ ىػ محاولة
تقشضغ بعس الػسائل وتذجيج العقػبات عمي ارتكاب مثل ىحه الجخائع الشكخاء .
ويصخح البحث مجسػعة مغ األسئمة يحاوؿ اإلجابة عشيا وتتسثل ىحه األسئمة في األتي :
ما ىػ مفيػـ االتجار بالبذخ ؟ وما ىي عشاصخه ومقػماتو ؟ .
ما ىي خصػرة االتجار بالبذخ ؟ وما ىي أسبابو وصػره ؟ .
ما ىي اآللضات التذخيعضة لسكافحة االتجار بالبذخ في كبل مغ مرخ والدػداف ؟ .
أىجاؼ البحث :
ييجؼ البحث إلي التصخؽ لعجة جػانب نخؼ ضخورة عخضيا لمتعخؼ عمضيا بقرج رصجىا
لسكافحتيا ومشيا إيزاح مفيػـ جخيسة االتجار بالبذخ في القانػف الجولي والقانػف الػششي السرخؼ
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والدػداني  ،وكحا بضاف أسباب وصػر جخائع االتجار بالبذخ  ،وتدمضط الزػء عمى جيػد كبل مغ مرخ
والدػداف في مكافحة ىحه الجخيسة .
مشيج البحث :
يتبع الباحث السشيج التحمضمي في بحثو لطاىخة االتجار بالبذخ ؛ حضث يعسل عمى استقخاء
نرػص القانػف  ،وبضاف كضف تعامل القانػف مع تمظ الطاىخة  ،ىحا باإلضافة إلى بضاف مػقف القانػف
السرخؼ والدػداني مغ جخيسة االتجار بالبذخ  ،وذلظ كمو حتى نرل إلى السػقف الحالي الحؼ نحغ
عمضو اآلف مغ تمظ الجخيسة الذشعاء التي يبغزيا الجيغ ويجخميا القانػف .
خصة البحث :
السقجمة :
السبحث األكؿ  :ماىية جخيسة االتجار بالبذخ كخصػرتيا كآثارىا عمى حقػؽ اإلنداف .
السصمب األوؿ  :تعخيف جخيسة االتجار بالبذخ .
السصمب الثاني  :خصػرة االتجار بالبذخ واألسباب .
السبحث الثاني  :اآلليات التذخيعية لسكافحة االتجار بالبذخ في مرخ كالدػداف .
السصمب األوؿ  :اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع الرخؼ .
السصمب الثاني  :اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع الدػداني .
الخاتسة :
الشتائج التػصيات :
قائسة السخاجع :
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السبحث األكؿ
ماىية جخيسة االتجار بالبذخ كخصػرتيا كآثارىا عمى حقػؽ اإلنداف
تسييج كتقديع :
تعج جخيسة االتجار بالبذخ مغ الجخائع الجولضة  ،التي ال تقترخ عمى إقمضع معضغ أو دولة معضشة ،
وإنسا تستج لتذسل العجيج مغ الجوؿ السختمفة  ،تمظ الجخيسة التي تختمف صػرىا وأشكاليا مغ دولة إلي
أخخؼ حدب نطخة كل دولة إلي اإلنداف ومجؼ احتخاميا – بذكل حقضقي وواقعي  -لحقػؽ اإلنداف ،
فسثل ىحا الشػع مغ الجخائع ترشف بأنيا جخائع ضج البذخية وامتيانا لكخامتيا  ،فيي تسثل نػعا مغ أنذصة
عرابات الجخيسة السشطسة حضث يتع استخجاـ األمػاؿ العائجة مغ ىحه التجارة في مسارسة أنذصة خارجة
عغ القانػف  ،مسا يعشي أف ضاىخة االتجار بالبذخ تعج مرج ار ميسا مغ مرادر الجخل الحضػية والزخسة
ليحه العرابات وىي ثالث أكبخ تجارة في العالع بعج تجارة السخجرات والدبلح  ،وعادة ال تتع ىحه الجخيسة
في حجود الجولة الف نجاحيا واستسخارىا يعتسج عمي نقل األفخاد مغ دوليع األصمضة إلي دوؿ أخخؼ وذلظ
لكي تربح الدضصخة عمضيع مغ قبل العرابات سيمة ويتع استغبلليع أسػأ استغبلؿ  ،واألمخ الحؼ ساعج
عمي ذلظ ىػ االستفادة مغ التصػر الحاصل في وسائل الشقل واالنفتاح عمي العالع

()1

.

حضث أضحت جخائع االتجار بالبذخ في وقتشا الحالي وخاصة الشداء واألشفاؿ بغخض استخجاميع
في اإلعساؿ الجشدضة والجعارة  ،وكحا اعساؿ الدخخة واالستخقاؽ تسثل شكبل ججيجا مغ أشكاؿ العبػدية التي
كانت سائجة في عرػر ما قبل السضبلد  ،حضث يعتبخ االتجار بالبذخ شكبل مغ أشكاؿ الخؽ الحجيث
وصػرة مغ صػر انتياؾ حقػؽ اإلنداف الصبضعضة  ،فيػ يذكل جخيسة خصضخة عمي السدتػؼ السحمي
والعالسي  ،فدعت السجتسعات الجولضة والػششضة لمبحث والتعخؼ عمي ماىضة ىحه الجخيسة وصػرىا التي قج
تتذكل بيا .
حضث تشجرج جخائع االتجار بالبذخ ضسغ مفيػـ الجخيسة السشطسة ،حضث تقػـ بيا عرابات
احتخفت اإلجخاـ ،وجعمت الجخيسة محػر ومجاؿ نذاشيا ،ومرجر دخميا ،حضث تسارس ىحه العرابات
أنذصتيا اإلجخامضة مدتيجفة تػلضج تجفقات نقجية ضخسة وسخيعة الحخكة تقبل التشقل عبخ وسائط متعجدة
1

 .عائذة إبخاىضع البخيسي  ،الػاقع االجتساعي لطاىخة االتجار بالبذخ في دولة " دراسة مضجانضة "  ،مخكد بحػث الذخشة  ،القضادة العامة لذخشة الذارقة  ،رقػع 165

 ،ص . 2011 ، 19
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ومختمفة بعزيا تقمضجؼ وبعزيا اآلخخ مبتكخ ،وإف كانت في الشياية جسضعيا مخالفة لمقانػف واألخبلؽ
والقضع اإلندانضة.
ولخصػرة قزضة االتجار بالبذخ فإنشا نجج أنيا مغ القزايا التي حازت عمي االىتساـ والخعاية
الكبضخة في السحافل الجولضة وذلظ ألنيا تسثل جخيسة ضج البذخية وامتيانا لكخامتيا وألنيا تسثل نػعا مغ
أنذصة عرابات الجخيسة السشطسة حضث يتع استخجاـ األمػاؿ العائجة مغ ىحه التجارة في مسارسة أنذصة
أخخؼ خارجة عغ القانػف ،بسعشي أف ضاىخة االتجار بالبذخ تعج مرج ار ميسا مغ مرادر الجخل والحضػية
والزخسة ليحه العرابات  ،وعادة ال تتع ىحه الجخيسة في حجود الجولة ألنيا مغ الجخائع العابخة لمحجود .
وتتسضد ىحه الجخيسة بأف ليا صػ ار وأشكاال متعجدة إال أف اليجؼ الخئضدي يقػـ عمي استغبلؿ
الزحضة أسػأ استغبلؿ سػاء مغ الشاحضة الجشدضة أو اإلجبار عمي العسل  ،وتتسضد بأف ليا شبضعة خاصة
متسثمة بخفع شعار الدخية والغسػض ،حضث يختفي الستػرشػف فضيا بسسارسة أعساؿ ال تثضخ الذظ والخيبة،
كسا أف ىحه التجارة تتسضد بأف ليا شبضعة خاصة متججدة كػف عشاصخ بزاعتيا سمعة متحخكة مغ
مجسػعات مغ البذخ نخخ الفقخ والبصالة أجدادىع الزعضفة ففقجوا األمغ االجتساعي واالستقخار الشفدي.
حضث نتشاوؿ الحجيث في ىحا السبحث في مصمبضغ اثشضغ :
السصمب األكؿ  :مفيػـ جخيسة االتجار بالبذخ .
السصمب الثاني  :خصػرة جخائع االتجار بالبذخ عمى حقػؽ اإلنداف كآثارىا.
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السصمب األكؿ
مفيػـ جخيسة االتجار بالبذخ
في بجاية الحجيث عغ مفيػـ االتجار بالبذخ رأيشا أنو مغ األىسضة الػقػؼ عمي تعخيف جخيسة
االتجار بالبذخ في االتفاقضات الجولضة والقػانضغ السرخية والدػدانضة .
أكالً  :مفيػـ جخيسة االتجار بالبذخ :
مفيػـ االتجار بالبذخ في االتفاقيات الجكلية :
تعجدت التعخيفات الجولضة وتػالت الجيػد التذخيعضة والفقيضة لمبحث عغ صضغة مثمي تعبخ عغ
مزسػف جخيسة االتجار بالبذخ  ،وتعجدت التعخيفات التي يتسضد كبل مشيا عغ األخخ بالتخكضد عمي
عشرخ مضعغ مغ عشاصخ جخيسة االتجار بالبذخ بيجؼ الػصػؿ إلي شخؽ فعالة إلدانة مختكبضيا
ومعاقبتيع وحساية ضحايا االتجار .
عخؼ البخوتػكػؿ الخاص بسكافحة ومشع تمظ الجخائع باتفاقضة مكافحة الجخيسة السشطسة السشعقجة
في بالخمػ سشة  2000في السادة /3أ مشو االتجار باألشخاص بأنو تجشضج أو نقل أو إيػاء أو استقباؿ
األشخاص عغ شخيق التيجيج أو باستعساؿ القػة أو أية صػرة أخخؼ باإلكخاه أو بالخصف أو االحتضاؿ أو
الخجاع أو إساءة استعساؿ الدمصة أو حالة ضعف السجشي عمضو  ،أو تقجيع أو قبػؿ أو دفع أمػر مالضة أو
مدايا لمحرػؿ عمي رضاء الذخز صاحب الدمصة عمي غضخ السخاد استغبللو  ،واالستغبلؿ يذسل في
حجه األدنى استغبلؿ دعارة الغضخ واألشكاؿ األخخػ لبلستغبلؿ الجشدي والعسل أو الخجمات اإلجبارية ،
واالستخقاؽ أو السسارسات السذابية لو أو اخح أعزاء جدع اإلنداف " (. )1
عخفت االتفاقضة الخاصة بالخؽ لعاـ  1926ـ في السادة األولي الفقخة األولي والثانضة مشيا أقجـ
صػرة مغ صػر االتجار بالبذخ بأنو الخؽ ىػ " حالة أو وضع أؼ شخز تسارس عمضو الدمصات الشاجسة
عغ حق السمكضة كميا أو بعزيا " .

1

 .د .مسجوح عبج الحسضج  ،الرػرة السعاصخة لبلتجار بالبذخ وأسالضب ارتكابيا " استغبلؿ األشفػاؿ جشدػضا "  ،نػجوة مكافحػة االتجػار بالبذػخ  ،معيػج تػجريب الزػباط

بكمضة الذخشة بالتشدضق مع القضاد ة العامة لذخشة أبػ ضبي ومخكد البحػث والجراسات الذخشضة  ،أبػ ضبي . 2004 ،
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كسا عخفت االتفاقضة لتكسضمضة إللغاء الخؽ واالتجار بالخقضق واألنطسة والسسارسات السذابية لمخؽ
عاـ  1956ـ في السادة /7ج االتجار بالخقضق بأنو " كل األفعاؿ التي يشصػؼ عمضيا أسخ شخز ما أو
احتجازه أو التخمي عشو لمغضخ عمي قرج تحػيمو إلي رقضق وجسضع األفعاؿ التي يشصػؼ عمضيا اجتضاز رقضق
ما بغضة بضعو أو مبادلتو وجسضع أفعاؿ التخمي بضعا أو مبادلة عغ رقضق تع احتضازه عمي قرج بضعو أو
مبادلتو وكحلظ عسػما أؼ اتجار باألرقاء أو نقل ليع أيا كانت وسضمة الشقل السدتخجمة " .
وبحلظ فاف مفيػـ االتجار بالبذخ يتعمق  ( :بكافة الترخفات التي تحضل اإلنداف إلي مجخد سمعة
أو ضحضة يتع الترخؼ فضو بػاسصة وسصاء محتخفضغ عبخ الحجود الػششضة بقرج استغبللو في أعساؿ ذات
أجخ متجف أو في اعساؿ جشدضة أو ما شابو ذلظ  ،وسػاء تع ىحا الترخؼ بإرادة الزحضة أو قد اخ عشو ،
أو بأؼ صػرة أخخؼ مغ صػر العبػدية )

()1

.

مفيػـ االتجار البذخي في التذخيعيغ السرخي كالدػداني :
مفيػـ االتجار بالبذخ في التذخيع السرخي :
كعادة السذخع السرخؼ لع ييتع بػضع التعخيفات تاركا ذلظ لمفقو والقزاء  ،حضث نجج أف السذخع
السرخؼ في القانػف رقع  64لدشة  2010ـ الخاص باإلتجار بالبذخ لع يعخؼ االتجار بالبذخ .
مفيػـ االتجار بالبذخ في التذخيع الدػداني :
عمى العكذ مغ السذخع السرخؼ نجج أف السذخع الدػداني قج ترجؼ بشفدو لتعخيف االتجار
بالبذخ  ،حضث عخؼ االتجار بالبذخ في السادة األولي مغ قانػف مكافحة االتجار بالبذخ الدػداني لدشة
 2014ـ بأنو يقرج بو  ( :أؼ فعل مغ األفعاؿ التي تذكل جخيسة بسػجب أحكاـ السادة  7مغ ىحا
القانػف ) وبالخجػع إلي السادة  7مغ ىحا القانػف نجج أنيا تشز عمى أنو  ( :يعج مختكبا جخيسة االتجار
بالبذخ كل مغ يقػـ باستجراج شخز شبضعي أو نقمو أو اختصافو أو تخحضمو أو إيػاءه أو استقبالو أو
احتجازه أو تجيضده  ،وذلظ بقرج استغبللو أو استخجامو في أعساؿ غضخ مذخوعة أو أؼ أفعاؿ مغ شأنيا

1

 .سػػػزؼ ناشػػج  ،االتجػػار بالبذػػخ بػػضغ االقترػػاد الخفػػي واالقترػػاد الخسػػسي  ،مجمػػة الحقػػػؽ لمبحػػػث القانػنضػػة االقترػػادية  ،مرػػخ  ،العػػجد رقػػع  ، 2ص ، 172

 2003ـ .
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إىانة كخامتو أو تحقضق أىجاؼ غضخ مذخوعة مقابل عائج مادؼ أو وعج بو  ،أو كدب معشػؼ أو وعج بو ،
أو مشح أؼ نػع مغ السدايا )

()1

.

مفيػـ االتجار بالبذخ في الفقو :
لقج تعجدت اآلراء حػؿ تعخيف االتجار بالبذخ ؛ حضث ال يػجج تعخيف محجد متفق عمضو
عالسضا  ،ولحلظ فمقج عخفة بعس الفقو بأنو " كافة الترخفات السذخوعة وغضخ السذخوعة ،التي تحضل
اإلنداف إلى مجخد سمعة أو ضحضة يتع الترخؼ فضيا بػاسصة وسصاء ومحتخفضغ عبخ الحجود الػششضة
بقرج استغبللو في أعساؿ ذات أجخ متجف أو في أعساؿ جشدضة أو ما شابو ذلظ ،وسػاء تع ىحا الترخؼ
بإرادة الزحضة أو قد اخ عشو أو بأؼ صػرة أخخػ مغ صػر العبػدية "  ،وعخفو البعس اآلخخ أيزا بأنو
" بأنو مشطػمة مغ الػسائل واإلجخاءات الصخؽ التي يقػـ بيا أفخاد أو جساعات إجخامضة بيجؼ الدضصخة
عمى أفخاد أو جساعات واستغبلليع وتجخيجىع مغ حخياتيع الذخرضة بيجؼ الدضصخة عمى أفخاد أو جساعات
واستغبلليع وتجخيجىع مغ حخياتيع الذخرضة بيجؼ مرالح مادية أو معشػية ليحه الجساعة اإلجخامضة،
وبغس الشطخ إذا كاف تع ذلظ داخل أوشانيع أو تع نقميع إلى بمجاف أو دوؿ أخخػ "

()2

.

وىشاؾ مغ عخؼ االتجار بالبذخ بأنو " عسمضة تػضضف وانتقاؿ ونقل أو تقجيع مبلذ ألناس بغخض
استغبلليع  ،وتتزسغ عسمضة االتجار القضاـ بأعساؿ غضخ مذخوعة كالتيجيج أو استخجاـ القػة وغضخىا مغ
أشكاؿ اإلكخاه أو الغر  ،وىحا االستغبلؿ يتع مغ خبلؿ إجبار الزحضة عمي البغاء أو عمي أؼ شكل مغ
أشكاؿ االستغبلؿ الجشدي  ،عبػدية أو غضخىا مغ السسارسات السقاربة لمعبػدية " (. )3
كسا عخؼ بعس الفقياء االتجار بالبذخ بأنو " كافة الترخفات السذخوعة وغضخ السذخوعة والتي
تحضل اإلنداف إلي مجخد سمعة أو ضحضة يتع الترخؼ فضيا بػاسصة وسصاء محتخفضغ عبخ الحجود الػششضة

1

 .السادة رقع  1/7مغ القانػف الدػداني لدشة  2014بذأف مكافحة االتجار بالبذخ.

2

 .د ..مسػػجوح خمضػػل البحػػخ  ،ض ػػاىخ إجخامضػػة مدػػتحجثو " االتجػػار بالبذ ػخ – غدػػضل األم ػػاؿ – االسػػتخجاـ غضػػخ السذػػخوع لمبصاقػػات السر ػخفضة – إسػػاءة اسػػتخجاـ

3

 .مسجوح خمضل البحخ  ،ضػاىخ إجخامضة مدتحجثو " مخجع سبق ذكخه  ،ص  21وما بعجىا .

الحاسػب واالنتخنت – التمػث البضئي "  ،األفاؽ السذخقة ناشخوف  ، 2012 ،ص  21وما بعجىا .
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بقرج استغبلليع في أعساؿ ذات اجخ متجف أو في أعساؿ جشدضة أو ما شابو ذلظ  ،وسػاء تع ىحا
الترخؼ بإرادة الزحضة أو باإلكخاه والقدخ أو بأؼ صػرة أخخؼ مغ صػر العبػدية " (. )1
ويسكغ لشا تعخيف جخائع االتجار بالبذخ بأنيا ىي  ( :كافة الترخفات السذخوعة والغضخ مذخوعة
التي تجعل اإلنداف مجخد سمعة يتع الترخؼ فضيا عغ شخيق مجسػعة مغ الػسصاء والسشطسات الجولضة
التي تسارس عسميا باحتخافضة شجيجة بقرج استغبلؿ اإلنداف في إعساؿ مشافضة لمقانػف كاألعساؿ الجشدضة
وما عمى شاكمتيا  ،أو استغبلليع في أعساؿ بأجػر متجنضة لمغاية  ،أو استغبلليع في تجارة األعزاء
البذخية عغ شخيق قتميع والترخؼ في أعزائيع بالبضع والذخاء  ،ويدتػؼ في ذلظ أف يتع ىحا الترخؼ
بإرادتيع أو بغضخىا ) .

1

 .محسػد سبلـ زناتي  ،السخأة عشج الخوماف  ،دار الجامعات السرخية  ،اإلسكشجرية  ، 1958 ،ص . 38
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السصمب الثاني
خصػرة جخائع االتجار بالبذخ عمى حقػؽ اإلنداف كآثارىا
أكال  :خصػرة االتجار بالبذخ عمى حقػؽ اإلنداف .
حضث تجج ضاىخة االتجار بالبذخ مكانة كبضخة في عالع الجخيسة الحخ كغضخىا مغ الطػاىخ أشكاليا
 ،ومغ أىع أوجو الخصػرة واآلثار الستختبة عمي مثل ىحا الشػع مغ الجخائع األتي :
 .1االتجار بالبذخ يسثل انتياكا لحقػؽ اإلنداف :
حضث تتسثل الدمعة في الذخز الحؼ يسكغ بضعو أو تجشضجه أو نقمو أو إيػاؤه أو استقبالو مغ أؼ
بمج آخخ غضخ مػششو األصمي  ،وذلظ بقرج استغبللو  ،حضث أف مختكبي جخائع االتجار بالبذخ يسارسػف
أسالضب غضخ مذخوعة ىجفيا جشي األمػاؿ دوف مخاعاة إلندانضة الزحايا مدتغمضغ األوضاع السادية
واالقترادية التي يسخ بيا السجتسع الجولي والجوؿ الفقضخة مدتخجمضغ العجيج مغ الػسائل تسكشيع مغ
مسارسة عسمضاتيع اإلجخامضة مشتيكضغ بحلظ العجيج مغ الحقػؽ السكفػلة لؤلفخاد  ،ويدتػؼ في ذلظ أف يتع
استغبللو شػاعضة مشو أو كخىا عشو

()1

.

كسا أف جخائع االتجار بالبذخ تؤدؼ إلي تجمضخ البشي االجتساعضة وندع األشفاؿ مغ أىالضيع
وأقاربيع ومشعيع مغ الشسػ الصبضعي واألخبلقي  ،فيحه الجخائع تعضق انتقاؿ القضع الثقافضة والعمع مغ األىل
إلي الصفل ومغ جضل إلي أخخ مسا يؤدؼ إلي إضعاؼ عسػد رئضدي مغ أعسجة السجتسع  ،فزبل عغ أف
الزحايا الحيغ يعػدوف إلي مجتسعاتيع يججوف أنفديع مػصػمضغ بالعار ومشبػذيغ األمخ الحؼ يتصمب مغ
جسضع مؤسدات الجولة تػفضخ خجمات اجتساعضة متػاصمة ليع وحتى ال يتجيػا إلي ارتكاب الجخائع
واالنغساس في تعاشي السخجرات ومسارسة األنذصة اإلجخامضة األخخػ

1

 .سػزؼ ناشج  ،االتجار بالبذخ بضغ االقتراد الخفي واالقتراد الخسسي  ،مخجع سبق ذكخه  ،ص . 173

2

 .مسجوح خمضل البحخ  ،ضػاىخ إجخامضة مدتحجثو " مخجع سبق ذكخه  ،ص . 28
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 .2االتجار بالبذخ يجعع الجخيسة السشطسة كيحخـ الجكؿ مغ القػي البذخية :
حضث أف جخائع االتجار بالبذخ تعج ثالث اكبخ السذاريع اإلجخامضة في العالع بعج جخائع غدضل
األمػاؿ وتيخيب السخجرات كسا أف ليا روابط وثضقة باإلرىاب  ،وحضثسا تددىخ الجخيسة السشطسة تزعف
الحكػمة وقجراتيا عمي تصبضق القانػف  ،فزبل عغ حخماف مثل ىحه الجخائع مغ األيجؼ العاممة الجاعع
األساسي والسؤثخ في نسػ أؼ مجتسع بذخؼ صشاعي أو تجارؼ أو زراعي حضث أف وجػد عسمضات االتجار
بالبذخ تؤثخ سمبا عمي أسػاؽ العسل مسا يؤدؼ إلي خدارة ضخسة وغضخ قابمة لبلستخجاع في السػارد
البذخية  ،ومغ أبخز ىحه اآلثار األجػر السشخفزة وتقمضز عجد األفخاد الستاحضغ لخعاية السدشضغ وإنذاء
جضل مغ األشخاص قمضل الثقافة  ،وفقجاف القجرة عمي كدب العضر مدتقببل  ،وحخماف األشفاؿ مغ التعمضع
األمخ الحؼ يعدز ويكخس دائخة الفقخ واألمضة مسا يؤثخ عمي التشسضة الػششضة في أؼ مجتسع مغ السجتسعات
()1

.
ثانياً  :آثار االتجار بالبذخ عمى حقػؽ اإلنداف:
والحقضقة أف حجع اإلتجار بالبذخ في جسضع أنحاء العالع قج بمغ حجا كبض اخ  ،وبالتالي ال يسكغ

الػصػؿ لحل ىحه السذكمة ومداعجة ضحايا ىحه التجارة  ،إال عغ شخيق التعاوف الجولي وتػحضج وتشدضق
جيػد الجوؿ مغ مدتػيات حكػمضة ومشطسات دولضة  ،بل البج مغ تكثضف الجيػد الػششضة وتفعضميا
لسػاجية مثل ىحه الجخائع  ،إف الفقخ الحؼ يدػد بعس الجوؿ يعج مغ اىع العػامل في تفذي جخيسة
اإلتجار بالبذخ  ،فالصفل مثبل عشجما ال يجج ما يكفضو مغ الغحاء والسمبذ  ،او ما يعضشو عمى الحضاة ،
فدػؼ يتجو لمبحث عشو في أؼ شخيق يمتسذ فضو أسباب العضر  ،فضجج مغ يترضجه كفخيدة  ،وتذجه إلي
االنجخاؼ في الجخيسة  ،ويقع في غضابات شبكات العرابات الجولضة السشطسة عغ شخيق مشجوبضغ ليع في
معطع دوؿ العالع خاصة الجوؿ الفقضخة  ،وتقػـ ىحه العرابات بالستاجخة في األشفاؿ والشداء وبعس
الخجاؿ الحيغ يخيجوف اليخوب مغ قدػة الفقخ  ،وذلظ عغ شخيق التجارة في اعزائيع البذخية  ،كحلظ نجج
اف انتذار بضع األعزاء البذخية يخجع إلي الطخوؼ االقترادية الخدئضة التي تسخ باألشخاص محل
التجارة بالبذخ  ،وأيزا بدبب مسارسة ىحه العسمضات مغ جانب عرابات االجخاـ السشطع  ،باإلضافة إلي

1

 .مسجوح خمضل البحخ  ،ضػاىخ إجخامضة مدتحجثو " مخجع سبق ذكخه  ،ص . 29
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تبلشي الحجود الدضاسضة لمجوؿ  ،وبالتالي جعل لظ الػضع أيزا ثسة مسارسة ليحه التجارة مغ جانب
عرابات الجخيسة السشطسة عبخ الػششضة (. )1
 .1اآلثار الرحية :
حضث تُعج جخيسة اإلتجار ببضع األعزاء البذخية ليا العجيج مغ اآلثار فسغ جية نجج أف مثل ىحه

التجارة تتع غالبا في الخفاء دوف إشخاؼ صحي مشطع  ،ال سضسا في الجوؿ الفقضخة كباكدتاف واليشج ومرخ

 ،األمخ الحؼ يتدبب معو مغ حجوث مآس كبضخة  ،وانتذار األمخاض السدمشة سػاء بضغ البائع أو السذتخؼ
 ،فزبل عغ أف مثل ىحه التجارة يتختب عمضيا حجوث حاالت وفاة كثضخة  ،والتي تكػف غالبا بدبب
اإلصابة بسخض نقز السشاعة " اإليجز " الحؼ غالبا ما يكػف البائع مرابا بو األمخ الحؼ يدارع بانتقالو
إلي السذتخؼ نتضجة إصابة بالعجوؼ في ضل غضاب الخقابة الصبضة الحقضقضة  ،ومغ جية أخخؼ فإف نتائج
عسمضات زراعة االعزاء البذخية الشاتجة عغ تمظ الجخيسة  ،غالبا ما تفذل  ،ويخجع ىحا الفذل غالبا إلي
غضاب اإلشخاؼ الصبي الرحي السشطع عمى عسمضات االستئراؿ التي يكػف البضع والذخاء وراءىا  ،حضث
يمجأ أشخاؼ الجخيسة لئلسخاع في إخفاء مطاىخ تمظ الجخيسة دوف الشطخ إلي ما سضكػف عمضو الػضع
الرحي لمسذتخؼ " السخيس " بعج اتساـ الرفقة  ،وال بالػضع الرحي لمبائع بعج اتساـ الرفقة  ،األمخ
الحؼ يعخض حضاة الصخفضغ لمخصخ (. )2
 .2اآلثار االجتساعية :
ليحه الجخيسة آثار ومخاشخ كبضخة عمى السجتسع ككل لسا ليا مغ آثار اجتساعضة واقترادية غاية
في الخصػرة  ،فيي تذكل انتياكا لؤلصػؿ الذخعضة ومخالفة لمقػانضغ التي تحخـ ىحا اإلتجار  ،حضث إف
بقاء الباب مفتػحا لشقل األعزاء البذخية برػرة عذػائضة وبضعيا وشخائيا ىػ أمخ ببالغ األىسضة وشجيج
الخصػرة  ،حضث تربح فضو أعزاء أجداـ الفقخاء قصع غضار تباع وتذتخؼ مغ قبل الدساسخة الحيغ يدعػف
إلي الخبح السادؼ دوف الشطخ إلي التأثضخات الدمبضة التي قج تشجع عغ ىحه الدسدخة باإلضافة إلي ذلظ
بقجر ٍ
يربح مغ لجيو السقجرة عمى شخاء ىحه األعزاء قاد ار عمى االنتفاع بيا ومغ لع يتستع ٍ
كاؼ مغ
1

 .سػػعضج أحسػػج عمػػى قاسػػع  ،الحسايػػة الجشائضػػة لزػػحايا اإلتجػػار باألعزػػاء بالبذػػخ فػػي القػػانػف السرػػخؼ رقػػع  64لدػػشة  2010والقػػانػف السقػػارف  ،مجمػػة الحقػػػؽ

2

 .فػزؼ عمى شعباف درباؿ  ،مذخوعضة الترخؼ في األعزاء بالبذخ دراسة مقارنة بضغ الذخيعة اإلسبلمضة والقػانضغ الػضعضة  ،أشخوحػة ماجدػتضخ  ،كمضػة القػانػف

لمبحػث القانػنضة االقترادية  ،كمضة الحقػؽ  ،جامعة اإلسكشجرية  ،العجد األوؿ  ، ،ص  770و  201 ، 771ـ .
 ،جامعة شخابمذ  2012 ،ـ  ،ص . 68
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األمػاؿ ال يدتصضع أف يتجاوػ انصبلقا مغ ذلظ فإف السداواة في تمقي العبلج والخجمات الرحضة تربح
أم اخ مشقػصا إذا استسخ الػضع باف األغشضاء ىع الػحضجوف القادروف عمى الذخاء ويفقج غضخىع حقو بالحضاة
ال لذيء إال ألنو ال يسمظ ثسغ شخاء عزػ صالح لضدتبجؿ بو عزػا تالفا بجدجه

()1

.

كسا يتختب عمضيا ارتفاع معجالت جخائع الخصف وقزايا االحتضاؿ والشرب بسا يقػض دواـ
االستقخار االجتساعي واألمشي  ،وانتذار سػؽ سػداء متخررة في عسمضات بضع وشخاء األعزاء البذخية
داخل السجتسع  ،فزبل عغ ضيػر تحجيات أخبلقضة تيجد انيضار الشطع الرحضة في السجتسع خاصة عشجما
يكتذف السخيس سخقة أعزائو خرػصا أثشاء الجخاحات البدضصة  ،كسا أنيا قج يشتج عشيا اختبلط
الشداب عشجما يتعمق األمخ بشقل األعزاء التشاسمضة لمخجل أو السخأة  ،وكحا استغبلؿ الشتائج الدمبضة في
عسمضات الدراعة إلشاعة فذل عسمضات الدراعة سػاء بالشدبة لمسعصي أو الستمقي بسا يشعكذ عمى استسخار
التصػر العمسي (. )2
 .3اآلثار االقترادية :
بالخغع مغ الجيػد الجولضة واإلقمضسضة لسحاربة ىحه الطاىخة عمى كافة السدتػيات  ،بل وأكثخ مغ
ذلظ لسداعجة ضحاياىا عمى استعادة الحضاة برػرة مدتقخة أو شبو مدتقخة  ،فبل يخفي عمى أحج مجسػع
اآلثار الزارة الشاتجة عشيا في جسضع الشػاحي الدضاسضة واالجتساعضة واالقترادية  ،حضث تؤدؼ تمظ
نطخ لكػنيا تؤدؼ إلي استشداؼ القػة العاممة وتجمضخىا  ،فإغخاءات الخبح
الطاىخة إلي آثار اقترادية سمبضة ا
الدخيع والديل تؤدؼ إلي التحػؿ مغ الشذصة السذخوعة إلي الشذصة غضخ السذخوعة  ،فسبعث ىحه الجخائع
ىػ الحرػؿ عمى ربح سخيع ومزسػف  ،وذلظ ألف الدمعة البذخية ىحه عادة ما تكػف قمضمة الخبخة
والتعمضع والكفاءة بحضث ال يكػف بسقجورىا مشافدة العسالة السيشضة الساىخة في الخارج  ،كسا يتختب عمى
انتذار تمظ الجخائع ارتفاع معجالت البصالة نط اخ لكػنيا عسالة غضخ مذخوعة  ،وغضخ مدجمة في
االحراءات الخسسضة لمجولة  ،ارتفاع معجالت البصالة السعمشة عغ السعجالت الحقضقضة  ،مسا يؤثخ في
الدضاسات االقترادية التي تتخحىا الجولة حضاليا

()3

.

1

 .رامضا دمحم شاعخ  ،اإلتجار بالبذخ  ،مخجع سابق  ،ص . 28

2

 .عائذة إبخاىضع البخيسي  ،الػاقع االجتساعي لطاىخة اإلتجار بالبذخ في دولة  ،مخجع سبق ذكخه  ،ص  20و . 21

3

 .سػزؼ ناشج  ،اإلتجار بالبذخ بضغ االقتراد الخفي واالقتراد الخسسي  ،مخجع سابق  ،ص  216وما بعجىا.
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ثالثاً  :أسباب جخيسة االتجار بالبذخ :
ىشاؾ عجة أسباب تؤدؼ إلي جخائع االتجار بالبذخ والتي ساىست في انتذار ىحه التجارة وتػسع
نصاقيا الجغخافي وذلظ مغ خبلؿ تقدضع األسباب  ،وتبخز أىع ىحه األسباب اآلتي (: )1
.1

البصالة  :حضث أف البصالة يشتج عشيا مغ فقخ وعجـ القجرة عمي تامضغ الجخل البلزـ
لتػفضخ متصمبات األسخة الزخورية األمخ الحؼ يذكل ضغصا عمي األسخ فتجفع
بأبشائيا إلي الذارع بحثا عغ العسل واالتجار بيع وخاصة في مجاؿ العسل في
الخذيمة.

.2

األمية  :حضث تداىع في عجـ الحرػؿ عمي العسل السشاسب مسا يجفع إلي تذغضل
الرغار واالتجار بيع وغضاب األسذ التخبػية في التشذئة االجتساعضة وإساءة معاممة
األشفاؿ جدجيا .

.3

اليجخة مغ الخيف إلي السجيشة  :مغ األسباب الجافعة نحػ االنحخاؼ  ،فيؤالء
السياجخوف غالبا ما يرصجمػف بستصمبات عالضة لمعسل والتشافذ في السجيشة ال تتػفخ
لجييع بدبب تعمضسيع الستجني  ،فضرعب العػدة

كفاشمضغ فضعضذػف عمي ىامر

السجيشة  ،وبسا أف أغمبيع غضخ متدوجضغ فضداىع ذلظ في انحخافيع جشدضا ويدتغمػف
مغ قبل اآلخخيغ .
.4

غياب التذخيعات أك عجـ تفعيميا  :حضث أف غضاب التذخيعات أو وجػدىا وتعصضميا
وعجـ تفعضميا مغ شأنيا أف تؤدؼ إلي انتذار جخائع االتجار بالبذخ

.5

()2

.

عجـ السداكاة بيغ الجشديغ  :ولسدؤولضات السمقاة عمي عاتق األشفاؿ في مداعجة
أسخىع  ،وكحا االنفتاح االقترادؼ وما تسخس عشو مغ زيادة الشدعة االستيبلكضة .

1

 .عائذة إبخاىضع البخيسي  ،الػاقع االجتساعي لطاىخة االتجار بالبذخ في دولة  ،مخجع سبق ذكخه  ،ص . 36

د .عادؿ حدغ عمي  ،االتجار بالبذخ بضغ التجخيع والضات السػاجية  ،أعساؿ الحمقة العمسضة " مكافحة االتجار بالبذخ " بالتعاوف مع السشطسة الجولضة لمذخشة الجشائضػة
– االنتخبػػػؿ – والسشطسػػة الجولضػػة لميجػػة  ،الفت ػخة مػػغ  2/27إلػػي  1432 3/2ىػ ػ السػافػػق  ، 2012 / 1/ 25 – 12جامعػػة نػػايف العخبضػػة لمعمػػػـ األمشضػػة  ،مخكػػد

الجراسات والبحػث  ،رقع  ، 546الخياض  1433 ،ىػ  2012 -ـ  ،ص  61وما بعجىا .
2

 .زياب البجايشة  ،سػء معاممة األشفاؿ " الزحضة السشدضة "  ،دورية الفكخ الذخشي  ،اإلدارة العامة لذخشة الذارقة  ،مخكد بحػث الذخشة  ،الذارقة  ،مجمج ، 11

عجد  ، 2002 ، 1ص .111
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.6

زيادة أعجاد األشفاؿ السذخديغ  :ووفاة رب األسخة وما يشتج عشو مغ إجبار األشفاؿ
عمي الجخػؿ في تجارة الجشذ  ،وكحا الخغبة في الكدب الدخيع مغ خبلؿ األعساؿ
الحخة والحرػؿ عمي الدضػلة الشقجية لتامضغ االحتضاجات .

.7

تفدخ كضعف الخكابط كالعالقات االجتساعية  :األمخ الحؼ يشتج عشو تقمز وضعف
دور األسخة في تػفضخ األمغ والخعاية ألبشائيا  ،باإلضافة إلي ضعف الػازع الجيشي
في الجوؿ السرجرة ليحه التجارة سػاء أكانت دوال سبلمضة أو مدضحضة فميا دو ار ميسا
في انتذار ىحه التجارة غضخ السذخوعة

()1

.

السبحث الثاني
اآلليات التذخيعية الػششية لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في الذساؿ اإلفخيقي
تسييج كتقديع :
نط اخ لكػف جخيسة االتجار بالبذخ جخيسة ذات شابع خاص نط اخ لكػنيا جخيسة حميا سمعة
متحخكة متججدة ىع البذخ الحيغ يعانػف مغ الفقخ الذجيج والبصالة باإلضافة إلي عج األماف االجتساعي ،
وىع في الغالب األعع مغ الشداء واألشفاؿ  ،ومغ ثع فإف ليحه الجخيسة آثا ار اقترادية وأخبلقضة واجتساعضة
مجمخة فدػؽ ىحه الدمعة يتعجػ الحجود اإلقمضسضة لمجوؿ  ،فيي بسثابة تجارة عبخ الجوؿ  ،فيشاؾ دوؿ
عارضة ليحه الدمع أؼ دوؿ مرجرة وىي عادة دوؿ فقضخة اقتراديا تعاني مغ مذكبلت اجتساعضة
واقترادية أخبلقضة نتضجة تػغل الفقخ في تمظ الجوؿ  ،ومغ أبخز تمظ الجوؿ الجوؿ اإلفخيقضة  ،ومغ بضشيا
مرخ والدػداف كجوؿ تقع في الذساؿ اإلفخيقي .
حضث نتشاوؿ في ىحا البحث الحجيث في السصمب األوؿ عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع
االتجار بالبذخ في التذخيع الرخؼ  ،وفي السصمب الثاني اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار
بالبذخ في التذخيع الدػداني .

1

 .عائذة إبخاىضع البخيسي  ،الػاقع االجتساعي لطاىخة االتجار بالبذخ في دولة  ،مخجع سبق ذكخه  ،ص . 38
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السصمب األكؿ
اآلليات التذخيعية لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع السرخي
اىتع السذخع السرخؼ بػضع آلضات ف شأنيا أف تكافح وتترجؼ جخائع االتجار بالبذخ  ،حضث
نجج أف السذخع السرخؼ اعتبخ أنو ُيعج مختكبا لجخيسة االتجار بالبذخ كل مغ يتعامل بأية صػرة في
شخز شبضعي بسا في ذلظ البضع أو العخض لمبضع أو الذخاء أو الػعج بيسا أو االستخجاـ أو الشقل أو

التدمضع أو اإليػاء أو االستقباؿ أو التدمع سػاء في داخل الببلد أو عبخ حجودىا الػششضة – إذا تع ذلظ
بػاسصة استعساؿ القػة أو العشف أو التيجيج بيسا  ،أو بػاسصة االختصاؼ أو االحتضاؿ أو الخجاع  ،أو
استغبلؿ الدمصة  ،أو استغبلؿ حالة الزعف أو الحاجة  ،أو الػعج بإعصاء أو تمقى مبالغ مالضة أو مدايا
مقابل الحرػؿ عمي مػافقة شخز عمي االتجار بذخز آخخ لو سضصخة عمضو – وذلظ كمو – إذا كاف
التعامل بقرج االستغبلؿ أيا كانت صػرة بسا في ذلظ االستغبلؿ في أعساؿ الجعارة وسائخ أشكاؿ
االستغبلؿ الجشدي  ،واستغبلؿ األشفاؿ في ذلظ وفي السػاد اإلباحضة أو الدخخة أو الخجمة قد اخ  ،أو
االستخقاؽ أو السسارسات الذبضية بالخؽ أو االستعباد  ،أو التدػؿ ،أو استئراؿ األعزاء أو األندجة
البذخية  ،أو جدء مشيا

()1

.

كسا أف السذخع السرخؼ لع يعتج بخضا السجشي عمضو في نفي جخية االستغبلؿ في أؼ صػر مغ
صػر االتجار بالبذخ  ،حضث أنو نز عمى أنو ال ُيعتج بخضاء السجشى عمضو عمي االستغبلؿ في أؼ مغ
صػر االتجار بالبذخ  ،متى استخجمت فضيا أية وسضمة مغ الػسائل السشرػص عمضيا في السادة ( )2مغ

ىحا القانػف  .وال يذتخط لتحقق االتجار بالصفل أو عجيسي األىمضة استعساؿ أية وسضمة مغ الػسائل السذار
إلضيا ،وال يعتج في جسضع األحػاؿ بخضائو أو بخضاء السدئػؿ عشو أو متػلضو

1

 .السادة رقع  2مغ القانػف السرخؼ رقع  64لدشة  2010بذأف االتجار بالبذخ.

2

 .السادة رقع  3مغ القانػف الدابق.
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أكال  :عقػبة الجخيسة التامة في جخائع االتجار بالبذخ :
نز السذخع السرخؼ بسعاقبة كل مغ ارتكب أيا مغ جخائع االتجار بالبذخ ُيعاقب كل مغ ارتكب

جخيسة االتجار بالبذخ بالدجغ السذجد وبغخامة ال تقل عغ خسدضغ ألف جشضو وال تجاوز مائتي ألف جشضو
أو بغخامة مداوية لقضسة ما عاد عمضو مغ نفع أييسا أكبخ

()1

.

يعاقب كل مغ ارتكب جخيسة االتجار بالبذخ بالدجغ السؤبج والغخامة التي ال تقل عغ مائة ألف
جشضو وال تجاوز خسدسائة ألف جشضو في أؼ مغ الحاالت اآلتضة

()2

:

 .1إذا كاف الجاني قج أسذ أو نطع أو أدار جساعة إجخامضة مشطسة ألغخاض االتجار بالبذخ أو
تػلى قضادة فضيا أو كاف أحج أعزائيا أو مشزسا إلضيا  ،أو كانت الجخيسة ذات شابع عبخ
وششي.
 .2إذا ارتكب الفعل بصخيق التيجيج بالقتل أو باألذػ الجدضع أو التعحيب البجني أو الشفدي أو
ارتكب الفعل شخز يحسل سبلحا.
 .3إذا كاف الجاني زوجا لمسجشى عمضو أو مغ أحج أصػلو أو فخوعو أو مسغ لو الػالية أو
الػصاية عمضو أو كاف مدئػال عغ مبلحطتو أو تخبضتو أو مسغ لو سمصة عمضو.
 .4إذا كاف الجاني مػضفا عاما أو مكمفا بخجمة عامة وارتكب جخيستو باستغبلؿ الػضضفة أو
الخجمة العامة.
 .5إذا نتج عغ الجخيسة وفاة السجشى عمضو  ،أو إصابتو بعاىة مدتجيسة  ،أو بسخض ال يخجي
الذفاء مشو.
 .6إذا كاف السجشى عمضو شفبل أو مغ عجيسي األىمضة أو مغ ذوػ اإلعاقة.
 .7إذا ارتكبت الجخيسة بػاسصة جساعة إجخامضة مشطسة .

1

 .السادة رقع  5مغ القانػف الدابق.

2

 .السادة رقع  6مغ القانػف الدابق.
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فبحلظ نجج أف السذخع السرخؼ قج شجد العقػبة في حاؿ ارتكاب ىحه الجخيسة بذكل مشطع عغ
شخيق تأسضذ أو تشطضع أو إدارة جساعة إجخامضة مشطسة يكػف غخضيا األساسي االتجار بالبذخ أو تػلى
قضادة فضيا أو كاف أحج أعزائيا أو مشزسا إلضيا  ،أو كانت الجخيسة ذات شابع عبخ وششي  ،كحلظ شجد
العقػبة إذا ارتكبت الجخيسة عغ شخيق التيجيج بالقتل أو باألذػ الجدضع أو التعحيب البجني أو الشفدي أو
ارتكب الفعل شخز يحسل سبلحا .
وحدشا فعل السذخع الرخؼ بتذجيج العقػبة إذا ارتكبت تمظ الجخيسة بػاسصة أشخاص تتػافخ فضيع
صفة معضشة كأف يكػف الجاني زوجا لمسجشى عمضو أو مغ أحج أصػلو أو فخوعو أو مسغ لو الػالية أو
الػصاية عمضو أو كاف مدئػال عغ مبلحطتو أو تخبضتو أو مسغ لو سمصة عمضو  ،أو إذا كاف الجاني مػضفا
عاما أو مكمفا بخجمة عامة وارتكب جخيستو باستغبلؿ الػضضفة أو الخجمة العامة  ،أو إذا نتج عغ الجخيسة
وفاة السجشى عمضو  ،أو إصابتو بعاىة مدتجيسة  ،أو بسخض ال يخجي الذفاء مشو  ،أو إذا كاف السجشى
عمضو شفبل أو مغ عجيسي األىمضة أو مغ ذوػ اإلعاقة .
فستي تػافخت ىحه الطخوؼ شجد السذخع السرخؼ العقػبة لتربح الدجغ السؤبج والغخامة التي ال
تقل عغ مائة ألف جشضو وال تجاوز خسدسائة ألف جشضو .
ثانياً  :التدتخ عمى الجشاة كاألمػاؿ الستحرمة أك حسل شخز عمى اإلدالء بذيادة زكر:
حضث نجج أف السذخع السرخؼ حخصا مشو عمى عجـ تخؾ مجاؿ ألؼ شخز لكي يجلي
بسعمػمات كاذبة أو أؼ أمخ مغ شأنو أف يزخ بدضخ أعساؿ جسع االستجالالت أو التحقضق أو السحاكسة ،
حضث نز عمى انو ُيعاقب بالدجغ كل مغ استعسل القػة أو التيجيج أو عخض عصضة أو مدية مغ أؼ نػع
أو وعج بذيء مغ ذلظ لحسل شخز آخخ عمي اإلدالء بذيادة زور أو كتساف أمخ مغ األمػر أو اإلدالء

بأقػاؿ أو معمػمات غضخ صحضحة في أية مخحمة مغ مخاحل جسع االستجالالت أو التحقضق أو السحاكسة
في إجخاءات تتعمق بارتكاب أية جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف

(. )1

كحلظ نجج أف السذخع السرخؼ جخـ أعساؿ إخفاء مختكبي مثل تمظ الجخائع أو اخفاء األشضاء أو
األمػاؿ الستحرمة عغ تمظ الجخائع  ،حضث نز عمى انو يعاقب بالدجغ كل مغ أخفى أحج الجشاة أو
1

 .السادة رقع  7مغ القانػف الدابق.
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األشضاء أو األمػاؿ الستحرمة مغ أؼ مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف أو تعامل فضيا  ،أو
أخفى أيا مغ معالع الجخيسة أو أدواتيا مع عمسو بحلظ .ويجػز لمسحكسة اإلعفاء مغ العقاب إذا كاف مغ
أخفى الجشاة زوجا أو أحج أصػلو أو فخوعو (.)1
ثالثاً  :الكذف عغ الذاىج أك الزحية :
كحلظ وحخصا مغ السذخع السرخؼ عمى حساية السجشي عمضو أو الذاىج بسا يعخضو لمخصخ  ،أو
يرضبو بالزخر  ،حضث نز عمى أنو ُيعاقب بالدجغ كل مغ أفرح أو كذف عغ ىػية السجشى عمضو أو

الذاىج بسا يعخضو لمخصخ ،أو يرضبو بالزخر ،أو سيل اتراؿ الجشاة بو  ،أو أمجه بسعمػمات غضخ
صحضحة عغ حقػقو القانػنضة بقرج اإلضخار بو أو اإلخبلؿ بدبلمتو البجنضة أو الشفدضة أو العقمضة (.)2
رابعاً  :التحخيس كالذخكع في جخائع االتجار بالبذخ :
جخـ السذخع السرخؼ التحخيس عمى جخائع االتجار بالبذخ  ،حضث أنو عاقب بالدجغ كل مغ
حخض بأية وسضمة عمي ارتكاب جخيسة مغ الجخائع السذار إلضيا في السػاد الدابقة ولػ لع يتختب عمي
التحخيس أثخ (.)3

ولع يكتف السذخع السرخؼ بالعقاب عمة التحخيس بل نجج أنو أيزا أوجب معاقبة كل شخز
عمع بارتكاب مثل ىحه الجخائع أو عمع بأف ىشاؾ شخوع في ارتكابيا ولع يبادر بإببلغ الدمصات السخترة ،
فعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ ستة أشيخ وبغخامة ال تقل عغ عذخة آالؼ جشضو وال تجاوز عذخيغ ألف
جشضو أو بإحجػ ىاتضغ العقػبتضغ ،كل مغ عمع بارتكاب أؼ مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف
أو بالذخوع فضيا ولع يبمغ الدمصات السخترة بحلظ  ،فإذا كاف الجاني مػضفا عاما ووقعت الجخيسة إخبلال
بػاجبات وضضفتو كاف الحج األقرى لمحبذ خسذ سشػات .ولمسحكسة اإلعفاء مغ العقاب إذا كاف الستخمف
عغ اإلببلغ زوجا لمجاني أو كاف مغ أحج أصػلو أو فخوعو أو إخػتو أو أخػاتو (. )4

1

 .السادة رقع  8مغ القانػف الدابق.

2

 .السادة رقع  9مغ القانػف الدابق

3

 .السادة رقع  10مغ القانػف الدابق

4

 .السادة رقع  12مغ القانػف الدابق.
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خامداً  :الجخائع الػاقعة مغ الذخز االعتباري :
كسا نجج أف السذخع السرخؼ لع يغفل حاؿ الذخز االعتبارؼ فشز عمى أف يعاقب السدئػؿ
عغ اإلدارة الفعمضة لمذخز االعتبارؼ إذا ارتكبت أية جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف
بػاسصة أحج العاممضغ في الذخز االعتبارؼ باسسو ولرالحو ،بحات العقػبات السقخرة عغ الجخيسة
السختكبة إذا ثبت عمسو بيا أو إذا كانت الجخيسة قج وقعت بدبب إخبللو بػاجبات وضضفتو  .ويكػف
الذخز االعتبارؼ مدئػال بالتزامغ عغ الػفاء بسا يحكع بو مغ عقػبات مالضة وتعػيزات إذا كانت
الجخيسة قج ارتكبت مغ أحج العاممضغ بو باسسو ولرالحو  ،وتأمخ السحكسة في الحكع الرادر باإلدانة
بشذخ الحكع عمي نفقة الذخز االعتبارؼ في جخيجتضغ يػمضتضغ واسعتي االنتذار  ،ويجػز لمسحكسة أف
تقزي بػقف نذاط الذخز االعتبارؼ لسجة ال تجاوز سشة.السدئػؿ عغ اإلدارة الفعمضة لمذخز
االعتبارؼ إذا ارتكبت أية جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف بػاسصة أحج العاممضغ في
الذخز االعتبارؼ باسسو ولرالحو ،بحات العقػبات السقخرة عغ الجخيسة السختكبة إذا ثبت عمسو بيا أو
إذا كانت الجخيسة قج وقعت بدبب إخبللو بػاجبات وضضفتو  .ويكػف الذخز االعتبارؼ مدئػال بالتزامغ
عغ الػفاء بسا يحكع بو مغ عقػبات مالضة وتعػيزات إذا كانت الجخيسة قج ارتكبت مغ أحج العاممضغ بو
باسسو ولرالحو  ،وتأمخ السحكسة في الحكع الرادر باإلدانة بشذخ الحكع عمي نفقة الذخز االعتبارؼ
في جخيجتضغ يػمضتضغ واسعتي االنتذار  ،ويجػز لمسحكسة أف تقزي بػقف نذاط الذخز االعتبارؼ لسجة
ال تجاوز سشة (.)1
سادساً  :العقػبات التبيعة :
لع يكتف السذخع السرخؼ بالعقػبات األصمضة في ىحا القانػف بل نز عمى عقػبات تبعضة تسثل
في مرادرة األمػاؿ أو األمتعة أو وسائل الشقل أو األدوات الستحرمة مغ ىحه الج اخئع .
حضث نز عمى أنو يحكع في جسضع األحػاؿ بسرادرة األمػاؿ أو األمتعة أو وسائل الشقل أو
األدوات الستحرمة مغ أؼ مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف ،أو التي استعسمت في ارتكابيا،
مع عجـ اإلخبلؿ بحقػؽ الغضخ حدغ الشضة (.)2
1

 .السادة رقع  11مغ القانػف الدابق.

2

 .السادة رقع  13مغ القانػف الدابق.
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سادساً  :العفػ عغ العقػبة :
حخصا مغ السذخع السرخؼ عمى تذجضع مختكبي مثل ىحه الجخائع في العجوؿ عشيا واالببلغ عشيا
وتحفض اد ليع لدمػؾ ىحا السدمظ أعفي السذخع السرخؼ مغ الجاني متي بادر بإببلغ الدمصات السرخية
السخترة بالجخيسة ومختكبضيا قبل عمع الدمصات بيا ػ كسا اجاز لمسحكسة أف تعفي الجاني مغ العقػبة
األصمضة متي قاـ الجاني بإخبار الدمصات السرخية بتمظ الجخيسة شخيصة أف يؤدؼ ىحا االخبار إلي كذف
باقي الجشاة وضبصيع وكحا ضبط األمػاؿ الشاتجة عغ تمظ الجخيسة  ،إال أف السذخع السرخؼ استثشي مغ
ىحا االعفاء إذا نتج عغ الجخيسة وفاة السجشي عمضو أو إصابتو بسخض ال يخجى الذفاء مشو أو بعاىة
مدتجيسة.
وفي ذلظ نز السذخع السرخؼ عمي أنو ذا بادر أحج الجشاة بإببلغ أؼ مغ الدمصات السخترة
بالجخيسة ومختكبضيا قبل عمع الدمصات بيا ،تقزي السحكسة بإعفائو مغ العقػبة إذا أدػ ببلغو إلي ضبط
باقي الجشاة واألمػاؿ الستحرمة مغ ىحه الجخيسة .ولمسحكسة اإلعفاء مغ العقػبة األصمضة ،إذا حرل
اإلخبار بعج عمع الدمصات بالجخيسة وأدػ إلي كذف باقي الجشاة وضبصيع وضبط األمػاؿ الستحرمة
مشيا  .وال تشصبق أؼ مغ الفقختضغ الدابقتضغ إذا نتج عغ الجخيسة وفاة السجشي عمضو أو إصابتو بسخض ال
يخجى الذفاء مشو أو بعاىة مدتجيسة (.)1

1

 .السادة رقع  15مغ القانػف الدابق .

انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

35

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

السصمب الثاني
اآلليات التذخيعية لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع الدػداني
أصبحت ضاىخة االتجار بالبذخ يذكل تيجيجا كبض اخ لؤلمغ القػمي الدػداني  ،الدػداف يعج مغ
الجوؿ التي ضمت تمعب دو ار ميسا في مكافحة االتجار بالبذخ ،ولو اسيامات كبضخة في ىحا السجاؿ ،بجانب
االتفاقضات والذخاكات مع عجد مغ الجوؿ ،وقج ضمت الحكػمة الدػدانضة تبحؿ جيػدا مكثفة مغ أجل الحج
مغ االتجار في البذخ عمى السدتػػ الػششي في حجود اإلمكانضات الستاحة ،ففي السجاؿ التذخيعي تع
إصجار قانػف األعزاء واألندجة البذخية لدشة 1987ـ وقانػف جخائع السعمػماتضة لدشة 2007ـ ،حطخ
القانػف التخويج أو تبادؿ السعمػمات عبخ أجيدة الحاسػب لتديضل االتجار باألشخاص  ،وانزع الدػداف
لعجد مغ االتفاقضات الجولضة واإلقمضسضة السخترة بيحا الذأف كبختػكػؿ مشع وقسع ومعاقبة االتجار
باألشخاص وبخاصة الشداء واألشفاؿ في العاـ 2013ـ  ،كسا أصجر الدػداف قانػف مكافحة االتجار
بالبذخ وتيخيب األشخاص لدشة 2014ـ  ،متػافقا مع اإلعبلف العالسي والسضثاؽ الجولي لحقػؽ اإلنداف،
واتفاقضة األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة واالتفاقضة الخاصة بالخؽ ،وتع تذكضل المجشة الػششضة لسكافحة
االتجار بالبذخ التي في 2014/4/30ـ وفقا لمقانػف بيجؼ إنذاء آلضة وششضة إلنفاذ القانػف وتشدضق
الجيػد الػششضة واإلقمضسضة والجولضة لسكافحة االتجار بالبذخ.
أكال  :عقػبة الجخيسة التامة في جخائع االتجار بالبذخ :
نز السذخع الدػداني بسعاقبة كل مغ ارتكب أيا مغ جخائع االتجار بالبذخ جخيسة االتجار بالبذخ
بالدجغ مجة ال تقل عغ ثبلث سشػات وال تجاوز عذخ سشػات

()1

.

يعاقب كل مغ يختكب جخيسة االتجار بالبذخ بالدجغ مجة ال تقل عغ خسذ سشػات وال تجاوز
عذخيغ سشة أو اإلعجاـ إذا

()2

:

 .1إذا كاف الجاني قج أسذ أو نطع أو أدار جساعة إجخامضة مشطسة أو تػلى قضادتيا أو دعا
لبلنزساـ إلضيا .
1

 .السادة رقع  1/9مغ القانػف الدػداني لدشة . 2014

2

 .السادة رقع  2/9مغ القانػف الدػداني لدشة . 2014
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 .2إذا كاف السجشي عمضو أنثي أو شفل لع يبمغ عسخه الثامشة عذخ أو معاؽ .
 .3ارتكبت الجخيسة عغ شخيق االحتضاؿ أو استعساؿ القػة أو التيجيج بالقتل أو بالتعحيب
البجني أو الشفدي.
 .4وقع الفعل مغ شخز أو أكثخ أو مغ شخز يحسل الدبلح .
 .5كاف الجاني زوجا لمسجشى عمضو أو مغ أحج أصػلو أو فخوعو أو ولضو أو كانت لو سمصة
عمضو.
 .6كانت الجخيسة ذات شابع عبخ وششي .
 .7تعخض أؼ مغ الزحايا إلي االستغبلؿ الجشدي أو ندع األعزاء أو استخجاـ الجعارة أو
أؼ فعل مغ شأنو إىانة كخامة االنداف .
 .8كاف مختكب جخيسة االتجار بالبذخ مػضفا عاما أو مكمفا بخجمة عامة وتع ارتكاب
الجخيسة باستغبلؿ وضضفتو أو مػقعو.
 .9نتج عغ الجخيسة مػت  ،أو إصابة الزحضة بعاىة مدتجيسة  ،أو بسخض ال يخجي الذفاء
مشو.
فبحلظ نجج أف السذخع الدػداني كسا ىػ الحاؿ مع نطضخه السرخؼ قج شجد العقػبة في حاؿ
ارتكاب ىحه الجخيسة بذكل مشطع عغ شخيق تأسضذ أو تشطضع أو إدارة جساعة إجخامضة مشطسة يكػف
غخضيا األساسي االتجار بالبذخ أو تػلى قضادة فضيا أو كاف أحج أعزائيا أو مشزسا إلضيا  ،أو كانت
الجخيسة ذات شابع عبخ وششي  ،كحلظ شجد العقػبة إذا ارتكبت الجخيسة عغ شخيق التيجيج بالقتل أو
باألذػ الجدضع أو التعحيب البجني أو الشفدي أو ارتكب الفعل شخز يحسل سبلحا .
إال أف السذخع الدػداني عمى عكذ نطضخه السرخؼ لع يشز عمى عقػبة الغخامة  ،كسا تفخد
أيزا عغ نطضخه السرخؼ بأف نز عمى إمكانضة تصبضق عقػبة اإلعجاـ عمى بعس حاالت جخائع االتجار
بالبذخ في حالتيا السذجدة التي نز عمضيا في السادة . 2/9
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ثانياً  :التدتخ عمى الجشاة كاألمػاؿ الستحرمة :
حضث نجج أف السذخع الدػداني عاقب كل مغ يتدتخ عمى الجشاة أو األمػاؿ الستحرمة عغ
الجخيسة عغ شخيق إخفاء أحج الجشاة في جخيسة مغ جخائع االتجار بالبذخ مع عمسو بحلظ  ،أو إخفاءه
أمػاؿ أو ادوات أو معجات متحرل عمضيا مغ أؼ مغ الجخائع السشرػص عمضيا في قانػف مكافحة
االتجار بالبذخ أو تعامل فضيا أو أخفي أيا مغ معالع الجخيسة أو أدواتيا مع عمسو بحلظ يعاقب بالدجغ
لسجة ال تجاوز خسذ سشػات أو بالغخامة أو بالعقػبتضغ معا  ،ويجػز لمسحكسة تخفضف تمظ العقػبة إذا كاف
مغ أخفي الجاني زوجا لو أو أحج أصػلو أو فخوعو .
وىػ ما نز عمضو السذخع الدػداني في السادة العاشخة مغ قانػف مكافحة االتجار بالبذخ لدشة
 2014ـ .
ثالثاً  :الكذف عغ الذاىج أك الزحية :
كسا ىػ الحاؿ في التذخيع السرخؼ نجج أف السذخع الفخندي قج أضفي السديج مغ الحساية عمى
الذاىج والزحضة وىػ برجد مكافحة جخائع االتجار بالبذخ  ،حضث نجج أف السذخع الدػداني قج عاقب كل
مغ يفرح أو يكذف عغ ىػية الزحضة أو الذاىج أو مكاف وجػده أو أؼ معمػمات عشو  ،شخيصة أف
تعخض تمظ األمػر الزحضة أو الذاىج لمخصخ  ،أو يرضبو بالزخر  ،أو سيل اتراؿ الجشاة بو  ،أو أمجه
بسعمػمات غضخ صحضحة بقرج اإلضخار بو  ،أو اإلخبلؿ بدبلمتو البجنضة  ،أو الشفدضة  ،أو العقمضة ،
حضث عج جسضع تمظ األفعاؿ جخيسة وعاقب عمى ارتكابيا بالدجغ لسجة ال تقل تجاوز خسذ سشػات  ،أو
بالغخامة  ،أو بالعقػبتضغ معا .
وفي ذلظ يشز السذخع الدػداني في قانػف مكافحة جخائع االتجار بالبذخ عمى أنو ( :يعج مختكبا
جخيسة  ،كل مغ أفرح أو كذف عغ ىػية الزحضة أو الذاىج أو مكاف وجػده أو أؼ معمػمات عشو ،
بسا يعخضو لمخصخ  ،أو يرضبو بالزخر  ،أو سيل اتراؿ الجشاة بو  ،أو أمجه بسعمػمات غضخ صحضحة
بقرج اإلضخار بو  ،أو اإلخبلؿ بدبلمتو البجنضة  ،أو الشفدضة  ،أو العقمضة  ،ويعاقب بالدجغ لسجة ال تقل
تجاوز خسذ سشػات  ،أو بالغخامة  ،أو بالعقػبتضغ معا )
1

()1

.

 .السادة رقع  11مغ القانػف الدػداني لدشة . 2014
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رابعاً  :حسل شخز عمى اإلدالء بذيادة زكر :
وحخصا مغ السذخع الدػداني عمى إضفاء السديج مغ الذفافضة حػؿ تمظ الجخائع نجج أنو عاقب
كل عمى يحسل شخز عمى اإلدالء بذيادة زور باستخجاـ القػة أو التيجيج أو التخىضب أو عخض ىجية أو
مدية مغ أؼ نػع أو وعج بذيء مغ ذلظ لحسل آخخ عمى اإلدالء بذيادة زور أو كتساف معمػمات أو
اخفائيا أو اإلدالء بأقػاؿ أو معمػمات غضخ صحضحة أماـ أية جية قزائضة أو إدارية في إجخاءات تتعمق
بارتكاب أية جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف  ،حضث عج مثل تمظ األمػر جخائع عاقب
عمضيا بالدجغ مجة ال تجاوز خسذ سشػات .
أما إذا استخجـ القػة البجنضة أو التيجيج أو التخىضب لتجخل في عسل أؼ مدئػؿ إدارؼ أو قزائي
أو معشي بإنفاذ القانػف فضسا يتعمق بأؼ مغ الجخائع السشرػص عمضيا في ىحا القانػف فإف الذخع الدػداني
قج شجد العقػبة في مثل ىحه الحالة بأف جعل العقػبة الدجغ مجة ال تجاوز سبع سشػات .
وىػ ما نز عمضو السذخع الدػداني في السادة رقع  12مغ قانػف مكافحة جخائع االتجار بالبذخ .
خامداً  :ارتكاب تمظ الجخائع عبخ استخجاـ شبكة السعمػمات :
تفخد السذخع الدػداني عغ السذخع السرخؼ حضشسا قاـ بسكافحة تمظ الجخائع الػاقعة باستخجاـ
شبكات االنتخنت  ،حضث عج استخجاـ شبكات االنتخنت أو القضاـ باستخجاـ السػاقع االلكتخونضة بيجؼ
ارتكاب جخائع االتجار بالبذخ جخيسة تدتحق العقػبة  ،حضث عاؽ ب مختكب مثل تمظ الجخائع بالدجغ
مجة ال تجاوز الخسذ سشػات أو الغخامة أو بالدجغ والغخامة معا  ،وىػ ما لع يشز عمضو السذخع السرخؼ
في قانػف االتجار بالبذخ ( ـ . ) 14
وحدشا فعل السذخع الدػداني حضشسا لع يكتف بسكافحة جخائع االتجار بالبذخ عمى أرض الػاقع
فقط  ،بل ترجؼ لسكافحتيا في العالع االفتخاضي لسا ليحا العالع مغ تأثضخ قػؼ وفعاؿ في تديضل ارتكاب
مثل تمظ الجخائع .
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سادساً  :العقػبات التبيعة :
كسا فعل السذخع السرخؼ بفخض عقػبات تبعضة بجانب العقػبات األصمضة  ،نجج أف السذخع
الدػداني قج ححا نفذ الححو أوجب عمى السحكسة السخترة عشج اإلدانة بسػجب احكاـ ىحا القانػف القضاـ
بسرادرة كافة األمػاؿ واألمتعة واألدوات وسائل الشقل التي استخجمت في ارتكاب أؼ مغ الجخائع
السشرػص عمضيا في ىحا القانػف  ،أو الستحرمة مشيا وذلظ لرالح الحكػمة الدػدانضة  ،كل ذلظ مع
عجـ االخبلؿ بحقػؽ الغضخ حدغ الشضة ( ـ . ) 16
سادساً  :العفػ عغ العقػبة :
وتحفض اد مغ السذخع الدػداني لئلببلغ عمى تمظ الجخائع والسبادرة مغ الجشاة لئلببلغ عشيا لمدمصات
السخترة قبل البجء في تشفضحىا وكاف بدبب ذلظ االببلغ اكتذاؼ تمظ الجخائع قبل وقػعيا  ،كحلظ يجػز
لمسحكسة تخفضف العقػبة األصمضة إذا وقعت الجخيسة بالفعل ولكغ تدبب ذلظ االببلغ في الكذف عغ باقي
الجشاة وضبط األمػاؿ الستحرمة مشيا  ،ولكغ إذا كانت تمظ الجخيسة قج تختب عمضيا وفاة السجشي عمضو أو
اصابتو بسخض ال يخجي شفاءه أو تع اصابتو بعاىة مدتجيسة ( ـ . ) 17
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الخاتسة :
بعج أف انتيضشا مغ ىحا السبحث والحؼ تشاولشا فضو الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع
االتجار بالبذخ في شساؿ افخيقضا ( مرخ والدػداف أنسػذجا )  ،حضث تشاولشا الحجيث في السبحث األوؿ
عغ ماىضة جخيسة االتجار بالبذخ وخصػرتيا وآثارىا عمى حقػؽ اإلنداف  ،فتشاولشا الحجيث في السصمب
األوؿ عغ تعخيف جخيسة االتجار بالبذخ  ،وفي السصمب الثاني بضاف خصػرة االتجار بالبذخ واألسباب .
وفي السبحث الثاني ألقضشا الزػء عمى اآللضات التذخيعضة الػششضة لسكافحة االتجار بالبذخ  ،حضث
تشا ولشا في السصمب األوؿ الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع
الرخؼ  ،وفي السصمب الثاني الحجيث عغ اآللضات التذخيعضة لسكافحة جخائع االتجار بالبذخ في التذخيع
الدػداني .
وبعج أف انتيضشا مغ ىحا البحث خمز الباحث إلي مجسػعة مغ الشتائج والتػصضات أىسيا األتي .
الشتائج :
 .1يعتبخ االتجار بالبذخ شكبل مغ أشكاؿ الخؽ الحجيث وصػرة مغ صػر انتياؾ حقػؽ
اإلنداف الصبضعضة .
 .2لع يعخؼ السذخع السرخؼ االتجار بالبذخ تاركا ذلظ لمفقو والقزاء  ،بضشسا عخؼ السذخع
الدػداني االتجار بالبذخ بأنو.
 .3ىشاؾ عجة أسباب تؤدؼ إلي جخائع االتجار بالبذخ والتي ساىست في انتذار ىحه التجارة
وتػسع نصاقيا الجغخافي وذلظ مغ خبلؿ تقدضع األسباب  ،وتبخز أىع ىحه األسباب في
البصالة واألمضة واليجخة مغ الخيف إلي السجيشة وزيادة عجد األشفاؿ السذخديغ .
 .4لع يذتخط كبل مغ السذخع السرخؼ والدػداني لمسعاقبة عمى االتجار بالبذخ أف تقتخؼ
ىحه الجخيسة بػاسصة جساعة إجخامضة مشطسة وأف تكػف ذات شابع غضخ وششي .
 .5ولع يكتفي السذخع السرخؼ بعقاب مختكب ىحه الجخائع فقط ؛ بل عمى األكثخ مغ ذلظ
نججه عاقب مغ عمع بيحه أو مجخد وجػد مذخوع الرتكابيا .
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 .6تفخد السذخع الدػداني عغ السذخع السرخؼ بأف جعل عقػبة جخائع االتجار بالبذخ قج
ترل إلي عقػبة اإلعجاـ .
 .7تفخد السذخع الدػداني عغ السذخع السرخؼ بأف جخـ استخجاـ الذبكات العشكبػتضة في
ارتكاب جخائع االتجار بالبذخ .
التػصيات :
.1

عقج الشجوات والجورات السدتسخة في جسضع وزارت الجولة ومخاكد البحثضة والسعاىج
والجامعات لشذخ الػعي القانػني واالجتساعي لمتعخؼ عمي ىحه الجخيسة واإلببلغ
عشيا .

.2

تعديد التعاوف بضغ دوؿ الذساؿ اإلفخيقي والسجتسع الجولي لمقبس عمي الذبكات
اإلجخامضة وإدانتيا وحساية الزحايا وتخحضميع المي بمجانيع سالسضغ بعج ضساف
حقػقيع.

.3

ضخورة تقجيع خجمات الحساية لمزحايا ومداعجتيع في الدعي لمحرػؿ عمي
تعػيس قانػني ومقاضاة مختكبي االتجار بالبذخ .

قائسة السخاجع :
أكال  :القػانيغ .
 .1القانػف السرخؼ رقع  64لدشة  2010بذأف االتجار بالبذخ.
 .2القانػف الدػداني لدشة  2014بذأف مكافحة االتجار بالبذخ .
ثانيا  :السخاجع العامة كالستخررة :
 .1رامضا دمحم شاعخ  ،اإلتجار بالبذخ " قخاءة قانػنضة اجتساعضة "  ،مشذػرات الحمبى الحقػقضة
 ،بضخوت  ،لبشاف  ،الصبعة األولى  2012 ،ـ .
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 .2سعضج أحسج عمى قاسع  ،الحساية الجشائضة لزحايا اإلتجار باألعزاء بالبذخ في القانػف
السرخؼ رقع  64لدشة  2010والقانػف السقارف  ،مجمة الحقػؽ لمبحػث القانػنضة
االقترادية  ،كمضة الحقػؽ  ،جامعة اإلسكشجرية  ،العجد األوؿ  201 ،ـ .
 .3عائذة إبخاىضع البخيسي  ،الػاقع االجتساعي لطاىخة االتجار بالبذخ في دولة " دراسة
مضجانضة "  ،مخكد بحػث الذخشة  ،القضادة العامة لذخشة الذارقة  ،رقع  2011 ، 165ـ
.
 .4محسػد سبلـ زناتي  ،السخأة عشج الخوماف  ،دار الجامعات السرخية  ،اإلسكشجرية ،
 1958ـ .
 .5مسجوح خمضل البحخ  ،ضػاىخ إجخامضة مدتحجثو " االتجار بالبذخ – غدضل األمػاؿ –
االستخجاـ غضخ السذخوع لمبصاقات السرخفضة – إساءة استخجاـ الحاسػب واالنتخنت –
التمػث البضئي "  ،األفاؽ السذخقة ناشخوف . 2012 ،
ثالثا  :األشخكحات كالشجكات كالجكريات :
.1

زياب البجايشة  ،سػء معاممة األشفاؿ " الزحضة السشدضة "  ،دورية الفكخ
الذخشي  ،اإلدارة العامة لذخشة الذارقة  ،مخكد بحػث الذخشة  ،الذارقة ،
مجمج  ، 11عجد . 2002 ، 1

.2

سػزؼ ناشج  ،االتجار بالبذخ بضغ االقتراد الخفي واالقتراد الخسسي ،
مجمة الحقػؽ لمبحػث القانػنضة االقترادية  ،مرخ  ،العجد رقع 2003 ، 2
ـ.

 .3عادؿ حدغ عمي  ،االتجار بالبذخ بضغ التجخيع والضات السػاجية  ،أعساؿ الحمقة العمسضة "
مكافحة االتجار بالبذخ " بالتعاوف مع السشطسة الجولضة لمذخشة الجشائضة – االنتخبػؿ –
والسشطسة الجولضة لميجة  ،الفتخة مغ  2/27إلي  1432 3/2ىػ السػافق / 1/ 25 – 12
 ، 2012جامعة نايف العخبضة لمعمػـ األمشضة  ،مخكد الجراسات والبحػث  ،رقع ، 546
الخياض  1433 ،ىػ  2012 -ـ .
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 .4فػزؼ عمى شعباف درباؿ  ،مذخوعضة الترخؼ في األعزاء بالبذخ دراسة مقارنة بضغ
الذخيعة اإلسبلمضة والقػانضغ الػضعضة أشخوحة ماجدتضخ  ،كمضة القانػف  ،جامعة شخابمذ
 2012 ،ـ .
 .5مسجوح عبج الحسضج  ،الرػرة السعاصخة لبلتجار بالبذخ وأسالضب ارتكابيا " استغبلؿ
األشفاؿ جشدضا "  ،نجوة مكافحة االتجار بالبذخ  ،معيج تجريب الزباط بكمضة الذخشة
بالتشدضق مع القضادة العامة لذخشة أبػ ضبي ومخكد البحػث والجراسات الذخشضة  ،أبػ
ضبي . 2004 ،
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" األمششة األكركبية لميجخة غيخ الذخعية كانعكاسيا عمى سياسات دكؿ شساؿ أفخيقيا
" السغخب كالجدائخ نسػذجا
The Securitization of Illegal Immigration in EuropeanAnd its reflection on
the policies of the north africa countries " Morocco and Algeria as a
model
الجدائخ،1 خجيجة بتقة عبلقات دولضة وإستخاتضجضة جامعة باتشة: األستاذة الباحثة
khadidjabetka@yahoo.com

تعالج ىحه الجراسة إشكالضة أمششة اليجخة غضخ الذخعضة في الخصاب األمشي األوروبي وسضاساتو كجوؿ استقباؿ بإدراجيا ضسغ نصاؽ

:السمخز

 بعجما كانت قزضة اقترادية اجتساعضة مدتفاد مشيا في مخاحل تاريخضة معضشة خاصة مغ، عالع اإلجخاـ واألمغ وفق عالع الدضاسة الصػارغ
 ويكسغ اليجؼ األساسي ليحه الجراسة في الػقػؼ عمى انعكاس ىحه السقاربة عمى سضاسات دوؿ السشذأ، مشصقة شساؿ أفخقضا كجوؿ مرجرة ليا

 ىل نجح خصاب األمششة األوروبي: وىحا بغضة الػصػؿ إلى إجابة ونتضجة أساسضة،مسثمة ليحه السشصقة بالتخكضد عمى كل مغ السغخب والجدائخ
في التجفق مغ حخكات لميجخة غضخ الذخعضة بدضاساتو العسمضة ؟ وكضفضة استجابة دوؿ شساؿ أفخيقضا مغ خبلؿ ىحيغ الجولتضغ في سضاساتيسا تجاه

 متػصمة بحلظ ىحه.ىحه الطاىخة مع ماىػ مصخوح أوروبضا ؟ وىحا باالستشاد عمى مقاربة مشيجضة تجسع السشيج التاريخي والسشيج الػصفي

الجراسة إلى نتضجة أساسضة أف إستجابة دوؿ شساؿ أفخيقضا مسثمة في الجدائخ والسغخب إستجابة أمشضة مكضفة مقاربتيا مع ماىػ مصخوح أوروبضا

بتجخيع الطاىخة واعتساد حمػؿ أمشضة دوف تشسػية مع استثشاء بعس الدضاسات السغخبضة في اآلونة األخضخة بفتح الباب لتدػية الػضعضة اإلدارية
.لمسياجخيغ فػؽ أراضضيا

 الجدائخ،  السغخب، اإلتحاد األوروبي، اليجخة غضخ الذخعضة، األمششة:الكمسات السفتاحية

The summary
This study addressed the problem on securitization of illegal immigration in the
European security discourse and policies as for inclusion within the scope of the crime and
security،according to the world of politics،after the issue of the economic،social،and lesson
learned in certain historical stages،especially in the area of North Africa as supplier،the principal
objective of this study is to identify the impact of this approach on the policies of the countries of
origin represented in this region by focusing on each of Morocco and Algeria،this in order to reach
an answer as a result of essential: The European securitization speech succeeded in the flow of
illegal migration movements practical policies? And how the countries of North Africa through the
two countries in their policies toward this phenomenon with what is being presented in Europe?
This is based on the systematic approach that combines historical approach and methodology
descriptive. Continuous this study to a basic conclusion that the response of the countries of North
Africa were represented in Algeria and Morocco in response to the air-conditioned security
assumed with what is being presented to criminalize the European phenomenon and the adoption
of Security solutions without development،with the exception of some of the policies of Morocco
recently opened the door to settle the administrative status of migrants over the Territory
Keywords :The Securitization،Illegal Immigration،the European Union،Algeria
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مقجمة

لصالسا كانت الخضارات األوروبضة في مجاؿ اليجخة دائسا واضحة ،حضث تخغب أوروبا في ىجخة مشطسة

لتمبضة حاجاتيا االقترادية واالجتساعضة ،وكاف يشطخ إلى اليجخة غضخ الذخعضة باعتبارىا حخكة مخالفة
لمقػانضغ ،وإقامة غضخ مخغػبة ،ألنيا لضدت جدء مغ التخصضط أو التشطضع ،فقج فخضت ىحه اليجخة عمى

أوروبا فػججت نفديا ممتدمة بإيجاد وتصػيخ وسائل وآلضات ججيجة إلدارة شؤوف السياجخيغ غضخ الذخعضضغ

السختقب وصػليع.

يعج الخبط بضغ اليجخة واألمغ والجخيسة في سضاسات اليجخة لمجوؿ السزضفة" اإلتحاد األوروبي " أحج

أبخز السطاىخ الججيجة لميجخة الجولضة ،وقج أصبح ىحا السطيخ أكثخ وضػحا بعج أحجاث  11سبتسبخ

 2001وىجسات مجريج في  11مارس 2004حضث بجأ يشطخ إلى اليجخة غضخ الذخعضة باعتبارىا تيجيجا
محتسبل لؤلمغ القػمي .وىحا الخبط كمو تع عبخ آلضة األمششة.

دوؿ شساؿ أفخيقضا والتي تذكل دوؿ عبػر ودوؿ مشذأ لميجخة غضخ الذخعضة والتي ليا ارتباشات تاريخضة

بأوروبا مغ جية ،وعبخ مذاريع الذخاكة في الحاضخ مغ جية ثانضة لحلظ فإف دورىا ميسا فضسا تصخحو مغ

سضاسات في التعامل مع ىحه الطاىخة  ،فسا ىػ مصخوح أوروبضا مغ مقاربة يشعكذ عمى ىحه الجوؿ

والعكذ صحضح .وكػنيا تكذف العبلقة اإلشكالضة بضغ اإلتحاد األوروبي واآلخخ األكثخ قخبا مسثبل في
دوؿ السغخب العخبي والقارة األفخيقضة.
أىسية الجراسة:

تكسغ أىسضة مػضػع الجراسة في أف أضحى العامل الجيسػغخافي أىع االنذغاالت الكبخػ لمجوؿ في ضل

الست غضخات الجولضة الخاىشة مسثمة في قزايا اليجخة غضخ الذخعضة ،لحلظ تذكل ىحه األخضخة بسثابة االختبار
الحقضقي والتحجؼ حػؿ مجػ اندجاـ سضاسات دوؿ اإلتحاد األوروبي و الجوؿ الذخيكة معيا مسثمة في

مشصقة شساؿ أفخيقضا وججية مذاريع التعاوف بسا يخجـ كبل الصخفضغ عبخ ىحا االختبار.

أىجاؼ الجراسة:

 الػقػؼ عل الدضاسات السصخوحة أوروبضا لسػاجية اليجخة غضخ الذخعضة. إبخاز دور دوؿ شساؿ أفخيقضا مغ خبلؿ السغخب والجدائخ في مػاجية ىحه الطاىخة ومجػ انعكاسسضاساتيا السصخوحة أوروبضا.
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إشكالية الجراسة :تحاوؿ ىحه الجراسة أف تجضب عمى الدؤاؿ السخكدؼ التالي :

كيف تجاكبت سياسات دكؿ شساؿ أفخيقيا مسثمة في كل مغ السغخب ك الجدائخ لميجخة غيخ الذخعية مع
ما ىػ مصخكح أكركبيا ؟

فخضية الجراسة :كيفت دكؿ شساؿ أفخيقيا مسثمة في السغخب كالجدائخ مقاربتيا لميجخة غيخ الذخعية مع

ماىػ مصخكحا أكركبيا أكثخ مسا ىػ مصخكح في ضخكفيا الجاخمية التشسػية ،مع بعس االستثشاءات

اإلندانية في السغخب مؤخ اخ

الجراسات الدابقة:

/1مخسي مذخي؛ أمششة اليجخة غيخ الذخعية في الدياسات األكركبية الجكافع كاالنعكاسات ،مجمة
سضاسات عخبضة ،العجد 15يػلضػ ،2015الرادرة عغ السخكد العخبي لؤلبحاث ودراسة الدضاسات .إذ
تػصل الباحث إلى نتضجة أساسضة أف مفيػـ أمششة اليجخة عبخ عغ التػجيات الدضاسضة لمحكػمات

األوروبضة ،وعغ الشفػذ الدضاسي الحؼ تسمكو السعارضة خاصة الضسضشضة الستصخفة مشيا ،وقج سضص اخ لصابع
األمشي عمى الخصاب األوروبي في معالجة ضاىخة اليجخة ،باالستشاد عمى األبعاد الدضاسضة واالقترادية
واالجتساعضة والحزارية.

/2حسجي كلج الجاه؛ اليجخة غيخ الذخعية بيغ أمششة الخىانات االجتساعية كإشكالية التشسية ،الحراد
مػقع إخباري اقترادي ،عاـ ،متػفخ عمىhttp://www.alhassad.net/article1714.html:

أيغ تػصل الباحث إلى نتضجة أنو :عمى الخغع مغ ضيػر مقاربات ججيجة حاولت تخشضب السشاخ السذحػف

بججلضة األنا واآلخخ ،وتقجيع نفديا ضسغ مشصق الحػار الحزارؼ إال أف ذلظ الحػار يتبلشى أماـ لغة

السرالح ومشصق القػة ،الحؼ شالسا شكل مجخبل واقعضا لقخاءة وفيع مفخدات العبلقة بضغ الذساؿ والجشػب،

فمع يكغ التقارب البخغساتي السخحمي الحؼ جاء الحقا تحت عشػاف الذخاكة "األورو متػسصضة" أو

"األورومغاربضة" لضختبئ شػيبل وراء قشاع التعاوف  ،ويذكل السياجخوف شخفا رئضدضا في ىحه السعادلة الحيغ

بشػ وعسخو أوروبا ،ىع اآلخخ نفدو الحؼ بات اآلف ييجد حزارة الغخب ويتخصج شخيقيا نحػ التصػر
والبشاء .وىػ ما تع تخجستو في سضاساتيا األمشضة تجاه ىحه الطاىخة.

 /3ىذاـ العقخاكي ،سياسة السغخب في مجاؿ اليجخة كالمجػء "األسذ كاألبعاد"،السخكد الجيقخاشي

العخبي ،إذ تػصل الباحث لشتيجة أساسية أف  :السقاربة األمشضة وججت مبخراتيا لجػ السغخب كػف العجيج

مغ السياجخيغ األفارقة غضخ الذخعضضغ يسارسػف أنذصة محطػرة يعاقب عمضيا القانػف :الدخقة ،الشرب،
تخويج السخجرات ،تدويخ العسبلت ،التدػؿ ،الجعارة ،مع مخاعاة السغخب الجانب الحقػقي واإلنداني بسا
يتػجبو العخؼ الجولي مغ جية وليػية السغخب وانتسائيا األفخيقي مغ جية ثانضة .

السحػر األكؿ  :أمششة اليجخة غيخ الذخعية في أكركبا كبمجاف شساؿ أفخيقيا

 /1أمششة اليجخة غيخ الذخعية في الدياسة األمشية األكركبية
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لقج كانت اليجخة عبخ أقصار العالع في ما مزى وحتى أواسط القخف الساضي شضئا مخغػبا فضو ،وضاىخة
صحضة تتبادؿ بسػجبيا السرالح والخبخات ،وأيزا بشاء االقتراد مغ خبلؿ تذغضل الضج العاممة ،ولع تكغ
مػضػع اعتخاض أو مخاقبة مغ العجيج مغ الجوؿ حتى تمظ التي كانت لجييا مقتزضات قانػنضة تشطع الضج

العاممة .وانصبلقا مغ الشرف الثاني مغ القخف الساضي وعمى خمفضة الحخب العالسضة الثانضة عسمت أغمب
دوؿ أوروبا الغخبضة ال سضسا السصمة مشيا عمى حػض البحخ األبضس الستػسط عمى استقصاب العجيج مغ

الضج العاممة ،وذلظ لسا كانت تعانضو في ىحا السجاؿ جخاء نتائج الحخب ،وأماـ ىحا الػضع فقج تجفق الجضل

األوؿ مغ السياجخيغ مغ مختمف الجوؿ اإلفخيقضة ال سضسا مغ دوؿ شساؿ افخيقضا نحػ العجيج مغ الجوؿ
األوروبضة ،ومع تعخض الجوؿ الرشاعضة الغخبضة بأوربا لؤلزمة الشاجسة عغ الصاقة (البتخوؿ) في أواسط

الدبعضشات شخأت معصضات ججيجة تجمت في االستغشاء عغ العجيج مغ الضج العاممة ،مسا تكاثخ معو شمب
العسل مغ لجف مػاششي تمظ الجوؿ ،وىػ ما دفع بالجوؿ الغخبضة إلى مػاجية تجفق السياجخيغ بإغبلؽ

حجودىا .ومع التػقضع عمى اتفاقضة ششغغ 1985دخمت مخحمة ججيجة في التعامل األوروبي مع ىحه

الطاىخة 1.اذ تسضدت ىحه السخحمة ببجاية ضيػر التشاقزات السختبصة بالسياجخيغ الذخعضضغ ومداحستيع أبشاء
البمج األصمضضغ ،2وقج تدامغ ىحا الفعل مع إغبلؽ مشاجع الفحع في كل مغ فخندا وبمجضكا التي كانت

تدتػعب آنحاؾ اكبخ عجد مغ السياجخيغ الذخعضضغ .وفي مقابل ىحا الػضع االحتخازؼ تدايجت رغبة أبشاء
الجشػب في اليجخة تجاه دوؿ الذساؿ ما أدػ إلى إغبلؽ الحجود .ففي  19يػنضػ/حديخاف  1995ومع
دخػؿ "اتفاقضة ششغغ" السػقعة بضغ كل مغ فخندا وألسانضا ولكدسبػرغ وىػلشجا حضد التشفضح تع الدساح

بسػجبيا بحخية تشقل األشخاص السشتسضغ إلى الفزاء األوروبي .لكغ مع دخػؿ كل مغ إسبانضا والبختغاؿ

إلى ىحا الفزاء اتخحت قزضة اليجخة أبعادا غضخ متػقعة السضسا بعج لجػء سمصات مجريج إلى فخض مديج

مغ اإلجخاءات االحت اخزية أماـ أؼ عسمضة ىجخة ججيجة ،وذلظ في محاولة لسشح مػاششضيا مديجا مغ االنجماج

في االتحاد األوروبي .وىشا نبلحع بسجخد دخػؿ اتفاقضة ششغغ حضد الشفاذ في  1995حدع األوروبضػف
مػقفيع تجاه اليجخة غضخ الذخعضة وىحا بإضفاء الصابع األمشي عبخ عسمضة األمششة لجأت مغ خبلليا الجوؿ

األوروبضة إلى نيج سضاسة أمشضة صارمة عبخ تشفضح مقخرات "القانػف الججيج لميجخة" والحؼ يدتشج إلى تبشي

إج اخءات صارمة بخرػص مدألة التجسع العائمي ،وإبخاـ اتفاقضات مع دوؿ الجشػب حػؿ تخحضل
السياجخيغ غضخ الذخعضضغ .وكخد فعل تجاه ىحه الدضاسة بجأ ما يعخؼ اآلف باليجخة غضخ الذخعضة/الدخية

والتي تحضل عمى عسمضة االلتحاؽ بالجيار األوروبضة بجوف وجو قانػني.
1

3

السسمكة السغخبضة ،و ازرة العجؿ" ،دعع إنفاذ القانػف والتعاوف القزائي بضغ دوؿ السرجر والسقرج والعبػر استجابة لتيخيب السياجخيغ" متػفخ عمى

https://carjj.org/.../%20:حػؿ20%اليجخة20%الدخية20%-20%السغخب1

 -2الجديخة نت"،محصات في تاريخ اليجخة غضخ الذخعضة" ،تاريخ الترفح/2018/01/03:سا،14:22متػفخ عمىhttp://www.aljazeera.net/
 -3رشضج بغ فخيحة ،جخيسة مغادرة اإلقمضع الػششي برفة غضخ شخعضة،بحث مقجـ لشضل متصمبات درجة الساجدتضخ في العمػـ الجشائضة واإلجخاـ  ،كمضة الحقػؽ  ،جامعة
أبػ بكخ بمقايج تمسداف ،كمضة الحقػؽ ،2010-2009 ،ص 06
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الفعل الخصابي :
يذسل جسمة التعابضخ والسفخدات التخرضرضة السدتخجمة مغ قبل الفػاعل األمشضة لسخاشبة التيجيج

الػجػدؼ الحؼ يػاجو الكضاف السخجعي .فبالشدبة لمخصاب األوروبي أشارت السفػضضة األوروبضة لمسخة

األولى  1994إلى الحاجة لشطخة شاممة لسحاربة اليجخة غضخ الذخعضة ،ولع يعج يشطخ إلضيا كخصخ

لبلقتراديات الػششضة بل كسذكمة عالسضة وحثت السفػضضة عمى ضخورة درغ السياجخيغ غضخ الذخعضضغ،
وفي  2001أقخ السجمذ األوروبي أف اإلدارة الجضجة لمدضصخة عمى الحجود الخارجضة لئلتحاد ستداعج عمى

تعديد السعخكة ضج اإلرىاب .

1

وبرعػد أحداب الضسضغ الستصخؼ في أوروبا وكدائيا قػة في االنتخابات مثل حدب الجبية الػششضة في

فخندا وحدب الحخية في الشسدا وحدب جضػبضظ في السجخ وحدب الحخية في ىػلشجا ،ربصت في خصاباتيا
بضغ األمغ واليجخة ،وإقخارىا باستعراء إمكانضة تحقضق السػائسة واالندجاـ بضغ السياجخيغ والقضع األوروبضة

سػاء تعمق األمخ بأسمػب الحضاة أو بشسط الثقافة الدضاسضة (الدائجة) وتشدع نحػ ترػر السياجخيغ كعجو
لميػية والقضع األوروبضة السذتخكة وألمشيا السجتسعي.

2

أ /التيجيج الػجػدي لميجخة غيخ الذخعية :ونعشي بو شبضعة التيجيج الحؼ تحسمو اليجخة غضخ الذخعضة مغ
وجية نطخ الخصاب األوروبي عمى أمشو.

/1إخالؿ باليػية السجتسعية:
يقجـ الخصاب األوروبي مفيػـ اليجخة غضخ الذخعضة في سضاستو العامة قاصجا بو الجخػؿ والبقاء غضخ

الذخعي في الجوؿ األعزاء .إذ يمخز الكاتب والسحمل كخيدتػفخ كالجكيل في كتابو عغ "قزايا اليجخة

كاإلسالـ" ،إلى أف مذكمة أوروبا األساسضة مع اإلسبلـ خاصة ،ومع قزضة اليجخة عامة .إذ تعبخ عغ
قمقيا بأف تفخض الجالضات السدمسة في أوروبا قضسيا وعاداتيا وأفكارىا عمى السجتسع األوروبي وانخخاط

األجضاؿ الججيجة مشيا في العسل الدضاسي مسا يشعكذ ذلظ عمى مصالبيع وسمػكيع االنتخابي ،والتخػؼ

مغ فتح وإعادة الشطخ في قزايا مجتسعضة يعتقج األوروبضػف أنيا قج حدست إلى األبج.

3

 /2إخالؿ بالبشاء الجيسػغخافي :حضث أف التجفق السدتسخ لمسياجخيغ غضخ الذخعضضغ إلى أوروبا سضؤدؼ في
نياية السصاؼ إلى تيجيج كضاف الدكاف األوروبضضغ األصمضضغ.

 -1عادؿ زقاع عادؿ زقاع " ،السعزمة األمشضة السجتسعضة ،خصاب األمششة وصشاعة الدضاسة العامة " ،السجمة الجدائخية لمدضاسة العامة  ،العجد األوؿ ،سبتسبخ
، 2011ص  ،ص ص .79-78
K. Seray: “Securitization of Migration in Europe: The Obstacle in front of European Values,” The Journal of Turkish -2
http://www.turkishweekly.net/op-ed/2714/securitization-of-migration-in-europe-the-:45, available at:/152018-01/21Weekly,
.obstacle-in-front-of-european-values.htm
 -3كارف أبػ الخضخ" ،مبلمح حػؿ الججؿ األوروبي اليجخة واإلسبلـ" ،مجمة الدضاسة الجولضة  ،العجد  ،172أكتػبخ  ،2010ص ص .90-89
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/3اإلخالؿ بالشػاحي األمشية :نط اخ لكػف السياجخيغ غضخ الذخعضضغ ال يحسمػف ىػيات إثبات الذخرضة،
فيحا ما يعشي أنو في حالة ارتكابيع لمجخائع ال يسكغ التعخؼ عمى السختكب الحقضقي ليحه الجخائع وبالتالي

تفذي السذاكل والسجخمضغ في السجتسعات األوروبضة.

/4اإلخالؿ بالػضع االقترادي :رغع أف السياجخيغ غضخ الذخعضضغ يعتبخوف أىع مرجر لمضج العاممة
الخخضرة ،إال أف ىحا في حج ذاتو يعج مذكبل أساسضا وخمبل في سػؽ العسل األوروبضة ،باعتباره مشافدا
قػيا لؤليجؼ العاممة السحمضة ،وذلظ نتضجة النتذار العسالة العذػائضة غضخ الزخورية و ذات اإلنتاجضة

السشخفزة و ضيػر سػؽ ضل مػازية لمعسالة الستدممة التي تقبل بأجػر أقل وكحا شخوط قاسضة لمعسل،

إضافة إلى زيادة تفذي البصالة في الجوؿ األوروبضة نتضجة لتفذي الضج العاممة الخخضرة التي تقبل القضاـ

باألعساؿ الذاقة التي يخفزيا األوروبضضغ األصمضضغ.

1

/5مذكمة األقميات:إف نياية الحخب الباردة وماحسمتو مغ تغضخات في الداحة الجولضة ،أدت إلى تراعج
األفكار القػمضة التي خمقت العجيج مغ الحخوب والشداعات داخل حجود الجولة الػاحجة وبالتالي فتأثضخ اليجخة

غضخ الذخعضة عمى الشسػ الجيسػغخافي ،وكحا الػاقع الدكاني في أوروبا قج يؤدؼ إلى خمق أقمضات تصالب

بحقػقيا ما يعشي أف اليجخة غضخ الذخعضة أصبحت بحلظ أزمة و مذكمة تيجد أوروبا في عقخ دارىا.

/6مذاكل صحية :السياجخيغ غضخ الذخعضضغ قج يكػنػف مرج ار لشذخ األوبئة و األمخاض مثل :االيجز،
التياب الكبج الػبائي ،باإلضافة إلى كػنيع ال يتػافخوف عمى اإلمكانضات البلزمة لتحسل دفع تكالضف و
نفقات العبلج ومعطسيع ال يجخمػف في مطمة التأمضغ الرحي.

2

/7السذاكل االجتساعية:

نط اخ لمطخوؼ االجتساعضة الدضئة التي يعاني مشيا السياجخوف غضخ الذخعضػف ،فقج ارتبصت ضاىخة اليجخة
غضخ الذخعضة بالعجيج مغ السذاكل كتجارة السخجرات القادمة مغ بعس دوؿ الذخؽ األوسط ،شساؿ إفخيقضا

 ،أفغاندتاف  ،شخؽ أوروبا و أمخيكا البلتضشضة الستجية نحػ أوروبا الغخبضة مغ خبلؿ التشقل عبخ  :روسضا ،
تخكضا و جشػب البحخ الستػسط.كسا تختبط ىحه الطاىخة بسذاكل أخخػ انتذخت بكثخة في السجتسع

األوروبي و أصبحت بحلظ تيجد استق اخره و أمشو و التي تسثمت في شبكات التجارة بالبذخ و الجعارة

خاصة مغ دوؿ شخؽ أوروبا مثل  :دوؿ البمصضق ،روسضا ،أوكخانضا ،رومانضا .ىحه الذبكات تعسل عمى

السدتػػ الجولي ،و تزع أفخاد مغ جشدضات مختمفة سػاء بحلظ مغ دوؿ السشذأ و كحا العبػر و أيزا دوؿ

الػصػؿ و ذلظ مغ خبلؿ التذارؾ مع عرابات الجخيسة السشطسة ،كسا تختبط اليجخة غضخ الذخعضة بجخائع

1

- Khalid Koser, Irregular migration, state security and human security, A paper prepared for the Policy Analysis and
Research Programmeof the Global Commission on International Migration , University College London , September
2005,P.11.
 -2بذخػ شضػط  ،تيجيجات اليجخة غضخ الذخعضة عمى األمغ األوروبي ،تاريخ الترفح/2018/01/20:سا ،23:38متػفخ عمى :
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com
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التدويخ  ،الخشػة  ،االختبلس ،و جخائع االعتجاء عمى األشخاص ،األمػاؿ و األغخاض خاصة إذا لع يجج

السياجخيغ غضخ الذخعضضغ عسبل يقتاتػف مشو.

1

ب /الفاعل األمشي:

انتقمت اليجخة مغ الحكػمات كفػاعل أمشضة إلى اإلتحاد األوروبي كفاعل كمي كسا أف تقجيخ اإلتحاد

األوروبي لمتيجيجات الججيجة بذكل فعاؿ إال بعج أحجاث 11سبتسضخ  ،2001وىػ ما لخرو في الػثضقة

اإلستخاتضجضة لئلتحاد في كل مغ اإلرىاب وأسمحة الجمار الذامل واليجخة الدخية إذ يؤكج كل مغ
 mitsileagsو monarو reesفي  2003أف اإلتحاد األوروبي أصبح فاعبل أمشضا بدخعة استثشائضة

ومؤسذ سخيع لدضاسات مػاجية التيجيجات السحدػسة ،ويدعى إلى احتػاء ضاىخة تجفق السياجخيغ اآلتضة
مغ الجشػب برفة عامة وشساؿ أفخيقضا برفة خاصة.

2

ج/اإلجخاءات كالدياسات:
تست تخجسة عسمضة أمششة اليجخة غضخ الذخعضة في جسمة الدضاسات بإنذاء وكالة فخونتكذ واعتساد

نطاـ مخاقبة مخكب ،إضافة إلى إشخاؾ وحجات أخخػ في العسمضة لجػ دوؿ السشذأ والعبػر مغ خبلؿ
اتفاقات العػدة وعبخ مذاريع الذخاكة والجػار وغضخىا لسػاجية ىحه الطاىخة.

/1أسمػب التخحيل:قاـ السجمذ األوروبي في أكتػبخ  2008بتبشي "االتفاؽ األوروبي الخاص باليجخة"،
وىػ حجخ أساس سضاسة اليجخة أثشاء فتخة الخئاسة الفخندضة لبلتحاد األوروبي في الشرف الثاني مغ عاـ

 2008في مضثاؽ اليجخة والمجػء األوروبي .ويفخض االتفاؽ غضخ السمدـ رقابة أشج عمى لع شسل أسخ
السياجخيغ ،ويجعػ دوؿ االتحاد األوروبي إلي الدعي لتبشي الصخد ودفع الشقػد لمسياجخيغ لكي يعػدوا إلي

ببلدىع ،والعػدة لمجخػؿ في اتفاقات مع دوؿ األصل ،إلبعاد السياجخيغ غضخ الذخعضضغ.

/2أسمػب االحتجاز :قامت دوؿ االتحاد األوروبي بإنذاء مخاكد اعتقاؿ خاصة بالسياجخيغ غضخ

الذخعضضغ ،الحيغ يتع إلقاء القبس عمضيع عمى الدػاحل األوروبضة ،حضث يحتجدوف بيا حتى يتع تخحضميع
إلي بمجانيع ،وقج سسح القانػف الججيج الرادر عغ البخلساف األوروبي في عاـ  2008باحتجاز السياجخيغ
غضخ السػثقضغ ،وممتسدي المجػء الحيغ لع يػافق عمي شمباتيع ومشيع األشفاؿ غضخ السرحػبضغ بالكبار لسجة

أقراىا  18شي اخ مع الدساح بالحطخ لسجة خسذ سشػات عمى الجخػؿ إلي االتحاد.
 /3اآلليات السؤسداتية "فخكنتكذ نسػذجا":

تعتبخ الػكالة األوروبضة إلدارة الحجود فخونتاكذ الجياز الجولي الػحضج الحؼ وضع خرضرا مغ أجل
مخاقبة الحجود بل ويسكغ القػؿ أنو وضع ألجل صج وفػد اليجخة التي تقرج أوروبا ،ولقج تع إنذاؤىا مغ

السخجع نفدو2

1

-عادؿ زقاع  ،السخجع الدابق الحكخ  ،ص .79
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قبل االتحاد األوروبي عبخ مخاحل عجيجة ،إذ كانت بجاية بشاء ىحه الػكالة مغ خبلؿ اتفاقضتي ديببلف

األولى والثانضة بضغ عامي  2000و ،2001والتي أقخت السدؤولضة بضغ األشخاؼ في مضجاف المجػء ثع في
جػاف مغ عاـ  2002أقخ السجمذ األوروبي مذخوع التدضضخ السذتخؾ لػفػد اليجخة ،خمز إلى اعتساد
بخنامج الىاؼ الحؼ تع مغ خبللو تأشضخ الدضاسة األوربضة لسجة خسذ سشػات.

1

يقع مقخ ىحه الػكالة في "فضخسػفي" ببػلػنضا فإف الجور السشتطخ مشيا كبضخ ،وذلظ مغ خبلؿ السضدانضة

السخررة ليا والتي بمغت  88.8ممضػف أورو في عاـ  ،2009و 87.9ممضػف أورو سشة  .2010ومغ
خبلؿ الػسائل التي سخخت ليا بحضث تستمظ  26شائخة مخوحضة و 22شائخة صغضخة و 113باخخة إضافة

إلى  476شاحشة مجيدة بسعجات لسكافحة اليجخة الدخية ،كالخادارات الستحخكة والكامضخات الح اخرية وأجيدة
تخصج دقات القمب.

2

مغ مياـ فخونتاكذ ما يمي:

-تشدضق التعاوف بضغ الجوؿ األعزاء في السجاؿ األمشي.

 تحمضل السخاشخ التي تيجد الجوؿ األعزاء لتسكغ كل عزػ بعج ذلظ مغ الخبخة التي تكتدبيا خاصةفضسا يتعمق بتجريب حخس الحجود.

 تقجيع السداعجة التقشضة البلزمة وكل ما يتعمق بحلظ مغ السعمػمات التي تحرل عمضيا مغ خبلؿالبحػث التي تقػـ بيا ،غضخ أف الجانب األكثخ أىسضة بالشدبة لسياميا يتسثل في وضعيا تحت ترخؼ

الجوؿ األعزاء لفخؽ تجخل سخيعة في الحالة التي يقتزي فضيا ذلظ.

ومغ بضغ العسمضات التي قامت بيا فخونتاكذ مشيا عسمضة نػتضمػس عاـ  2008التي ركدت عمى تجفق

السياجخيغ بضغ شساؿ إفخيقضا وإيصالضا ومالصة.

 /2سياسات دكؿ السغخب العخبي تجاه اليجخة غيخ الذخعية " السغخب كالجدائخ نسػذجا"

تذكل الجوؿ السغاربضة شخؼ مخكدؼ في معادلة اليجخة غضخ الذخعضة كػنيا متغضخ مدتقل في ىحه الطاىخة
مغ جية ،ولسا تصخحو مغ سضاسات وانعكاسيا عمى الدضاسات السصخوحة أوروبضا مغ جية ثانضة.

 /1الدياسة الػششية السغخبية:

بالشدبة لمسغخب الحؼ يعتبخ أكثخ البمجاف السعشضة باليجخة فيػ البمج األوؿ عخبضا وأفخيقضا في مجاؿ

ترجيخ السياجخيغ غضخ الذخعضضغ ،كسا يعتبخ الػجية السفزمة لمعبػر باتجاه أوروبا عمى أساس قخب

السدافة بضغ القارتضغ األوروبضة واإلفخيقضة في مزضق جبل شارؽ ،حضث ال تتعجػ السدافة بضغ السغخب

واسبانضا التي أصبحت تفخض التأشضخة السغاربضة مشح1991عغ  14كمع ،إضافة إلى وجػد مدتعسختضغ
اسبانضتضغ وىسا سبتة وممضمة عمى الجانب الجشػبي .وىػ ما يجعل ىحا البمج يقجـ كل الخجمات البلزمة

 -1نادية وفتضحة لضتضع  ،البعج األمشي في مكافحة اليجخة غضخ الذخعضة الى أوروبا" الدضاسة الجولضة( ،األىخاـ الخقسي) ،تاريخ الترفح2018/01/23:
/سا،20:05:متػفخ عمىhttp://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=409039&archid=12 :
Rodier Claire. Frontex, l'agence toutrisque, plein droit. 2010/4 n°87, P 10.-2
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لمخاغبضغ في اليجخة بصخؽ غضخ شخعضة ال تتػافخ في غضخه ،ىحه الخجمات تقتخحيا شبكات التيخيب الكثضخة

السشتذخة فضو 1.وىػ ما استجعى عمى السغخب تبشي جسمة اإلجخاءات لسكافحة ىحه الطاىخة والستسثمة فضسا
يمي:
أ/السقاربة التذخيعية لطاىخة اليجخة غيخ السذخكعة في ضل القانػف السغخبي

إف قانػف  1949/11/08الحؼ كاف يشطع اليجخة الدخية وىػ يخجع لعيج الحساية لع يعج يدايخ

التصػرات السخحمضة التي عخفيا مضجاف اليجخة غضخ السذخوعة .فجعت الزخورة إلحجاث تذخيع ججيج يػاكب

ويحكع ىحه الطاىخة .فجاء قانػف رقع  03-02الرادر بتاريخ  2003/11/11الستعمق بإقامة ودخػؿ

األجانب إلى السسمكة السغخبضة وباليجخة غضخ الذخعضة ،يحجد كضفضة دخػؿ وإقامة األجانب فػؽ التخاب

السغخبي ،ولػضع نطاـ عاـ يقشغ شخوط دخػؿ البمج واإلقامة بو ويحجد تجابضخ قانػنضة تيجؼ إلى محاربة
اليجخة الدخية وفخض عقػبات زجخية صارمة عمى العرابات والذبكات اإلجخامضة ،وقج تع سغ تخسانة

قانػنضة في مجاؿ اليجخة ومػاكبتيا لمسدتججات التي شغت عمى الداحة العالسضة في العقػد األخضخة إضافة

إلى ما أقجمت عمضو الدمصات العسػمضة مغ تجشضج كل الصاقات البذخية والسادية السسكشة لذغ حخب عمى

ىحه الذبكات ،والكل في ضل سضادة القانػف والػفاء بااللتدامات الثشائضة والجيػية والجولضة.

2

جخـ السذخع السغخبي مغ خبلؿ القانػف رقع  02.03اليجخة الغضخ الذخعضة والسداعجة عمضيا وتشطضسيا،

حضث عاقبت السػاد  51 ، 50و 52مشو بعقػبات حبدضة ومالضة كل شخز غادر التخاب السغخبي برفة
سخية أو قجـ مداعجة أو عػنا لذخز آخخ مغ أجل نفذ الغاية سػاء كاف ىحا الذخز يزصمع بسيسة

قضادة قػة عسػمضة أو كاف يشتسي إلضيا ،أو كاف مكمفا بسيسة السخاقبة ،أو كاف مغ السدؤولضغ ،أو األعػاف

أو السدتخجمضغ العاممضغ في الشقل البخؼ ،أو البحخؼ ،أو الجػؼ ،أو في أية وسضمة أخخػ مغ وسائل الشقل

أيا كاف الغخض مغ استعساؿ ىحه الػسائل ،كسا عاقبت السادة  52مغ نفذ القانػف بالحبذ والغخامة كل
شخز نطع أو سيل دخػؿ أشخاص مغاربة أو أجانب برفة سخية إلى التخاب السغخبي أو خخوجيع مشو

بإحجػ الػسائل السذار إلضيا أعبله سػاء كاف ذلظ مجانا ،أو بعػض بل شجد في العقػبة مغ الحبذ إلى
الدجغ والغخامة إذا ارتكبت تمظ األفعاؿ برفة اعتضادية ،أو مغ شخؼ عرابة ،أو بشاء عمى اتفاؽ مدبق،

وترل العقػبة إلى الدجغ السؤبج إذا أدت تمظ األفعاؿ إلى السػت.

3

ب/بخنامج العػدة

 -1ػثس انًانك طاٚش ،انًطجغ انساتك انصكط ،ص129
- Khadija Elmadmad , Les Migrants et leurs droits au Maghreb, Maroc, Université Hassan II Ain
Shams,2004,p111.
ٔ - 3ظاضج انؼسل ،زػى إَفاش انمإٌَ ٔانتؼأٌ انمضائ ٙت ٍٛزٔل انًظسض ٔانًمظس ٔانؼثٕض استجاتح نتٓطٚة انًٓاجط ،"ٍٚانًًهكح انًغطتٛح
،تاضٚد انتظفح/2018-05-14 :سا ، 14:58يتٕفط ػهٗ:
http://ar.edulibs.org/get_paper.php?id=175352
2
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يجػز ألؼ مغ األجانب السقضسضغ عمى األراضي السغخبضة ،سػاء برػرة شخعضة أو غضخ شخعضة ،ويخغب في

العػدة إلى ببلده االستفادة مغ التديضبلت التي تقجميا الحكػمة السغخبضة وبعس السؤسدات مثل OIM

والسشطسات الخضخية مثل  CARITASووفقا لحلظ أبجػ العجيج مغ السياجخيغ مغ جشػب الرحخاء الكبخػ

رغبتيع في العػدة إلى ببلدىع األصمضة وتسكشػا مغ االستفادة مغ تجابضخ العػدة الصػعضة التي نطستيا الحكػمة

السغخبضة و  OIMكجدء مغ مكافحة اليجخة غضخ الذخعضة .وقج أدت ضاىخة اليجخة غضخ الذخعضة بالدمصات

السغخبضة ،بالتعاوف مع االتحاد األوروبي وبعس السشطسات وال سضسا  OIMإلى تشفضح بخامج العػدة الصػعضة
السجعسة ،حضث يسكغ ألؼ شخز يقضع بصخيقة غضخ مذخوعة في السغخب و أو يخغب في العػدة إلى ببلده
االستفادة مغ ىحه البخامج.

1

ج /اتفاقيات إعادة الجخػؿ

في فبخايخ  ، 1992وقعت السغخب وأسبانضا عمى اتفاؽ إعادة الجخػؿ عقب عسمضة السرالحة ،والتي تع

عقجىا رسسضا بعج التػقضع عمى معاىجة الرجاقة وحدغ الجػار في  4يػلضػ 1991إال أنيا لع تجخل حضد الشفاذ
الكامل  ،1992يدسح ىحا االتفاؽ بإعادة دخػؿ السػاششضغ بالشدبة لؤلشخاؼ الستعاقجة ،فزبل عغ مػاششي

الجوؿ األخخػ ،ولقج عخقمت التػتخات الجبمػماسضة بضغ البمجيغ التعاوف الثشائي في مجاؿ إعادة الجخػؿ ،وال سضسا
في ضل حكػمة خػسضو ماريا  .1996إال أنو في أكتػبخ  ، 2005أعادت السغخب تشذضط شخط إعادة الجخػؿ

الػارد في االتفاؽ مع اسبانضا في معاىجة حدغ الجػار السػقعة في 1993والستزسغ لذخط إعادة الجخػؿ ،وذلظ
باستقباؿ  73مياج اخ مغ جشػب الرحخاء الكبخػ نجحػا في اجتضاز الدضاج في سبتة في  ،2007بجأ تشفضح مادة

الجػار األوروبي والذخاكة عمى ممف يحتػؼ عمى  654ممضػف يػرو لمفتخة مغ 2010-2007

2

د /ىيئات لخصج السياجخيغ كمخاقبة الحجكد

وفي عاـ  2003تع إنذاء ىضئات وششضة لسكافحة اليجخة غضخ الذخعضة وشبكات االتجار بالبذخ
بخعاية حكػمضة لمسمظ وتسثمت في مؤسدة اليجخة ورصج الحجود حضث تزصمع بسياـ أساسضة إستخاتضجضة

وششضة إقمضسضة لسخاقبة الحجود إذ تتسخكد في كل ششجة ،وتصػاف ،والحدضسة ،والشاضػر ،والعخائر ،ووججة،

والعضػف ،مع وجػد لجاف محمضة في السحافطات األخخػ إذ تعسل عمى تقجيع ونقل السعمػمات بذاف اليجخة

غضخ الذخعضة.3

ق/البعج التشسػي اإلنداني في السقاربة السغخبية

يبلحع ججية السغخب عشج انعقاد السؤتسخ الػزارؼ األورو-إفخيقي حػؿ اليجخة والتشسضة ،والسشعقج في

الخباط في يػلضػ  ، 2006ودعػاه إلعتساد خصة سضاسضة و استخاتضجضة ججيجة لتسخكد قػؼ في أفخيقضا،
وحاجتو إلى ضساف ود الجوؿ األفخيقضة ،وحاجتو إلى فظ كل ألغاز العسمضة األمشضة في إشار نيجو

 -1يػرمضج لميجخة  ،2التذخيعات والسؤسدات والدضاسات التي تحكع اليجخة بالسشصقة األورومتػسصضة  ،2011-2008 ،ص.222

 -2يػرمضج لميجخة  ،2السخجع الدابق الحكخ ،ص.23

3- Khadija Elmadmad,Op.cit,p204.
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االستباقي ،ومخاعاة اللتداماتو بسقتزى القانػف الجولي ،و تقجيخه لمجانب اإلنداني والتزامشي ،فقج أقخ
بػجػد أعجاد مغ السياجخيغ جشػب الرحخاء فػؽ إقمضسو يقجروف باآلالؼ ،و أعمغ مشح  2014عغ نيجو

سضاسة استثشائضة في مضجاف اليجخة ،بفتح الباب لتدػية الػضعضة اإلدارية لمسياجخيغ فػؽ تخابو ،وىي اآلف
في ندختيا الثانضة مشح مشترف ديدسبخ .2016

"ففي إشار االحتخاـ التاـ اللتداماتو الجكلية ،خاض السغخب رىاف تبشي سياسة كششية رائجة في

السشصقة ،إندانية في مقاربتيا ك مدؤكلة في خصػاتيا ،كتخاعي حقػؽ السياجخيغ كالالجئيغ األساسية
تساـ السخاعاة مغ حيث مقاصجىا كنعبخ ىشا عغ اعتدازنا بالجعع الكبيخ الحي لقيتو ىحه السبادرة ،خاصة
عمى السدتػييغ اإلفخيقي كاألكركبي ،كنعيج شخح السقتخح السغخبي إلقامة “ائتالؼ إفخيقي لميجخة

كالتشسية” ،يشصمق مغ ىحه السبادرة ،كيذكل إشا ار مػحجا يبحث مخاشخ اليجخة غيخ الذخعية ،كفخص
اليجخة القانػنية كالتشسية السذتخكة التي البج مغ تحقيقيا كالتي تعكذ السدؤكلية السذتخكة بيغ أكركبا

كإفخيقيا في ىحا السجاؿ"

1

وقج سصخ دستػر  2011مغ خبلؿ الجيباجة والباب الثالث حساية لمحقػؽ والحخيات وفق ما تع

الستعارؼ عمضو دولضا ،وبالتالي فاف دستػر  2011باعتباره أسسى وثضقة قانػنضة تدعى تشطضع العبلقة بضغ

الدمط و ضبط التػازنات داخل الشطاـ الدضاسي السغخبي فإنو كجالظ يدعى إلى تػزيع الحقػؽ والحخيات
بذكل متداوؼ بضغ السػاشغ السغخبي والسياجخ،مع تػفضخه لزسانات مؤسداتضة مغ أجل الجفاع عغ حقػؽ
السياجخيغ والتخافع حػليا عبخ إعجاد تقاريخ وتقجيسيا لدمصات السعشضة بإعجاد الدضاسات العسػمضة في
مجاؿ اليجخة ،وىجا ما تبضغ مغ خبلؿ إعجاد التقخيخ السػضػعاتي حػؿ واقع اليجخة بالسغخب حضث رفعو

إلى السمظ دمحم الدادس الحؼ دعا الحكػمة إلى اإلسخاع بػضع إستخاتضجضة وششضة إلدماج السياجخيغ
األفارقة غضخ الذخعضضغ وفق مقاربة حقػقضة و إندانضة ثع تعديد السقاربة األمشضة عبخ مخاقبة حجود مع

الجدائخ ومػريتانضا وأوروبا

2

/2الدياسة الػششية الجدائخية
إلى وقت قخيب ججا لع يكغ ىشاؾ تذخيع يعالج اليجخة غضخ القانػنضة في الجدائخ التي تشامت فضيا

بذكل كبضخ في الدشػات األخضخة ،وأصبحت دولة مرجرة لمسياجخيغ غضخ الذخعضضغ بعجما كانت دولة
عبػر ،حضث اقترخت وسائل السكافحة عمى حسبلت التػعضة اإلعبلمضة وخصب األئسة في السداجج ،وفي

جػ استضاء كبضخ مغ شخؼ الشػاب في البخلساف الجدائخؼ ومشطسات أخخػ3.إلى غاية صجور قانػف 2009

الحؼ جخـ فضو السذخع الجدائخؼ اليجخة غضخ الذخعضة تحت عشػاف"الجخائع السختكبة ضج القػانضغ الستعمقة
1ىذاـ العقخاوؼ ،سضاسة السغخب في مجاؿ اليجخة والمجػء "األسذ واألبعاد"،السخكد الجيقخاشي العخبي ،يػـ  ،13،05،2018سا  ،13:02متػفخ عمى:

http://democraticac.de/?p=47770
2ىذاـ العقخاوؼ ،السخجع الدابق الحكخ

-3دمحم رضا التسضسي  " ،اليجخة غضخ القانػنضة مغ خبلؿ التذخيعات الػششضة والسػاثضق الجولضة" ،دفاتخ الدضاسة والقانػف ،الجدائخ ،العجد الخابع ،جانفي  ،2011ص،
.226
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بسغادرة التخاب الػششي(قانػف رقع1-09السؤرخ في  25فبخايخ  )2009بشز السادة  175مكخر حضث

تشز عمى:

"دكف اإلخالؿ باألحكاـ التذخيعية األخخى الدارية السفعػؿ يعاقب بالحبذ مغ شيخيغ إلى ستة

أشيخ كبغخامة مغ 20.000دج إلى 60.000دج أك بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ ،كل جدائخي أك أجشبي
مقيع يغادر إقميع الػششي برفة غيخ شخعية ،أثشاء اجتيازه أحج مخاكد الحجكد البخية أك البحخية أك

الجشػبية ،كذلظ بانتحالو ىػية أك باستعساؿ كثائق مدكرة أك أي كسيمة احتيالية أخخى لتخمز مغ
تقجيع الػثائق الالزمة أك مغ القياـ باإلجخاءات التي تػجبيا القػانيغ كاألنطسة الدارية السفعػؿ ،تصبق

نفذ العقػبة عمى كل شخز يغادر اإلقميع الػششي عبخ مشافح أك أماكغ غيخ مػاز الحجكد".

1

وىشا جخـ السذخع الجدائخؼ السغادرة غضخ الذخعضة لمتخاب الػششي أيا كانت الصخيقة السدتعسمة في

ذلظ البخ والبحخ أو الجػ ،وأيا كانت الػسضمة االحتضالضة السدتعسمة في ذلظ مغ تدويخ الػثائق الخسسضة ،أو

عجـ القضاـ باإلجخاءات التي تػجييا القػانضغ واألنطسة مع عقػبة الحبذ لمذيخيغ إلى ستة أشيخ ()6
بغخامة مالضة قجرىا  20.000إلى 60.000دج.

كسا نز ىحا القانػف عمى تجخيع تيخيب السياجخيغ في مػاده  303مكخره إلى غاية  303مكخر،41
حضث قجـ تعخيفا لتيخيب السياجخيغ ،مفاده ":أنو القضاـ بتجبضخ الخخوج غضخ السذخوع مغ التخاب الػششي

لمذخز ،أو عجة أشخاص مغ أجل الحرػؿ برػرة مباشخة أو غضخ مباشخة عمى مشفعة مالضة أو أؼ

مشفعة أخخػ" .ونز عمى عقػبة تيخيب السياجخيغ والتي قجرىا بالحبذ مغ ثبلث سشػات إلى خسذ
سشػات وبغخامة مالضة تقجر بضغ  300.000دج إلى  500.000دج ،وجعل ىحه العقػبة خاضعة لطخوؼ

التذجيج إذا كاف بضغ األشخاص السيخبضغ قاصخ أو تعخيس حضاة أو سبلمة السياجخيغ السيخبضغ لمخصخ أو
تخجضح تعخضيع لو ،أو معاممتيع مػعاممة ال إندانضة أو ميضشة وذلظ بعقػػبة  5سشػات إلى عذخ سشػات

وبغخامة مالضة مغ  5000.000دج إلى 1.000.000دج.

2

في إشار التحكع في اليجخة غضخ الذخعضة تدتعضغ الجدائخ بجسمة السرالح األمشضة لسكافحة ضاىخة

اليجخة غضخ الذخعضة والستسثمة فضسا يمي :

أ /مجسػعة حخاس الحجكد( :)GGFوىي مجسػعة تابعة لػحجات الجضر الػششي الذعبي تعسل عمى شػؿ

الحجود البخية الجدائخية وتزسغ الحخاسة الجائسة بفزل وجػد وحجات راجمة وأخخػ متشقمة مكمفة بسبلحقة
وإفذاؿ كل محاوالت التيخيب أو دخػؿ اإلرىابضضغ واليجخة الدخية .إذ تسكشت مرالح حخاس الحجود مغ

تػقضف مئات األفخاد مغ جشدضات مختمفة بتيسة اليجخة غضخ الذخعضة.

ب/حخاس الدػاحل :وىي مرمحة تابعة لػ ازرة الجفاع الػششي تتكفل أساسا بحخاسة الذػاشئ الجدائخية
وحسايتيا مغ كل محاوالت التيخيب البحخؼ ،حضث تقػـ بتجخبلت وإحباط كل محاوالت تيخيب األشخاص
-1الجخيجة الخسسضة الجدائخية السعجلة والسترمة بقانػف العقػبات ،01 09العجد ،15في تاريخ 8مارس،2009ص.04

 -2ت،عبج الكخيع ،قانػف العقػبات مجعسا بق اخرات السحكسة العمضا ،الجدائخ ،دار الجديخة لمشذخ والتػزيع  ،2010،ص.111
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والدمع وتزسغ الحخاسة لمبػاخخ األجشبضة .ولمضقطة الجائسة والفعالضة والدخعة أثشاء التجخل أصبح مغ

الرعب اختخاؽ الدػاحل الجدائخية واإلفبلت مغ السخاقبة بإفذاؿ محاوالت عجيجة بالقبس عمى زوارؽ
وعمى متشيا مياجخيغ غضخ شخعضضغ ،كسا تقػـ بسياـ اإلنقاذ واكتذاؼ العجيج مغ الجثث الصافضة في البحخ

أو مغ يتع إنقاذىع بعج اكتذافيع عمى متغ زوارؽ السػت في عخض البحخ.

ج /مرالح شخشة الحجكد :لسرالح شخشة الحجود دور ىاما في مخاقبة الحجود الجدائخية البخية البحخية
والجػية والسستمكات عبخ الحجود وىي مكمفة بالسياـ التالضة:
 -1مخاقبة حخكة عبػر األشخاص والبزائع عبخ الحجود.
 -2مكافحة اآلفات االجتساعضة كاليجخة غضخ الذخعضة والسخجرات والتيخيب.
 -3مخاقبة وثائق الدفخ وكذف كل األشخاص الحيغ ىع محل بحث أو فخار.
 -4ضساف حخاسة وأمغ السػانئ والسصارات والدكظ الحجيجية ومخاكد السخاقبة الستذعار أؼ حخكة
مذبػىة

1

كسا تتكفل ىحه السرالح باألجانب وتقع باإلجخاءات بسجخد صجور قخار إبعادىع وذلظ بالتشدضق

مع مرالح الذخشة األخخػ كسا تقػـ بالتعخؼ عمى الستػاشئضغ مع السياجخيغ غضخ الذخعضضغ .ونط اخ لتأزـ

الػضع وتػافج الكثضخ مغ األجانب إلى الجدائخ أنذأت السجيخية العامة لؤلمغ الػششي الجيػاف السخكدؼ

لسكافحة اليجخة غضخ الذخعضة ( ،)OCLCICوىػ جياز مخكدؼ لمقضادة والتشدضق بضغ مختمف الفخؽ

الجيػية لمتحخؼ برفتو مؤسدة لئلشخاؼ والتشدضق ومغ ميامو:

 -1مكافحة خبليا وشبكات الجعع التي تداعج عمى إيػاء األجانب الحيغ ىع في حالة غضخ شخعضة.
 -2مكافحة خبليا وشبكات الجعع لمتشقل غضخ الذخعي لؤلجانب داخل التخاب الػششي.
 -3مكافحة تدويخ الػثائق السختبصة باليجخة واإلقامة غضخ الذخعضة.
 -4مكافحة التػضضف والعسل غضخ الذخعي لؤلجانب.
 -5وضع إستخاتضجضة وقائضة وردعضة لميجخة غضخ الذخعضة كسا أنذأت الفخؽ الجيػية لمتحخؼ حػؿ اليجخة
غضخ الذخعضة( )BRICوالتي مغ مياميا متابعة شضكات اليجخة غضخ الذخعضة

2

السحػر الثاني :أندشة اليجخة غيخ الذخعية في مػاجية أمششة اليجخة غيخ الذخعية

الستتبع لمدضاسة السشتيجة في أوروبا والخامضة لمقزاء عمى اليجخة غضخ الذخعضة ،يجرؾ وجػد تعارض

يدتحق الػقػؼ عمضو والتسعغ فضو ،حتى يتع إدراؾ بعس الحقائق والػقائع الستعارضة ،أيغ بضشا فضسا سبق
 -1عسخ الجىضسي األخزخ  ،دراسة حػؿ اليجخة الدخية في الجدائخ ،بحث مقجـ في ا لشجوة العمسضة "التجارب العخبضة في مكافحة اليجخة غضخ السذخوعة " ،جامعة
نايف لمعمػـ األمشضة ،الخياض  ، 2010،ص.18

 -2عسخ الجىضسي  ،السخجع الدابق الحكخ ،ص .19
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أف ىشاؾ تحػالت عجيجة حجثت عمى الدضاسات الستعمقة باليجخة خرػصا في أعقاب أحجاث 11

سبتسبخ 2001وربصيا باإلرىاب ،بحضث دفع تخػؼ االتحاد األوروبي إلى بشاء ججراف مادية عمى مدتػػ

الحجود وأخخػ معشػية تبجأ مغ القشرمضات السكمفة بتقجيع التأشضخات ،كسا تع تدخضخ احجث التكشػلػجضا
لتجعضع ىحه الججراف مثل كامضخات الفضجيػ وأجيدة االستذعار التي تدرع عمى األرض أو تشذخ في السضاه

وأجيدة أخخػ تعسل باإلشعاع إضافة إلى نطاـ السعمػمات الجغخافضة( Geographic Information

.)System

غضخ أف كل ىحه الػسائل لع تسشع وصػؿ أالؼ السياجخيغ إلى بمجاف السقرج ،متحجيغ بحلظ كل

العقبات والرعاب التي تعتخض سبضميع والعقػبات الجدائضة التي تيجد في حاؿ تع القبس عمضيع ،وىحا يثضخ
العجيج مغ اإلشكالضات التي يججر بشا التػقف مصػال عشجىا ،إذ كضف يسكغ لسجسػعة مغ السياجخيغ غضخ

الذخعضضغ الحيغ ال يسمكػف مغ العجة سػػ حقضبة صغضخة أف يتجاوزوا ىحه العقبات التكشػلػجضة التي تكمف
ممضارات الجوالرات؟ ثع ىل يعقل أف يتع تدخضخ كل ىحه اإلمكانضات التي تزاىي تكمفة حخوب الفزاء

فقط عمى ثمة مغ السياجخيغ؟ الحيغ كاف مغ السسكغ أف يدتفضجوا مغ ىحه األمػاؿ لػ تع تدخضخىا
الستئراؿ أسباب اليجخة مغ جحورىا وخمق اإلمكانضات البلزمة لتثبضت األشخاص مغ مشاشق إقامتيع

وبالتالي القزاء عمى الخغبة في اليجخة.

1

يقػؿ الباحث شتضفاف الذخ مغ معيج دراسات اليجخة السقارنة":ىحه اإلجخاءات لغ تؤدي سػى إلى

تغييخ شخؽ اليجخة غيخ الذخعية كليذ كقفيا" ،فعمى سبضل السثاؿ بعج تذجيج الخقابة عمى مزضق جبل

شارؽ يتبع السياجخوف اآلف شخيقا بحخيا آخخ شخقي األنجلذ في جشػب اسبانضا ،ونط اخ لرعػبة الصخيق
وسػء حالة السخاكب يتعخض الكثضخ مشيع إلى الغخؽ في البحخ وىػ ما يؤدؼ فعمضا إلى إتاحة الفخصة

لخمق عرابات محتخفة تديل نقل السياجخيغ بتكمفة أعمى ،وبالتالي تحقق اإلجخاءات الستذجدة لبلتحاد

األوروبي نتائج ىي تعكذ السخجػة مشيا تساما .كسا إف معالجة ىحا السمف ال يسكغ أف تكػف معالجة أمشضة
تبلحق الستدممضغ وتعتقميع بل يجب أف تتبع بحػار شامل وبسقاربة تزامشضة وإندانضة حتى ال تبقى

الذخاكات حبضدة التبادؿ التجارؼ والدمعي فقط.

2

إف الجوؿ األوروبضة التي تتحجث عغ احتخاـ حقػؽ اإلنداف وضخورة تكخيديا واقعضا وكػنضا ،ىي ذاتيا

التي تجيخ عمى الحق في التشقل الحؼ تشادؼ السػاثضق والعيػد الجولضة ،كسا أنيا تشتيظ الحقػؽ السجنضة

واالجتساعضة واالقترادية والدضاسضة لمسياجخيغ الدخيضغ والذخعضضغ الستػاججيغ فػؽ أراضضيا وىي التي
تجعل مشيع مػاششضغ مغ الجرجة الثانضة ،بالخغع مغ أف البشج  13لئلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف يشز
عمى حق أؼ شخز في اختضار مكاف إقامتو وحخية التشقل داخل أؼ بمج يذاء كسا يؤكج عمى أف لكل

1
2

 عبج السالظ صاير ،مكافحة تيخيب السياجخيغ الدخيضغ ،السخجع الدابق الحكخ  ،ص.386-385 -فتضحة لضتضع ونادية لضتضع ،السخجع الدابق الحكخ
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شخز الحق في مغادرة أؼ بمج والعػدة إلى بمجه األصمي1.والدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو في ىحا الدضاؽ
الطخوؼ التاريخضة والفكخية الحاسسة التي تحػلت مغ خبلليا اليجخة كطاىخة إندانضة مغ رىاف اجتساعي

إلى آخخ أمشي؟ ربسا قج يكػف مغ الديل في ضل التحػالت القضسضة السخافقة لمعػلسة أف تربح مدالة
اجتساعضة ما رىانا امشضا محجدا لمدمػؾ ،مغ خبلؿ السسارسة االستجاللضة االستصخادية لمفاعمضغ

االجتساعضضغ ،إذ بفزل قػة صضغة مزسػف الكبلـ يتع تقجيع رىاف اجتساعي عمى انو يتعمق مزسشا أو
صخاحة باألمغ وبالتالي يحرل عمى معالجة غضخ تقمضجية مقارنة بالخىانات االجتساعضة األخخػ التي تبقى
غالبا خاضعة لسعالجات سضاسضة واقترادية روتضشضة ،مغ ىشا فقج أصبحت اليجخة بالفعل رىانا امشضا بضشسا

خزعت في الدابق لسعالجات اقترادية(العسالة األجشبضة) لتشفي بحلظ صفة السػضػعضة السصمقة عغ

مفيػـ األمغ نفدو ،ولضربح مجخدة صػرة لػاقع ميجد.؟

2

و السبلحع عمى سضاسات دوؿ الذساؿ اإلفخيقي مسثمة في كل مغ السغخب والجدائخ سشت عجدا مغ
القػانضغ التي تجخـ اليجخة غضخ الذخعضة ،وتذجد العقػبات السفخوضة عمى السياجخيغ غضخ الذخعضضغ،

وعمى عرابات التيخب التي تشذط في ىحا السجاؿ ،وجخمت القػانضغ كل عشاصخ مشطػمة اليجخة غضخ
الذخعضة كاألشخاص السياجخيغ أو مغ يداعجىع أو مالكي األماكغ التي تؤنديع وفخضت عقػبات سجغ

تتخاوح بضغ ثبلثة أشيخ وعذخيغ عاما ،وبغخامات مالضة تتخاوح بضغ  100-80ألف دوالر ،ووضع الستيسضغ

قضج السخاقبة ،أو مشعيع مغ اإلقامة في أماكغ محجدة ،إذا كاف ذلظ يداعجىع في مباشخة جخيسة اليجخة غضخ
الذخعضة.

3

/1ندع األمششة عغ اليجخة:

تقػـ عسمضة ندع األمششة حدب األستاذ ىايدساند عمى ثبلث استخاتضجضات:

اإلستخاتيجية السػضػعية :تقػـ عمى أساس اليجؼ التقمضجؼ الحاتي– السػضػعي لسفيػـ األمغ  ،حضث يكػف

لؤلمغ محتػػ مػضػعي ضج السفاىضع الحاتضة لمتيجيج .أؼ تحاوؿ ىحه اإلستخاتضجضة بشاء ترػر ذاتي إيجابي

لميجخة وىحا بإقشاع الذعب بأف السياجخ لضذ حقا مذكمة أمشضة ،فسحرمتيا ىي تعمضع السػاششضغ األوروبضضغ أف
السياجخيغ ال يسثمػف خص اخ عمضشا ،وفي ىحا يقػـ العمساء والسسارسضغ بإنتاج السعمػمات اإلحرائضة وغضخىا مغ

الحجج التي تيجؼ إلى إضيار أف السياجخيغ لغ يمتيسػا وضائفيع بل يسكغ أف يداىسػا في ثخوة السجتسع.

اإلستخاتيجية البشائية :إف الغخض ال يكسغ في تحجيج إذا كاف األمخ حقا تيجيجا أـ ال ،فاليجؼ ىػ فيع كضف

تعسل عسمضة األمششة  ،بسعشى آخخ التأكضج ىشا عمى البشاء االجتساعي وانعجاـ األمغ – كضف أف السياجخيغ  ،كسا

يذضخ ىايدساند  ،يربحػف جدءا مغ مدخحضة األمغ فيػ يخػ بأف األمششة تكخس ديسػمتيا عبخ شخيقة تكمع
1

 -سامي محسػد ،ا"ألمغ األوربي وأرواح الذباب العخبي" ،تاريخ الترفح / 2018-05-10:سا،07:30متػفخ عمىhttp://aldiwan.org/news-action- :

show-id-124.hmtl

 - 2حًس٘ ٔ نس انساِ" ،انٓجطج غٛط انشطػٛح ت ٍٛأيُُح انطْاَاخ االجتًاػٛح ٔإشكانٛاخ انتًُٛح" ،تاضٚد انتظفح/ 2018-05-10 :سا ،15:07يتٕفط
ػهٗwww.alhassad.net/article1714.html :
 - 3دمحم يحًٕز انسطٚاَْ :ٙجطج لٕاضب انًٕخ ػثط انثحط انًتٕسظ ت ٍٛانجُٕب ٔانشًال يكافحح انهجرج غٍر انًشروعح ،انًطجغ انساتك انصكط،
ص .190
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وكتابة األمغ .وفي ىحا الذأف يعتقج ىايدساند أف التصخؽ لقزايا اليجخة كسذكمة أمشضة لمسجتسع يذسل تعبئة

مؤسدات معضشة مثل الذخشة والتػقعات السحجدة الستعمقة بالتبادالت االجتساعضة بضغ مختمف الفئات في

السجتسع وىحا الفيع السقجـ لؤلمغ ىػ تحاتاني في جػىخىا بجال مشو .أؼ أف األمغ ىػ نتاج لبشاء سضاسي تحاتاني

أؼ غضخ مػضػعي ىحه اإلستخاتضجضة تبشى عمى الفرل التاـ بضغ فيع القزضة والتعامل معيا ،األوؿ أف نفيع

العسمضات الدببضة ،وعشجئح يسكغ لمسخء أف يبجأ ،بسداعجة السعخفة السكتدبة ،في محاولة معالجة ىحه القزضة.

اإلستخاتيجية التفكيكية :فتفتخض أف األمغ لضذ دراما يشطخ إلضيا مغ الخارج ولكغ مغ الجاخل فيػ قرة الخاوؼ

الحؼ يفتخض أنو يخبخ قرة بصخيقة معضشة ،ساىع في إنتاج وإعادة إنتاج العالع االجتساعي  ،فيحه اإلستخاتضجضة

تبشى عمى مبجأ رواية قرة تتشاوؿ العالع ،وبيحه الصخيقة ندع الصابع األمشي يتع بدخد قرة السياجخ بالصخيقة

التالضة وىي لضدت سخدا لسدخحضة األمغ :السياجخ لضذ مجخد مياجخ ،ولكشو شخز ما بيػيات متعجدة ،امخأة،

معمع  ،مضكانضكي ،األب...،الخ ،السياجخ يعتبخ كسجخد شخز مثمشا مثمو ،مثل أحج السػاششضغ ،ىشا ىايدساند

يجعػا إلى تفكضظ خصاب اليجخة الحؼ يجعميا مذكمة أمشضة عغ شخيق بشاء لغة أمشضة ججيجة ايجابضة ،أؼ يجعػا

ألمششة األمششة.1

/2أندشة اليجخة غيخ الذخعية:
أوضحت المجشة األمع الستحجة CHSفي تقخيخ صادر ليا قجمتو لبلمضغ العاـ الدابق كػفي عشاف

والسعشػف بأمغ اإلنداف األف) ( human security nowثسانضة أجداء كاممة و قج ركدت المجشة في الجدء األوؿ

السعشػف ب أمغ اإلنداف اآلف عمى تحجيج مفيػـ لؤلمغ اإلنداني ودعت المجشة إلى بشاء إستجابة جساعضة و
متكاممة مغ السجتسعات والجوؿ في جسضع أنحاء العالع لحساية اإلنداف الفخد حضث اتفقت المجشة عمى إيجاد
تعخيف لؤلمغ اإلنداني باعتباره حساية الجػىخ الحضػؼ لحضاة جسضع البذخ بصخائق تعدز حخيات اإلنداف

وتحقضق اإلنداف لحاتو ،تمظ الحخيات تسثل جػىخ الحضاة ،حساية الشاس مغ التيجيجات واألوضاع الحخجة
والقاسضة والستفذضة الػاسعة الشصاؽ ،حضث ربط تقخيخ لجشة األمغ اإلنداني بالرخاعات العشضفة مثل الحخوب،

وكحلظ يتعمق أمغ اإلنداف بالحخماف مغ الفقخ والتمػث و اعتبلؿ الرحة الطمع االقترادؼ ،و ركد كحلظ عمى

كضفضة معالجة ىحه التيجيجات مغ خبلؿ السداعي الجولضة ومغ خبلؿ بشاء تحمضمي يجسع بضغ األمغ اإلنداني و
حقػؽ اإلنداف و التشسضة و الجيسقخاشضة و الحكع الخاشج.

2

فاإلشكالضة التي تصخحيا اليجخة غضخ الذخعضة ال تكسغ في نتائجيا ومغ ثع مػاجية آثارىا بقجر ما أف

اإلشكالضة تكسغ في أسبابيا ومغ ثع ضخورة تكضف السقاربة لسكافحة أسبابيا ىحه األسباب التي تفتقخ
لعشاصخ األمغ اإلنداني والستسثمة:

األمغ الرحي :ويقرج بو تػفضخ وسائل الػقاية والسعالجة مغ األمخاض واألوبئة.

3

 - 1فاٚعج ذتٕ  ،انًطجغ انساتك انصكط  ،ص.56-55
Cmmission on Human Security, Human Security now, Report, 2003, New York, 2003. PP4‐5.-2
- 3تطَايج األيى انًتحسج اإلًَائ ، ٙتمطٚط انتًُٛح انثشطٚح نؼاو ،2000األْساف اإلًَائٛح نالنفٛح،ص.12
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األمغ البيئي :ويعشي بجانبضغ األوؿ مترل بالعػامل البضئضة التي تقف خمف الشداعات العشضفة والثاني
ويتسثل في تأثضخ التجىػر البضئي العالسي عمى رفاىضة السجتسعات والتشسضة االقترادية.

األمغ االقترادي :ويترل بالتجابضخ والحساية والزساف التي تؤىل اإلنداف لمحرػؿ عمى احتضاجاتو
األساسضة مغ السأكل والسمبذ والسدكغ والعبلج خاصة في الطخوؼ السعضذضة التي يػاجو فضيا كارثة
شبضعضة أو ضائقة اقترادية.

األمغ السجتسعي  :ويترل بالحق في حخية السعتقج والدبلمة مغ التسضد بدبب الرفة الجيشضة أو الثقافضة
والحق في التعاير في ضل االختبلؼ الجيشي والعخقي.

األمغ الدياسي :والستسثل في حق السذاركة الدضاسضة بسختمف مؤشخاتيا في ضل نطاـ ديسقخاشي
مذاركاتي ،ويتجدج ىحا الشػع مغ األمغ مغ خبلؿ استقخار الشطاـ الدضاسي وانفتاحو عمى التصػر.

1

إف معالجة ضاىخة اليجخة غضخ الذخعضة يجب أف يتع بتشسضة األبعاد الدالفة الحكخ لؤلمغ اإلنداني وفق

مقاربة شاممة لكل تمظ األبعاد وىحا مغ خبلؿ ما يمي:

 دعع التشسضة االقترادية كآلضة لػقف اليجخة غضخ الذخعضة فإذا كانت بمجاف االنصبلؽ تعخؼ تأخ اخ فيالتشسضة وتسخ بطخوؼ اقترادية صعبة ال يسكغ تحجييا أو مػاجيتيا ،وبالسقابل ىشاؾ تشسضة متقجمة

وضخوؼ معضذضة مغخية في دوؿ االستقباؿ ،ومغ ثع وجب أف تكػف عشاية فائقة تػلضيا دوؿ ىحه األخضخة
بخرػص الجانب االقترادؼ وىحا بجعع وتحفضد مختمف مذاريع الذخاكة في السجاؿ االقترادؼ وخمق

مشاشق لمتبادؿ الحخ ،وتحخيخ التجارة كػنيا تداعج في دعع اقتراديات دوؿ السشذأ لمطاىخة وتذجضع
االستثسار.

 التشسضة االجتساعضة والثقافضة كآلضة لػقف اليجخة غضخ الذخعضة ،وىحا مغ خبلؿ خمق فخص العسل ودععالتكػيغ والتعمضع والتحدضذ بسخاشخ اليجخة الدخية .

 -التشسضة الدضاسة في دوؿ السشذأ ،وىحا عبخ دعع عسمضات التحػؿ الجيسقخاشي والحكع الخشضج لتحقضق

االستقخار الدضاسي في ىحه الجوؿ التي تذيج دفع لمسياجخيغ .

الخاتسة كالشتائج :

وفي األخضخ نخمز إلى أنو تصخح قزضة اليجخة الدخية في شساؿ أفخيقضا ضخورة إعادة الشطخ في األسالضب

السعالجة ليا مغ قبل دوؿ السرجر مسثمة في (السغخب ،الجدائخ)  ،ذلظ أف معالجة ىحه الجوؿ ليحه الطاىخة

في إشار مغ التشدضق والتعاوف الستبادؿ يبقى بعضج عغ مدتػػ الفعالضة السػجػدة لحلظ نجج أف سضاسات
مكافحة ىحه الطاىخة فضسا بضغ دوؿ شساؿ أفخيقضا كانت جج محتذسة ،واتجيت بالسقابل إلى إقامة عبلقات

تعاوف مع الجوؿ األوروبضة بذكميا السشفخد أو في إشار االتحاد األوروبي أكثخ مشيا عبلقات جشػب جشػب

ىجخة ،أو مغ خبلؿ تبشي سضاسات وقائضة عبلجضة داخمضة لكل دولة مغ دوؿ السرجر .كسا تكذف مجػ

 - 1ياضت ٍٛغطٚفٛتش ٔتٛط٘ أٔكالْاٌ ،انًطجغ انساتك انصكط،ص.80
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االرتباط الػثضق بضغ قػانضغ البمجاف السرجرة لميجخة واألخخػ السدتقبمة في اإلتحاد األوروبي ليا في

اشتخاكيا في التزضضق عمى اليجخة  ،وضيػر كع ىائل مغ تذخيعات عقابضة عمى ما يدسى باليجخة غضخ
الذخعضة .إال أف االستثشاء صشعتو السغخب في الدشػات األخضخة بإقجاميا عمى خصػة إندانضة بفتح الباب

لتدػية الػضعضة اإلدارية لمسياجخيغ فػؽ تخابو .

مذضخيغ إلى أف ضاىخة اليجخة الدخية أضحت أكثخ مغ أؼ وقت مزى وجب أف تدتأثخ عمى

الىتسامات الحكػمضة والدضاسضة وفعالضات السجتسع السجني عمى السدتػػ الػششي أو الجولي ،بغضة تجارس
أسبابيا ،وإيجاد حمػؿ كفضمة بسعالجتيا ،أماـ تشامي السآسي الشاجسة عشيا.

قائسة السخاجع
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البخنامج الشػكي اإليخاني كستغيخ في الرخاع االيخاني –الدعػدي
Impact of the Iranian nuclear program on the Iran-Saudi conflict
. الجدائخ، دمحم بغ احسج02 جامعة وىخاف.- استاذ مداعج –أ،إلضاس مضدػـ
ilyespoli@hotmail.com

:ممخز
كأنو الخصخ والتيجيج
ّ يحطى البخنامج الشػوؼ اإليخاني السضسا في الدشػات األخضخة بيالة إعبلمضة كبضخة صػرتو لمخأؼ العاـ العالسي واإلقمضسي
–  ناىضظ أف إلضو يعػد تػتخ عبلقات إيخاف مع جضخانيا خرػصا السسمكة العخبضة الدعػدية؛ التي تعج،األكبخ عمى أمغ واستقخار الذخؽ األوسط
 وكحا خصة العسل الذاممة السذتخكة. وتدعى بذتى الػسائل إلى كبحو،أكبخ السعارضضغ لبخنامج إيخاف الشػوؼ بذكل عاـ-بسعضة إسخائضل
.2015 ) أو ما يعخؼ االتفاؽ الشػوؼ الحؼ أبخمتو إيخاف مع الدجاسضة الجولضة عاـJCPOA(
 وىحا مغ خبلؿ اإلجابة،الدعػدية-وعمى ىحا األساس يدتيجؼ ىحا البحث دراسة ىحا الستغضخ (السدتقل) مغ حضث تأثضخه عمى العبلقات اإليخانضة
رئيديا لمرخاع اإليخاني –الدعػدي؟
سببا
ً
ً  ىل يعتبخ البخنامج الشػكي اإليخاني:عمى تداؤؿ ىاـ قػامو
. إيخاف ؛ الدعػدية؛ االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني، البخنامج الشػوؼ اإليخاني؛ الرخاع:الكمسات السفتاحية

Abstract:
has attracted the attention of international opinion particularly in ،The Iranian nuclear program
conveyed by the image widely publicized by all the international mass media ،recent years
suggesting that a great threat is inevitable on the horizon jeopardizing the security and stability of
and even jeopardizing the already strained relations with Iran's ،the entire Middle East region
which is seen as the fierce opponent of this program in the ،particularly Saudi Arabia،neighbors
company of Iran. State of Israel. As well as the Joint Global Action Plan (JCPOA) or the so-called
the P5 + 1 (the five permanent members of the United Nations Security ،Iran's nuclear agreement
France and the United Kingdom - plus Germany) ،China،Russia،Council - the United States United
in 2015 to convince Iran to abandon this program that threatens peace in the world.
the main purpose of this study is to understand the developments and transformations ،On this basis
that may occur and to determine the fate of the region and the Iran-Saudi relations by answering an
important question: Is the Iranian nuclear program really the cause? main issue of the IranSaudi conflict?
Saudi Arabia; Iranian nuclear agreement.،Keywords: Iran's nuclear program; conflict; Iran
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مقجمة:
يعج البخنامج الشػوؼ اإليخاني أحج أكثخ السرادر واألسباب التي كثخ عشيا الحجيث خرػصا عمى
السدتػػ اإلعبلمي-السضسا بعج الغدو األمخيكي لمعخاؽ-باعتباره سببا لتػتخ عبلقة إيخاف مع جضخانيا ومع
العالع .كسا تعج السدألة الشػوية اإليخانضة الضػـ القزضة السحضخة التي تصغى عمى معطع السدائل األخخػ
التي تجخؼ بذأنيا مشاقذات بضغ إيخاف وجضخانيا ،أو مع والػاليات الستحجة واالتحاد األوروبي ناىضظ أف ىحا
السمف كاف البػابة لفخض عقػبات عمى شيخاف كػسضمة لمزغط عمضيا لمتفاوض أو تقجيع تشازالت.
فإف
وحتّى بعج االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني مع الدجاسضة الجولضة في  2015وتجسضج إيخاف لبخنامجيا الشػوؼّ ،
ىحا لع يكغ كافضا لصسأنت جضخانيا وباألخز الخياض .فعقب أسبػعضغ فقط مغ تػصل القػػ الكبخػ
( )1+5وشيخاف إلى اتفاؽ لمحج مغ البخنامج الشػوؼ اإليخاني سعت الدعػدية لذخاء  600صاروخ باتخيػت
اعتخاضي ججيج حدب ترخيحات البشتاغػف( .)1كسا تشػؼ بشاء مفاعمضغ نػويضغ باالستعانة بالخبخة
أف رفع العقػبات عغ إيخاف قج يكدبيا جخاءة أكبخ في التجخل في الذخؽ
الفخندضة ،بحضث تخػ الخياض ّ
األوسط والخمضج ويجعميا تربح أكثخ إمبخيالضة عمى رأؼ راي تقية ( ،)Ray Takeyhفخغع كل العقػبات
فإنيا ما فتئت تدبب مذاكل لمسسمكة ،فكضف سضكػف الحاؿ
كانت إيخاف تعاني مشيا قبل االتفاؽ الشػوؼّ ،
وقج أشمقت يجىا مغ قضػد العقػبات والحرار(.)2
والحاؿ أف مغ نتائج السفاوضات اإليخانضة مع الدجاسضة الجولضة التي جاءت بعج ما يقخب مغ عامضغ مغ
السفاوضات الجولضة السكثفة ،و 13عاما مغ األنذصة الشػوية اإليخانضة الدخية ،والتي أسفخت في الشياية عغ

( )1ماركػس وايدجضخبضخ" ،الدعػدية تخد عمى االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني بذخاء  600صاروخ باتخيػت" ،راقب ،2015/06/29 ،شػىج في  ،2017/07/18في:
 <http://raqeb.co/2015/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%A6%D9%A0%D9%A0>%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
Washington Post, 28/06/2015, accessed on "The payoff for Iran"(2) Ray Takeyh ,
<https://www.washingtonpost.com/opinions/the-payoff-for-iran/2015/06/28/6c8d58ac-1c26-11e5-bd7f>4611a60dd8e5_story.html?utm_term=.bd35ddf7bfc8
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تفاؽ تذع فضو الخياض رائحة الخضانة أف تدعى ىي األخخػ لمحرػؿ عمى قجراتيا الشػوية الخاصة،
اتفاؽ؛ ا ٌ
حضث أكج عجة مدؤولضغ سعػديضغ ىحا األمخ
متغضخ مدتقبل في
ا
وعمى ىحا األساس ندعى ضسغ ىحه الجراسة لبحث البخنامج الشػوؼ اإليخاني باعتباره
حالة الرخاع القائسة بضغ إيخاف والدعػدية أؼ كيف يؤثخ البخنامج الشػكي االيخاني عمى العالقات اإليخانية
رئيديا لحالة الرخاع؟ وألجل ىحا الغخض قدسشا ىحا البحث إلى
سببا
ً
–الدعػدية؟ ،كىل يكسغ اعتباره ً
أما،
ثبلثة ( )03أجداء :األولى يتزسغ لسحة تاريخضة عغ البخنامج الشػوؼ اإليخاني وكحا ترػر الشطاـ لوّ ،
الجدء الثاني فضتعمق بالسػقف الدعػدؼ مغ الشػوؼ اإليخاني .بضشسا ،الجدء األخضخ فجاء لمحجيث عغ االتفاؽ
الشػوؼ االيخاني مع الدجاسضة الجولضة مغ وجية نطخ إيخانضة-سعػدية.
أكًال :البخنامج الشػكي اإليخاني لسحة تاريخية
إف دراسة البخنامج الشػوؼ اإليخاني كستغضخ في عبلقات إيخاف مع الغضخ يتصمب ببل شظ وقفة تأمل ألصل
ّ
أف الستتبع لسدار بخنامج إيخاف الشػوؼ السضسا في العقجيغ
السذكل حتّى نفيع السػقف عمى حقضقتو .ذلظ ّ
جضجا أنو سبب ليا الكثضخ مغ السذاكل والعقػبات واإلدانة الغخبضة ويعخضيا دائسا لخصخ
األخضخيغ يجرؾ ّ
العقػبات والتجخل العدكخؼ .فمساذا ترخ عميو ىكحا؟
إف الجػاب ببداشة يكسغ ببل شظ في شبضعة رؤية القضادة الدضاسضة اإليخانضة ليحا السمف والتي أثبت الدماف
ّ
إف اختمفت في مدتػػ الخصاب ،لكغ اليجؼ يبقى ثابتا دائسا .فالسمف الشػوؼ لضذ مختبصا
ّأنيا ال تتغضخ و ّ
بالسخشج أو غضخه ،و ّإنسا بالجاخل اإليخاني بذكل عاـ

()1

واألمغ القػمي اإليخاني ،ىحا األخضخ الحؼ غالبا ما

تحجده الشخبة الدضاسضة االيخانضة في السجمذ األعمى لألمغ القػمي(شػراؽ عالی امشضت ممی جسيػرؽ
اسبلمی ايخاف) السدضصخ عمضو مغ شخؼ الجشاح السحافع الستذجد داخل إيخاف .وىحا بغس الشطخ عغ

()1

رانضة دمحم شاىخ ،الدالح الشػكي بيغ مبادئ الذخعية الجكلية كحتسيات القػة (دراسة مقارنة لمدياسات الشػكية لكل مغ :إيخاف ككػريا الذسالية)( ،القاىخة:

السكتب العخبي لمسعارؼ ،)2014 ،ص ص .148-147
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إف كانػا كحلظ ال يعارضػف البخنامج الشػوؼ مغ
وضع اإلصبلحضضغ أو السعتجلضغ في السذيج الدضاسي ،و ّ
لكشيع ال يجعمػف مشو الحل الػحضج لكل مذاكل إيخاف ،كسا ال يخغبػف في أف يكػف الحاجد
حضث السبجأ ّ
الحؼ يكػف وراء غدلة إيخاف وتػتخ عبلقاتيا مع جضخانيا(.)1
إف الجسضع إذف في إيخاف متفقٌ عمى ضخورة امتبلكيا لبخنامج نػوؼ فيػ عمى ىحا يذكل نقصة اتفاؽ يمتف
ّ
حػليا كل اإليخانضضغ سػاء كانػا مع الشطاـ أو معاديضغ لو( ،)2وىحا رغع كل التكالضف الباىطة الشاجسة عغ
االستسخار فضو ،سػاء عمى مدتػػ اإلنفاؽ السالي أو عمى مدتػػ الزغػط الجولضة عمضيا.
يخجع تاريخ البخنامج الشػوؼ اإليخاني كسا يحىب أغمب الجراسضغ إلى أواخخ خسدضشات القخف الساضي أياـ
الذاه دمحم رضا بيمػؼ وبجعع مباشخ مغ الػاليات الستحجة وبعس الجوؿ الغخبضة ،فقج وقع أوؿ اتفاؽ نػوؼ
بأف تسمظ إيخاف مفاعبل نػويا لؤلبحاث بقػة ()05
إليخاف مع الػاليات الستحجة عاـ ،1957حضث قزى ّ
لكغ االنصبلقة الفعمضة كانت عاـ .)3(1967وفي الدبعضشضات قخر الذاه إقامة أكثخ مغ عذخيغ
مضغاواط ّ
( )20مفعبل نػويا ،يعج مفاعل بػشيخ أىسيا وأشيخىا .وىحا بالتعاوف مع ألسانضا الغخبضة ،فخندا ،وجشػب
إفخيقضا ،ورصج الذاه ما يقارب األربعضغ ممضار دوالر ليحا الغخض .كسا قاـ الذاه في  1974بإنذاء
مشطسة الصاقة الشػوية اإليخانضة ( ،)AEOIوالتي أسشجت ليا ميسة تصػيخ والتحكع في التكشػلػجضة والتقشضة
السمقب بأبػ البخنامج الشػوؼ اإليخاني رئضديا مغ عاـ  1974إلى عاـ
الشػوية ،والتي كاف أكبخ اعتسادُ ،
 ، 1978بضج عمى أنو يجب التشػيو إلى أف قخار التحػؿ الحؼ اتخحه الذاه ومغ بعج بجعل إيخاف ضسغ

()1
()2

شاىخاـ تذػبضغ ،شسػحات إيخاف الشػكية ،تخجسة :بداـ شضحا (بضخوت :الجار العخبضة لمعمػـ-ناشخوف ،)2007،ص.65
عمي فائد وكخيع سجادبػر ،رحمة ايخاف الشػكية الصػيمة التكاليف كالسخاشخ ،دراسات عالسضة العجد ( 142أبػضبي :مخكد اإلمارات لمجراسات والبحػث

االستخاتضجضة ،)2014،ص.9

3
( ) عجناف ميشا ،مجابية الييسشة :إيخاف كأميخكا في الذخؽ األكسط  ،سمدمة الفكخ اإليخاني السعاصخ (بضخوت :مخكد الحزارة لتشسضة الفكخ اإلسبلمي ،)2014 ،ص

.28
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ار سضاسضا بجرجة
الشادؼ الشػوؼ لع يكغ العتبارات أو شبقا لمقجرات التقشضة الستػفخة لجييا ،و ّإنسا كاف قخ ا
أولى( ،)1ويخزع لمسشصق الدضاسي واالعتبارات األمشضة فقط.
وبعج اإلشاحة بشطاـ الذاه عقب الثػرة اإلسبلمضة عاـ  1979تػقف البخنامج الشػوؼ اإليخاني أو باألحخػ
ُجسج ،وتػقفت معو كافة الشذاشات اإلنذائضة الشػوية ،وفي مشترف الثسانضشات – أثشاء الحخب مع العخاؽ
– قخرت إيخاف إعادة الحضاة لبخنامجيا الشػوؼ ،لكغ ضخوؼ الحخب وكحا العقػبات والزغط األمخيكي أعاؽ
السحاوالت اإليخانضة في الحرػؿ عمى محصات تػلضج كيخبائضة ،رغع ىحا استصاعت بشاء مفاعبلت بحثضة
نػوية صغضخة في أصفياف بسداعجة الرضغ ،كسا تسكشت مغ استئشاؼ العسل في محصة تػلضج بػشيخ
بسداعجة روسضة(.)2
وكاف مغ نتائج الحخب اإليخانضة -العخاقضة إحجاث تحػالت جحرية في التفكضخ االستخاتضجي اإليخاني في
السجاؿ الشػوؼ ،وعمضو ،بجأت إيخاف بذكل ججؼ في تشفضح العجيج مغ األنذصة في ىحه السخحمة( ،)3حضث
شيجت سشػات التدعضشضات فتخة إعادة إحضاء البخنامج الشػوؼ مغ ججيج ،ساعجىا عمى ىحا ذلظ اليجوء
واالستقخار الحؼ عخفتو البمج .حضث انعكذ تعافي إيخاف مغ أثار الحخب مع العخاؽ عمى بخنامجيا الشػوؼ
الحؼ أصبح يتقجـ مخة أخخػ ،ىحا السخة بشاء عمى مداعجات مغ روسضا ،الرضغ ،وأيزا باكدتاف .وقج
وقعت إيخاف في ىحه الفتخة بخوتػكػلضغ ( )02لمتعاوف الشػوؼ ،األوؿ في عاـ  ،1990والثاني عاـ 1995
 ،ىحا األخضخ أبخمتو إيخاف مع روسضا بغخض الستكساؿ بشاء مفاعل بػشيخ ،وتػفضخ محصة لتخرضب
الضػرانضػـ(.)4

()1

أحسج عبج الحمضع "،خخيصة القػػ الشػوية في الذخؽ األوسط في القخف الحادؼ والعذخيغ :حقائقيا واحتساالت تصػرىا" ،ضسغ :إبخاىضع دمحم العشاني [وآخخوف،].

الخيار الشػكي في الذخؽ األكسط  ،تحخيخ :إبخاىضع مشرػر ،أعساؿ الشجوة الفكخية التي نطسيا مخكد دراسات السدتقبل بجامعة أسضػط( ،بضخوت :مخكد دراسات
الػحجة العخبضة ،)2001 ،ص .459

( )2سايسػف ىشجرسػف وأولي ىايشػنغ "،إيخاف الشػوية؟" ،معيج كاششصغ ،2013/02/12 ،شػىج في  ،2017/07/11في:
><http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/nuclear-iran-a-glossary-of-terms
3
( ) زيشب عبج العطضع دمحم ،السػقف الشػكي في الذخؽ األكسط في أكائل القخف الحادي كالعذخيغ( ،القاىخة :مكتبة الذخوؽ الجولضة ،)2007،ص.126
), Iran Watch ,January 8, 1995, " Signed by Mikhailov and Amrollakhi،Protocol of Negotiations Between Iran and Russia "(4
, at: </library/government/russia/russia-protocol-negotiation-between-iran-and-russia >2018/02/27accessed on
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وقج انقدع بخنامج إيخاف الشػوؼ في ىحه السخحمة إلى شعبضتضغ متػازيتضغ :األولى تزع البخنامج الدمسي،
الحؼ كاف تحت إشخاؼ ىضئة الصاقة الحرية ،والثانضة ذات شابع عدكخؼ ،وكاف تحت إشخاؼ الحخس
أما ،عسمضة صشاعة القخار في
الثػرؼّ .
لكشيسا أؼ الذعبتضغ عادتا لمتػحج مشح  2000حتّى وقتشا الحاليّ .
الذأف الشػوؼ ،فحدب شاىخاـ تذػبيغ ( )Shahram Chubinتشحرخ بضغ ثبلثة ( )03مؤسدات
ثانيا :كزارة
تشدق القضادة (السخشج) فضسا بضشيا وىي :أكًال :ىيئة الصاقة الحرية ،التي تيتع بالجػانب التقشضةً .
الخارجية ،التي تيتع باآلثار الخارجضة .وأخضخا :الػحجات الخاصة مغ الحخس الثػري اإليخاني ،التي تيتع
بأمغ السشذآت الشػوية(.)1
خبخ لغ يعجب الكثضخ مغ جضخاف إيخاف ،حضث ّأنيا خبلؿ
سشة  2003أعمشت الػكالة الجولضة لمصاقة الحرية ا
آثار لػجػد يػرانضػـ مخرب في ىحه السػاقع ،وىي السادة
تقضضسيا الجورؼ لسشذآت إيخاف الشػوية سجمت ا
األساسضة الجاخمة في إنتاج الدبلح الشػوؼ ،فسا كاف مغ السخشج األعمى في إيخاف عمي خامشئي سػػ
إصجار فتػػ تحخـ استخجاـ سبلح دمار الذامل لصسأنت الخأؼ العاـ وجضخاف إيخاف .وبعج ىحا التاريخ بدشة
–أؼ  -2004وصمت الػكالة الجولضة إلى قشاعة مفادىا أف إيخاف بشربيا لؤلجيدة الخاصة بالصخد السخكدؼ
ستتسكغ بجوف أدنى شظ مغ تخرب الضػرانضػـ(.)2
بضج أف ما يسضد البخنامج اإليخاني أنو عكذ كػريا الذسالضة أو اسخائضل لضذ بخنامجا غضخ شخعي ،حضث
وّقعت إيخاف عمى معاىجة مشع انتذار األسمحة الشػوية في  1968وصجقت عمضيا في  .1970وبيحا
صارت جسضع نذاشاتيا الشػوية شخعضة مغ وجية نطخ العالع ،وفي نفذ الػقت غضخ سخية مغ خبلؿ
إشخاؼ الػكالة الجولضة لمصاقة الحرية ( )IAEAعمضيا وتفتضذيا .وتعتبخ إيخاف ىحا دلضبل عمى مرجاقضتيا،
فيي ال تخذى التفتضر الجولي لسشذآتيا ما دامت شسػحاتيا الشػوية سمسضة وال تتعارض والسعاىجة السػقعة
ار أف بخنامجيا الشػوؼ سمسي لمغاية ،وبأنو حق األمة غضخ
ار وتكخ ا
أياـ الذاه .فإيخاف مازالت ترخح مخ ا
()1

شاىخاـ تذػبضغ ،السخجع الدابق ،ص .73

2
( ) يا از جشكضانى ،صخاع القػى الجكلية في ضػء الشطاـ العالسي الججيج  ،تخجسة عمي مختزى سعضج (القاىخة :السخكد القػمي لمتخجسة ،)2011 ،ص ص.119-118
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القابل لمشقاش ( .)1حضث تؤكج ّأنيا تصػر الصاقة الشػوية ألغخاض اقترادية واستخاتضجضة فقط وال تدعى مغ
وراء ىحا إلى امتبلؾ القشبمة الحرية أو أؼ أغخاض عدكخية أخخػ .اليجؼ الػحضج مغ بخنامجيا ىػ تػلضج
الكيخباء وإتقاف دورة الػقػد ،حتّى تتسكغ في السدتقبل مغ التخمز مغ استضخاد الػقػد ،فيي باعتبارىا دولة
نفصضة -ريعضة تعتسج عمى الشفط والغاز برفة أساسضة في مجاخضميا ،وعمضو ،فيي بالحاجة إلى تشػيع
مرادرىا خاصة أف عجد اإليخانضضغ في تدايج مدتسخ ما أصبح يقمل مغ فاعمضة عػائجىا الشفصضة ،كسا أف
بخنامجيا يجعميا في تػاصل دائسا مع التكشػلػجضات العرخية عمى غخار دوؿ العالع الستصػرة ،إذف،
فالقزضة كسا تجعي شيخاف ىي قزضة عمع وتكشػلػجضا واكتفاء ذاتي تجعميع يفتخخوف بأنفديع(.)2
وعمى ىحا األساس بقضت سضاسضة إيخاف الخسسضة حػؿ بخنامج الشػوؼ ثابتة ال تتغضخ ،حضث تػاصل إصخارىا
عمى تخرضب أكبخ قجر مغ الضػرانضػـ وفي أقرخ مجة زمشضة مع ّأنيا تجعي دوما سمسضة بخنامجو .يصخح
ىحا الكثضخ مغ نقاط االستفياـ والذكػؾ لحا جضخانيا والغخب .فيع ال يخوف مشصقيا بخيئا ،بل يعتبخونو
تيجيجا حقضقضا يخل بسضداف القػػ في السشصقة ودلضل عمى رغبة إيخانضة في اليضسشة .حضث يعج سعي إيخاف
الحثضث إلى تصػيخ سبلح نػوؼ بسثابة اعبلف حخب ألجل اليضسشة وفتح سباؽ محسػـ نحػ التدمح .ناىضظ
إلى أف امتبلؾ سبلح نػوؼ إيخاني سضجعع مػقفيا المحالة في حالة أؼ مػاجية خارجضة.
ويخػ مايكل آيدنذتات ( )Michael Eisenstadtفي دارسة مقارنة أجخاىا حػؿ :البخنامج اإليخاني
لألسمحة الكيسيائية كبخنامجيا الشػكي أف بخنامج إيخاف الشػوؼ يعج مذخوع نفػذ مددوج االستخجاـ تأسذ
أمخ محػريا ليػية الشطاـ وصػرتو الحاتضة
لكي يػفخ إليخاف خضار الدبلح الشػوؼ ،باإلضافة إلى كػنو ا
وترػره لسكاف إيخاف عمى خخيصة العالع وشسػحاتو بتحػيميا إلى قػة إقمضسضة ،كسا أف الغخض مشو أيزا
خجمة أىجاؼ سضاسضة نفدضة وأخخػ عدكخية لتعديد القػة الشاعسة والشفػذ الدضاسي فزبل عغ الخدع

()1
()2

عمي فائد وكخيع سجادبػر ،السخجع الدابق ،ص.10

شاىخاـ تذػبضغ ،السخجع الدابق ،ص ص .56-55
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والجفاع( .)1في حضغ يعتقج دمحم البخادعي مجيخ الػكالة الجولضة لمصاقة الحرية الدابق ،أف أىجاؼ إيخاف مغ
البخنامج الشػوؼ لضدت أف تتحػؿ إلى دولة مغدولة عمى غخار كػريا الذسالضة و ّإنسا اليجؼ الخئضدي مشو
يتعمق باالعتخاؼ بيا كقػة إقمضسضة في الذخؽ األوسط ،وىػ ما يسكغ أف يفتح أماميا الباب -حدب وجية
ألنو حتّى ولػ لع تكغ إيخاف تعتدـ تصػيخ أسمحة لمجمار
نطخ شيخاف -لتحقضق صفقة كبخػ مع الغخبّ ،
فإف مجخد الحرػؿ عمى دورة كامل لمػقػد الشػوؼ فضو رسالة قػية لمغخب والجوؿ السجاورة ،ناىضظ
الذاملّ ،
أنو يحرغ إيخاف ضج أؼ خصخ أو اعتجاء محتسل ،وعمضو ،فإّنشا ىشا أماـ سضاسضة مغ أجل الخدع تحاوؿ
أف تشتيجيا شيخاف ،فإيخاف أقخب إلى الشسػذج الضاباني أو الب اخزيمي أؼ دول ٌة لجييا القجرة التكشػلػجضة التي
تدتعسميا في إشار االلتدامات والػاجبات السقخرة في معاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػوية ،مع قجرتيا في
فتخة قرضخة عمى تصػيخ أسمحة نػوية إذ ما اقتزت الطخوؼ الدضاسضة ذلظ(.)2
ثانيا :السػقف الدعػدي مغ الشػكي اإليخاني
ً
تعج الدعػدية في الػقت الحالي أحج الرقػر وأقصاب الجشاح السشاوغ لبخنامج إيخاف الشػوؼ في الذخؽ
األوسط والعالع ،حضث تعتبخ السسمكة أف مغ السدتحضل أف تكػف أغخاض البخنامج الشػوؼ اإليخاني سمسضة أو
اجع لعجة اعتبارات مشصقضة ،ذلظ أف سعي شيخاف الحثضث المتبلؾ دورة وقػد كاممة
اقترادية بحتة ،وىحا ر ٌ
تتزسغ مخافق لتخرضب الضػرانضػـ وإعادة معالجة البمػتػنضػـ ( )Plutoniumيثضخ الكثضخ مغ الذكػؾ
والخيبة ،ألف بيحه الخصػات ستتسكغ مغ القجرة عمى إنتاج السػاد البلزمة لترشضع األسمحة الشػوية بجوف أؼ
صعػبة تحكخ ،ضف إلى ىحا عجـ ججواه االقترادية بدبب ارتفاع تكالضفو(الػقػد الشػوؼ) ما يجعل أغمب
الجولة الشػوية ال تقػـ بو وتفزل استضخاد الػقػد األقل تكمفة .ناىضظ عمى ىحا شبضعة البخامج وحجسو،
باإلضافة إلى عجـ الترخيح عغ بعس األنذصة لػكالة الصاقة الجولضة إلى أف تع اكتذافيا بالرجفة
( )1مايكل آيدنذتات" ،ما الحؼ يخبخنا بو ماضي إيخاف الكضسضائي عغ مدتقبميا الشػوؼ" ،معيج كاششصغ ،أفخيل  ،2016شػىج في  ،2017/07/18في:
><http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/what-irans-chemical-past-tells-us-about-its-nuclear-future
2
( ) دمحم البخادعي ،زمغ الخجاع الجبمػماسية الشػكية في أكقات الغجر( ،بضكادور ،)2011،ص ص .249-248
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(بخنامج سخؼ) .يجعل كل ىحا الدعػدية والكثضخ مغ دوؿ السشصقة تذظ في أىجافو وتعتبخىا غضخ بخيئة (.)1
لكغ ىحا السػقف الخافس مغ الدعػدية ودوؿ مجمذ التعاوف الخمضجي ( )GCCالمتبلؾ إيخاف أسمحة
ّ
ار بحق الكضاف الريضػني باحتكار الدبلح الشػوؼ في السشصقة .ما يعصي
نػوية يعج في نفذ الػقت إقخ ا
انصباع سمبضا لحا الكثضخ مغ شعػب السشصقة ،خرػصا أف إيخاف تعتبخ القزضة الفمدصضشضة أساسضة في
سضاستيا الخارجضة.
ولعل السػقف الدعػدؼ الستذجد مغ الشػوؼ اإليخاني يعج أحج أسباب التقارب الدعػدؼ -اإلسخائضمي ،ذلظ
أف وجية الشطخ اإلسخائضمضة تتبشى نفذ السػقف الدعػدؼ السعادؼ جسمة وتفرضبل لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني
وامتبلؾ إيخاف سبلح نػوؼ ،حضث تخػ أف تجاعضات تحػؿ إيخاف قػة نػوية لو أثار بعضجة السجػ ،إذ يعدز
مباشخ عمى استقخار األنطسة
ا
ىحا األمخ مغ اليضسشة اإليخانضة ،وسضكػف في ذلظ بجوف أدنى شظ تيجيجا
العخبضة في الذخؽ األوسط والخمضج ،ما سضخمق بالزخورة سباؽ تدمح ججيجة ،لكغ نػوؼ ىحه السخة بضغ
دوؿ السشصقة ،وعمى رأسيا الدعػدية(.)2
وبغس الشطخ عغ اإلحخاج الحؼ يدببو السػقف الدعػدؼ السقخ الحتكار الريايشة لمدبلح الشػوؼ ،ىشاؾ
ثبلثة ( )03متغضخات أساسضة تجعل الدعػدية تقمق وتخذى البخنامج الشػوؼ اإليخاني ،الستغيخ ألكؿ يتعمق
بالخػؼ مغ امتبلؾ إيخاف لمقجرات التكشػلػجضة القادرة عمى تحػيل أؼ بخنامج سمسي إلى أسمحة دمار
أما ،الستغيخ الثاني فضختبط نجاح إيخاف في تصػيخ أسمحة نػوية ،ما سضأدؼ حتسا إلى تكخيذ الخمل
شاملّ ،
الخاىغ في تػازف القػػ بضغ إيخاف ودوؿ مجمذ التعاوف الخمضجي ،في حضغ يشجرج الستغيخ األخيخ ضسغ
التيجيجات البضئضة ،إذ تتخػؼ دوؿ مجمذ التعاوف مغ االنعكاسات البضئضة السحتسمة مغ السفاعبلت الشػوية
اإليخانضة ،خاصة ّأنيا متػاججة في مشاشق زلدالضة وغضخ مؤمشة كسا يمدـ (خبخة روسضة) ،ففي حالة حجوث

()1
() 2

شاىخاـ تذػبضغ ،السخجع الدابق ،ص ص.84 ،56

دانضاؿ افخاتي" ،ىل سبلح الجػ اإلسخائضمي ميضأ لتجمضخ السشذآت الشػوية اإليخانضة؟ " ،ضسغ :مجسػعة مؤلفضغ إسخائضمضضغ ،إسخائيل كالسذخكع الشػكي اإليخاني،

تخجسة :أحسج أبػ ىجبة (بضخوت :مخكد الجراسات الفمدصضشضة ،تػزيع الجار العخبضة لمعمػـ ،)2006 ،ص.147
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فإف دوؿ مجمذ التعاوف ستكػف أوؿ مغ يتأثخ بيحا
تدخبات نػوية ،وبالتحجيج مغ مفاعل بػشيخ الشػوؼّ ،
األمخ بدبب قخب السدافة بضشيسا إلى درجة ّأنيا أقخب لمسفاعل مغ العاصسة شيخاف( .)1وعمى ىحا يخذى
جضخاف إيخاف الخمضجضػف أف تتكخر حادثة تذبو كارثة تذضخنػبضل عاـ .1986
لكغ مغ كل ىحه الستغضخات الثبلثة ( )03يبقى الستغضخ الثاني األكثخ واقعضة وأىسضة بالشدبة لمدعػدية ،التي
ّ
تخفس أؼ إخبلؿ بسضداف القػػ بعج سقػط نطاـ صجاـ حدضغ ( )2003والجبلء األمخيكي مغ العخاؽ
فإف الخأؼ
( ،)2011ويتفق عمى ىحا األمخ كل مغ الشطاـ والذعب الدعػدؼ ،فحدب استصبلعات الخأؼّ ،
العاـ والذارع الدعػدؼ يسمظ مػقف رافزا المتبلؾ إيخاف أسمحة نػوية وإف كاف مػقفو يبجو أكثخ اعتجال
مغ حضث امتبلؾ إيخاف لبخنامج نػوؼ لؤلغخاض الدمسضة .فحدب استصبلع لمخأؼ العاـ أجختو جامعة
مضخيبلنج بالتعاوف مع معيج زغبي لؤلبحاث في بعس الجوؿ العخبضة (مرخ ،الدعػدية ،اإلمارات،
السغخب ،واألردف)  ،ومغ ضسشيا الدعػدية حػؿ الشتائج التي يسكغ أف يتخكيا البخنامج الشػوؼ اإليخاني في
مشصقة الذخؽ األوسط ،كاف رد الذارع الدعػدؼ كالتالي :صػت  %40أف البخنامج الشػوؼ في حالة كاف
ألغخاض سمسضة ،فإف نتائجو ستكػف إيجابضة ،بضشسا رأػ  %29أف نتائجو ستكػف سمبضة عمى السشصقة ،في
أما مػقف الذارع
حضغ كاف مػقف  %31مغ السدتجػبضغ أنو لضذ بالزخورة أف تكػف لو نتائج سمبضةّ .
الدعػدؼ حضاؿ امتبلؾ إيخاف ألسمحة الجمار الذامل مغ وراء بخنامجيا الشػوؼ ،فكاف رافزا ،حضث صػت
أما
% 52أف البخنامج في ىحه الحاؿ ستكػف نتائجو سمبضة ،بضشسا رأػ  %28أف نتائجو ستكػف إيجابضةّ ،
الباقضة ،وىع  %20فقالػا إنيا لضذ بالزخورة سمبضة (.)2
يجؿ ىحا أف السسمكة كانت ومازالت متخػفة مغ شسػحات شيخاف الشػوية بل -دعشا نقػؿ -أف التخػؼ
الدعػدؼ زاد عسا كاف في الساضي ،ما جعل وزيخ الخارجضة اإليخاني جػاد ضخيف في أكثخ مغ مشاسبة

()1
()2

أشخؼ دمحم كذظ" ،معزمة متججدة :أمغ الخمضج في الخؤية اإليخانضة" ،مجمة الدياسة الجكلية ،السجمج  ،49العجد ( 196أفخيل  ،)2014ص .83

عدمي بذارة" ،العخب وإيخاف :مبلحطات عامة" ،ضسغ :دمحم حامج األحسخؼ ]وآخخوف ، [.العخب كإيخاف :مخاجعة في التاريخ كالدياسة ،تحخيخ :عدمي بذارة

ومحجػب الدويخؼ( ،بضخوت :السخكد العخبي لؤلبحاث ودراسة الدضاسات ،)2012،ص ص .7-6
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يتيع الدعػدية بقضاميا بجور سمبي ومعخقل لمسفاوضات اإليخانضة مع الغخب بذأف البخنامج الشػوؼ اإليخاني.
ىحا رغع أف االتفاؽ بضغ إيخاف ومجسػعة  1+5السعخوؼ باتفاؽ لػزاف الشػوؼ يجعػ لبلشسئشاف عمى األقل
ضاىخيا ،حضث يسشع إيخاف مغ تصػيخ أسمحة نػوية ويجبخىا عمى الخزػع لتفتضر لسػاقعيا الشػوية ويزع
قضػدا عمى مدتػػ تخرضب الضػرانضػـ والبمػتػنضػـ .ويحجد عجد أجيدة الصخد السخكدؼ التي تسمكيا إيخاف.
كل ىحا مقابل رفع كافة العقػبات االقترادية والسالضة األوروبضة واألمضخكضة عشيا والدساح ليا بترجيخ
واستضخاد األسمحة .كسا يسكشيا في نفذ الػقت -كأحج نتائج االتفاؽ-مغ الػصػؿ إلى أكثخ مغ 100
ممضار دوالر مغ األصػؿ السجسجة بالخارج ،واستئشاؼ بضع الشفط في األسػاؽ الجولضة واستخجاـ الشطاـ
السالي العالسي في حخكة التجارة.
والحقضقة أف الدعػديػف قمقػف ججا مغ أف يؤدؼ االتفاؽ إلى تسكغ إيخاف أكثخ في السشصقة وتحخرىا السضسا
ب عج الزػء األخزخ والسػافقة األمخيكضة عمى ذلظ ما يعشي أف دورىا في زعدعة األمغ سضتزاعف أكثخ.
في حضث رأت أمخيكا والجوؿ الخسدة الكبار أف خصة العسل الذاممة السذتخكة ) (JCPOAالشاتجة عغ
االتفاؽ كفضمة بسشع إيخاف مغ الحرػؿ عمى أسمحة نػوية ،وىحا في حالة نفحت بالكامل ،إذ أف الخقابة
عمضيا ستسشعيا مغ انتاج أؼ مػاد انذصارية تسكشيا مغ صشع سبلح نػوؼ ،وىحا لفتخة مغ  10إلى 15
سشة( .)1بضج أف الخياض ال تؤمغ بيحا بل االتفاؽ ما ىػ سػػ فخصة أماـ إيخاف لكدب السديج مغ الػقت
واستخجاع أنفاسيا بعج العقػبات االقترادية التي أنيكتيا ،لتعػد بعج ذلظ أكثخ شخسة وقػة مغ ذؼ قبل،
خاصة أف االتفاؽ السػقع أبقى ولع يذتخط عمضيا تفكضظ مشذآتيا الشػوية بسعشى ّأنيا ستبقى محتفطة ببشضتيا
التحتضة الشػوية ومشو إمكانضة التحػؿ إلى قػة نػوية بعج انتياء مجة االتفاؽ(.)2

Gary Samore(Editor), The Iran Nuclear Deal: A Definitive Guide, Cambridge:Harvard Kennedy School,3 August
2015,p4.
( )2وحجة تحمضل الدضاسات " ،قخاءة في االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني"( ،سمدمة :تقجيخ مػقف) ،السخكد العخبي لألبحاث كدراسة الدياسات ،2015 ،ص .3في:
> <https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_Iranian_Nuclear_Program_a_Final_Agreement.aspx
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يجرؾ جضخاف إيخاف وباألخز الدعػديػف واإلسخائضمضػف ىحا جضجا ،فحرػؿ إيخاف عمى التكشػلػجضا الشػوية
حتسضة ال نقاش فضيا ،فكل اإليخانضضغ مجسعػف عمى ذلظ ،تبقى مدألة وقت .ليحا يعج التذػير عمضيع
أحدغ االستخاتضجضات بجؿ تخكيع يعسمػف في راحة وىجوء .فامتبلؾ سبلح نػوؼ أو التحكع في التكشػلػجضة
سضدسح ليحا الشطاـ السذاغب وغضخ السخغػب فضو أصبل يزفي السديج مغ الذخعضة عمى نفدو ،ناىضظ عغ
الثقة في الشفذ ما يعشي ثقبل أكبخ وىامذا أوسع لمسشاورة عمى السدتػػ اإلقمضسي والجولي.
ىحا ال يتشاسب أكضج مع السرالح الدعػدية الحالضة .ويؤكج ىحه السخاوؼ الترخيحات التي أدلى بيا
مدؤوؿ سعػدؼ لػكالة رويتخز ( ،)Reutersوالحؼ أكج فضو أف اتفاؽ إيخاف الشػوؼ مع الدجاسضة الجولضة
مميء بالسػاقف السدعدعة
سضجعل الذخؽ األوسط أكبخ بؤرة لمتػتخ .خاصة أف تاريخ إيخاف الخسضشضة
ٌ
لبلستقخار ،كسا أف سمػكيا لصالسا اترف باالنتيازية وعجـ التػرع في عقج تحالفات تكتضكضة أو معاىجات
مغ أجل حساية مرالحيا .ضف إلى ىحا الصبضعة السشغمقة لمشطاـ التي ترعب مغ عسمضة التشبؤ
بدمػكضاتو.
كسا أعخب مدؤوؿ سعػدؼ آخخ لػكالة األنباء الدعػدية أف ببلده مع مشع إيخاف مغ الحرػؿ عمى الدبلح
الشػوؼ بأؼ شكل مغ األشكاؿ وأف العقػبات التي كانت مفخوضة عمضيا يجب أف تدتسخ بدبب دعسيا
لئلرىاب وانتياكيا لبلتفاقضات والسعاىجات الجولضة الستعمقة بالتدمضح وتجخميا الجائسة في شؤوف اآلخخيغ(.)1
لكغ يجب االنتباه ىشا لشقصة ميسة في السػقف الدعػدؼ الحؼ أصبح أكثخ ِحَّجة تجاه الشػوؼ اإليخاني –ال
يزاىضو في ىحه الحجة سػػ السػقف اإلسخائضمي-ابتجاء مغ االندحاب األمخيكي مغ العخاؽ وأحجاث الخبضع
العخبي إلى غاية االتفاؽ الشػوؼ ،ففي 2007/11/01 :مثبل ،وعمى الخغع أف الستذجد محسػد أحسج نجاد
فإف دوؿ مجمذ التعاوف الخمضجي قجمت اقتخحا يقزي بالتخرضب في بمج محايج
كاف رئضدا إليخافّ ،

()1

"مرجر مدؤوؿ :السسمكة كانت دائسا مع أىسضة وجػد اتفاؽ حضاؿ بخنامج إيخاف الشػوؼ يزسغ مشع إيخاف مغ الحرػؿ عمى الدبلح الشػوؼ بأؼ شكل مغ

األشكاؿ" ،ككالة األنباء الدعػدية ،2015/07/14،شػىج في  ،2017/07/18في:
> <http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1380718

انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

76

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

واعصاء البمػتػنضػـ لسفاعبلت إيخاف الشػوية ولباقي دوؿ الذخؽ األوسط .وأوضح سعػد الفضرل ،وزيخ
خارجضة الدعػدية ىحا بقػلو ":إف ىحا ىػ ضسانة االستقخار في السشصقة"(.)1
وفي مؤتسخ «أمغ الخمضج-حػار الخمضج « ،الحؼ عقج في البحخيغ ،وبسذاركة جسعت مدؤولضغ كبار
ومحممضغ مغ دوؿ مجمذ التعاوف ،إيخاف ،الػاليات الستحجة ،والعخاؽ العاـ  ،2004انتقج سعػد الفضرل،
التخكضد عمى إيخاف في السػضػع الشػوؼ ،رغع كػنيا مغ الجوؿ السػقعة عمى معاىجة حطخ انتذار األسمحة
()2
إف ما أريج أف أبضشو ىشا برػرة
الشػوية مع تجاىل إسخائضل التي ال تػافق عمى السعاىجة ومتصمباتيا ّ .

رئضدضة أف السػقف مغ البخنامج الشػوؼ اإليخاني لضذ ثابتا ،و ّإنسا يحكسو بجرجة أولى الػضع اإلقمضسي
وترػر القضادة (الشخبة الحاكسة) ليامر السشاورة الستاح ،والحؼ يختبط غالبا بالسػقف األمخيكي.
ثال ًثا :االتفاؽ الشػكي االيخاني مغ كجية نطخ إيخانية-سعػدية
وبالعػدة إلى االتفاؽ الشػوؼ االيخاني وانعكاساتو عمى إيخاف والسشصقة ،تعتقج وجية الشطخ اإليخانضة أف
االتفاؽ الشػوؼ الحاصل بضغ شيخاف والدجاسضة الجولضة ،وتحجيجا مع واششصغ ىػ انترار إلرادة الرسػد
لجػ إيخاف والسشصقة ،وسػؼ يتختب عمضو اإلقخار بالجور اإليخاني لضذ لميضسشة عمى السشصقة -كسا ترػر
البعس -بل في تجاه استقخار السشصقة أكثخ وتأكضج الشدوع الدمسي لمدضاسة الخارجضة اإليخانضة التي ال تخيج
()3
أما داخمضا ،فعكذ ما كاف متػقعا مغ االتفاؽ الشػوؼ
بل ال تدتصضع في األساس اليضسشة عمى السشصقة ّ .

مغ حضث االنعكاس اإليجابي عمى الجاخل اإليخاني بضج أنو لحج الداعة ،ومشح بجأ تصبضقو في:
 2016/01/16واالقتراد اإليخاني ال تبجو عمضو عبلمات التحدغ ،حضث أضحت الطخوؼ االقترادية
أشج وشأة عمى اإليخانضضغ مسا كانت عمضو في عيج نجاد .ما يذكظ في ججوػ التفاوض وتعصضل البخنامج
السضسا أف معارضضغ كثخ لع يخضػا عغ تػقضع االتفاؽ الشػوؼ مشح البجاية وعشجما تأزـ السػقف مع تخامب
() 1
() 2
()3

شبلؿ عتخيدي ،جيػ استخاتيجيا اليزبة اإليخانية إشكاليات كبجائل( ،بضخوت :مخكد الحزارة لتشسضة الفكخ اإلسبلمي ،)2009 ،ص .70
شبلؿ عتخيدي ،الجسيػرية الرعبة :إيخاف في تحػالتيا الجاخمية كسياساتيا اإلقميسية( ،بضخوت :دار الداقي ،)2006 ،ص ص.70-69

سضج حدضغ مػسػؼ" ،الػجو الحقضقي إليخاف" ،مجمة شؤكف األكسط ،العجد  ،)2015( 150ص .5
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اعتبخوا أف تجسضج البخنامج الشػوؼ تع ببل مقابل ،حضث لع يدتدضغػا نيج روحاني في االنفتاح االقترادؼ
مقابل ما يدسى «نيج االقتراد السقاوـ» أؼ السعتسج عمى الحات ،خاصة أف االنفتاح عمى الخارج يحسل
معو قضسا وافجة عمى السشطػمة الثقافضة اإليخانضة(.)1
وتبقى السسمكة حالضا أشج السعارضضغ لبلتفاؽ الشػوؼ إضافة إلى إسخائضل شبعا ،وباعتبارىا أىع وأكبخ دولة
في الشطاـ اإلقمضسي الخمضجي ،والػحضجة حالضا القادرة أف تشافذ وتتحجػ إيخاف نجج بعس الجوؿ الرغضخة
غضخ الخاضضة ىي األخخػ عغ االتفاؽ تمتف وتتذكل حػليا ،مذكمة كتمة مػالضة ليا تخفس وتذكظ في
لكغ لضذ بشفذ حجة مػقف الخياض ،ويزع ىحا التكتل الدعػدؼ تقخيبا كل السمكضات
ججوػ ىحا االتفاؽّ .
الخمضجضة التي تخػ أف االتفاؽ سضعضج إلى الجسيػرية اإلسبلمضة الذخعضة الجولضة التي فقجىا ،كسا يتضح ليا
في الػقت نفدو التشقل دوف رقابة في جسضع أنحاء السشصقة ،إضافة أنو سػؼ يعصي شخعضة واعتخافا
بالبخنامج الشػوؼ الخاص بيا .ما يديج مغ ثقة اإليخانضضغ في أنفديع ،وفي ثقة حمفائيع ويجعميع يتجخؤوف
أكثخ عمضيع .كسا يخػ أصحاب وجية الشطخ ىحه أنو حتّى يكػف االتفاؽ فعاال كاف باألحخػ أف يفكظ
بذكل نيائي البخنامج الشػوؼ اإليخاني إلى جانب تقػية أدوات الحرار عمى إيخاف ومشعيا مغ امتبلؾ أؼ
سبلح .وعبلوة عمى ذلظ كاف يشبغي أف يكػف االتفاؽ أكثخ اتداعا ،حضث يتشاوؿ كل التػتخات الدضاسضة
اإلقمضسضة التي تفتعميا إيخاف ،مثل :الرخاع الدػرؼ ،العخاؽ ،حدب هللا ،والجعع اإليخاني لمجساعات
السعارضة في البحخيغ والضسغ (.)2
ويطيخ جمضا الخفس الدعػدؼ لبلتفاؽ الشػوؼ مغ خبلؿ إقجاميا عمى خصػات جخيئة لمتعبضخ عغ مػقفيا
الخافس جسمة وتفرضبل ليحا االتفاؽ ،أوليا القخار الدعػدؼ في 2016/01/02 :بإعجاـ رجل الجيغ
( )1نضفضغ عبج السشعع مدعج" ،عمى أبػاب االنتخابات اإليخانضة" ،التججيج العخبي ،2017/05/13 ،شػىج في  ،2017/07/07في:
<https://www.arabrenewal.info/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA/66661-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA>%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
Payam Mohseni (Editor), Iran and the Arab World after the Nuclear Deal Rivalry and Engagement in a New Era,
.Cambridge: Harvard Kennedy School, 2015, p25
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الذضعي نسخ الشسخ ،والحؼ كانت تخبصو عبلقات مع إيخاف .حضث تدامغ إعجامو قبل أياـ فقط مغ يػـ تشفضح
ِّ
االتفاؽ ورفع العقػبات .في رسالة واضحة مغ الخياض إلى شيخاف ّأنيا سػؼ تتخح نيجا استباقضا لمحفاظ
عمى أمشيا .وتبعيا مباشخة قصع العبلقات الجبمػماسضة بضغ البمجيغ وإبخاـ الرفقة العدكخية مع الخئضذ
تخامب ،انتياء بترخيحات وزيخ الجفاع الدعػدؼ بشقل السعخكة إلى إيخاف.
وعسػما ،تبقى السػاقف متبايشة حػؿ االتفػػاؽ الشػػػوؼ ،ىحا التبايغ في السػاقف جعل التػجيػػات الجولضة
واإلقمضسضػػة تشقدع إلى قدػػسضغ :األكؿ ،تبشتػػو الػػجوؿ الغخبضػػة بذكل عاـ ،مفػاده أف ذلػظ االتفػاؽ مػغ شػأنو أف
يسثّػل بجايػة لتحقضػق االسػتقخار اإلقمضسػي الػحؼ يعشي بجوره تحقضػق االسػتقخار العالسػي ، ،التػجػو الثػاني فقػج
تبشتػو بعػس دوؿ مجمػذ التعػاوف الخمضجي وفي مقجمتيا الدعػدية وكحلػظ بعػس الػجوؿ العخبضػة وإسخائضل،
ومفػاده أف االتفػاؽ مغ شػأنو أف يعػدز مػغ الػجور الدػمبي الػحؼ تسارسػو إيػخاف تجػاه قزايػا األمػغ
اإلقمضسػي.

()1

والحقضقة ّأنو مغ الرعب الجدـ بتجاعضات االتفاؽ الشػوؼ في الػقت الخاىغ في ضل رؤية كل مغ الخياض
وشيخاف لؤلخخػ ،والتي يدػدىا الذظ والخيبة ىحا مغ جية.
فإف مدتقبل االتفاؽ أصبح عمى السحظ ،فاإلدارة األمخيكضة الججيجة في ضل
مغ جية ثانضة وىػ األىعّ ،
دونالج تخامب ليا مػاقف مغ االتفاؽ مع إيخاف مغايخة لتمظ التي كانت عشج إدارة الخئضذ أوباما .حضث
الجضج بالسخة.
تكخرت ترخيحات تخامب بذأف معارضتو لبلتفاؽ الشػوؼ ،إذ وصفو باالتفاؽ السذضغ وغضخ َ
لكغ في السقابل ،تمتدـ روسضا والرضغ واألوروبضضغ كسا يقػؿ وزيخ خارجضة ألسانضا الدابق يػشيكا فيذخ
( )Joschka Fischerباالتفاؽ الشػوؼ ،ما يعشي أف الػاليات الستحجة ستجج نفديا وحضجة عمى أثخ
مػقفيا وعمى خبلؼ مع أقخب حمفائيا(.)2

() 1

أشخؼ كذظ ،تػتخ العبلقات االيخانضة -الخمضجضة :األسباب والتجاعضات وآلضات السػاجية ،دراسات استخاتيجية ،فبخايخ ( ،)2016ص.23

2
( ) يػشضكا فضذخ" ،الخصخ الشػوؼ الججيج" ،تخجسة :إبخاىضع دمحم عمي ، ،2017/08/23، Project Syndicate ،شػىج في  ،2017/07/18في:
><https://www.project-syndicate.org/commentary/north-korea-trump-nuclear-threat-by-joschka-fischer-2017-08/arabic
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وحدب رأؼ دمحم حدشيغ ىيكل ،فبل يشبغي أف نبالغ في مجػ تأثضخ االتفاؽ الشػوؼ رغع أىسضتو ،ذلظ أف
الدعػدية ودوؿ الخمضج أضعف مغ أف تذاغب عمى االتفاؽ الشػوؼ ولكغ يسكشيا أف تذكػ إلى األمضخكضضغ
أما أمضخكا في السقابل فمغ تجع إيخاف وشأنيا ،حضث لغ
وتعاتبيع ،فيع يعتبخوف تػقضع االتفاؽ خضانة ليعّ .
لكشيا ال تخيج ألحج
تتخؾ العالع كمو يجخؼ مباشخة إلى إيخاف بل تخيج أف تترل مع إيخاف عمشا بقجر معمػـّ ،
غضخىا أف يترل .فسا تسثمو إيخاف ىػ الصسػح السدتقل الحؼ وصل إلى حج السعخفة الشػوية (وتباعا الدبلح
الشػوؼ) ،وىحا غضخ مقبػؿ مغ أمضخكا .ىشاؾ فخؽ بضغ أف تتعامل لفتخة مع حقائق تجرؾ أنو لضذ بإمكانظ
قادر عمى تغضضخىا في مخحمة الحقة .فمػ
أف تغضخىا اآلف ،ولكغ تتعامل معيا مع افتخاض ّأنظ قج تكػف ا
ورفع عشو الحرار وتخكتو يشسػ تكػف الخصة قج فذمت (.)1
نجح الشسػذج اإليخاني ُ
وحدب ىحا التحمضل ،فمضذ مغ الغخيب أف يشدحب األمخيكضػف مغ االتفاؽ إذا أحدػا أف الفخصة حانة أو
عمى األقل يعجلػا في بشػد االتفاقضة بسا يتشاسب مع مرالحيع ومرالح حمفائيع ،السضسا أف أمخيكا تخامب
مؤخخ مغ العجيج مغ االتفاقضات التي كانت قج وقعتيا (اتفاقضة السشاخ) .ومع أف إلغاء االتفاقضة
ا
اندحبت
نطخ أف واششصغ مجخد شخؼ فضو مع دوؿ دائسة العزػية في مجمذ األمغ
يبقى مغ األمػر الرعب ا
وألسانضا .بضج أؼ اندحاب أمخيكي يجعل االتفاؽ يفقج كل قضستو.
والحقضقة أف الخياض لضدت ضج البخنامج الشػوؼ في حج ذاتو فيي مسكغ أف تقبمو لػال الشتائج السشجخ عشو
مغ حضث رفع أسيع شيخاف في مجاؿ القػة الرمبة والشاعسة وتعديد دورىا اإلقمضسي أكثخ .فشجاح إيخاف في
انتداع إقخار مغ القػػ الكبخػ بالحق الشػوؼ ىػ إقخار ضسشي بجور إقمضسي ليا ،وىػ ما سعت لو مشح وضع
مجمذ تذخضز مرمحة الشطاـ ما أشمق عمضو "رؤية  "2025في عاـ  .2005ذلظ يعشي أف إيخاف
سضربح ليا دور في تدػية نداعات السشصقة .ما يغضخ قػاعج التفاعل بضشيا وبضغ دوؿ السشصقة السضسا

()1شبلؿ سمساف ،حػار شامل مع دمحم حدشضغ ىضكل ":إيخاف بعج االتفاؽ الشػوؼ وصػرة السشصقة والعبلقات مع أمضخكا" ،الدفيخ ،2015 ،شػىج في ،2016/06/13

في:
><http://assafir.com/Article/1/431935
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الخمضجضة .األمخ الحؼ يعشي أف الجور اإليخاني القادـ قج يكػف سببا في مديج مغ تذقق ججراف مجمذ
التعاوف الخمضجي باتجاه خخائط تعاوف أو تكامل ججيجة ( .)1وعمضو ،الخػؼ كل الخػؼ ّأال يقترخ ذلظ
دور فضيا.
االتفاؽ عمى السدألة الشػوية بل يذسل قزايا
إقمضسضة أخخػ يكػف إليخاف ٌ
ّ
خاتسة:
ما يسكغ أف ندتخمرو في نياية ىحا البحث أف البخنامج الشػوؼ الخاص بإيخاف يذكل نقصة جػىخية
وأساسضة لجييا مغ الرعب ججا أف تتشازؿ عشيا ،ذلظ أف حساية الثػرة والشطاـ مغ أعجائو يتصمب امتبلكيا
لػسضمة ردع تحسضيا ،خرػصا بعج تجخبة الحخب العخاقضة-اإليخانضة .ناىضظ أف البخنامج الشػوؼ تحطى
بإجساع داخمي مغ لجف القػػ الدضاسضة السختمف وكحا السجتسع اإليخاني ،إضافة أف البخنامج الشػوؼ يحقق
لمشطاـ الدضاسي العجيج مغ الغايات واألىجاؼ الدضاسضة مشيا واالجتساعضة والتكشػلػجضة العمسضة ،بجوف أف
نشدى شبعا األىجاؼ العدكخية واألمشضة التي تدسح لو بتعديد مػقفو األمشي والدضاسي (نطخية الخدع) في
مشصقة ممضئة باإلضخابات واالعجاء ،وكحا جػار نػوؼ ،بحضث يجب ال نشدى أف إيخاف محاش ٌة بالعجيج مغ
القػػ الشػوية عمى غخار اليشج وباكدتاف ،روسضا ،أوكخانضا ،روسضا البضزاء (بضبلروسضة) ،كازاخدتاف،
وإسخائضل .كسا أف القػات األمخيكضة والغخبضة السخابصة في الخمضج العخبي -الفارسي يديج مغ رغبة إيخاف في
امتبلكيا لدبلح ردع ،وعمى ىحا األساس ،تعتبخ إيخاف أف ليا حقا مذخوعا في تصػيخ بخنامجيا الشػوؼ في
ضل الطخوؼ اإلقمضسضة والجولضة التي تعضذيا.
والحاؿ أف سعي شيخاف الكتداب القجرة والتحكع في التكشػلػجضة الشػوية بغس الشطخ عغ شبضعة ونػاياىا
مغ ىحا التحكع سػاء كانت عدكخية مغ ألجل الحرػؿ عمى أسمحة الجمار الذامل أو سمسضة مثمسا تجعي
فإف ىحا األمخ بالسجسل يخبظ العجيج مغ دوؿ السشصقة ويمقى معارضة شخسة مغ الكثضخ مغ
ىيّ ،

( ) ولضج عبج الحي " ،الػشغ العخبي  :2014السديج مغ التفكظ" ،مخكد الجديخة لمجراسات ،2014/01/13 ،شػىج في  ،2016/8/18في:
> <http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201411364721783212.html
1
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األشخاؼ ،السضسا الدعػديضغ الحؼ أصبحػا مغ أكثخ األصػات في الذخؽ األوسط معارضة إليخاف نػوية،
بل أف التيجيج الدعػدؼ وصل إلى مخحمة خصضخة ،مشيا االقتخاب أكثخ مغ خرػـ إيخاف والعخب(إسخائضل)
ما سػؼ يشجخ عشو نتائج سمبضة بالزخورة عمى مكانة الدعػدية وقػتيا الشاعسة ،إضافة شبعا إلى الخفع
مغ مقجراتيا ومذتخياتيا العدكخية (األمخيكضة في الغالب) ما جعل السشصقة تجخل في دوامة مغ الدباؽ
السحسػـ نحػ التدمح.
عمى أنو يجب التشػيو إلى أف ىحا الدباؽ نحػ التدمح ىحه السخة قج يخخج مغ دائختو الكبلسضكضة التقمضجية
لضتجو نحػ اكتداب الدبلح الشػوؼ ،وىحا ما أصبح يخدده القادة الدعػديػف بذكل متكخر ،إذ لضذ مغ
السدتغخب أف تحاوؿ الخياض االنزساـ إلى الشادؼ الشػوؼ يداعجىا في ىحا شبعا قجراتيا السالضة الزخسة
فإف
الجضج مع أمخيكا ،وعمى ىحا األساس كسا يذضخ ىشخي كيدشجخ (ّ )Henry Kissinger
وعبلقاتيا ّ
ىشاؾ احتسالضغ لمرضغة التي تسكغ الخياض مغ قجرات نػوية ،االحتساؿ األكؿ يكػف في الغالب بالحرػؿ
عمى رؤوس حخبضة نػوية مغ إحجػ القػػ الشػوية السػجػدة والتي مغ السفزل أف تكػف إسبلمضة ،وفي
ىحا الرجد تعتبخ باكدتاف أقخب إلى ىحا األمخ بدبب عبلقاتيا السسضدة مع السسمكة وتاريخيا في مثل ىحه
األمػر (شبكة عبج القادر خاف) .ويعدز ىحه الترػر الديارات الخسسضة -مختضغ في عاـ  – 2016التي
أما االحتساؿ
قاـ بيا وزيخ الجفاع الدعػدؼ والسمظ السحتسل دمحم بغ سمساف إلى العاصسة إسبلـ آبادّ .
الثاني أماـ الدعػدية لتجارؾ التفػؽ اإليخاني ،فضكػف عغ شخيق تسػيل تصػيخ مثل ىحا الشػع مغ الخؤوس
()1

في بمج آخخ كخصة لتأمضغ لشفديا

.

مؤخخ في إقشاع الػاليات الستحجة
ا
وعمى الخغع مغ االتفاؽ الشػوؼ االيخاني الحؼ نجح خرػـ إيخاف
األمخيكضة باالندحاب مشو ،بضج أف التسعغ في اتفاؽ لػزاف وكحا سمػؾ السسمكة تجاه يؤكج عجـ رغبة
سعػدية في الػقت الحالي في أؼ تفػؽ إيخاني حتّى ولػ كاف معشػيا ،حضث كاف الخد والتحخؾ الدخيعة مغ
()1ىشخؼ كضدشجخ ،الشطاـ العالسي تأمالت حػؿ شالئع األمع كمدار التاريخ ،تخجسة :فاضل جتكخ (بضخوت :دار الكتاب العخبي ،)2015 ،ص ص .144-143
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السسمكة بعج االتفاؽ الشػوؼ دلضبل عمى عجـ االرتضاح لو ،فقج كانت الدعػدية غاضبة ججا إزاءه ،حضث
اعتبختو كعبلمة عمى خضانة أمضخكا لحمضف مخمز .السضسا وقج جاء في ضخؼ صعب مخت بو السسمكة
عشجما تػفي السمظ عبج هللا في يشايخ  2015وخمفو األمضخ سمساف ،ناىضظ أف االتفاؽ يعشي مغ الشاحضة
الدضاسضة أف إيخاف السشافذ اإليجيػلػجي واالستخاتضجي الخئضدي لمخياض تمقى اعتخافا دولضا كجولة نػوية.
حضث تعتبخ السسمكة ىحا التصػر الياـ لمغاية دلضبل عمى قػة إيخاف الستشامضة .إضافة أف السسمكة تخذى مغ
أف تكػف ىحه الرفقة بسثابة أوؿ خصػة لفتح مدار مغ التقارب اإليخاني -األمضخكي عمى حداب عبلقاتيا
مع الػاليات الستحجة.
فإف الدعػدية أكثخ ما يقمقيا وتتحفع عمضو لضذ البخنامج الشػوؼ نفدو بل دور إيخاف الستشامي ،الحؼ
وعمضوّ ،
سضتعدز بذكل أكبخ في الخمضج العخبي-الفارسي والذخؽ األوسط بعج رفع العقػبات عشيا ،السضسا أف
السمف الدػرؼ يبجو أنو سضشتيي لرالح شيخاف والضسشي لع يحدع بعج ،ما سضتخجع ال محالة عمى أرض
الػاقع بتػسع ىضسشة إيخاف في السشصقة.
لضذ ثسة ما يجىر إذف في الػقت الخاىغ مغ مػقف الخياض السعارض جسمة وتفرضبل لتفػؽ إيخاني ،بضج
مغايخ لسا ىػ قائع حالضا،
ا
أف الستتبع لسػقف الخياض تجاه الشػوؼ اإليخاني قبل  2003يجج مػقفا سعػديا
ما يعشي أف الدعػديضغ -كسا أشخنا سابقا -لضدػا ضج البخنامج في حج ذاتو ،و ّانسا ىع ضج أؼ شيء
يتختب عشو أفزمضة تتضح إليخاف ىضسشة عمى السشصقة وإخبلؿ بسضداف القػػ ،الحؼ شالسا سعت الخياض
لمحفاظ عمضو وبشت عمضو جدء ميسا مغ سضاستيا الخارجضة القائسة باألساس عمى التحالفات والتػازنات
اإلقمضسضة.
وعمضو ،ال يسكغ اعتبار البخنامج الشػوؼ اإليخاني سببا رئضدضا في الرخاع القائع بضغ إيخاف والدعػدية أكثخ
مشو سببا ثانػيا يجخل ضسغ إشار أوسع وأشسل لمعبلقة بضغ البمجيغ ،ويتسحػر ىحا اإلشار األوسع في
سببضغ( )02رئضدضغ لحالة الرخاع السدتجيسة ،األكؿ يتعمق بخغبة إيخاف في اليضسشة عمى الشطاـ اإلقمضسي
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الخمضجي بالتحػؿ إلى الجولة السخكدية فضو أو ما يعخؼ في الجراسات اإلقمضسضة بػ :دكؿ القمػب ( Core
 ) Statesأؼ التي تسثل محػر التفاعبلت الدضاسضػة فضو ،وتذارؾ بكثافة في الجدء األكبخ مغ التفاعبلت،
أما الدبب الثاني ،فضختبط بالترػر
وتحجد مغ خبلؿ ذلظ شبضعة السشاخ الدضاسي الدائج في الشطاـّ ،
الستزارب لؤلمغ اإلقمضسي بضغ البمجيغ.
والحاؿ أف الدعػديضغ غالبا مغ يبشػف مػقفيع تجاه الشػوؼ اإليخاني استشادا عمى السػقف األمخيكي مشو
معضار ميسا لخصج التػجو الدعػدؼ
ا
وكحا الجعع األمخيكي لسػقفيع ،ما يعشي أف السػقف األمخيكي يعج
حضث أف رفس واششصغ أو قبػليا لبخنامج إيخاف يحجد لشا بذكل كبضخ مػقف الخياض.
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قػػػػػػائسة السػػػػػخاجػػػػع:
أكًال :السػػخاجع بالمػػغة العػػػػػػػخبيػػػػػػة
أ .الكتب
 .1األحسخؼ ،دمحم حامج ]وآخخوف . [.العخب كإيخاف :مخاجعة في التاريخ كالدياسة .تحخيخ :عدمي
بذارة ومحجػب الدويخؼ( ،بضخوت :السخكد العخبي لؤلبحاث ودراسة الدضاسات.)2112،
 .2البخادعي ،دمحم .زمغ الخجاع الجبمػماسية الشػكية في أكقات الغجر( .بضكادور.)2111،
 .3تذػبضغ ،شاىخاـ .شسػحات إيخاف الشػكية .تخجسة :بداـ شضحا (بضخوت :الجار العخبضة لمعمػـ-
ناشخوف.)2117 ،
 .4جشكضانى ،يازا .صخاع القػى الجكلية في ضػء الشطاـ العالسي الججيج .تخجسة عمي مختزى سعضج
(القاىخة :السخكد القػمي لمتخجسة.)2111 ،
 .5شاىخ ،رانضة دمحم .الدالح الشػكي بيغ مبادئ الذخعية الجكلية كحتسيات القػة (دراسة مقارنة
لمدياسات الشػكية لكل مغ :إيخاف ككػريا الذسالية)( .القاىخة :السكتب العخبي لمسعارؼ،
.)2114
 .6عتخيدي ،شبلؿ .الجسيػرية الرعبة :إيخاف في تحػالتيا الجاخمية كسياساتيا اإلقميسية.
(بضخوت :دار الداقي،)2116 ،
 .7عتخيدي ،شبلؿ .جيػ استخاتيجيا اليزبة اإليخانية إشكاليات كبجائل( .بضخوت :مخكد الحزارة
لتشسضة الفكخ اإلسبلمي.)2119 ،
 .8العشاني ،إبخاىضع دمحم [وآخخوف .].الخيار الشػكي في الذخؽ األكسط .تحخيخ :إبخاىضع مشرػر،
أعساؿ الشجوة الفكخية التي نطسيا مخكد دراسات السدتقبل بجامعة أسضػط( ،بضخوت :مخكد دراسات
الػحجة العخبضة.) 2111،
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 .9فائد ،عمي ،وسجادبػر ،كخيع .رحمة ايخاف الشػكية الصػيمة التكاليف كالسخاشخ .دراسات عالسضة
العجد ( 142أبػضبي :مخكد اإلمارات لمجراسات والبحػث االستخاتضجضة.)2114،
.11

كضدشجخ ،ىشخؼ .الشطاـ العالسي تأمالت حػؿ شالئع األمع كمدار التاريخ .تخجسة:

فاضل جتكخ (بضخوت :دار الكتاب العخبي.)2115 ،
.11

مجسػعة مؤلفضغ إسخائضمضضغ .إسخائيل كالسذخكع الشػكي اإليخاني .تخجسة :أحسج أبػ ىجبة

(بضخوت :مخكد الجراسات الفمدصضشضة ،تػزيع الجار العخبضة لمعمػـ.)2116 ،
.12

دمحم ،زيشب عبج العطضع .السػقف الشػكي في الذخؽ األكسط في أكائل القخف الحادي

كالعذخيغ( .القاىخة :مكتبة الذخوؽ الجولضة.)2117،
.13

ميشا ،عجناف .مجابية الييسشة :إيخاف كأميخكا في الذخؽ األكسط .سمدمة الفكخ اإليخاني

السعاصخ (بضخوت :مخكد الحزارة لتشسضة الفكخ اإلسبلمي.)2114 ،
ب .السقاالت:
 .1كذظ ،أشخؼ دمحم" .معزمة متججدة :أمغ الخمضج في الخؤية اإليخانضة ".مجمة الدياسة الجكلية:
السجمج  ،49العجد ( 196أفخيل .)2114
 .2كذظ ،أشخؼ" .تػتخ العبلقات االيخانضة -الخمضجضة :األسباب والتجاعضات وآلضات السػاجية"،
دراسات استخاتيجية :فبخايخ (.)2116
 .3مػسػؼ ،سضج حدضغ" .الػجو الحقضقي إليخاف ".مجمة شؤكف األكسط  :العجد .)2115( 151
ت .السرادر اإللكتخكنية:
" .1مرجر مدؤوؿ :السسمكة كانت دائسا مع أىسضة وجػد اتفاؽ حضاؿ بخنامج إيخاف الشػوؼ يزسغ مشع
إيخاف مغ الحرػؿ عمى الدبلح الشػوؼ بأؼ شكل مغ األشكاؿ ".ككالة األنباء الدعػدية:
 ،2115/17/14شػىج في  ،2117/17/18في:
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><http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1380718
 .2آيدنذتات ،مايكل" .ما الحؼ يخبخنا بو ماضي إيخاف الكضسضائي عغ مدتقبميا الشػوؼ ".معيج
كاششصغ :أفخيل  ،2116شػىج في  ،2117/17/18في:
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/what-irans>chemical-past-tells-us-about-its-nuclear-future
 .3سمساف ،شبلؿ .حػار شامل مع دمحم حدشضغ ىضكل ":إيخاف بعج االتفاؽ الشػوؼ وصػرة السشصقة
والعبلقات مع أمضخكا" ،الدفيخ ،2115 :شػىج في  ،2116/16/13في:
><http://assafir.com/Article/1/431935
 .4عبج الحي ،ولضج " .الػشغ العخبي  :2114السديج مغ التفكظ ".مخكد الجديخة لمجراسات:
 ،2114/11/13شػىج في  ،2116/8/18في:
> <http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201411364721783212.html
 .5فضذخ ،يػشضكا" .الخصخ الشػوؼ الججيج ".تخجسة :إبخاىضع دمحم عمي،

Syndicate

:Project

 ،2117/18/23شػىج في  ،2117/17/18في:
<https://www.project-syndicate.org/commentary/north-korea-trump-nuclear>threat-by-joschka-fischer-2017-08/arabic
 .6مدعج ،نضفضغ عبج السشعع" .عمى أبػاب االنتخابات اإليخانضة ".التججيج العخبي،2017/05/13:
شػىج في  ،2017/07/07في:
<https://www.arabrenewal.info/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%
A7%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA
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%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A
8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
%D8%A9.html>
 شػىج في،2113/12/12 :" معيج كاششصغ." إيخاف الشػوية؟. أولي، ىايشػنغ، سايسػف، ىشجرسػف.7
: في،2117/17/11
<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/nuclear-iran-aglossary-of-terms>
". صاروخ باتخيػت611  "الدعػدية تخد عمى االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني بذخاء. ماركػس، وايدجضخبضخ.8
: في،2117/17/18  شػىج في،2115/16/29 :راقب
<http://raqeb.co/2015/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8
%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%A6%D9%A0%D9%A0%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA>
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األىسية الجيػبػليتيكية لمسشصقة السغاربية في سياسات القػى العالسية
«The geopolitics importance of the Maghreb region in the policies of world
powers »
 الجدائخ،3  نػراليجػ بغ بتقة جامعة الجدائخ.د
nourelhoudabenbetka@yahoo.fr
:السمخز
مسا يشتج، وىحا ما يعدز مشصق التشافدضة،تشجرج السشصقة السغاربضة ضسغ سضاسات القػػ العالسضة نتضجة مػقعيا الجغخافي ومػاردىا الحضػية
 باعتبار أف التخػمضة والحجود الخخػة تجعل مغ انتقاؿ عجوػ البلاستقخار أم اخ مسكشا،تحجيات أمشضة تؤثخ عمى أمغ واستقخار السشصقة والعالع ككل
.بضغ دوؿ الجػار وحتى بضغ السشاشق السختمفة مغ العالع
. القػػ العالسضة، األىسضة الجضػبػلضتضكة، السشصقة السغاربضة:الكمسات السفتاحية

Abstract:
The Maghreb region is part of the policies of major powers as a result of its geopolitics importance
this competition produces security ،and vital resources,thus increasing competitionin the region
challenges that affect the security and stability of the region and the world as a whole,with the
becomes the transmission of instability possible between ،difficulty of controlling all borders
countries and even between different regions of the world.
.geopolitics importance,major powers،Key Words: the Maghreb region
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أىجاؼ الجراسة:
 ابخاز أىسضة السشصقة السغاربضة إنصبلقا مغ السقاربة الجضػبػلتضكضة السختكدة عمى مفيػمي السػردوالسجاؿ الحضػؼ.
 ابخاز السذاريع الغخبضة التي تخز السشصقة السغاربضة ،في إشار أف فيع واستضعاب حقضقة ىحهالسذاريع مغ شأنيا تجشب آثارىا وانعكاساتيا الدمبضة.
 ابخاز أىسضة وضخورة التكامل االقترادؼ بضغ الجوؿ السغاربضة في الػقت الخاىغ ،خاصة في ضلالتحجيات األمشضة والخىانات الدضاسضة التي تسخ بيا السشصقة.
أىسية الجراسة:
إف أىسضة الجراسة تشبع مغ أىسضة السشصقة ،إذ أف السشصقة السغاربضة مشصقة تشافذ تقمضجية ما بضغ القػػ
العالسضة ،فقج شيجت العجيج مغ الحخوب والتجخبلت العدكخية عمى مخ الدشضغ ،فيي مشصقة نفػذ تقمضجية
لمقػػ االستعسارية وباألخز فخندا التي استػلت عمى السشصقة لفتخة زمشضة شػيمة في بجاية القخف ،19
دوف اغفاؿ الحسبلت األوروبضة و الرمضبضة التي تسضد بيا حػض البحخ الستػسط ،وىحا نتضجة حضػية
مػقعيا الجغخافي وغشاىا بالثخوات السعجنضة الباششضة ،وكحا ىي بػابة افخيقضا ،القارة التي اتجيت األنطار
إلضيا مغ قبل القػػ الكبخػ بعج الحخب الباردة ،نتضجة الصمب الستدايج عمى السػاد األولضة وكحا الحاجة
لؤلسػاؽ التجارية التي تػفخىا القارة والسشصقة كحج سػاء ،نط اخ ألف األسػاؽ تعتبخ أساس تصػر االقتراد
الخأسسالي ،فسغ دوف أسػاؽ ال تخوج وال تدػؽ السشتػجات،ومشو يربح اإلنتاج الػفضخ والستصػر ببل فائجة
اقترادية ماداـ لع يشتج عشو عائجات مالضة تداىع في تصػيخ عجمة التشسضة االقترادية والتقجـ الرشاعي.
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تعتبخ السشصقة السغاربضة أحج السشاشق التي تذيج ديشامضكضة عمى شػؿ الفتخات التاريخضة السختمفة التي
مخ بيا العالع ،فيي ديشامضكضة تتخاوح ما بضغ االستقخار أحضانا والرخاع والتشافذ أحضانا كثض اخ بضغ القػػ
العالسضة مشح فتخات االستعسار األولى إلى غاية السخحمة الحالضة ،وعشج الغػص في حضثضات كل ىحه
السخاحل وتحمضل األحجاث بسشصق السقاربة الجضػبػلضتضكضة ،سشجج أف القػػ العالسضة اىتست والزالت تيتع
بالسشصقة السغاربضة ،التي تتػسط أوروبا شساال وإفخيقضا جشػبا ،خاصة بعج األزمات الستعجدة والستذابكة
والستكخرة التي تذيجىا مشصقة الذخؽ األوسط والسشصقة العخبضة والتي تفاقست مع ما يعخؼ (بثػرات الخبضع
العخبي) وانصبلقا مغ ىحا نتداءؿ في ىحه السجاخمة:
لساذا تحطى السشصقة السغاربضة باألىسضة الجضػبػلضتضكة في سضاسات القػػ العالسضة؟
تتفخع مغ ىحه السذكمة البحثضة مجسػعة تداؤالت ىي كالتالي:
 /1ما مجلػؿ الجضػبػلضتضظ؟
 /2ماىي األىسضة الجضػبػلضتضكضة لمسشصقة السغاربضة؟
 /3ماىي التجاعضات األمشضة عمى السشصقة السغاربضة نتضجة أىسضتيا الجضػبػلضتضكة؟
يسكغ شخح مجسػعة مغ الفخضضات،
 /1السشصقة السغاربضة تسثل إحجػ الجوائخ الجضػبػلضتضكضة السيسة في سضاسضات القػػ العالسضة بسشصق
السقاربة الجضػبػلضتضكضة.
 / 2مػقع السشصقة السغاربضة بضغ أوروبا وإفخيقضا يجعميا مشصقة تساس ،تتجاذب فضيا مختمف االف اخزات
الدضاسضة ،التيجيجات األمشضة والخىانات االقترادية.
 /3السشصق الجضػبػلضتضكي في تحخكات القػػ العالسضة تجاه السشصقة السغاربضة يديج مغ حجة التشافدضة التي
تفزي لمشداعات أكثخ فأكثخ.
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لئلجابة عمى السذكمة البحثضة نتصخؽ إلى ىحه السحاور:
 /1مجلػؿ الجيػبػليتيظ  :األسذ الشطخية.
أكال :تعخيف الجيػبػليتيظ:
كباقي السفاىضع في العمػـ الدضاسة والعبلقات الجولضة تتسضد بالتشػع والتعجد واالختبلؼ في شخح
معشاىا ،وغضاب تعخيف جامع مانع لو ،نحكخ عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ بعس التعاريف ،وىي:
الجضػبػلتضظ في معشاىا البدضط ىي "عمع سضاسة األرض" ،أؼ دراسة تأثضخ الدمػؾ الدضاسي في تغضضخ
األبعاد الجغخافضة لمجولة .وىػ مفيػـ يتجاخل مع مفيػـ "الجغخافضا الدضاسضة" التي تعشي تأثضخ الخرائز
الجغخافضة (مػارد شبضعة وبذخية) في الدضاسة ،ومشو فالجغخافضا الدضاسضة تجرس اإلمكانضات الستاحة لمجولة
سػاء أكانت شبضعضة أوبذخية ،وبالتالي تيتع بسا ىػ مػجػد في واقعيا ،في حضغ الجضػبػلتضظ تيتع بكضفضة
تحقضق الجولة لحاجضاتيا في إشار مشصق الشسػ وسضاسة التػسع حتى خارج حجودىا ،وىحا ما يعشي التصمع
نحػ تحقضق قػة كفضمة بسجابية التحجيات السدتقبمضة خاصة في ضل واقع يتسضد برخاعات مختمفة األبعاد
والتدسضات ،1فالجولة ال تعسل في فخاغ وإنسا في إشار نطاـ دولي وبالتالي السفاىضع تأخج بعضغ االعتبار
التغضخات الحاصمة في البضئة الجولضة.2
حدب مػسػعة بخيتانضكا  ، Encyclopedia Britannicaفالجضػبػلتضظ ىػ تحمضل التأثضخات الجغخافضة
عمى عبلقات القػة في العبلقات الجولضة.
أما قامػس لػنغساف Longman Dictionaryبالمغة اإلنجمضدية ،فضعتبخ الجضػبػلتضظ ىػ دراسة
تأثضخ وضع الجولة وسكانياعمى سضاساتيا.

1يعُى عهى انجٍىتىنتٍك ،تاضٚد ٔساػح انعٚاضج 25 :فٛفط٘ 19:57 ،2018
https://www.politics-dz.com/threads/myn-ylm-algiubulutik.5416
2
Kinga Smolen, « Evolution of GeopoliticalSchools of Thought »,TekaKom. Politol.stos.
Miedzynar, OLPAN, 2012, p. 5.
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يعخؼ كجضمغKjellenالجضػبػلتضظ -مبتكخ السرصمح -بأنو نطخية الجولة ككائغ جغخافي .أما
السشطخ الجضػسضاسي ىػسيػفخ فضعخفو -كعمع ججيج لمجولة" : -عمى أنو محىب حػؿ الحتسضة السكانضة
لجسضع العسمضات الدضاسضة ،مختكدة عمى أساس الجغخافضا ،خاصة الجغخافضا الدضاسضة".1

أماىاغاف Haganفضعخفو عمى أنو" :التخشضج السعاصخ لدضاسة القػة".
مغ بضغ الشقاط السذتخكة بضغ مشطخؼ الجضػسضاسة مغ ألفخيج ماىاف Alfred Mahanوماكضشجر
 Mackinderإلى بخيجشدكي Brzezinski

ىػ اعتبار الجضػبػلتضظ مديج مغ التاريخ

(العسمضات الدضاسضة) والجغخافضا .ومشو فالجضػبػلتضظ ىػ تحمضل نتائج التفاعل بضغ البضئات الجغخافضة
والعسمضات الدضاسضة ،الستسضدة بالجيشامضكضة التي تقتزي التأثضخ الستبادؿ بضشيسا.2
أف الجضػبػلتضظ ليا جحور تاريخضة تعػد إلى وقت اإلغخيق مع أرسصػ ومػنتضدكضػ
ثسة مدألة أخخػ ىػ ّ
وكانط وىضجل وغضخىع ،الحيغ كاف لجييع فيع لمجغخافضا الدضاسضة.
كسا يعخؼ الجضػبػلضتضظ عمى أنو دراسة تأثضخ العػامل الجغخافضة ،االقترادية والثقافضة عمى سضاسة
الجولة وعمى العبلقات الجولضة.3
الجضػبػلضتضظ ىي دراسة العبلقات ما بضغ السجسػعات اإلندانضة ،استشادا عمى األقالضع ،السػارد والذعػب،
فيي تيتع بالعبلقات التي يسكغ أف تشتقل مغ تأثضخ بدضط حتى الرخاع العدكخؼ.4

1

Samra Rana Gokmen, Geopolitics and the study of international relations,(The Graduate
School of Social Sciences of Middle East Technical University: thesis for the degree of
.Doctor of philosophy, August 2010),p.17
,19 8pp.1 Loc.Cit, 3
3
Définition de la Géopolitique, 25 février 2018, 20 :00
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Geopolitique.htm
4
Morgan Touly, Géopolitique-cours, 25 février 2018, 20 :00
https://fr.scribd.com/document/20719023/GEOPOLITIQUE-cours
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يعخؼ ىارشػفHartshorneالجضػبػلضتضظ بأنيا" :تحمضل القػة بيجؼ تحجيج الػزف الدضاسي لمجولة
بكل ما يعشي ىحا وما يفتخض مغ تحمضل لتخكضبيا وتكػيشيا وخرائريا ومعصضاتيا ،شبضعضا وبذخيا ،مغ
حضث السػارد واإلنتاج والسذكبلت والعقبات ،وكحلظ أىجافيا ومثميا ،أؼ كل ما يؤثخ في قػتيا ويديع أو
يحج مغ ثقميا" .أؼ أف الجضػبػلتضظ ُيعشى بتحجيج الثقل الدضاسي لمجولة وذلظ بتحمضل عشاصخ قػة الجولة
الجاخمضة الستسثمة في السعصضات الصبضعضة والبذخية ،التي مغ شأنيا عخقمة أو السداىسة أو التأثضخ في وزنيا
عمى البضئة الجولضة.1
مشو فالجضػبػلضتضكضخكد عمى دراسة الػضع الصبضعي لمجولة مغ ناحضة مصالبيا في الداحة الجولضة ،أؼ
أف مضجانيا ىػ البضئة الجولضة مغ حضث السػارد والسجاالت الحضػية التي تذكل عشاصخ قػتيا والسيسة في
استسخار وجػدىا كصخؼ فاعل في محضصضيا اإلقمضسي أو الجولي .بسعشى أنو يتع تػضضف العشاصخ
الجغخافضة (السػارد والسجاالت) والتي تسثل سمصة داخمضة مغ أجل كدب مكانة في الداحة الجولضة التي
تتسثل في الدمصة الخارجضة (فاعل إقمضسي أو دولي).
عخؼ مفيػـ الجضػبػلتضظ تصػرات بدبب التصػرات الدضاسضة والتكشػلػجضة الحاصمة في الداحة الجولي،
حضث عخؼ السفيػـ تصػرات مخت بػ3مخاحل أساسضة ىي :مفاىضع الجضػبػلتضظ الكبلسضكضة ،مفاىضع السخحمة
الباردة ،ومفاىضع تذكمت بعج نياية الثشائضة القصبضة ،حضث ارتكد السفيػـ التقمضجؼ عمى السجاؿ األرضي –
الضابدة -باعتبارىا السجاؿ الحضػؼ لمجولة ،وىػ شخح السجرسة األلسانضة التي تعتبخ أف األرض مرجر قػة
الجولة ،حضث أف عشاصخ القػة في الجولة تتعمق بعجد كبضخ مغ الدكاف ،معجؿ مػالضج مختفع ،اإلتحاد التّاـ
ما

بضغ

الدكاف

واألرض،

التػازف

بضغ

سكاف

الخيف

والحزخ،

وىحا

حدب

كارؿ

ىاوسيػفخ.2K.Haushofer

1

R. Hartshorne, 'Political Geography', American Geography: Inventory and Prospect, (New
York: Syracuse University Press Syracuse,1954), pp. 171,172.
2
Smolen, Op.Cit.,p. 6.
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أما السفيػـ السعاصخ فضقػـ عمى تحمضل العبلقات الجولضة انصبلقا مغ السعصضات الجغخافضة التي
تتغضخ وتتأثخ بالعامل التكشػلػجي ،فمكل عرخ جضػبػلضتضكضتو حدب ىالفخد ماكضشجر،H.Mackinder
فسثبل بخيصانضا استسجت قػتيا البحخية مغ أسصػليا البحخؼ ،أما الػاليات الستحجة تبحث عغ مجاؿ حضػؼ
في الفزاء بػاسصة بشاء الجرع الراروخي بغضة السخاقبة والتحكع في تكشػلػجضة السعمػمات التي تػفخ ليا
مقػمات القػة مع االستس اخرية في مخحمة القػة ،ومشو نبلحع أف التصػر التكشػلػجي دفع باالنتقاؿ مغ قػة
البحخ – بخيصانضا -إلى قػة الضابدة –ألسانضا -إلى قػة الفزاء – الػاليات الستحجة -وىي أدوات و أسالضب
ججيجة في استخاتضجضة التػسع.1
أف الجضػبػلتضظ ىي شخيقة لخؤية العالع ،الحؼ تقتزي أوال التخكضد عمى
مسا سبق يسكغ اعتبار ّ
الخخيصة الجغخافضة الستزسشة البعج الدضاسي-االقترادؼ لفيع األوضاع الدضاسضة وتحمضل البضئة الجولضة مغ
حضث التفاعل والتأثضخ.
السجسػعات البذخية:
 /1السجسػعات الدياسية :الحيغ يسارسػف الدمصة عمى إقمضع ما ،فالدضاسة ىي القػة والدمصة ُيتحرل
عمضيا بالقػة ،فسثبل الرضغ متػاجج في التبت ألف لجييا القػة لتتػاجج بيا.
إف الحرػؿ عمى القػة تسخ بسخحمتضغ :أ .الغدو واحتبلؿ أرض.
ّ
ب .اعتخاؼ دوؿ الجػار بدمصتيا عمى اإلقمضع.2
والسجسػعات الدضاسضة قج تكػف :دولة ،أمة ،امبخاشػرية ،قبضمة ،السشطسات فػؽ قػمضة ،أمة بجوف دولة
مثل:فمدصضغ...

1

R. Hartshorne, Political Geography,(New York: Syracuse University Press Syracuses,1954), p.
172.
نهًعٚس أَظط:
-H.J. Mackinder, 'The Geographical Pivot of History(1904)', the geographical journal,
Vol.170,N° 4, 2004.
2
Géopolitique Cours, Op.Cit.
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مكػف أساسي مغ مكػنات اإلنداف ،بل ىػ حاجة أنثخبػلػجضة ،وىػ
 /2السجسػعات الجيشية :فالجيغ ّ
يعصي قػة لضجعل الحضاة بسعشى ،لكغ ىي قػة معشػية غضخ مخئضة ،وىي تشذئ نطاما وتذخع الدمصة.
 /3السجسػعات الثقافية :أىع عشرخ ىي المغة ،إذ انيا أداة تدسح بالتفكضخ ،الكتابة ...
 /4السجسػعات االيجيػلػجية :مجسػعة مغ السعتقجات والسبادغ الستعمقة بالسجتسع ،وىي بسثابة مذخوع
يصبق مغ قبل الدمصة ،وىي ببل حجود تشذأ في بمج وتتصػر وتشتقل لبمج آخخ.
 /5السجسػعات األسخية :تع تحجيجىا بعبلقة التزامغ والتدمدل اليخمي القػؼ ،فكل الذعػب مشطسة عمى
شكل أسخ وعذائخ.
 /6السجسػعات الدػسيػ-اقترادية :مختبصة باألشخاص الحيغ يتقاسسػف الشذاط االجتساعي-
االقترادؼ كالذخكات..
يسكغ مسا سبق أف نحجد ثالثة أسباب أساسية لمشداعات الجكلية:
/1اإلقميع :فكل الحخوب حجثت بدبب اإلقمضع.
/2السػرد :السػارد الصبضعضة الحضػية ،مثل :الغاز ،السضاه...
 /3تعجاد الدكاف :االختبلفات اإلثشضة ،االستعسار.1..
ثالثا :السجارس الجيػبػليتيكية كأىع مشطخييا كشخكحاتيع:
يعتبخ الجضػبػلضتضظ عمسا قائسا بحاتو ،بل يعتبخىا ألكدشجر دوغضغ ،ىي مشطػمة مغ العمػـ تفدخ
السجتسع والتاريخ مثميا مثل المضبخالضة والساركدضة المتضغ تعتبخاف أف االقتراد ىػ العامل السفدخ لمبشضة
التاريخضة واالجتساعضة ،في حضغّ أف الجضػبػلتضظ تختكد عمى التزاريذ الجغخافضة كعامل أساسي مفدخ

I.Bid.
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لمعبلقات الدضاسضة في بعجىا الجولي ،ومشو فالجغخافضا والسجاؿ السكاني يمعباف الجور الحؼ يمعبو كل مغ
الساؿ والعبلقات اإلنتاجضة في المضبخالضة والساركدضة.1
الجضػبػلتضظ عمع مختبط بالقػػ الكبخػ الفاعمة في الداحة الجولضة والسدضصخة عمى مدار العبلقات
الجولضة ،باعتباره عمع يخجـ مذاريع تػسع وتسجد ىحه القػػ في إشار الرخاع الجائخ بضشيا بغضة الدضصخة
عمى مشاشق الشفػذ الحضػية التي تجخل ضسغ استخاتضجضة بشاء امبخاشػرياتيا.
الجضػبػلتضظ أيزا ىػ عمع الدمصة ومغ أجل الدمصة أؼ ىػ عمع في خجمتيا ،إذ يكػف بسثابة
مخجع يعػد إلضو صانع القخار قبل اتخاذ الق اخرات في القزايا السرضخية السختبصة بسجاؿ التعاوف أو الشداع،
كعقج تحالفات ،شغ حخب ،ابخاـ اتفاؽ وغضخىا.
انصبلقا مغ ىحه الشقاط الثبلث،يسكغ اعتبار أف:
 الجضػبػلتضظ مشطػمة معخفضة قائسة بحاتيا.
 اقترارىا عمى القػػ الفاعمة في الداحة الجولضة.
 عمع في خجمة صانع القخار ،وىػ عمع أيزا وضع مغ أجل الدمصة ،فيػ بسثابة خارشة شخيق
تػضح كضفضة حساية مشاشق الشفػذ وكضفضة التػسع في السجاالت الحضػية.
وىحه الشقاط تبمػرت في مدار تاريخي نتضجة مداىسات مجارس غخبضة 2كاف ليا األثخ في تذكضل
السذيج الجولي ،وىي:
 /1السجرسة األلسانضة.
 /2السجرسة اإلنجمضدية.
Alfred Mahan, the influence of sea power in history, 25 fev. 2018, 20 :30
https://archive.org/details/influenceseapow11mahagoog

1

Smolen, Op. Cit., pp.7-19

2

نهًعٚس أَظط:
Constantin HLIHOR, Geopolitics: Fromaclassical to a PostmodernApproach, translate
by Nicolae Melinescu, (Italy :ItalianAcademicPublishing, 2014), pp.18-40.
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 /3السجرسة األمخيكضة.
 /4السجرسة الخوسضة.
 /5السجرسة الفخندضة.
انصبلقا مغ مخجعي Smolenو  Hlihorيسكغ تمخضز ما تزسشتو السجراس الجضػبػلضتكضة وأىع
األفكار التي تعخض ليا مشطخو كل ىاتو السجراس مغ خبلؿ السخصط أدناه:

المدارس الجٌوبولٌتٌكٌة
األمرٌكٌة

األلمانٌة

االنجلٌزٌة

راتزل

ماكٌندر

المدرسة العضوٌة :الدولة كالكائن الحً تنمو وتكبر ثم
تتالشى لوتها وتموت

نظرٌة االمبراطورٌة
البحرٌة :الهٌمنة على
البحار والمحٌطات
أساس الموة البحرٌة

النمو ٌستلزم فضاءا مغذٌا:
المجال الحٌوي
الذي ٌتطلب انتهاج آلٌة التوسع فً المناطك الحٌوٌة

جٌوبولٌتٌكٌا
العالم ممسم إلى 3

 7لوانٌن للتوسع

-2التوسع المكانً ٌصاحبه
تطور فً االلتصاد

الملب  :رسٌا االوروبٌة،
تركستان الروسٌة ،جنوب
سٌبرٌا

 -1التوسع مرتبط
بالتطور الثمافً

-3التوسع على حساب
الوحدات األلل أهمٌة
-4الحدود تخضع لمنطك الكائن الحً
وبالتالً ال حدود للدولة -شرعنة التوسع-

الهالل الخارجً :سواحل
لارات العالم المدٌم ماعدا
حنوبوغرب افرٌمٌا

الفرنسٌة

الجزٌرة العالمٌة :لارة
أوروبا ،آسٌا وافرٌمٌا

من ٌحكم على أووربا
الشرلٌة ٌسٌطر على
الملب ،ومن ٌحكم منطمة
الملب ٌسٌطر على
الجزٌرة العالمٌة ومن
ٌحكم الجزٌرة العالمٌة
ٌسٌطر على العالم كلّه
-الحظ الشكل رلم -2

 -5بعد التوسع على حساب المناطك األلل أهمٌة
ٌأتً الدور على المناطك األكثر أهمٌة
 -6التوسع ٌكون مدفوعا بموة الحضارة فالحضارة
السامٌة هً التً تتوسع على حساب األدنى
 -7استمرار التوسع ألن كلما تم الحصو لعلى
منطمة ازادات الشهٌة للتوسع أكثر
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الذكل رقع  -1-السجارس الجيػبػليتيكية– جدء-1

1

المدارس الجٌوبولٌتٌكٌة
األلمانية

األمرٌكٌة

الفرنسٌة

ماهان :الموة البحرٌة العسكرٌة لبناء أمرٌكا
الدولة كائن حً ٌمنو بالتوسع وهدا ماٌعطٌها
الموة واالستمرارٌة
 +التحالف مع برٌطانٌا لمحاصرة ألمانٌا
+التحالف مع أوروبا لكبح جماح الطموحات
اآلسٌوٌة

أنسل :دافع عن مكتسبات الثورة
الفرنسٌة وضد التوسع األلمانً
المة تموم على أساس العٌش المشترن
والجماعً ولٌس على أساس اثنً،
دٌنً أو لغوي

االنجلٌزٌة

سبٌكمان :نفس منطلك ماكٌدر ،أنا للعالم مركز
ومحور ،لكن لٌس هو للب العالم ،من ٌحكم
األطراف -الهالل الخارجً لماكٌندرٌ -سٌطر على
مناطك الظهٌرة ،ومن ٌسٌطر علٌها ٌحد من
سٌطرة منطمة الملب وتوسعها ،ومن ٌحد من
توسع منطمة الملب ٌتحكم فً السالم العالمً

الروسٌة

الكوستٌ :عترض مع طرح النظرٌة
العضوٌة -المدرسة األلمانٌة
والبرٌطانٌة -وال ٌتفك أٌضا مع الطرح
البراغماتً -المدرسة األمرٌكٌة-
النزاع ٌرجع للتنافس على التمثٌل
واألفكار ،ولٌس على المصالح فمط

سافٌتسً روسٌا
عالم مستمل ،لٌست
أوروبٌة وال
آسٌوٌة ،وهً تمثل
للب أوراسٌا
بتارٌخها الحضاري
 ،فهً تركٌبة
عاملٌة -متعددة
الثمافات-

هنتغتون :التمسٌم الجٌوبولٌتٌكً لائم على بعد
حضاري ،تحت مفهوم "الغرب واآلخرون" إذ
ٌوجد 7حضارات :األرثدوكسٌة ،الصٌنٌة،
الٌابانٌة ،االسالمٌة ،الهندوسٌة ،أمرٌكا
الالتٌنٌة ،افرٌمٌا

2

الذكل رقع  -1-السجارس الجيػبػليتيكية– جدء -2

 1يرطظ يٍ إػساز انثاحثح
2يرطظ يٍ إػساز انثاحثح
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 /1انقهة
 /2انجسٌرج
انعانًٍح
/3انهالل انذاخهً
 /4انهالل انخارجً

4

3

الذكل  -2-العالع حدب ماكيشجر

2

1

1

انصبلقا مغ أربعة ( )4أفكار استصاع ماكضشجر بشاء نطخيتو الذيضخة ،وىي :أوال :إف ىجؼ
الجغخافضضغ ىػ الشطخ إلى الساضي بحضث قج يفدخ الحاضخ ،ثانضا :يعتقج أف االكتذافات الجغخافضة
العطضسة لئلنداف كانت تقتخب مغ نيايتيا ،ثالثا :يػجج نػعضغ مغ الغداة الحئاب البخية والحئاب البحخية ،أما
رابعا :أف التحدضشات التكشػلػجضة جعمت مغ السسكغ أف تربح الجوؿ الحجيثة كبضخة الحجع".2
اعتبخ ماكضشجر أف" :ما كتبو حػؿ مشصقة القمب ىػ األكثخ صحة وفائجة الضػـ مسا كاف عمضو قبل
 20أو  40سشة" ،حضث وصف مشصقة القمب عمى أنيا الجدء الذسالي والجدء الجاخمي ألوروبا-آسضا ،فيػ
يستج مغ ساحل القصب الذسالي وصػال إلى الرحارؼ الػسصى متجية نحػ الغخب في السشصقة الػاقعة ما
بضغ بحخ البمصضق والبحخ األسػد ،ومشصقة القمب تعتسج عمى ( )3جػانب جغخافضة ىي :أوسع األراضي
السشخفزة عمى وجو األرض ،األنيار الكبضخة الرالحة لمسبلحة ،السشصقة السعذػشبة التي تقجـ الطخوؼ
السثالضة لتصػر الحخكة العالضة".

(1Mackinder, op.cit., p. 112.يرطظ يٍ إػساز انثاحثح)
2
Francis P. Sempa, Geopolitics from the Gold War to the 21st century, (NewJersey:
Transaction Publishers,2002),p. 10.
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“[M]y concept of the Heartland,” wrote Mackinder،“is more valid and useful
today than it was either twenty or forty years ago1”.
 /2األىسية الجيػبػليتيكية لمسشصقة السغاربية انصالقا مغ أسذ السقاربة الجيػبػليتيكة " :السػقع،
السػرد".
قبل التصخؽ لؤلىسضة الجضػبػلضتضكضة لمسشصقة السغاربضة ،نحجد أوال أسذ السقاربة الجضػبػلضتضضكضة،
مع التخكضد عمى السػقع والسػرد كعاممضغ يداعجاف عمى تفدضخ وتحمضل خمفضات التشافذ الجولي عمى
السشصقة.
أكال :أسذ السقاربة الجيػبػليتيكية:
ىشاؾ أسذ عجيجة في ىحه السقاربة ولكغ يسكغ اختداليا في خسدة ( )5عشاصخ:2
أ /التشازع :بسا أف الجولة تبحث عغ تعديد مكانتيا عبخ اكتداب الشفػذ ،الدمصة والقػة ىحا ما يجعميا
تعضر في بضئة دولضة تشافدضة ترل حج التشازع ،أؼ أف الجولة تعضر في بضئة دولضة تتسضد بالتشافذ والتشازع
الجائع لتحقضق الخفاه واالستقخار السادؼ ،وىحا ببحثيا الجائع عمى مجاالت حضػية تسشحيا القػة ،الشفػذ
والدمصة .والتشازع مرادره ثبلثة (:)3
 الشداع مغ أجل مخاقبة السػارد :نداعات حػؿ السػارد الحضػية مثل :الشقط ،السضاه ،الضػرانضػـ ...لبشاء
قػة الجولة.
 الشداع مغ أجل السجاؿ الجغخافي :تيتع الجوؿ بالسجاالت الجغخافضة لسا تسثمو مغ عشرخ قػة لبشاء
الجولة أيزا ،فالتحكع في السجاالت الجغخافضة – السػارد السائضة ،السزايق -... ،تػفخ السػارد

1

Loc.Cit., pp.18,19.

2

Alfred Haman, The sea power in its relations to the war, 21 fev. 2018,
https://ia800504.us.archive.org/18/items/seapowerwar181201mahauoft/Foldout/282.jpg
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الحضػية لقػة الجولة ،فتفدضخ اصخار ايخاف مثبل عمى مخاقبة مزضق ىخمد والتحكع فضو راجع إلى أف
السزضق ذو أىسضة كبضخة في التبادالت الشفصضة ،ومجاؿ حضػؼ لبلقتراد والتجارة العالسضة.


الشداع مغ أجل اليضسشة االيجيػلػجضة ،االثشضة أو الػششضة :نداعات بدبب االنتساء لشفذ الجساعة
القبمضة ،االثشضة أو الجيشضة ،وىحا اليجؼ السعمغ ،لضبقى الدبب الحقضقي لمشداع مختبط بالسػرد أو
السجاؿ الجغخافي الحضػؼ ،فسثبل الرخاع في دارفػر يخبط برخاع بضغ االثشضات ،إال أف الدبب
الحقضقي ىػ احتػاء االقمضع عمى مػارد حضػية – الشفط.-

ب /السجاؿ :فمكل دولة مجاليا ،يتسثل في:
 السجاؿ الكبلسضكي – أرض ،بحخ ،جػ :-ومجاؿ حضػؼ لمجولة ،إال أف مع التصػر التكشػلػجي
ووسائل االتراؿ في القخف  20تخاجعت أىسضتو في السقاربة الجضػبػلتضكضة لرالح السجالضغ الثاني
(الفزائي) والثالث (االفتخاضي).
 السجاؿ الفزائي :يخزع لدضصخة القػػ التي تسمظ األدوات التكشػلػجضة والتفػؽ في الػسائل
العدكخية الستصػرة لتأمضغ السجاؿ الفزائي الحؼ يدتخجـ لمتجدذ.
 السجاؿ االفتخاضي:مختبط باألنتخنت الحؼ يداىع في القضاـ باألنذصة االيجيػلػجضة ،الدضاسضة
واالقترادية مغ قبل الفاعمضغ غضخ الحكػمضضغ.
جػ /الحجكد :لكل دولة حجودىا اإلقمضسضة ،تسارس فضيا سضادتيا ،وىي ضاىخة قانػنضة تسشع االعتجاء
عمضيا أو التأثضخ في شؤونيا مشقبل دوؿ الجػار .أما جضػبػلضتضكضا فيي عامل لمتػتخ والشداع إف كانت
دوؿ جػارىا ذات أشساع تػسعضة ،أو كانت محاشة بجوؿ فاشمة ،أو كانت محاشة أيزا بجوؿ تعاني
مغ حخب داخمضة وبيحا تربح مػششا لبلجئضغ ،فالحجود مشاشق مغخية لجوؿ الجػار لمتػسع مغ أجل
مكاسب اقترادية ،سضاسضة أو عدكخية ألنيا حجود رخػة يرعب احكاـ الدضصخة عمضيا.
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د /الييسشةكالتػسع :نخجع لسفيػـ السجرسة األلسانضة ،الجولة كالكائغ الحي يشسػ ويكبخ ،وليحا تتػسع
عمى حداب الػحجات الزعضفة لزساف بقائيا .ومشو فاالمبخاشػريات تيتع بالسجاالت الحضػية
والفزاءات التي مغ شأنيا اعصاؤىا السديج مغ القػة لمحفاظ عمى تفػقيا عمى باقي مشافدضيا.
ىػ /العالسية :ويشجرج فضيا ،عالسضة بعس السشاشق االستخاتضجضة – مشاشق تحػؼ عمى مػارد كثضفة
وحضػية لبلقتراد والتجارة العالسضة ،عالسضة بعس القػػ –وىي القػػ التي تسمظ القجرة والسقجرة عمى
التحكع ومخاقبة السجاالت الحضػية في السشاشق ذؼ األىسضة االستخاتضجضة.1-
بالعػدة إلى مػضػع "األىسية الجيػبػليتيكية لمسشصقة السغاربية في سياسات القػى العالسية" فإف
عشرخؼ التشازع والسجاؿ كفضمضغ بتفدضخ أسباب التشافذ الجولي عمى السشصقة السغاربضة لتزسشيسا لسفيػـ
السػرد والسػقع وتأثضخاتيسا عمى واقع دوؿ السشصقة ،وىحا ما يبخر أىسضتيا في أجشجة القػػ الكبخػ ،ويفدخ
أيزا سضاساتيا تجاه السشصقة.
كسا تع التصخؽ إلضو سابقا ،فالتشازع مرجره يكػف إما السػارد أو السجاؿ الجغخافي ،وبإسقاط ىحه
السعصضات الشطخية عمى مشصقة السغخب العخبي بغضة فيع ،تحمضل وتفدضخ خمفضات االىتساـ الغخبي بيا ،نجج
أنو:
مغ ناحية السجاؿ /السػقع الجغخافي ،يتبضغ مغ خبلؿ الخخيصة السػضحة أدناه ،أف السغخب العخبي يقع ما
بضغ قارتضغ أوليا القارة العجػز "أوروبا" التي تتسضد مجتسعاتيا بالتصػر والشسػ في جسضع نػاحي الحضاة مع
افتقارىا لفئة الذباب كسػارد بذخية تعدز مغ وجػد وبقاء الجولة ،وثانضيسا القارة الدسخاء

"إفخيقضا"

التي تتسضد بالتخمف االقترادؼ واالضصخاب الدضاسي كسخمفات لبلستعسار الحؼ مخت بو القارة في
القخنضضغ الساضضضغ ،غضخ أنيا قارة فتضة تتسضد بسػرد بذخؼ وشبضعي ميع ،وىحا ما يجعميا محط أنطار
القػػ الكبخػ التقمضجية و الحجيثة بجاية مغ أوروبا ،أمخيكا والرضغ ،الضاباف ،تخكضا وإيخاف .والسغخب العخبي

1

I.Bid.
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يقع في مشصقة تشافذ تقمضجية بضغ القػػ الغخبضة مشح القجـ ،فقج شيجت العجيج مغ الشداعات والحخوب عمى
مخ العرػر ،ومشو فيي مشصقة لضذ ججيج عمضيا مشصق التشافذ حج التشازع بضغ القػػ الكبخػ ،إال أف
اآللضات التي تدتعسل في كل مخحمة تختمف باختبلؼ السعصضات سػاء السعصضات الستعمقة ببمجاف السغاربضة
أو بالجوؿ الكبخػ أو بالبضئتضغ االقمضسضة والجولضة .فسثبل كاف التشافذ مختبصة بالقػة العدكخية كسا حجث في
الفتخة االستعسارية ،فمضبضا قدست إلى ثبلث أقالضع 1في فتخة الحخب العالسضة الثانضة ،بحضث كاف اقمضع بخقة
تحت سضصخة بخيصانضا ،وإقمضع ثاف تابع لفخندا وىػ اقمضع فداف ،في حضغ اقمضع شخابمدكاف تحت سضصخة
الػاليات ال ستحجة التي أقامت قاعجة عدكخية ىػيمذ العدكخية ،لضعػد شخح تقدضع لضبضا بعج انيضار نطاـ
معسخ القحافي بعج انتفاضة فبخايخ .2011
بالخجػع لمخخيصة دائسا ،نبلحع أف السغخب العخبي يحجه شساال البحخ الستػسط وأوروبا ،شخقا
مرخ ،غخبا السحضط األشمدي ،جشػبا مشصقة الداحل اإلفخيقي التي تعاني مغ اضصخابات سضاسضة وأمشضة،
حضث زادت األزمة المضبضة سشة  2011مغ التحجيات الدضاسضة والتيجيجات األمشضة في السشصقة ككل ،فيي
بػابة افخيقضا الغشضة بالسػارد الصبضعضة والبذخية ،والسصمة عمى البحخ الستػسط الحؼ شالسا شيج نداعات بضغ
مختمف الحزارات واألمع.

1

أشطف دمحم كشك" ،حهف انُاتٕ :يٍ انشطاكح انجسٚسج إنٗ انتسذم ف ٙاألظياخ انؼطتٛح" ،انطٍاضح انذونٍح ،عٕٚ ،185 .ن ،2011 ٕٛص.25 .
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خخيصة السغخب العخبي
http://keywordsuggest.org/gallery/811987.html

بعج استعساؿ األداة العدكخية إلحكاـ الدضصخة عمى السشصقة السغاربضة ،كانت األداة االقترادية آلضة
أخخػ تعكذ مجػ التشافذ بضغ ىحه القػػ ،وىحا التشافذ يطيخ جمضا مغ خبلؿ السذاريع االقترادية
والدضاسضة-مذخوع ايدندتات 1األمخيكي الحؼ ييجؼ إلى خمق شخاكة أمخيكضة مغاربضة في مضجاف التبادؿ
الحخ ،ابخاـ اتفاقضات مع دوؿ السشصقة ،وىشاؾ مذخوع الذخؽ األوسط وشساؿ افخيقضا السػسع ،االتحاد مغ
أجل الستػسط -...والسقتخحات األمشضة – اقامة قاعجة أفخيكػـ ،تعديد التعاوف والتشدضق األمشي بضغ دوؿ
السشصقة والقػػ الغخبضة خاصة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب والتيجيجات األخخػ العابخة لمحجود مغ ىجخة
غضخ شخعضة ،جخيسة مشطسة وتجارة السخجرات-...
مغ ناحية السػارد ،فكل ىحا التشافذ القجيع الججيج ما بضغ القػػ الفاعمة في البضئة الجولضة ،مخده األىسضة
الجضػبػلضتضكضة لمسشصقة السغاربضة كسػقع جغخافي خاصة بعج أف أصبحت إفخيقضا تعتبخ قارة السدتقبمشتضجة
امتبلكيا أيزا لسػارد شاقػية وشبضعضة لع تدتغل بعج ،فبعجما اعتبخت افخيقضا قارة ببل أمل في تقخيخ لسجمة
 1سًٛط لظ ،انثعذ اإلفرٌقً فً ضٍاضح األيٍ وانذفاع انىطًُ انجسائري ،أططٔحح زكتٕضاِ ف ٙانؼهٕو انسٛاسٛح ،ترظض:
ػاللاخ زٔنٛح ٔاستطاتٛجٛح ،جايؼح دمحم ذٛضط –تسكطج ،2017-2016 ،-ص127.
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اقترادية  The Economist1في بجاية األلفضة أصبحت القارة الػاعجة في  ،2011إذ تعتبخ سمة غحاء
العالع نتضجة األرقاـ واإلحرائضات التي تعصي صػرة عغ أىسضة القارة ،فيي تزع مثبل  %60مغ
األراضي الرالحة لمدراعة وحالضا ال تدتغل إال  %2في وقت تدتشدؼ فضو مػارد باقي القارات ،كسا أنيا
خداف العالع لمثخوات السعجنضة ،فيي تدتحػذ عمى  %89مغ الببلتضغ في العالع % 61 ،مغ السشغشضد،
تزع أكثخ مغ  30دولة مشتجة لمسػاد اليضجروكخبػنضة وعمى رأسيا الجدائخ ولضبضا ،وىحا ما يفدخ أىسضة
السغخب العخبي وسعي القػػ الكبخػ إلحكاـ الدضصخة عمضو ويبخر حجة التشافدضة بضشيا ،وما يحجث في لضبضا
إال دلضل عمى أف السشصق البخاغساتي في تحجيج السشاشق السيسة جضػبػلضتضكضا مختبط بسػقع ومػرد تمظ
الجولة أو السشصقة ككل ،ولضذ تفعضبل لمسقاربة اإلندانضة – حقػؽ اإلنداف ،حساية األقمضات -التي شالسا
كانت شعارات القػػ العالسضة لمتجخل في السشصقة.
كسا تع التصخؽ إلضو في الجانب الشطخؼ ألسذ السقاربة الجضػبػيتضكضة ،يعتبخ التحكع في السجاالت
الجغخافضة االستخاتضجضة ميسا ،ومشو يسكغ اعتباره كخصػة أولى في مدار التحكع في السػارد الصبضعضة
ومخاقبتيا ،وىحا في إشار البحث الجائع لمقػػ الفاعمة في العبلقات الجولضة عمى تعديد قػتيا ونفػذىا
وسضصختيا عمى الداحة الجولضة ،باعتبار أف التحكع في السجاالت الجغخافضة والسػارد الصبضعضة ميع لتحقضق
استقخار الدػؽ الجولضة لمتجارة واالقتراد الجولي ككل.
لتػضضح أىسضة السغخب العخبي مغ ناحضة السػرد ،فإف الخخيصة في السقاربة الجضػبػلضتضكضة ميسة،
فيي تفدخ بصخيقة أحدغ مشصق التشازع في مشصقة دوف مشصقة أخخػ ،ودائسا تكػف الخخيصة بسثابة
اإلجابة عمى تداؤؿ لساذا التشازع بضغ القػػ الكبخػ في مشصقة دوف غضخىا؟ .انصبلقا مغ أىسضة ىحه
السشصقة مغ ناحضتي السػقع (السجاؿ الجغخافي) والسػرد ،تكػف مقاربة التحمضل والتفدضخ معتسجة عمى
السشصق الجضػبػلضتضكي ،حضث أنتفدضخ التجخبلت األجشبضة التي تعصى ليا شعار حساية حقػؽ اإلنداف،
1إفرٌقٍا ...خساٌ انعانى وقارج انًطتقثم ،تاضٚد ٔساػح انعٚاضج 26 :فٛفط٘ 20:20 ،2018
http://www.afrigatenews.net/content/
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تفعل عبخ اآللضة القانػنضة "مدؤولضة الحساية" - Responsibility to protectالتي ُفعمت في لضبضا
والتي ّ
مثبل -في إشار شخعشة الق اخرات ،ماىي إال تجخبلت مرمحضة دافعيا حساية /التحكع في السجاؿ الحضػؼ
ومخاقبة السػارد.
فضسا يمي خخيصة تػضح السػارد التي يحػييا السغخب العخبي في السضجاف الصاقػؼ ،الرشاعي ،السشجسي
والدراعي.

خخيصة الرشاعة ،الصاقة،السشاجع ،زراعة في السشصقة السغاربضة
http://histgeo-college.blogspot.com/2010/12/blog-post_2300.html

إف السشصقة السغاربضة ذو أىسضة استخاتضجضة لضذ فقط في بعجىا السػردؼ التقمضجؼ ،فيي أيزا
تحتػؼ عمى الصاقات الستججدة التي أصبح ليا أىسضة في التشسضة السدتجامة ،والتي مغ شأنيا التقمضل مغ
أف ىشاؾ تشافذ غخبي في االستثسار في ىحا السجاؿ،
اآلثار الدمبضة لمتصػر الرشاعي عمى البضئة ،حضث ّ
فحدب السخكد األلساني لؤلبحاث الجػية والفزائضة فإف الرحخاء السغاربضة تدتقبل شاقة شسدضة لسجة تديج
عغ  6ساعات يػمضا ،وىػ ما يعادؿ استيبلؾ البذخية في عاـ كامل ( حػالي  12,247ممضػف شغ مغ
البتخوؿ) ،كسا أنيا شاقة نطضفة وغضخ مكمفة مقارنة بالصاقات التقمضجية ،زد عمى ذلظ فالسشصقة السغاربضة
تسثل مشصقة ميسة في انتاج شاقة الخياح وىحا باستغبلؿ الداحل األشمدي والستػسصي.
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وحدب التقخيخ دائسا ،فإف األلساف يعتبخوف أف مشصقة السغخب العخبي ستحطى بأىسضة جضػسضاسضة
بالغة في أفق  2030في مجاؿ انتاج شاقة متججدة ونطضفة ،كسا سضحتل الرجارة في إفخيقضا كسحخؾ
لمتشسضة عمى نحػ يزسغ االنتاج الصاقػؼ جشػب-جشػب وجشػب-شساؿ إف تع االنتقاؿ مغ الصاقة
األحفػرية إلى االستثسار في الصاقات الستججدة الذسدضة ،الجضػح اخرية واليػائضة.1
ولتػضضح األىسضة الجضػبػلضتضكة لمسشصقة السغاربضة أكثخ ولتعديد ما تع تشاولو في الدابق يسكغ
تقجيع بعس األرقاـ حػؿ السشصقة:
/1

األراضي الرالحة لمدراعة %3 :مغ أراضي الجدائخ الذاسعة السقجرة بػ 2381741كمع صالحة

لمدراعة ،السغخب %17.7أؼ ما يعادؿ  95ألف كمع مخبع ،وىي مداحة تزاعف مداحة بمجضكا بثبلثة
أضعاؼ .أما تػنذ فػ  %17.35مغ مداحتيا صالحة لمدراعة.
 /2ثخوة معجنضة ونفصضة - :تسثل الجدائخ ولضبضا أكثخ دوؿ السشصقة غشاء بيا ،حضث أف الجدائخ تحتل
السختبة  15عالسضا في احتضاشي الشفط ،الجدائخ تحتل السخكد الثالث افخيقضا في االنتاج الشفصي حدب
احرائضات  ،2012السختبة  18مغ حضث اإلنتاج ،و 12مغ حضث الترجيخ ،أما الغاز فتحتل السختبة 5
مغ حضث االنتاج و 3مغ حضث الترجيخ في العالع ،دوف تغافل الغاز الرخخؼ.
 السعصضات الشفصضة في لضبضا ال يختمف عغ الجدائخ إذ أنيا تحتل السختبة  13باحتضاط عسمة أجشبضة قجر بػ 107ممضار دوالر ،فحدب بضانات األوبظ ،فإف انتاج لضبضا مغ الشفط الخاـ بمغ  1,474ممضػف بخمضبل يػمضا
في  ،2010لتحتل السخكد الخامذ عذخ دولضا ،لتدداد أىسضة لضبضا المتبلكيا احتضاشي ميع قجر بػ 46,4
ممضار بخمضل وبيحا تحتل السخكد الثامغ دولضا في احتضاشات الشفط الخاـ ،أما انتاج لضبضا مغ الغاز الصبضعي

 1حسٍ يظسق ،انطاقح انًتجذدج أضاش انتًٍُح انًطتذايح فً انًغرب انعرتً ،تاضٚد ٔساػح انعٚاضج 26 :فٛفط٘ ،2018
،20:25
https://alarab.co.uk/node/45700
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ال يحطى بشفذ تأثضخ وانتذار الشفط في الداحة الجولضة ،إذ تحتل السخكد  ،33أما احتضاشاتيا تسثل ندبة
 % 8مغ االحتضاشات الجولضة.
 تتػفخ السغخب عمى ثخوة معجنضة ميسة مسثمة في الفػسفات وىػ أكبخ احتضاشي في العالع ،وتحتلالسختبة الثالثة في اإلنتاج ،وىػ معجف متػاجج في الرحخاء الغخبضة التي الزلت تعخؼ حالة الشداع ما بضغ
جبية البػلض ادريػ والشطاـ السغخبي.1
أما باقي الجوؿ فتسمظ مػارد ولكغ لضذ بحجع الجدائخ ولضبضا ،إذ أف تػنذ تسمظ حقػال مغ الشفط
والغاز ،حضث قجر احتضاشي الغاز بيا حػالي  65بمضػف سشتضع مكعب ،أما الشفط فقجر ب ػ 450ممضػف بخمضبل
حدب بضانات وكالة االستخبارات األمخيكضة ،في حضغ تسمظ ثخوة مائضة تعادؿ %5مغ مداحتيا ،حضث أف
مدتقبل الرخاع العالسي سضتسحػر حػؿ السضاه ،كل ىحا يعكذ األىسضة الجضػبػلضتضكضة لمسشصقة السغاربضة
كػحجة مغاربضة أو كجوؿ.
* أما مػريتانضا فيي أفقخ الجوؿ السغاربضة ،إال انيا تسمظ بعس الثخوات السعجنضة ،البتخولضة والبحخية ،زد
عمى ذلظ فيي مرجر لمصاقات الستججدة نتضجة مشاخيا الحار ،دوف تغافل أنيا تعتبخ ثاني مرجر لمحجيج
في إفخيقضا بعج جشػب إفخيقضا بإنتاج قجر بػ  1.1ممضػف شغ في الدشة وىػ يسثل ندبة قمضمة مقارنة
بسخدونيا الباششي.2
مسا سبق يسكغ التأكضج عمى أف السشصقة السغاربضة تحطى بأىسضة جضػبػلضتضكضة في البضئة الجولضة،
وىحا بتصبضق السقاربة الجضػبػلضتضكضة السختكدة عمى عاممي السػقع (السجاؿ الجغخافي) والسػرد ،ومغ
خبلليسا يتع تفدضخ سضاسات القػػ الكبخػ في السشصقة التي تتخاوح ما بضغ التشافذ والتشازع.
 /3تجاعيات األىسية الجيػبػليتيكية لمسشصقة السغاربية في مدتػاىا األمشي ،كميكانيدمات مػاجية أخصار
تشافذ القػى الكبخى عمى السشصقة.
1دول انًغرب انعرتً :تاألرقاو ثروج هائهح نكٍ ضائعح ،تاضٚد ٔساػح انعٚاضج 26 :فٛفط٘ 20:35 ،2018
/https://www.sasapost.com/maghreb-countries-the-numbers-of-lost-fortunes

َ2فص انًرجع
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بعج ما تع التصخؽ ألىسضة السشصقة السغاربضة وتبضاف امكانضاتيا الصاقػية وغشاىا بالسػارد الستشػعة
وانصبلقا مغ أف مجاليا الجغخافي يتسضد بالحضػية إلشبللتيا عمى البحخ الستػسط والسحضط األشمدي ،األمخ
الحؼ يجعميا مشصقة تشافذ بضغ القػػ العالسضة ،وىحا التشافذ يفخز تحجيات أمشضة تتسثل أساسا في التجخل
السباشخ أو غضخ السباشخ في السشصقة تحت مبخرات متعجدة ،إال أف عشرخؼ "السػارد ،السػقع" يعتبخاف
عاممضغ ميسضغ وأساسضضغ في تفدضخ التجخبلت األجشبضة.
تػاجو السشصقة السغاربضة مجسػعة مغ التجاعضات والتحجيات األمشضة ،كشتضجة ألىسضتيا الجضػبػلضتضكضة،
وىحا ما يعشي أنيا تحت أنطار القػػ الكبخػ ،في إشار التشافدضة وىحا ما يعدز احتساؿ التجخبلت األجشبضة
في شؤونيا الجاخمضة بذكل متكخر ودائع ،والتجخل يديج مغ التصخؼ السشتج لئلرىاب باعتبار أف التصخؼ
يتعمق بالفكخ أما إف امتج التصخؼ لسخحمة الفعل يربح ارىابا ،واإلرىاب يراحبو تحجيات أخخػ بجءا
بالجخيسة السشطسة ،تجارة السخجرات ،وىحا ما يؤدؼ إلى ضيػر بؤر تػتخ في السشصقة ،وىحا ما يحجث
فعبل في الػاقع السغاربي ،إذ أف أىسضة لضبضا والداحل االفخيقي أنتج تجخبلت أجشبضة في السشصقة ،األمخ
الحؼ أدػ إلى زيادة التصخؼ وأصبحت السشصقة مشصقة استقصاب لئلرىابضضغ ،وىحا ما يديج مغ ضيػر
تحجيات أخخػ بجاية مغ اليجخة غضخ الذخعضة ،البلجئضغ كشتضجة لبلضصخابات الدضاسضة والخخوقات األمشضة
الجاخمضة لمضبضا ودولة مالي ،وىحا ما يشتج دوال فاشمة في السشصقة ستديج األعباء ثقبل عمى األمغ االقمضسي
عامة وأمغ الجدائخ القػمي خاصة باعتبارىا دولة محػرية تتحسل أعباء الحفاظ عمى أمشيا وأمغ جضخانيا.
فضسا يمي خخيصة تػضح أماكغ تػاجج الجساعات االرىابضة في مشصقة السغخب العخبي والداحل اإلفخيقي،
حضث نجج :القاعجة في السغخب االسبلمي في الجدائخ،أنرار الذخيعة و تشطضع الجولة االسبلمضة –داعر-
في لضبضا ،بػكػ حخاـ في نضجخيا ،أنرار الجيغ في مالي.
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مشاشق تػاجج الجساعات االرىابضة في مشصقة السغخب العخبي والداحل اإلفخيقي
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2017

أما بالشدبة لبلجئضغ كػضعضة اندانضة ناتجة عغ الحخوب الجاخمضة الجائخة في السشصقة ،والتجخبلت
األجشبضة ،فحدب مشطسة الضػندضف يػجج أكثخ مغ  35ألف الجئ في السشصقة نتضجة الحخوب والبلاستقخار
الحؼ تتسضد بو مشصقة الداحل نتضجة الحخب في مالي ،والتي ازدادت بفعل انيضار األوضاع في لضبضا بعج
سقػط نطاـ معسخ القجافي سشة . 12011
إذا ىي تجاعضات أمشضة ناتجة ألف السغخب العخبي:
 مشصقة تشافذ تقمضجية بضغ القػػ الكبخػ. مشصقة تساس بضغ أوروبا االستعسارية ومدتعسخاتيا االفخيقضة. الصبضعة التقمضجية لسجتسعاتيا السبشي عمى مشصق القبضمة يجعميا مخكد استقصاب لمتجاذبات الدضاسضةواالضصخابات األمشضة الجاخمضة ،واالضصخاب الجاخمي يدتعسل كسبخر لمتجخل األجشبي خاصة وأنو وضع
1انَٕٛٛسٛف ،األزيح فً يُطقح انطاحم ،تاضٚد ٔساػح انعٚاضج 26 :فٛفط٘ 20:45 ،2018
https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/sahel_62147.html
انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

112

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

ييجد مرالح القػػ الكبخػ سػاء عمى مدتػػ السجاؿ الجغخافي أو السػارد ،فضكػف التجخل حساية لتمظ
السرالح.
 أىسضتيا الجضػبػلضتضكة كسػرد ومػقع. التجاعضات األمشضة متجاخمة بجءا باإلرىاب ،الجخيسة ،تجارة السخجرات ،اليجخة والبلجئضغ.لسػاجية ىحه التحجيات ،البج مغ:
 بشاء الرخح السغاربي بسفيػـ اقترادؼ ولضذ سضاسي بغضة امتراص أسباب الخبلؼ والعػاملالسعخقمة لبلتحاد باعتبار أف لغة االقتراد أكثخ فعالضة مغ لغة الدضاسة.
-

تبشي مقاربة التشسضة السدتجامة لحل السذاكل االقمضسضة ،أؼ الحجيث بمغة االستثسار( رابح -رابح) ال
بمغة االستجمار (التجخل).

 تبشي مقاربة اقمضسضة لحل الشداعات االقمضسضة واالبتعاد عمى خضار التجخل األجشبي. تجفضف مشابع التصخؼ الجاخمي الشاتج عغ سػء تدضضخ السػارد البذخية والصبضعضة ،وىحا ما يحػؿ دوفالتجخبلت الخارجضة.
 ضخورة التشدضق األمشي السخابخاتي السغاربي-السغاربي وتعديده بالتعاوف األمشي الجولي. االستفادة مغ التجخبة الجدائخية في مكافحة التصخؼ واإلرىاب.-

التقضج بالسبجأ األمسي "عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمضة لمجوؿ" وااللتداـ بالقػانضغ الجولضة.

انصبلقا مسا سبق يسكغ تأكضج مشصقضة الفخضضات السقتخحة في البجاية ،والتي ىي:
 فعبل السشصقة السغاربضة تسثل إحجػ الجوائخ الجضػبػلضتضكضة السيسة في سضاسضات القػػ العالسضة بسشصقالسقاربة الجضػبػلضتضكضة–مػقع ومػرد.-
 مػقع السشصقة السغاربضة بضغ أوروبا وإفخيقضا يجعميا مشصقة تساس ،تتجاذب فضيا مختمف االف اخزاتالدضاسضة ،التيجيجات األمشضة والخىانات االقترادية.
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 السشصق الجضػبػلضتضكي والترخؼ البخغساتي في تحخكات القػػ العالسضة تجاه السشصقة السغاربضة يديجمغ حجة التشافدضة التي تفزي لشداعات أكثخ فأكثخ في السشصقة.
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قائسة السخاجع بالمغة العخبية:
 /1األشخكحات:
 قط سسضخ ،البعج اإلفخيقي في سياسة األمغ كالجفاع الػششي الجدائخي ،أشخوحة دكتػراه في العمػـالدضاسضة ،تخرز :عبلقات دولضة واستخاتضجضة ،جامعة دمحم خضزخ –بدكخة.2017-2016 ،-
 /2السقاالت:
 كذظ ألشخؼ دمحم" ،حمف الشاتػ :مغ الذخاكة الججيجة إلى التجخل في األزمات العخبضة" ،الدياسةالجكلية ،ع ،185 .يػلضػ .2011
 /3السػاقع االلكتخكنية:
إفخيقيا ...خداف العالع كقارة السدتقبل ،تاريخ وساعة الديارة 26 :فضفخؼ 20:20 ،2018http://www.afrigatenews.net/content/
الضػنضدضف ،األزمة في مشصقة الداحل ،تاريخ وساعة الديارة 26 :فضفخؼ 20:45 ،2018https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/sahel_62147.html
 حدغ مرجؽ ،الصاقة الستججدة أساس التشسية السدتجامة في السغخب العخبي ،تاريخ وساعةالديارة 26 :فضفخؼ 20:25 ،2018
https://alarab.co.uk/node/45700
 دكؿ السغخب العخبي :باألرقاـ ثخكة ىائمة لكغ ضائعة ،تاريخ وساعة الديارة 26 :فضفخؼ ،201820:35
https://www.sasapost.com/maghreb-countries-the-numbers-of-lostfortunes
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19:57 ،2018  فضفخؼ25 : تاريخ وساعة الديارة، معشى عمع الجيػبػلتيظhttps://www.politics-dz.com/threads/myn-ylm-algiubulutik.5416
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ItalianAcademicPublishing،2014).
- Sempa Francis P.،Geopolitics from the Gold War to the 21st
century،(New Jersey: Transaction Publishers,2002).

:السقاالت/2
- Hartshorne R.،'Political Geography'،American Geography: Inventory and
Prospect،(New York: Syracuse University Press Syracuse،1954).
- Mackinder H.J.،'The Geographical Pivot of History (1904)'،the
geographical journal،Vol.170،N° 4،2004.
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الجيػش اإلفخيقية ك تحجي االحتخاؼ العدكخي
Advancing Military Professionalim in Africa
إمضؤلويجراوغػEmile Ouédraogo/

تخجسة:أحسج السخابصي باحث دكتػراه ،جامعة سضجؼ دمحم بغ عبج هللا ،فاس-السغخب
aelmorabety@gmail.com
ممخز:
إف بشاء الجضػش االحتخافضة يتػقف عمى استضعاب مجسػعة مغ القػاعج والسبادغ التي يختكد عمضيا االحتخاؼ العدكخؼ ،إذ ال ييع،في
الػاقع،عجد وحجع القػات السدمحة بقجر ما تيع نػعضتيا وكفاءتيا ومجػ فعالضة تجخبلتيا ونجاعة قجراتيا العسمضاتضة .وعسػما ،تتحجد أىع مؤشخات
ميشضة الجضػشفي تبعضة وخزػع القػات العدكخية لمدمصة السجنضة ،ووالءىا لمػشغ ولجولة القانػف ،وحضادىا الدضاسي ،باالضافة إلى االلتداـ
بأخبلقضات السيشة وغضخىا مغ السبادغ والسؤشخات األخخػ التي ال تقل أىسضة .وإذا كانت الجضػش اإلفخيقضة تعتخضيا صعػبات جسة في شخيق
سعضيا نحػ كدب تحجؼ االحتخاؼ العدكخؼ فإف ىحه الرعػبات لضدت بأقجار مقجرة ،بقجر ما ىي عقبات قابمة لمتجاوز إذا ما تػفخت اإلرادة
الحقة لجػ قادة الجوؿ اإلفخيقضة.ىحا ما تحاوؿ مقاربتو بذيء مغ التفرضل والتحمضل ىحه الجراسة األكاديسضة.
كمسات مفتاحية :الجضػش اإلفخيقضة؛ االحتخاؼ العدكخؼ؛السيشضة؛الحضاد العدكخؼ؛ العبلقات السجنضة-العدكخية.

ABSTRACT:
Professional armies depend upon large set of rules and principles of
military professionalism. The size of armed forces is not important as much as its
quality،efficiency and the effectivenessof its operational capabilities.The most
others،the

are،among

professionalism

military

of

indicators

important

subordination of military forces to the civil authority; allegiance to the State and
respect for Law Order;and military neutrality. This paper explores obstacles to
military professionalism in Africa،addressing some practical keys for building
professional militaries in the region.
KEY WORDS: African armies; Military
professionalism;Professionalism;Military neutrality; civil-military relations.
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أكال -مبادئ االحتخاؼ العدكخي:
يقػـ االحتخاؼ العدكخؼ عمى عجة أسذ ومبادغ ،عمى رأسيا مبجأ تبعضة القػات السدمحة لمدمصة
السجنضة،ومبجأ الػالء لجولة القانػف ،ومبجأ الحضاد الدضاسي،باإلضافة إلى احتخاـ الجشجيؤلخبلقضات وقػاعج
الدمػؾ الػضضفضالتي تقتزضيا شبضعة السيشة .وعمى الخغع مغ الشتائج السخضبة لآلماؿ عمى مدتػىتجدضج
وتصبضق ىحه السبادغ في أوساط الجضػش اإلفخيقضة فإف مبادغ االحتخافضة ىاتو أخحت تجج لشفديا في اآلونة
األخضخة صجػ عسضقا في عجد كبضخ مغ دوؿ إفخيقضا.
 -1تبعية الجير لمدمصة السجنية
تدتمدـ ميشضة واحتخافضة الجضػش اشتغاؿ مؤسدة الجضر في إشار ثقافة سضاسضة ديسػقخاشضة في الببلد.
وىحه الثقافة ،كسا يخػ ''صامػيل فضشخ'' في كتابو»الخجل عمى ضيخ الحراف :دورالجضر في الدضاسة« ،ال
تقػػـ إال بقضػاـ تػافق مجتسعي مجني واضح عمػى آلضػات تجاوؿ الدمصة الدضػاسضة واعت اخؼ بقجر واسع مغ
الدضادة الذعبضة1.ولحلظ فإف مفيػـ االحتخاؼ العدكخؼ Military Professionalismفي الجوؿ
الجيسػقخاشضة يجدج بالزخورة قضسا أساسضة معضشة؛ مثل القبػؿ بذخعضة السؤسدات الجيسػقخاشضة ،والحضاد أو
عجـ التحضد لصخؼ ما مغ األشخاؼ الفاعمة في الداحة الدضاسضة ،فزبل عغ احتخاـ حقػؽ الفخد األساسضة
والجفاع عشيا.وفي إشار ىحه الثقافة الدضاسضة الجيسػقخاشضة نجج أف الدمصات السجنضة السشتخبة بصخيقة
شخعضة ىي السدؤولة الػحضجة عغ إدارة الذؤوف العامة في الببلد بسا في ذلظ الديخ عمى وضع الدضاسة
األمشضة والجفاعضة ،بضشسا ال تعسل القػات السدمحة إال عمى تشديل وتشفضح ىحه الدضاسة التي وضعتيا ىحه
األخضخة.
ولقج تبشت معطع الجوؿ اإلفخيقضةىحه القضع والسبادغ األساسضة لبلحتخاؼ العدكخؼ في نرػصيا
الجستػرية ومحاىبيا العدكخية ،السضسا تمظ الجوؿ التي أصبحت تعضر عمى إيقاع التحػؿ نحػ
1

Samuel E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics (New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers, 2002).
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الجيسػقخاشضة.وعبل وة عمى ذلظ ،فقج احتكت وتعخفت العجيج مغ القضادات العدكخية عمى ىحه القضع والسبادغ
أثشاءالتجاريب التي تقػـ بيا في األكاديسضات العدكخية والكمضات الحخبضة الغخبضة.وفي الػاقع فإف ىحه القضع
تبقى متأصمة في جحور الثقافة اإلفخيقضة؛ فحساية السسمكة والخزػع لمسمظ وتقجيع الػالء لو والحفاظ عمى
وحجة الجساعة تذكل حجخ الداوية في القضع التي كانت تؤشخ سمػؾ السحاربضغ األفارقة القجامى .ولع تشيار
ىحه العبلقات السجنضة-العدكخية وتتآكل ىحه القضع إال خبلؿ الفتخةالكػلػنضالضة وما بعجىا ،أؼ في فتخة
الكػلػنضالضة الججيجة.ومشح االستقبلؿ ،أخحنا نمحع سعضا دؤوبا ومتػاصبل مغ أجل استعادة ىحه القضع
التاريخضة التي مغ شأنيا أف تبعث األمل مغ ججيج في التػجو نحػ كدب رىاناالحتخاؼ العدكخيممجضػش
اإلفخيقضة.
-2الػالء لمػشغ كلجكلة القانػف
إف بشاء الجضػش االحتخافضة يتػقف عمى والءىا الػاضح لجولة القانػف مغ جية واحتخاـ السجتسع السجني
مغ جية ثانضة ،وعجـ التجخل في العبلقةالتي تجسعالصخفضشسغ جية ثالثة .ولكػف عسمضة الجمقخشة قج
تخافقياأحضانا اضصخاباتسغ شأنيا أف تُدتغل لئلخبللباالستقخار الجاخمضفي الببلد،فإف حضاد القػات السدمحة
ودعسيا لجولة القانػف يبقى مدألة ضخورية ،وإال أصبح التحػؿ نحػ الجيسػقخاشضة وتعديدىا مدا ار صعبا.

1

ومغ بضغ الجضػش اإلفخيقضة التي التدمت بيحا السبجأ نحكخ القػات السدمحة في الدشغاؿ ،التي لع تذيج
أؼ انقبلب عدكخؼ مشح االستقبلؿ .وقج اجتازت الجيسػقخاشضة الدشغالضة ،وبذكل دورؼ ،اختبارات صعبة
بفعل التػتخات الدضاسضة التي عخفتيا الببلد ،لكغ مع ذلظ ،لع يجخؤ الجضر عمى خخؽ الشطاـ
الجستػرؼ.وبفعل تجاوزتمظ االختبارات بشجاح استصاعت الثقافة الجيسػقخاشضة في الدشغاألف تتعدز وتتقػػ
أكثخ عمى مخ الدشػات البلحقة.وباإلضافة إلصالدشغاؿ ،ىشاؾ دوؿ افخيقضة أخخػ لع تتعخض حكػماتيا يػما
لئلشاحة بفعل انقبلب عدكخؼ ،وىي بػستػانا وجسيػرية الخأس األخزخ والسػزمبضق ونامضبضا

1

Zoltan Barany, The Soldier and the Changing State (Princeton: Princeton University Press, 2012), 1.
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وزامبضا1.ويججر الحكخأف الجوؿ التي خبخت في مدارىا انقبلبات عدكخية وتجخبلت في الذؤوف الدضاسضة قج
أدت فػاتضخ باىزة الثسغ شضمة الدشػات الصػيمة البلحقة؛ إذ بسجخد أف تتعخض الجولة النقبلب عدكخؼ
يختفع معجؿ االنقبلبات فضيا بذكل كبضخ وخصضخ .ونذضخ ،في ىحا الدضاؽ ،إلى أف65في السائة مغ دوؿ
جشػب
الرحخاء قج عخفت انقبلبا عدكخيا واحجا ،و 42في السائة مشيا شيجت انقبلبات عجيجة2.وفي الػاقع فإف
أغمب ىحه االنقبلبات استيجفت أنطسة عدكخية كانت قج جاءت إلى الدمصة عبخ انقبلب عدكخؼ ىي
األخخػ؛ فسا بضغ سشتي  1960وُ 2012يبلحع أف تدع محاوالت انقبلب مغ أصل مجسػع االنقبلبات
التي حجثت في الدػدانكانت مػجية ضج أنطسة عدكخية ،كسا استُيجفت ىحه األنطسة سبع مخات مغ
أصل عذخة انقبلبات التي شيجتيا غانا خبلؿ نفذ الفتخة .وبسجخد أف يتع سمػؾ ىحا الشيج في انتقاؿ
الدمصة ،تغجو األنطسة التي تشذأ عشيا عبئا ثقضبل يرعب التخمز مشو بل وتؤدؼ في الكثضخ مغ األحضاف
إلى زعدعة استقخار الجوؿ أو انيضارىا حتى .لكغ عمى الخغع مسا تذكمو ىحه االنقبلبات مغ تيجيج حقضقي
ومقمق في إفخيقضا ،فإف حجع االنقبلبات الشاجحة فضيا أخح يتزاءؿ بذكل ممحػظ مشح أواسط اؿ،2000
وأخحت تتخكد عسػما في شخؽ ووسط القارة اإلفخيقضة( .انطخ الججوؿ.)1
الججوؿ =1عجد ونػع االنقبلبات العدكخية في البمجاف اإلفخيقضة ()2012-1960
الدشة
1960

االنقالبات الشاجحة
1

(جسيػرية

3

السحاكالت االنقالبية الفاشمة

الكػنغػ  (1أثضػبضا)

الجيسػقخاشضة)
1

Habiba Ben Barka and MthuliNcube, “Political Fragility in Africa: Are Military Coups d‟Etat a Never-Ending
Phenomenon?” African Development Bank (September 2012), 3.
2
Stefan Lindemann, “The Ethnic Politics of Coup Avoidance: Evidence from Zambia and Uganda,” Africa
Spectrum 46, No. 2 (2011), 4. For background on datasets used by Lindemann and other authors to identify the
number of coups, see Jonathan M. Powell & Clayton L. Thyne, “Global instances of coups from 1950 to 2010: A
new dataset,” Journal of Peace Research 48, No. 2 (2011), 249-259. Powell and Thyne identify the varying
definitions of “coup d‟état” to explain for the variances in reported instances of attempted and successful coups.
3
Barka and Ncube, “Political Fragility in Africa,” 4.
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1961

-----

 (1الرػماؿ)

1962

-----

( 1الدضشغاؿ)

1963

( 3الصػغػ ،الكػنغػ ،البشضغ)

الجيسػقخاشضة)

1964
1965

( 4غانا ،تشدانضا ،الغابػف) ،

-----

( 5البشضغ ،الجدائخ ، ،البشضغ( 1 ،بخونجؼ)
بشضغ)
8

1966

1

(جسيػرية

الكػنغػ

(نضجضخيا،

أوغشجا،

غانا،

بػركضشافاسػ ،بخونجؼ ،نضجضخيا( 2 ،الصػغػ ،الدػداف)
بخونجؼ)

1967

( 3الصػغػ ،الدضخالضػف ،بشضغ)

1968

( 3الدضخالضػف ،الكػنغػ ،مالي)

-----

( 4لضبضا ،الدػداف ،الرػماؿ،

-----

1969

بشضغ)

1970
1971

( 1غانا)

----( 1أوغشجا)

( 3الكػنغػ ،الصػغػ ،غضشضا)
( 4الدضخالضػف ،أوغشجا ،الدػداف،
تذاد)

1972

( 3غانا ،مجغذقخ ،بشضغ)

( 2الكػنغػ ،بشضغ)

1973

( 2سػازيبلنج ،روانجا)

 1كػت ديفػار
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( 3بػركضشافاسػ ،نضجضخيا ،أثضػبضا) 5
1974

(أوغشجا،

جسيػرية

أوغشجا،
افخيقضا

أنغػال،
الػسصى،

مجغذقخ)
1975

( 2تذاد ،نضجضخيا)

 ( 3بشضغ ،الدػداف ،مػزمبضق)

( 1بخونجؼ)

( 6جسيػرية افخيقضا الػسصى،
نجضخيا ،الشضجخ ،أوغشجا ،مالي،

1976

الدػداف)
1977

( 6بشضغ ،الدػداف ،الكػنغػ،

( 1سضذل)

تذاد ،أنغػال ،أوغشجا)

1978

( 3جدر القسخ ،غانا ،مػريتانضا)

( 3مالي ،الرػماؿ ،الدػداف)

1979

( 3غضشضا ،غضشضا االستػائضة) ،

( 2تذاد ،غانا)

2005

( 1مػريتانضا)

2006

( 1تذاد)

2007
2008

2011
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( 2مجغذقخ ،كػت ديفػار)
-----

-----

( 2مػريتانضا ،غضشضا)

2009
2010

-----

----( 1الشضجخ)

----( 1مجغذقخ)
( 2غضشضا بضداو ،مجغذقخ)

-----

3

(جسيػرية

الجيسػقخاشضة،

الشضجخ،

الكػنغػ
غضشضا
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بضداو)
2012

( 2مالي ،غضشضا-بضداو)

-----

وفي الػاقع ،فإف العػامل التي تجج فضيا القػات السدمحة مبخراتيا لئلشاحة بالحكػمات السجنضة تكسغ
عسػما فضتفذي الفدادفي الجولة االفخيقضة وافتقارىا إلى البشضة السؤسدضة الجيسػقخاشضة ،وكحا الزعف الحؼ
يعتخؼ مشطػمتيا االقترادية:ىكحا نججأف دوؿ الداحل والرحخاء التي أمدى ناتجيا الجاخمي
اإلجسالضستجنضاىي التي شيجت أكثخ االنقبلبات العدكخية عجدا مقارنةمع مثضمتيا التي أضحت معجالت
ناتجيا السحمي مختفعة1.وإجساال ،فإف قضادة العدكخيػف لمحكع يؤدؼ دائسا إلى نتائج كارثضة بالشدبة القتراد
الجولة،فسثبل ،سجل الشسػ االقترادؼ في كل مغ غضشضا ومالي ومػريتانضا ونضجضخيا انكساشا بشدبة 4,5
بالسئة بعج قضاـ االنقبلبات العدكخية فضيا.

2

وعمى وجو العسػـ ،ثسة عبلقة سمبضة بضغ االنقبلبات العدكخية والشسػ االقترادؼ لمجوؿ عمى السجػ
الصػيل ،حضث يبلحع أف االنقبلبات الستعاقبة قج دفعت بعس البمجاف اإلفخيقضة ،مثل بػرونجؼ وجسيػرية
إفخيقضا الػسصى وجدر القسخ وجسيػرية الكػنغػ الجيسػقخاشضة وغضشضا بضداو ،إلى الجخػؿ في فتخات شػيمة
مغ االنكساش االقترادؼ.
ويخػ صسػيل ىشتغتػف أف التجخل العدكخؼ في الذؤوف الحكػمضة ىػ مدألة سضاسضة أكثخ مسا ىي
عدكخية ،وىحا ما يعكدو الػاقعفي معطع الجوؿ اإلفخيقضة3.ففي غضاب قػاعج ومؤسدات واضحة
وقػيةلتشطضع الحضاة الدضاسضة ،أصبح الجسضع يتجافع ويتشافذ مغ أجل الدضصخة عمى الحكسفي الجولة بسا في
ذلظ القػات السدمحة ،بل صارت ىحه األخضخة فاعبل محػريا في السذيج الدضاسي لبعس الجوؿ اإلفخيقضة

1

Ibid., 9.
MathurinHoungnikpo, Africa‟s Militaries: A Missing Link in Democratic Transitions, Africa Security Brief No.
17 (Washington, D.C.: National Defense University Press, January 2012).
3
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968).
2
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في فتخة ما بعج االستقبلؿ.ومع ضيػر التحالفات السرمحضة بضغ القضادات العدكخية ورجاالت الدضاسة
واالقتراد ،أصبح تجخل الجضػش في االقتراد أكثخ تعقضجا.ففي أنغػال مثبل ،يذاركالعدكخيػف في
السفاوضات التعاقجية مع الذخكات األجشبضة ،ويحتمػف مشاصب معضشة في مجالذ اإلدارة ،بل ويداىسػف
بحرز عطسى في شخكات االتراالت1.كسا أف جل اإلدارات العدكخية التي تعاقبت عمى حكع نضجضخيا
تجخمت ىي األخخػ في السجاؿ االقترادؼ ،حضث راكع ضباط القػات السدمحة -الحيغ ُعضشػا في مشاصب
إدارة الذخكات والسشاصب العمضا لمػضضفة العسػمضة -ثخوات ضخسة وىائمة.ولقج ضل عجد كبضخ مشيع
يذكمػف قػة وازنة ومؤثخة في الدضاسات الشضجضخية حتى بعج إحالتيع عمى التقاعج،إالأف نضجضخياقج تسكشت
الحقا مغ وضع حج لمشطاـ العدكخؼ ،وذلكبعج انتخاب ''أولػسضجػف أوباسانجػ'' عقب االنتخابات
الجيسػقخاشضة التي شيجتيا الببلد سشة .1999ونط اخ إلدراؾ الحكػمة الججيجة لمتجاعضات الدمبضة -التي
خمفيا تجخل العدكخ في الشذاط التجارؼ لدشػات شػيمة -عمى سسعة الحكػمة وفعالضتيا،سارعت إلى
إحالة العجيج مغ الزباط عمى التقاعج ،كسا ألغت تخاخضز استغبلؿ الشفط وأكجت مغ ججيج عمى حقػؽ
ممكضة األراضي التي يذتبو في تفػيتيا بذكل غضخ قانػني لمذخرضات التي تحتل السشاصب الدامضة 2.ىحا
باإلضافة إلى بحليا (أؼ الحكػمة) لسجيػدات كبضخة في إشار الدعي نحػ تحدضغ حكامة قصاع األمغ في
الببلد.
-3أخالقيات السيشة/القجكة الحدشة
باإلضافة إلى ضخورة خزػع القػات السدمحة آللضة الخقابة السجنضة الجيسػقخاشضة ووالءىا لؤلمةفإنو
البج مغ تػفخقضع معضشة كذخط أخبلقي الزـ لبشاء الجضػش االحتخافضة ،وىحا ما يدتػجبسداءلة القادة
العدكخيضغ والجشػد عغ أفعاليع ،واالحتكاـ لسعضارؼ االستحقاؽ والججارة في تخقضتيع السيشضة ،فزبل عغ
1

Rafael Marques de Morais, “The Angolan Presidency: The Epicentre of Corruption,” Pambazuka News No.
493, August 5, 2010, available at .<http://www.makaangola.org/wp-content/uploads/2012/04/Presidency
Corruption.pdf>.
2
& Emmanuel O. Ojo, “Taming the Monster: Demilitarization and Democratization in Nigeria,” Armed Forces
Society 32, No. 2 (January 2006), 254-272.
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ضخورة أخحىع بعضغ االعتبار لستصمبات الشداىة والعجؿ واإلنراؼ في إنفاذىسممقػانضغ والتجابضخ الخاصة
باألمغ .وال شظ أف ىحه األخبلؽ السؤسدضة لضذ مشةتشدؿ عمى الجشػد مغ الدساء بقجر ما يجب أف تمقغ
ليع مغ خبلؿ دورات تجريبضةخاصة،تساما مثمسايخزعػنمغضخىا مغ التجاريببلكتداب مبادغ
االنزباشػأعخاؼ الحخب.
إف أخبلقضات الجشجؼ تبقى بسثابة دعامة أساسضة لمثقافة السؤسدضة التي يجب أف تؤشخ سمػؾ
ومسارسة القػات السدمحة ،وعشرخ ال غشى عشو لشجاح ميستيا .فالجشجؼ يتعضغ عمضو التحمي بالجخأة
األدبضة الكافضة لمجفاع عغ السرالح التي تيع السجتسع أكثخ مغ دفاعو عغ مرالح الفئة التي يشتسي إلضيا،
والسجشجوف يشبغي عمضيع أف يججوا بػاعث التحفضد في قضع الذجاعة والتفاني والتزحضة واستذعار واجب
حساية وخجمة الػشغ وأبشاءه،ولضذ في ما يتقاضػنو مغ أجػر ورواتب شيخية.وعسػما،فإف ميشة الجشجؼ
لضدت متاحة لمجسضع ،وذلظ ببداشة ألف لضذ كل شخز شخز تتػفخ فضو الرفات السصمػبة كي يستيغ
ىحه السيشة.
إف أخبلقضات السيشة ىحه تبقى ضخورية لبشاء قػات مدمحة ميشضة واحتخافضة .ففي بػتدػانا ،مثبل ،التي
يتستع فضيا ''الجضر الػششي'' بشػع مغ اليضبة باعتبارىالسؤسدة األكثخ قجرة عمى خجمة الػشغ ،وأعزاءه
ىع الحساة األكثخ وفاء لسرالح األمة1،نجج أف األفخاد الحيغ يمتحقػف لمعسل في صفػؼ الجضر ُيختاروف
وفق شخوشسػضػعضة قائسة عمى معايضخ مؤسداتضةصارمة عمى رأسيا التستع بالكفايات البلزمة والتحمي
بخوح األخبلؽ العالضة.ففضدشة 2004استقبمتالسؤسدة العدكخية ما بضغ 80إلى  100ضابط ججيج فقط مغ
أصل 3000شمب تػضضف،كسا وافقت عمى  500مجشج متصػع فقط مغ أصل  15ألف مغ الصمبات التي
تدمستيا.

2

1

Dan Henk, “The Botswana Defence Force: Evolution of a Professional African Military,” African Security
Review 13, No. 4 (2004), 92.
2
Ibid., 98.
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وفي األخضخ ،يبقى مغ الججيخ بالحكخ أنو قج تع اتخاذ خصػات ىامةعمى الرعضج اإلقمضسي أيزا،
لػضع آلضات معضارية تسشع تجخل القػات السدمحة في الدضاسة في الجوؿ اإلفخيقضة .وفي ىحا اإلشار تست
صضاغة ''الدضاسة اإلفخيقضة السذتخكة لؤلمغ والجفاع'' ،واإلعبلف حػؿ ''إشار استجابة مشطسة الػحجة
اإلفخيقضة لمتغضضخات غضخ الجستػرية لمحكػمات'' ،و''الخصة االستخاتضجضة لميضئة السعشضة بالدضاسة والجفاع
والتعاوف

في

السجاؿ

األمشي''

التي

أسدتيا

مجسػعة

التشسضة

لجوؿ

أفخيقضا

الجشػبضة،

و''مذخوعسجونةقػاعجسمػكالقػاتالعدكخية واألمشضة'' الحؼ تبشتو السجسػعة االقترادية لجوؿ غخب إفخيقضا .وال
شظ أف وضع ىحه اآللضات الجيػية الرخيحة يعكذ ،في العسق ،االعتخاؼ الستدايج بزخورة تصػيخ
مأسدة القػات السدمحة في دوؿ القارة االفخيقضة ،والتي إذا ما تع تفعضميا وتشديميا عمى أرض الػاقع ستكػف
ليا نتائج وانعكاسات إيجابضة ميسة عمى التشسضة الدضاسضة عمى مدتػػ ىحه األخضخة.

ثانيا -عػائق االحتخاؼ العدكخي:
-1إرث االستعسار:تجج أسباب تجخل القػات السدمحة اإلفخيقضة في الذؤوف االقترادية والدضاسضة
جحورىا في التاريخ الكػلػنضالي الحؼ عخفتو ىحه القارة.ولكػف الجضػش اإلفخيقضة تأسدت عمى أنقاض
الجضػش االستعسارية ،فإف ىحه األخضخة قج ورثت مغ السدتعسخ بحور التفخقة االثشضة،التي وقفت حجخ عثخة
أماـ سعضيا نحػ كدب رىاف االحتخاؼ العدكخؼ .فسغ السعمػـ أف األقمضات االثشضة كانت تذكل جدءا ىاما
مغ القػات السدمحة االستعساريةبالذكل الحؼ تدتصضع أف تحقق ،مغ خبللو ،تػازنا مع السجسػعات العخقضة
األكثخ قػة في تاريخ ىحا البمج أو ذاؾ؛ فسثبل ،أقمضة التػتدي في بخونجؼ وروانجا واألقمضة التي تسارس
الشذاط الخعػؼ في السشاشق الذسالضة لغانا ونضجضخيا والصػغػ كانت تذكل العشرخ السيضسغ في التخكضبة
البذخية لمقػات السدمحة الفخندضة والبخيصانضة ما قبل االستقبلؿ.
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ولقج كانت ليحا الستغضخ االثشي تجاعضات كبضخةعمى مدتػػ تذكضل القػات السدمحة في فتخة ما بعج
ا الستقبلؿ ،إذ مغ السعخوؼ أف مػجة االنقبلبات العدكخية التي اجتاحت دوؿ السشصقة آنحاؾ والتي
أشاحت ببعس أنطستيا كانت ،في العجيج مغ الحاالت ،مغ تجبضخ ضباط يشتسػف إلى ىحه الجساعة االثشضة
أو تمظ.ومغ بضغ مجبخؼ ىحه االنقبلبات العدكخية مثبل نحكخ ''إتضاف إياديسا'' في الصػغػ سشة ،1963
و''سشغػلضبلمضدانا'' في بػركضشافاسػ سشة ،1966و''جاف بضجيل بػكاسا'' في جسيػرية إفخيقضا الػسصى سشة
،1966و''عضجؼ أمضغ دادا'' في أوغشجا سشة  .1971ولكػف ىحه الجضػش التي تقػدىا أقمضات تعخؼ أف
وضعياسضكػف ميجدا في حالة حكع األغمبضة ،فإنياال تجعع أبجا خضار التحػالت الجيسػقخاشضة،كسا أنالقػات
االستعسارية لع تكغ تخػ أية فائجة تُحكخ في إعجاد ضباط أفارقة لسثل ىحا الخضار ،ونتضجة ذلظ لع يكغ
ىشالظ أؼ ضباط أكفاء بسا فضو الكفاية لتحسل مدؤولضة القضادة.
والضػـ ،وبعج خسدضشدشة مغ االستقبلؿ ،لع يعج مسكشا ليحا العامل ،أؼ اإلرث االستعسارؼ،أف يبخر،
بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ،استسخار افتقار العجيج مغ الجضػش اإلفخيقضة لمسيشضة واالحتخاؼ .وفي الػاقع ،فإف
تيع
حكػمات ما بعج االستقبلؿ كانت ليا فخصة بشاء جضػش وششضة حجيثة عبخالقضامبإصبلحات ىضكمضة ُ
عسل السؤسدات وشخائق التػضضف وغضخىا مغ الدضاسات السػروثة مغ السدتعسخ ،لكغ حكاـ السخحمة
اختاروا عكذ ذلظ بل لع يججوا غزاضة في استغبلؿ ىحا الشقز أو ىحه الشقائز في خمق وتكخيذ نطع
سضاسضة أوتػقخاشضة .وقج انتربت -نتضجة ذلظ -مجسػعة مغ التحجيات في وجو ىحه الجضػش التي تدعى
نحػ االحتخاؼ العدكخؼ في إفخيقضا ،بسا في ذلظ استسخار تأثضخ العامل االثشي والقبمي في القػات
السدمحةوتدضضدياوكحا ضعف قجراتيا عسمضاتضة.
-2التحيدات االثشية كالقبمية:إف الجضر الحؼ ُيشذأ عمى أساس اعتبارات إثشضة أو قبمضة لضذ بػسعو أف
يجافع عغ الػششػاألمة ،فيػ ،بالعكذ،اليجافع إال عغ مرالح القبضمة أو السجسػعة االثشضة التي تتكػف مشو
تخكضبتو البذخية ،ىكحايطل يفتقخ إلى الذخعضة والثقة الذعبضة ،وبالتالي يفتقج أداءه لمفعالضة.ولدػء الحع،
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فإف أغمب جضػش الجوالإلفخيقضة مازالت تتأسذ بشاء عمى اعتبارات إثشضة وقبمضة .فعمى سبضل السثاؿ ،نجج أف
الجضر السػريتاني مقدع عمى أسذ عخقضة واثشضة وثقافضة ،ومشح االستقبلؿ يدضصخ عمى السؤسدات
الدضاسضة واالقترادية والعدكخية العخب-البخبخ رغع كػنيع لضدػا إال مجسػعةأقمضة تذكل ثمث سكاف الببلد
فقط1.وبعجما أدرؾ الخئضذ السػريتاني ''ولج الصايع'' التيجيج الحؼ تذكمييضسشة ىحه السجسػعة عقب قضاـ
مؤامخة انقبلب اثشضة في سشة ،1987شخع ىحا األخضخ في عسمضة تعخيب شبو شاممة لسختمف فخوع القػات
السدمحة السػريتانضة.كسا أف التخكضبة االثشضة لمقػات السدمحة في تذاد ،أيزا ،ال تعكذ تسثضمضة جسضع
االثشضات القائسة في الببلد،فالسجسػعة االثشضة ''الدغاوة'' التي يشتسي إلضيا الخئضذ ''ادريذ ديبي'' تدضصخ
عمى مؤسدة الجضر وعمى السشاصب العدكخية العمضا مشح سشة  ،1990تاريخ إزاحة ''حدغ حبخؼ'' مغ
الدمصة.كسا أف جضر الصػغػ يعتبخ مثاال ىػ اآلخخ عمى ىضسشة ىحه األقمضة االثشضة أو
تمظ عمى تخكضبة الجضػش االفخيقضة ،حضث يذكل األفخاد السشحجريغ مغ السشصقة الذسالضة لمببلد ندبة 77
في السائة في الجضر ،وضسغ ىحه السجسػعةتسثمسجسػعة ''الكابي'' االثشضة التي يشتسي إلضيا الخئضذ 70في
السائة ،بل ونجج أف  42في السائة مغ ىحه الشدبة يشحجروف مغ نفذ البمجة التي يشحجر مشيا الخئضذ .ىحا
مع العمع أف إثشضة''الكابي'' تذكل ما بضغ  10إلى  12في السائة فقط مغ سكاف الصػغػ.

2

إف عسمضة التػضضف في الجضر التي تتع بشاءا عمى أساس العخؽ الحؼ يشتسي إلضو الخئضذ ىي مسارسة
شائعة ججا في الجوؿ االفخيقضة ،وفي ضل ذلظ يكػف وفاء ووالء الزباط لمخئضذ أشج مغ وفاءىع ووالئيع
لمػشغ وتذخيعاتو األساسضة .ػػال شظ أف ىحه السسارسة تقػض السعػايضخ السيشضة لمقػات السدمحة كسػا تزع
ىحه األخضخة فػي مػاجية مع بعزيا البعس عمى أساس اعتبارات وخمفضات اثشضة .ولقج تجمت مخاشخ ذلظ

1

BoubacarN‟Diaye, “Mauritania,” in Security Sector Governance in Francophone West Africa: Realities and
Opportunities, eds. Alan Bryden and BoubacarN‟Diaye (Geneva: Geneva Center for the Democratic Control of
Armed Forces (DCAF), September 2011), 152-153.
2
Comi M. Toulabor, “Togo”, in Ibid., 232.
انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

129

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

بذكل واضح عشجما انجلع القتاؿ الجاخمي فجأة في جشػب الدػداف في دجشبخ مغ عاـ  ،2013حضث أدػ
إلى إعاقة حقضقضة لعسمضة بشاء القصاع األمشي في أصغخ بمج في إفخيقضا.
وفي السقابل ،فإف الجضر الحؼ يتكػف مغ مختمف الجساعات االثشضة السحمضة السػزعة في جسضع مشاشق
وجيات الببلد يسكغ أف ُيخسي أساسا صمبا لبشاء الجولة الجيسػقخاشضة ،وذلظ ألف القػات السدمحة ذات
التخكضبة االثشضة الستشػعة مغ شأنيا أف تخمق ضخوفا خربة ومػاتضة لبلحتخاؼ العدكخؼ،بعج أف تربح
التخقضات اإلدارية والسالضة تتع بشاء عمى أساس االستحقاؽ والججارة ولضذ عمى أساس االنتساء العخقي،
والػالء سضكػف لؤلمة ككل ولضذ لسجسػعة إثشضة بعضشيا .وتقجمالقػات التشدانضة مثاال واضحا لقػات مدمحة
متشػعة ومسثمة لسجسػع السجتسع التشداني؛ فعشجما أحجث السجراء البخيصانضػف الكتضبة الدادسة مغ بشادؽ
السمكاإلفخيقضة في نياية الحخب العالسضة األولى ،تع تجشضج الجشػد مغ جسضع االثشضات التي يتكػف مشيا
السجتسع ومغ ضسشيا تمظ التي كانت في خجمة الجضر األلساني الحؼ يعتبخ خرع بخيصانضا العطسى ،ولع
تكغ ىشاؾ بالتالي أية ىضسشة اثشضة1.ولكػف تشدانضا (التي كانت تدسى تشجانضقا) لع تكغ تُعتبخ مشاسبة بالشدبة
لمتقجـ االستعسارؼ البخيصاني،فإف البخيصانضضغ لع يبحلػا أؼ جيج إلنذاء قػة عدكخية متحضدة عخقضا قرج
ضبط ومخاقبة الذعب في تشدانضا2.وبعج الحرػؿ عمى االستقبللػاتحادتشجانضقا وزنجبار لتذكضل تشدانضا في
،1964بجأ الخئضذ ''جػلضػس نضخيخؼ''في خمق ىػية وششضة في صفػؼ الجضر مغ أجل مشع أؼ تجخل
ييجؼ إلى زعدعة االستقخار الدضاسي في الببلد.

3

ويبلحع نفذ الذيء في زامبضا (التي كانت تدسى روديدضا الذسالضة)التي عسل فضيا البخيصانضػف عمى
تكػيغ جضر مغ مختمف السجسػعات االثشضة السػزعة في الببلد ،وبحلظ لع تكغ ىشاؾ أية ىضسشة لسجسػعة
بعضشيا عمى القػات السدمحة.وعمى عكذ ''جػلضػسشضخيخؼ'' الحؼ حافع عمى مدافة ميشضة إزاء القػات

1

Stefan Lindemann, “Civilian Control of the Military in Tanzania and Zambia: Explaining Persistent
Exceptionalism,” Crisis States Working Papers Series No. 2 (London: Crisis States Research Centre, 2010), 3.
2
Barany, Soldier and the Changing State, 276.
3
Ibid., 288.
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السدمحة باعتبارىا أداة لميضسشة االستعسارية،فإف رئضذ زامبضا ''كضشضثكاونجا'' قج تعاوف بذكل وثضق مع
الزباط األفارقة الحيغ اشتغمػا في صفػؼ الجضر االستعسارؼ سابقا ،ولحلكأصبح ىشاؾ حج أدنى مغ
التػافق بضغ السجنضضغ والعدكخيضغ عشجما حرمت زامبضا عمى استقبلليا سشة  .1964وبعج االستقبلؿ،
استسخ ''كاونجا'' في نيج سضاسة ''التػازف بضغ القبائل'' عمى مدتػػ جسضع اإلدارات الحكػمضة،خاصة وأنو
يعخؼ الجور الحؼ كاف لبلتػازناتاالثشػغخافضة في التجخبلت العدكخية عبخ ربػع افخيقضا جشػب الرحخاء
الكبخػ.

1

ومغ األمثمة الحجيثة التي أصبح فضيا الجضر أكثخ تسثضمضةلسكػنات السجتسع نحكخ قػات الجفاع الػششي
الجشػب افخيقضة .إذ بعج نياية األبارتضج وما تبلىا مغ جيػد متطافخةوتحت ضغط التحػالت الدضاسضة التي
كانت تعضر عمى إيقاعيا الببلد آنحاؾ ،ما كاف لمجضر إال أف يتجاوب معيا ويسثل مجسػع الذعب
الجشػب-افخيقي بالذكل الحؼ يعكذ تعجديتو اليػياتضة في كمضتيا.ولقج حافع كل مغ الجضذػالحكػمة
والسجتسع السجني عمى ىحه الصبضعة الستعجدة لمقػات السدمحة كجدء ال يتج أد مغ سضاسة األمغ القػمي
لجشػب إفخيقضا.
كسا أف القػات السدمحة البخونجية تأسدت،ىي األخخػ،عمى أساس انجماج واسع قائع عمى أساس
السحاصرة ،مع فخض سغ معضغ لمتقاعج مغ أجل تسثضل أفزل لمتخكضبة االثشضة التي يتكػف مشيا السجتسع
البخونجؼ .وبعج وقف إشبلؽ الشار سشة  ،2003أبانت قضادات الجضر عغ رغبة حازمة في دمج ثػار
اليػتػ الحيغ يذكمػف األغمبضة في الجضر الحؼ تدضصخ عمضو أقمضة التػتدي ،وقج حجث ىحا االنجماج عمى
جسضع مدتػيات الجضر بعج أف أخح الجشػد مغ مختمف الخمفضات العخقضة ُيقضسػف معا ويتجربػف في نفذ
الثكشات العدكخية .وبعج ثبلث سشػات ،انخفس التسضضد القائع عمى األسذ االثشضة في صفػؼ الجضر ال

1

Lindemann, “Civilian Control of the Military,” 12.
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سضسا في أوساط الجشػد والزباط الذباب ،إلى أنػصمت القػات السدمحةالبخونجية بعج ذلظ إلى درجة ميسة
مغ االندجاـ.

1

-3تدييذ الجير كعدكخة الدياسة:إف تدضضذ الجضر يخفي وراءه مشافدة حامضة بضغ الجيات
واألحداب الدضاسضة بيجؼ كدب الجعع العدكخؼ ،وتبعا لحلككانتأغمب االنقبلبات العدكخية التي حجثت في
إفخيقضا مجعػمة مغ شخؼ ىحا الصخؼ أو ذاؾ مغ األشخاؼ الستشافدة في الداحة الدضاسضة.وتحاوؿ بعس
األحداب جاىجة إيجاد متعاشفضغ معيا في صفػؼ القػات السدمحةوذلظ تخصضصا مشيا لبلستضبلء عمى
الدمصة وقتتسا تدشح الفخصة .وفي ىحا الدضاؽ يبلحع أف االنقبلب العدكخؼ الحؼ حجث في مالي سشة
 2012قج كدب دعسا مغ شخؼ عجة أحداب سضاسضة بالخغع مغ إدانتو الػاسعة مغ شخؼ السجتسع
الجولي .وفي كػت ديفػار ،كحلظ ،استسخ أنرار الخئضذ الدابق ''لػراف غباغبػ''في البحث عغ الجعع مغ
جانب القػات السدمحة مغ أجل ضخب سمصة الخئضذ ''الحدغ وتارا'' 2.ىكحا ،يبلحع أناعتساد األحداب
عمى القػات السدمحة ولضذ عمى الذعبسسارسة شائعة ومذتخكة بضشجل الجوؿ اإلفخيقضة.
وفي الػقت الحؼ تذيج فضو جضػش الجوؿ الغخبضةاحتخافا عدكخيا عالضاوخالضا مغ استغبلؿ األجيدة
األمشضة لخجمة األجشجة واألىجاؼ الدضاسضة ،فإف التبلعب في الػالءات العدكخية مازاؿ سمػكا قائسا وشائعا
في العجيج مغ الجوؿ اإلفخيقضة .وفي ىحا اإلشار ،عسل الخئضذ اإليفػارؼ ''ىػفػيت بػانضي'' عشجما تحسل
مدؤولضة إدارة قصاع األمغ ،عمى تقمضز حجع القػات األمشضة وتأسضذ مضمضذضات تابعة لمحدب الحؼ يتكػف
معطسو مغ السجسػعة االثشضة التي يشتسي إلضيا ،كسا تبلعب ىحا األخضخ في السؤسدة العدكخية مغ خبلؿ
مشح ضباط الجضر أجػ ار ورواتب عالضة مقارنة مع رواتب مػضفي السؤسدات السجنضة ،عبلوة عمى مشح

1

Cyrus Samii, “Perils or Promise of Ethnic Integration? Evidence from a Hard Case in Burundi,” American
Political Science Review 107, No. 3 (August 2013).
2
Midterm Report from the Group of Experts on Côte d‟Ivoire prepared in accordance with paragraph 16 of
Security Council resolution 2045 (2012). United Nations (S /2012/766), October 15, 2012.
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كبار الزباط مشاصب تشطضسضة ميسة في الحدب وامتضازات أخخػ1.وقج ميج ذلظ الصخيق الحقا لمجخػلفي
دوامة مغ عجـ االستقخار الدضاسي وانعجاـ األمغ في الببلد .وبعج وفاة الخئضذ ''ىػفػيت بػانضي'' في
 ،1993استػلى رئضذ الجسعضة الػششضة''ىشخؼ كػناف بضجيو'' عمى الدمصة بسداعجةبعس مغ ضباط الجرؾ
الحيغ يشتسػف إلى قبضمتو .وبيحا الدمػؾ غضخ السعيػد في التاريخ الدضاسي والجبمػماسي لكػت ديفػار،
تخمت قػات األمغ عغ صػرة الحضاد وأصبحت مشح ذلظ الػقت العبا مخكديا في الداحة الدضاسضة2.كسا أف
جياز الجرؾ الحؼ أصبح أكثخ تجيض اد وأحدشتجريبا مغ غضخه مغ وحجات القػات السدمحةاإليفػارية ىػ الحؼ
أوصمفي وقت الحق ''لػراف غباغبػ'' لتػلى رئاسة الجولة عقب انتخابات  2000التي أعمغ فضيا مشافدو
''روبخت غػؼ'' نفدو فائدا .ىكحا أصبحت السؤسدة العدكخية في كػت ديفػار شأنيا شأف العجيج مغ الجوؿ
اإلفخيقضة األخخػ ،ىي التي ترشع رؤساء وحكاـ الجوؿ في ىحه القارة.
وعمى ضػءىحه العبلقةالسمتبدة بضغ الداسة والعدكخ أصبحت السؤسدة العدكخية في عضػف السجتسع
أكثخ تحض اد وتحدبا وأقل ميشضة في السقابل ،وىػ الذيء الحؼ ما فتئ يقمل مغ االحتخاـ السصمػب ليا
خاصة فضسا يتعمق باحتخاـ معايضخ الكفاءة واالخبلص واالنزباط في تػضضف الجشػد.وال شظ أف حاجة
الفاعل الدضاسي لمجعع العدكخؼ ىػ الحؼ يفدخ لساذا يتداىل ويتغاضى بل وفي بعس األحضاف يذجع
استعساؿ القادة العدكخيضغ لمسػارد العامة لئلثخاء الذخري وممخاكسة األرصجة البشكضة.
-4ضعف القجرات العسمياتية:قػات مدمحة بجكف ميسة
يتصمب االحتخاؼ العدكخؼ لمجضػشقضادة فعالة وأنطسة تحكع حازمة ،فزبل عغ ميارات ومػارد كافضة
لمشجاح في تشفضح السياـ السشػشة بيا.غضخ أف ضعف القجرات العسمضاتضة لمجضػش االفخيقضة تجعميا غضخ قادرة
عمى القضاـ بيحه السياـ عمى الػجو السصمػب ،الذيء الحؼ يجعل أىسضة وجػدىا مػضع تداؤؿ .وال شظ

1

Library of Congress Country Studies, Ivory Coast – Chapter 1, Historical Setting – Consolidation of Power in
the 1960s and 1970s, Library of Congress Call Number DT545.22 .C66 1990.
2
RaphaëlOuattara, “Côte d‟Ivoire,” in Bryden and N‟Diaye, Security Sector Governance in Francophone West
Africa, 74.
انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

133

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

أف ىديسة القػات السدمحة في مالي ضج الستسخديغ اإلسبلمضضغ سشة 2012؛ والقبس عمى ''غػما'' مغ
قبل جساعة متسخدة تُجعى ''حخكة  23مارس'' السعخوفة اخترا ار ب إـ  23في جسيػرية الكػنغػ
الجيسػقخاشضة في نفذ الدشة؛وتفكظ جضر جسيػرية إفخيقضا الػسصى بعج االحتبلؿ الديل والدخيع لمعاصسة
''بانغي'' مغ شخؼ قػات الجساعة السقاتمة السعخوفة باسع ''سضمضكا'' سشة 2013؛ يذي بػضػح بزعف
وقرػرالكفاءة العسمضة لجضػش دوؿ جشػب الرحخاء الكبخػ.ومغ األسباب العجيجة التي تقف وراء ىحا
الزعف نحكخ:الثغخات القائسة عمى مدتػػ تخاتبضةالقضادة وما تؤدؼ إلضو مغ عجـ انزباط؛ وضعف الخقابة
عمى صفقات اقتشاء األسمحة؛ والقرػر عمى مدتػػ تجبضخ السػارد؛ وضعف السعشػيات؛ باإلضافة إلى
كػف السياـ تبقى غضخ مشدقة و متقادمة.
الثغخات القائسة عمى مدتػى التدمدل اليخمي لمقيادة كما تؤدي إليو مغ عجـ انزباط:يعتبخالتدمدل القضاديسدألة أساسضةفي أية مؤسدة عدكخيةنطخاألىسضتو عمى مدتػػ تحقضق االنزباط وتعديد
آلضة السحاسبة .لكغ لدػء الحع نجج أف التقاريخ الػاردة مغ جسضع أنحاء القارة االفخيقضة تذضخ إلى أف
القػات السدمحة غضخ مشدجسة في أفعاليا ومسارساتيا ،بل يبجو أف بعزيا ال يشزبط لق اخرات القضادة
العدكخية ولتػجيات الدضاسة الجفاعضة الخسسضة السعسػؿ بيا .ومغ بضغ األمثمة عمى ذلظ ،ارتكاب الجشػد
الحيغ يقاتمػف متسخدؼ جساعة ''بػكػ حخاـ'' في شساؿ نضجضخيا لفطاعات وأعساؿ وحذضة1،في تحجسافخ
ألوامخ القضادة العمضا التي ال تججما تبخر بو ىحه السسارسات ذات اآلثار الدمبضة الستفاقسةعمى الدكاف
السحمضضغ.
رغع كػف الغالبضة العطسى مغ الجضػش اإلفخيقضة تؤشخىا نرػص تذخيعضة محجدة مثل نطاـ مػضفي
القػات السدمحة وقانػف االنزباط العدكخؼ ،فإف األعساؿ اإلجخامضة التي تختكبيا القػات خارج الثكشات

1

Adam Nossiter, “Bodies Pour In as Nigeria Hunts for Islamists,” The New York Times, May 7, 2013. See also,
John Campbell and Asch Harwood, “What‟s Behind Nigeria‟s Escalating Bodycount?” The Atlantic, May 21,
2013.
انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

134

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

غالبا ما تسخ دوف عقاب ،وىػ الذيء الحؼ يشعكذ سمبا عمى صػرةاألفخاد العدكخيضغ ويعدز ثقافة
اإلفبلت مغ العقاب ويقػض سسعة الجضر ويكخس الدمػؾ السشحخؼ بضغ صفػؼ الجشػد.
وفي كػت ديفػار''لػارنغباغبػ''،كحلظ ،يبلحع أنو لع تُتخح أية عقػبات ضج مختكبي مجدرة ،2000
التي قاـ فضيا الجشػد السػالضغ لمخئضذ بقتل السجنضضغ الحيغ يشازعػف شخعضتو االنتخابضة .كسا لع تقع ىشاؾ أية
مداءلة عغ أعساؿ القتل السختكبة خبلؿ السدضخات االحتجاجضة في سشة،2004ولع ُيتيع الجشاة إال بعج قضاـ
الشطاـ الجيسػقخاشي الحؼ جاء ب ''الحدغ وتارا'' إلى الدمصة سشة .2011
غضخ أنو ثسة استثشاءات بصبضعة الحاؿ :ففي البشضغ -مثبل-أوقفت الدمصة القزائضة أفخادا مغ الجرؾ
والبػلضذ الرتكابيع اعتقاالت غضخ قانػنضة ومعامبلت ميضشة وحاشة بكخامة السػاششضغ السحتجديغ في مخاكد
الذخشة.وفي بػركضشا فاسػ–أيزا -تع فرل  566جشجؼ مغ الجشػد الحيغ شاركػا في تسخد الجضر
عاـ 2011مع تػقضف  217مغ القادة العدكخيضغ ،وتقجيسيع إلى القزاء العدكخؼ لسحاكستيع بتيسة
اإلخبلؿ بالقػاعج السعسػؿ بيا داخل القػات السدمحة ،وتدببيع في اإلخبلؿ بالشطاـ العاـ ،وانتياكيع لحقػؽ
اإلنداف.

1

ضعف الخقابة عمى صفقات اقتشاء الدالح:يعتبخ ضعف الخقابة عمى عسمضات اقتشاء السعجاتوالتجيضدات الخاصة بالقػات السدمحة مغ بضغ مطاىخ القرػر الحؼ يعتخؼ الحكامة عمى مدتػػ السؤسدة
العدكخية،خاصة في ضل انعجاـ الذخوط البلئقةفي الثكشاتػىدالة الخواتب واألجػر ،عبلوة عمى ضبابضة
وغسػض آفاؽ تشسضة القػاتالسدمحة.ففي نضجضخيا مثبل ،ضمت العجيج مغ الثكشات في حالة سضئة بالخغع مغ
كػف اإلنفاؽ عمى بشاء وإعادة تأىضل الثكشات العدكخية قج بمغ ما يقارب  76ممضػف دوالر2.ولقج ساىست
شبيات الفداد الستعمقة باقتشاء السعجات وتحػيل اإلمجادات لرالح ''بػكػ حخاـ'' في تقػيس الثقة في
القػات السدمحة مسا أثخ بذكل مباشخ عمى فعالضتيا.
1

“Freedom in the World Report, Burkina Faso,” Freedom House, 2013.
“Military Barracks in Disrepair Despite N12 Billion 2012 Budget,” Daily Trust, March 18, 2013, available at.
<http: //allafrica.com/stories/201303181685.html>.
2
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وفي إشار تقضضع قصاع الجفاع في  19بمج افخيقي ،سجمت مشطسة الذفافضة الجولضة أف  90في السائة
مشيا ترشف في مخاتب دنضا مغ حضث شفافضة عسمضات الذخاء (انطخ الججوؿ .)3ورغع احتخاـ السداشخ
اإلدارية في السخاحل األولى لخصج االعتسادات ،فإنو ،مع ذلظ ،يكفي وضع خاتع ''سخؼ'' أو ''مرشف'' في
األسػاؽ العامة لتجشب االفتحاص السالي العسػمي .وإذا كانتبعس السبضعات العدكخية تتصمب نػعا مغ
الدخية لغايات األمغ القػمي ،فإف أغمبيا ال يحتاج لسثل ىحا الصابع الدخؼ.

تهس افطٚم =19ٙيؼسالخ يكافحح انفساز ف ٙتؼض انفطٔع انًانٛح ٔاإلزاضٚح نمطاع انسفاع ف 2 ٙانجسٔل
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Government Defence Anti-Corruption Index 2013 (London: Transparency International UK Defence and
Security Programme, 2013).
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ويبلحع ،في العجيج مغ الجوؿ االفخيقضة ،أف ق اخرات شخاء األسمحة تتخكد في يج أولضغارشضة عدكخية
وسضاسضة متحالفة مع شخكاء محمضضغ وأجانب ،مسا يجعل العسمضات التي تقػـ بيا تُػضف ألغخاض تجارية
تخجـ مرالحيا الحاتضة أكثخ مسا تُػجو لتمبضة الحاجضات الحقضقضة لمقػات السدمحة .ففي سشة  ،2007شكمت
الخشػة في اإلمجادات العدكخية في افخيقضا حػالي  10في السائة مغ القضسة السالضة لمعقػد السبخمة.

1

إف تمقي العسػالت والخشاوؼ في السعامبلت التجارية الخاصة باألسمحة يؤدؼ إلصبضع السعجات العدكخية
بأثسشة باىزةوبذكل ال يدتجضب لمحاجضات الفعمضة لمقػات السدمحة .ففي أوغشجا ،عمى سبضل السثاؿ ،تػرط

الجشخاؿ ''سمضع صالح'' ،األخ غضخ الذقضق لمخئضذ ''يػرؼ مػسضفشي'' ،في فزائح مالضة عجيجة قبل أف
يدتقضل مغ مشربو كسدتذار لمخئضذ في شؤوف األمغ والجفاع2،حضث قاـ ىحا األخضخ باقتشاء دبابات
ومقاتبلت غضخ جضجة وغضخ صالحة لبلستعساؿ في مقابل مشح رشاوؼ ألعزاء القضادة العمضا لمتدتخ عمى
ذلظ3.وفي سشة  ،2010تع اعتقاؿ وزيخ الجفاع الكامخوني ''ريسي زؼ مضكا'' بعج اتيامو بتحػيل
االعتسادات التي كانت مخررة لسذاريع التشسضة العدكخية خبلؿ واليتو ما بضغ سشتي  2004و.2009
وفي سشة  ،2013انكبت إدارة الخئضذ ''جاكػب زوما'' عمى تعسضق البحث في قزايا الخشاوؼ الستعمقة

1

Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures (Paris: OECD, 2007), 47.
Herbert M. Howe, Ambiguous Order: Military Forces in African States, (Boulder CO: Lynne Rienner Pub.,
2005), 55.
3
Ibid., 55.
2
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بالسقتشضات الحكػمضة مغ السعجات السفخشة التكمفة مغ الذخكات العدكخية العالسضة سشة  ،1999حضث
تجاوز السبمغ اإلجسالي ليحه ''الرفقات'' ستةمبليضخ دوالر.
ولقج وضعت بعس الجوؿ عجة آلضات داخمضة لسخاقبة الحكامة في ىحا السجاؿ .فعمى سبضل السثاؿ،
أحجثت العجيج مغ الجوؿ االفخيقضة الفخنكػفػنضة مرالح تفتضر خاصة في و ازرات دفاعيا ،مكمفة بسخاقبة
واختبار القجرة العسمضاتضة لمقػات السدمحة ،وتدويجىا بالشرائح ذات الرمة وكحا الديخ عمى تصبضق
الدضاسة الجفاعضة الخسسضة .وعسػماتتسثل اختراصات ىحه السرالح السحجثة في:
-التحقق مغ

مجػ تصبضق القانػف والق اخرات الػ ازرية التي تيع الجػانب اإلدارية والسالضة لمقػات

السدمحة.
السذاركة في صضاغة وتشفضح العقضجة العدكخية.إعجاد تقاريخ دورية حػؿ تجبضخ السػارد البذخية والتجيضد والتكػيغ وغضخىا مغ حاجضات القػاتالسدمحة.
ورغع كػف ىحه السرالح السحجثة قج شكمت شفخة مؤسداتضة ىامة ،فإنيا لغ تقػـ بسياميا كسا يشبغي ما
لع تُسشح ليا الربلحضات والدمصات الكافضة ،السضسا وأف ىحه السرالح يتع خمقيا -في غالب األحضاف-فقط
مغ أجل استكساؿ الػحجات السؤسداتضة لػ ازرة الجفاع،التي غالبا ما ُيعضغ فضيا رؤساء األركاف الدابقضغ
وكبار الزباط .وفي الػاقع فإف التعضضشات في ىحه السشاصب تبقى مرجر تزارب السرالح ،خاصة
تيع أحج أقخباءه العاممضغ في ىحه
عشجما يجج السفتر العاـ نفدو يعالج عقػد وصفقات تخرو ىػ أو ُ
السرمحة أو تمظ ،حضثتؤثخ العبلقات الذخرضة سمبا في بعس الحاالت عمى سضخ العسل الحؼ يقػـ بو
السفتر العاـ عمى مدتػػ إشخافو ومخاقبتو الشتغاؿ ىحه السرالح.
ومغ الشادر ججا -في إفخيقضا -أف تدائل الدمصة التذخيعضة القادة العدكخيضغ أو أف تتجخل في العسمضات
التجارية التي يقػـ بيا ىؤالء والتي غالبا ما يعػزىا الػضػح والذفافضة .وكقاعجة عامة ،فإف البخلساف في
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البمجاف اإلفخيقضة ال يخاقب الشفقات العدكخية سضسا وأنو يخػ في ذلظ تذػيذا عمى األمغ القػمي
لمببلد.وعمى سبضل السثاؿ ،فإف كضشضا ،التي ترشف الدابعة إفخيقضا مغ حضث اإلنفاؽ العدكخؼ 1،لع تزع
القانػف الحؼ يمدـ إخزاع القػات السدمحة وتقاريخىا وحداباتيا السالضة الستعمقة بالجفاع لخقابة البخلساف
ورئضدالجولة إال في سشة .2012
وتػجج في الجوؿ اإلفخيقضة األخخػ التي تعخؼ نفقاتيا العدكخية ارتفاعا ندبضا كأنغػال والجدائخ قػانضغ
تمدـ البخلساف عمى مسارسة رقابتو عمى ىحه الشفقات ،غضخ أنيا (أؼ ىحه القػانضغ) ال تصبق عمى الػجو
السصمػب .وفي غانا ،ىشاؾ مشالمجغ لبخلسانضةالتي تخاقب في الذؤوف األمشضة والعدكخية ما يدسح بسسارسة
رقابة أفزل عمى عسمضة رصج االعتسادات السالضة لقصاع األمغ برفة عامة ،خاصة مشيا تمظ التي تخأسيا
أحداب معارضة.ومع ذلظ،تشترب مجسػعة مغ االعتخاضات أثشاء مشاقذة مضدانضة الجضر وخاصة ما
يتعمق مشيا باعتبارات ''األمغ القػمي'' ،وىي االعتخاضات التي ال يجػز ألحج الترػيت ضجىا2.وفي
الصػغػ ،ال يخزع قصاع الجفاع ألية رقابة خارجضة رغع استئثارىب 25في السائة مغ السضدانضة
الحكػمضة3.وفي دوؿ أخخػ ،مثل نضجضخيا ،نجج أف كل وحجة مغ وحجات الجضر البخية والبحخية والجػية
تتحكسفي مالضتيا وصفقاتيا الخاصة عمى حجة4،وىػ الذيء الحؼ تشجع عشو صعػبات جسة عمى مدتػػ
مسارسة الخقابة فزبل عغ فدح السجاؿ أماـ التبلعب بالسػارد السالضة الستاحة.
وفي ال سقابل ،ثسة دوؿ مثل الدشغاؿ وجشػب إفخيقضا تتػفخ عمى ىضئات مجنضة قػية في و ازرات الجفاع
تداىع بذكل ممحػظ في تعديد الذفافضة عمى مدتػػ رصج االعتسادات السالضة5.وفي كل مغ بػركضشافاسػ

1

RawingsOtini, “Kenya Among Africa‟s Top Spenders on Military,” Business Daily, November 1, 2012,
available
at
<http://businessdailyafrica.comkenya-among-Africa-s-top-spenders-on-military-//539546/1609528/-/p833jtz/-/index.html>.
2
KwesiAning, “Ghana,” in Parliamentary Oversight of the Security Sector in West Africa, eds. AdedejiEbo and
BoubacarN‟Diaye (Geneva: DCAF, 2008), 131.
3
Toulabor, “Togo,” 232.
4
WuyiOmitoogun and EboeHutchful, Budgeting for the Military Sector in Africa: The Processes and
Mechanisms of Control, SIPRI (Oxford: Oxford University Press, 2006), 167.
5
Daniel W. Henk and Martin RevayiRupiya, Funding Defense: Challenges of Buying Military Capability in
Sub-Saharan Africa (Carlysle: Strategic Studies Institute (SSI), September 2001), 19.
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وأوغشجا تسارس الدمصة التشفضحية رقابة عمى وضع مضدانضة و ازرة الجفاع قبل السػافقة عمضيا .وعشجما يتجخل
ما ىػ سضاسي عمى ىحا السدتػػ ،فإف السجتسع السجني يقػـ بجوره السصمػب إزاء الحكػمة ،ففي سشة
 ،2012مثبل ،تست إقالة وزيخ الجفاع وقجماء السحاربضغ في جشػب إفخيقضابعج أف أثار الخأؼ العاـ
السفاوضات الدخية التي أبخـ مغ خبلليا ىحا األخضخ صفقة تقجر بسائتي ممضػف دوالر لذخاء شائخات
خاصة باألعساؿ لمخئضذ الجشػب افخيقي ''جاكػب زوما'' ونائبو ''كالضسامػتبلنتي''.
ضعف تجبيخ السػارد السالية كالبذخية:تمعب اإلدارة الفعالة دو ار أساسضا لزساف نجاح العسمضاتالعدكخية ،إذ يكفي التػفخ عمى جياز إدارؼ قػؼ لضتدشى تعبئة مػارد القػات السدمحة اإلفخيقضة-ميسا تكغ
ضعضفة-وتخشضجىامغ أجل أداء أفزل وعصاء أمثل .غضخ أف القرػر في تجبضخ ىحه السػارد مازاؿ مذكبل
قائسا وممحػضا لجػ الجضػش االفخيقضةعمى جسضع السدتػيات،البذخية مشيا والسادية والمػجدتضكضة.
ولقجأثخت التخقضات التي تتع عمى أساسااالعتبارات الدضاسضة واالثشضة سمبا عمى التشطضع اليخمي لمسؤسدة
العدكخية؛ فقبل أزمة  ،2012كاف يقجر الجضر السالي ب 50جشضخاؿ و 20ألف جشجؼ ،بسا يعادؿ جشضخاؿ
واحج لكل  400جشجؼ.في حضغ مثمت ىحه الشدبة في جارىا الشضجضخؼ جشخاؿ واحج لكل  600جشجؼ1،بضشسا
تذكل قػات السذاة التابعة لحمف الشاتػ -عمى سبضل السقارنة-ما بضغ  3.200و 5.500جشجؼ يقػدىا
عسضج واحج فقط.ىكحا يبقى عجـ التشاسب بضغ القضادة العدكخية وقػاعجىا مذكمة شائعة بضغ العجيج مغ الجوؿ
االفخيقضة ،إذ كمسا كاف عجد الزباط القادة مختفعا كمسا كانت قػة الجضر غضخ فعالة والعكذ صحضح.
والشظ أنالديادة في عجد الزباط ُيذكل عبئا إضافضا عمى مضدانضة الجفاع ،كسا يبقى أيزا مرج ار لعجـ
الفعالضة عمى مدتػػ القضادة كسا ُيذكل عبئا إضافضا عمى مضدانضة الجفاع،كسا يبقى أيزا مرج ار لعجـ
الفعالضة وعجـ االنزباط عمى مدتػػ القضادة ،أعمى اليخـ العدكخؼ سضسا مع استحزار الذعػر باإلحباط
الحؼ يشتاب كبار الزباط وىع يخوف غضخىع تتع تخقضتيع بشاء عمى اعتبارات أخخػ غضخ اعتبارات الكفاءة

Laurent Touchard, “Les 7 Péchés Capitaux,” Jeune Afrique No. 2709 (December 9-15, 2012), 30.
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السيشضة.وعمى سبضل السثاؿ فقج تع في أوغشجا إثارة مذكل السحدػبضة والحدابات الدضاسضة في تخقضة الزباط
عقب التخقضة الدخيعة في الختبة لشجل الخئضذ األوغشجؼ ''مػسضفشي'' ،الجشخاؿ ''مػىػزيكضشضخوجابا'' الحؼ
أصبح قائجا لمقػاد في القػات السدمحة الخاصة األوغشجية بعج أقجمضة في الخجمة لع تتجاوز  15سشة 1.كسا
أف الزباط يخفزػف في بعس األحضاف أوامخ الجشضخاالت الججد مسا يؤدؼ إلى بث بحور عجـ الصاعة
وعجـ االنزباط في صفػؼ الجشػد وبالتالي عجـ احتخاـ التشطضع اليخمي لمدمصة العدكخية.
كسا أنالشقز الحاصل عمى مدتػػ السعجات وصضانتيا يداىع بجوره في كبح تصػر القػات السدمحة في
إفخيقضا .وفي ىحا اإلشار ،يبلحطاختفاء القػات الجػية مغ الداحةوفكيا االرتباط مع شخكاءىا العالسضضغ،
نط اخ لغبلء تكالضف الرضانة التقشضة مع ما يراحب ذلظ مغ تخفضس لشفقات التدمح ومضدانضات الجفػاع.
ونتضجة ذلظ ،غادر معطع الخبابشة عسميع في صفػؼ القػات السدمحة ،وأصبح أحدشيع حطا يذتغل الضػـ
كخباف في شائخات الشقل الجػؼ التجارية التي يسمكيا كبار الذخرضات.وعمى جانب آخخ ،نجج أف جشػب
ُ
افخيقضا ىػ البمج الػحضج الحؼ يسمظ قجرات بحخية ىامة لمتجخل فػي أعالي البحار ،غضخ أف ىحا ال ييع كثض اخ
سضساإذا استحزخنا أنالتيجيجات البحخية الخئضدضة التي تػاجييا الببلد تكػف عمى مدتػىالسضاه الداحمضة
والسشاشق االقترادية الخالرة2.كسا أف القػات البحخية الرغضخة مثل تمظ التي تسمكيا الكامضخوف وكػت
ديفػار والغابػف وكضشضا والدضشغاؿ وتشدانضا تطل معجاتيا متقادمة وتعاني مغ مذاكل كثضخة عمى مدتػػ
الرضانة.

3

ويحكخ أف أىع تخاجع شيجتو دوؿ إفخيقضا عمى مدتػػ القجرات العسمضة لقػاتيا السدمحة قج ُسجل في
ُ
تدعضشضات القخف الساضي بعج نياية فتخة الحخب الباردة .غضخ أف ىحا ال يعشي في شيء أف ىحه القػات
1

“The Rise and Rise of Museveni‟s Son – Brigadier MuhooziKainerugaba,” Wavuti.com, August 29, 2012,
available at <http://www.wavuti.weebly.com/news-blog/the-riseand-rise-of-musevenis-son-brigadier-muhoozikainerugaba#axzz35fHd31tE>.
2
Augustus Vogel, Navies versus Coast Guards: Defining the Roles of African Maritime Security Forces, ACSS
Security Brief No. 2 (Washington DC: National Defense University Press, December 2009), 3.
3
Leon Engelbrecht, “African Navies Declining,” defenseWeb, January 20, 2010, available
at<http :www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=6204:african-naviesdeclining-&catid=51:Sea&Itemid=106>.
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كانت أكثخ ميشضة وكفاءة مغ قبل بقجر ما يعشي أنيا كانت آنحاؾ تتػفخ عمى األقل عمى الحج األدنى مغ
السعجات والتجيضدات الزخورية بفزل اتفاقضات التعاوف والجعع السادؼ الدخضسغ شخفالقػػ الجولضة
الكبخىخبلؿ تمظ الفتخة .إال أف انتياء الحخب الباردة قج وضع حجا لمجعع الحؼ كاف ُيقجـ ليحه القػات ،التي
وججت نفديا غضخ قادرة عمى الحفاظ عمى تساسظ وفعالضة قجراتيا العسمضة .ففي بػركضشافاسػ –مثبل -تع في
سشة 1999سحب التسػيل الحؼ كانت تُقجمو البخامج األلسانضة لمتعاوف والتي يخجع ليا الفزل الكبضخ في
تقػية خجمات الجضر خاصة عمى مدتػػ بشاء وإصبلح الصخقات في السشاشق الشائضة.
ولقج كذف الشداع السالي سشتي  2013-2012عغ السذاكل التي تتخبط فضيا القػات السدمحة لجوؿ
الجػار ،إذ لع تكغ دوؿ غخب إفخيقضا في السدتػػ السصمػب لكبح تقجـ القػات الجيادية .وأماـ تخدد ىحه
األخضخة في نذخ قػاتيا االحتضاشضة ،تجخمت فخندا ،مدتشجة عمى قخار مجمذ األمغ ( ،)2085مغ أجل
حساية الدبلمة التخابضة لسالي ومشع الجساعات السدمحة مغ تقػية مػاقعيا في السشصقة.وفي الػاقع،لع يكغ
ىشاؾ سػػ عجدا قمضبل فقط مغ دوؿ إفخيقضا الغخبضة التي كانت قادرة عمى نذخ كتائبيا دونسا حاجة إلى
دعع خارجي.
وججيخ بالحكخ–في السقابل -أف السغخب والجدائخ وجشػب إفخيقضاتتستعجضػشيا بقػة ميسة ندبضا تدسح ليا
بتشفضح عسمضات عدكخية مذتخكة فعالة وتقجيع دعع مادؼ ولػجدتضكي ميع في حالة قضاـ نداع ما.كسا يجب
اإلقخار ،أيزا ،بكفاءة القػات السدمحة التابعة لسيسة االتحاد اإلفخيقي في الرػماؿ ،الستكػنة مغ كتائب
كل مغ أوغشجا وبخونجؼ وجضبػتي وكضشضا وسضخالضػف ،التي أعادت الشطاـ العاـ واالستقخار إلى أغمب السجف
الرػمالضة الخئضدضة1.كسا أف القػات السدمحة التذادية استصاعت أف تشذخ ،في آجاؿ قرضخة2.000،
جشجؼ متجرب لسحاربة القػات األصػلضة في مشصقة ''أدرار إيفػغاس'' شساؿ مالضأثشاء التجخل الستعجد
الجشدضات سشة  .2012كسا لعبت القػات الشضجضخية دو ار ميسا في استقخار مشصقة شساؿ مالي.

Patrick Smith, “Africa‟s Armies: Facing Down Disorder,” The Africa Report No. 49 (April 2013), 25.
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ىحا ناىضكع عغ األداء الجضجوالحازـ لثبلثة آالؼ جشجؼ إفخيقي السشزػيغ تحت لػاء األمع الستحجة في
جسيػرية الكػنغػ الجيسػقخاشضة ،الحيغ ساىسػا ،سشة  ،2013في ىديسة متسخدؼ الجساعة السقاتمة ـ23-
التي كانت تقف وراء زعدعة االستقخار في شخؽ الكػنغػ الجيسػقخاشضة.
ضعف الخكح السعشػية:لقج أنتجت الجضػش اإلفخيقضة ضباشا أكفاء تكػنػا في أحدغ السجارسوالكمضات الحخبضة العالسضة ،لكغ ،لدػء الحع ،وجج ىؤالء الزباط أنفديع عاجديغ عمى تصػيخ قجراتيع في
ضل مشاخ ال يذجع اعتبارات الكفاءة السيشضة في أوساط السؤسدة العدكخية خاصة فضسا يتعمقبالتخقضات
السادية واإلدارية،وىػ الذيء الحؼ أدػ ويؤدؼ إلى إضعاؼ الحػافد لجييسبالخغع مغ السؤىبلت التي
يتستعػف بي ا والخبخة السيشضة التي راكسػىا .ولعل مغ بضغ أىع نتائج ذلظ قضاـ تسخدات متكخرة في صفػؼ
الجشػد بفعل اإلحداس بغضاب أدنى تػجضو وتحفضد مغ شخؼ قضاداتيع العدكخية والسجنضة.
والشظ أف استذخاء الفداد في أعمى ىخـ السؤسدة العدكخية يعسل عمى تقػيس الخوح السعشػية في
صفػؼ الجشػد ويجعميع أكثخ عخضة الرتكاب أعساؿ وجخائع الفداد بجورىع1.ويبلحع أف الجشػد -الحيغ
تكػف أجػرىع غضخ كافضة أو تُرخؼ بصخيقة غضخ مشتطسة -يمتجؤوف إلى ابتداز الدكاف السحمضضغ أو
االنخخاط في أنذصة مجرة لمخبح مغ أجل ضساف لقسة عضذيع ،بل ويقػـ الزباط في مالي وغضخىا مغ دوؿ
السشصقة بتػضضف جشػد وىسضضغ وأشباح بيجؼ بضع التجيضدات العدكخية ومخاكسة األمػاؿ في حداباتيع
البشكضة الذخرضة2.وفي جسيػرية الكػنغػ الجيسػقخاشضة -مثبل -ثسة تقاريخ إعبلمضة تخبط عجـ صخؼ
أجػر الجشػد بالفداد السدجل عمى مدتػػ قسة القضادة ،وىػ الذيء الحؼ يجفع ىؤالء الجشػد–تعبض اخ عغ
ردة فعميع -إلى عجـ حساية القخػ والبمجات مغ غارات ''جضر الخب لمسقاومة'' في أوغشجا.

3

1

“Building Integrity and Countering Corruption in Defence& Security: 20 Practical Reforms,” Transparency
International (February 2011), 12.
2
Adam Nossiter, “The Whiff of Conflict Grows in Mali,” The New York Times, October 24, 2012.
3
Jeffrey Gettleman, “The World‟s Worst War,” The New York Times, December 25, 2012.
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ونط اخ لزعف معشػيات الجشػدفإنيع ال يتػانػف في االنخخاط والسذاركة في أنذصة إجخامضة مشطسة؛
فسثبل عشجما لع تُرخؼ رواتبيع في سشػات التدعضشضات ،أقجـ كبار الزباط في غضشضا بضداو عمى بضع
األسمحة واأللغاـ األرضضة لستسخدؼ ''كازامانذ'' قبل التػجو إلى االتجار في السخجرات بعج ذلظ .ولقج
كانت لبلضصخابات الدضاسضة والعدكخية وما أدت إلضو مغ زعدعة االستقخار في غضشضا-بضداو ارتباشا وثضقا
باالتجار في السخجرات الحؼ أفدج الحكػمة والقضادة العدكخية1.كسا اختخقت نفذ ىحه الكارتبلت التي
تتاجخ في السخجرات القضادات العدكخية في دوؿ غخب إفخيقضاوإف بصخؽ أخخػ؛فقج حاوؿ الدعضع السالي
الدابق ''أمادو تػماني تػرؼ'' استغبلؿ الجخيسة السشطسة كػسضمة لبدط الشفػذ في الذساؿ2،كسا تع وضع
أعزاء مغ الجضر السالي في خجمة الجشاح العدكخؼ لعرابات السيخبضغ وتػجضييا مؤقتا 3،بل أقجـ
السدؤولػف السالضػف عمى االنخخاط مباشخة في الرجامات التي تشذب بضغ ىحه العرابات االجخامضة.

4

مياـ غيخ مشدقة كذات شبيعة متقادمة:لقج قضمضػما أف "الجضر الخامل ،الحؼ ال تحضط بو تيجيجاتخارجضة ،يكػنأكثخ مضػال لمتجخل في الدضاسات الجاخمضة لببلده''.

5

ىحا ما يشصبق بالفعل عمى

الجضػشاإلفخيقضةالتي ال تستمظ ال رؤية واضحة وال ىجؼ محجد ،وتطل تعاني مغ تحجيات عجيجة ومعقجة.وال
يػجج سػػ عجد محجود فقط مغ البمجاف اإلفخيقضة التي تستمظ استخاتضجضة محجدة لؤلمغ القػمي ،خاصة وأف
ىحه األخضخة تبقى ضخورية لتحجيج األولػيات الػششضة ،وتعديد الفيع السذتخؾ لؤلدوار والسدؤولضات السشاشة
بسختمف السرالح الحكػمضة في ىحا السجاؿ.

1

DavinO‟Regan and Peter Thompson, Advancing Stability and Reconciliation in Guinea-Bissau: Lessons from
Africa‟s First Narco-State, ACSS Special Report No. 2 (Washington DC: National Defense University Press,
June 2013).
2
Wolfram Lacher, Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region, The Carnegie Papers
(Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, September 2012).
3
Ibid.
4
Andrew Lebovich, “Mali‟s Bad Trip: „Air Cocaine,‟ Al-Qaeda, and West African Drug Trade,” Foreign Policy,
March 15, 2013.
5
Andrew Cottey, Timothy Edmunds, and Anthony Forster, “The Second Generation Problematic: Rethinking
Democracy and Civil-Military Relations,” Armed Forces & Society 29, No. 1 (Sep. 2002), 34 (citing
StanisławAndrzejewski, 1954).
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ولقج ضل السحىب العدكخؼ التػجضيي الحؼ تدتخشج بو الجضػش اإلفخيقضة قائسا عمى الجفاع عمى األمة
ضج العج و الخارجي بالخغع مغ كػنالرخاعات التي تشذب فضسا بضغ دواللسشصقةضمت قمضمة ومحجدة في
العقػد األخضخة .بل واألكثخ مغ ذلظ ،فإف ىحه الجوؿ أخحت تمجأ إلى اآللضات الجولضة لحل نداعاتيا الحجودية
بذكل سمسي؛ فالشداعات التخابضة القائسة بضغ نضجضخيا والكامضخوف ،وبضغ بػركضشافاسػ ومالي ،وكحلظ بضغ
البشضغ والشضجخ ،تست تدػيتيا كميا مغ خبلؿ المجػء إلى محكسة الىاؼ الجولضة.
وفي الػاقع ،فإف التيجيجات التي تػاجييا الجوؿ اإلفخيقضة لضدت خارجضة بقجر ما تبقى ،في غالبتيا،
ذات شبضعة داخمضة .فجساعة ''بػكػ حخاـ'' وحخكة ''تحخيخ دلتا الشضجخ'' تذكبلف تحجيا لمدمصات الشضجضخية
مشح عجة سشػات.كسا أف حكػمتي أنغػال والدشغاؿ تكافحاف لعقػد مغ الدمغ مغ أجل ىديسة القػات
االنفرالضة العشضجة في مقاشعتي ''كابضشجا'' في أنغػال و''كازاماس'' في جشػب الدضشغاؿ .كسا أنانفرالضي
الصػارؽ استغمػا الغسػض الدضاسي في باماكػ لتحقضق مكاسب في إشار سعضيع لمدضصخة عمى شساؿ
مالي ،بفزل مداعجة مجسػعة مغ الجساعات اإلسبلمضة السدمحة.كسا أف أمضخ الحخب األوغشجؼ ''جػزيف
كػني''وقػاتو غضخ الشطامضة ارتكب جخائع بذعة في حق األوغشجيضغ والكػنغػلضضشػسكاف إفخيقضا الػسصى لعجة
عقػد بالخغع مغ الجيػد التي تبحليا الجضػش الػششضة في إشار الترجؼ ليا .ومغ جيتيا ،تذكل ''حخكة
الذباب الستصخفة'' خص اخ جمضا عمى األمغ واالستقخار في الرػماؿ.وال شظ أف عسمضات التسخد الجاخمضة
ىاتيتؤكج نػعا مغ اليػةبضغ صبلحضات تجخل القػات السدمحة الخسسضة والتحجيات األمشضة الفعمضة القائسة.
وفي بعس البمجاف نجج أف القػات غضخ الشطامضة التي تػاجو القػات الحكػمضة أحدغ تجيضدا ،وأكثخ قجرة
عمى الحخكة ،ولجييا معخفة أفزل بسضجاف السعارؾ1.ولحلظ ،يجب عمى القػات السدمحةاإلفخيقضة أف تؤىل
نفديا كي تربح ليا الكفاءة البلزمة لمدضصخة عمى القبلقل واالضصخابات األمشضة .ولغ تكػف ىحه القػات

1

HelmoedHeitman, Optimizing Africa‟s Security Force Structures, ACSS Africa Security Brief No. 13
(Washington DC: National Defense University Press, May 2011).
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في السدتػػ السصمػب لسػاجية السخاشخ والتحجيات التي تػاجييا ما لع يقع القادة األفارقة برضاغة مياـ
واضحة لسؤسداتيع األمشضة ودمجيا في السخصصات اإلستخاتضجضة العامة لجوليع.
ثالثا-أكلػيات بشاء جيػش افخيقية احتخافية:
لتجاوزالرعػبات التي تشترب في وجو تأىضل القػات السدمحة اإلفخيقضة يتصمب األمخ القضاـ باإلصبلح
عمى مدتػػ ثبلث مجاالت رئضدضة:مخاجعة صبلحضات القػات السدمحة ودورىا في قصاع األمغ؛ وعجـ
تدضضذ البضئة التي تذتغل فضيا ىحه القػات؛ والعسل عمى مأسدة األخبلؽ وثقافة السداءلة في السؤسدة
العدكخية.
أ-مخاجعة كضائف القػات السدمحة
إف غالبضة الجضػش اإلفخيقضة قج تع ترسضسيا وتشطضسيا أساسا لسػاجية العجواف الخارجي ،ولضدممتعاممسع
التيجيجات األمشضة غضخ التقمضجية مغ قبضل الرخاعات الجاخمضة والجخيسة العابخة لمحجود والقخصشة
الخفضفة.ويبلحع أف ىحه الجضػش تُػضف عمى نحػ متدايج في
البحخيةواإلرىاب وانتذار األسمحة الرغضخة و
ُ
الػضائف التي مغ السفخوض أف يقػـ بيا جياز الذخشة بالخغع مغ كػنيا مختمفة تساما مع وضائف
العدكخ القتالضة.ويذار في ىحا الدضاؽ إلى أف تػضضف الجضر في استتباب األمغ داخمضا يداىع في السذ
بحقػؽ اإلنداف وبالتالي التشقضز مغ السيشضة السصمػبة في ىحه القػات .ولمخد بذكل أفزل عمى التحجيات
الفعمضة التي تػاجو الجوؿ اإلفخيقضة يتػجب عمصحكػماتياإعادة الشطخ فضخؤية إزاء قصاع األمغ ،مغ خبلؿ
إعادة تشطضع ىضاكل القػات األمشضة كي تدتجضب بذكل أفزل مع التيجيجات القائسة ،مع ضخورة العسل
عمى دمج مياـ األمغ في إشػار سضاسة دفاع شاممة ومتكاممة تعدز القجرة العسمضة لمجضػػش وتعسل عمى
استعادة ىضبتيا.

انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

146

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

إعادة تحجيج السياـ:إف إنذاء قػات مدمحة غضخ مدضدة وقادرة عمى االضصبلع بسياميا ومدؤولة عغأفعاليا مغ بضغ أىع األىجاؼ التي تدعى سضاسة الجفاع لبمػغيا1.وإذا لع تكغ ىشاؾ حاجة لػجػدعجد كبضخ
مغ القػات السػجيةلسػاجية تيجيجات الخارج ،فسا عمى الجولةإال أف تعسل عمى تقمضز قػاتيا وعقمشتيا
وجعميا أكثخ فعالضة واستجابة لمحاجضات األمشضة الفعمضة لمببلد 2.ومغ بضغ السفاتضح الخئضدضة لكدب ىحا
الخىاف وضع استخاتضجضات واضحة لؤلمغ القػمي تعسل عمصخبصالتيجيجاتالخارجضة بالتيجيجات ذات الصبضعة
الجاخمضة.
وإدراكا لؤلولػيات التي تتداحع في ججوؿ أعساؿ القػات السدمحة ،فإف العسل عمى تجقضق استخاتضجضة ىحه
األخضخةأمدت ضخورية وأصبحت ىحه القػات مجعػة لبلىتساـ بالبحث واإلنقاذ ومكافحة االتجار بالسخجرات
والقخصشة البحخية ،وذلظ في إشار مغ التعاوف مع الجيات العاممة األخخػ في القصاع األمشي وغضخىا مغ
الػكاالت الحكػمضة الفاعمة3.كسا يجب عمضيا بالجرجة األولى مكافحة االرىاب الجاخمي ،وخاصة بعج
استفادة كل مغ الذخشة والسخابخات والتشطضسات شبو العدكخية مغ تجريب أفزل يؤىميا لمترجؼ
لمتيجيجات القائسة.

4

وتججر اإلشارة أخض اخ إلى أف القػات السدمحة اإلفخيقضة قجراكست مجسػعة مغ السدايا بفزل مذاركتيا
في عسمضات حفع الدمع عبخ القارة اإلفخيقضة قاشبة ،وىي العسمضات التي كاف ليا الفزل في الحضمػلة دوف
انتقاؿ ىحه التيجيجات لتسذ األمغ الػششي لمجوؿ ،كسا يخجع ليا الفزل أيزا فضإكداب الجضػش خبخات
غشضة ومعتبخة.

1

”KhabeleMatlosa, “From a destabilizing factor to a depoliticized and professional force: the military in Lesotho,
in Evolutions & and Revolutions: A Contemporary History of Militaries in Southern Africa, ed. Martin Rupiya
(Pretoria: Institute for Security Studies, 2005), 85-110.
2
Barany, Soldier and the Changing State, 355-356.
3
Narcís Serra, The Military Transition: Democratic Reform of the Armed Forces, tr. by Peter Bush (Cambridge:
Cambridge University Press, 2010) 86.
4
Barany, Soldier and the Changing State, 356.
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دعع كفاءة الجشجي:إذا كاف ىجؼ القػات األمشضة يتسثل في استضباؽ التيجيجات األمشضة الكامشة ومشعوقػعيا والترجؼ لمتيجيجات الفعمضة مغ جية أخخػ1،فإف تحقضقو ال يتصمب بالزخورةاقتشاء عجد ىائل مغ
السعجات الحخبضة بقجر ما يدتمدـ أساسا إعصاء األولػية لتشسضة وتصػيخ قجرات قػػ األمشػتجريبيا حتى
تربح أكثخ كفاءةوخبخة في التعامل مع مختمف األوضاع األمشضة .وبكمسة أخخػ ،يجب التخكضدعمى نػع
الجشػدولضذ عمى عجدىع،وذلظ ألف إضفاء الصابع السيشي عمى الجضػش اإلفخيقضة يقتزي تقمضز عجد
القػات في مقابل تجريبيا وتجيضدىا بذكل أفزل ،وىػ الذيء الحؼ سضداعج أكثخ عمى تعبضج شخيقيانحػ
االحتخاؼ العدكخؼ.
التخكيد عمى التكػيغ كالتجريب:تتسثئلحجىالرعػباتالتضتػاجيالقػاتالسدمحة اإلفخيقضة فضكػنالتكػيغاألكاديسضػالتجريبالقتالي ال يعتبخانذخشاف ضخوريانممتخقضةالسادية واإلدارية،بالخغع مغ كػنالتكػيغ يكتدي
أىسضة خاصة إلضفاء الصابع االحتخافي عمى الجضػش في العالع.لحلظ،أخحت بعس الجوؿ تُخاجع سضاساتيا
في ىحا السجاؿ،حضث قامت القػات السدمحة في جشػب إفخيقضا ،مثبل،بػضع بخنامج تجريب أساسي لجسضع
جشػدىا وضباشيا يدتيجؼ تكػيشيع عمى القتاؿ السدمح والتخبضة العدكخية مغ أجل استضعاب الجور
السصمػب مغ القػات السدمحة في السجتسعاتالجيسػقخاشضةالسعاصخة.

2

كسا أضيخت التجخبة التي عاشتيا بخونجؼ في فتخة ما بعج الشداعأف تػفضخ التجريب لمقػات السقاتمةوإيػائيا
في نفذ األماكغ قج سسح ليا بتبادؿ الخبخات كسا ساعجت عمى إعادة إدماجيا وتػحضجىا3.وعمى جانب
آخخ ،يداىع تعمضع وتجريب أعزاء القػات السدمحة في تحدضغ صػرة السؤسدة العدكخية لجػ الخأؼ العاـ،
ال سضسا وأف قصاع األمغ األكثخ تعمضسا يبقى أكثخ نجاحا في ضبط الشفذ والقجرة السصمػبة عمى مػاجية
االضصخابات األمشضة السجتسعضة في العجيج مغ الجوؿ االفخيقضة.

1

Heitman, Optimizing Africa‟s Security Force Structures, 3.
Abel Esterhuyse, “Educating for Professionalism: A New Military for a New South Africa,” South African
Journal of Military Studies 34, No. 2 (2006), 25.
3
Samii, “Perils or Promise of Ethnic Integration?” 558-573.
2
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وفي نفذ الدضاؽ ،فقج أسفخ البحث الحؼ أُجخؼ في لضبضخيا سشة2010بذأف تحجيج ترػر السػاششضغ
حػؿ ما يتعمق بإضفاء الصابع السيشي عمى الجضر بعج ست سشػات مغ تشديل بخنامج إصبلح قصاع
األمغ1،عغ نتائج جج إيجابضة عمى مدتػػ احتخاـ الدكاف السجنضضغ لمجشػد ،عمى أساس أف ميسة ىؤالء
تكسغ في حساية الدكاف وفق متصمباتجولة الحق والقانػف .ىكحا ساىع عامل التخبضة عمى احتخاـ القانػف
وحقػؽ اإلنداف أكثخ وأكثخ في تعديد كخامة الجشػد واحتخاميع مغ شخؼ الجسضع.
ب-عجـ تدييذ البيئة التي تذتغل فييا القػات السدمحة
لتكخيذ مبجأ مسارسة الخقابة السجنضة عمى القػات السدمحة يتعضغ عمى الدضاسضضشالسذاركة في إصبلح
قصاع األمغ مغ خبلؿ وضع إشار رسسي لعسل القػات السدمحة ،بالذكل الحؼ يجعل السجتسع السجني
يتعمع كضف يداىع ويذارؾ بجوره في ىحه العسمضة اإلصبلحضة.
ويقجـ ''السضثاؽ اإلفخيقي لمجيسػقخاشضة واالنتخابات والحكامة'' إشا ار مخجعضا ىامالتحجيج مبادغ التشسضة
ُ
الجيسػقخاشضة واحتخاـ السذاركة الذعبضة ومشع كل ما مغ شأنو أف يسذ الشطاـ الدضاسي القائع ،سػاء مغ
شخؼ السؤسدة األمشضة أو الفاعمضغ الدضاسضضغ الحيغ قج يداىسػا بجورىع في التأثضخ عمصالدضخ نحػ إضفاء
السيشضة عمى جضػش دوؿ السشصقة.
+تحجيج أدكار كل مغ الفاعمييغ العدكخييغ كالفاعميغ الدياسييغ :إف سعي الدضاسضضغ لمحرػؿ عمى
الجعع العدكخؼ يػضح كضفأف ضعف السؤسدات يفتح الباب أماـ الفاعمضضغ الدضاسضضغ االنتيازيضغ لمتبلعب
بالقػات السدمحة.ولحاكاف فخضخقابةصارمة عمى الدمػؾ الدضاسي ليؤالء ضخوريا لمتقمضل مغ التأثضخ
الدمبي لو عمى االحتخاؼ العدكخؼ.ومغ السفضج -في ىحا الدضاؽ -إدراج دروس في األخبلؽ في مجاؿ

1

Liza E.A. Briggs, “Civilian and Enlisted Perspectives on the Armed Forces of Liberia (AFL): A Qualitative
Research Study Report,” AFRICOM Directorate of Intelligence and Knowledge Development (October 2010).
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التذخيعالخاصبالجفاع والتدمح ،مع ضخورة تحجيج اصصبلحي مػحج لمفداد ،وذلظ بالذكل الحؼ يدسح
بسشاقذة ومعالجة السسارسات السخالفة في ىحا السجاؿ بذكل عمشي.

1

والشظ أف تجاخل العدكخؼ والدضاسي فضالجوؿ االفخيقضة يؤكج عمى الحاجة إلى تبشي إشارقانػني واضح
يخسع حجود عسل القػات السدمحة ،حضث يتعضغ عمى الجستػر وغضخه مغ القػانضغ ذات الرمة بالجفاع
الػششي تحجيج ذلكبجقة ،سػاء في وقت الحخبأووقت الدمع وكحا أثشاء وضعضات الصػارغ الػششضة .كسا يجب
أف يكػف دور القػات السدمحة في عسمضات اتخاذ القخار واضحا أيزا ،بجءا بتقشضغ حجود مذاركة قادة
السؤسدة العدكخية في الدضاسة ووصػال إلى تحجيج شبضعة العبلقات السجنضة-العدكخية التي يتعضغ
قضاميا.كسا يشبغي أف يتزسغ ىحا اإلشار كحلظ مخاجعة التذخيعات الخاصة بقصاع األمغ وذلظ بيجفتجقضق
أدوار وصبلحضات مختمف السؤسدات الستجخمة فضو.
ولقجقاـ''مخكد جشضف لمخقابة الجيسػقخاشضة عمى القػات السدمحة'' بتزسضشالجعع الحؼ قجمو لمحكػمة
االنتقالضة في تػنذ مجسػعة مشالشقاشالسفضجة لتختضب أولػيات قصاع األمغ ،حضث أوجدىا في الفعالضة
والخزػع لمسداءلة وفق ما يمي:
• تحجيج صبلحضات وحجود سمصة كل مؤسدة أمشضة عمى حجة؛
•تحجيج أدواراليضئات التي تخاقب السؤسدات األمشضة؛
•إرساء آلضة لمسداءلة مغ خبلؿ التسضضد الػاضح بضغ السسارسات السذخوعة وغضخ السذخوعة؛
• رفع ثقة الشاس في قػات األمغ الشطامضة.

2

+التعاكف السجني-العدكخي:لتشفضح مياميا بذكل أنجع ،تحتاج القػات السدمحة إلى بضئة سضاسضة شفافة
تؤشخىا عبلقات قائسة عمى أساس التعاوف الجاد بضشيا وبضغ السؤسدات السجنضة .وتذكل السذاركة القػية
1

“Building Integrity and Countering Corruption,” 2011, 24.
MindiaVashakmadze, Guidebook: Understanding Military Justice (Geneva: Geneva Centre for the Democratic
Control of Armed Forces (DCAF), 2010), 9. Military Justice Legislation Model, Republic of South Africa,
Military Discipline Supplementary Measures Act, 1999 (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces (DCAF), 2010).
2
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ليضئة التذخيع في القزايا الستعمقة بالجفاع مؤش اخ داال عمى وجػد عبلقات مجنضة-عدكخية
ديسػقخاشضة1.وبكمسة ،فإف نيج مقاربة تد تشج عمى التػافق والحػار السشتطع بضغ الدضاسضضغ والعدكخيضغ مغ
شأنيتعديد دمقخشة قصاع األمغ وتستضغ الخقابة السجنضة عمى الذؤوف العدكخية.
وتُقجـ كل مغ لضدػتػ وجشػب إفخيقضا مثاال جمضا عمصكضفضةإرساء العبلقات السجنضة-العدكخية
الجيسػقخاشضة ،فبعج تأسضذ و ازرة الجفاع سشة  ،1995قامت لضدػتػ بإصجار قانػف خاص بتشطضع قػات
الجفاع ومأسدة الخقابة السجنضة عمى القػات العدكخية مع تعديد خزػع ىحه األخضخةلمسداءلة أماـ الدمصتضغ
التشفضحية والتذخيعضة .ومغ جانب آخخ ،ساىع اندحاب القػات السدمحة مغ العسل الدضاسي الحدبي في
الخفع مغ ميشضتيا ،كسا زاد أيزا مغ تقػية الصبضعة الجيسػقخاشضة لمحكػمة.

2

ومغ جيتو ،يذجع دستػر جشػب إفخيقضا عمى الحػار والتػاصل بضغ القػات السدمحة والدمصتضغ
التذخيعضة والقزائضة ،ويمدـ مرالح األمغ عمى إجبارية تعمضع أفخادىا كضفضة الترخؼ في إشار احتخاـ
شمب
الجستػر وقػانضغ البمج الجارؼ بيا العسمػكحا االتفاقضات الجولضة ذات الرمة .وزيادة عمى ذلظ ،فقج ُ
مغ القػات السدمحة في جشػب إفخيقضا وضع وتشفضح بخنامج لمتخبضة السجنضة حػؿ ''الجفاع في الشطاـ
الجيسػقخاشي'' لفائجة األفخاد العدكخيضغ3.وقج شجعت ىحه التجابضخ القادة السجنضضغ والعدكخيضغ عمى الشطخ
بججية في صبلحضات وأدوار الجضر في السجتسع ،مسا أدػ الحقا إلى إرساء سضاسة دفاعضة ججيجة تتساشى
بذكل كبضخ مع أولػيات وأىجاؼ األمغ القػمي في جشػب إفخيقضا.
+إقامة شخاكات مع السجتسع الجكلي كالسجتسع السجني:تكتدي السداعجة الجولضة في السجاؿ األمشي
أىسضة خاصة عشج العجيج مغ الجوؿ اإلفخيقضة ،حضث يقجـ السجتسع الجولي السداعجة التقشضة والقانػنضة
البلزمةلتقػية قجراتو السيشضة .كسا يقػمجائسا بإدانة االنقبلبات العدكخية يمضيا فخض عقػبات صارمة ،بيجؼ

1

Barany, Soldier and the Changing State, 350.
Matlosa, 2005, 85-110.
3
Esterhuyse, “Educating for Professionalism,” 25.
2
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الحج مغ تجخل الجضر في الذؤوف الدضاسضة الحكػمضة.ولقج ساىستيحه السداعجة السقجمة مغ شخؼ
الذخكاء لقصاع األمغ في تخسضخ عسمضة الجمقخشةفي القػات السدمحة بببلد لضدػتػ.

1

وفضشفذ اإلشار،يداىع السجتسع السجني -الحؼ ال تتػقف أنذصتو عشج مخاقبة العسمضة االنتخابضة فقط-
في تقػية القضع الجيسػقخاشضة وكحا السداىسة مغ جانبو في كبحاالنقبلبات العدكخية .كسا أف اإلعبلـ الحخ
يبقى ،بجوره ،أداة ضخورية لتديضبللحػار العسػمي حػؿ القزايا األمشضة والذؤوف العدكخية .وعمى سبضل
السثاؿ،نجحت لضبضخيا في تحقضق تقجـ كبضخ عمى مدتػػ إعادة بشاء مجتسعيا السجني بعج أنأصجرت في سشة
2010قانػنا يتعمق بحخية السعمػمة وتعديد الذفافضة وإلداـ الحكػمة بخزػعيا لمسحاسبة مغ قبل
الذعب2.وعبخ بخامج الخاديػ وغضخىا مغ وسائل اإلعبلـ تع تدويج الذعببكل ما يتعمق بعسمضة إصبلح قصاع
األمغ وتثقضفيع بذأف سضادة القانػف ودور القػات السدمحة في حساية الذعب واألمغ اإلنداني برفة
عامة.ولع ُيداعج ذلظ فقط عمى جحب السجشجيغ الستحسدضغ بقجر ما ساىع أيزا في اشبلع الذعب عمى
كضفضة محاسبة األفخاد العدكخيضغ.

3

وما تججر مبلحطتو ىػ أف العجيج مغ البمجاف اإلفخيقضةتأخخت أو تباشأت عمى مدتػػ تبشي القػانضغ
الستعمقة بحخية السعمػمات ،ورغع قضاـ البعس بتبشضيا فإنيا أمدتسحبلنتقادات قػية .ففي سشة 2011قامت
مػريتانضا بإلغاء العقػبات الحبدضة لمرحفضضغ بعج تبشضيا لقانػف ججيج بذأف حخية الرحافة ،لكغ مع ذلظ

1

Matlosa, 2005, 87.

2

“President Signs Freedom of Information Law,” International Freedom of Expression Exchange Clearing
House, October 6, 2010.
3
Briggs, “Civilian and Enlisted Perspectives”.
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فإف ىحا القانػف نز عمى تغخيع الرحفضضغ في حالة نذخىع ؿ''السعمػمات السغمػشة التي مغ شأنيا أف
تثضخ الفػضى وتُدعدع انزباط القػات السدمحة'' 1.كسا أف الحكػمة الشضجضخية تعخضت ىي األخخػ
النتقادات مغ شخؼ الرحافة بدببعجـ تجاوبيا مع الصمبات السقجمة في إشار ىحا القانػف الخاص بحخية
السعمػمة الحؼ تبشتو سشة 2.2011وفي جشػب إفخيقضا ،التي يشز دستػرىا عمى حخية السعمػمات ،قاـ
البخلساف بتبشي قانػف يحج مغ نذخ ''أسخار الحكػمة'' ،وىػ القانػف الحؼ رفس تػقضعو الخئضذ زوما فضسا
بعج.

3

وعسػما ،فإنالقػاتالسدمحة اإلفخيقضة مازالضشتطخىا الذيء الكثضخلتصبضع عبلقاتيا غضخ الدػية مع السجتسع
السجني ووسائل اإلعبلـ ،خاصة وأف تصػرالسيساتالعدكخية في الػقت الخاىغ يتصمب انفتاحا أكثخ عمى
السجنضضغ ،االنفتاح الحؼ يبقى عمى درجة كبضخة مغ األىسضة لتذضضج عبلقات بشاءةبضشالسؤسداتالعدكخية
اإلفخيقضة وعامةالشاس ،وبالتالي الخفع مغ مدتػيات الثقة بضشيسا.
ج-مأسدة األخالؽ كإرساء مقػمات السداءلة
إف مدؤولضة تػفضخاألمغ ىي مدؤولضة مذتخكة بضغ القػات السدمحة ومختمف الفاعمضغ الستجخمضغ في
قصاع األمغ مغ قزاء وبخلساف ومجتسع مجني وغضخىع .وحتى يتأتى كدب ثقة السجتسع واحتخامو ال بج
مشتفعضل وتعديد مختمف آلضات الحكامة والسداءلة والسحاسبة والخقابة السجتسعضة عمى القصاع.
+تعديد االنزباط العدكخي كتقػية اإلحداس بالػاجب
إف السحاكع العدكخية اإلفخيقضة تبقى عسػما غضخ فعالة عمى مدتػػ مقاضاة مختكبي انتياكات حقػؽ
اإلنداف.ولحلكرار

مغ

البلزـ

مخاجعة

مشطػمة

العجالة

العدكخية

والقػانضغ
1

Mohamed YahyaOuld Abdel Wedoud, “Mauritania Decriminalises Press Offences,” Magharebia, July 1, 2011,
available at <http://magharebia.com/en_GB/ articles/awi/features/2011/07/01/feature-03>.
2
“Reality of the Freedom of Information Act,” Daily Trust, September 17, 2012, available at
.<http://allafrica.com/stories/201209170161.html>.
3
Raymond Louw, “Protection of State Information Bill Passed by South African Parliament,” IPI, May 3, 2013,
available at . David Smith, “South Africa Secrecy Law Surprise as Zuma Rejects Controversial Bill,” The
Guardian, September 12, 2013.
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اإلجخائضةوالسػضػعضةالتضتػجيشطامالقزاءالعدكخؼ ،وىي القػانضغ التي يتعضغ عمضيا تػفضخ مبادغ تػجضيضة
واضحة لتحقضق العجالة عغ شخيق السحاكع العدكخية.وتفاديا لمتجخل في القزاء ،يتعضغ عمى القضادة
العدكخية تفػيس بعس أو كل الستابعات الجشائضة لػحجات قزائضة مدتقمة عغ القضادة .وفي ىحا اإلشار،
يبقى مغ السيع بسكاف مخاقبة مجػ تػافقشطع القزاء العدكخؼ االفخيقضة مع مبادغ حقػؽ االنداف الػششضة
والجولضة مثمسا
ىػ الذأف بالشدبة لمقػانضغ األوروبضة التي تشدجع وتتػافق مع االتفاقضة األوروبضة لحقػؽ اإلنداف1.وإذا كاف
البمج االفخيقي ال يتػفخ عمى قزاة مخترضغ إلرساء نطاـ عجالة عدكخية مشدجع وأحكاـ السضثاؽ االفخيقي
لحقػؽ االنداف والذعػب ،فعمى الدمصات السجنضة والعدكخية أف تفعل ذلظ في إشار عبلقاتيا مع شخكاءىا
في السجسػعات اإلقمضسضةالجولضة.
وفي لضبضخيا -التضطل فضيانطاـ العجالة العدكخية غائبا-تع اتخاذ قخار يقزي بأف تقػـ السحاكع السجنضة
أيزا بالتحقضق في القزايا والشػازؿ الجشائضة إلى أف يتع إرساء نطاـ قزائي عدكخؼ متكامل 2.وتبقى ىحه
السقاربة العسمضة مفضجة أيزا لمجوؿ األخخػ التي تعضر عمى إيقاع مخحمة ما بعج الشداع ،مثل كػت ديفػار
التضضسكغ أف تتأخخ السعالجة الفػرية لمسخالفات العدكخية فضيا بدبب كػف جيازىا القزائي ما زاؿ في
شػر التكػيغ واإلنذاء.
ويذكل عجـ االنزباط وغضاب العجؿ في العجيج مغ ثكشات إفخيقضا جشػب الرحخاء مؤش اخ عمى عجـ
فعالضةالسجالذ التأديبضة العدكخية؛فشطاـ التأديب في الكثضخ مغ األحضاف يبقى غضخ مشدجع بل ومتحضد
لبعس الزباط ،وخاصة ذوؼ الختب الدامضة مشيع .كسا أف عجـ إمكانضة الجشػد الصعغ في الق اخرات غضخ
العادلة والستحضدة يدضئ إلى ىحا الشطاـ.ولحا يبقى مغ الزخورؼ تزسضغ مجونات القزاء العدكخؼ أحكاما

1

Barany, Soldier and the Changing State, 350.
Danielle Skinner, “Armed Forces of Liberia‟s Military Justice System Focuses on Human Rights and
Discipline,” US AFRICOM, May 16, 2011, available at .<http://www.
>africom.mil/Newsroom/Article/8319/armed-forces-of-liberias-military-justice-system-f
2
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تدسحباستئشاؼ الصعػف لجػ محكسة عدكخية أو و ازرة العجؿ ،وذلظ مخاعاة لزساف تصبضق القانػف بالذكل
السصمػب.
+مكافحة الفدادكمكافأة الشداىة
إف إرساء ثقافة أخبلقضة داخل أوساط القػات السدمحةيتصمب-مغ بضغ ما يتصمب-القضاـ بتعجيبلتمشطاـ
التخقضة اإلدارية والسالضة .وفي ىحا اإلشار يشبغي أف يكػف مبجأ الشداىة مغ السبادغ أو السعايضخ الزخورية
التي يجب أف تُأخح بعضغ االعتبار في كل التخقضات والتعػيزات والسكافآت الخاصة بسػضفي اإلدرات
العدكخية.ويسكغ دعع ذلظ مغ خبلؿ تعديد مشطػمة حقػؽ اإلنداف فزبل عغ وضع مجونة لمدمػؾ
وبخامج تجريبضة خاصة بيحه السدألة.

1

كساأنسكافحة الفداديتصمب أيزا تفعضل الخقابة عمصرفقات اقتشاء الدبلح ،وذلظ لتفادؼ تبجيج الساؿ العاـ
واستغبللو مغ قبل ضباط الجضر.وإذا كاف تخكضد الق اخرات ،التي تيع اقتشاء العتاد العدكخؼ في دائخة
ضضقة،سضخمق إغخاءات قػية عشج كبار الزباط لمتأثضخ عمى عسمضاتذخاء األسمحة ،فإف إشخاؾ السجتسع
السجني -كسخاقب أو كسذارؾ -سضعسل عمى تعديد الذفافضة والشداىة أكثخ في ىحا السجاؿ.
كسا يبقى مغ السسكغ معالجة االختبلالت الجاخمضة السدجمة عمى مدتػػ إدارات القػات السدمحة
اإلفخيقضة مغ خبلؿ تقػية خجمات الخقابة التي تقػـ بيا أقداـ التفتضر العدكخية ،التي يجب أف
تتكػف،عبلوة عمصخؤساء األركاف وكبار الزباط،مغ كل مشالسػضفضغ العدكخيضغ والسجنضضغ ومجققي
الحدابات والسحامضغ ومحممي الدضاسات ،الحيغ سضتكمفػف بشذخ تقاريخ تقضضسضة دورية عغ حااللقػات
السدمحةالتي ستُفضج كثض اخ في صضاغة الدضاسات وتشفضحىا.
ويشبغي دعع ىحه السبادرات بخمق إشار أخبلقي محجد ووضع مجونات قػاعج سمػؾ خاصة بسػضفي
إدارات القػات السدمحة .وتحجد مشطسة الذفافضة الجولضة خسذ مفاتضح أساسضة لبشاء ىحا اإلشار ،وىي:

1

“Building Integrity and Countering Corruption,” 2011, 22.
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• وضع مجونة سمػؾ واحجة وفي متشاوؿ جسضع السػضفضغ ،مؤسدة عمى أساس األخبلؽ والقضع،
ومراغة بمغة واضحةبعضجة عغ الغسػض وااللتباس؛
• تزسضشيا تػجضيات واضحة بذأف السداءلة ،وكضفضة اإلببلغ عغ الذبيات والذكػؾ حػؿ الفداد،
والجية التي يسكغ المجػء إلضيا لمسديج مغ الشرائح في ىحا اإلشار؛
• وضع لػائح خاصة بالخشاوؼ واإلكخامضات واليجايا وغضخ ذلظ ،وكحا األنذصة ما بعج االندحاب مغ
الحضاة العدكخية؛
• تشطضع دورات تكػيشضة مشتطسة في مجاؿ األخبلقضات ودورات أخخػ لتججيج وإعادة تحضضغ السعمػمات
عمى ضػء سضاقات الػاقع؛
•تحجيث دورؼ لسجونة الدمػكػلخصة تصبضقيا.

1

+إحجاث كسيط عدكخي كآلية مدتقمة لسخاقبة القػات السدمحة
إف محاوالت اإلصبلح العدكخؼ تأتي غالبا مغ األعمى إلى األسفل وال تعضخ أدنى اىتساـ في السقابل
ألسئمة ومخاوؼ الصبقات الجنضا مغ الجشػد.والشظ أف إنذاء آلضة مشجمجة لمخقابة العدكخية الحاتضة-كأقداـ
التفتضر مثبل-مغ شأنو أف يتضح لمقػات السدمحةمخاقبة نفديا بشفديا ،غضخ أف ذلكقج يتختب عشو ،في
السقابل ،تزارب السرالح ،وبالتالي ،ضخب مرجاقضةوجػدىضئات التفتضر ىاتو.
ولحلظ يسكغ اقتخاح ،كبجيل أو كتكسمة ألقداـ التفتضر ،إنذاء وسضط عدكخؼ مدتقل مغ شأنو أف
يداعج القػات السدمحة عمى التػافق واالمتثاؿ لسبادغ وأدبضات الحكامة الجضجة ،حضث يزع في تخكضبتو
السػضفضغ السجنضضغ فقط حتى يتدشى ضساف حضاده واستقبللضتو.ففي ألسانضا وكشجا مثبل ،يتدمع الػسصاء
العدكخيضغ الذكاوؼ السترمة بالترخفات غضخ السشاسبة أو السيضشة التي تحجث في أوساط القػات السدمحة،
وتمظ الستعمقة باختبلالت السداشخ العدكخية ،ويعسمػف عمى نذخ تقاريخ تػصي باتخاذ التجابضخ الرحضحة

1

Ibid., 33.
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التي ال تدتيجؼ فقط العدكخيضغ وإنسا أيزا ىضئة التذخيع وكحا عسػـ الشاس1.وتكسغ أىسضة وتأثضخ ىحه
اآللضة في تعديد كفاءة وفعالضة القػات السدمحة وجعميا مدؤولة بالذكل السصمػب عمى ترخفاتيا.
ومغ السعمػـ أف أكثخ مغ نرف دوؿ القارة اإلفخيقضة تسمظ وسضصا مغ ىحا القبضل ،لكغ الخقابة التي
يسارسيا ىحا األخضخ ىي رقابة مجنضة ولضدت عدكخية ،حضث أف ىؤالء الػسصاء ال يسمكػف في الغالب
السعارؼ الستخررة الزخورية التي تدسح ليع بالتجخل في قصاع الجفاع .وحتى تُزسغ فعالضة
ىحىاآللضةفإنو يجب أف يذتغل بذكل ذاتي ومدتقل وغضخ تابع ألؼ جياز عدكخؼ آخخ ،وذلظ حتى
يدتصضع إنجاز تحخيات ونذخ تقاريخ مدتقمة عغ كل السرالح الحكػمضة.كسايتعضغ مشح ىحه اآللضة سمصة
سضاسضةفعمضة تدسح ليا -بسػجب قانػف -الػصػؿ إلى السعمػمات الزخورية إلجخاء تحقضقاتيا وإصجار
تػصضاتيا السمدمةلمجيات الخسسضة السعشضة .كسا يجب أف يتكػف مكتب الػسضط العدكخؼ مغ مػضفضغ
مجنضضغ مغ ذوؼ الخبخة في مجاؿ القانػف والتحقضق وغضخىا مغ األبحاث والجراسات الستعمقة بقصاع الجفاع
برفة عامة.
وتداعج الخبلصات والتػصضات الرادرة عغ مكتب السطالع العدكخؼ عمى تعديد الخقابة البخلسانضة
والخفع مغ شفافضة القػات السدمحة وكحا مشخزػعيا لمسداءلة والسحاسبة .كسا يذكل الػسضط أداة لسخاعاة
مرالح الدكاف برفة عامة ،مغ قبضبللشطخ فضالذكاوؼ مغ ترخفات معضشة وإعادة الشطخ في مختمف
مطاىخ وأوجياالختبلالت والثغخات التي تعتخؼ القػانضغ والسداشخ العدكخية.
+مأسدة االفتحاص الخارجي كتعديد الخقابة البخلسانية
إف التجاعضات اليائمة لمفداد السدتذخؼ في أوساط القػات السدمحة عمى األمغ الػششي والثقة في
الحكػمة ككل تجعل مغ االفتحاص الخارجي لتجبضخ السػارد السالضة العامة في ىحا القصاع واحجة مغ
أمياتاألولػياتالػششضة .وال شظ أف تقػية الخقابة البخلسانضة عمى الشفقات العدكخية يؤدؼ إلى تحدضغ الحكامة
1

“Military Ombudsmen,” Backgrounder: Security Sector Governance and Reform Series (Geneva: DCAF,
March 2006).
انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

157

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

الجاخمضة داخل السؤسدة العدكخية وتحلضل مجسػعة مغ العقبات التي قج تشترب عمى مدتػػ مداءلة ىحه
األخضخة.
وججيخ بالحكخ أف معطع اليضئات التذخيعضة االفخيقضة تخاقب-بحكع الجستػر-كضفضة تخرضز السػارد
الستاحة وتػضضفيا ،السضسا وأف العجيج مشياتدتفضجمغ تكػيشات ىامة في مجاؿ رصج االعتسادات الجفاعضة.
كسا يتع أحضانا تدويج المجاف البخلسانضةبخبخاء في ىحا السجاؿ.وتعتسج كل مغ جشػب إفخيقضا وأوغشجا عمى
لجاف الحدابات العامة مغ أجل مداءلة الػزراء ،حضث تسثل ىحه الخقابة خصا دفاعضا ىاما ضج الفداد
واختبلس أمػاؿ الجولة ،سضساعشج وجػد اختبلؿ أو فذل عمى مدتػػ أقداـ التفتضر واليضئات السخترة في
الخقابة الجاخمضة عمى مدتػػ و ازرة الجفاع .ومسا ال شظ فضو أف بشاء كيحا يتصمب بعس الجيج السضسا في
البمجاف التي ال تاريخ ليا فضسا يتعمق بإشخاؾ السجنضضغ في الذؤوف العدكخية.وإجساال ،فإنبشاء رقابة مجنضة
قػية يبقى مفتاحا جػىخيا مغ أجل إرساء االحتخاؼ العدكخؼ.
إف مسارسة القادة العدكخيضغ لؤلنذصة التجارية مغ شأنيا أف تذػش عمى مياميع األمشضة التي قج
تتعارض مع استقبللضتيا مغ ناحضة ،ومغ ناحضة أخخىقج تؤدؼ إلى تحػيل اإليخادات العامة غضخ السعمشة
لرالح القػات السدمحة.ولحلظ صار مغ البلزـ عمى أعزاء القضادة العمضا لمقػات السدمحة تقجيع ترخيح
بالسستمكات أو كذف مالي سشػؼ لزساف عجـ تزارب السرالح لرالحيع وأيزا مغ أجل تضدضخ مسارسة
الخقابة.كسا أف المجػء إلى أسمػب المجاف البخلسانضة لتقري الحقائق يسكغ أف يكػف بجوره أداة مفضجة ىي
األخخػ في رصج وتتبع اإليخادات والشفقات العدكخية.
إف بخامج مكافحة الفداد في القصاع العدكخؼ تيجؼ بػجو عاـ إلى تخشضج الشفقات الحكػمضة ،وذلظ مغ
خبلؿ اتخاذ تجابضخ قػاميا الػضػح والذفافضة واإلشخاؼ عمى عسمضات اقتشاء السعجات والحج مغ معزمة
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تبحيخ وسػء تجبضخ السػارد السالضة العامة1.وال يشبغي أف يكػف الحفاظ عمى سخية مضدانضة الجفاع العتبارات
األمغ القػمضحريعة لمتدتخ عمى االختبلالت القائسة.ولكػف الجفاع خجمة عسػمضة فبل بج ،والحاؿ ىحه ،أف
يعخؼ الذعب كضف وأيغ تشفق أمػالو مغ قبل السؤسدة العدكخية.
خاتسة
إف سعي القػات السدمحة اإلفخيقضةلكدب رىاف االحتخاؼ العدكخؼ تعتخضو صعػبات
وعػائقجسة،تشترب في مقجمتياحزػرالعػامل االثشضة والقبمضة السػروثة عغ الحقبة الكػلػنضالضة
وتدضضديابيجؼ الػصػؿ إلى الدمصة ،باإلضافة إلى عػامل وتحجيات أخخػ ال تقل تأثض اخ وخصػرة عمى
الجيػد السبحولة إلضفاء الصابع السيشي واالحتخافي عمى ىحه القػات.ولتجاوز ىحه السعضقات البج مغ القضاـ
بإصبلحات جحرية في بشضة ومياـ ومسارسات ىحه الجضػش وإعادة الشطخ فضيا بالذكل الحؼ يعدز وفاءىا
لمػشغ واحتخاميالجولة القانػف ،وما يقتزضو ذلظ شبعا مغ خزػع لمخقابة السجنضة والتداـ بالذفافضة
وأخبلقضات السيشة وغضخىا مغ القضع واألدبضات التي تداىع في تجػيج الخجمات األمشضة لمقػات السدمحة
االفخيقضة بالذكل الستعارؼ عمضو في جضػش الجوؿ الجيسػقخاشضة السعاصخة.

1

Ben Magahy, Dominic Scott, and Mark Pyman, Defence Corruption Risk in Sub-Saharan Africa: An Analysis
of Data Relating Corruption in Defence Establishments to Development Outcomes (London: Transparency
International, 2009), 26 (citing Gupta, et al., 2000:15).
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دكر السؤسدة العدكخية في إدارة الشطاـ الدياسي السرخي بعج الثػرة ( :)2014-2011دراسة في
تاريخ مرخ السعاصخ
The role of the military institution in the management of the Egyptian
political system after the revolution 2011-2014

مسجوح غالب أحسج بخؼ ،باحث في التخصضط والتشسضة الدضاسي/فمدصضغ
Mb_a_1982@hotmail.com

 -1:1ممخز بالمغة العخبية:
تعتبخ ثػرة  25يشايخ 2011ـ اكبخ تحجؼ حقضقي واجو السؤسدة العدكخية السرخية ،لسا كانت تسثمو ىحه الثػرة في حضشو مغ مصالب شعبضة مغ
قبضل الحخيات العامة والعجالة االجتساعضة والكخامة اإلندانضة ،وىي مصالب شابعيا مجني إصبلحي.

1

ويرعب عمى السؤسدة العدكخية العسل بخوح ىحه السصالب ألنو يتػجب عمضيا الخضػخ لجستػر مجني بامتضاز وبخلساف مشتخب بإرادة شعبضة وإصبلح
الدمصة القزائضة وجياز اإلعبلـ العاـ والخاص وإصبلح الدمصة التشفضحية بسا فضيا مؤسدة الخئاسة والحكػمة والسؤسدة األمشضة وفق نرػص دستػر
مجني.
واستغمت السؤسدة العدكخية مجسل مخاحل التحػؿ التي حجثت بعج الثػرة ،بسا فضيا االستحقاقات الجستػرية بضغ أعػاـ 2014-2011ـ ،عبخ تذتضت
سضاسات القػػ الثػرية والسجنضة ،وزرع بحور الخرػمة فضسا بضشيا ،وإشغاليا في مدارات بعضجة عغ الػاجبات الثػرية الحقضقضة.

الكمسات السفتاحية :السجمذ العدكخؼ ،اإلعبلف الجستػرؼ ،التعجيبلت الجستػرية ،االستفتاء الجستػرؼ ،االستحقاقات الجستػرية.

Summary:
The revolution of January 25،2011 is the biggest real challenge faced by the Egyptian military
establishment،since this revolution represented by the popular demands such as public
freedoms،social justice and human dignity،demands of a civil reform.
It is difficult for the military establishment to work in the spirit of these demands because it has to
submit to a civil constitution،an elected parliament،a popular will،reform of the judiciary،the public
and private media،and the reform of the executive authority،including the institution of the
presidency،the government and the security establishment.

1

سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ2014 ،ـ ،ص ،27و.39
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The military took advantage of the post-revolutionary transition stages،including constitutional
entitlements between 2011-2014،by dispersing the policies of the revolutionary and civil
forces،sowing the seeds of rivalry among them،and working in ways far from genuine revolutionary
duties.
key words: Military Council،Constitutional Declaration،Constitutional Amendments،Constitutional
Referendum،Constitutional Benefits.

 -2:1التعخيف بالسػضػع:
تعالج ىحه الجراسة عبلقة السؤسدة العدكخية السرخية بشطاـ الحكع والحضاة الدضاسضة العامة في مرخ بضغ
أعػاـ 2014-2011ـ ،وتختز بالسخحمة التي جاءت بعج ثػرة  25يشايخ /كانػف ثاني 2011ـ ،وتبضغ
مجػ قجرة السؤسدة العدكخية عمى إدارة السذيج السرخؼ ،رغع سضػلة أحجاثو في ذلظ الػقت.

1

وتػضح دور السؤسدة العدكخية في صضاغة التعجيبلت الجستػرية بعج الثػرة مباشخة ،ودورىا في اإلعبلف
الجستػرؼ السكسل ،ودورىا في تذكضل حكػمات مرخ في تمظ الفتخة ،ودورىا في وثضقة عمي الدمسي،
والرخاع عمى لجاف تأسضذ الجستػر ،بسا فضيا المجشة األولى والثانضة والثالثة ،ومػقفيا تجاه العجيج مغ مػاد
الجستػر ،والبحث في أسباب ذلظ ،والصخؽ واألدوات والػسائل التي اتبعتيا خبلؿ تمظ السخحمة.
 -3:1مذكمة الجراسة:
تعاممت السؤسدة العدكخية السرخية عقب مذيج  25يشايخ 2011ـ بحكاء ،سضسا عشج تذكضل حكػمات
تمظ الفتخة ،وما تخمميا مغ أحجاث دامضة ،وتحكسيا بػسائل اإلعبلـ ،واإلعبلنات الجستػرية ،ولجاف صضاغة
الجستػر.
حجث ججؿ وخبلؼ بضغ القػػ واألحداب الدضاسة حػؿ صضاغة دستػر مرخؼ ججيج .سضسا كػف تمظ القػػ
واألحداب كانت تصسح في تزسضغ مػاد دستػرية تحافع ليا عمى حض اد سضاسضا في السخحمة السقبمة .وبجأ

1

عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة2015،ـ  ،ص58-53
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الخبلؼ يصفػ عمى الدصح بعج إصجار السجمذ العدكخؼ إعبلف دستػرؼ خاص بالتعجيبلت التي تع
االستفتاء عمضيا.

 -4:1أسئمة الجارسة ،التداؤالت الفخعية:
يديع ىحا البحث في اإلجابة عغ مجسػعة مغ األسئمة بحضث تؤدؼ إلى فيع وتحمضل مذكمة البحث:
 .1ما ىػ مػقف “السجمذ العدكخؼ” مغ مجسل التعجيبلت الجستػرية؟
 .2ما ىي السشاخات التي أفخزتيا االنتخابات البخلسانضة والخئاسضة في مرخ عاـ 2012ـ؟
 .3ما ىي األسباب الحقضقضة وراء تعثخ عسل المجشة التاسضدة لرضاغة الجستػر؟
 .4ما ىي األسباب التي دفعت بعس األحداب والقػػ في مرخ نحػ تعصضل المجشة التأسضدضة
األولى لرضاغة الجستػر ومحاولة حل المجشة التأسضدضة الثانضة؟
 .5ما ىػ مػقف تضار اإلسبلـ الدضاسي والقػػ السجنضة مغ المجاف التأسضدضة الستعاقبة لرضاغة
الجستػر؟
 .6ما ىػ مػقف السؤسدة العدكخية تجاه حكػمات مرخ في عيج كساؿ الجشدورؼ وعراـ شخؼ
وىذاـ قشجيل وحازـ البببلوؼ وإبخاىضع محمب؟
 .7ىل كاف لمسؤسدة العدكخية دور في تأسضذ حخكة تسخد وتحخيظ السؤسدات اإلعبلمضة والشخب
ضج مشطػمة الخئضذ دمحم مخسي؟

 -5:1مبخرات الجراسة:
ىشاؾ مبخرات عجة أسيست في اختضار الباحث عشػاف بحثو ،ومشيا:
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 .1اىتساـ الباحث بسػضػع بحثو وشجة اشبلعو عمى مجخيات األزمة الجستػرية في مرخ كاف احج
أىع أسباب اختضاره لعشػاف بحثو.
 .2نتاج خذضة السؤسدة العدكخية عمى دورىا ونفػذىا ،وتخػفيا مغ وصػؿ قػػ وأحداب ججيجة
تقاسسيا الربلحضات بعج ثػرة  25يشايخ 2011ـ ،وانعكاسات ذلظ عمى مذيج التحػؿ الجيسقخاشي
في مرخ.
 .3تفاقع الفخاغ الجستػرؼ في مرخ بعج الثػرة رغع اكتساؿ انتخاب الدمصة التشفضحية والتذخيعضة.
 .4الف المجشة التاسضدة لرضاغة الجستػر كانت ميجدة بقخار قج يقزي بحميا في حاؿ إصجار حكع
مغ “السحكسة الجستػرية” عمى الصعػف السقجمة ضج المجشة التأسضدضة ،فػجب البحث في أسباب
ىحا السذيج ومشاخاتو.
 .5الف البخلساف الحؼ شكل المجشة التاسضدة تع حمو بقخار مغ “السحكسة الجستػرية”.
 .6نتضجة التشافذ والرخاع الحؼ كاف دائخ بضغ القػػ واألحداب سعضا وراء تزسضغ نرػص دستػرية
تسشح ىحه القػػ والسؤسدات واألحداب حض اد سضاسضا مخيحا في السخحمة السقبمة.
 -6:1أىسية الجراسة:
تكسغ أىسضة الجراسة في:
 .1أنيا تتشاوؿ مػضػع كاف ومازاؿ مػضع ججؿ ونقاش مدتعخ بضغ الشخب والقػػ واألحداب في
مرخ ،سضسا بعج ثػرة اجتاحت الُقصخ السرخؼ مشح  25يشايخ 2011ـ ،وألقت بطبلليا عمى
السذيج العخبي.
 .2الف الغسػض كاف يكتشف مرضخ المجشة التأسضدضة لرضاغة الجستػر التي شكميا مجمذ الذعب
الحؼ تع حمو بقخار مغ السحكسة الجستػرية.

انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

163

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

 .3الف الذعب السرخؼ قاـ بانتخاب بخلساف ورئضذ دولة في خزع ججؿ دستػرؼ شجيج حػؿ
صبلحضات كل مؤسدة مغ ىحه السؤسدات التي حجدت صبلحضاتيا وفق مػاد الجستػر ،بسا فضيا
السؤسدة العدكخية.
 .4مسا زاد مغ أىسضة البحث ىػ الحضد الجغخافي والدضاسي لسرخ الجولة السحػرية في السشصقة
العخبضة.
 -7:1دراسات سابقة:
برضغة)pdf-adobe reader):
أف ىحه الجراسات لع تتشاوؿ مػضػع البحث بذكل دقضق وتفرضمي بل جاءت لترف أحجاث ومشعصفات
الثػرة السرخية وتشاولت األزمة الجستػرية بعسػمضاتيا فقط .ومغ ىحه الجراسات:
 .1كتاب ثػرة  25يشايخ وكدخ حاجد الخػؼ لسؤلفو الجكتػر دمحم عسارة السفكخ إسبلمي السرخؼ،
وىػ عزػ مجمذ البحػث واإلفتاء التابع لؤلزىخ الذخيف ،ولو كتابات عجة في الفكخ الدضاسي
اإلسبلمي ،كسا يعج الجكتػر دمحم عسارة مغ السقخبضغ ججا لجساعة اإلخػاف في مرخ ،وىػ مغ
الجاعسضغ لفكخة التعجيبلت الجستػرية.
 .2كتاب خػاشخ حػؿ أحجاث  25يشايخ لسؤلفو الجكتػر احسج فخيج ،يعتبخ الجكتػر احسج فخيج مغ
القضادات البارزة لحدب الشػر الدمفي السرخؼ ،يرف في كتابو ىحا بعس األحجاث والسشعصفات
التي مخة بيا ثػرة  25يشايخ ،وابخز ىحه األحجاث التجسعات األولى لمثػرة ،ويرف أيزا أحجاث
السػاجية التي اصصمح عمى تدسضتيا “معخكة الجسل” ،ويتحجث عغ االستفتاء عمى اإلعبلف
الجستػرؼ.
 .3كتاب دور الجيغ في السجاؿ العاـ في مرخ بعج ثػرة  25يشايخ ،صادر عغ السخكد العخبي
لؤلبحاث والجراسات الدضاسضة .يقجـ ىحا الكتاب مادة غشضة ترف شبضعة القػػ واألحداب الجيشضة
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في مرخ قبل وأثشاء ثػرة  25يشايخ ،ويعخض الكتاب مػاقف ىحه األحداب مغ قزايا مثل مػقف
القػػ واألحداب الجيشضة مغ الجولة السجنضة ومغ الجستػر والشطاـ الجيسقخاشي.
 .4كتاب الشطاـ الجستػرؼ السرخؼ في العيج الجسيػرؼ ،لسؤلفو دمحم الذافعي أبػ راس ،أوؿ عسضج
لكمضة الحقػؽ في جامعة القاىخة ،والسحامي لجػ محكسة الشقس واإلدارية العمضا والجستػرية العمضا،
يقجـ الكتاب وصف لمشطاـ الجستػرؼ في مرخ مشح دستػر عاـ 1952ـ لغاية دستػر عاـ
 1971ـ ،مغ حضث تػضضح السخاسضع واإلعبلنات الجستػرية التي تع إصجارىا في مرخ مشح عاـ
9521ـ ،ويرف الكتاب سسات وخرائز الجساتضخ السرخية ،ويػضح مياـ وصبلحضات
الدمصات الدضادية السرخية.
 .5الجستػر ..الحالة السرخية (أسئمة وإجابات في ضػء الجساتضخ السقارنة) ،تألضف الجكتػر/عساد
الفقي .يقجـ الكتاب إجابات ألسئمة تجور حػؿ مػضػع الجستػر.
قجـ الكتاب تعخيف لمجستػر ،وماىضتو ،ومػضػعاتو ،وقجـ وصف إلجخاءات وضع الجستػر
السرخؼ الججيج وشخؽ صضاغتو ،وبضغ الكتاب وضع الدمصة القزائضة والسحكسة الجستػرية العمضا
في الجستػر الججيج.
 .6كتاب اعخؼ حقػقظ االنتخابضة (انتخابات ما بعج ثػرة  25يشايخ 2011ـ) ،إعجاد محسػد
قشجيل،عبلء قاعػد.
يقجـ الكتاب وصف لمججوؿ الدمشي لمسخحمة االنتقالضة ،ويبضغ اإلشار القانػني السشطع لبلنتخابات،
ويرف تأثضخ إجخاء االنتخابات عمى تػلي السجمذ األعمى لمقػات السدمحة إلدارة وحكع الببلد.
وأخض اخ استصاع الباحث االستفادة مغ مػاضضع عجة تزسشيا الكتاب ،واىع ىحه السػاضضع
الشرػص ذات الرمة بتأثضخ إجخاء االنتخابات عمى تػلي السجمذ األعمى لمقػات السدمحة إلدارة
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وحكع الببلد والػاردة في اإلعبلف الجستػرؼ الرادر في  30مارس 2011ـ ،واإلعبلنات
الجستػرية السكسمة.
 .7كتاب مغ الجكتاتػرية إلى الجيسقخاشضة – إشار ترػرؼ لمتحخر – لسؤلفو جضغ شارب ،يقجـ الكتاب
مػاد تحخيزضة ضج األنطسة السدتبجة ،كسا يبضغ مجسػعة مغ الػسائل واألدوات التي يشرح
استخجاميا قبل الثػرة ،وأثشاء مخاحل الثػرة ،وبعج إسقاط الصغاة .اعتقج أف لمكتاب تأثضخ واضح
عمى سمػؾ الحخكات الثػرية أثشاء الثػرة ،كسا أف لو تأثضخ مارستو األحداب المضبخالضة في صخاعيا
مع التضار اإلسبلمي.
 -8:1فخضية الجراسة:
امتمكت السؤسدة العدكخية السرخية خصة واضحة اعتسجت عمضيا أثشاء التعامل مع تحػالت مذيج
ثػرة  25يشايخ  2011ـ ،وتسكشت مغ تػجضو مداراتيا ،وتحجيج خصػات التحػؿ مغ الثػرة إلى
الرخاع الدضاسي والجستػرؼ والبخلساني ،وكانت تيجؼ مغ وراء ذلظ احتػاء السذيج الثػرؼ ،وإعادة
الدضصخة عمى الشطاـ الدضاسي مججدا.
بسعشى ،كمسا تػلت السؤسدة العدكخية السرخية إدارة السخحمة االنتقالضة ،كمسا فذل التحػؿ
الجيسقخاشي.
 -9:1حجكد الجراسة:
ىشاؾ حجود مكانضة وزمشضة أسيست الجراسة في تدمضط الزػء عمضيا ،وحرخ مزسػف الجراسة في مػقع
جغخافي محجد وفتخة زمشضة بعضشيا ،واستصاع البحث أف يعالج دور السؤسدة العدكخية في اإلدارة الحجيثة
لسرخ بعج ثػرة  25يشايخ 2011ـ حتى تاريخ تػلي عبج الفتاح الدضدي الحكع ،وعارض مختمف
السشعصفات التي أسيست سمبا في إعادة السؤسدة العدكخية إلى سجة الحكع في مرخ مججدا.
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 -10:1مشيجية الجراسة:
إف مػضػع الجراسة ومػاد البحث تحتع عمى الباحث إتباع مشيج دراسة حالة السذيج السرخؼ بعج ثػرة 25
يشايخ ،عبخ دراسة الطخوؼ السحضصة بالثػرة والسعصضات الستشاقزة عمى األرض ،ودراسة ديشامضات تعامل
السؤسدة العدكخية مع سضػلة األحجاث في ذلظ الػقت ،وذلظ بيجؼ محاولة إثبات أو نفي فخضضة البحث
الخئضدضة ،وفق مقاربات مشيج البشاء الػضضفي وعسل السؤسدات ،ودراسة دور الشخب الدضاسضة والحدبضة
واإلدارية في صشع وتػجضو تمظ الحالة التي عايذتيا مرخ بضغ أعػاـ 2014-2011ـ.
مقجمة:
 -1:2السقاربات الشطخية لجراسة دكر السؤسدة العدكخية في الشطاـ الدياسي:
تستج جحور الحجاثة اإلدارية في مرخ ألكثخ مغ قخف ونرف مزت ،حضث اعتسج دمحم عمي باشا عمى
تحجيث اإلدارة العسػمضة وفق الشسط األوروبي ،وشسل التحجيث مخافق عجة أىسيا ،الجضر ووحجاتو
العدكخية وامتجت لتذسل السخافق اإلدارية ونطاـ التعمضع والسطاىخ الحزارية.1
حسمت الحجاثة اإلدارية والعدكخية تأثضخات مدتقبمضة وأوججت نخب ثقافضة وقضادات عدكخية سصع نجسيا
أواخخ القخف التاسع عذخ ،فثػرة احسج عخابي عاـ 1882ـ ىي امتجاد لحلظ الشسط مغ العدكخية المضبخالضة،
وفذمت ثػرة عخابي ولع يستج حكسو سػػ أشيخ قمضمة ،ولع يدسح لو ولمجضر مغ إحكاـ الدضصخة عمى
السؤسدات السجنضة في مرخ بدبب التفػؽ العدكخؼ البخيصاني في مرخ والسشصقة.2
حافطت مؤسدات مرخ عمى نسصيا المضبخالي مشح أواخخ القخف التاسع عذخ ولغاية انتياء حكع السمظ
فاروؽ عاـ 1952ـ ،وشػاؿ تمظ الحقبة لع تسارس السؤسدة العدكخية الػصاية عمى مؤسدات الببلد
وحافطت عمى عسميا في إشار الخزػع لمحكػمة والببلط السمكي ونرػص دستػر عاـ 1882ـ ودستػر
1

عسخ شػسػف ،البعثات العمسضة في عيج دمحم عمي ثع عيج عباس األوؿ وسعضج1934 ،ـ ،ص . 10أسامة عبج عمي خمف ،الجستػر والتعجيل

2

أسامة دمحم أبػ نحل ،الثػرة العخابضة :قخاءة ججيجة2008 ،ـ ،ص . 45-43 ،29أسامة عبج عمي خمف ،أسامة عبج عمي خمف ،الجستػر

الجستػرؼ في الجوؿ العخبضة ،قخاءة في تعجيبلت الجستػر السرخؼ2012 ،ـ ،ص12-5

والتعجيل الجستػرؼ في الجوؿ العخبضة ،قخاءة في تعجيبلت الجستػر السرخؼ2012 ،ـ ،ص12-5
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عاـ  1923ـ ،وىي دساتضخ لضبخالضة بامتضاز ،ألنيا فرمت بضغ الدمصات الثبلث وجعمت دور الجضر مشػط
وي َع َضغ مغ ِقَبل
وي َ
عدؿ ُ
في حخاسة الحجود وحجدت مجة تػلي مشرب القائج األعمى لمجضر بأربع سشػات ُ
الحكػمة ،وخزعت مضدانضة الجضر إلشخاؼ بخلساني وحكػمي كامل .واقترخ عسل الجضر في إشار
ومِش َع أفخاده بعج التقاعج
حساية الحجود واألمغ القػمي ولع يتعجاه إلى قصاعات التشسضة واإلنتاج السجتسعيُ ،
مغ تػلي إدارة مؤسدات الجولة العامة وشبو العامة.1
أسيع الشسط اإلدارؼ المضبخالي في مرخ أواخخ الحكع السمكي في اتداع ممحػظ لمحخيات العامة في السجف
والدساح بتأسضذ األحداب واالنفتاح عمى السجتسعات األوروبضة ،ولع يكتب ليحه الحقبة االستسخار شػيبل
حضث دخمت السشصقة ضسغ مجاؿ الحخب الباردة بضغ االتحاد الدػفضتي والػاليات الستحجة األمخيكضة،
وشيجت أيزا تخاجع الجور اإلقمضسي البخيصاني راعي المضبخالضة في مرخ.2
تع إسقاط غالبضة األنطسة السمكضة في ببلد الذاـ والعخاؽ وشساؿ إفخيقضا في خزع التشافذ االستعسارؼ عمى
مرخ والسذخؽ العخبي مشح بجايات الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ ،واستصاع السدتعسخ الججيج اسقط
األنطسة السمكضة معتسجا عمى أدواتو الشافحة واستبجاليا بأنطسة جسيػرية تجيخىا قضادات السؤسدة العدكخية،
وشيجت السشصقة انقبلبات عدكخية متكخرة في كل قصخ عخبي ،واتدع نصاؽ االنقبلبات كمسا اتدعت نصاؽ
الرخاع وكمسا تخاجع االنفخاج في العبلقة بضغ االتحاد الدػفضتي والػاليات الستحجة األمخيكضة.3
 -2:2اإلشار التاريخي لعالقة السؤسدة العدكخية بالشطاـ الدياسي في مرخ:
تجخل تشطضع الزباط الدخؼ الستشامي بضغ صفػؼ الجضر السرخؼ وأعمغ عغ انحضازه لمحخاؾ الذعبي
الستشامي في مرخ مشح سشػات ،سضسا قبل انقبلب عاـ 1952ـ وأشاح ىحا الحخاؾ العدكخؼ بغصاء مجني
1

أسامة دمحم أبػ نحل ،الثػرة العخابضة :قخاءة ججيجة2008 ،ـ ،ص . 45-43 ،29الػقائع السرخية ،دستػر الجسيػرية السرخية 16 ،يشايخ

1956ـ  .أسامة عبج عمي خمف ،ص2012 ،12-5ـ

2

أسامة عبج عمي خمف ،أسامة عبج عمي خمف ،الجستػر والتعجيل الجستػرؼ في الجوؿ العخبضة ،قخاءة في تعجيبلت الجستػر السرخؼ2012 ،ـ،

ص،12-5

3

أسامة عبج عمي خمف ،أسامة عبج عمي خمف ،الجستػر والتعجيل الجستػرؼ في الجوؿ العخبضة ،قخاءة في تعجيبلت الجستػر السرخؼ2012 ،ـ،

ص12-5
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بشطاـ السمظ فاروؽ ،وتدمع تشطضع الزباط األحخار إدارة السخحمة االنتقالضة في مرخ ،وتع اختضار المػاء دمحم
نجضب رئضدا مؤقتا لسرخ ميستو أف يقػد السخحمة االنتقالضة السؤقتة ،وكاف مغ السقخر أف تشتيي في بزع
أشيخ وربسا عاـ أو عامضغ ،وأثشاء ذلظ كانت مرخ تعج بحخاؾ سضاسي حدبي وشعبي ،وكانت شعبضة
السؤسدة العدكخية الحاكسة متراعجة رغع الحخاؾ الحدبي والسجني.1
استغمت قضادة الجضر الطخوؼ الغضخ مدتقخة في مرخ ،وتع التشكخ لتخاث نزالي سضاسي حدبي ومجني
امتج لعذخات الدشػات قبل انقبلب عاـ 1952ـ ،وقاـ جساؿ عبج الشاصخ بحخكة عدكخية وعدؿ المػاء
نجضب وجسج الحضاة الحدبضة وقاـ بإلغاء التحػؿ الدضاسي نحػ الجيسقخاشضة والتشسضة الدضاسضة ،وتػلى رئاسة
الببلد مدتغبل التعاشف الذعبي مع الزباط األحخار وقضادة الجضر الججيجة ،وباشخ عبج الشاصخ في حل
األحداب ومشيا حدب الػفج المضبخالي وغضخه مغ األحداب الذضػعضة وجساعة اإلخػاف السدمسضغ ،وأوقف العسل
الصبلبي ،وشكل و ازرة ومجالذ محافطات ومحمضات أدارىا لػاءات الجضر ،وقاـ بتأمضع مؤسدات اإلنتاج
ووسائل اإلعبلـ السختمفة تسيضجا لتشفضح سضاساتو االشتخاكضة.2
عالجت القضادة العدكخية قزايا الحخيات العامة والتعجدية الدضاسضة وإدارة مؤسدات الببلد وفق عقمضة
أحادية مدتبجة ميضسشة ،وحاولت أثشاء إدارتيا لؤلوضاع االقترادية التجرج في مػضػع تصبضق االشتخاكضة،
لكشيا فذمت مبك اخ.3
اختمفت تساما اإلدارة الحكػمضة العدكخية في مرخ أثشاء حكع دمحم أنػر الدادات ودمحم حدشي مبارؾ عغ
تمظ الدضاسة االشتخاكضة التي مارسيا جساؿ عبج الشاصخ ،ويبجو لمستتبع باف السؤسدة العدكخية في مرخ
لع تستمظ ترػر لشسط إدارؼ بعضشو يذسل الدضاسة واالقتراد ولو انعكاسات اجتساعضة وثقافضة ،وأضحت
1

أسامة عبج عمي خمف ،أسامة عبج عمي خمف ،الجستػر والتعجيل الجستػرؼ في الجوؿ العخبضة ،قخاءة في تعجيبلت الجستػر السرخؼ2012 ،ـ،

ص . 12-5الػقائع السرخية ،دستػر الجسيػرية السرخية 16 ،يشايخ 1956ـ

2

أنصػاف مدخة ،وربضع قضذ ،صضاغة الجساتضخ في التحػالت الجيسقخاشضة  -الخبخات العخبضة والجولضة مغ مشطػر مقارف2013 ،ـ ،ص،33-27

99-93

3

أنصػاف مدخة ،وربضع قضذ ،صضاغة الجساتضخ في التحػالت الجيسقخاشضة  -الخبخات العخبضة والجولضة مغ مشطػر مقارف2013ـ ،ص-93 ،33-27

99
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مرخ فخيدة تخبط السؤسدة العدكخية وإخفاؽ سضاساتيا ،وخزعت مرخ أثشاء إدارة السؤسدة العدكخية
وفق معصضات الرخاع عمى الشفػذ الدػفضتي األمخيكي في السشصقة العخبضة وبمجاف العالع الشامي ،وأصبحت
مرخ متقمبة بضغ نسط اإلدارة االشتخاكضة التي فذمت في تحقضق العجالة االجتساعضة وبضغ تبشي سضاسات
لضبخالضة جعمت مغ مرخ فخيدة تعاني مغ استبجاد الخأسسالضة الججيجة.1
بجأت السؤسدة العدكخية باستغبلؿ سضاسات االنفتاح االقترادؼ عمى الغخب والشطاـ الخأسسالي ،وأنذأت
لشفديا استثسارات مع شخكاء خارج مرخ في مجاالت اقترادية متعجدة ،وفي عيج عبج الشاصخ كانت
مضدانضة قصاعات اإلنتاج خاضعة إلشخاؼ الحكػمة السباشخ رغع أف إدارتيا كانت عدكخية ،لكغ أثشاء
سضاسة االنفتاح السالي أصبح لمسؤسدة العدكخية مؤسدات إنتاج خاضعة ليا إداريا ومالضا ،واتدع حجع
ىحه االستثسارات الخاصة بالجضر خبلؿ الشرف الثاني مغ حكع دمحم حدشي مبارؾ ،ودخل شخكاء
ومدتثسخوف ججد مغ اإلمارات والكػيت والسسمكة العخبضة الدعػدية في قصاعات اإلنتاج القػمي التي
يجيخىا لػاءات الجضر مسغ يتقاضػف رواتب كبضخة إلى جانب راتب التقاعج.2
حضث تجاوز نفػذ السؤسدة العدكخية إدارة شخكة الترشضع الحخبي ومؤسدات اإلنتاج القػمي مثل شخكة
السبلحة والشقل البخؼ والبحخؼ وشخكات الصاقة مغ كيخباء ونفط وغاز ،وتجاوزتيا لتجخل في شخاكة شسمت
قصاعات شابعيا خجماتي ومجني ،فيي تسمظ مرانع لرشاديق االنتخابات ولػازميا وصشاعات في قصاع
االتراؿ ومجاؿ االلكتخونضات وشخكات الترشضع الغحائي ،وىي شخيظ مباشخ في حقل التجارة الجولضة مع
بمجاف الخمضج العخبي في مجاؿ التجارة البضشضة والذخكات الستعجدة الجشدضات.3

1
2
3

أنصػاف مدخة ،وربضع قضذ ،نفذ السخجع الدابق ،ص99-93 ،33-27
أنصػاف مدخة ،نفذ السخجع الدابق ،ص99-93 ،33-27
أنصػاف مدخة ،وربضع قضذ ،نفذ السخجع الدابق ،ص99-93 ،33-27
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 .3دكر القػات السدمحة في إدارة الثػرة السرخية  25يشايخ 2011ـ
تعتبخ ثػرة  25يشايخ 2011ـ اكبخ تحجؼ حقضقي واجو السؤسدة العدكخية السرخية ،لسا تسثمو ىحه الثػرة
مغ مصالب شعبضة مغ قبضل الحخيات العامة والعجالة االجتساعضة والكخامة اإلندانضة ،وىي مصالب شابعيا
مجني إصبلحي ،ويرعب عمى السؤسدة العدكخية العسل بخوح ىحه السصالب ألنو يتػجب عمضيا الخضػخ
لجستػر مجني بامتضاز وبخلساف مشتخب بإرادة شعبضة وإصبلح الدمصة القزائضة وجياز اإلعبلـ العاـ
والخاص وإصبلح الدمصة التشفضحية بسا فضيا مؤسدة الخئاسة والحكػمة والسؤسدة األمشضة وفق نرػص
دستػر مجني.1
 -1:3دكر السجمذ األعمى لمقػات السدمحة في إدارة السخحمة االنتقالية كإعادة بشاء الشطاـ الدياسي
السرخي:
ومشح بجاية السخحمة االنتقالضة بعج الثػرة مباشخة تع إقخار تعجيبلت دستػرية عصمت العسل بجستػر عاـ
1971ـ ،ويبجو أف فكخة إلغاء دستػر 1971ـ روج ليا أنرار الفكخ القػمي الشاصخؼ ووسائل إعبلـ
مقخبة مغ دائخة السخابخات العدكخية ،ونخب يسثميع دمحم حدشضغ ىضكل وتياني الجبالي ومرصفى بكخؼ
مسغ يعسمػف لرالح السؤسدة العدكخية ،ويعضبػف عمى دستػر عاـ 1971ـ لضبخالضة بعس نرػصو
ويؤمشػف بخوح دستػر العيج الشاصخؼ.2
تع صضاغة التعجيبلت الجستػرية وإقخارىا عمى َعجل في شيخ مارس /آذار 2011ـ بسذاركة حدبضة
أشيخ مغ الغدؿ سضاسي بضغ اإلخػاف والسجمذ العدكخؼ أسيع في استجراج التضار
وشعبضة واسعة بعج ُ
1مرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ ،يخػ وجػب صضاغة الجستػر بإشخاؼ السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"2012 ،ـ.
 . .http://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4مسجوح شاىضغ ،ودمحم سمضع العػا ،حػار مع "المػاء مسجوح شاىضغ ،د.دمحم سمضع
العػا ،حػؿ الجستػر والتعجيبلت الجستػرية"2011 ،ـhttp://www.youtube.com/watch?v=RFNOw7L_a1k.،

2

أحسج فيسي ،مرخ  - 2013دراسة تحمضمضة لعسمضة التحػؿ الدضاسي في مرخ  ،مخاحميا ،ومذكبلتيا ،وسضشاريػىات السدتقبل2012 ،ـ ،ص65

 .عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة2015 ،ـ ،ص . 61مسجوح شاىضغ ،ودمحم سمضع العػا ،حػار مع "المػاء مسجوح
شاىضغ ،د.دمحم سمضع العػا ،حػؿ الجستػر والتعجيبلت الجستػرية"2011 ،ـ. http://www.youtube.com/watch?v=RFNOw7L_a1k.،

مرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ ،يخػ وجػب صضاغة الجستػر بإشخاؼ السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"2012 ،ـ.
http://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4
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اإلسبلمي نحػ الترػيت بشعع عمى ىحه التعجيبلت ،وقػبمت التعجيبلت الجستػرية َبخفس مغ أنرار التضار
المضبخالي وبعس الذباب الثػرؼ ،ووصفػىا بالتعجيبلت الفػؽ دستػرية ألنيا تتضح لمسؤسدة الجستػرية فخض
الػصاية عمى سمصات ومؤسدات الببلد أثشاء الفتخة االنتقالضة الغضخ محجدة في الجستػر ،ومشحت تمظ
التعجيبلت – السجمذ العدكخؼ – سمصة التذخيع إلى جانب سمصة تذكضل الحكػمة ،وسبق ذلظ تػلي
السذضخ دمحم حدشضغ ششصاوؼ  11فبخايخ /شباط 2011ـ 12 -أغدصذ /آب 2012ـ إدارة مؤسدة
الخئاسة لحضغ انتخاب رئضذ لمببلد ،وىحا مشافي لسصالب الثػر السشادية بتذكضل مجمذ رئاسي مجني.

1

تحت الزغط الذعبي والدخع الثػرؼ وافق – السجمذ العدكخؼ – عمى إجخاء انتخابات بخلسانضة ،واستصاع
مغ خبلؿ ذلظ شق الرف الثػرؼ ،ودفع بعزو نحػ دعع فكخة البجء في إجخاء االنتخابات البخلسانضة
ويتبعيا رئاسضة أو البجء في تذكضل لجشة صضاغة الجستػر واالنتياء مغ صضاغتو أوال.2
اس ػػتصاع – السجم ػػذ العد ػػكخؼ – إدارة السذ ػػيج لر ػػالحو م ػػغ خ ػػبلؿ اس ػػتغبلؿ رغب ػػة األحػ ػداب ف ػػي إجػ ػخاء
انتخابػػات بخلسانضػػة ،واسػػتغبلؿ شػػغفيا فػػي تػػػلي مقاعػػج بخلسانضػػة وشسػػع الػػبعس فػػي تػػػلي مشرػػب ال ػخئضذ،
وىحه األحداب مجتسعة اعتخفت بعج حضغ أنيا وقعت في فخ السجمذ العدكخؼ ،وأثشاء ذلظ كاف – السجمػذ
العدكخؼ  -يشاور لتسخيخ وثضقة الجكتػر عمي الدمسي في  18نػفسبخ /تذخيغ الثاني 2011ـ التي رفزػت
م ػػغ الثػ ػػار ألني ػػا مشح ػػت – السجم ػػذ العد ػػكخؼ – س ػػمصات وامتض ػػازات واس ػػعة ،وجعمي ػػا مد ػػتقمة ع ػػغ ب ػػاقي
مؤسدات الجولة الدضادية وغضخ خاضعة لمخقابة والسحاسبة.3

1

سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ2014 ،ـ ،ص .49-47بياء زياد الجيغ2012 ،ـ  .وكالة األنباء الفخندضة،

2012ـ

 2خالج

الذامي،

"مرخ:

حكع

ججيج

لمسحكسة

الجستػرية

يمغي

قخار

مخسي

بإعادة

البخلساف

السشحل"،

2012ـ،

 . http://www.alquds.co.uk/todaypages/all.pdfمرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ ،يخػ وجػب صضاغة الجستػر بإشخاؼ

السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"2012 ،ـhttp://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4.

3

مسجوح شاىضغ ،ودمحم سمضع العػا ،حػار مع "المػاء مسجوح شاىضغ ،د.دمحم سمضع العػا ،حػؿ الجستػر والتعجيبلت الجستػرية"2011 ،ـ.،

 . http://www.youtube.com/watch?v=RFNOw7L_a1kمرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ ،يخػ وجػب صضاغة الجستػر

بإشخاؼ السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"2012 ،ـhttp://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6 -Rbqt4.
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وحضشسػػا رفػػس الث ػػار وجساعػػة اإلخ ػػاف وثضقػػة عمػػي الدػػمسي بػػجأ – السجمػػذ العدػػكخؼ – بسسارسػػة أسػػالضب
الزغط الشاعع والخذغ ،كسا جخػ ارتكاب أحجاث دامضة ،أشبو بسجػازر جساعضػة لمستطػاىخيغ أمػاـ مبشػى –
مدبضخو – في  9أكتػبخ /تذخيغ أوؿ 2011ـ ،وفي شارع  -دمحم محسػد – فػي  19نػػفسبخ ،تذػخيغ ثػاني
2011ـ  ،وحضغ قاـ رئضذ الحكػمة الجشدورؼ بالتيجيج بدحب ورقة حل البخلساف مغ أدراج الحكػمة وحضغ
رف ػػس اإلخػ ػػاف وثضق ػػة الد ػػمسي وتق ػػجيع امتض ػػازات لر ػػالح السؤسد ػػة العد ػػكخية ت ػػع َح ػػل البخلس ػػاف بقػ ػخار م ػػغ
السحكسػػة الجسػػتػرية العمضػػا التػػي كانػػت تػػجار مػػغ بعػػس القزػػاة السقخبػػػف مػػغ نطػػاـ مبػػارؾ والتضػػار القػػػمي
بحجػة عػػار قػانػني مػػخده إلػى اخػػتبلؼ نرػػػص القػانػف االنتخػػابي مػع نرػػػص الجسػتػر حػػػؿ االنتخػػاب
بػػضغ الفػػخدؼ والقائسػػة ،مػػع إف قػػانػف انتخػػاب البخلسػػاف تػػع إقػ اخره بإشػخاؼ السجمػػذ العدػػكخؼ وعزػػػية رئػػضذ
السحكسػػة الجسػػتػرية العمضػػا وعػػجد مػػغ فقيػػاء القػػانػف الجسػػتػرؼ ،وتػػع تسخي ػخه ولػػع يفرػػحػا عػػغ وجػػػد ع ػػار
دستػرؼ في نرػص القانػف.1

 -2:3الجير كدكره في إجخاء االنتخابات الخئاسة أثشاء السخحمة االنتقالية:
اصػػجر ا السجمػػذ العدػػكخؼ ا إعػػبلف دسػػتػرؼ مكسػػل فػػي  17يػنضػػػ /حدي ػخاف 2012ـ ،اعتػػخض عمضػػو
الثػػار ووصػػفػه بالسكبػػل ،ألنػػو َمػػشح سػػمصة التذ ػخيع لمسجمػػذ العدػػكخؼ وندعيػػا مػػغ اخترػػاص البخلسػػاف أو
ال ػخئضذ فػػي حػػاؿ غضػػاب البخلسػػاف ،وأجخيػػت انتخابػػات رئاسػػضة بعػػج حػػل البخلسػػاف بأشػػيخ قمضمػػة ،ىشػػا أصػػبح
الػخئضذ السشتخػػب يستمػػظ سػػمصة التشفضػػح ويشازعػػو – السجمػػذ العدػػكخؼ – سػػمصة التذػخيع ،لػػحلظ بعػػج انتخػػاب
ال ػخئضذ دمحم مخسػػي  12أغدػػصذ /آب 2012ـ قػػاـ بإصػػجار إعػػبلف دسػػتػرؼ ججيػػج بتػػاريخ  22نػػػفسبخ/
تذ ػخيغ الثػػاني 2012ـ واسػػقط اإلعػػبلف الجسػػتػرؼ الرػػادر عػػغ السجمػػذ العدػػكخؼ ،ويقزػػي بسػػشح سػػمصة
التذ ػخيع لم ػخئضذ لحػػضغ إج ػخاء انتخػػاب بخلسانضػػة ججيػػجة ،وقػػاـ ال ػخئضذ السػػجني السشتخػػب بإقالػػة السذػػضخ دمحم
1تياني الجبالي" ،مرخ لضدت تخكضا والجضر السرخؼ يختمف عغ نطضخه التخكي" ،حػؿ وثضقة الجكتػر عمي الدمسي2011 ،ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=ErJfb69GmgA
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حدضغ ششصاوؼ وزيخ الجفاع ورئضذ السجمذ األعمى لمقػات السدمحة ونائبو الفخيق سامي عشاف وعجد قمضل
مغ قضادات الجضر ،وأجخػ حخكػة تػشقبلت بػضغ قضػادة الجػضر فػي السشاصػب العدػكخية العمضػا فػي ذات تػاريخ
صجور اإلعبلف الجستػرؼ ،وكاف ييجؼ مغ وراء ىحه الحخكة تحضضج السجمذ العدكخؼ عغ الحضاة الدضاسضة
في مرخ.1
يرػػعب عمػػى أؼ قػػػة مجنضػػة فػػي مرػػخ فػػي الػقػػت الحاضػػخ تحضضػػج السؤسدػػة العدػػكخية عػػغ إدارة الحضػػاة
الدضاسػػضة فػػي مرػػخ ،لسػػا تستمكػػو ىػػحه السؤسدػػة مػػغ قػػجرات تفػػػؽ قػػجرات اكبػػخ األح ػداب والجساعػػات فػػي
مرػػخ ،ولخبس ػا ىػػي القػػػة الزػػاغصة األكثػػخ أىسضػػة وربسػػا قػػجراتيا تفػػػؽ قػػجرات الجولػػة السرػخية ،وىػػي القػػػة
الدضادية الخئضدضة الستحكسة في مخافق الببلد مشح انقبلب عاـ 1954ـ عمى الحضاة السجنضة.2
ما يؤكج مصامع السؤسدة العدكخية عجـ تػفخ رغبة حقضقضة لجػ – السجمذ العدكخؼ – نحػ تدمضع الدمصة
فػػي نياي ػػة السخحم ػػة االنتخابض ػػة ،ولػػضذ ص ػػحضحا أف – السجم ػػذ العد ػػكخؼ كػػاف متخ ػػبط ف ػػي تشفض ػػح خصػ ػػات
السخحمة االنتقالضة بل كاف يستمظ خصة مدبقة واضحة السعالع مشح إقراء مبارؾ عغ الحكع ،وىػي أشػبو مػا
تكػف بخصة خجاع استخاتضجي ال تحخج الجضر وتحافع عمى تساسكو وشعبضتو لػجػ أبشػاء السجتسػع السرػخؼ
وتر ػػل بأح ػػج قضادات ػػو إل ػػى مشر ػػب رئ ػػضذ الجسيػري ػػة وف ػػي اق ػػل األحػ ػػاؿ يحر ػػل الج ػػضر عم ػػى امتض ػػازات
دستػرية.3

1أمضشة

الجمػؼ،

"

الغخياني

ييجد

باالندحاب

مغ

رئاسة

تأسضدضة

الجستػر"،

2012ـ،

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062012&id=bdf0a797 -2dd2-4fff-a2a6-2ec3389cd599

2

أحسج فيسي ،مرخ  - 2013د ارسة تحمضمضة لعسمضة التحػؿ الدضاسي في مرخ  ،مخاحميا ،ومذكبلتيا ،وسضشاريػىات السدتقبل ،2012 ،ص.71

تياني الجبالي" ،مرخ لضدت تخكضا والجضر السرخؼ يختمف عغ نطضخه التخكي" ،حػؿ وثضقة الجكتػر عمي الدمسي2011 ،ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=ErJfb69GmgA

3

عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة2015 ،ـ ،ص ،59و .61معتد باهلل عبج الفتاح" ،الجستػر صشجوؽ مفتػح"،

2012ـ،

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05012012&id=7f020954 -f90d-4961-802e-

 . 0f78194beea7مرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ ،يخػ وجػب صضاغة الجستػر بإشخاؼ السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"،
2012ـhttp://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4.
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ولػػحلظ اختػػار – السجمػػذ العدػػكخؼ – إج ػخاء االنتخابػػات البخلسانضػػة والخئاسػػضة قبػػل إتسػػاـ صػػضاغة الجسػػتػر،
وكػػاف أم ػ اخ متعسػػجا اليػػجؼ مشػػو إضػػعاؼ تساسػػظ الرػػف الثػػػرؼ وتحفضػػد األقصػػاب الثػريػػة لبلنكفػػاء نحػػػ
مكاسب انتخابضة ،وبعج حل السحكسة الجستػرية العمضا استسخ في خصتػو وباشػخ فػي إجػخاء انتخابػات رئاسػضة
غضخ عابثا بالسصالب الثػرية السصالبة بإتساـ صضاغة الجستػر أوال ،فاالنتخابات الخئاسضة أسيست في تعديػد
االنقداـ بضغ الثػار واألحداب والقػػػ السجنضػة ،وكانػت وسػائل اإلعػبلـ تػحكي روح الذػقاؽ بػضغ أبشػاء الرػف
الث ػػػرؼ تسيض ػػجا لتشفض ػػح مخص ػػط السؤسد ػػة العد ػػكخية وجي ػػاز مخابخاتي ػػا وى ػػػ العس ػػػد الفق ػػخؼ لمجول ػػة العسضق ػػة
ومؤسدة الجضر ،حضث يخجع تاريخ تأسضذ ىحا الجياز إلى عاـ 1954ـ عشج عدؿ نجضب واالنقبلب عمى
الحضاة السجنضة والحخيات.1
 -3:3الجير كدكره في لجشة صياغة الجستػر السدتفتى عميو في 2012ـ:
ت ػػع تذ ػػكضل المجش ػػة التأسضد ػػضة األول ػػى لر ػػضاغة الجس ػػتػر م ػػغ مائ ػػة عز ػػػ م ػػػزعضغ ب ػػضغ األحػ ػداب والق ػػػػ
والسؤسد ػػات التقمضجي ػػة م ػػغ ج ػػضر وأزى ػػخ وكشضد ػػة وقز ػػاء وأعز ػػاء بخلس ػػاف ،وحر ػػمت عم ػػى ثق ػػة البخلس ػػاف
السشتخب بعج الثػرة وتع إبصاؿ شخعضة انتخابو ،وعشج بجء عسل ىحه المجشة نالت اعتخاض مغ نخب وأحػداب
ووسائل إعبلـ ورجاؿ قزاء ،وتعثخ عسميا وصجر حكع مػغ السحكسػة الجسػتػرية العمضػا بػبصبلف ىػحه المجشػة
وعجـ دستػريتيا.2
وبعج تػلي دمحم مخسي  12أغدصذ /آب 2012ـ مقالضج الخئاسة في مرخ شخع في تذكضل لجشػة تأسضدػضة
ثانضػػة لرػػضاغة الجسػػتػر وتػػع تذػػكضميا وفػػق ذات شػػخوط تأسػػضذ المجشػػة الدػػابقة وكػػاف الجػػضر مذػػارؾ فػػي
عزػػػيتيا ،ومارسػػت مياميػػا وخخجػػت لمذػػعب السرػػخؼ بعػػج ( )6شػػيػر بجسػػتػر اسػػتفتي عمضػػو ونػػاؿ عمػػى
1

مرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ ،يخػ وجػب صضاغة الجستػر بإشخاؼ السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"2012 ،ـ.

 . http://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4مسجوح شاىضغ ،ودمحم سمضع العػا ،حػار مع "المػاء مسجوح شاىضغ ،دمحم سمضع العػا،
حػؿ الجستػر والتعجيبلت الجستػرية"2011 ،ـhttp://www.youtube.com/watch?v=RFNOw7L_a1k.،

2

عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة2015 ،ـ ،ص .58-53عساد الفقي2012 ،ـ  .تياني الجبالي" ،مرخ

لضدت

تخكضا

والجضر

السرخؼ

يختمف

عغ

نطضخه

التخكي"،

حػؿ

وثضقة

الجكتػر

عمي

الدمسي،

2011ـ،

https://www.youtube.com/watch?v=ErJfb69GmgA
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مذاركة وصفت بالجضجة مقارنة مػع اسػتفتاءات عمػى دسػاتضخ عالسضػة بشدػبة تأيػج  %64مػغ السذػاركػف فػي
االسػػتفتاء ،وقبػػل إنيػػاء لجشػػة صػػضاغة الجسػػتػر أعساليػػا بأيػػاـ قمضمػػة اندػػحب أعزػػاء التضػػار السػػجني وتػػبعيع
مسثمي الكشضدة مغ المجشة محتجػف عمى بعس بشػد الجستػر التي وافقػػا عمضيػا فػي وقػت سػابق ،ومػغ بػضغ
السػػاد محػػط الخػػبلؼ ىػيػػة الجولػػة ومػػاد الذػخيعة والسػػاد الخاصػػة بػػالجضر وصػػبلحضات الػخئضذ والحكػمػػة
التي كانت قج شكمت مشح شيػر قمضمة.1
لػػع يعتػػخض الجػػضر ومسثمػػو فػػي المجشػػة التأسضدػػضة عمػػى عسػػل المجشػػة وحػػافع عمػػى ىػػجوء تػػاـ ،ومػػارس ا
السجمػػذ العدػػكخؼ -دور فػػي إربػػاؾ معضػػق لدػػضخ عسػػل المجشػػة مػػغ خػػبلؿ االعتسػػاد عمػػى أدواتػػو الستعػػجدة
محافط ػػا عم ػػى حض ػػاده ،وك ػػاف ىجف ػػو تسخي ػػخ نر ػػػص دس ػػتػرية تح ػػافع عم ػػى حض ػػد مػ ػخيح لر ػػالح السؤسد ػػة
العدكخية في السخحمة السقبمة ،ومغ أدواتو التي بػاف دورىػا فػي السخحمػة السقبمػة ولعبػت دور ىػي السؤسدػات
الجيشضػػة التقمضػػجؼ مثػػل األزىػػخ والكشضدػػة وقػػػػ سضاسػػضة ديشضػػة أىسيػػا حػػدب الشػػػر السػختبط بعبلقػػات جضػػجة مػػع
دوائخ أمشضة وسضاسضة في السسمكة العخبضة الدعػدية.2
 -1:4الجير كدكره في تعيغ الحكػمات الستعاقبة بعج ثػرة  25يشايخ 2011ـ:
بعج نجاح الثػرة في إسػقاط مبػارؾ وحكػمتػو شالػب الثػػار بحكػمػة ُيختػار رئضدػيا مػغ بػضغ صػفػؼ الثػػار،
وشػػخح السجمػػذ العدػػكخؼ شخرػػضة كسػػاؿ الجشػػدورؼ لضذػػكل الحكػمػػة بضشسػػا اختػػار الثػػار السيشػػجس عرػػاـ
شخؼ لضذػكل الحكػمػة وتػع ليػع ذلػظ إلػى حػضغ .وضػعت العخاقضػل أمػاـ حكػمػة عرػاـ شػخؼ واتيػع بالفذػل
ورَوجت وسائل اإلعبلـ والرحف القػمضة ىحه الجعاية ،وكاف لمجضر ما شمػب حضػث أعضػج شػخح
واإلخفاؽَ ،

1أمضشة

الجمػؼ،

"الغخياني

باالندحاب

ييجد

مغ

تأسضدضة

رئاسة

الجستػر"،

2012ـ،

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062012&id=bdf0a797 -2dd2-4fff-a2a6-2ec3389cd599

2معتد

عبج

باهلل

الفتاح،

صشجوؽ

"الجستػر

2012ـ،

مفتػح"،

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05012012&id=7f020954 -f90d-4961-802e-0f78194beea7
.

أحج

الصضب،

مؤتسخ

صحفي،

"مذضخة

األزىخ

الذخيف،

حػؿ

وثضقة

األزىخ

بذأف

مدتقبل

مرخ"،

2011ـ،

http://www.youtube.com/watch?v=1R7ND7J9vbo
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اسع الجشدورؼ مػغ ججيػج ،وبالفعػل شػكل الحكػمػة حتػى تػاريخ انتخػاب الػخئضذ السعػدوؿ مخسػي الػحؼ شػكل
حكػمة ججيجة تخأسيا ىذاـ قشجيل وزيخ الخؼ في حكػمة عراـ شخؼ.1
ومشػػح تذػػكضل قشػػجيل الحكػمػػة بػػجأت وسػػائل اإلعػػبلـ الخاصػػة والقػمضػػة والمضبخالضػػة تذػػكظ فػػي قػػجرات قشػػجيل
وتياجسػػو وتتيسػػو باإلخف ػػاؽ والفذػػل ،مدػػتغمة الخبلف ػػات الدضاسػػضة بػػضغ اإلخػ ػػاف والقػػػػ الثػريػػة واألحػ ػداب
المضبخالضة ،وتذكمت جبية اإلنقاذ بيجؼ إسقاط دستػر 2012ـ ،وإسقاط حكػمة قشجيل وإعادة تذكل حكػمػة
ججيجة ،تراعجت مصالػب جبيػة اإلنقػاذ وبػجأت تصالػب بانتخابػات رئاسػضة مبكػخة خاصػة بعػج تأسػضذ حخكػة
تسخد بإش اخؼ ومتابعة مغ قبل السخابخات العدكخية.2
في خزع ىحا السذيج كاف وزيخ الجفاع عبج الفتػاح الدضدػي والسشطػمػة العدػكخية تُ ِ
طيػخ إمػاـ الػخئضذ وفػي
وسػػائل اإلعػػبلـ بأني ػػا عمػػى الحضػػاد ،وكان ػػت تؤكػػج عمػػى ش ػػخعضة ال ػخئضذ وعػػجـ رغبتي ػػا التػػجخل فػػي الذ ػػأف
الدضاسي بعج تدمضع الدمصة لخئضذ مجني مشتخػب ،وفػي الخفػاء تػتحكع فػي خضػػط المعبػة حضػث كانػت تستمػظ
وسائل إعبلـ عجة تجيخىا ،إضػافة إلػى اصػصفاؼ إعبلمػي لضب اخلػي إلػى جانػب اإلعػبلـ القػػمي بحجػة أخػنػة
الجولة ،وىػ ما روجتو الشخب اإلعبلمضة والدضاسضة ،إضػافة إلػى الخبلفػات السترػاعجة حػػؿ لجشػة الجسػتػر
ومػاد الجستػر والخبلؼ حػؿ الدضاسات اإلدارية واالقترادية والدضاسضة التي تسارسيا حكػمة ىذػاـ قشػجيل
في عيج الخئضذ السعدوؿ دمحم مخسي.3

1

أحسج فيسي ،مرخ  - 2013دراسة تحمضمضة لعسمضة التحػؿ الدضاسي في مرخ  ،مخاحميا ،ومذكبلتيا ،وسضشاريػىات السدتقبل2012 ،ـ،

ص . 167عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة2015 ،ـ ،ص . 66مرصفى بكخؼ" ،حػار مع مرصفى بكخؼ،
يخػ وجػب صضاغة الجستػر بإشخاؼ السجمذ العدكخؼ والبخلساف باشل"2012 ،ـhttp://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4.
.

مسجوح شاىضغ ،ودمحم سمضع العػا ،حػار مع "المػاء مسجوح شاىضغ ،دمحم سمضع العػا ،حػؿ الجستػر والتعجيبلت الجستػرية"2011 ،ـ.،

 . http://www.youtube.com/watch?v=RFNOw7L_ a1kتياني الجبالي" ،مرخ لضدت تخكضا والجضر السرخؼ يختمف عغ نطضخه
التخكي" ،حػؿ وثضقة الجكتػر عمي الدمسي2011 ،ـhttps://www.youtube.com/watch?v=ErJfb69GmgA ،

2

خالج يػسف ،صحضفة الذخوؽ2012 ،ـ  .إبخاىضع العضدػؼ“ ،اإلعبلف الجستػرؼ حمقة ججيجة في مدمدل إجياض الثػرة”2012 ،ـ،

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=24062012& id=9190abc5a1687807-8216-4d90-4c5bef26

3

سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ2014 ،ـ ،ص . 43نادر بكار" ،حكػمة ىذاـ قشجيل تشتقل مغ فذل إلى فذل

بامتضاز" . https://www.youtube.com/watch?v=B7ZAtjJM2Vo ،2013 ،إبخاىضع العضدػؼ“ ،اإلعبلف الجستػرؼ حمقة ججيجة في مدمدل
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بعػػج تذػػكضل جبيػػة اإلنقػػاذ وحخكػػة تسػػخد وغزػػب الذػػباب الثػػػرؼ بسػػا فػػضيع  6ابخيػػل عمػػى جساعػػة اإلخ ػػاف
خخجػػت مطػػاىخات وتفاقسػػت الرػػجامات بػػضغ الذػػخشة وشػػباب القػػػػ والحخكػػات المضبخالضػػة والقػمضػػة وأعزػػاء
ومخيجؼ الحدب الػششي الجيسقخاشي السشحل بعج الثػرة ،فحجثت صجامات دامضة أماـ االتحادية ،وتراعجت
السصالب الشقابضة والعسالضة ،واتدع حجػع االنقدػاـ وتجسػع معارضػػ الػخئضذ فػي مضػجاف التحخيػخ وأمػاـ قرػخه
في االتحادية وانتقل بعس أنرار الخئضذ السعدوؿ مخسي إلى مضجاف الشيزة أماـ جامعة القاىخة ،واحتذج
غالبضة أنرار الخئضذ في اعتراـ مفتػح في مضجاف رابعة العجوية في مجيشة نرخ.1
أعمش ػػت حخك ػػة تس ػػخد ع ػػغ  30يػنض ػػػ /حديػ ػخاف 2013ـ الض ػػػـ السشذ ػػػد وشالب ػػت بع ػػدؿ الػ ػخئضذ دمحم مخس ػػي
وصػ َػع َجت مػػغ ىجساتيػػا عمػػى م اخكػػد ومق ػ اخت حػػدب الحخيػػة والعجالػػة الحػػاكع وجساعػػة اإلخ ػػاف السدػػمسػف،
َ
وضيػػخ فػػي ىػػحه المحطػػة انحضػػاز السؤسدػػة العدػػكخية لرػػالح حخكػػة تسػػخ وجبيػػة اإلنقػػاذ ،وتػػع الػػتحفع عمػػى
الخئضذ وشاقع الخئاسة وبعج شيخ مغ احتجازه تع عخضو أمػاـ القزػاء بيػجؼ محاولػة تسخيػخ االنقػبلب الف
الخئضذ لع يقخ بحخكة عدلو ،ووضعت لو عجة تيع أىسيا قتل الثػار أماـ قرخ االتحادية والتخابخ مػع قػػػ
خارجضػػة ،وقامػػت الحكػمػػة السعضشػػة مػػغ السؤسدػػة العدػػكخية وال ػخئضذ السؤقػػت السعػػضغ أيزػػا مػػغ السؤسدػػة
العدكخية بإغبلؽ عجد مغ وسائل اإلعبلـ السقخبة مغ جساعة اإلخػاف ومقخاتيا ،وتتابع مشيج قسع الحخيات
بإدارة مباشػخة مػغ قبػل الجػضر وقائػجه العػاـ عبػج الفتػاح الدضدػي ،حضػث تػع تذػكضل و ازرة ججيػجة شػكميا حػازـ
البببلوؼ شسمت وزراء مغ جبية اإلنقاذ بسضػليع القػمضة والمضبخالضة.2

إجياض الثػرة”2012 ،ـhttp://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=24062012&id=9190abc5a1687807 - ،
8216-4d90-4c5b-ef26
1

أحسج فيسي ،مرخ  - 2013دراسة تحمضمضة لعسمضة التحػؿ الدضاسي في مرخ  ،مخاحميا ،ومذكبلتيا ،وسضشاريػىات السدتقبل2012 ،ـ ،

ص،110

و،127

محسػد

و. 173

بجر،

"حػار

ساخغ

مؤسذ

مع

حخكة

تسخد"

2013ـ،

 .https://www.youtube.com/watch?v=JzZu6VKNVRwعبلء األسػاني" ،لػ حرمت حخكة تسخد عمى  15ممضػف تػقضع سضتع إقراء

مخسي فػ ار"2013 ،ـhttps://www.youtube.com/watch?v=-eV7X-P-CqQ .

2

سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ ،دار البذضخ والعمػـ ،الصبعة  ،1مخكد الحزارة لمجراسات الدضاسضة ،القاىخة –

مرخ،

2014ـ،

ص،43

ص110
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 -2:4تذكيل لجشة الخسديغ لرياغة الجستػر:
كاف مغ السقخر حدػب خصػة خارشػة الصخيػق االنتقالضػة بعػج عػدؿ الػخئضذ مخسػي عػجـ َحػل مجمػذ الذػػرػ
السشتخب في في عيج مخسي ،ونرػت نفػذ الخصػة عمػى إجػخاء تعػجيبلت عمػى دسػتػر 2012ـ دوف إلغػاء
الجستػر بالكامل ،وكاف مغ السقخر وضع مضثاؽ شخؼ إعبلمي وتصبضق العجالػة االنتقالضػة ،كػل ىػحه الػعػػد
وغضخىا والكثضخ مغ الػعػد الدضاسضة واالقترادية لع يتع انجازىا وتع التشكخ ليا.1
ُش ِكَمت لجشة الخسدضغ لرضاغة الجستػر بػشفذ الصخيقػة التػي شػكمت فضيػا المجػاف الدػابقة ،بػل كانػت المجػاف
الدػػابقة أكثػػخ تجاندػػا مػػع روح الشرػػػص الجسػػتػرية وىػػي مشتخبػػة مػػغ البخلسػػاف ،فمجشػػة الخسدػػضغ لضدػػت
مشتخبة وولجت مغ رحع إعبلف دستػرؼ اقخه السجمذ العدكخؼ ،وحافطػت المجشػة عمػى نفػذ نسػط العزػػية
ف ػػي المج ػػاف الد ػػابقة ،وش ػػسمت ف ػػي عز ػػػيتيا مسثم ػػضغ ع ػػغ األزى ػػخ والكشضد ػػة والج ػػضر والشقاب ػػات واألحػ ػداب
والشخػبَ ،خَمػت ىػػحه المجشػة مػػغ أؼ عزػػ مشتخػب ،وتػػػلى رئاسػة ىػػحه المجشػة عسػخو مػسػػى وىػػ الدضاسػػي
المضب اخلػي والسخشػػح الخئاسػي الدػػابق حضػػث يشحػجر مػػغ نفػػذ السشطػمػة التقمضجيػػة وىػػػ بضخوق اخشػي َع ِسػ َػل رئضدػػا
لػزراء مرخ في عيج مبارؾ وأمضغ عاـ سابق لجامعة الجوؿ العخبضة.2
انتيت لجشة الخسدضغ مغ وصضاغة مػاد الجستػر في وقت تجػاوز الفتػخة القانػنضػة السدػسػح بيػا وفػق قػانػف
لجشػػة صػػضاغة الجسػػتػر ال ػػارد فػػي اإلعبلنػػات الجسػػتػرية ،وفػػي ىػػحا الجسػػتػر حرػػل االسجمػػذ العدػػكخؼ-
عمى امتضازات تفػؽ ما حرل عمضو في المجاف الدابقة وحافع عمػى امتضػازات بعزػا مػغ شػخكاء االنقػبلب،
ووضع نرػص تحتسل السضػعة حػؿ مجنضة الجولة وىػيتيا ،رغع الخبلفات الكبضخ بػضغ األعزػاء إال أف –
 . https://www.youtube.com/watch?v=JzZu6VKNVRwعبلء األسػاني" ،لػ حرمت حخكة تسخد عمى  15ممضػف تػقضع سضتع إقراء
مخسي فػ ار"2013 ،ـhttps://www.youtube.com/watch?v=-eV7X-P-CqQ .

1

سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ2014 ،ـ ،ص .43عسخو الذػبكي ،وكساؿ اليمباوؼ– لقاء" ،مقخر لجشة نطاـ

الحكع

لجشة

في

لتعجيل

الخسدضغ

الجستػر"،

2013ـ،

https://www.youtube.com/watch?v=J6BCL8AO6w0&list=PLHji8pBgj6_BYXowv4Dq5QBClwgU0Ox1P

2

عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة ،2015 ،ص . 72عسخو الذػبكي ،وكساؿ اليمباوؼ– لقاء" ،مقخر لجشة

نطاـ

الحكع

في

لجشة

الخسدضغ

لتعجيل

الجستػر"،

2013ـ،

https://www.youtube.com/watch?v=J6BCL8AO6w0&list=PLHji8pBgj6_BYXowv4Dq5QBClwgU0Ox1P
انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

179

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

السجمػذ العدػػكخؼ -اسػػتصاع إقشػاع الفخقػػاء وتأجضػػل الخػبلؼ ممػحػػا بخصػػخ جساعػة اإلخػػاف واألزمػػات التػػي
تعاني مشيا الجولة عمى الرعضج الجاخمي والخارجي.1
تػػع االسػػتفتاء عمػػى الجسػػتػر فػػي أوضػػاع صػػعبة حضػػث االعتقػػاالت والقتػػل والسحاكسػػات ،وتػػع تحجػػضع الخقابػػة
الخارجضة والجاخمضة عمى االسػتفتاء ،وإلغػاء الفػخز فػي المجػاف الفخعضػة ،وأعمػغ عػغ ندػبة تأيػج لمجسػتػر تفػػؽ
.2%90
مارسػػت حكػمػػة حػػازـ البػػببلوؼ أقرػػى مدػػتػيات القسػػع بػػجعع مباشػػخ مػػغ السؤسدػػة العدػػكخية ،وتػػع فػػس
اعتراـ رابعة والشيزة في  14أغدصذ /آب 2013ـ بالقػة الباشذة وراح ضحضتو أالؼ القتمى ،ومػرس
نف ػػذ األس ػػمػب أم ػػاـ مد ػػجج الفػ ػتح ف ػػي رمد ػػضذ  16اغد ػػصذ /آب 2013ـ وتف ػػاقع اعت ػػجاء األم ػػغ عم ػػى
مطػػاىخات أنرػػار الػخئضذ السعػػدوؿ التػػي لػػع تتػقػػف مشػػح  25يػنضػػػ /حديػخاف 2013ـ لغايػػة يػنضػػػ /حديػخاف
2015ـ رغػػع بصػػر رجػػاؿ األمػػغ وبمصجضػػة الشطػػاـ العدػػكخؼ وبعػػس األىػػالي مػػغ أنرػػار انقػػبلب ،ىػػحه
السطػػاىخات لػػع تتػقػػف فػػي حضشػػو وش ػػاؿ فت ػخة شػيمػػة بعػػج عػػدؿ ال ػخئضذ وكانػػت فػػي ترػػاعج مدػػتسخ حضػػث
أضضف إلضيا شبلب الجامعات واالعترامات الشقابضة والعسالضػة ،وقػػػ شػبابضة ثػريػة كانػت معارضػة لشطػاـ
مخسي واإلخػاف مثل حخكة  6ابخيل والذباب االشتخاكي الثػرؼ ومدضحضػف ضج االنقبلب.3
 -3:4استقالة حكػمة حازـ الببالكي:
تحت ضغط االعترامات والسطاىخات واالحتجاجات الستتالضة وتػجىػر األمػغ واإلخفػاؽ االقترػادؼ قػجمت
حكػمة حػازـ البػببلوؼ اسػتقالتيا بعػج ثسانضػة أشػيخ مػغ مسارسػة عسميػا تحػجت ضػغط شػجيج أسػيع فػي تأكػل
1

عسخو

الذػبكي،

وكساؿ

اليمباوؼ–

لقاء،

"مقخر

لجشة

نطاـ

الحكع

في

لجشة

الخسدضغ

لتعجيل

الجستػر"،

2013ـ،

https://www.youtube.com/watch?v=J6BCL8AO6w0&list=PLHji8pBgj6_ BYXowv4Dq5QBClwgU0Ox1P

2

تياني الجبالي" ،دستػر مرخ ولقاء مع السدتذارة تياني الجبالي في ثاني أياـ االستفتاء عمي الجستػر"،2014 ،

 . https://www.youtube.com/watch?v=ceTeQ4IhNo8يػسف الحدضشي" :حازـ البببلوؼ "فيمػؼ االقتراد" لع يفي بػعػده"2014 ،ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=5Hc3CKig32k

3

تياني الجبالي" ،دستػر مرخ ولقاء مع السدتذارة تياني الجبالي في ثاني أياـ االستفتاء عمي الجستػر"،2014 ،

 . https://www.youtube.com/watch?v=ceTeQ4IhNo8يػسف الحدضشي" :حازـ البببلوؼ "فيمػؼ االقتراد" لع يفي بػعػده"2014 ،ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=5Hc3CKig32k
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شػػعبضة السذػػضخ عبػػج الفتػػاح الدضدػػي ،وإرىػػاؽ صػػفػؼ انقػػبلب  3يػلضػػػ /تسػػػز 2013ـ ويقػػاؿ بػػاف اسػػتقالة
البببلوؼ كانت متػقعة الف القػػ القػمضة والشاصخية السؤيجة لمجضر رفزت حكػمة البػببلوؼ مشػح الدػاعات
األولى لتذكضميا الف سضاساتيا االقترادية لضبخالضة بالكامل وتؤمغ بالدػػؽ الحػخة ،بضشسػا يؤكػج أنرػار التضػار
القػمي واألحداب الشاصخية عمى فكخة االنفتاح عمى روسضا ،وىحا ما عبخ عشػو السذػضخ عبػج الفتػاح الدضدػي
عشػػج زيارتػػو لسػسػػكػ ،حضػػث كانػػت زيػػارة غضػػخ مػفقػػة ألنيػػا أغزػػبت الغػػخب والػاليػػات الستحػػجة األمخيكضػػة،
وضػػاعفت مػػغ عدلػػة االنقػػبلب عمػػى الرػػعضج الخػػارجي ،أيزػػا رغبػػة الدضدػػي فػػي التخشػػح لسشرػػب الخئاسػػة
أسيع في إرباؾ مذيج سضصخة السؤسدة العدكخية مؤقتا.1
وكانت تزغط كل مغ السسمكة العخبضة الدعػدية ودولة اإلمارات العخبضػة الستحػجة عمػى الدضدػي لتسشعػو مػغ
التخشح بيجؼ الحفاظ عمى مرالحيا ،وألنيا تستمظ خصة بجيمة تتسثل فػي الػجفع بػػزيخ الصضػخاف السػجني فػي
عيػػج حكػمػػة احسػػج نطضػػف ومخشػػح الخئاسػػة الدػػابق الفخيػػق احسػػج شػػفضق لتخشػػح لسشرػػب الػخئضذ ،مػػع بقػػاء
الدضد ػػي ف ػػي مشر ػػب القائ ػػج الع ػػاـ لمقػ ػػات السد ػػمحة حت ػػى ال تتآك ػػل ش ػػعبضتو بذ ػػكل كبض ػػخ ،الف تح ػػجيات
ومذكبلت مرخ كبضخ وضخسة ال يقجر عمضيا أؼ رئضذ قادـ في مثل ىحه الطػخوؼ الرػعبة التػي تعضذػيا
مرخ.2
فالجضر عشجما يتػلى إدارة السخحمة االنتقالضػة يعسػل عمػى السحافطػة عمػى أدواره وتعطػضع مكاسػبو وامتضا ازتػو،
وىشا يربح خص اخ وعائقا لمتحػؿ الجيسقخاشي .وبالتالي فإف الجضر يسكغ اف يكػف شخيكا مع قػػ أخخػ وال
يجب أف يكػف قائجا لمسخحمة االنتقالضة ،بل يجب أف يشتخب مجمذ تأسضدػي يتػػلى إعػادة صػضاغة الجسػتػر
كمبشة أولى لبشاء الشطاـ الججيج.
1

تياني الجبالي" ،دستػر مرخ ولقاء مع السدتذارة تياني الجبالي في ثاني أياـ االستفتاء عمي الجستػر"،2014 ،

 . https://www.youtube.com/watch?v=ceTeQ4IhNo8يػسف الحدضشي" :حازـ البببلوؼ "فيمػؼ االقتراد" لع يفي بػعػده"2014 ،ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=5Hc3CKig32k
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.https://www.youtube.com/watch?v=J6BCL8AO6w0&list=PLHji8pBgj6_BYXowv4Dq5QBClwgU0Ox1P

الحدضشي" :حازـ البببلوؼ "فيمػؼ االقتراد" لع يفي بػعػده"2014 ،ـhttps://www.youtube.com/watch?v=5Hc3CKig32k ،
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وأخض اخ يرعب عمى – السجمذ العدكخؼ -إدارة مؤسدات الببلد السجنضة الحجيثة وفػق ترػػر تشسػػؼ يحقػق
نس ػػػ اقتر ػػادؼ ويكف ػػل ق ػػضع الحخي ػػة والعجال ػػة االجتساعض ػػة والسد ػػاواة والحخي ػػات العام ػػة ،وير ػػعب عمض ػػو ح ػػل
مذػػكبلت الػػببلد فػػي ضػػل مػػا تعضذػػو مرػػخ واإلقمػػضع مػػغ تحػػالت صػػعبة وسػػضػلة أحػػجاث كبضػخة ،والف مرػػخ
الضػـ لضدت بأوضاع وضخوؼ وتحجيات مرخ في العيج الشاصخؼ.
 -5الشتائج كالتػصيات:
 -1:5خالصة الجراسة:
امتمكػػت السؤسدػػة العدػػكخية رؤيػػة لمتعامػػل مػػع تصػػػرات مذػػيج ثػػػرة  25يشػػايخ 2011ـ ،وتعاممػػت بيػػجوء
وروية مع مػجة الثػرة في بجاياتيا ،وتسكشت مغ استضعابيا ،واستصاعت السؤسدػة العدػكخية جمػب جػدء مػغ
القػػ الثػرية إلى جانبيا في كل مخحمة ،راىشت عمى تجدئة الرف الثػرؼ ،ونجحت في ذلظ.

1

تسكشػػت السؤسدػػة العدػػكخية مػػغ ضػػخب قػػػػ الثػػػرة مػػع بعزػػيا الػػبعس ،عبػػخ ارتكبػػت مجػػازر فػػي بػػجايات
الثػرة مثل أحجاث شارع دمحم محسػد وشارع مدبضخو ،والحخس الثػرؼ والسشرة والشيزة ورابعة العجوية،...
ولع تحاسب.
اسػػتغمت التحػػالت السجنضػػة والجسػػتػرية فػػي تعديػػد الفخقػػة بػػضغ فئػػات الذػػعب وقػػػػ الثػػػرة ،ومػػع مػػخور الػقػػت
ازدادت تمظ الخبلفات بضت القػػ الثػرية.
 -2:5نتائج الجراسة:
ال يجػز عمى أؼ ثػرة أف تشذغل بتحػالت دستػرية وانتخابضة قبل إتساـ أىػجافيا الثػريػة ،والػتخمز مػغ كػل
ما يختبط بالحقبة الساضضة ،وأنراؼ الثػرات ىي مقبخة الثػار.2

1
2

عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة ،2015 ،ص ،61و.72
سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ ،2014 ،ص 30-27
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اسػػتفخدت السؤسدػػة العدػػكخية فػػي مجسػػل فئػػات الثػػػرة عمػػى حػػجػ ،سػػضسا أثشػػاء تح ػػالت السذػػيج السرػػخؼ،
وارتكبػت مجػازر بحقيػا مشفػخدة ،وامتمكػت مرػادر قػػة ،تتسثػل بالجولػة العسضقػة ،واألجيػدة السجنضػة والعدػكخية
السشطسة ،ومػارد مالضة خاصة ،ووسائل إعبلـ ،وشبكة معمػمات واسعة ،مسا جعل مشيا القػة األولى.
اسػػتصاعت السؤسدػػة العدػػكخية التزػػضضق عمػػى جساعػػة اإلخ ػػاف السدػػمسضغ ،ومحاص ػختيا وعدليػػا عػػغ بػػاقي
قػػ الثػرة ،وترفضتيا رويجا ،نجحت الثػرة السزادة ،وتسكشت السؤسدة العدكخية بعج اقل مغ عاـ ونرف
بعج انجالع ش اخرة ثػرة يشايخ مغ اليضسشة الكاممة عمى الحكع والدمصة في مرخ.
الثػرة لع تدتكسل مدارىا في مرخ بعج تشحي الخئضذ الدابق مبارؾ عغ الحكع ،وىي لع تشجح في مخاقبة
السخحمة االنتقالضة بل سمستيا لمسؤسدة العدكخية وىشا وقع الخصأ .إضافة إلى تخؾ مدار األحجاث لثشائضة
الجضر  /اإلخػاف السدمسضغ.

1

نتضجة لسا سبق ذكخه فإف السؤسدة العدكخية في مرخ وضفت إحجاث الثػرة السرخية والسخحمة االنتقالضة
إلعادة بشاء الشطاـ الدضاسي السرخؼ حضث ساىست في إدارة الحخاؾ الثػرؼ مغ اجل مشع التغضضخ الدضاسي
وإعاقة التحػؿ الجيسقخاشي.

1

أحسج فيسي ،مرخ  - 2013دراسة تحمضمضة لعسمضة التحػؿ الدضاسي في مرخ  ،مخاحميا ،ومذكبلتيا ،وسضشاريػىات السدتقبل2012 ،ـ،152 ،

و . ،110 ،71عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة2015 ،ـ  ،ص59
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 -3:5صفحة السخاجع:
أ .كتب:
 .1أحسج فيسي ،مرخ  - 2013دراسة تحمضمضة لعمسمضة التحػؿ الدضاسي في مرخ  ،مخاحميا،
ومذكبلتيا ،وسضشاريػىات السدتقبل ،البضاف  -مخكد البحػث والجراسات ،الصبعة األولى2012 ،ـ.
 .2أسامة دمحم أبػ نحل ،الثػرة العخابضة :قخاءة ججيجة ،جامعة األزىخ-غدة-كمضة اآلداب-قدع التاريخ،
2008ـ.
 .3أسامة عبج عمي خمف ،الجستػر والتعجيل الجستػرؼ في الجوؿ العخبضة ،قخاءة في تعجيبلت الجستػر
السرخؼ ،مجمة جامعة بغجاد العجد  ،200لعاـ 2012ـ.
 .4أنصػاف مدخة ،وربضع قضذ ،صضاغة الجساتضخ في التحػالت الجيسقخاشضة  -الخبخات العخبضة والجولضة
مغ مشطػر مقارف ،وقائع السؤتسخ الحؼ عقجتو مؤسدة الدمع األىمي الجائع ،بضخوت ،لبشاف،
2013ـ.
 .5جخيجة الػقائع السرخية ،دستػر الجسيػرية السرخية 16 ،يشايخ 1956ـ ،العجد  5مكخر ،عجد
غضخ اعتضادؼ.
 .6سضف عبج الفتاح ،السخحمة االنتقالضة  -قخاءة في السذيج السرخؼ ،دار البذضخ والعمػـ ،الصبعة ،1
مخكد الحزارة لمجراسات الدضاسضة ،القاىخة – مرخ2014 ،ـ.
 .7عبج الفتاح ماضي ،العشف والتحػؿ الجيسقخاشي في مرخ بعج الثػرة ،دار البذضخ لمثقافة والعمػـ،
الصبعة األولى2015 ،ـ.
 .8عسخ شػسػف ،البعثات العمسضة في عيج دمحم عمي ثع عيج عباس األوؿ وسعضج ،مصبعة صبلح
الجيغ باإلسكشجرية1934 ،ـ.
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ب .مقاالت:
 .1إبخاىضع العضدػؼ“ ،اإلعبلف الجستػرؼ حمقة ججيجة في مدمدل إجياض الثػرة” ،في:أخبار الذخوؽ24 ،
يػنضػ/حديخاف2012ـ،
http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=24062012&id=9190abc5a1
687807-8216-4d90-4c5b-ef26
 .2أمضشة الجمػؼ " ،الغخياني ييجد باالندحاب مغ رئاسة تأسيدية الجستػر" ،في :أخبار الذخوؽ26 ،
يػنضػ/حديخاف2012ـ،
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26062012&id=bdf0a7972dd2-4fff-a2a6-2ec3389cd599
 .3زي ػػاد بي ػػاء ال ػػجيغ" ،لجشػػػػة الجسػػػػتػر كأزمػػػػة التػافػػػػق" ،ف ػػي :أخب ػػار الذ ػػخوؽ 20 ،م ػػارس/آذار 2012ـ،
http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19032012& id=6171155d3c7a-4134-9744-b262e007df43
 .4خالج الذامي" ،مرخ :حكع ججيج لمسحكسة الجستػرية يمغي قخار مخسي بإعادة البخلسػاف السشحػل" ،لشػجف-
القػ ػ ػػجس العخبػ ػ ػػي( ،العػ ػ ػػجد11 ،7176تسػز/يػلضػ ػ ػػػ2012ـ)،عػ ػ ػػجد الرػ ػ ػػفاحات،20الرػ ػ ػػفحة1و.3
http://www.alquds.co.uk/todaypages/all.pdf
 .5خالج يػسػف ” ،استئثار اإلسالـ الدياسي بػضع الجستػر يؤدي لالستبجاد باسع الػجيغ” ،أخبػار مرػخ،
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي :صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحضفة الذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخوؽ12،يػنضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ/حديخاف،2012
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12062012&id=e4d77f2cd2323
afff1e-a611-4b61-34b0-c
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 .6عادؿ الػجرجمي " ،أحػداب الجبيػة الػششيػة تصالػب العدػكخي بإصػجار إعػالف دسػتػري قبػل اإلعػادة" ،فػي:
السرخؼ الضػـ4 ،يػنضػ/حديخاف2012ـhttp://www.almasryalyoum.com/node/894991 ،
 .7عساد الفقي" ،الجستػر ..الحالة السرخية (أسئمة كإجابات في ضػء الجساتيخ السقارنػة" ،السشطسػة العخبضػة
لحقػؽ اإلنداف( ،د.ط)( ،د.د)عاـ 2012ـ.
 .8معتػد بػاهلل عبػج الفتػاح" ،الجسػتػر صػشجكؽ مفتػػح" ،في:مػقػع صػحضفة اخبارالذػخوؽ5 ،يشايخ/كػانػف ثػػاني
2012ـ،
 http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05012012&id=7f020954f90d-4961-802e-0f78194beea7
 .9وكالػة األنبػػاء الفخندػػضة" ،الفخندػػضة تعػػجيبلت فػػي اإلعػبلف الجسػػتػرؼ لسػػشح «العدػػكخؼ» صػػبلحضات تذػخيعضة
ومالضة" ،في :السرخؼ الضػـ/17 ،يػنضػ/حديخاف 2012ـ.

ج .مقابالت كحػارات كلقاءات فزائية (يػتيػب):
 .1إبػ ػخاىضع دروي ػػر ،لق ػػاء م ػػع "إبػػػخاىيع دركيػػػر الفقيػػػو الجسػػػتػري ،التعػػػجيالت الجسػػػتػرية كالجسعيػػػة
التأسيدػػػػػػػػػػػػػػػية" ،مر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخر19 ،م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس/اذار2012ـ،الحض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة مباش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ.
http://www.youtube.com/watch?v=2UPsQYGdA6U
 .2إبخاىضع عضدػى" ،يعمق عمى حكػمة ىذػاـ قشػجيل ،فزػائية القػاىخة كالشػاس" ،بخنػامج ىشػا القػاىخة18 ،
نػفسبخ 2012ـhttps://www.youtube.com/watch?v=wyaEtV3XWrw.
 .3أحج الصضب ،مؤتسخ صػحفي" ،مذػيخة األزىػخ الذػخيف ،حػػؿ كثيقػة األزىػخ بذػأف مدػتقبل مرػخ"،
أخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار مباش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخة20 ،يػنضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ/حديخاف 2011ـ ،مرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ األولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى،
http://www.youtube.com/watch?v=1R7ND7J9vbo
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 .4تياني الجبػالي" ،دستػر مرػخ كلقػاء مػع السدتذػارة تيػاني الجبػالي فػي ثػاني أيػاـ االسػتفتاء عمػي
الجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػر" ،ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار أجختػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو قشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة التحخيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ ،يػنضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ /حدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخاف ،2014
https://www.youtube.com/watch?v=ceTeQ4IhNo8
 .5تياني الجبالي" ،مرخ لضدت تخكضا والجضر السرخؼ يختمف عغ نطضػخه التخكػي" ،حػػؿ وثضقػة الػجكتػر
عمػ ػ ػػي الدػ ػ ػػمسي ،مػ ػ ػػع أسػ ػ ػػامة كسػ ػ ػػاؿ ،بخنػ ػ ػػامج نػ ػ ػػادؼ العاصػ ػ ػػسة ،نػ ػ ػػػفسبخ /تذ ػ ػ ػخيغ ثػ ػ ػػاني 2011ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=ErJfb69GmgA
 .6عبلء األسػػاني" ،لػ حرػمت حخكػة تسػخد عمػى  15مميػػف تػقيػع سػيتع إقرػاء مخسػي فػػ اًر" ،شػبكة
يقػػضغ اإلخباريػػة ،مػػايػ /أيػػار 2013ـhttps://www.youtube.com/watch?v=-eV7X-P- .
CqQ
 .7عسػػخو الذػػػبكي ،وكسػػاؿ اليمبػػاوؼ– لقػػاء" ،مقػػػخر لجشػػػة نطػػػاـ الحكػػػع فػػػي لجشػػػة الخسدػػػيغ لتعػػػجيل
الجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػر" ،فزػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائضة الذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخوؽ ،أيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػؿ /سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبتسبخ 2013ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=J6BCL8AO6w0&list=PLHji8pBgj6_BYXo
wv4Dq5QBClwgU0Ox1P
 .8دمحم السدمساني" ،يفتح الشار عمي ىذاـ قشجيل :ق أخ استقالة السجمذ االستذاري لسحػر قشاة الدػيذ
مػػػػػػػػػػػػػػغ الجخايػػػػػػػػػػػػػػج" ،قش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة دري ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،بخنػػ ػ ػ ػ ػ ػػامج الصبع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األول ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،أبخي ػ ػ ػ ػ ػ ػػل /نضد ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف 2013ـ،
https://www.youtube.com/watch?v=tnw19M28Tys
 .9دمحم محدػػػب" ،مزػػسػف الجسػػتػر السرػػخي الججيػػج" ،فزػػائضة الجدي ػخة ،بخنػػامج بػػبل حػػجود ،ديدػػسبخ/
كانػف أوؿ2012 ،ـhttps://www.youtube.com/watch?v=BKb5frr9l34،
.10

محسػد بػجر" ،حػار سػاخغ مػع مؤسػذ حخكػة تسػخد" ،فػي بخنػامج فػي السضػجاف ،فزػائضة التحخيػخ،

أيمػؿ /سبتسبخ 2013ـhttps://www.youtube.com/watch?v=JzZu6VKNVRw ،
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.11

مرػػصفى بكػػخؼ" ،ح ػػار مػػع مرػػصفى بكػػخي ،يػػخى كجػػػب صػػياغة الجسػػتػر بإش ػخاؼ السجمػػذ

العدػػكخي كالبخلسػػاف باشػػل" ،الذػػعب يخيػػج حمقػػة معػػادة10 ،يػنضػ/تسػػػز2012ـ ،فزػػائضة التحخيػػخ.
http://www.youtube.com/watch?v=Cj5M6-Rbqt4
.12

مسػػجوح شػػاىضغ ،ودمحم سػػمضع الع ػػا ،ح ػػار مػػع "المػػػػاء مسػػػجكح شػػػاىيغ ،د.دمحم سػػػميع العػػػػا ،حػػػؿ

الجسػػتػر كالتعػػجيالت الجسػػتػرية" ،بخنػػامج كػػبلـ الشػػاس ،تذػخيغ أوؿ/أكتػػػبخ 2011ـ ،فزػػائضة الحضػػاة
مباشخhttp://www.youtube.com/watch?v=RFNOw7L_a1k.،
.13

نادر بكػار" ،حكػمػة ىذػاـ قشػجيل تشتقػل مػغ فذػل إلػى فذػل بامتيػاز" ،بخنػامج جسمػة مفضػجة ،قشػاة

 mbcمر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ ،مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس /أذار ،2013
https://www.youtube.com/watch?v=B7ZAtjJM2Vo
.14
tv

يػسف الحدضشي" :حازـ الببالكي "فيمػي االقتراد" لع يفي بػعػده" ،بخنامج تبثو فزائضة
السرخية،

فبخايخ/

شباط

on

2014ـ،

https://www.youtube.com/watch?v=5Hc3CKig32k
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الػاقع الدياسي كاالقترادي كمشاخ األعساؿ في دكؿ MENA
Political and economic reality and business climate in the MENA region
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السمخز:
تيجؼ ىحه الػرقة البحثضة إلى تقضضع الػاقع الدضاسي واالقترادؼ في دوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا ) ،(MENAوذلظ باستخجاـ
مؤشخات سيػلة مسارسة أنذصة األعساؿ ومؤشخات الحخية االقترادية ومؤشخات الحػكسة وتأثضخىا عمى مشاخ األعساؿ وجحب االستثسار األجشبي
السباشخ وعمى تجفق رأس الساؿ والشسػ االقترادؼ في السشصقة وخمرت الػرقة البحثضة إلى أف البضئة التشطضسضة والقانػنضة واالستقخار الدضاسي
واالقترادؼ ليا تأثضخ كبضخ عمى مشاخ األعساؿ في دوؿ )(MENA
الكمسات السفتاحية :االستقخار الدضاسي ،األداء االقترادؼ ،سيػلة مسارسة أنذصة األعساؿ ،الحخية االقترادية ، ،دوؿ الػ ػ ()MENA

Abstract:
This paper aims to assess the political and economic realities in the Middle East and
)indicators of economic ،Using indicators of the ease of doing business،North Africa (MENA
attracting foreign ،freedom and indicators of governance and their impact on the business climate
capital flows and economic growth in the region. The paper concludes that the ،direct investment
regulatory and legal environment and political and economic stability have a significant impact on
)the business climate in (MENA
economic ،ease of doing business،economic performance،Keywords: political stability
MENA countries،freedom

1

شالب دكتػراه ،عزػ مخبخ البحث في التشسضة السحمضة و تدضضخ الجساعات السحمضة – جامعة معدكخ

2

شالب دكتػراه ،عزػ مخبخ البحث في التشسضة السحمضة و تدضضخ الجساعات السحمضة – جامعة معدكخ
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السقجمة:
لقج اتدست اقتراديات بمجاف مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا بعجـ االستقخار االقترادؼ
والرخاعات الدضاسضة وأحجاث الخبضع العخبي ومع ذلظ فقج واصمت السشصقة العسل بػتضخة مصخدة إلصبلح
بضئة األعساؿ وىحا ما أكجتو مجسػعة البشظ الجولي في العجد الخامذ عذخ مغ تقخيخىا الحؼ يخاقب سيػلة
مسارسة أنذصة األعساؿ ،ووجج التقخيخ الحؼ صجر تحت عشػاف مسارسة أنذصة األعساؿ  2018اإلصبلح
مغ أجل إيجاد الػضائف أف  13بمجا مغ االقتراديات العذخيغ في السشصقة َّنفحت ما مجسػعو 29
إصبلحا لتحدضغ بضئة األعساؿ ،لضرل إجسالي عجد اإلصبلحات التي ُنِّفحت في السشصقة في الخسدة عذخ
عاما الساضضة إلى  ،292وحمت جضبػتي بسخكد ضسغ أفزل عذخة بمجاف في تحدضغ بضئة األعساؿ في
العالع ىحا العاـَّ ،
ونفحت السسمكة العخبضة الدعػدية ،وىي أكبخ اقتراد في السشصقة ،ستة إصبلحات مشيا
تحدضغ كفاءة نطاـ إدارة األراضي مغ أجل تبدضط إجخاءات تدجضل السمكضة ،كسا نفحت كل مغ اإلمارات
ومرخ والسغخب وغضخىا مغ دوؿ السشصقة جسمة مغ اإلصبلحات مدت المػائح الخاصة بتديضل مسارسة
أنذصة األعساؿ وحساية السدتثسخيغ ،1باإلضافة إلى ذلظ أف دوؿ ) (MENAعسمت عمى إقامة نطاـ
اقترادؼ قػؼ مبشي عمى الحخية االقترادية وإقامة مؤسدات ذات جػدة وكفاءة وعمى ضػء ىحا سشدمط
الزػء عغ ما مجػ تأثضخ العػامل الدضاسضة واالقترادية في دوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا عمى مشاخ
األعساؿ؟
ولئلجابة عغ اإلشكالضة السصخوحة في ىحه الػرقة البحثضة سشقدع الجراسة وفقا لسا يمي  :عخض مػجد
عغ بعس األدبضات والجراسات الدابقة في ىحا السجاؿ  ،وتقضضع الػاقع الدضاسي واالقترادؼ في دوؿ
الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا ) ،(MENAوإبخاز العػامل التي مغ شأنيا التأثضخ عمى مشاخ األعساؿ في
السشصقة.
1

World Bank, Middle East and North Africa Economies Improve Their Business Climate, Despite Daunting
Challenges: Doing Business http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/middle-east-andnorth-africa-economies-improve-their-business-climate-despite-daunting-challenges-doing-business, 2017
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 .1عرض موجز عن بعض األدبٌات السابمة:
اتفقت معطع الجراسات واألدبضات الدابقة عمى أف العػامل الدضاسضة واالقترادية ليا تأثضخ كبضخ عمى
مشاخ األعساؿ وعمى األداء االقترادؼ الكمي ،وأف عامل االستقخار الدضاسي واالقترادؼ مغ شأنو أف
ييضئ مشاخ األعساؿ في البمج ألجل تحقضق الشسػ االقترادؼ ونحكخ عمى سبضل السثاؿ:
دراسة قاـ بيا كل مغ  B. (2003)،& Sanchez-Robles،M.،Bengoaوالتي تدتكذف التفاعل
بضغ الحخية االقترادية واالستثسار األجشبي السباشخ والشسػ االقترادؼ لعضشة تتكػف مغ  18بمجا مغ
أمخيكا البلتضشضة لمفتخة  ،1999 – 1970تػصمت الجراسة إلى أف الحخية االقترادية في البمج السزضف
تذكل عامبل محجدا إيجابضا لتجفقات االستثسار األجشبي السباشخ،وأشارت نتائج الجراسة إلى أف االستثسار
األجشبي السباشخ يختبط ارتباشا إيجابضا بالشسػ االقترادؼ في البمجاف السزضفة ،غضخ أف البمج السزضف
يحتاج إلى رأس ماؿ بذخؼ كاؼ ،واستقخار سضاسي واقترادؼ ،وأسػاؽ حخة لجحب االستثسار

1

كفي دراسة لػ  C. (2007)،& Hefeker،M.،Busseوالتي تبحث عغ الخوابط الستعمقة بالسخاشخ
الدضاسضة والسؤسدات وتجفقات االستثسار األجشبي السباشخ ،لعضشة تزع  83بمجا نامضا لمفتخة مغ 1984
إلى  ،2003وتبضغ الشتائج أف استقخار الحكػمة ،وغضاب الرخاعات الجاخمضة والتػتخات العخقضة ،والحقػؽ
الجيسقخاشضة األساسضة ،والشطاـ القانػني ،عػامل حاسسة في تجفقات االستثسار األجشبي

2

كأبخزت دراسة ( P. (2012،Jadhavدور العػامل االقترادية والسؤسدضة والدضاسضة في جحب
االستثسار األجشبي السباشخ القتراديات دوؿ ( BRICSالب اخزيل وروسضا واليشج والرضغ وجشػب أفخيقضا)
لمفتخة السستجة مغ  2000إلى ، 2009وتبضغ أف حجع الدػؽ واالنفتاح التجارؼ محجدات ىامة لبلستثسار
األجشبي السباشخ وأف متغضخات االستقخار االقتراد الكمي واالستقخار الدضاسي وغضاب العشف  ،وفعالضة

1

Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence
from Latin America. European journal of political economy, 19(3), 529-545, 2003
2
Busse, M., & Hefeker, C. Political risk, institutions and foreign direct investment. European journal of political
economy, 23(2), 397-415, 2007
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الحكػمة ،والجػدة التشطضسضة ،ومكافحة الفداد ،والرػت والسداءلة ،وسضادة القانػف ليا تأثضخ إيجابي عمى
االستثسار األجشبي السباشخ.

1

كقاـ  N. (2013)،Bayraktarبجراسة لعضشة مغ الجوؿ الشامضة ،لمفتخة مغ ، 2010 - 2004
تبضغ نتائج الجراسة إلى أف البمجاف التي لجييا أفزل تختضب في "مسارسة أنذصة األعساؿ " ليا مضل كبضخ
في اجتحاب السديج مغ االستثسارات ،وأف التحدغ في مخاتب "سيػلة مسارسة األعساؿ " الستعمقة بديػلة
بجء الشذاط التجارؼ وسيػلة استخخاج تخاخضز البشاء والحرػؿ عمى الكيخباء وتدجضل السمكضة والحرػؿ
عمى االئتساف وحساية السدتثسخيغ وإنفاذ العقػد والتجارة عبخ الحجود ودفع الزخائب وتدػية حاالت
اإلعدار في البمجاف الشامضة ليا تأثضخ ايجابي عمى مشاخ األعساؿ

2

كسا أبخزت دراسة قاـ بيا  M. (2015)،& Brahim،A.،Jabriوالتي تبحث عغ تأثضخ
السحجدات السؤسدضة لتجفقات االستثسار األجشبي السباشخ في مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا خبلؿ
الفتخة  ، 2011-1984تػصل إلى أف السحجدات االقترادية الكمضة مثل االنفتاح ومعجؿ الشسػ وسعخ
الرخؼ
واالستقخار االقترادؼ تأثضخ كبضخ عمى تجفق االستثسار و تختبط السؤشخات السؤسدضة مثل االستقخار
الدضاسي وسضادة القانػف ارتباشا إيجابضا باالستثسار األجشبي السباشخ.

3

1

Jadhav, P. Determinants of foreign direct investment in BRICS economies: Analysis of economic, institutional
and political factor. Procedia Social and Behavioral Sciences, 37, 5-14, 2012
2
Bayraktar, N. Foreign direct investment and investment climate. Procedia Economics and Finance, 5, 83-92,
2013
3
Jabri, A., & Brahim, M. Institutional Determinants Of Foreign Direct Investment In MENA Region: Panel CoIntegration Analysis. Journal of Applied Business Research, 31(5), p2001, 2015
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 .2تمٌٌم الوالع السٌاسً وااللتصادي فً دول ):(MENA
سشخكد مغ خبلؿ دراستشا لتقضضع الػاقع الدضاسي واالقترادؼ لجوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا
) (MENAعل أىع السؤشخات التي تدتخجـ في تقضضع اإلشار العاـ لسشاخ األعساؿ باستخجاـ مؤشخات
الحػكسة العالسضة ومؤشخات سيػلة مسارسة أنذصة األعساؿ ،مؤشخات الحخية االقترادية.
 2.1مؤشخات الحػكسة في دكؿ الذخؽ األكسط كشساؿ إفخيقيا:
تبخز أىسضة الحػكسة مغ خبلؿ تيضئة مشاخ استثسارؼ وإشار قانػني وتشطضسي ،حضث يطيخ مدح
استقرائي قامت بو مجسػعة البشظ الجولي لمذخكات الستعجدة الجشدضات أف االستقخار الدضاسي واألمغ
والبضئة التشطضسضة ىي عػامل رئضدضة تحفد ق اخرات االستثسار 1والذكل ( )01-01يبخز تصػر مؤشخ
االستقخار الدضاسي في بعس دوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا
الشكل ( :)11-11تطور مؤشر االستمرار السٌاسً فً دول الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا
للفترة من 2111-1991
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Source: world governance indicators http://info.worldbank.org/governance/wgi/index

1

Report World Bank Group Global Investment Competitiveness, Foreign Investor Perspectives and Policy
Implications, 2017/2018
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حضث أف غضاب االستقخار الدضاسي لسجة شػيمة أثخ عمى مشاخ األعساؿ كسا وكضفا ووجييا نحػ
مجاالت تخمق وضائف قمضمة وىحا ما أكجت عمضو  ،Elena Ianchovichinaكبضخ الخبخاء االقتراديضغ
في مكتب مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا بالبشظ الجولي " ،إف عجـ استقخار األوضاع الدضاسضة
تخكد االستثسارات األجشبضة السباشخة
تدبب في تثبضط االستثسارات الداعضة لتحقضق الكفاءة ،مسا أدػ إلى ّ
في قصاعات الرشاعات االستخخاجضة واألنذصة غضخ القابمة لمتجاوؿ ،وتفاقع السذكبلت السقتخنة بالدضاسات
السمتػية واالستحػاذ الدضاسي التي كانت السشصقة تعاني مشيا قبل الخبضع العخبي".

1

حضث يؤثخ عجـ االستقخار الدضاسي والرخاع اإلقمضسي في السشصقة تأثض اخ كبض اخ عمى االستثسار
األجشبي السباشخ ،وقج أدت الرخاعات في البمجاف الػاقعة عمى مفتخؽ الصخؽ اإلقمضسي ،مثل العخاؽ
والجسيػرية العخبضة الدػرية ،إلى قصع الخوابط التجارية التقمضجية ،وخفس تجفقات االستثسار األجشبي
السباشخ في جسضع اقتراديات غخب آسضا ،وتسثل تخكضا والسسمكة العخبضة الدعػدية واإلمارات العخبضة
الستحجة حرة األسج مغ مخدوف االستثسار األجشبي السباشخ الػافج في السشصقة ،ومع ذلظ فإف قضاس
القجرة التشافدضة لبلقتراديات الفخدية في السشصقة لبلستثسار األجشبي السباشخ يختمف اختبلفا كبض اخ :ندبة
مخدوف االستثسار األجشبي السباشخ الجاخمي إلى الشاتج السحمي اإلجسالي تختمف مغ حػالي  6في السائة
في العخاؽ إلى حػالي  116في السائة في لبشاف ،وإف بعس اقتراديات غخب آسضا ،مثل البحخيغ ولبشاف
واإلمارات العخبضة الستحجة والسسمكة العخبضة الدعػدية ،تبخز في ذلظ الشطاـ أداء قػيا في اجتحاب االستثسار
األجشبي السباشخ.

2

1

World Bank, Better Quality Investments needed in the Middle East and North Africa Region to Boost Shared
Growth, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/10/better-quality-investments-middle-eastnorth-africa-region-boost-shared-growth , 2013
2
World Investment Report, Investment and the Digital Economy, UNITED NATIONS CONFERENCE ON
TRADE AND DEVELOPMENT,UNCTAD, http://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report2017/ , 2017
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وتطيخ الجراسة االستقرائضة لمبشظ الجولي لدشة  2017أف االستقخار الدضاسي واألمغ إلى جانب
االستقخار االقترادؼ ىي مغ الخرائز الخئضدة ألؼ بمج التي يجرسيا السجيخوف التشفضحيػف في الذخكات
متعجدة الجشدضات قبل أف يخررػا رأس الساؿ لسذخوع ججيج والذكل السقابل يبخز نتائج الجراسة
الذكل ( :)02-02أىسية االستقخار الدياسي كاالقترادي في جحب السدتثسخيغ األجانب

Source: Report World Bank Group 2017/2018 Global Investment Competitiveness

حضث أف االستقخار الدضاسي واالقترادؼ يمعب دور كبضخ في جمب االستثسار ،باإلضافة إلى
مؤشخات أخخػ والستعمقة بالبضئة القانػنضة والتشطضسضة ليا تأثضخ في تجفق رؤوس األمػاؿ لمبمج السزضف 1كسا
تؤثخ األوضاع الدضاسضة والسؤسدضة والتشطضسضة برػرة واضحة عمى مشاخ األعساؿ ال سضسا القػانضغ
والتذخيعات ومجػ تصبضقيا وضساف استس اخريتيا وثباتيا واتداقيا مع القػانضغ التجارية الجولضة

2

1

World Bank, How Developing Countries Can Get the Most Out of Direct Investment,
http://www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/publication/global-investment-competitiveness-report
,
2017
 2انًؤسسح انؼطتٛح نضًاٌ االستثًاض ٔائتًاٌ انظازضاخ ،يُاخ االستثًاض ف ٙانسٔل انؼطتٛح ; يؤشط ضًاٌ نجاشتٛح االستثًاض 2017 ،
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 تطور مؤشر الجودة التنظٌمٌة فً دول الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا للفترة:)13-13( الشكل
2111-1991 من
1,5
1,5
11

2015
2015
2016
2016

2013
2013
2014
2014

2011
2011
2012
2012

2009
2009
2010
2010

2008
2008
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2007
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2006
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2005

2003
2003
2004
2004

-0,5
-0,5
-1
-1
-1,5

2000
2000
2002
2002

0
0

1996
1996
1998
1998

0,5
0,5

-1,5
-2

Algeria
Algeria
Egypt, Arab Rep
Egypt, Arab Rep
Jordan
Jordan
Tunisia
Tunisia
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Iran, Islamic Rep
Iran, Islamic Rep
Djibouti
Djibouti

-2

Source: world governance indicators http://info.worldbank.org/governance/wgi/index

: وشيجت مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا مدتػيات متجنضة في مؤشخ الفداد عجا بعس الجوؿ مثل
:اإلمارات والسسمكة العخبضة الدعػدية واألردف والذكل اآلتي يػضح ذلظ
 تطور مؤشر مرالبة الفساد فً دول الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا للفترة:)14-14( الشكل
2111-1991 من
1,5
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United Arab Emirates
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Source: world governance indicators http://info.worldbank.org/governance/wgi/index
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 2.2مؤشخات مشاخ األعساؿ في دكؿ ) (MENAكفقا لمسؤشخات الجكلية كاإلقميسية:
نحاوؿ تقضضع مجػ فعالضة مشاخ األعساؿ في دوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا باالعتساد عمى
السؤشخات الجولضة واإلقمضسضة الػسػتػاحػة والسدتخجمة فػي قػضػاس مػدػتػػػ بضئة األعػسػاؿ في دوؿ )(MENA
ومػجػ مػبلءمػتػيػا لجحب االسػتػثػسػارات األجشبضة السباشخة ،فاالقتراديات التي تحتل أعمى السخاكد مغ حضث
سيػلة مسارسة أنذصة األعساؿ ىي االقتراديات التي تسكشت حكػماتيا مغ خمق بضئة تشطضسضة فعالة
تديل التفاعبلت في الدػؽ التجارية وتحسي الرالح العاـ  ،وىي بعبارة أخخػ دوؿ ليا بضئة تشطضسضة أكثخ
كفاءة وتزع مؤسدات قػية وإشار قانػني وتشطضسي قػؼ وتكمفة متجنضة لمسعامبلت ،وىحا ما أشار الضو
التقخيخ البشظ الجولي مسارسة أنذصة األعساؿ والتفاوت مابضغ الجوؿ في الحج األعمى لؤلداء في السسارسات
التشطضسضة 1والذكل ( )01-01يػضح ذلظ:
الذكل ( :)05-05مقارنة مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا مع مشاشق أخخػ مغ حضث معجؿ الحج
األعمى لؤلداء في السسارسات التشطضسضة

Source: World Bank Report, Doing Business (2014), www.doingbusiness.org

 1تمطٚط انثُك انسٔن ،ٙيًاضسح أَشطح األػًال، ،فٓى األَظًح انًتؼهمح تانشطكاخ انظغٛطج ٔانًتٕسطح انحجىٔ ،اشُطٍ،
2014 ، www.doingbusiness.org ،10.1596/978-0-8213-9984-2
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وقج سجمت مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا تصػ ار ممحػضا في احتبلؿ مخاتب متقجمة في مؤشخ
سيػلة مسارسة األعساؿ ،حضث عسمت اإلمارات العخبضة الستحجة إصبلحات لتقػية المػائح الخاصة بالخقابة
عمى جػدة البشاء ،وتقمضز الػقت البلزـ الستخخاج رخرة البشاء ،وفي الػقت نفدوَّ ،
عدزت مرخ
إجخاءات حساية السدتثسخيغ أصحاب حرز األقمضة بديادة حقػؽ مداىسي األقمضة ودورىع في الق اخرات
الخئضدضة لمذخكات ،وفي السغخب تع تضدضخ دفع الزخائب بتحدضغ الشطاـ اإللكتخوني لتقجيع اإلق اخرات ودفع
الزخائبَّ ،
وتقمز عجد إجخاءات بجء الشذاط التجارؼ

1

الججكؿ ( :)01-01رتبة سيػلة مسارسة أنذصة األعساؿ لعيشة مغ دكؿ ) (MENAلدشة 2018
Emirates Morocco

Egypt

Djibouti

DB 2018 DB 2018 DB 2018 DB 2018

Algeria
DB 2018

Topics

69

21

128

154

166

Overall

35

51

103

115

145

Starting a Business

17

2

66

84

146

72

1

89

169

120

Getting Electricity

86

10

119

168

163

Registering Property

105

90

90

183

177

Getting Credit

62

10

81

96

170

Dealing with Construction
Permits

Protecting Minority
Investors

1

Op cite : World Bank , Middle East and North Africa Economies Improve Their Business Climate, Despite
Daunting Challenges: Doing Business , 2017
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Paying Taxes

157

108

167

1

25

Trading across Borders

181

159

170

91

65

Enforcing Contracts

103

175

160

12

57

Resolving Insolvency

71

73

115

69

134

Source: world bank- Doing Business (2018), http://www.doingbusiness.org/
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 3.2تطور مؤشرات حرٌة األعمال والتجارة واالستثمار فً دول ):(MENA
سجمت دوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا تحدغ ممحػظ في مؤشخات الحخية االقترادية ،*1حضث
استقخ مؤشخ حخية األعساؿ عشج  66.6نقصة سشة  2000لضرل سشة  2017إلى  66.3نقصة ،أما فضسا
يخز بسؤشخ حخية التجارة والحؼ سجل ىػ الثاني تصػ ار ممحػضا بػ  60.1نقصة لضرل إلى  76.1نقصة
سشة  2017مسا يعكذ انجماج اقتراديات السشصقة في تكتبلت دولضة وإقمضسضة سسحت بفتح مجاؿ حخكة
مدتسخ مغ الفتخة
ا
التجارة ورفع القضػد الجسخكضة ،أما بالشدبة لسؤشخ حخية االستثسار فقج سجل تصػ ار
 1996إلى غاية  ،2017حضث سجل  46.7نقصة سشة  2002لضرل إلى  56.5نقصة سشة  2017مسا
يفدخ اإلصبلحات واإلجخاءات التي تقػـ بيا دوؿ مشصقة ) (MENAلتحخيخ االستثسار والذكل السػالي
يػضح تصػر مؤش اخت الحخية االقترادية الستسثمة في حخية االستثسار وحخية األعساؿ والتجارة
الذكل ( :)06-06تصػر مؤشخات حخية األعساؿ كالتجارة كاالستثسار في دكؿ )(MENA
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Source : Economic Freedom, 2017

http://www.heritage.org/index/visualize?cnts=algeria&type=8

 * 1يؤشط انحطٚح االلتظازٚح  Economic Fredom Indexيؤشط ٚظسضِ يؼٓس  Heritage Foundationتانتؼأٌ يغ طحٛفح Wall
ٚٔ , Street Journalمٛس ْصا انًؤشط يسٖ تسذم انسٔنح ف ٙاألَشطح االلتظازٚح ٔتأثٛطْا ف ٙكافح يُاح ٙانحطٚح االلتظازٚح ٔانسٛاسٛح ٔأزاء
األػًال
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أف ضساف حقػؽ السمكضة ىػ الػجو األىع مغ بضغ األوجو الكثضخة لبضئة األعساؿ
شظ فضو ّ
ومسا ال ّ
حج سػاء ،فبل مدتثسخ عمى استعجاد
التي تعتبخ ذات أىسضة في نطخ السدتثسخيغ السحمضضغ واألجانب عمى ّ
لمسخاشخة بسػجػداتو وأمػالو في حاؿ عجـ تػفخ ىحه الزسانات ، 1حضث سجمت دوؿ الذخؽ األوسط
وشساؿ إفخيقضا تحدغ في مؤشخ حساية حقػؽ السمكضة خبلؿ سشػات التدعضشات بػ  52.9نقصة لترل سشة
 2017إلى  50نقصة وبالسقارنة مع دوؿ إفخيقضا وجشػب الرحخاء ودوؿ آسضا والسحضط اليادؼ ،نجج دوؿ
الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا في وضع أفزل في مجاؿ حساية حقػؽ السمكضة واعتسادا عمى قاعجة
البضانات يسكششا إبخاز ذلظ مغ خبلؿ الذكل اآلتي:
الذكل ( :)07-07تصػر مؤشخ حقػؽ السمكية  Property Rightsلجكؿ الذخؽ األكسط كشساؿ
إفخيقيا مقارنة بجكؿ آسيا ك السحيط اليادي كإفخيقيا كجشػب الرحخاء
60
50
40
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2017 http://www.heritage.org،Source: Economic Freedom

 1انثُك انسٔن ،ٙتحسٚاخ ٔآفاق إزاضج انحكى ف ٙان ،ًٍٛتحث لسو ذالل َسٔج َظًٓا انثُك انسٔن ٙف ٙطُؼاء2005 ،
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 .3مناخ األعمال واألداء االلتصادي فً دول ):(MENA
يتدايج تػافق اآلراء عمى أف مشاخ األعساؿ أمخ بالغ األىسضة لمشسػ االقترادؼ ،ألنو يعالج السرادر
الخئضدضة لمشسػ :مغ خبلؿ زيادة االستثسار (السحمي واألجشبي) ،وتحدضغ الكفاءة ،وتعديد اإلنتاجضة ،ويعج
تحدضغ مشاخ االستثسار أحج الخكضدتضغ األساسضتضغ إلستخاتضجضة التشسضة لمبشظ الجولي ،وكاف مػضػع تقخيخ
التشسضة العالسضة لعاـ  :2005تحدضغ مشاخ االستثسار ألجل الجسضع ،1وبالشطخ إلى صافي التجفقات الػافجة
لبلستثسار األجشبي السباشخ في دوؿ الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا نجج أنيا سجمت مدتػيات متجنضة
مقارنة بجوؿ أوربا وآسضا الػسصى ودوؿ أمخيكا البلتضشضة والبحخ الكاريبي ودوؿ آسضا والسحضط اليادؼ ويخجع
ىحا التفاوت إلى ضعف البضئة التشطضسضة والقانػنضة وعجـ االستقخار الدضاسي الحؼ تذيجه مشصقة الذخؽ
األوسط وشساؿ إفخيقضا ) (MENAوالذكل السػالى يػضح التبايغ في حجع تجفقات االستثسار األجشبي
السباشخ
الذكل ( :)08-08االستثسار األجشبي السباشخ ،صافي التجفقات الػافجة* 2لمفتخة 2016-1996
2E+12
1,8E+12
1,6E+12
1,4E+12
1,2E+12
1E+12
8E+11
6E+11
4E+11
2E+11
0

Latin America & Caribbean
Middle East & North Africa
Sub-Saharan Africa
East Asia & Pacific
Europe & Central Asia

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Source : World Development Indicators; https://data.worldbank.org

1

Mary Hallward-Driemeier,Luis Serven, Growth and the Investment Climate, the world bank
http://econ.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=491543&contentMDK=20292185&menuPK=49983
7&pagePK=64168182&piPK=64168060 , 2016
2
* Foreign direct investment refers to direct investment equity flows in the reporting economy. It is the sum of
equity capital, reinvestment of earnings, and other capital. Direct
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حضث يؤدؼ السشاخ الجضج لبلستثسار إلى دفع عجمة الشسػ إلى األماـ عغ شخيق تذجضع
االستثسارات وتحدضغ اإلنتاجضة ،ويعسل االستثسار عمى تعديد الشسػ عبخ تػفضخ السديج مغ السجخبلت
لعسمضة اإلنتاج ،1وعمى ضػء ىحا سشعخض تصػر معجؿ الشسػ الشاتج السحمي اإلجسالي في مشصقة الذخؽ
األوسط وشساؿ افخيقضا مقارنة بجوؿ أمخيكا البلتضشضة والبحخ الكاريبي ودوؿ آسضا والسحضط اليادؼ وإفخيقضا
وجشػب الرحخاء
الذكل ( :)09-09نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي لمفتخة مغ 2017-1996
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Middle East & North Africa
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1996
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14
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GDP growth (annual %) https://data.worldbank.org ،Source : World Development Indicators

وبالخغع مغ كل اإلصبلحات التي قامت بيا دوؿ  MENAمغ أجل جمب االستثسار وزيادة تجفق
رأس الساؿ إال أنيا تبقى تدجل معجالت نسػ بصضئة ويخجع ذلظ باألساس إلى شػؿ أمج الرخاعات وعجـ
االستقخار الدضاسي في سػريا والعخاؽ ولضبضا والضسغ ،وبصئ وتضخة إصبلح السعػقات التي تقف في شخيق
استئشاؼ االستثسارات ومغ شأف استسخار ىحه األوضاع أف يمحق أضخ ار بالغة بسعجالت البصالة الكمضة في
السشصقة والتي بمغت  %12عاـ  2015وتدايج عجد السالضة العامة ،حضث بمغ  %8مغ إجسالي الشاتج
السحمي في السشصقة في عاـ  22015وىحا ما يشعذ عمى األداء االقترادؼ الكمي

1

World Development Report, A Better Investment Climate for Everyone, http://hdl.handle.net/10986/5987
,2005
2
Devarajan, Shantayanan; Mottaghi, Lil, Towards a new social contract : MENA economic monitor,2015
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الخالصػػة:
حاولت الػرقة البحثضة إلقاء الزػء عمى الػاقع الدضاسي واالقترادؼ في مشصقة الذخؽ األوسط
وشساؿ إفخيقضا ،حضث أوضحت ىحه الػرقة إلى أف العػامل الدضاسضة واالقترادية مغ أىع العػامل لتيضئة
مشاخ األعساؿ واستقصاب االستثسار األجشبي السباشخ وزيادة تجفقات رأس الساؿ  ،كسا أف اإلشار القانػني
والتشطضسي وتحدضغ بضئة األعساؿ يداىع كثض اخ السدتثسخيغ في تػضضف أمػاليع.
وىحا ما سعت إلضو دوؿ مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا ) (MENAمغ أجل تيضئة السشاخ
الجضج لبلستثسار ،حضث أكج تقخيخ البشظ الجولي لدشة  2018والحؼ صجر تحت عشػاف مسارسة أنذصة
األعساؿ ; اإلصبلح مغ أجل إيجاد الػضائف ،أف أداء مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ أفخيقضا جضجا في
سيػلة مسارسة أنذصة األعساؿ ،باإلضافة إلى تدجضل تحدغ ممحػظ في مؤشخات حخية األعساؿ والتجارة
واالستثسار
وعمى الخغع مغ كل اإلصبلحات التي قامت بيا دوؿ ) (MENAلتحدضغ بضئة األعساؿ وتػفضخ
السشاخ السبلئع لمسدتثسخيغ إال أنيا الزالت تحقق مدتػيات متجنضة في تجفق االستثسار األجشبي السباشخ ،
وتخاجع في مدتػػ األداء االقترادؼ الكمي ،ويخجع ذلظ باألساس إلى عجـ االستقخار الدضاسي واألمغ
والتقمبات في مؤشخات االقتراد الكمي إلى جانب عجـ االستقخار في البضئة القانػنضة والتشطضسضة الحؼ تذيجه
مشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقضا .
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دكر األمع الستحجة في قزية الرحخاء الغخبية

الباحث دمحم كخيع جبار الخاقاني .ماجدتضخ عمػـ سضاسضة .جامعة بغجاد.
mohammedkarim78@gmail.com
السمخز.
قامت مشطسة األمع الستحجة بالعجيج مغ الخصػات مغ اجل وضع حل نيائي وتدػية عادلة لقزضة الرحخاء الغخبضة والستشازع عمضيا مغ قبل السسمكة

السغخبضة وجبية البػلضداريػ عبخ آلضات ووسائل دبمػماسضة مثل السفاوضات والػساشة وغضخىا مغ الصخؽ الدمسضة لتدػية الشداع ،وفي سبضل ذلظ قجمت األمع

الستحجة العضج مغ الحمػؿ لحل القزضة الرحخاوية ولكغ بدبب تعشت الصخفضغ وعجـ اقتشاعيع بالحمػؿ السصخوحة السقجمة مغ األمع الستحجة تع رفزيا

وبالتالي عجـ التػصل لتدػية مخضضة لمشداع.

الكمسات السفتاحية :الرحخاء الغخبضة،البػلضداريػ،األمع الستحجة،الجدائخ،السفاوضات.

Abstract
The United Nations has taken many steps towards a final solution and a just settlement of the Western
Sahara issue،which is disputed by the Kingdom of Morocco and the Frente POLISARIO through mechanisms
and diplomatic means such as negotiations،mediation and other peaceful means to settle the dispute. But
because of the intransigence of the parties and their lack of conviction in the solutions presented by the United
Nations has been rejected and therefore not to reach a satisfactory settlement of the conflict .
Keywords: Western Sahara،Polisario،United Nations،Algeria،negotiations.
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السقجمة:
مشح عاـ  1965ومشطسة األمع الستحجة تسارس دورىا في قزضة الرحخاء الغخبضة عمى امل التػصل
إلى حمػؿ مقبػلة ومخضضة لصخفي الشداع وىسا السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ،ومغ اجل ذلظ فقج قامت
األمع الستحجة بالعجيج بالسبادرات الخامضة الى تحقضق ىجؼ الدبلـ بضغ كبل الصخفضغ عبخ إصجارىا لمق اخرات
الجولضة وقضاميا بإجخاءات ووسائل مثل السفاوضات والػساشة وغضخىا مغ الػسائل .
ومغ ىشا كاف البج لشا مغ التعخيف بتمظ القزضة التي ال زالت لغاية المحطة لع تُحدع عمى الخغع مغ
الجيػد التي بحلتيا وال تداؿ مشطسة االمع الستحجة مغ اجل التقخيب بضغ شخفي الشداع لمػصػؿ الى حل
مقبػؿ وعادؿ ومخضي لكمضيسا وإنياء العجاء السدتسخ بضشيسا مشح فتخة شػيمة ججاَ.

أكالَ:أىسية الجراسة.
تبخز اىسضة الجراسة عبخ تػضضح دور مشطسة االمع الستحجة في التػصل الى حل عادؿ ومقبػؿ لصخفي
الشداع الرحخاوؼ وىسا السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ ،وذلظ عبخ انتياج السشطسة الجولضة لمصخؽ
الدمسضة في تدػية الشداعات مغ خبلؿ تخرضز الفرل الدادس مغ مضثاقيا .
ثانياَ:اىجاؼ الجراسة.
مغ األىجاؼ التي سعت الجراسة الى تحقضقيا ،إبخاز دور مشطسة االمع الستحجة في القضاـ بالعجيج مغ
السحاوالت لمتػصل الى حل لمقزضة الرحخاوية وذلظ مغ خبلؿ قضاميا بالسفاوضات بضغ شخفي الشداع
وكحلظ دورىا في التػسط بضشيسا إلنياء العجاء القائع مشح فتخة شػيمة ججاَ.
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ثالثاَ:إشكالية الجراسة.
تتسحػر إشكالضة الجراسة الخئضدة بتداؤؿ رئضدي مفاده ( ىل كاف لسشطسة االمع الستحجة دو اَر فاعبلَ في
قزضة الرحخاء الغخبضة ؟)
ومغ ىحه اإلشكالضة تتفخع العجيج مغ األسئمة الفخعضة السترمة بالتداؤؿ الخئضدي ومشيا:
-1ما دور االمع الستحجة في التقخيب بضغ شخفي الشداع الرحخاوؼ؟
-2ما ىي السخاحل التي مخت بيا القزضة الرحخاوية؟
 -3ما أسباب فذل السفاوضات التي قامت بيا السشطسة الجولضة في القزضة الرحخاوية؟
رابعاَ :فخضية الجراسة.
تدتشج فخضضة الجراسة عمى اف لسشطسة االمع الستحجة الجور البارز في التقخيب بضغ شخفي الشداع
الرحخاوؼ عبخ قضاميا بالسفاوضات بضشيسا سػاء كانت مباشخة او غضخ مباشخة وذلظ عبخ الجيػد الكبضخة
التي قامت بيا مغ اجل حل ىحا الشداع  .وتحاوؿ الجراسة التحقق مغ صحتيا.
خامداَ:الجراسات الدابقة.
ىشاؾ العجيج مغ الجراسات الدابقة التي تشاولت قزضة الشداع بضغ السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ في
احقضة كل مشيسا في الرحخاء الغخبضة ،ومغ بضغ تمظ الجراسات :
-1عبج الشبي مرصفى،استفتاء تقخيخ السرضخ في الرحخاء الغخبضة ،اشخوحة دكتػراه ،جامعة
الجدائخ،1كمضة الحقػؽ.2014،
إذ تصخؽ الباحث فضيا الى مدالة االستفتاء الحؼ ترخ عمضو جبية البػلضداريػ كسجخل لحل الشداع بضغ
الصخفضغ وإعصاء ذلظ الحق لمذعب الرحخاوؼ لتقخيخ مرضخه وفقاَ لق اخرات مشطسة االمع الستحجة بحلظ
الخرػص عبخ حق الذعػب في تقخيخ مرضخىا.
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-2مالكي امضشة،مذاريع التدػية الدمسضة لقزضة الرحخاء الغخبضة،2012-1991رسالة ماجدتضخ،جامعة
الجدائخ،3كمضة العمػـ الدضاسضة.2013،
تشاولت الباحثة مذاريع التدػية الدمسضة لمقزضة الرحخاوية عبخ قضاـ مشطسة االمع الستحجة بالعجيج مغ
السذاريع الخاصة بتدػية الشداع بضغ السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ والقضاـ بالعجيج مغ السفاوضات
بضشيسا او عغ شخيق التػسط بذكل مباشخ عبخ ابتعاث السػفج الخاص لبلمضغ العاـ لؤلمع الستحجة بقرج
التػصل لحمػؿ مخضضة لمشداع الرحخاوؼ.
-3احسج باسل البضاتي،دور مشطسة االمع الستحجة لتدػية نداع الرحخاء الغخبضة ،مجمة السدتقبل
العخبي.2012،
حضث بضغ الباحث في دراستو دور مشطسة االمع الستحجة في تدػية الشداع في مشصقة الرحخاء الغخبضة
عبخ العجيج مغ السذاريع التي قامت بيا السشطسة الجولضة ومغ خبلؿ السفاوضات او عغ شخيق الػساشة
بضغ شخفي الشداع وغضخىا مغ الػسائل التي اتبعتيا في سبضل الػصػؿ لحمػؿ مقبػلة وتدػية شاممة لمقزضة
الرحخاوية.
-4اخراص خمضج،الدضاسة األمخيكضة تجاه الرحخاء الغخبضة،السجمة العخبضة لمعمػـ الدضاسضة.2008،
اوضحت الباحثة الجور االمخيكي في الشداع الرحخاوؼ بضغ السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ عبخ
رؤية الػاليات الستحجة االمخيكضة لمشداع وبالتالي تحقضق السرالح واالىجاؼ االمخيكضة السخجػة.
سادساَ:الحجكد الدمانية كالسكانية لمجراسة.
ركدت الجراسة عمى دور مشطسة االمع الستحجة في قزضة الرحخاء الغخبضة مشح عخضيا في اروقة السشطسة
في عاـ  1965ولغاية االف .
اما الحجود السكانضة فتسثمت في الخقعة الجغخافضة لمشداع والحجود بضغ الصخفضغ.
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سابعاَ:مشاىج الجراسة.
ارتكدت الجراسة عمى العجيج مغ مشاىج البحث العمسي ،ىمى وفق ما ىػ معسػؿ بو في اصػؿ البحث
العمسي االكاديسي بيجؼ التػصل الى افزل الشتائج،فقج تع استخجاـ السشيج التػاريخي بقرج استعخاض
الػقائع التاريخضة لمقزضة ودراستيا وتحمضميا ،وكحلظ تع استخجاـ السشيج التحمضمي لسعخفة الػسائل واالدوات
البلزمة في تػضضح دور مشطسة االمع الستحجة في القزضة الرحخاوية.
ثامشاَ:ىيكمية الجراسة.
شسمت الجراسة مبحثضغ اثشضغ فزبلَ عغ مقجمة وخاتسة وكسا ياتي:
السبحث االوؿ تشاولشا فضو القزضة الرحخاوية في مصمبضغ عبخ اعصاء نبحة تاريخضة عغ مشصقة الرحخاء
الغخبضة في السصمب االوؿ،اما في السصمب الثاني فتع التصخؽ الى بضاف مػاقف اشخاؼ الشداع الرحخاوؼ
.وفي السبحث الثاني فتع بحث دور االمع الستحجة في قزضة الرحخاء الغخبضة عبخ جيػدىا في ىحا
السجاؿ عبخ مصمبضغ ،االوؿ تشاولشا فضو التعخيف بالسشطسة الجولضة ،بضشسا بحث السصمب الثاني دور مشطسة
االمع الستحجة في تدػية الشداع الرحخاوؼ ثع خاتسة.

السبحث االكؿ :مشصقة الرحخاء الغخبية كمػاقف اشخاؼ الشداع مشيا.
تعج مدالة الشداع في مشصقة الرحخاء الغخبضة مغ اعقج الشداعات التي لع يتع حدسيا لغاية االف،إذ عخفت
مشصقة الرحخاء الغخبضة العجيج مغ التصػرات التي كذفت عغ ابعاد الشداع الحقضقضة وجػىخىا مسا جعل مشيا
مغ القزايا مدتعرضة الحل ،ومغ اجل التعخيف اكثخ بالقزضة الستشازع عمضيا بضغ السسمكة السغخبضة
وجبية البػلضداريػ،كاف ال بج لشا مغ اعصاء نبحة تعخيفضة الصل الشداع بضغ الصخفضغ عبخ سبخ اغػار التاريخ
لمشداع الرحخاوؼ وبضاف مػقف اشخاؼ الشداع مشو وذلظ عبخ تقدضع السبحث الى مصمبضغ:
السصمب االوؿ :التعخيف بسشصقة الرحخاء الغخبضة.
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السصمب الثاني :مػاقف اشخاؼ الشداع الرحخاوؼ.
السصمب االكؿ :التعخيف بسشصقة الرحخاء الغخبية.
تقع الرحخاء الغخبضة عمى الداحل الذخقي لمسحضط االشمدي وبسداحة تُقجر بحػالي  266الف كضمػ
متخ مخبع، 1وتحجىا مغ الذساؿ السسمكة السغخبضة ومغ الذخؽ الجدائخ ومػريتانضا،ومغ الغخب فضجػارىا
السحضط االشمدي.2
وكانت مشصقة السغخب العخبي قج شيجت صخاعا بضغ العثسانضضغ والقػػ الغخبضة والستسثمة بضغ فخندا
وإسبانضا لمدضصخة عمى السغخب العخبي فأحتمت فخندا الجدائخ عاـ ،1830وفي بجاية القخف العذخيغ
اقتدست فخندا مشاشق الشفػذ مع بخيصانضا وإسبانضا ،فأصبح السغخب واقعا تحت سضصخة كل مغ فخندا
وإسبانضا ،وسضصخت إسبانضا عمى السشاشق الػاقعة في شساؿ السغخب والتي تصل عمى البحخ األبضس
الستػسط ،والسشاشق الغخبضة والتي تصل عمى السحضط األشمدي ،بضشسا احتمت فخندا بقضة مشاشق السغخب
،والتي تسثل السشصقة الػسصى مشيا.3
وعخفت الرحخاء الغخبضة العجيج مغ التدسضات التي اشمقت عمضيا ومشيا،الرحخاء االسبانضة والرحخاء
الغخبضة وكحلظ ُعخفت باسع الداقضة الغخبضة ووادؼ الحىب .4
وتزع مشصقة الرحخاء الغخبضة العجيج مغ مرادر الثخوة الصبضعضة ومشيا الشفط والفػسفات والغاز مسا
اعصاىا اىسضة استخاتضجضة وزاد مغ تشافذ الجوؿ االستعسارية عمضيا لمدضصخة عمضيا.5

1

عبج الشبي مرصفى ,إستفتاء تقخيخ السرضخ في الرحخاء الغخبضة ,أشخوحة دكتػراه ( غضخ مشذػرة)  ,جامعة الجدائخ ,1كمضة الحقػؽ ,الجدائخ  ,2014 ,ص .22

2

احسج باسل البضاتي  ,دور مشطسة األمع الستحجة لتدػية نداع الرحخاء الغخبضة  ,مجمة السدتقبل العخبي  ,مخكد دراسات الػحجة العخبضة  ,العجد ,400الدشة ,35

بضخوت  ,2012 ,ص ص .41-40
3

دمحم كطٚى جثاض ,زٔض ػًهٛاخ طُغ انسالو ف ٙحفظ انسهى ٔاأليٍ انسٔن ٍٛٛتؼس ػاو  , 1991ضسانح ياجستٛط (غٛط يُشٕضج) جايؼح تغساز ,كهٛح انؼهٕو انسٛاسٛح ,تغساز,
 ,2018ص .119
4
ىادية نرضخة ,قزضة الرحخاء الغخبضة  , 2000-1975أشخوحة دكتػراه ( غضخ مشذػرة)  ,جامعة الػادؼ ,كمضة العمػـ اإلندانضة ,قدع العمػـ اإلندانضة ,الجدائخ,

 ,2014ص .9

 5انًظسض َفسّ ,ص ص .13-12
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وبعج اف حرمت السسمكة السغخبضة عمى استقبلليا عغ فخندا ،شالبت بإنياء الدضصخة االسبانضة عمى
مشصقة الرحخاء الغخبضة وضسيا الى اراضضيا كػنيا جدء ال يتجدء مشيا وذلظ عبخ المجػء الى كل الػسائل
الدمسضة التي تعضغ عمى ذلظ االمخ ،بضشسا رفس الرحخاويػف االنزساـ لمسغخب واعمشػا تذكضل جبية
البػلضداريػ في عاـ  1973مغ اجل التحخر مغ االستعسار االسباني.1
واعمشت اسبانضا عغ نضتيا اجخاء استفتاء لتقخيخ مرضخ مشصقة الرحخاء الغخبضة قي عاـ  1974في
االشيخ االولى مغ عاـ  1975ولكشيا لع تف بػعػدىا بل عسمت عمى تػقضع اتفاؽ مع السسمكة السغخبضة
ومػريتانضا في مجريج في تذخيغ الثاني ،1975وبسػجب االتفاؽ تع اقتداـ السشصقة الرحخاوية بضشيسا
فزست الداقضة الحسخاء الى السغخب بضشسا تحرمت مػريتانضا عمى وادؼ الحىب.2
ُ ،
وفي  1975-10-31تع انصبلؽ ما ُيعخؼ ب( السدضخة الخزخاء) التي ضست  530الف مغخبي بتػجضو
مغ ممظ السغخب الخاحل( الحدغ الثاني) عمى اثخ االجتضاح السغخبي العدكخؼ لسشصقة الرحخاء الغخبضة.3
وبعجىا تع تػقضع اتفاؽ بضغ اسبانضا والسغخب ومػريتانضا لتشطضع عسمضة انتقاؿ الدمصة في السشصقة الى كل
مغ السغخب ومػريتانضا وانياء الػجػد االستعسارؼ االسباني فضيا،وكانت مػريتانضا قج تخمت عغ حقيا في
الرحخاء الغخبضة ،فبجات مجسػعة مغ سكاف الرحخاء بالمجػء الى الجدائخ لتكػف ما ُيعخؼ بسخضسات
المجػء في السشفى لتُعمغ قضاـ( الجسيػرية العخبضة الرحخاوية) ولتكػف الجدائخ اوؿ دولة تعتخؼ بيا.4
السصمب الثاني :مػاقف اشخاؼ الشداع الرحخاكي.
في ىحا السصمب تشاوؿ مػاقف اشخاؼ الشداع الرحخاوؼ وخرػصاَ بضغ السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ
مع تػضضح مػقف الجدائخ ودخػليا شخؼ ثالث في الشداع في قزضة الرحخاء الغخبضة عبخ تايضج مػقف

1

ميضسغ عبج الحمضع الػادؼ ,مذكمة الرحخاء الغخبضة ,دراسة في أبعادىا الجضػبػلتضكضة  ,مجمة كمضة التخبضة لمبشات ,السجمج  ,24العجد  ,2013 ,2ص .443

 2احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .44
 3دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص ص.121-120
 4ميضسغ عبج الحمضع الػادؼ ,يظسض سثك شكطِ ,ص .444
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جبية البػلضداريػ واعبلف انفراليا عغ السغخب وذلظ مغ خبلؿ تقخيخ مرضخ السشصقة عبخ استفتاء
واعبلف الجولة الرحخاوية.
ومغ اجل الػقػؼ عمى حقضقة الشداع بضغ اشخاؼ الشداع،البج مغ تػضضح مػقف كل مشيع بخرػص
القزضة الرحخاوية .
-1مػقف السغخب.
تعتقج السسمكة السغخبضة بإف الرحخاء الغخبضة ىي جدء ال يتج اد مغ اراضضيا ،إذ تع اقتصاعيا مشح عيج
ضست الى الجدائخ ومػريتانضا،1ومغ اجل
االستعسار االوربي لمسغخب بل اف ىشاؾ مشاشق باكسميا قج ُ
ارجاع كافة تمظ االراضي عسمت عمى استخجاـ الشيج التفاوضي في سبضل تحقضق االىجاؼ السغخبضة
الستسثمة بعػدة االراضي السقتصعة مشيا،وىي بحلظ تكػف مشدجسة مع مضثاؽ االمع الستحجة الخاصة بممجػء
الى الػسائل الدمسضة لحل السشازعات وبالصخؽ الجبمػماسضة وكاف مغ نتائج تمظ الدضاسة،استعادتيا لسشاشق
شخفاية عاـ  1958ومشصقة سضجؼ افشي عاـ .21969
وفي ىحا االشار ،تؤكج السسمكة السغخبضة بإف سكاف السشصقة الرحخاوية قج عبخوا عغ رغبتيع في البقاء
تحت الدضادة السغخبضة عمى الخغع مغ احتبلليا مغ قبل اسبانضا في ذلظ الػقت،واف حق تقخيخ السرضخ ىػ
حق مكفػؿ دولضاَ لمذعػب ولضذ بقرج االنفراؿ كسا تخيجه جبية البػلضداريػ.3
ويدتشج السػقف السغخبي في احقضتو لعائجية مشصقة الرحخاء الغخبضة الضو،الى ثبلث حجج،وىي الذخعضة
التاريخضة  ،إذ تخجع احقضتو في السشصقة الى اقجـ العرػر وبالتالي فإف مشصقة الرحخاء ىي مغ الشاحضة
التاريخضة تعج ارضاَ مغخبضة،بضشسا تؤكج الذخعضة الجيشضة عمى االحقضة السغخبضة في االرض الرحخاوية مغ
خبلؿ بضعة رجاؿ الجيغ لسشصقة الرحخاء الغخبضة لمسمظ السغخبي عمى انيا جدء ال يتج اد مغ االرض
1

عبج الخحضع معتػؽ دمحم ,نطخة في نجاحات األمع الستحجة وإخفاقاتيا حضاؿ حفع الدمع واألمغ الجولضضغ ,مجمة العمػـ القانػنضة والذخعضة ,العجد الثامغ  ,الدشة الخابعة ,

جامعة الداوية  ,كمضة القانػف  ,لضبضا ,2016 ,ص .210

2دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص.122
 3ميضسغ عبج الحمضع الػادؼ ,يظسض سثك شكطِ ,ص .447
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السغخبضة ومغ ثع تعج تمظ الذيادة الجيشضة اماـ هللا مغ الحجج التي يدتشج عمضيا الجانب السغخبي،والذخعضة
الثالثة ىي الذخعضة الجستػرية التي ُتمدـ الشطاـ الدضاسي السغخبي بالعسل عمى استخجاع كل االراضي
السدتقصعة مشو كسا يشز عمضو دستػر السسمكة.1
-2مػقف الجدائخ.
يشجرج مػقف الجدائخ مغ القزضة الرحخاوية في انيا تخػ بإف ضع السغخب لمسشصقة يعشي تيجيجاَ المشيا
وتػسعاَ عمى حدابيا وبالتالي فيي لع تكغ ليا اؼ رغبة فضيا إذ تخػ بإف القزضة محرػرة بضغ السسمكة
السغخبضة ومػريتانضا مغ ناحضة وجبية البػلضداريػ مغ الشاحضة االخخػ،2ولكغ حجث تحػؿ في السػقف
الجدائخؼ مغ قزضة الرحخاء الغخبضة بعج ما ُيعخؼ بالسدضخة الخزخاء عاـ  1975وتػقضع معاىجة مجريج
بضغ اسبانضا والسغخب ومػريتانضا،فالجدائخ عجت ذلظ االمخ عسبلَ عجائضاَ مغ قبل السغخب واحتبلليا االرض
الرحخاوية .
والجدائخ تخػ بإف مشصقة الرحخاء كانت واقعة تحت االستعسار االسباني ولع تكغ تحت الدضادة السغخبضة
وبالتالي فيي تؤيج حق الذعب الرحخاوؼ في تشطضع استفتاء لتقخيخ مرضخىع وفقاَ لسبادغ االمع الستحجة
وحق الذعػب في تقخيخ السرضخ،3وبحلظ االمخ وقفت الجدائخ مع الذعب الرحخاوؼ لشضل حقػقو واممو في
تكػيغ دولتو عبخ االستفتاء عمى تقخيخ مرضخه،ويسكغ تبخيخ السػقف الجدائخؼ مغ تمظ السدالة ،كػنيا
نابعة مغ تايضج الحكػمة الجدائخية لحخكات التحخر مغ االستعسار االسباني وبالتالي فيي تخػ بإمكانضة
الػقػؼ معيع مغ اجل التحخر اوالَ مغ االستعسار ومغ تقخيخ مرضخىع ثانضاَ وفقاَ لسبادغ السشطسة الجولضة
ومغ اجل ذلظ سخخت الجدائخ دبمػماسضتيا الجل تحقضق ذلظ اليجؼ،فاعمشت اعتخافيا بذكل رسسي
بالجسيػرية العخبضة الرحخاوية التي اعمشتيا جبية البػلضداريػ في .41976-11-27
 1احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص ص .46-45
 2انًظسض َفسّ ,ص .46
 3ىادية نرضخة ,يظسض سثك شكطِ ,ص .68
 4احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .48
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-3مػقف البػلضداريػ.
بجات جبية البػلضداريػ العسل العدكخؼ ضج االستعسار االسباني في عاـ ، 1973وبعج اندحابيع مغ
السشصقة عمى اثخ تصبضق اتفاقضة مجريج عاـ ، 1975اعمشت الجبية قضاـ الجسيػرية العخبضة الرحخاوية مغ
مشصقة تشجوؼ الجدائخية،1وتتخح الجبية مبجا وحج فقط وىػ حق لذعب الرحخاوؼ في تقخيخ مرضخه عبخ
تشطضع استفتاء وتحقضق االستقبلؿ وتاسضذ دولتيع عمى االرض الرحخاوية.2
وتتسدظ جبية البػلضداريػ بسا ذىب الضو راؼ محكسة العجؿ الجولضة االستذارؼ بيحا الرجد ،كػنو لع يقخ
بػجػد اؼ عبلقة سضاسضة تحػؿ دوف تصبضق حق تقخيخ السرضخ لدكاف مشصقة الرحخاء الغخبضة ،3إذ
تػصمت السحكسة الى نتضجة مفادىا بإنيا لع ُيثبت لجييا وجػد رابصة قانػنضة مغ شانيا اعاقة تصبضق قخار
رقع  1514والخاص بترفضة االستعسار مغ مشصقة الرحخاء الغخبضة والسضسا حق تقخيخ السرضخ لدكاف
السشصقة الرحخاوية.4
السبحث الثاني  :جيػد مشطسة االمع الستحجة في قزية الرحخاء الغخبية.
مغ اجل تدمضط الزػء عمى دور السشطسة الجولضة في قزضة لرحخاء الغخبضة وخرػصاَ فضسا يتعمق
بالتسدظ بالتساس الصخؽ الدمسضة عبخ آلضات ووسائل السفاوضات والػساشة بقرج التقخيب بضغ وجيات
نطخ شخفي الشداع،تع تشاوؿ السػضػع عبخ تقدضسو الى مصمبضغ،تع في السصمب االوؿ مشو التعخيف
بالسشطسة الجولضة وفي السصمب الثاني تصخقشا فضو لجيػد السشطسة الجولضة في تدػية الشداع في مشصقة
الرحخاء الغخبضة.
السصمب االوؿ :التعخيف بالسشطسة الجولضة.
السصمب الثاني :جيػد السشطسة الجولضة في تدػية نداع الرحخاء الغخبضة.
 1ىادية نرضخة ,يظسض سثك شكطِ ,ص .53
 2دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .124
 3احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص 48
 4ىادية نرضخة ,يظسض سثك شكطِ ,ص .93
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السصمب االكؿ :التعخيف بالسشطسة الجكلية.
لضذ مغ الديػلة اف ُنعصي تعخيفا لمسشطسة الجولضة ،وذلظ بدبب اف لكل مشطسة سسات وصفات تتسضد
بيا عغ غضخىا ،وتدداد نػعا كمسا تصػرت السشطسات الجولضة وازدادت اعجادىا ،اذ تعتبخ السشطسة الجولضة
،وسضمة مغ وسائل التعاوف االختضارؼ بضغ مجسػعة مغ الجوؿ في مجاؿ أو مجاالت معضشة ،بحضث اتفقت
ارادات الجوؿ االعزاء فضيا عمى تحجيجىا

1

ويسكغ تعخيف السشطسة الجولضة بأنيا الكضاف الجائع والحؼ تقػـ الجوؿ بانذائو وذلظ مغ اجل اىجاؼ
مذتخكة ويتصمب تحقضق تمظ االىجاؼ مشح ذلظ الكضاف وارادة ذاتضة مدتقمة عغ ارادة الجوؿ
االعزاء،2وكحلظ تُعخؼ السشطسة الجولضة بأنيا ىضئة تتفق مجسػعة مغ الجوؿ عمى انذأئيا لتقػـ بسجسػعة
مغ االعساؿ ذات االىسضة السذتخكة وتسشحيا الجوؿ االعزاء اختراصا ذاتضا مدتقبل،3والسشطسة الجولضة
تعشي شكل متقجـ مغ اشكاؿ تشطضع العبلقات الجولضة العامة ،اال انيا تزع مغ مبادغ وقػاعج ،تديع في
تشطضع العبلقات الجولضة الخاصة أو الثشائضة ،وتُعشى بجراسة االشكاؿ التشطضسضة الجولضة ،اضافة الى اىتساميا
بالعبلقات الجولضة الػاسعة وميسا كاف مضجاف تمظ العبلقات وتػجياتيا،4وىشاؾ مغ يحىب الى اف السشطسة
الجولضة ،تعشي السؤسدات السختمفة والتي تُشذئيا مجسػعة مغ الجوؿ وبذكل دائع لمقضاـ بذأف مغ الذؤوف
الجولضة العامة السذتخكة .5وىشاؾ مغ يخػ في السشطسة الجولضة بأنيا ىضئة تُشذئيا مجسػعات مغ الجوؿ
وبأرادتيا لتذخؼ عمى شأف مغ الذؤوف السذتخكة ليا ،وتسشحيا اختراصات ذاتضة ،تباشخىا تمظ

1

2

خمضل اسساعضل الحجيثي  ,الػسضط في التشطضع الجولي ,و ازرة التعمضع العالي والبحث العمسي ,جامعة بغجاد , 1991 ,ص .11
عمي يػسف الذكخؼ ,السشطسات الجولضة واالقمضسضة والستخررة  ,دراسة في عربة االمع واالمع الستحجة والجامعة العخبضة ومشطسة الػحجة االفخيقضة ومشطسة

الرحة العالسضة وجسعضة اليبلؿ االحسخ المضبي  ,ط ,2ايتخاؾ لمشذخ والتػزيع ,القاىخة , 2004 ,ص.20

3
4

عبج الكخيع عػض خمضفة ,قانػف السشطسات الجولضة  ,دار الجامعة الججيجة لمشذخ  ,اإلسكشجرية  ,2013 ,ص.14
صالح جػاد الكاضع  ,دراسة في السشطسات الجولضة  ,مصبعة االرشاد  ,بغجاد  ,1975 ,ص .3

 5عبج الكخيع عػض خمضفة  ,مرجر سبق ذكخه ,ص .15
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السشطسات في السجتسع الجولي ،وكحلظ في مػاجية الجوؿ االعزاء عضشيا، 1والسشطسة الجولضة كسا عخفيا
(ىػفساف) تعشي جسضع اشكاؿ التعاوف بضغ الجوؿ والتي تخيج ف تجعل مغ تعاونيا ،نػعا مغ الشطاـ والحؼ
يجب اف يدػد في الػسط الجولي ،بذخط ف تكػف تمظ االنذصة التعاونضة باألرادة االختضارية لمجوؿ ،وتعسل
في وسط تكػف فضو الجوؿ،اشخاصا قانػنضة مدتقمة،2وىي ولضجة اتفاؽ أُنذأ ألختراصاتيا ،بكػنيا وسضمة
مغ وسائل التعاوف االختضارؼ بضغ الجوؿ في مجاؿ ما أو في عجة مجاالت اخخػ وتدعى لتحقضق مرالح
مذتخكة وبذكل دائع ،3وتسثل السشطسات الجولضة في الػقت الحالي ،ضاىخة التشطضع الجولي في السجتسع
الجولي ،وذلظ بكػنيا احجػ وحجات الشطاـ الجولي ،ويخجع ذلظ،في االىجاؼ التي تعسل عمى تحقضقيا تمظ
السشطسات ،مغ خبلؿ اعتبارىا مغ ادوت الزبط والتكضضف لحاالت التػتخ التي تعتخؼ الشطاـ الجولي ىحا
مغ جانب ،ومغ الجانب االخخ ،نجج بأف السشطسات الجولضة تعسل عمى تعديد االنذصة والدضاسات
التعاونضة في مختمف السضاديغ،4ويخػ الباحث بأف السشطسة الجولضة ،ىي كضاف مدتقل يتذكل مغ مجسػعة
السشذأة ليا.
مغ الجوؿ والتي يجسعيا ىجؼ مذتخؾ ،وليا ارادة مدتقمة عغ ارادة الجوؿ ُ
ولمسشطسة الجولضة مجسػعة مغ العشاصخ ومشيا-:
-1كياف متسيد كدائع  :اذ البج لمسشطسة اف تتػافخ عمى كضاف متسضد ودائع ،اؼ بسعشى االستس اخرية في
السكػف ليا،وكحلظ اف تتستع بكضاف مدتقل عغ الجوؿ التي انذأت تمظ السشطسة ،5وىحه
صبلحضة االتفاؽ ُ

 1عراـ العصضة  ,القانػف الجولي العاـ ,ط ,1مكتبة الدشيػرؼ ,بغجاد , 2014 ,ص .322

 2عجناف عباس الشقضب ,دور السشطسات الجولضة في تفدضخ معاىجاتيا السشذئة ,مجمة العمػـ الدضاسضة  ,العجد  ,44جامعة بغجاد  ,كمضة العمػـ الدضاسضة  ,2012 ,ص
.115

 3انذ اكخـ دمحم صبحي وحدضغ مرصفى احسج  ,دبمػماسضة السشطسات الجولضة  ,قخاءة في تكامل الػضضفة الجبمػماسضة  ,مجمة القادسضة لمقانػف والعمػـ الدضاسضة ,
العجد  ,2السجمج  ,2015 , 6ص .196

4

ثامخكامل الخدرجي ,العبلقات الدضاسضة الجولضة واستخاتضجضة ادارة االزمات ,ط ,1در مججالوؼ لمشذخ والتػزيع ,عساف , 2009 ,ص .193
 5ذهٛم اسًاػٛم انحسٚث , ٙيظسض سثك شكطِ  ,ص .15
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االرادة الحاتضة ،تُسكغ السشطسة الجولضة مغ اكتداب حقػقيا والتداميا بػاجباتيا 1و يتختب عمى تستع السشطسة
الجولضة باالرادة الحاتضة ،العجيج مغ الشتائج ومغ اىسيا:2
أ-تشدب العجيج مغ االعساؿ القانػنضة لمسشطسة الجولضة ولضذ لمجوؿ االعزاء فضيا.
ب-تستع السشطسة الجولضة بحمة مالضة مدتقمة عغ ذمة الجوؿ االعزاء .
ج-اىمضة السشطسة الجولضة لمتقاضي ،فعمى سبضل السقاؿ ،انيا تتحسل مدؤولضة اعساليا غضخ السذخوعة والتي
تدتػجب شبقا لمقانػف الجولي ،السدؤولضة.
د-أىمضتيا ألبخاـ السعاىجات واالتفاقضات الجولضة ،وما تحتاجو لمتعاقج مع العاممضغ وتشطضع السخاكد القانػنضة
ليع .
-2السشطسة الجكلية كسيمة مغ كسائل التعاكف االختياري :ونعشي بحلظ ،اف السشطسة الجولضة ال تستمظ
سمصة عمضا واف تستعت بالذخرضة القانػنضة ،فيحا األمخ اليعصي ليا سمصة امخة وقاىخة ،وال يجعل مشيا
السشذأة ليا ،مسا يعدز مغ الجور الحؼ تزصمع بو،3ولحلظ فأف السشطسة الجولضة
ارادة تعمػ ارادات الجوؿ ُ
،تعتبخ وسضمة لمتعاوف القائع عمى اساس مغ السداواة بضغ الجوؿ في جانب مغ جػانب العبلقات الستشػعة
،وبسا ال يخل بسبجأ سضادة الجوؿ ،والحؼ يعج مغ مبادغ التشطضع الجولي

4

-3االتفاؽ الجكلي  :اذ يتع انذاء السشطسة الجولضة وبسػجب سشج يثبت وجػدىا ،وسشج وجػد السشطسة
السشذئ ليا والحؼ ُيعبخ عغ ارادة الجوؿ السكػنة لو ،وبرخؼ الشطخ عغ تدسضة ذلظ
الجولضة ،ىػ مضثاقيا ُ
الدشج ،فقج يتخح تدسضات مختمفة مشيا ،العيج ،أو السضثاؽ أو الجستػر،5وتدتشج السشطسة الجولضة في وجػدىا
 1ػهٕٚ ٙسف انشكط٘ ,يظسض سثك شكطِ  ,ص20
 2انًظسض َفسّ ,ص .21
3
ثايطكايم انرعضج ,ٙيظسض سثك شكطِ  ,ص .195
 4ذهٛم اسًاػٛم انحسٚث , ٙيظسض سثك شكطِ  ,ص .17
 5ػهٕٚ ٙسف انشكط٘ ,يظسض سثك شكطِ  ,ص .22
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الى معاىجة دولضة متعجدة األشخاؼ ،وىي التي تُتذأ السشطسة وتُحجد الشطاـ القانػني والحؼ بسػجبو تعسل بو
السشطسة لعسميا
،وبقضة االختراصات التي تباشخىا تمظ السشطسات وغضخىا مغ القػاعج ُ

1

-4األىجاؼ السذتخكة :يتع انذاء السشطسة الجولضة مغ اجل تحقضق ىجؼ معضغ ،ولحلظ فاف الجوؿ تجتسع
مغ اجل تحقضق تمظ الغاية وتُشطع نفديا في اشار مشطسة دولضة مغ اجل الػصػؿ لحلظ اليجؼ ،وتكػف
األىجاؼ متشػعة ومتعجدة ومشيا سضاسضة واجتساعضة وثقافضة وغضخىا مغ األىجاؼ كسا ىػ الحاؿ في انذاء
مشطسة األمع الستحجة أو اف تكػف تمظ األىجاؼ خاصة ومحجدة في ىجفا ما كسا في مشطسة الضػندكػ
والتي كاف اليجؼ مغ انذاؤىا ثقافضا.2

السصمب الثاني :جيػد السشطسة الجكلية في تدػية نداع الرحخاء الغخبية.

يسكغ لقػؿ بإف مشطسة االمع الستحجة عسمت عمى تدػية الشداع الستعمق بقزضة الرحخاء الغخبضة بضغ
السسمكة السغخبضة وجبية البػلضداريػ وبسختمف الصخؽ والػسائل عمى امل التػصل لحمػؿ مقبػلة وعادلة
لتمظ السدالة التي ال زالت لغاية االف مغ دوف جحرؼ ليا.
ومشح عاـ  1965وىػ العاـ الحؼ يؤرخ دخػؿ قزضة الرحخاء الغخبضة اروقة االمع الستحجة بغضة تحقضق
تدػية ليا ،اصجرت الجسعضة العامة لبلمع الستحجة قخارىا السخقع 2072والحؼ يصالب اسبانضا كػنيا دولة
االستعسار بإنياء وجػدىا عمى االرض الرحخاوية وتقخيخ مرضخ الذعب عبخ تشطضع استفتاء ,3ومغ اجل

 1ذهٛم اسًاػٛم انحسٚث , ٙيظسض سثك شكطِ  ,ص 17
 2ذهٛم اسًاػٛم انحسٚث , ٙيظسض سثك شكطِ  ,ص .17
3
حقػؽ اإلنداف في الرحخاء الغخبضة ومخضسات تشجوؼ لبلجئضغ  ,تقخيخ لسشطسة ىضػماف ووتر رايت ,2008 ,ص  ,19متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني لمسشطسة :
www.hrw.org
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اثبات حقػؽ السغخب في الرحخاء الغخبضة قجمت وثائق مغ اجل ذلظ االمخ والتي تؤكج عمى عائجيتيا
لمدضادة السغخبضة في عاـ .11966
وبعج اكتذاؼ الثخوات الصبضعضة في مشصقة الرحخاء الغخبضة وخرػصاَ الشفط والغاز وغضخىا مغ السػارد
االقترادية التي عدزت مغ اىسضتيا ،شالبت اسبانضا بزخورة اجخاء استفتاء لتقخيخ مرضخىا مغ اجل
بقاءىا الشػؿ فتخة مسكشة في الرحخاء الغخبضة،لحا تع اصجار القخار السخقع  2229في عاـ  1966الحؼ
اكج عمى مدالة تشطضع االستفتاء لتقخيخ السرضخ.2
وبعج ذلظ لع يكغ ىشااؾ تحخؾ ججؼ مغ قبل االمع الستحجة بذاف السػضػع ولمفتخة السستجة بضغ اعػاـ
 1966ولغاية  1975ماعجا الصمب السقجـ مغ قبل السغخب بذاف الخاؼ االستذارؼ لسحكسة العجؿ الجولضة
عاـ  1974والخاص بػجػد صبلت قانػنضة تخبط القبائل الرحخاوية الداكشة في تمظ الخقعة الجغخافضة
الستشازع عمضيا ومغ دوف اؼ سضادة مغخبضة عمضيا،فقج اقخ الخاؼ االستذارؼ بػجػد عبلقات تخبط الرحخاء
الغخبضة بكل مغ السغخب ومػريتانضا.3
ومغ اجل تشطضع جيػد السشطسة الجولضة في العسل عمى تحقضق تدػية لمشداع القائع بضغ السسمكة السغخبضة
وجبية البػلضداريػ ،عبخ قضاميا بالجعػة لعقج مفاوضات بضشيسا او عغ شخيق السداعي الحسضجة او الػساشة
لتحقضق اليجؼ السشذػد.
وكانت االمع الستحجة قج اصجرت ق اخ اَر بتكمضف االمضغ العاـ االسبق خافضضخ بضخيد دؼ كػيبلربمعسل عمى
ايجاد حل سمسي لمشداع بضغ الصخفضغ كػقف اشبلؽ الشار كذخط لبجء عسمضة السفاوضات وحدب ما نرت
عمضو بشػد لتدػية عاـ 1988التي تتزسغ تشطضع استفتاء لسشصقة الرحخاء الغخبضة وبإشخاؼ السشطسة
 1احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .49
 2دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .125
 3احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .50
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الجولضة عاـ  1992وتدسضة مسثل خاص لمقزضة وذلظ عبخ خضاريغ وىسا اما االستقبلؿ عغ السغخب او
االنزساـ لو ،1ورحب الصخفاف بحلظ االتفاؽ وتع تذكضل قػات حفع الدبلـ التي ُكمفت بسياـ االشخاؼ عمى
تشطضع االستفتاء السعخوفة بالسضشػرسػ ويكػف مقخىا في مجيشة العضػف ولكشيا تػقفت عغ مسارسة اعساليا
بدبب الخبلفات بضغ الصخفضغ حػؿ امػر مشيا التفاوض السباشخ بضشيسا وتحجيج ىػية مغ يذارؾ في
االستفتاء ومدالة تعضضغ شضػخ القبائل في لجشة تحجيج اليػية لمسذخكضغ في استفتاء تقخيخ السرضخ لسشصقة
الرحخاء الغخبضة،2لتكػف االمع الستحجة ىي مغ تقػـ بجعػة شخفي الشداع لسفاوضات غضخ مباشخة لعجـ
امكانضة تحق ق جمػس الصخفضغ وجو لػجو وبالتالي يقػـ السبعػثضغ الجولضضغ بتمظ السيسة عبخ تقخيب وجيات
نطخ الصخفضغ عبخ الديارات الستكخرة ليع لمجوؿ السعشضة بالشداع الرحخاوؼ عبخ تشطضع االستفتاء السقخر
،وكانت الخبلفات واضحة بضشيسا حػؿ ىػية مغ يحق لو السذاركة في االستفتاء ،االمخ الحؼ انعكذ عمى
جيػد السشطسة الجولضة في محاولة تحقضق تقارب ممسػس في القزضة الرحخاوية ولكغ باءت بالفذل تمظ
السحاوالت لتدػية الشداع بضغ الصخفضغ.3
وبعج خصة معجة مغ قبل االمضغ العاـ لبلمع الستحجة لتحجيج قػائع السذاركضغ في االستفتاء عاـ
،1994تػقفت تمظ العسمضة بدبب رفس جبية البػلضداريػ لمقػائع التي اعجتيا السغخب ونتضجة لحلظ فقج تع
سحب جدء مغ قػات حفع الدبلـ،4وعمضو فقج باءت جيػد السشطسة الجولضة بالفذل في تحقضق تقجـ لتدػية

1

عبج الحكضع سمضساف ,محجدات بعثة السضشػرسػ كقػة لحفع الدبلـ ,متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:

2

أخراص خمضج  ,الدضاسة األمخيكضة تجاه الرحخاء السغخبضة  ,السجمة العخبضة لمعمػـ الدضاسضة  ,العجد  , 17مخكد دراسات الػحجة العخبضة  ,بضخوت  ,لبشاف ,2008 ,

http://rachelcenter.ps/news.php?action=vie w&id=10446
ص .82

 3دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .127
 4أخراص خمضج ,يظسض سثك شكطِ ,ص .82
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الشداع الرحخاوؼ مسا دفع مشجوبة الػاليات الستحجة مادلضغ اولبخيت الى تحسضل الصخفضغ مدؤولضة الفذل
الحؼ حرل.1
وفي عاـ  1997تع تعضضغ جضسذ بضكخ مبعػثاَ دولضاَ خاصاَ لبلمضغ العاـ كػفي عشاف ،إذ تسكغ مغ عقج
لقاء في لشجف بضغ شخفي الشداع وبحزػر كل مغ الجدائخ ومػريتانضا،وبالفعل اثسخت تمظ الجيػد عغ تػقضع
اتفاقضة ىضػستغ في ايمػؿ عاـ  1997التي كغ مغ بضغ بشػدىا االتفاؽ عمى تحجيج ىػية السذاركضغ في
االستفتاء واعادة الدجشاء والبلجئضغ والسػافقة عمى اشخاؼ قػات حفع الدبلـ عمى عسمضة االستفتاء،2وفي
عاـ  1998بجات الخصػات االولى لتشطضع االستفتاء عبخ نذخ قػائع مغ يحق ليع السذاركة في تمظ
العسمضة مغ قبل االمع الستحجة ،ولكغ لع يقبل بيا السغخب فتع رفزيا بدبب احتجاجو عمى االشخاص
الحيغ فذمػا في اجتضاز اجخاءات التحقق مغ اليػية التي قامت بيا االمع الستحجة فزبلَ عغ استخجاميا في
سجبلت استعسارية اسبانضة، 3فقجـ السغخب الصعػف عمى ذلظ ،وىحا ما ادػ الى فذل عسمضة تشطضع
االستفتاء السقخر وبالتالي فذل اخخ لجيػد مشطسة االمع الستحجة لتحقضق تدػية عادلة ومقبػلة لصخفي
الشداع الرحخاوؼ.
وفي عاـ  2000قجـ السبعػث الخاص جضسذ بضكخ مقتخحاَ اخ اَخ لحل القزضة الرحخاوية عبخ ما ُيعخؼ
باتفاقضة االشار العاـ الى مجمذ االمغ الحؼ وافق عمضو،وتتزسغ تمظ االتفاقضة ،مشح مشصقة الرحخاء
الغخبضة حكساَ ذاتضاَ تحت الدضادة السغخبضة ولخسذ سشػات وبعجىا يتع تشطضع استفتاء لتقخيخ السرضخ اما
باالستقبلؿ او بالبقاء  ،4وفي ىحا االتفاؽ تع اعتبخ كل مغ الجدائخ ومػريتانضا شاىجتضغ والػاليات الستحجة

1

أحسج ميابة  ,مذكمة الرحخاء الغخبضة والصخيق السدجود  ,مجمة الدضاسة الجولضة  ,العجد  , 126الدشة  , 32مخكد األىخاـ لمجراسات والبحػث اإلستخاتضجضة  ,القاىخة

 ,1996 ,ص .145

 2دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .128
 3احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .52
4

دمحم بػبػش ,مرجر سبق ذكخه  ,ص .66
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وفخنذ ضامشتضغ لو،مغ اجل تحقضق التدػية في تمظ السشصقة،وبحلظ تكػف تمظ االتفاقضة اىخ فخصة
لتحقضق ما تربػ الضو كل االشخاؼ السعشضة بالقزضة الرحخاوية وذلظ عبخ استغبلؿ ما يجعػ الى تحقضق
تصمعات االشخاؼ في مشصقة الرحخاء وبسا يعػد باالستقخار فضيا،ولكغ تع رفس االتفاقضة مغ قبل جبية
البػلضداريػ بدبب ماتخاه تاكضجاَ لبلحتبلؿ السغخبي لمرحخاء وانو ال يعصي لمذعب الرحخاوؼ حقو في
تقخيخ مرضخه،وكحلظ تع رفزو مغ قبل الجدائخ التي تخػ فضو تشازالَ لمسغخب ومغ ثع تع رفس اؼ شكل مغ
اشكاؿ التفاوض وفقاَ لتمظ االتفاقضة،وبخرػص السغخب فقج قبمت بتمظ االتفاقضة 1وبالتالي فيي تخػ بإف
الحكع الحاتي ىػ اندب الحمػؿ لتدػية الشداع وىػ يزسغ العضر السذتخؾ بضغ الجسضع.2

وبعج رفس اتفاقضة االشار العاـ،انتقمت القزضة الرحخاوية لحل ججيج تسثل في تقدضع السشصقة بضغ شخفي

3

الشداع،حضث تسارس السغخب سضادتيا عمى مشصقة الداقضة الحسخاء بضشسا تكػف مشصقة وادؼ الحىب تحت
سضصخة جبية البػلضداريػ اؼ بشدبة الثمثضغ الى الثمث وحدب ما ورد باقتخاح جضسذ بضكخ ،وتع رفس ذلظ
االمخ مغ قبل السغخب وعجه تخاجعاَ عغ اتفاقضة االشار العاـ ووافقت عمضو جبية البػلضداريػ.4
واصجر مجمذ االمغ في  2003 -7-30ق اخره السخقع  1495والخاص بتسجيج قػات حفع الدبلـ لفتخة
اربعة اشيخ ولغاية تذخيغ االوؿ مغ نفذ العاـ فزبلَ عغ اقت اخ حل وسط لتدػية الشداع في الرحخاء
الغخبضة وذلظ عبخ اقامة حكع ذاتي لمسشصقة لسجة تتخاوح بضغ اربع ااو خسذ سشػات وتكػف مختبصة
بالسغخب ،وتع رفزو مغ كبل الصخفضغ،فالسغخب تخػ في ذلظ السقتخح تعارضاَ مع سضادتيا عمى اراضضيا

1

أحسج ميابة  ,مذكمة الرحخاء الغخبضػة والحػل الثالػث  ,مجمػة الدضاسػة الجولضػة  ,العػجد  , , 141مخكػد األىػخاـ لمج ارسػات والبحػػث اإلسػتخاتضجضة  ,القػاىخة ,2000 ,

ص .203

 2دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .130
 3احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص.53
 4دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .130
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بضشسا وججت جبية البػلضداريػ في القار انع ال يمبي شسػحاتيا في اقامة الجولة الرحخاوية،1وبعجىا قجـ
السبعػث الخاص جضسذ بضكخ استقالتو مغ مشربو لعجـ تحقضقو اليجؼ السشذػد،وتع تعضضغ الفارو دؼ
سػتػ بجالَ عشو ولع يحقق اؼ نجاح يحكخ في تدػية الشداع سػػ قبػؿ الصخفضغ تبادؿ بعس الديارات
االندانضة بضغ العائبلت الرحخاوية في مخضسات المجػء في تشجوؼ والسجف االخخػ،2وبعجىا تع تعضضغ بضتخ
فاف فالدػـ مبعػثاَ خاصاَ لبلمضغ العاـ لبلمع الستحجة والحؼ بجا بسحاوالت لمتدػية بضغ الصخفضغ وذلظ
بعقج مفاوضات في مجيشة مشياست االمخيكضة عاـ ،2007إذ شخحت السغخب رؤيتيا لمحل بحكع ذاتي
لمسشصقة الرحخاوية مع تعجيل بعس الذخوط التي ال تسذ سضادة السغخب بضشسا تسدكت جبية البػلضداريػ
بذخط تقخيخ السرضخ عبخ اقامة االستفتاء،3ولع تثسخ السفاوضات التي عقجىا بضغ الجانبضغ عغ شيء
يحكخ نتضجة تسدظ كل شخؼ بسا يخاه مشاسباَ لو،لحلظ قجـ السبعػث الجولي تقخيخه لسجمذ االمغ في عاـ
 2008الحؼ راػ في استقبلؿ الرحخاء الغخبضة غضخ قابل لمتصبضق وغضخ مسكغ وبالتالي فيػ خضار غضخ
واقعي ويقتخب مغ الخؤية السغخبضة الخسسضة بيحا الخرػص ،فقج رفزتو جبية البػلضداريػ واعتبختو انحضا اَز
لمسغخب،4وعمى اثخىا قجـ فالدػـ استقالتو مغ مشربو في  . 52008-8- 21وفي عاـ  2009تع تعضضغ
كخيدتػفخ روس مبعػثاَ دولضاَ خاصاَ لبلمضغ العاـ لبلمع الستحجة باف كي مػف وتسكغ مغ اقشاع الصخفضغ
بعقج مفاوضات غضخ رسسضة في فضضشا واالتفاؽ عمى عقج جػلة مغ السفاوضات السباشخة بضشيسا لحل الشداع
القائع،6وكاف روس قج قاـ باولى جػالتو في السشصقة في عاـ  2010لتذسل السغخب والجدائخ ومخضسات

 1احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .54
 2دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .131
 3احسج باسل البضاتي ,يظسض سثك شكطِ ,ص .55
4

الرحخاء الغخبضة  :محكخة فالضدػـ بضغ ارتضاح السغخب وسخط البػلضداريػ  ,متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتيhttps://www.swissinfo.ch/ara :

5

االمع الستحجة تؤكج عجـ تججيج ميسة فالدػـ بشداع الرحخاء  ,متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:

6

مالكي امضشة ,مذاريع التدػية الدمسضة لقزضة الرحخاء الغخبضة  ,2012-1991رسالة ماجدتضخ ( غضخ مشذػرة) ,جامعة الجدائخ ,3كمضة العمػـ الدضاسضة ,قدع

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/8/28

العمػـ الدضاسضة والعبلقات الجولضة ,الجدائخ ,2013 ,ص.71
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تشجوؼ وفخندا واسبانضا،1وتػالت زياراتو وجػالتو بقرج التقخيب بضغ وجيات نطخ االشخاؼ السترارعة
وبالتالي استسخت محاوالتو لعقج مفاوضات مباشخة عمى الخغع مغ قخار السغخب سحب لثقة مشو بدبب تقجيع
تقخيخه لسجمذ االمغ والحؼ اعتبختو السغخب مشحا اَز وغضخ متػازناَ ومع ذلظ فقج ججد لو باف كي مػف في
عاـ  2012لضدتسخ بعسمو مبعػثاَ خاصاَ لو بتمظ القزضة،2وكاف السبعػث االمخيكي قج قاـ بسحاولة لجسع
اشخاؼ الشداع بسفاوضات سخية كل عمى حجة بقرج تحقضق تدػية نيائضة لمشداع في الرحخاء الغخبضة ،فقاـ
بديارات لكل مغ الجدائخ والسغخب ومػريتانضا عاـ 2014عمى امل البجء بسفاوضات مباشخة بضغ السغخب
وجبية البػلضداريػ،3ولكغ مغ دوف تقجـ يحكخ ،واستسخت السحاوالت في عاـ  2015لعقج مفاوضات مباشخة
بضغ الصخفضغ ولكغ تسدظ الصخفضغ بخؤيتيسا لحل لسدالة حاؿ دوف عقج اؼ لقاء مباشخ بضشيسا،4وىكحا لع
تدفخ تمظ السحاوالت التي قاـ بيا مبعػث االمضغ العاـ الخاص عغ اؼ تدػية لمشداع الرحخاوؼ فقجـ
كخيدتػفخ روس استقالتو في عاـ .52016
وبعج تػلي انتػنضػ غػتضخير مشرب االمضغ العاـ في  2017تع تعضضغ ىػرست كػىمخ مبعػثاَ دولضاَ
ججيجاَ لقزضة الرحخاء الغخبضة في .62017-8-16
ويسكغ اجساؿ اسباب فذل السفاوضات بضغ شخفي الشداع الرحخاوؼ لجسمة مغ االسباب ومشيا،تسدظ
الصخفضغ بسػاقفيسا وتباعج اراؤىسا وعجـ الخغبة بتقجيع تشازالت حقضقضة لتدػية السدالة بضشيسا عمى الخغع مغ
الجيػد التي بحلتيا االمع الستحجة في ىحا االشار وتقجيسيا اكثخ مغ حل لمتدػية .
1

كخيدتػفخ روس ..جػلة اولى لسبعػث ججيج لقزضة مدمشة ,متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:

https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%83

 2مالكي امضشة ,يظسض سثك شكطِ ,ص .73
 3تمطٚط األي ٍٛانؼاو ػٍ انحانح فًٛا ٚتؼهك تانظحطاء انغطتٛحٔ ,ثٛمح تانطلى  ,S\2014\258يتٕافط ػهٗ انًٕلغ االنٛكتطَٔ ٙاٜت:ٙ
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=553dfb9d4
 4تمطٚط االي ٍٛانؼاو ػٍ انظحطاءٔ ,ثمح تانطلى  S\res\2285\2016يتٕافط ػهٗ انًٕلغ االنٛكتطَٔ ٙاٜت:ٙ
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2285(2016
 5دمحم كطٚى جثاض ,يظسض سثك شكطِ ,ص .135
6

حدغ االشخؼ  ,دالالت تعضضغ الخئضذ االلساني الدابق مبعػثا لمرحخاء ,متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني

اآلتي:
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ومغ السسكغ اف تجج قزضة الرحخاء الغخبضة حبلَ ليا في ضل تػافخ الخغبة الحقضقضة والشضة الرادقة مغ
كبل شخفي الشداع عبخ تقجيع التشازالت بقرج التػصل لتدػية عادلة لمقزضة الستشازع عمضيا وذلظ مغ خبلؿ
تحقضق الحج االدنى مغ مصالضبيسا وتكػيغ ارضضة مذتخكة لمبجء بسفاوضات مباشخة عبخ تسازج االراء
والسقتخحات لحل لسدالة العالقة بضغ الصخفضغ وذلظ مغ خبلؿ ما ياتي:

-1اقامة حكع ذاتي في مشصقة الرحخاء الغخبضة وكسا اقتخحتو السسمكة السغخبضة وتحجيج مجة زمشضة لتقضضع
تمظ التجخبة وبخعاية امسضة .
-2تخجيج مرضخ سكاف مشصقة لرحخاء الغخبضة عبخ اقامة استفتاء لتقخيخ مرضخىع وكسا اقتخحتو جبية
البػلضداريػ وايزاَ تكػف بخعاية دولضة وبالتالي سشكػف اماـ نتضجة مقبػلة لكبل شخفي الشداع وذلظ مغ خبلؿ
مدج مصالب كل مشيسا والتػصل لتدػية شاممة وعادلة لكمضيسا.
الخاتسة.
في ختاـ الجراسة البحثضة الستعمقة بجور االمع الستحجة في تدػية قزضة الشداع الرحخاوؼ بضغ السسمكة
السغخبضة وجبية البػلضداريػ،نخػ بإف السشطسة الجولضة قج ادت ما عمضيا مغ دور في تقخيب وجيات الشطخ
بضغ الصخفضغ وذلظ عبخ قضاميا بالمجػء الى ما يتػافق مع مضثاقيا وتاكضجه الى المجػء لمصخؽ الجبمػماسضة
لتدػية السشازعات وعبخ وسائل السفاوضات والػساشة والسداعي لحسضجة وغضخىا مغ الػسائل وااللضات التي
ذكخىا في الفرل الدادس مغ السضثاؽ االمسي.
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ولحل ظ كانت جيػدىا تشرب حػؿ امكانضة تقخيب وجيات الشطخ بضغ الصخفضغ لتحقضق تدػية عادلة لكمضيسا
عبخ اقتخاحيا لمعجيج مغ الحمػؿ ولكغ كانت تمظ الحمػؿ ترصجـ بعجـ رغبة اؼ مشيسا لتحقضق التدػية
بدبب تسدظ كل شخؼ بخؤيتو لمسدالة وحميا وبسا يتبلئع مع ما يخاه مشاسباَ لو.

السرادر:
اكالَ :الكتب
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-1خمضل اسساعضل الحجيثي ،الػسضط في التشطضع الجولي،و ازرة التعمضع العالي والبحث العمسي،جامعة
بغجاد.1991،
-2عمي يػسف الذكخؼ،السشطسات الجولضة واالقمضسضة والستخررة ،دراسة في عربة االمع واالمع الستحجة
والجامعة العخبضة ومشطسة الػحجة االفخيقضة ومشطسة الرحة العالسضة وجسعضة اليبلؿ االحسخ المضبي
،ط،2ايتخاؾ لمشذخ والتػزيع،القاىخة. 2004،
-3عبج الكخيع عػض خمضفة،قانػف السشطسات الجولضة ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،اإلسكشجرية .2013،
-4صالح جػاد الكاضع ،دراسة في السشطسات الجولضة ،مصبعة االرشاد ،بغجاد .1975،
-5عراـ العصضة ،القانػف الجولي العاـ،ط،1مكتبة الدشيػرؼ،بغجاد. 2014،
 -6ثامخكامل الخدرجي،العبلقات الدضاسضة الجولضة واستخاتضجضة ادارة االزمات،ط،1در مججالوؼ لمشذخ
والتػزيع،عساف.2009،
ثانياَ :الجكريات .
-1احسج باسل البضاتي ،دور مشطسة األمع الستحجة لتدػية نداع الرحخاء الغخبضة ،مجمة السدتقبل العخبي
،مخكد دراسات الػحجة العخبضة ،العجد،400الدشة ،35بضخوت .2012،
-2أحسج ميابة ،مذكمة الرحخاء الغخبضة والحل الثالث ،مجمة الدضاسة الجولضة ،العجد ،، 141مخكد األىخاـ
لمجراسات والبحػث اإلستخاتضجضة ،القاىخة .2000،
 -3أخراص خمضج ،الدضاسة األمخيكضة تجاه الرحخاء السغخبضة ،السجمة العخبضة لمعمػـ الدضاسضة ،العجد
،17مخكد دراسات الػحجة العخبضة ،بضخوت ،لبشاف .2008،
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-4انذ اكخـ دمحم صبحي وحدضغ مرصفى احسج ،دبمػماسضة السشطسات الجولضة ،قخاءة في تكامل الػضضفة
الجبمػماسضة ،مجمة القادسضة لمقانػف والعمػـ الدضاسضة ،العجد ،2السجمج ،2015، 6ص .196
 -5عجناف عباس الشقضب،دور السشطسات الجولضة في تفدضخ معاىجاتيا السشذئة،مجمة العمػـ الدضاسضة
،العجد ،44جامعة بغجاد ،كمضة العمػـ الدضاسضة .2012،
 -6ميضسغ عبج الحمضع الػادؼ،مذكمة الرحخاء الغخبضة،دراسة في أبعادىا الجضػبػلتضكضة ،مجمة كمضة التخبضة
لمبشات،السجمج ،24العجد .2013،2
ثالثاَ :الخسائل واالشاريح الجامعضة.
-1عبج الشبي مرصفى،إستفتاء تقخيخ السرضخ في الرحخاء الغخبضة،أشخوحة دكتػراه ( غضخ مشذػرة)
،جامعة الجدائخ،1كمضة الحقػؽ،الجدائخ .2014،
 -2ىادية نرضخة،قزضة الرحخاء الغخبضة ،2000-1975أشخوحة دكتػراه ( غضخ مشذػرة) ،جامعة
الػادؼ،كمضة العمػـ اإلندانضة،قدع العمػـ اإلندانضة،الجدائخ.2014،
-3مالكي امضشة،مذاريع التدػية الدمسضة لقزضة الرحخاء الغخبضة ،2012-1991رسالة ماجدتضخ ( غضخ
مشذػرة)،جامعة الجدائخ،3كمضة العمػـ الدضاسضة،قدع العمػـ الدضاسضة والعبلقات الجولضة،الجدائخ.2013،
 -4دمحم كخيع جبار،دور عسمضات صشع الدبلـ في حفع الدمع واألمغ الجولضضغ بعج عاـ ،1991رسالة
ماجدتضخ (غضخ مشذػرة) جامعة بغجاد،كمضة العمػـ الدضاسضة،بغجاد.2018،
رابعاَ :السػاقع االلضكتخونضة( االنتخنت).

انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى 2018

230

مجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العربً

 -1حدغ االشخؼ ،دالالت تعضضغ الخئضذ االلساني الدابق مبعػثا لمرحخاء،متػافخ عمى السػقع
االلضكتخوني اآلتي:
-2https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/تقخيخ
األمضغ العاـ عغ الحالة فضسا يتعمق بالرحخاء الغخبضة،وثضقة بالخقع ،S\2014\258متػافخ عمى السػقع
االلضكتخوني اآلتي:
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=553dfb9d4
 -3تقخيخ
االمضغ العاـ عغ الرحخاء،وثقة بالخقع  S\res\2285\2016متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2285(2016

 -4كخيدتػفخ روس ..جػلة اولى لسبعػث ججيج لقزضة مدمشة،متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:
-5الرحخاء

https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%83

الغخبضة  :محكخة فالضدػـ بضغ ارتضاح السغخب وسخط البػلضداريػ ،متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:
https://www.swissinfo.ch/ara
-6االمع الستحجة تؤكج عجـ تججيج ميسة فالدػـ بشداع الرحخاء ،متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني اآلتي:
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/8/28
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 -7عبج الحكضع سمضساف،محجدات بعثة السضشػرسػ كقػة لحفع الدبلـ،متػافخ عمى السػقع االلضكتخوني
اآلتي:
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10446

-8حقػؽ اإلنداف في الرحخاء الغخبضة ومخضسات تشجوؼ لبلجئضغ ،تقخيخ لسشطسة ىضػماف ووتر رايت،2008،ص ،19متػافخ عمى السػقع
االلضكتخوني لمسشطسة www.hrw.org :

مقػمات القػة كدكرىا في الدياسة الخارجية لمجكؿ الراعجة :دراسة حالة جشػب إفخيقيا
Strengths capabilities and their Role in the Emerging Countries’s Foreign
Policy : South Africa Case Study
الباحثة بمحسضتي أماؿ السجرسة الػششضة العمضا لمعمػـ الدضاسضة (الجدائخ)
ammeell@hotmail.com
ممخز:
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تعتبخ جسيػرية جشػب إفخيقضا دولة ذات خرػصضة تسضدىا عغ باقي دوؿ القارة بالذكل الحؼ يجفع لمقػؿ بأنيا دولة إفخيقضة تباعا لمسعصى
الجغخافي فقط .وقج بخزت ىحه الجولة كقػة صاعجة ليا وزف وتأثضخ في مجاليا الحضػؼ؛ مدتفضجة مغ مقجراتيا الػششضة ومبمػرة مقػماتيا الرمبة
با لػجو الحؼ يخجـ مرالحيا مػازاة مع التخكضد عمى عشاصخ قػتيا الشاعسة لتسكشيا مغ مختبة القػة اإلقمضسضة .فبتقضضع أدائيا والحؼ بػأىا مكانة القػة
فعمت إمكاناتيا ومقجراتيا بالذكل الحؼ يخػليا لمعب دور القائج اإلقمضسي كػنيا تتستع بقػة ندبضة مقارنة بسحضصيا؛
الراعجة أو البازغة؛ نجج أنيا ّ
وىحا رغع ما تعانضو مغ تحجيات داخمضة وخارجضة تعضقيا ب التأثضخ عمى وتضخة ىحا الرعػد .وىػ ما نمسدو مغ خبلؿ أدائيا عمى الدضاقضغ اإلقمضسي
والجولي بمعب أدوار سػاء في إشار ثشائي أو جساعي؛ تفاعل دوالتي أو مغ خبلؿ السشطسات اإلقمضسضة؛ أو حتى في دوائخ أوسع مغ خبلؿ
التفاعبلت عمى الداحة الجولضة ككل.
الكمسات السفتاحية :القػة -جشػب إفخيقضا -الجبمػماسضة -األداء -األىجاؼ.

Abstract:
The Republic of South Africa is a country with a specificity that distinguishes it from the rest
of the continent in a way to asserts that‟s an African country according to geographical factors
only. This country has emerged as an emerging force with weight and influence in its vital
field،drawing on its national capabilities and crystallizing its solid elements in a way that serves its
interests in parallel with focusing on its soft power elements to enable it to be ranked as a regional
power. By assessing its performance،which has established the status of a rising or emerging
power،it has done its potential and capabilities in a way that allows it to play the role of regional
leader because it has a relative strength compared to its surroundings; this despite the internal and
external challenges that hinder the impact on the pace of this rise. This is what we see through its
performance in the regional and international contexts by playing roles both in a bilateral and a
collective context ; the interaction of my States or through regional organizations ; or even in
wider circles through interactions on the international scene as a whole.
Key words: Power- South Africa- Diplomacy - Performance – Goals.

مقجمة:
كسا ىػ معخوؼ لجػ الجارسضغ في حقل العمػـ الدضاسضة –والدضاسات الخارجضة بالتحجيج -أف الدضاسة
الخارجضة لجولة ما تتحجد مغ خبلؿ جسمة أىجاؼ تحاوؿ الػصػؿ إلضيا عغ شخيق تدخضخ مقجراتيا بأنػاعيا
السختمفة .وجشػب إفخيقضا كػنيا دولة إفخيقضة -عخفت وضعا خاصا أَثََّخ فضيا داخمضا وخارجضا -حاولت أف
تمعب أدوا ار عمى الرعضجيغ اإلقمضسي والجولي بغخض البخوز كقصب فاعل حدب دوائخىا الجضػسضاسضة.

ومغ ىشا نحاوؿ مغ خبلؿ ىحه الجراسة أف نبحث في كضفضة تفعضل جشػب إفخيقضا لسقجراتيا مغ أجل الطيػر
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كقػة صاعجة إقمضسضا وعالسضا ،وكضف تسكشت مغ تػضضف مقػمات القػة لجييا في بشاء سضاسة خارجضة فعالة
وذكضة في مجاليا الحضػؼ؟
فجشػب إفخيقضا كحالة ناجحة في بشاء سضاسة خارجضة فعالة ومتػازنة؛ تسكشت مغ تبػء مػقع ىاـ في

دوائخىا الجضػسضاسضة؛ فيي مغ الجوؿ القائجة في اإلتحاد اإلفخيقي ،ليا تأثضخ دبمػماسي واقترادؼ في

مخ تمف القزايا واألزمات التي تعضذيا القارة اإلفخيقضة ،واألىع مغ ذلظ أنيا تعج واحجة مغ دوؿ مجسػعة
العذخيغ .ومغ ىشا تبخز أىسضة تشاوؿ السػضػع مغ خبلؿ الػقػؼ عمى أىع مكامغ القػة والتي سعت مغ
خبلليا ىحه الجولة مغ أجل لعب أدوار عمى السدتػيضغ اإلقمضسي والجولي؛ وىحا مغ خبلؿ الػقػؼ عمى

مقجرات ىحه الجولة مغ مػارد لمقػة (صمبة وناعسة) ،ثع تقضضع مجػ فاعمضة ىحه السقجرات لجولة جشػب إفخيقضا

مغ خبلؿ مجػ اسياـ ىحه اإلمكانات في الشيػض بالجولة وخجمة مرالحيا؛ مع التصخؽ لسعػقات ىحا

الجور والتي تذكل حائبل دوف وصػليا لسكانة أحدغ ،ومغ ثع تحمضل ألثخ مخخجات بشاء القػة عمى األداء
الدضاسي الخارجي ليحه الجولة إقمضسضا ودولضا.

أكال :مقػمات القػة لجشػب إفخيقيا

تتستع جشػب إفخيقضا بقجر مغ السقجرات لمقػة الرمبة أو السادية السمسػسة والتي ليا تأثضخ مباشخ إذ تػفخ
ليا نػعا مغ الخرػصضة مقارنة بجوؿ الجػار الجغخافي ،كسا نججىا تعتسج بالسػازاة مع ذلظ عمى القػة

الشاعسة التي تسكشيا مغ التأثضخ في األىجاؼ السصمػبة عشج الزخورة؛ مع الػقػؼ ضج تأثضخات اآلخخيغ.

وىحا التسازج لمسقجرات ىػ الحؼ يسكشيا مغ فخض نفديا عمى الدضاقضغ اإلقمضسي والجولي.
 .1مػارد القػة الرمبة لجشػب إفخيقيا:

ل جشػب إفخيقضا جسمة مغ السقػمات السادية التي تذكل مػارد القػة الرمبة لمجولة؛ والتي تعصضيا القػة

والقجرة وبالتالي تسكشيا مغ التأثضخ في تػجيات وسمػكات غضخىا مغ الجوؿ؛ وىحا مغ خبلؿ ىحه السقػمات
السادية مغ مػقع ومداحة وثخوات شبضعة وغضخىا مغ السعصضات اإلقترادية والعدكخية .ومغ ىحه السقجرات
الصبضعضة لمجولة مػقعيا الياـ في أقرى جشػب قارة إفخيقضا وتصل عمى كل مغ السحضط األشمدي واليشجؼ،

بضغ دائختي عخض  °35-°23جشػبا1.يحجىا شساال :نامضبضا ،بػتدػانا ،زمبابػؼ ،ومغ الذساؿ الذخقي:
مػزمبضق ،وشخقا سػازيبلنج ،ومغ الجشػب الذخقي مسمكة المػزوتػ .ليا ثبلث عػاصع؛ عاصسة إدارية وىي

بخيتػريا ،عاصسة تذخيعضة وىي الكاب (كاب تاوف) ،وعاصسة قزائضة وىي :بمػـ فػنتاف 2.تقجر مداحتيا

ب  1.224.000ممضػف كع .²تعتبخ جشػب إفخيقضا أغشى دوؿ القارة في السػارد اإلقترادية ،فيي غشضة

1
2

جػدة حدشضغ جػدة ،جغخافية إفخيقيا اإلقميسية ،دار انيزة العخبضة لمصباعة والشذخ ،بضخوت ،ص.1981 ،456 .

دمحم رزيق السخادمي ،التحػؿ الجيسقخاشي في القارة اإلفخيقية ،دار الفجخ لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ص.2006 ،287 .
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بالسػارد السائضة الكافضة في عجد كبضخ مغ مشاشقيا عمى رأسيا نيخ أوروانج ونيخ لضع بػبػ ،تدتغل مضاىيسا

في مجاؿ الخؼ لكشيا تستاز بعجـ االنتطاـ لجفافيا لسجة شػيمة.

1

تعتبخ جشػب إفخيقضا مغ البمجاف الخائجة في مجاؿ التعجيغ ومعالجة السعادف في العالع ،تبمغ حرتيا

مغ اإلحتضاشات العالسضة لمسعادف كاآلتي :مجسػعة معادف الببلتضغ  PGMتبمغ ندبة  %95مغ اإلحتضاط

العالسي ،الكخومضت  ،%42الدركػنضػـ  ،%27الفاناديػـ %25السغشضد  ،%24الخوتضل  ،%20الفمػرسباؿ
 ،%17الحىب  ،%12واأللسشضػـ  %10مغ اإلحتضاط العالسي .أما حرة البمج السقجرة إلنتاج ىحه السعادف

لدشة  2011مقارنة باإلنتاج العالسي متفاوتة حدب كل معجف ،فحرة إنتاج الببلتضغ قجرت ب ،%72
الكضانضت وغضخىا مغ السػاد  ،%59الكخوـ  ،%46الخذ السعجني  ،%34الببلديػـ والفاناديػـ  %38لكل

مشيسا ،الدركػنضػـ  ،%27الخوتضل  ،%24اإللضسضشضت  ،%17السغشضد  ،%24الحىب  ،%07الفمػرسباؿ

 ،%04األلػمشضػـ وخاـ الحجيج والخصاص والشضكل  %02لكل مشيع ،وصخخ الفػسفات  %01مغ اإلنتاج
العالسي .وبحلظ؛ نججىا تتػافخ إماكشات معجنضة ترل أحضانا إلى  %80مغ اإلحتضاط العالسي .وبفزل

البشضة التحتضة القػية تتػافخ عمى صشاعة تحػيمضة قػية تديع بشحػ  %25مغ إجسالي الشاتج السحمي
اإلجسالي 2.تقع الغالبضة العطسى مغ مػارد الثخوة السعجنضة في مشاشق البضس (أو العكذ ىػ األصح).

3

أما القصاع الدراعي؛ فضذغل  11.4بالسئة مغ الضج العاممة و تداىع  5بالسئة مغ الجخل القػمي و رغع

ذلظ فاف جشػب افخيقضا تحقق اكتفاءا ذاتضا لجرجة ترجيخىالبعس السشتػجات كالدكخ  .الحرة  .الثخوة

الدسكضة  .وقج أدػ تشػع االقالضع السشاخضة إلى تشػع السشتػجات الدراعضة .وقج ساىع في الشاتج السحمي

اإلجسالي لعاـ  2013بأكثخ مغ  178.050ممضػف رانج جشػب إفخيقي أؼ أكثخ مغ  170.44ممضػف
دوالر التي تعتبخ أكثخ مغ  %10.1مغ إنتاج الدراعي لعاـ  .2012وترشف جشػب إفخيقضا في السختبة

 32عالسضا مغ بضغ الجوؿ األكثخ إنتاج زراعي.

4

في حضغ نجج قصاع الرشاعة يذغل ما ندبتو  %32.8مغ الضج العاممة  ،تداىع بشدبة  %30مغ

الشاتج السحمي  .ومغ أىع صشاعاتيا الحجيج والرمب ،تخكضب الدضارات؛ فيي الجولة الػحضجة في إفخيقضا
التي تشتج سضارات مخسضجس بشد مغ فئة سي كبلس ،مدودة بخاصضة الجفع األمامي .كسا ليا أفزل قصار

فخع في العالع ،وىػ قصار "روفػس" .لجييا سكظ حجيجية تبمغ  19.004مضل أؼ ما يعادؿ  %80مغ

البشضة التحتضة إلفخيقضا كميا 5.وتذخؼ عمى ىحه الرشاعات شخكات عسبلقة عالسضة في االنتاج الرشاعي
لزخامة االستثسار بيا كذخكة دؼ بضخس التي تحتل السختبة  9عالسضا في التعجيغ .كسا تعتبخ ىحه الجولة

1

جػدة ،مخجع سابق ،ص.443 .

3

جػدة ،مخجع سابق ،ص.490 .

5

نخمضغ حسػدة" ،ما ال تعخفو عغ جشػب إفخيقضا" ،أشمع عمضو بتاريخ ،2016/03/29 :عمى الداعة  ،10:10عمى الخابطdotmsr.com :

2

دمحم عاشػر ميجؼ ،جشػب إفخيقضا ونجضخيا ...أدوار إقمضسضة ججيجة ،الدضاسة الجولضة ،ع ،169 .ص ،62 .جػيمضة .2007

4عاشػر ،مخجع سابق ،ص.61
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مغ البمجاف الخائجة في مجاؿ التعجيغ ومعالجة السعادف في العالع 1.أما قصاع الخجمات؛ فشججه يذغل ندبة

 % 55.8مغ الضج العاممة ويداىع ب %65مغ الجخل القػمي كالبشػؾ والتجارة والتعمضع والرحة.

وبيحا؛ يسكغ القػؿ أف دولة جشػب إفخيقضا تشتج ندبة كبضخة مغ السػاد الخاـ البلزمة لرشاعتيا

التحػيمضة أكبخ مغ أؼ دولة بإفخيقضا .كسا تشتج وتدتيمظ مغ الكيخباء ما يػازؼ نرف القػػ السحخكة
إلفخيقضا ،وفضيا نحػ خسدي سضارات القارة ،ونرف السشذآت الرشاعضة في القارة .2.وبيا نطاـ نقل يتسثل

في شبكة شخؽ بخية ،سكظ حجيجية ،وخصػط جػية تخبط السجف ببعزيا ،ومجنيا مغ أكبخ السجف اإلفخيقضة.

في السجاؿ االقترادؼ؛ تعج جشػب إفخيقضا أكبخ اقتراد متقجـ بالقارة ،وأغشى دوليا مغ حضث السػارد

السؤىمة لسػاكبة التصػر التكشػلػجي وغدو األسػاؽ العالسضة .فسغ بضغ  500شخكة ومؤسدة األولى بالقارة

نجج  127شخكة جشػب إفخيقضة؛ وتدتحػذ عمى  %62مغ رأسساؿ ىحه الذخكات والسؤسدات .ويقجر
ناتجيا السحمي اإلجسالي  %44مغ إجسالي الشاتج السحمي إلفخيقضا جشػب الرحخاء؛ إذ يعادؿ ثبلث
أضعاؼ نطضخه في نجضخيا (والعكذ بالشدبة لمعامل الجيسغخافي؛ إذ يبمغ سكاف نجضخيا ثبلث أضعاؼ سكاف

جشػب إلفخيقضا) .3ويترف إقترادىا بػجػد تكتبلت مالضة كبضخة (الخسذ العطاـ*) تزع أكبخ خسذ
شخكات ميضسشة عالسضا في السحاسبة والخجمات السيشضة (مغ الػاليات الستحجة األمخيكضة ،السسمكة الستحجة،

وىػلشجا)؛ وتذسل قصاعات مختمفة ،وتسثل  %80في رؤوس األمػاؿ لجشػب إفخيقضا.4

كاف الشيػض االقترادؼ لجشػب إفخيقضا حرضمة سشػات عسل كّممت بتحقضق معجالت نسػ ثابتة،

إضافة لمجور االيجابي الحؼ لعبتو الجولة في تذجضع االستثسارات السحمضة واألجشبضة ،وتػفضخ قخوض لمتشسضة

الرشاعضة ،ووجػد العسالة الخخضرة والثخوات؛ فإرتفع سقف صادراتيا لسدتػيات غضخ مدبػقة َّ
ومك َشيا مغ
اإلنتقاؿ لمذخيحة األعمى مغ البمجاف متػسصة الجخل .5فرارت بحلظ عزػ فاعل بعجة مشطسات عالسضة؛
كبشظ اإلستثسار الجولي ،مجسػعة ،77البخيكذ ،الػكالة الجولضة لمصاقة الحرية ،البشظ الجولي لئلنذاء

Mohammed Matmati, , Basculement Economique & Géopolitique Du Monde : Poids Et Diversité Des
2جػدة ،مخجع سابق ،ص.444 .
3

1

Pays Emergents L’Harlattan, Paris, P. 196, 2013.

عاشػر ،مخج سابق ،ص.62.

* تترجر جشػب إفخيقضا القارة اإلفخيقضة مغ حضث الذخكات االقترادية الكبخػ ،فيي تزع السجسعات الخسذ األولى في الرشاعات الدراعضة،

السجسع األوؿ في الشدضج ،السجسعات الدبع األولى في صشاعة الخذب والػرؽ ،السؤسدتاف األولتاف في األشغاؿ العسػمضة ،السؤسدة األولى في

اإلنت اج الصاقة الكيخبائضة ،السؤسدات الخسذ األولى لمسشاجع ،السؤسدتاف األولتاف في الرشاعة الكضسضائضة ،السؤسدات الثبلث األولى لمياتف،
Philippe Gervai-Lambony, L’Afriqueالسؤسدات الثبلث السيسة في الشقل ،العذخ شخكات األولى لمتأمضشات ،أكبخ ست بشػؾ .أنطخ:
Du Sud, Le Cavalier Bleu, Paris, P.111 2009.
4

Philippe Gervai-Lambony, Op.Cit, P.112.

5دمحم صادؽ إسساعضل ،تجخبة جشػب إفخيقيا ...نيمدػف مانجيال كالسرالحة الػششية ،العخبي لمشذخ والتػزيع ،القاىخة ،ص.2014 ،07.
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والتعسضخ ،صشجوؽ الشقج الجولي ،نطاـ التحكع في تكشػلػجضا الرػاريخ ،حخكة عجـ اإلنحضاز ،مجسػعة

الجوؿ السػردة لمصاقة ،مشطسة التجارة العالسضة ،إتفاقضة مشع إنتذار األسمحة.1

ونتضجة لحلظ؛ أصبحت جشػب إفخيقضا دولة جج متقجمة عغ باقي دوؿ القارة التي تفتقخ لبشى صشاعضة
مساثمة .2وىػ ما يجفعشا لمقػؿ أنيا دولة ال يخبصيا بإفخيقضا سػػ السعصى الجغخافي .فيي بالخغع مغ
ماضضيا السعخوؼ إستصاعت التسػقع ضسغ الخارشة الجضػسضاسضة لمتفاعبلت اإلقمضسضة ،وفخضت نفديا
إعتسادا عمى مقجراتيا ضسغ الدضاقضغ اإلقمضسي والجولي مغ خبلؿ السؤسدات واليضاكل التي تشذط بجاخميا.
في السجاؿ العدكخؼ ،تستمظ جشػب إفخيقضا أحج أقػػ الجضػش قاريا وأكثخىا تشطضسا وتدمضحا وأفزميا
إعجادا وتجريبا؛ فزبل عغ السػارد البلزمة لشذخ قػات حفع الدبلـ خارج أراضضيا بسا يؤىميا لمقضاـ بجور

فاعل .3فقج حجث أف تجخمت في لضدػتػ سشة  ،1999وساىست بسياـ لحفع الدبلـ وتدػية الشداعات
اإلفخيقضة* 4.مسا يعصضيا مطيخ الجولة السحبة والجاعسة لمدبلـ والعاممة عمى تحقضقو بسختمف الػسائل.

وتتسضد جشػب إفخيقضا بتجخبة نػوية فخيجة عالسضا كػنيا الجولة الػحضجة الستخمضة عغ بخنامجيا شػعا؛

وانزست لسعاىجة عجـ إنتذار األسمحة الشػوية كجولة غضخ حائدة لمشػوؼ .5فاتخاذ الخئضذ األسبق"نيمدػف

ركلييالىال مانجيال"  )2013-1918( Nelson Rolihlahla Mandelaمػقفا معاديا لبخنامج بمجه
الشػوؼ بجا واضحا في كمستو بالجسعضة العامة لؤلمع الستحجة؛ معمشا عغ مبادرة "نحػ عالع ٍ
خاؿ مغ األسمحة

الشػوية".6

أما بالشدبة لمتخكضبة السجتسعضة؛ فالسجتسع مخكب ومتعجد األعخاؽ؛ يبمغ بحدب تقجيخات  2014ما

يفػؽ تعجاد  34ممضػف ندسة .تػزع عمى ندبة  %80زنػج ،والبقضة يتػزعػف بضغ البضس (،)%09

والسختمصضغ واليشػد واآلسضػيضغ 7.وعمى الرعضج الجيشي؛ تعتبخ السدضحضة بكافة محاىبيا وكشائديا ىي

1

حدضغ ،مخجع سابق ،ص ص.141،140

2حسجؼ عبج الخحسغ" ،صخاعات اليضسشة :الرضغ األمشضة الججيجة في إفخيقضا"،الدياسة الجكلية ،عجد ، ،197ص ،18.جػيمضة .2014
3السرجر نفدو ،ص.20.

* لعبت جشػب إفخيقضا أدوا ار في تدػية الشداع اإلثضػبي-اإلريتخؼ ،بػرونجؼ ،الكػنغػ ،لضبضخيا ،وجشػب الدػداف .أنطخ :دمحم عاشػر ميجؼ "،جشػب
إفخيقضا ونجضخيا....أدوار إقمضسضة ججيجة" ،الدياسة الجكلية ،عجد  ،169ص ،63 .جػيمضة .2007

4حسجؼ عبجالخحسغ حدغ ،دراسات في الشطع الدياسية اإلفخيقية ،السخكد العمسي لمجراسات ،القاىخة ،ص ص.2001 ،238 ،237
5

أسساء عبجالفتاح" ،جشػب إفخيقضا أكثخ دوؿ العالع تقجما في صشاعة األسمحة"  ،إشمع عمضو بتاريخ ،2016/03/12 :عمى الداعة ،22:50 :عمى

الخابطhttp://elbadil.com :
6

شارؽ فخحات" ،لساذا تخمت جشػب إفخيقضا عغ بخنامجيا الشػوؼ" ،إشمع عمضو بتاريخ ،2016/03/22 :عمى الداعة ،20:10 :عمى الخابط:

http://www.sasapost.com/south-africa-nuclear/
7

تقخيخ الجديخة لمجراسات" ،دولة جشػب إفخيقضا" ،مجرج بالسػقع الخسسي بتاريخ ،2014/10/22 :إشمع عمضو بتاريخ ،2018/01/29 :عمى الداعة:

الداعة ،14:10 :عمى الخابطaljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%AC%D9%86 :
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الدائجة في الببلد بشحػ  %80مع ندب أخخػ متفاوتة لمجيانات؛ أىسيا :اإلسبلـ ،اليشجوسي ،والضيػدية،
وىػ ما يزفي عمضيا شابع التشػع والتعجد 1.ومغ ىشا يبخز جمضا ضعف التجانذ السجتسعي والتبايغ

اليػياتي داخل السشطػمة السجتسعضة؛ إذ شخح "ثابػ مبضكي " )1942( Thabo Mbekiبعج تػلضو مشرب
نائب الخئضذ فكخة "األمة الججيجة" في إشار مذخوع الشيزة اإلفخيقضة .2وقج أكج عمى أف عشاصخ األمة

تكػف شعبا واحجا ،مذجدا عمى اليػية اإلفخيقضة لمجساعات العخقضة السختمفة؛ كسا دعالتساسظ
الستشػعة ّ
عشاصخ األمة الججيجة ،وضخورة بشاء تاريخ مذتخؾ ووشغ ججيج.3
ومغ ىشا؛ يسكغ القػؿ أف مػارد القػة الرمبة والتي تذكل مكامغ القػة لجشػب افخيقضا مغ حضث أنيا
تسكشيا مغ إستخجاميا بالذكل الحؼ يديج مغ قػتيا وفعالضتيا في دوائخىا الجضػسضاسضة؛ وفي نفذ الػقت

تعصضيا خرػصضة في سضاقيا اإلقمضسي ،إال أف ىحه الخرػصضة تبخز أكثخ مغ خبلؿ القػة الشاعسة التي
تتسحػر حػؿ فكخة مخكدية مفادىا التأثضخ في سمػكات اآلخخيغ ودفعع إلتخاذ ق اخرات وتبشي إتجاىات في

صالح مدتخجـ ىحا الشسط مغ القػة؛ مع الػقػؼ أماـ تأثضخات اآلخخيغ وعجـ التأثخ بإستساالتيع أو

محاوالتيع الشاعسة (الخخػة) لمتأثضخ.

 .2مػارد القػة الشاعسة لجشػب إفخيقيا:
تعتسج جشػب إفخيقضا عمى القػة الشاعسة لتأكضج حزػرىا ونفػذىا ،فسغ حضث نسط القضادة يذكل تػلي
الخئضذ"مانجيبل" الحكع في سشة  1994ممسحا أساسضا إلنياء نطاـ التسضضد العشرخؼ؛ مسا أدػ إلى
االستقخار الشدبي الحؼ ساعج عمى االستثسار في رأس الساؿ البذخؼ .4وتعج إصبلحات الخئضذ"مانجيبل"
ذات شابع اجتساعي أكثخ مسا ىي اقترادية مغ خبلؿ ضساف حقػؽ األفارقة الدػد (األغمبضة).وبسجخد
دعػتو إل نياء السقاشعة االقترادية والعقػبات السفخوضة عمى دولتو؛ أعمشت الجنسخؾ والدػيج وأستخالضا
ق اخرات الستئشاؼ العبلقات السجسجة .5والسبلحع أنو بعج التحػؿ عغ السضد العشرخؼ تع قبػؿ البضس
ضسغ الجساعة الدضاسضة الستستعضغ بالحقػؽ والػاجبات رغع مدؤولضتيع عغ األبارتضج* .ومغ ىشا؛فإف قضسة
التدامح ليا أىسضة خاصة في بشاء السػاششة لمعضر السذتخؾ .6وىػ ما صخح بو الخئضذ األسبق "فخيجيخيظ
1إسساعضل ،مخجع سابق ،ص.13.

2حمسي الذعخاوؼ ،الفكخ الدياسي كاالجتساعي في إفخيقيا ،مخكد السحخوسة لمشذخ ،القاىخة ،ص ص.2010 ،265،264.

3عمضاء سخايا" ،خبخات انتقالضة :بشاء السػاششة في تجخبة جشػب إفخيقضا" ،الدياسة الجكلية ،عجد  ، ،195ص ،29.جانفي .2014
4حدغ ، ،مخجع سابق ،ص.277.

5ماىخ عصضة شعباف ،مذاكل إفخيقية معاصخة ،معيج البحػث والجراسات اإلفخيقضة ،القاىخة ،ص.2011 ،235.
* األبارتضج كمسة أفخيكانضة تعشي الفرل لكشيا لع تطيخ في القامػس الدضاسي إالّ في أواخخ األربعضشضات حضث أستخجميا الحدب الػششي في جشػب
إفخيقضا أثشاء حسمتو االنتخابضة عاـ  1948كذعار لو .يعشي ضخورة تحقضق الفرل الكامل بضغ أجشاس شعػب إفخيقضا خاصة بضغ البضس والدػد

اجتساعضا،سضاسضا ،اقتراديا وجغخافضا .وقج عجتو األمع الستحجة جخيسة ضج اإلندانضة (اإلتفاقضة الجولضة لقسع جخيسة الفرل العشرخؼ عاـ .)1973
أنطخ ماىخ عصضة شعباف ،مذاكل إفخيقية معاصخة ،مخجع سابق ،ص.231.
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"فخيجيخيظ دي كالرؾ"  )1936( Frederik Willem de Klerkفي عاـ  1990عمى "ضخورة إنياء
سضصخة البضس عمى الدػد لكغ دوف أف تحل محميا سضصخة الدػد عمى البضس".1
وعمى مدتػػ الشطاـ الدضاسي؛ تعتسج جشػب إفخيقضا مبجأ "تعديد الدبلـ الجيسقخاشي" باعتبار
الجيسقخاشضة أكثخ سمسضة مغ أؼ شكل آخخ لمحكع؛ فيي بيحا تيجؼ لتذجضع بشاء نطاـ ديسقخاشي مدتقخ،
والقضاـ بالتحجؼ في ثبلثضة 'الدبلـ الجيسقخاشي ،التشسضة ،االستقخار' مغ خبلؿ تعديد حمع الدبلـ واالستقخار
والجيسقخاشضة وحقػؽ اإلنداف .وقج أشار "ثابػ مبيكي" أنو عمى األفارقة القضاـ بثػرة ومقاومة الجكتاتػرية"،
وأنو يشبغي "أف يكػف الحكع لمذعب" لتدتسج الحكػمات سمصتيا وشخعضتيا مغ إرادة الذعب ،وتربح كحلظ
مسثمة لمشداء (تسكضغ السخأة).2
في مجاؿ حخية التعبضخ؛ احتمت جشػب إفخيقضا السختبة  52مغ  179بحدب مؤشخ 'مخاسمػف ببل
حجود' ( .3)2012-2011واحتزشت مشتجػ "حخية التعبضخ مغ أجل التشسضة والحػكسة الخشضجة :الحاجة
لئلصبلح" في 15ماؼ  .2013تقخر عشو تجشضغ وإشبلؽ حسمة بيحا السدسى بكافة األقالضع اإلفخيقضة،
وإنذاء"جائدة البخلساف اإلفخيقي لحخية اإلعبلـ في إفخيقضا" ،وإنذاء مؤشخ سشػؼ يجعى "مؤشخ البخلساف
اإلفخيقي لحخية اإلعبلـ في إفخيقضا" مغ أجل قضاس وضع حخية اإلعبلـ بالجوؿ السعشضة ،ومشاشجة دوؿ
اإلتحاد اإلفخيقي مغ أجل إعتساد "قانػف نسػذجي لمحرػؿ عمى السعمػمات" ،وشمب دعع تصبضق الق اخرات
السترمة مغ شخؼ شخكاء التشسضة .4إالّ أنو تعالت األصػات بتخاجع الجيسقخاشضة إثخ مشع صحفضضغ مغ
حزػر جمدات مجمذ الشػاب بعج شخد السعارضة؛ واعتقاؿ صحفضي التحقضقات بجخيجتي تايسد وأفخيكا.5
والسبلحع أف الرحافة تخكت مياميا ،وحػلت االىتساـ إلى بجائل أخخػ كالشػع االجتساعي
(قزضة السثمضضغ والجخائع في حقيع) ،اليجخة ،وكخاىضة األجانب 6.يعشي تخؾ األولػيات والشطخ في األمػر

6سخايا ،السرجر نفدو ،ص.27.

1

Marc AicoZic, La Nouvelle Afrique Du Sud Post-Aparthaid, L’Harmattan, Paris,P.106, 2010.

2

HE President Thabo Mbeki, “The African Renaissance Statement, South Africa Broadcasting Corporation

(SABC)”, Johannesburg, Gallagher Estate, August 13, P.04, 1998.
3

-----,“Press Freedom In South Africa”, Seen : 25/03/2016, At : 14 :25, In The Link : Southafrica.info.

4مشذػرات البخلساف اإلفخيقي الرادر في ،2015/05/15 :أشمع عمضو بتاريخ ،2016/03/22 :عمى الداعة  ،20:10:عمى الخابط:
africanplatform.org

5

" ،-------رئضذ جشػب إفخيقضا يجتسع مع رؤساء تحخيخ ص حف لبحث اىتسامات اإلعبلـ" ،أشمع عمضو بتاريخ ،2016/03/25 :عمى الداعة

 ،10:30عمى الخابطarabic.people.com.cn :

6أسساء عبجالفتاح"،أيغ وصمت حخية اإلعبلـ في إفخيقضا" ،أشمع عمضو بتاريخ،2016/03/24 :عمى الداعة ،11:13:عمى الخابطelbadil.com :
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اليامذضة التي ليا تأثضخ محجود داخل الجولة ،والتي يسكغ تجاوزىا دوف إعصائيا كل تمظ األىسضة والتفخغ
لسجاالت أوسع وذات تأثضخ أكبخ وأنجع لمفخد والسجتسع عمى الدػاء.
عخؼ جشػب إفخيقضا بالسرجاقضة والشداىة في مجاؿ التسثضل الدضاسي مشح إنتخابات  1994وتػلي
وتُ َ
الخئضذ "نيمدػف مانجيال" الحكع .كسا شػرت الببلد إستخاتضجضة السخاقبة الجقضقة لمتصػرات الدضاسضة في
جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشضة ،زامبضا ،أنجػال ،ونجضخيا إثخ التحزضخ لئلنتخابات (رئاسضة ،وبخلسانضة).

وقجمت العػف لمكػنغػ الجيسقخاشضة عاـ  2006مغ خبلؿ المجاف اإلنتخابضة السدتقمة لمبمجيغ ،مع التأكضج

عمى السداعي األخخػ لبشاء الجولة كتجعضع كفاءات قػػ األمغ ،وتقػية الحكػمة السحمضة ،وسمصات

اإليخادات الجسخكضة.1

وفي مجاؿ العجالة تعخؼ السشطػمة القزائضة إستقبللضة مقارنة بباقي الجوؿ اإلفخيقضة؛ فقج أصجرت

السحكسة الجستػرية لمجولة ق اخ ار يمدـ الخئضذ"جاكػب زوما"  )1942( Jacob Zumaبإرجاع األمػاؿ

العامة التي أنفقيا في تججيج مشدلو .2أما مغ حضث القضع السعضارية؛ فالتخويج لمتدامح الحؼ اتخحه "مانجيبل"
بتأكضج إستخجاـ لغة 'األفخيكانخز' إحجػ المغات الخسسضة ،ودعع الفخيق الخياضي أيا كانت عخقضتو،

ومبادرةتأسضذ لجشة الحقضقة والسرالحة في نياية  1995لمعسل لسجة سشتضغ ،تتكفل بالشطخ في اإلنتياكات

الجدضسة لحقػؽ اإلنداف خبلؿ الفتخة السستجة مابضغ .31994-1960

عبلو عمى ذلظ ،قامت الجولة بتشطضع تطاىخات ذات بعج عالسي لمبخوز كبمج متصػر؛ فقامت بتشطضع قسع

األمع الستحجة حػؿ اإليجز في ،2000والعشرخية في ،2001واإلتحاد اإلفخيقي في  ،2002وقسة األرض

في  .42002وأخض اخ احتزاف فعالضات مػنجياؿ  .2010ومغ خبلؿ تشتطضسيا ليحه التطاىخات عسمت
جشػب إفخيقضا عمى التخويج لثقافتيا الستشػعة (قػقػزيبل ،الغشاء ،والمباس السدتعسل في اإلفتتاح.)...

تتستع جشػب إفخيقضا بذبكة عبلقات دولضة واسعة*؛ وعزػية مؤسدات إقمضسضة ودولضة .فقج صادقت عمى

السضثاؽ اإلفخيقي لحقػؽ اإلنداف والذعػب سشة  ،1996والعيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنضة والدضاسضة
عاـ .1998كسا إىتست بالسشطسات غضخ الحكػمضة والحخكات اإلجتساعضة كحسمة الشزاؿ مغ أجل العبلج

1

كخيذ النجزبخغ ،األفخكعخبية الججيجة :أجشجات جشػب إفخيقيا اإلفخيقية كالعخبية كالذخؽ أكسصية ،سمدمة محاضخات اإلمارات ( ،)121مخكد

اإلمارات لمجراسات والبحػث اإلستخاتضجضة ،أبػضبي ،ص.2009 ،33.

2حرة وقفة مع الحجث" ،جشػب إفخيقضا :القزاء يجيغ الخئضذ ويشترخ لمساؿ العاـ" ،أشمع عمضو بتاريخ ،2016/03/27 :عمى الداعة،10:16 :
عمى الخابطfrance24.com :

3سخايا ،السرجر نفدو ،ص ص.29،28.
4

خمػد دمحم حدضغ" ،الدضاسة الخارجضة لجسيػرية جشػب إفخيقضا تجاه دوؿ الحمضج العخبي" ،الدياسة الجكلية ،عجد  ،48ص ،140.أفخيل .2011

* لجشػب إفخيقضا  83سفارة ومفػضضة عمضا الخارج 12 ،قشرمضة 46 ،قشرل شخفي 4 ،مكاتب اتراؿ 106 ،بعثات غضخ مقضسة ، ،كسا تدتزضف
عمى أرضيا  112سفارة ومفػضضة عمضا 54 ،قشرمضة 73 ،قشرمضة شخفضة ،مكتب اتراؿ واحج 12 ،بعثة غضخ مقضسة ،و 20مشطسة دولضة .أنطخ
دمحم عاشػر ميجؼ  ،مخجع سابق ،ص.63 .
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ضج اإليجز (تحتل السخاتب األولى في ندبة السرابضغ بسا يقارب حػالي  20بالسائة عاـ ،)2015

1

وحخكة الجشػب إفخيقضضغ مغ أجل حج أدنى لمجخل لسجابية البصالة ،التي أصبحت تذكل ما ندبتو 27.7

بالسائة خبلؿ الثبلثي األوؿ لمعاـ  2،2017ومذخوع مغ أجل الحق في التعمضع ،وحخكة الحيغ ال يسمكػف

أر ٍ
اض ،ولجشة أزمة الكيخباء في سػيتػ ،والسشتجػ السشاىس لمخرخرة 3.ومغ ىشا؛ يسكغ القػؿ بأف ىحا

البمج نذط في مجاالت متعجدة مغمبا الدمػؾ التحفضدؼ والتعاوني عمى نطضخه الشداعي مغ خبلؿ تفعضل
مقػمات الجولة إعتسادا عمى القػة الخخػة التي تسكغ مغ الحرػؿ عمى نتائج يرعب الحرػؿ عمضيا

بسقتزى القػة الرمبة أو الخذشة والتي كثض اخ ما تؤدؼ إلى صجامات عشجما تتزارب السرالح.

وبيحا؛ وبعج الػقػؼ عمى مػارد القػة الرمبة التي إعتسجت عمضيا دولة جشػب إفخيقضا بغخض البدوغ

كجولة ذات قػة وقجرة مغ حضث مقػماتيا الرمبة التي تُ ِ
طي ُخىا بإمتضاز وتؤىميا لمبخوز كقصب فاعل ،مع
إعتسادىا عمى قػتيا الشاعسة في التعامل مع السعصضات الجاخمضة ،اإلقمضسضة ،والجولضة بغخض تحقضق مخكد
التسضد رغع ما عخفتو في حقبة األبارتايج.
الجولة األنسػذج لمرعػد و ّ

ثانيا :قخاءة تقييسية لجكلة جشػب إفخيقيا كقػة صاعجة.

لتقضضع تجخبة جشػب إفخيقضا لمرعػد ومجػ فاعمضتيا ضسغ الستغضخات اإلقمضسضة والجولضة يجب الػقػؼ

عمى إنجازات وإخفاقات الجولة مغ أجل التأكج مغ الجور الحؼ إتخحنو لشفديا ومجػ تسكشيا مشو.
 .1قجرات كإمكانات الجكلة كسحجدات لقػة الجكلة:

تستمظ جشػب إفخيقضا مقػمات الجولة القائج إقمضسضا ،وىحا نط اخ لتػافخىا عمى امكانات سضاسضة ،إقترادية
وعدكخية ،وشبكة عبلقات إقمضسضة ودولضة مسضدة .فعمى الرعضج الدضاسي؛ يعتبخ الشطاـ مشح  1994أحج

أكثخ الشطع دمقخشة في إفخيقضا؛ في ضل دستػر يحطى بتػافق القػػ الدضاسضة واإلجتساعضة في الببلد،

ويحفع الحقػؽ والحخيات ،ومسارسة أثبتت إحتخاما لشرػص الجستػر بإنتخابات نديية عقبيا تجاوؿ سمسي
عمى الدمصة عاـ  .1999وتحخص جشػب إفخيقضا عمى إبخاز نفديا كشسػذج ناجح يحتحؼ بو في التعامل
مع مذكمة التعجدية الحؼ يسثل أرضضة أساسضة وأداة لمتػاصل بضغ جشػب إفخيقضا والعالع اإلسبلمي ،إسخائضل،

واليشج.

4

وعمضو؛ يحىب الكثضخ لمقػؿ بأف جشػب إفخيقضا قػة ميضسشة -بسفيػـ "إيسانػيل كالخشتايغ" لميضسشة -عمى

أنو" :وجػد دولة قادرة عمى فخض مجسػعة مغ القػاعج عمى التفاعبلت بضغ الجوؿ ،بسا يؤدؼ إلى خمق
1

----, Afrique Du Sud: L’un Des Pays Les Plus Touches Par Le Sida, Vu Le: 28/01/2018, À: 20:20, Au Site:

www.rfi.frafriqueL20151130-afrique-sud-sida-vih.
3سخايا ،مرجر سابق ،ص.30.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/pays/afrique-du-sud

2

4ميجؼ ،مرجر سابق ،ص.63.
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نطاـ سضاسي ججيج" .وىػ ما يحضل الباحث إلستشتاج أف اليضسشة في ىحه الحالة تكدب مدايا كبضخة لمذخكات
واألعساؿ التجارية التابعة ليا أو الخاضعة لحسايتيا .وىحه السدايا الشدبضة ال تتحقق وفق قػاعج الدػؽ ،بل
بالزغط الدضاسي .في حضغ يعتبخىا البعس -عمى رأسيع 'آدـ حبيب' -بأنيا دولة ميضسشة عمى األقل في
إشار محضصيا الجغخافي اإلقمضسي.

1

ويخفس آخخوف مفيػـ الجولة السيضسشة كإسقاط لحالة جشػب إفخيقضا؛ إذ يخػ "كخيذ النجسبخغ" أنو مغ
الخصأ وصف جشػب إفخيقضا كجولة ميضسشة إقمضسضا ،أو قػة عطسى إفخيقضة ،أو حتى دولة قائجة .2وعػضا
لحلظ؛ يسكغ إعتبارىا قػة مييسشة محتسمة ،أو بسعشى أدؽ 'دكلة محػرية' إقمضسضا ودولضا .3صحضح أنيا
تأتي في ذيل القػػ الراعجة خاصة في اإلنجاز اإلقترادؼ لكغ أىسضتيا ال تقاس شبقا لؤلرقاـ
واإلحراءات بل بقػتيا الشدبضة في مجاليا الحضػؼ .4فيي تتستع بقػة ندبضة تدسح ليا بسسارسة الشفػذ عمى
جضخانيا ،بل والتأثضخ في مجخيات األحجاث بالسشصقة .وبالتالي؛ يسكغ الشطخ لجشػب إفخيقضا كجولة مؤثخة
إقمضسضا نط اخ لقجراتيا االقترادية اليائمة ،وإرسائيا لجعائع الشطاـ الجيسقخاشي عقب انيضار نطاـ األبارتيايج،
وسعي القضادة الدضاسضة مشح مشترف التدعضشات إلحجاث التػازف بضغ السصالب الجاخمضة وااللتدامات
الخارجضة.
 .2معػقات الرعػد لجشػب إفخيقيا:
رغع القجرات واالمكانات التي تستمكيا جشػب افخيقضا ومداعضياالتي تسثل في مجسميا عشاصخ قػة ،فإف
كل عشرخ مشيا ال يخمػ مغ بعس مبلمح الزعف التي تحج مغ قػتيا وقجرتيا؛ فخغع إزدياد عجد الدكاف

مغ  40ممضػف عاـ  1996إلى حػالي  45ممضػف ندسة عاـ  2006لضرل العاـ  2017إلى قخابة 56

ممضػف ندسة 5،إال أف عجد األسخ قفد مغ  9.7ممضػف أسخة إلى  11ممضػف أسخة بديادة  %30مسا يذكل

حجسا كبض اخ مغ الزغػط والسصالب بتػفضخ الخجمات العامة البلزمة .كسا تػاجو الحكػمة تحجيا كبض اخ جخاء
تدايج معجالت الفداد وازدياد مطاىخ العشف اإلجتساعي ،مسا أدؼ لديادة الشفقات عمى األمغ الجاخمي بشحػ

1

Habib Adam," South Africa’s Foreign Policy : Hegemonic Aspirations, Neoliberal Orientations And Global

Transformation", South African Journal Of International Affairs, PP. 143-159, 2009,
2

Chris Landsberg, « In Search Of Global Influence, Order and Development: South Africa’s Foreign Policy a

Decade after Political Apartheid”, ,Policy: Issues and Actors(Center for Policy Studies), vol. 18, N°03, pp.
01.
3

4
5

Chris Landsberg, “South Africa: A Pivotal State In Africa,”Synopsis: Policy Studies Bulletin, 2004.
حسجؼ ،مرجر سابق ،ص.19.
مجسػعة البشظ الجولي ،معصضات دولة جشػب إفخيقضا" ،إشمع عمضو ،2018/01/26 :عمى الداعة ،15:11 :عمى الخابط:

https://data.albankaldawli.org/country/south-africa
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 %11.7مغ إجسالي الشفقات العامة ،متجاوزة الشفقات السخررة لمجفاع واألمغ الخارجي التي بمغت

 %7.7فقط.1

وفي الجانب اإلقترادؼ تطيخ العجيج مغ التحجيات أماـ الشطاـ الدضاسي في ضل التفاوت الذجيج في

تػزيع الجخل الػششي بضغ جساعات السجتسع .فخغع كػف متػسط دخل الفخد مغ الشاتج السحمي اإلجسالي

نحػ  13ألف دوالر ،فإف الغالبضة العطسى مغ األفارقة الدػد تعاني الفقخ (ندبة كبضخة تحت خط الفقخ).
ويذضخ ىحا الى وجػد نسصضغ إقتراديضغ داخل الببلد ،أحجىسا عالسي تشافدي جضج األداء يدضصخ عمضو

البضس والذخكات العالسضة ،واآلخخىامذي يترف بزعف األداء في بعس مجاالت التعجيغ والدراعة

السعضذضة ،والحؼ يعتسج بجرجة كبضخة عمى العسالة اإلفخيقضة الدػداء التي تعاني مغ البصالة؛ حضث تبمغ

ندبتيا مغ الدػد نحػ  %42رغع جيػد الجولة لمترجؼ ليحه السذكمة .وقج إزداد الصمب عمى العسل بشدبة

 %40في حضغ لع تتجاوز ندبة زيادة الػضائف عغ  %20مغ  1995إلى  ،2003وىػ أمخ مخشح

لمتدايج في ضل إتداع نصاؽ التعمضع أماـ أبشاء الجساعة الدػداء ،وتخخج اآلالؼ مشيع سشػيا لدػؽ العسل

مصالبضغ بفخص متكافئة مع أبشاء الجساعات األخخػ السضسا الجساعة البضزاء السيضسشة سضاسضا.2

رغع كػف ىحه التحجيات دافعا لئلنكفاء عمى الحات بحثا عغ تػضضف أمثل لمسػارد في عبلج تمظ

السذاكل وعجـ التػرط في إلتدامات خارجضة؛ فإف تمظ التحجيات بحاتيا يسكغ أف تكػف دافعا لسديج مغ
الجور الخارجي لتعبئة السدانجة الجولضة لمترجؼ لمسذاكل ،أو حتى لرخؼ األنطار عشيا بتحقضق إنجازات

رمدية إقمضسضة ودولضة .وبالتالي ،فإنو في ضل الدضاؽ الحالي السعػلع يسكغ الشطخ لرعػد جشػبإفخيقضا

ومسارستيا لمتأثضخ في محضصيا اإلقمضسي ،وىػ ما يشصػؼ ضسغ سعي بعس الجوؿ اإلفخيقضة الراعجة
لسسارسة تأثضخ في محضصيا اإلقمضسي بغضة صضاغة مشطػر أمشي إفخيقي مغ خبلؿ تصبضق مبجأ حمػؿ إفخيقضة

لسذكبلت إفخيقضة 3.وتصخح جشػب إفخيقضا لسخحمة ما بعج األبختيايج نسػذجا لحلظ؛ فيي الجولة التي تشتسي
لعالع الذساؿ ولكشيا تقع جغخافضا ضسغ عالع الجشػب.

ثالثا :مخخجات بشاء القػة عمى األداء الدياسي الخارجي لجشػػب إفخيقػيػػا

 .1أداء جشػب إفخيقيا في الدياؽ اإلفخيقي:

سعت جشػب إفخيقضا لتػضضف مكانتيا الجولضة ومػاردىا اإلقترادية لبشاء سضاسة خارجضة ججيجة تحقق

أىجافيا عمى السجػ القخيب والبعضج؛ وىي تعسل عمى تكخيذ حزػرىا عمى السدتػػ االفخيقي ،حضث قامت
1عاشػر ،مرجر سابق ،ص.66.
2
3

عاشػر ،مرجر سابق ،ص ص.66،65.
حسجؼ ،مرجر سابق ،ص.17.
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بجور فعاؿ في تذكضل رؤية قارية خاصة بسذخوع الشيزة اإلفخيقضة ،والذخاكة الججيجة عاـ  .2001وكانت

دوما الدباقة في مبادرات تصػيخ القجرات السؤسدضة اإلفخيقضة ،السضسا تمظ الخاصة باإلتحاد اإلفخيقي مشح
سشة  ،2002لكغ إمكاناتيا تبقى محجودة مقارنةبالقجرة عمى تػضضفيا خارج حجودىا.والججيخ بالحكخ؛
أنيالعبت دو ار كبض اخ في نذخ قػاتيا خارج نصاؽ سضادتيا؛ فيي الجولة الخائجة في السيسة اإلفخيقضة في

بػرونجؼ.1

اضافة الى ما سبق ذكخه ،تداىع جشػب افخيقضا بعجد كبضخ مغ القػات مع األمع الستحجة في جسيػرية

الكػنغػ الجيسقخاشضة ،وقػات شػارغ صغضخة في إثضػبضا ،إرتضخيا ،ولضبضخيا؛ وىي ثامغ كبخػ الجوؿ السداىسة

بالقػات؛ إلى جانب السداىسة في عسمضات البحث عغ الدبلـ واإلستقخار في القارة؛ ولعب السفاوضػف دو ار
ميسا في الػساشة والتديضبلت في بػرونجؼ ،جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشضة ،الدػداف ،إثضػبضا /إرتضخيا،

رونجا ،وساحل العاج وغضخىا .لكشيا ركدت في حالة 'زيسبابػي' عمى الحاجة لحل 'نابع مغ الجاخل'

لمتحجيات التي تػاجو الجولة .كسا شػرت مغ خبلؿ تسخيغ إعتضادؼ إستخاتضجضة شسػحة إلعادة البشاء
والتصػيخ بعج الحخب ،وقامت بجور حاسع في تخويج حمػؿ لبشاء الدبلـ بعج الحخب في كل مغ جدر

القسخ ،بػرونجؼ ،الرػماؿ ،الدػداف ،جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشضة ،سضخالضػف ،ولبضخيا ،وساحل العاج.

2

وبذكل عاـ ،تتحخؾ دولة جشػب إفخيقضا في الجائخة اإلفخيقضة وفقا لسحاور محجدة؛ وىي:

أ .تدػية الشداعات البيشية :وذلظ مغ خبلؿ التخكضد عمى نقاط االتفاؽ إليجاد أرضضة مذتخكة

لمشقاش كخصػة أولضة لمتفاىع؛ خرػصا بدبب خمفضتيا التاريخضة وىػ ما يثضخ تخػؼ دوؿ الجػار مشيا
كػنيا دولة حجيثة العيج بالدبلـ واألمغ السجتسعي والحؼ في حاؿ إنعجامو يحتسل إنتقاؿ األمخ بسشصق
اإلنتذار لجافضج مضتخاني.
تبشت استخاتضجضة إقمضسضة تقػـ عمى التكامل اإلقترادؼ؛ فيي تدتفضج مغ مػقعيا كقصب
كسا نججىا ّ
امتز عاـ  2006نحػ
تشسضة حقضقي مغ مشطػمة عبلقات إفخيقضة متجاخمة؛ إذ أصبحت مخكد استقصاب
ّ

 % 50مغ تجارة جشػب القارة.وتعخؼ مبادالتيا مع شخكائيا الخئضدضغ بالقارة فػائس تجارية كبضخة تعدز

مػقعيا ومكانتيا كقػة إقمضسضة .كسا تتزسغ أجشجتيا اإلفخيقضة حاجة القارة لشسػ اقترادؼ متراعج يتعضغ

عمى القصاع الخاص القضاـ بجور رئضدي في تصػيخه ،وضخورة تػجضو الدػؽ لسعالجة األىجاؼ االجتساعضة،
وإقامة "شخاكات إستخاتضجضة" مع الجوؿ اإلفخيقضة األخخػ لتعديد الدبلـ واالستقخار والتشسضة.

1

Folashadé A Soulé-Kohndou, Puissances Emergentes Et Multilatéralisme, Le Cas De L’Afrique Du Sud
2النجزبخغ ،مرجر سابق ،ص ص.34،33.
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ولتحقضق ىحه األىجاؼ نججىا تسشح اليبات االقترادية ،وتذارؾ بعسمضات صشع الدبلـ لكدب الثقة

والتأيضج ألجشجتيا القائسة عمى حدغ الجػار ولضذ اليضسشة عمى الجوؿ اإلفخيقضة الذقضقة ،في حضغ تشز

برخاحة عمى أنيا ستدتخجـ قػتيا الشدبضة ألجل السرمحة الستبادلة ،ولضذ لمعجواف عمى الجوؿ السجاورة.1

فرشاع القخار في الدضاسة الخارجضة لجولة جشػب إفخيقضا يدعػف جاىجيغ في تحخكاتيع وسمػكاتيع عمى

السدتػػ الثشائي أو الجساعي إلى إبخاز السقاربة التعاونضة في تػجياتيع؛ وأف ثسة تغض اخ في سمػكيا
الخارجي مغ خبلؿ تغمضب الدمع واألمغ عمى الشداعات والحخوب التي عخفت بيا؛ وىػ ما يعسل عمى

كدب ثقة وتأيضج دوؿ الجدار لدضاساتيا اإلقمضسضة ويفتح ليا مجاالت أوسع لمتعاوف في إشار إقمضسي مسا
يبعجىا عغ العدلة.

سخعت في قضاـ

ب .العسل مغ خالؿ السشطسات اإلقميسية :وفي مقجمتيا 'اإلتحاد اإلفخيقي' الحؼ ّ

أجيدتو السختمفة وحث الجوؿ األعزاء عمى استكساؿ إجخاءات الترجيق عمى بخوتػكػالت أجيدتو
ومؤسداتو .وقج أكجت جشػب إفخيقضا -عمى الحاجة لتعديد قجراتو وإجخاءاتو لسشع الشداعات وإدارتيا
وتدػيتيا ،ومع التخكضد بذكل خاص عمى السياـ اإلفخيقضة مثل السيسة في بػرونجؼ .2كسا استصاعت
الفػز بالسقخ الجائع لبخلساف عسػـ إفخيقضا عمى أرضيا ،وقامت بالترجيق عمى بخوتػكػؿ السحكسة اإلفخيقضة
لحقػؽ اإلنداف .وألقت بثقميا خمف مبادرة 'نيباد' بإستزافة ىضئة أمانتيا العامة ،حضث كمفيا كل ذلظ
تخرضز مػارد ضخسة لبخامجيا وأمانتيا .3ليحا ذىب البعس إلى القػؿ أف جشػب إفخيقضا برجد وضع
خصة لسأسدة نضباد وجعميا جشػب إفخيقضة؛ كػنيا ترجرت الجيػد السبحولة لتحػيل نضباد ضسغ خصتيا
التشسػية االجتساعضة واالقترادية الػششضة .4واستصاعت عبخ دبمػماسضتيا التشدضق بضشيا وبضغ اإلتحاد
اإلفخيقي لتربح السبادرة بسثابة الخصة اإلقترادية لئلتحاد اإلفخيقي.
مغ جانب آخخ ،تشذط جشػب إفخيقضا مغ خبلؿ'السجسػعات االقترادية اإلقمضسضة اإلفخيقضة والسجسػعات

اإلنسائضة لجشػب إفخيقضا' ،والتي تعتبخىا واحجة مغ أعمى السدتػيات السسكشة لمتعاوف االقترادؼ والتعاوف
الستبادؿ؛ إذ تجعػ إلى ضخورة التخصضط السذتخؾ لسبادرات التشسضة اإلقمضسضة التي تؤدؼ إلى انجماج يشدجع

مع الػقائع االجتساعضة ،واالقترادية ،والبضئضة ،والدضاسضة .وتؤيج جشػب إفخيقضا التفاوض عمى عقج اتفاقضات
تجارة حخة بضغ السجسػعة اإلنسائضة الجشػب إفخيقضة ( ،)SADCومجسػعة مخكػسػر (األرجشتضغ ،الب اخزيل،

1النجزبخغ ،السرجر نفدو ،ص ص.08،07

2

Chris Landsberg And Mackay Shaun, « The African Union: Political Will And Commitment Needed For New

Doctrine », Synopsis, Vol. 01, N°01.
3

Soulé-Kohndou, Op.Cit, P.57.

4

Ben Turok, “The International Response to the New Partnership for Africa’s Development,” in: New Agenda,

Second Quarter, P.103, 2002.
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باراجػاؼ ،أوروجػاؼ ،وفشدويبل) .ومغ الستػقع أف يػاصل اإلتحاد الجسخكي الجشػب إفخيقي مفاوضاتو مع

الػاليات الستحجة األمخيكضة .1كسا تعيجت بالبجء في تختضبات ألجل السفاوضات حػؿ إقامة مشصقة تجارة
حخة بضغ اإلتحاد الجسخكي الجشػب إفخيقي والرضغ.وبحلظ ،واصمت تعديد عبلقاتيا بجوؿ 'الدادؾ'
باعتبارىا نصاقا حضػيا مغ خبلؿ إنذاء مخاكد تجريبضة ،وزيارات متبادلة ،ومداعجات فشضة ومالضة ،والحخص

عمى مج شبكات الصخؽ والسػاصبلت لمخبط بضشيا وبضغ دوؿ السشصقة؛ وىحا خجمة لرالح استثساراتيا

ومشتجاتيا.2

ج .اآللية اإلفخيقية لمسخاجعة الستبادلة بيغ األقخاف :تذارؾ في ىحه اآللضة الجوؿ اإلفخيقضة األعزاء في

مبادرة الشضباد برػرة اختضارية 3.وىي آلضة لمتعمع الستبادؿ والتيضئة اإلجتساعضة التي تعدز السسارسة
الجيسقخاشضة والحكع الخاشج؛ تيجؼ لسخاقبة التقجـ في أربع مجاالت :الجيسقخاشضة واإلدارة الدضاسضة ،اإلدارة

اإلقترادية ،إدارة الذخكات ،والتشسضة اإلجتساعضة واإلقترادية .وقج وصفيا "أديبايػ أديجيجي" بأنيا "تحسل

في ثشاياىا مبلمح الثػرة في الثقافة التي تقػـ عمى عجـ التجخل ،وعمى تعاوف إفخيقضا بعج اإلستقبلؿ عمى
الرعضجيغ اإلقمضسي والجولي" 4.وقج أشمقت إدارة "مبيكي" رسسضا في سبتسبخ  2005العسمضة الجشػب إفخيقضة
لمسخاجعة الستبادلة بضغ األقخاف ،غضخ أنيا بجأت في جػ مغ التػتخ والعجاء الذجيجيغ بضغ الحكػمة

وقصاعات السجتسع السجني السحمضة5.وىي تػاجو تحجيا رئضدضا يتسثل في كضفضة معالجة مضداف التجارة
اإلقمضسي الحؼ يسضل بػضػح لرالح جشػب إفخيقضا ،وتحػيل وجيتو بحضث يخجـ مرالح الجوؿ اإلفخيقضة

األخخػ؛ فاإلقتراد عرب الحضاة والتفاعبلت؛ وبالخغع مغ تعجد مجاالت التفاعل والتيجيج إال أنو يبقى
أىسيا .وكثض اخ ما يقاؿ أف ىحه اليضسشة اإلقترادية والتجارية تقػض مخكد جشػب إفخيقضا في السشصقة،

وبالتالي ضخورة الكفاح لتحقضق نطاـ وتػازف تجاريضغ يعالجاف ىحه الحالة مغ عجـ السداواة.

وعسػما؛ فقج استصاعت جشػب إفخيقضا أف تقػـ بجور رئضدي فى القارة اإلفخيقضة؛ مسا يجعل مشيا فاعبل

رئضدضا ويجعع قجرتيا التفاوضضة والتشافدضة عمى الداحتضغ اإلقمضسضة والجولضة .وىي تدتخجـ في ذلظ
مجسػعة مغ األدوات الفكخية ،والدضاسضة ،واالقترادية ،والعدكخية ،ومغ خبلؿ الحزػر الػاعي والسكثف

في مختمف الفعالضات اإلفخيقضة وعمى مختمف السدتػيات واألصعجة؛ وفي مقجمتيا السدتػػ الخئاسي؛ وىػ
األمخ الحؼ يعصي دبمػماسضتيا دفعة كبضخة ومرجاقضة أكبخ لجػ العجيج مغ الجوؿ اإلفخيقضة وذلظ بالشحػ

الحؼ يرب في جانب مرالحيا الػششضة ،كسا أعمشت عمى استزافة السؤسدات والسؤتسخات والفعالضات
2عاشػر ،مرجر سابق ،ص.64

Soulé-Kohndou, Op.Cit, pp.73-78.

1

3

“The Partnership For Africa’s Development (NEPAD),”Neepad Workshop On Indicators, Benshmark And

Processes For The African Peer Review Mechanism (APRM), Cape Town, October,PP.07-08, 2002.
4

Adebayo Adedeji, “NEPAD’s African Peer Review Mechanism: Progress And Prospects”, Seminar Of “NEPAD
5النجزبخغ ،مرجر سابق ،ص.31.
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الجولضة واإلقمضسضة .1وبالتالي؛ فإف دولة جشػب إفخيقضا تعسل في أجشجة سضاستيا الخارجضة وفق معادلة
مفادىا الدعي إلى تعديد التزامغ مع الجوؿ الشامضة مغ ناحضة ،يقابمو العسل عمى الذخاكات السختمفة مع

الجوؿ الستقجمة مغ ناحضة أخخػ مغ أجل تحقضق ودعع التشسضة السدتجامة؛ مع عشاية خاصة بإحتضاجات

إفخيقضا.

 .2أداء جشػب إفخيقيا في الدياؽ الجكلي:
يعسج صشاع القخار لجشػب إفخيقضا بالتحخؾ عمى الرعضج الجولي وفقا لسحاور محجدة؛ وذلظ مغ خبلؿ
الدعي لتػثضق العبلقات مع القػػ الكبخػ حضث تخبصيا عبلقات مسضدة بالعالع الغخبي عسػما -والػاليات
الستحجة األمخيكضة عمى وجو الخرػص كػنيا أكبخ شخكائيا التجاريضغ؛ إذ بمغت حرة جشػب إفخيقضا مغ
التجارة الخارجضة مع الػاليات الستحجة األمخيكضة لمعاـ  2016ما ندبتو  ،%06.7لتحتل ىحه األخضخة
السختبة الثالثة لمذخكاء التجاريضغ مع جشػب إفخيقضا بعج كل مغ ألسانضا والرضغ بشدب  ،%11.8ثع
 %18.1عمى التػالي2؛ لتترجر الرضغ السختبة األولى لمستعاممضغ التجاريضغ مع جشػب إفخيقضا؛ فيي
تحتفع بعبلقات إقترادية مسضدة معيا .3كسا تعتبخ شخيكا تجاريا ىاما وسػقا صاعجا لكشجا التي تخبصيا
معو بخوتػكػالت.4
اجتيجت جشػب إفخيقضا في بشاء عبلقات مع مختمف القػػ اإلقمضسضة والجولضة كتػشضج العبلقة مع روسضا

لتعطضع دورىا وقخاتيا كفاعل دولي ولضذ إقمضسي فقط ،وإقامة محػر تعاوف مع اليشج والب اخزيل ييجؼ
لمتذاور فضسا يترل بجيػد إصبلح األمع الستحجة؛ فإلتحقت بسجسػعة "بخيظ" لتربح "بخيكذ" 5والتي تقجر

وفقا لسعيج جشػب إفخيقضا لمذؤوف الجولضة ( )SAILAبسداحة إجسالضة تفػؽ ربع مداحة الضابدة في

العالع6.وىػ ما لو وزف وتأثضخ عمى الداحة العالسضة .وبيحا؛ أصبحت جشػب إفخيقضا أكثخ ديشامضة ونذاشا
في الشطاـ اإلقترادؼ العالسي ،وزاد تخابط إقترادىا بالجوؿ الراعجة مغ خبلؿ العبلقات البضشضة وكحا

1عاشػر ،مرجر سابق ،ص.66.
2

" ،---العبلقات بضغ السسمكة العخبضة الدعػدية وجشػب إفخيقضا" ،مخكد السعمػمات والجراسات ،قصاع الذؤوف اإلقترادية ،غخفة الذخقضة، ،

ص ،04.ديدسبخ  .2017متاح عمى الخابط:
Https://Www.Chamber.Org.Sa/Sites/Arabic/Informationscenter/Economicreport/Traderelations_Documents/
Trésor Dictionnaire Générale, Publications De L’ambassade De France En Afrique Du Sud.
" Relations Canada - Afrique Du Sud", Site Official Des Affaires Etrangères Du Canada, Consulté Le:

3
4

30/01/2018, À: 20:39, Au Lien: Http://Www.Canadainternational.Gc.Ca/SouthafricaAfriquedusud/Bilateral_Relations_Bilaterales/Canada_South-Africa-Afrique-Du-Sud.Aspx?Lang=Fra

5دمحم فايد فخحات" ،الجوؿ الراعجة وتأثضخاتيا في الشطاـ الجولي" ،الدياسة الجكلية ،عجد  ،185ص ،34.جػاف .2011
6

" ،-------حقائق أساسضة حػؿ مجسػعة بخيكذ" ،إشمع عمضو بتاريخ ،2015-12-24 :عمى الداعة ،23:10 :عمى الخابط:

www.arabic.people.com.cn
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الجخػؿ في شبكة عبلقات مع مختمف الفػاعل اإلقترادية لمشطاـ العالسي .وكاف عمى رأس ججوؿ أعساؿ

البخيكذ لعاـ  2013بشج يشز عمى إنذاء بشظ ججيج لمتشسضة البضشضة والجولضة عمى غخار البشظ الجولي.1
وىػ ما تع اإلتفاؽ عمضو في نضػدليي عاـ 2012؛ حضث أجسعت دوؿ السجسػعة في 'دكرباف'عمى قخار

إنذائو عمى أف يتع تدضضخه مغ قبل أعزاء السجسػعة فقط كذبكة أماف إستجابة لمحاالت الصارئة.2

يتسحػر اليجؼ السعمغ مغ إنذاء البشظ حػؿ "إستكساؿ الجيػد الجولضة متعجدة األشخاؼ والسؤسدات

السالضة اإلقمضسضة الخامضة إلى دعع الشسػ والتشسضة عمى السدتػػ العالسي وتسػيل مذاريع في البشى التحتضة".
أما اليجؼ الخفي -بحدب العجيج مغ السخاقبضغ -يكسغ في إنذاء مؤسدة دولضة رديفة لمسؤسدات

اإلقترادية الجولضة الحالضة (البشظ الجولي ،وصشجوؽ الشقج العالسي) لتكػف وسضمة تشافذ ىحه السؤسدات،
وتعسل ع مى تحخيخ العالع مغ تأثضخاتيا وقضػدىا .وبالتالي؛ إنياء اليضسشة الغخبضة مع فخض مخجعضة لمقضادة
والحػكسة ،ومسارسة وتسػيل التشسضة متعجدة األشخاؼ.

عبلوة عمى ما سبق ذكخه ،تبجو جشػب إفخيقضا كجولة تعسل بشطخة بخاغساتضة مغ خبلؿ تحخيخ سضاستيا
الخارجضة مغ الغصاء االيجيػلػجي؛ إذ أحّمت السرالح اإلقترادية محل اإليجيػلػجضة التي كانت تصبعيا
بالسضل لمسعدكخ الغخبي في حقبة التسضضد العشرخؼ .وليحا؛ نججىا الضػـ تعتسج إزدواجضة السعايضخ في
مػاقف كثضخة في سضاساتيا الخارجضة؛ ففي الػقت الحؼ تقخ فضو بحق الذعب الفمدصضشي نججىا تجعػ

لتدػية الرخاع بخضا شخفضو أؼ اإلعتخاؼ بحق الذعب الفمدصضشي في أرضو واإلقخار بحقػؽ سضادية
لمكضاف الريضػني عمى أرض فمدصضغ مغ خبلؿ الجعة لحل القزضة بإقتداـ األرض بضغ الصخفضغ؛ ففضسا
يخز إحتبلؿ العخاؽ؛ فقج نادت بعجـ التجخل األمخيكي ودعت الشطاـ العخاقي لتديضل عسمضات البحث عغ

أسمحة الجمار الذامل .وبيحا؛ نججىا تعتسج أسمػب المعب عمى الستشاقزات لتعطضع السكاسب والبخوز
بسطيخ الجولة السحمة لمدبلـ عمى الرعضجيغ اإلقمضسي والجولي.
في نفذ الػقت ،تعسل جشػب إفخيقضا عمى التخويج لمدبلـ في القزايا الجولضة خرػصا تمظ الستعمقة

بالذخؽ األوسط كػنو ذا أىسضة كبضخة لجييا؛ لحا سعت مشح سشة  1994الى القضاـ بجور "الػسيط الشديو" في

نداعاتو مع تػثضق اإلتراؿ بحكػمات الجوؿ الذخؽ أوسصضة وإقامة العبلقات الخسسضة معيا .ويتجمى ذلظ
في إصجارىالبضانات وترخيحات عغ السشصقة أكثخ مغ دوؿ السشصقة نفديا ،واألىع مغ ذلظ أنيا تسمظ

بعثات دبمػماسضة بسعطع دوؿ الذخؽ االوسط؛ عجا الضسغ ،لبشاف ،والبحخيغ .مغ جية أخخػ ،ازدادت

الديارات رفضعة السدتػػ مع دوؿ الخمضج (الدعػدية ،إيخاف ،والكػيت)؛ حضث تخكدت عبلقاتيا معيا حػؿ
1نػ ار الخفاعي" ،قسة البخيكذ وتكػيغ كضاف مالي مػازؼ لمبشظ الجولي ....الجوافع والشتائج" ،السخكد الجبمػماسي لمجراسات اإلستخاتيجية ،ع،31.
بتاريخ.2014-08-05 :

2ماىخ بغ إبخاىضع القرضخ ،السذخكع األكركآسيػي مغ اإلقميسية إلى الجكلية :العالع بيغ الحالة الالقصبية كالشطاـ العالسي متعجد األقصاب ،دار
الفكخ العخبي ،القاىخة ،ص ص.2014 ،239،238.
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مجاالت التجارة واإلستثسار والجفاع والتعاوف التقشي ،وكحلظ كػف تمظ الجوؿ مرجر الجدء األكبخ لػارداتيا
الشفصضة .وقج إتدع التبادؿ اإلقترادؼ بضشيا وبضغ دوؿ الخمضج مشح سشة  ،1999حضث تذكل السشصقة حالضا

شخيكا تجاريا ميسا ومرج ار لئلستثسار األجشبي السباشخ؛ فبعج أف كانت  14ممضار رانج ( 1.9ممضار

 1.لترل عاـ  2014في تجارتيا الخارجضة مع دولة

دوالر) ،إرتفعت عاـ  2002إلى  28ممضار رانج ( 3.8ممضار دوالر)
اإلمارات لػحجىا لسا قضستو

 2.83ممضار دوالر 2.وىحا الػضع السخف سسح بجخػؿ جشػب إفخيقضا لمسشصقة بغخض

إجتحاب اإلستثسارات ألنيا "غشضة بالشقػد"؛ فالسشصقة تيع جشػب إفخيقضا عمى الرعضجيغ الدضاسي

واإلقترادؼ.

3

كسا تعخضت جشػب إفخيقضا لمسحاكسة مغ قبل السحكسة الجشائضة الجولضة جخاء مخالفتيا لفحػػ معاىجة
روما السؤسدة لمسحكسة مغ خبلؿ تغمضبيا لقػانضشيا السحمضة التي تزسغ الحرانة لمخؤساء وتحطخ إعتقاليع
في قزضة الدساح لمخئضذ الدػداني "عسخ البذيخ" -الستيع بإرتكاب إبادة ودرائع حخب -بالرعػد عمى
متغ شائختو مغ قاعجة عدكخية في أراضضيا دوف مبلحقتو؛ بعج مذاركتو في قسة لئلتحاد االفخيقي في
مشترف جػاف  2015بجػىاندبػرغ .وبيحا؛ شكل مػقفيا ىحا بخفس اإلعتقاؿ والتدمضع دافعا لسحاكستيا.

4

فتبشت جشػب إفخيقضا مػقفا مدتقبل مؤكجة عمى حق إيخاف الحؼ
فضسا يتعمق السمف الشػوؼ اإليخاني؛ ّ
تزسشو معاىجة مشع اإلنتذار الشػوؼ في تصػيخ بخنامج وقجرات نػوية مجنضة ،ودعت لتدػية السدألة

بالػسائل الجبمػماسضة؛ ممحة عمى ضخورة التخمي عغ فكخة شغ عسل عدكخؼ ألف العػاقب ستكػف أكثخ
قدػة وخصػرة مغ العخاؽ .وبيحا؛ فإف تػجيات جشػب إفخيقضا تُِش ّع عغ وعي ونزج في مسارسات صشاع
القخار الدضاسي عمى الداحتضغ اإلقمضسضة والجولضة .واألمخ ال يتعارض مع تػجياتيا ومػاقفيا التي تتخحىا

دوما مغ مشطػر بخاغساتي بسا يسكشيا مغ الخخوج بسديج مغ الجعع لمقػػ الستشازعة في محتمف مجاالت
التفاعبلت اإلقمضسضة والجولضة.

خاتسة:
مغ خبلؿ تحمضل عشاصخ القػة الذاممة لجشػب إفخيقضا يبجو أف إنتقاليا إلى مراؼ القػػ الراعجة لع

سخخت كل شاقاتيا وثخواتيا مغ أجل تشسضة البمج في ضل نطاـ يعخؼ إستق اخ ار
يكغ باألمخ الديل؛ فقج ّ
1النجزبخغ ،مخجع سابق ،ص.41.
2

 2.8" ،-------ممضار دوالر التجارة مع جشػب إفخيقضا  ،"2014مجمة البياف 10 ،جػاف  ،2015عمى الخابط:

Albayan.Ae./Economy/Local-Market

3النجزبخغ ،مخجع سابق ،ص.41.
4

"السحكسة الجشائضة الجولضة” :جشػب افخيقضا أخمت بػاجباتيا لعجـ تػقضف البذضخ" ،مجرج بالسػقع بتاريخ ،2017/07/06 :إشمع عمضو بتاريخ:

 ،2017/01/30عمى الداعة ،21:00 :عمى الخابطhttp://www.almanar.com.lb/2264106 :
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مقارنة بفتخات سابقة .وانعكذ ذلظ عمى الدضاؽ الخارجي؛ إذ مكشتيا مقػمات الرعػد مغ فخض مكانتيا
بسػاقفيا وتػجياتيا عمى الرعضجيغ اإلقمضسي والجولي؛ فرشاع القخار في البمج عخفػا كضف يدتثسخوا ىحه

السكانة الججيجة في التفاعل مع البضئتضغ اإلقمضسضة والجولضة خجمة لمسرمحة الػششضة؛ وذلظ بالدعي لتبػء

مخاكد مسضضدة في حاالت معضشة؛ أو الدعي لمحفاظ عمى الػضع القائع بسا يحقق أىجافيا أحضانا أخخػ .إال
أف الػاجب التأكضج عمضو؛ ىػ أف بقاء دولة جشػب إفخيقضا ضسغ ىحا السراؼ مختبط أو مخىػف بسجػ
نجاحيا في الحفاظ عمى مقػمات القػة مغ خبلؿ تفعضل مقجراتيا والعسل خرػصا في إشار جساعي مغ

خبلؿ السشطسات الجولضة واإلقمضسضة؛ والتي بػءتيا ىحه السكانة.

 قائسة السخاجع:
أكال :السخاجع بالمغة العخبية
أ -الكتب:
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-1

لمشذخ والتػزيع ،القاىخة .2014
الذعخاوؼ حمسي ،الفكخ الدياسي كاالجتساعي في إفخيقيا ،مخكد السحخوسة لمشذخ ،القاىخة

-2
.2010

القرضخ ماىخ بغ إبخاىضع ،السذخكع األكركآسيػي مغ اإلقميسية إلى الجكلية :العالع بيغ الحالة

-3

الالقصبية كالشطاـ العالسي متعجد األقصاب ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة .2014
تػردوؼ ولضاـ ،الحكع كالدياسة في إفخيقيا ،تخجسة :كاضع ىاشع نعسة ،مشذػرات أكاديسضة

-4

الجراسات العمضا ،شخابمذ .2004
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-7
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الخفاعي نػرا" ،قسة البخيكذ وتكػيغ كضاف مالي مػازؼ لمبشظ الجولي ....الجوافع والشتائج" ،السخكد
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Résumé :
La chaine de valeur est un outil qui permet de déceler les activités
les plus créatrices de valeur et surtout les activités pour lesquelles
l‟entreprise est plus performante que ses concurrents sur toutes les activités
de la chaine de valeur. L‟objectif de cette communication est de déterminer
les stratégies de concurrence dans l‟industrie automobile à travers la chaine
de valeur. La problématique est par conséquent la suivante : « Quelle est la
configuration spatiale de cette industrie ? ». Dans ce contexte, ces vingt
dernières années ont été marquées par un profond changement de la
géographie automobile mondiale. Pour répondre à la problématique, nous
allons concentrer notre étude sur l‟offre qui s‟effectue à partir d‟une analyse
de la chaine de valeur introduite par M. Porter, permet d‟identifier les
activités élémentaires concurrentes à la production d‟un véhicule. Il résulte
dans cette même perspective une modification importante conduisant de
l‟horizontalisation à la verticalisation des organisations automobiles. A
partir des conclusions, la mise en place d‟une réflexion stratégique sur les
ressources de création de valeur et de performance chez les constructeurs.
Des recherches ultérieures devraient permettre d‟identifier d‟autres facteurs
utiles aux stratégies de concurrence et les chaines de valeurs.

Mots clés : Stratégies de concurrences, géographie automobile, chaine de
valeur.

Abstract:
The value chain is a tool allows to rival most value-crating activities
and specially activities for which the company is more successful than his
competitors more successful thanthe market on all the activities of the
value chain. The problem is consequently the following one: “what is the
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spatial configuration of this industry?” In this context, these last twenty
years were marked by a deep change of the world automobile geography.
To answer the problem, the analysis of the offer is carried out starting
from an analysis of the chain of value introduced by M. PORTER, makes
it possible to identify the concurrent elementary activities with the
production of vehicle. It results from this same point of view an
important modification leading for the horizontalisation to the
verticalisation for the automobile organizations. That enabled us to show
that is the whole of the automobile sector, which through a fragmentation
of the productive process. From these conclusions, the installation of a
strategic reflection on the resources of creation of value and performance
in the manufacturers can be useful while making it possible to define the
elements which one wishes his suppliers and customers perceive. Later
research should make it possible to identify other factors use ful for the
strategies of competition and the chains of values.

Keywords:Strategies of competition, value chain, automobile geography.

Introduction
Dans chacun des domaines d‟activité où elle est présente, l‟entreprise doit chercher à
se constituer un avantage concurrentiel significatif. Lorsque l‟offre est très standardisée, la
seule option possible est souvent de se battre sur les prix. Cela exige d‟avoir des coûts plus
faibles que ceux des concurrents, et des volumes de production plus élevés.Il est donc
possible de construire un avantage concurrentiel par d‟autres moyens que les volumes
produits. Cette stratégie alternative repose sur la recomposition de l‟offre.L‟analyse de l‟offre
s‟effectue à partir d‟une analyse de la chaine de valeur.Cette notion, introduite par M. Porter,
héritier de l‟économie industrielle, une méthode systématique d‟analyse structurelle de
l‟industrie et de la concurrence1.Cela permet d‟identifier les activités élémentaires concourant
à la production d‟un bien ou d‟un service.
L‟industrie automobile est bien une industrie de croissance et cette croissance suscite des
problèmes et appelle des solutions pour améliorer la sécurité, éliminer la pollution, créer les

1

Porter M. « CompetitiveStrategy : Choix stratégique et concurrence », Economica 1982, p 40
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infrastructures adaptées. Le modèle de la construction automobile se caractérise en effet par
plusieurs dimensions :


Un secteur fortement capitalistique,



Un secteur à productivité croissante,



Un secteur soumis aux économies d‟échelle,



Un secteur hautement concurrentiel,



Un secteur fortement concentré,

Plus globalement, l‟étude du secteur automobile est donc instructive du point de vue de la
connaissance des variables de gestion des entreprises industrielles. Tels sont les domaines de
réflexions et plusieurs questions sont au cœur à la fois du progrès scientifique et technique
que des débats politiques. Mais il est une question centrale que traite cette communication :
« Quelle est la configuration spatiale de cette industrie ? »Cette problématique nous amène
à comprendre tout d‟abord la chaine de valeur. Il résulte de cette même perspective une
modification importante conduisant de l‟horizontalisation et à la verticalisation des
organisations automobiles.Pour cela, nous ferons appel au concept de chaine globale de valeur
qui permet d‟expliquer certaines logiques de localisation ou d‟agglomération des activités
équipementières. Nous reviendrons également sur la reconfiguration de la filière sous le poids
de l‟externalisation croissante des activités de conception et de fabrication. Cela nous
permettra ainsi de montrer que c‟est l‟ensemble de la filière automobile qui, au travers d‟une
fragmentation du processus productif, est confronté à de nouvelles formes de concurrence.
1.La chaîne de valeurs : concept de base, positionnement stratégique et avantage
concurrentiel
Durant les années 80-90, la montée de la globalisation et l‟irruption des technologies
de l‟information, de la communication et surtout de l‟internet vont provoquer de très
nombreux bouleversements. Les entreprises évoluent vers des formes stratégiques et
organisationnelles nouvelles qui permettent de concilier des objectifs considérés jusqu‟alors
comme antagonistes : acquisitions et cessions, standardisation et sur-mesure, domination par
les coûts et différenciation du produit, qualité et rapidité, intégration globale et adaptation
locale. Dans chacun des domaines d‟activités où elle est présente, l‟entreprise doit chercher à
se constituer un avantage concurrentiel significatif. Lorsque l‟offre est très standardisée, la
seule option possible est souvent de se battre sur les prix. Cela exige d‟avoir des coûts plus
faibles que ceux des concurrents, et des volumes de production plus élevés. Aux stratégies de
croissance portées par les trente années de prospérité d‟après-guerre succèdent des stratégies
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de restructuration qui traduisent l‟installation des économies dans un état de crise économique
et d‟affaiblissement de la demande. Cette nouvelle donne économique va déboucher sur un
double mouvement de recentrage des grands groupes industriels sur leurs métiers de base et
de développement de l‟externalisation.
1.1. Qu’est-ce que la chaîne de valeur ?
La chaine de valeurs permet d‟analyser les types de coûts, ainsi que les sources de
différenciation de l‟offre de l‟entreprise. Elle aide à identifier les éléments de création de
valeurs pour le client, età distinguer ce qui rend unique l‟offre de l‟entreprise. La chaine de
valeurs1 est un outil utile pour repérer les leviers de différenciation et de recomposition de
l‟offre. L‟avantage concurrentiel d‟une entreprise provient en effet de la façon dont elle est
capable de mettre en œuvre, mieux que ses concurrents, certaines des activités élémentaires
indispensables à la production de son offre, ou bien d‟organiser l‟architecture d‟ensemble de
ces activités élémentaires d‟une manière plus efficace :


La chaine de valeurs permet ainsi d‟identifier les activités qui ont l‟impact le plus fort sur la
valeur perçue (willingness to pay) ainsi que celles qui représentent les coûts les plus
importants.



Une chaine de valeurs représente l‟ensemble des activités menées par les entreprises pour
amener un produit ou un service de sa conception à son utilisation finale par le consommateur
final2. À chaque étape de la chaine, la valeur est ajoutée sous une forme ou une autre. Sous
l‟effet de la délocalisation et de l‟inter-connectivité croissante, les activités qui forment les
chaînes de valeurs de nombreux produits et services sont de plus en plus fragmentées sur le
globe et entre les entreprises. Diverses tâches tout au long de la chaîne de production peuvent
être réalisées dans des endroits distants, en fonction des avantages comparatifs respectifs des
différents pays. Le processus de production interconnecté que traversent les biens et les
services depuis la conception et le design jusqu‟à la fabrication, au marketing et à la
commercialisation est souvent appelé chaîne de valeurs mondiales ou réseau de production
international.
1.2. La chaine de valeurs comme outil d’analyse des restructurations :
Selon M. Porter, toute firme peut se concevoir comme un ensemble d‟activités destinées à
concevoir, fabriquer, commercialiser, distribuer et soutenir un produit. L‟ensemble de ces

1

Porter M.E., « Compétitive Advantage », The Free Press, 1985 ; traduction française : « L‟avantage
concurrentiel », Inter Éditions, 1986, Dunod,1994, p 85.
2
Gereffi et Fernandez-Stark, 2011 ; OCDE, 2013

257

2018 انًهجذ األول – انعذد انثاًَ – ٌىٍَى

ًمجلة الدراسات األفرٌمٌة وحوض النٌل – المركز الدٌممراطً العرب

activités peut être représenté par une « chaîne-type de valeurs »1, c‟est à dire la filière intégrée
de tous les métiers qui composent l‟entreprise.La chaine de valeur regroupe les activités de
l‟entreprise en plusieurs catégories, en distinguant celles qui contribuent directement à la
production, à la commercialisation, à la livraison, à l‟après-vente d‟un produit ou service,
celles qui interviennent dans la création, l‟achat et l‟amélioration des intrants et technologies,
et enfin celles qui participent à des fonctions couvrant l‟ensemble de l‟entreprise comme les
financements ou la direction générale. Toute ces catégories comprennent une série d‟activités
distinctes ou de processus économiques/ organisationnels au niveau des réparations sur le
terrain, de la réception des approvisionnements et de leur stockage, de la facturation, du
contrôle et de la rémunération des salariés. Porter subdivise les activités créatrices de valeurs
en deux grandes catégories : les activités principales et les activités de soutien. Les activités
principales (primaires) sont celles qui impliquent la création matérielle et la vente du produit,
son acheminement jusqu‟au client et le service après-vente. Chacune de ces activités présente
des traits spécifiques qui sont sources d‟avantages concurrentiels ou de faiblesse.
a) Les approvisionnements, qui concernent les processus d‟acquisition des ressources
permettant de produire l‟offre de biens ou de services. A ce niveau, la création de valeur
repose avant tout sur la sélection des matériaux, composants ou sous-ensembles qui
seront valorisés par le client final. Dans le cas de l‟industrie automobile¸ la relation entre
constructeur et équipementiers a subi des changements.
b) La production, qui utilise les matières et composants afin d‟obtenir le produit ou service
suivant : transformation, assemblage, emballage, vérification, etc. Elle ajoute de la valeur
à travers la qualité perçue par le client. La logistique regroupe la manutention, la gestion
des stocks, le transport, la livraison, etc. Elle consiste à assurer la rencontre entre le
client et l‟offre. Elle contribue à l‟ajout de valeurs, notamment en réduisant les délais de
réponse aux commandes.
c) La commercialisation, qui assure les moyens par lesquels les produits ou services seront
proposés aux clients ou aux usagers inclut la vente et le marketing. Le marketing ajoute
de la valeur, notamment au travers de la construction de l‟image ou de la réputation, alors
que la vente doit être capable de convaincre les clients des avantages de l‟offre. La
commercialisation ou la distribution au niveau de l‟industrie automobile est très
importante. Les véhicules sont distribués par le biais d‟un réseau de distribution. Chaque
constructeur établit des processus de vente afin d‟avoir plus de valeur.
1
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d) Les services intègrent les activités préservant ou accroissant la valeur d‟un bien ou d‟un
service, comme l‟installation, la réparation, l‟aide au financement, la formation et la
fourniture de pièces détachées. Généralement au niveau de l‟industrie automobile, le
service après-vente et la distribution de la pièce détachée sont représentés par un
réseau.La formation concerne tous les niveaux de la chaine.Celle-ci aide au
développement et à la mise à niveau des partenaires et des membres dans le réseau
automobile.
Les activités de soutien viennent à l‟appui des activités principales en assurant l‟achat des
moyens de production, en fournissant la technologie et les ressources humaines et en assurant
diverses fonctions de l‟ensemble de l‟entreprise (administration générale, comptabilité,
finance, planification, relations juridiques). Elles incluentnotamment1 :


Le développement technologique. Toutes les organisations utilisent une technologie,
même s‟il s‟agit d‟un savoir-faire immatériel (négociation, communication,). Les
technologies déterminantes sont celles qui sont directement liées à la conception et au
développement des produits, des procédés ou d‟une ressource particulière.



La gestion des ressources humaines. Il s‟agit d‟une activité particulièrement importante
qui influe sur toutes les fonctions primaires. Elle comprend le recrutement, la formation,
le développement et la motivation des individus.



L‟infrastructure comprend les systèmes d‟information, de financement, de planification,
et de contrôle qualité.
La chaine de valeurs est un outil d‟analyse de la stratégie de l‟entreprise qui permet de

déceler les activités les plus créatrices de valeur et surtout les activités pour lesquelles
l‟entreprise est plus performante que ses concurrentes sur toutes les activités de la chaîne de
valeurs. Pour maximiser sa valeur, l‟entreprise doit conserver les activités les plus créatrices
de valeurs qui constituent ses compétences distinctives et externaliser les activités dont le coût
est moins élevé sur le marché.
L‟optimisation se fait activité par activité. Mais si chaque activité est réalisée dans des
conditions optimales, l‟entreprise doit également veiller à gérer la chaîne dans son ensemble
car l‟avantage concurrentiel repose aussi sur la façon d‟agencer et de combiner les activités,
que ces dernières soient intégrées ou externalisées.
L‟entreprise peut recomposer son offre en différenciant le produit lui-même, que ce
soit par sa qualité, ses performances, sa fiabilité, son design. Différents stades de la chaine de

1

« Stratégie » 10 éditions Pearson, Gerry Johnson 2014
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valeurs sont donc mobilisés. Nous pouvons ainsi agir sur l‟aspect physique (taille, design,
couleur, matériau utilisé…).
1.3. La notion de FilièreNous trouvons dans la plupart des industries plusieurs fonctions
créatrices de valeurs, mais cela reste difficile pour elles de les prendre en charge. Ces
fonctions vont de la conception au service après-vente pour le client final. Dans l‟industrie
automobile, la fonction débute par la conception du modèle jusqu'à l‟entretien régulier réalisé
par l‟acquéreur du véhicule.Ces fonctions sont réalisées par plusieurs organisations au sein
d‟une filière qui rassemble les chaines de valeur appelées filière automobile. De cela, nous
pouvons tirer les questions suivantes :
a)

Y-a –t-il des activités qui peuvent être déterminantes pour la capacité stratégique ? Nous

pouvons citer le différentiel coût/valeur au sein d‟une chaine de valeur (déjà cité plus haut), c‟est
la même chose au niveau de la filière. Pour l‟industrie automobile, plusieurs constructeurs
confrontés à un environnement particulièrement concurrentiel cherchent à abaisser leurs coûts en
externalisant une grande partie de leurs activités auprès des sous-traitants, et cela dans les pays
émergents comme la Chine et l‟Inde. Cela leur permettra d‟augmenter leurs chiffres d‟affaires
comme c‟est le cas aussi chez leurs équipementiers.
b) Au long de la filière, nous pouvons identifier des gisements de valeurs ?1 Un gisement de
valeur est une zone de la filière dans laquelle les profits sont particulièrement élevés. Donc, faut-il
déplacer la chaine de valeurs de l‟organisation le long de sa filière, pour se rapprocher de ces
zones de création de valeurs ou éviter des zones de coûts ? Dans l‟automobile, la valeur qui était
auparavant localisée au cœur de la filière (fabrication de voitures) a migré vers ses extrémités
amont (composants, sous-ensembles) ou aval (services). Ce phénomène de migration de la valeur2
oblige les organisations à reconsidérer leur position afin de ne pas voir leur avantage concurrentiel
s‟éroder au cours du temps.
c)

Faut-il mieux faire ou faire faire une activité spécifique de la filière ? Cette décision concerne

les politiques d‟externalisation, qui reviennent à repérer quelle filière l‟organisation doit intégrer
au sein de sa propre chaine de valeur.
d) -Qui sont les meilleurs partenaires à chaque étape de la filière et quelle sorte de relations faut-il
développer avec chacun d‟eux, par exemple, une relation/ fournisseur simple, pour l‟industrie
automobile entre équipementiers et constructeurs, un partenariat, une fusion (comme chez
quelques constructeurs). Cela montre la complexité de la chaine de valeur et sa relation avec

1

La notion de gisement de valeur est examinée par O. Gadiesh et Gilbert « profit pools : a fresh look
atstrategy », Harvard Business Review (Mai, Juin 1998), pp, 139-147
2
Sur la notion de migration de la valeur, voir A. Slywtzky, La migration de la valeur, Village mondial, 1998
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l‟externalisation.Ces dernières années, l‟industrie automobile est devenue plus étendue1, ce qui
nous emmène à une dispersion géographique de la production. Pour cela nous remarquons des
chaînes de valeurs plus longues et complexes. A cet effet, les constructeurs automobiles
étendent leurs réseaux de production, ce qui va nous ramener à l‟internationalisation.
La stratégie d‟internationalisation2 des firmes s‟est concentrée sur la seule question de la
localisation de la production : le dilemme étant simplement de savoir si les constructeurs devaient
réaliser toute leur production dans un seul pays ou en localiser une partie à l‟étranger. Mais en
considérant que la production à l‟étranger ne pouvait se faire qu‟au sein d‟une filiale, nous avons
laissé de côté la question importante qui est celle de l‟externalisation. En effet, plutôt que d‟investir
à l‟étranger et de contrôler directement une filiale, les firmes automobiles peuvent aussi faire appel
au marché plutôt que faire elles-mêmes (relations entre équipementiers et constructeurs).
De la même façon, plutôt que de procéder à un IDE vertical, les constructeurs ont la
possibilité de faire appel à des sous-traitants indépendants. Ces contrats de sous-traitance
reviennent donc à externaliser une partie de la production. Nous parlons alors d‟externalisation
internationale, mais le terme anglo-saxon d‟outsourcing est aussi très répandu. Quant au terme
offshoring, il désigne le fait de produire ou faire produire à l‟étranger une partie de sa chaine de
valeur et regroupe à la fois les IDE verticaux et les opérations d‟outsourcing. Ce recours à la
production étrangère peut s‟accompagner d‟une baisse d‟activité dans les pays d‟origine (nous
parlons de la délocalisation). La fragmentation internationale des chaines de valeurs (l‟offshoring)
est un phénomène de plus en plus marquant dans l‟économie mondiale. Ces stratégies d‟entreprises
contribuent grandement à la croissance des échanges internationaux de services (notamment des
services aux entreprises et de communication). Dans l‟industrie, les échanges de biens
intermédiaires ont représenté environ 40% du commerce mondial en 2009. Par ailleurs, lorsque les
échanges de biens intermédiaires se font entre filiales d‟un même groupe multinational, on parle de
commerce intra-firme. Les données sur l‟importance du commerce intra-firme ne sont pas très
précises, mais les estimations qui ont été menées concluent qu‟environ 30% du commerce mondial
est en réalité du commerce intra-firme. Cela donne une idée du poids que représentent les firmes
dans l‟économie mondiale.
1.4. Comment l’innovation stratégique influence –t-elle la chaine de valeur ?Les firmes
leaders emploient des stratégies différentes les unes des autres à tous égards3. Mais, si toute
firme prospère applique sa propre stratégie, le mode de fonctionnement sous-jacent est
1

2

Maitriser l‟internationalisation des chaines de valeurs, club de Cepli 13 Novembre 2014
Paul Krugman, Maurice Obsfeld, Marc Melitz« Économie internationale » 10 édition PEARSON, France.
2013. p, 197
3
M. Porter « La concurrence selon Porter », Éditions Village Mondial, Paris 1999 Page 127
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fondamentalement le même. Les firmes obtiennent un avantage concurrentiel par des actes
d‟innovation. Elles considèrent l‟innovation dans son sens le plus large, y compris les
nouvelles technologies et les nouveaux modes d‟action. Elles trouvent des manières nouvelles
d‟affronter le marché ou améliorent les manières anciennes. L‟innovation peut se manifester
dans une nouvelle présentation du produit, un nouveau processus de production, une nouvelle
démarche de marketing ou une nouvelle manière d‟assurer la formation.
Certaines innovations créent un avantage concurrentiel en exploitant une opportunité
commerciale entièrement neuve ou en desservant un segment de marché ignoré de tous les
autres. Lorsque la concurrence tarde à réagir, une telle innovation apporte un avantage
concurrentiel. Dans l‟industrie automobile, les entreprises japonaises ont obtenu leur avantage
initial en privilégiant des modèles plus petits, plus compactes, à plus faible capacité, que leurs
concurrents étrangers qui l‟ont délaissé parce que c‟est moins rentable, moins importants et
moins attrayants. En fin de compte, la seule manière de conserver un avantage concurrentiel
est de l‟améliorer – d‟évoluer vers des types plus élaborés. Puis ils ont innové en se faisant les
pionniers de la production juste -à- temps et d‟autres pratiques de qualité des produits, la
facilité des opérations et les taux de satisfaction de la clientèle. Plus récemment, les
constructeurs japonais ont choisi de proposer des produits d‟avant-garde et ont lancé de
nouvelles marques haut de gamme sur le marché des berlines de prestige.
Comme déjà examiné plus haut, la chaine de valeur est un outil d‟analyse de la stratégie de
l‟entreprise qui permet de déceler les activités les plus créatrices de valeur. Dans ce contexte,
chaque entreprise ou firme combine et organise des compétences et des ressources (internes
ou détenues par des partenaires) qui génèrent des coûts. Mais en fixant son prix, toute
entreprise doit veiller à transférer suffisamment de valeurs aux clients pour que ceux-ci
acceptent de payer le prix fixé, dans un contexte où ils comparent le prix et la valeur de l‟offre
à ceux des offres de substitution disponibles. Une entreprise crée, en commercialisant son
offre, une valeur ajoutée qu‟il s‟agit de répartir entre la valeur capturée par l‟entreprise (prixcoûts) et la valeur capturée par le client (valeur perçue-prix). Toute bonne proposition de
valeur doit respecter deux règles clés :
1. Générer une valeur ajoutée maximale (valeur perçue par les clients-coûts);
2. Transférer une partie suffisante de cette valeur aux clients et aux partenaires, mais en
retenir une part suffisante pour être économiquement rentable et rémunérer
correctement les capitaux investis.
Il faut déjà satisfaire de manière originale une demande existante. La solution proposée est de
redéfinir les attributs de valeur des offres de référence, encore faut-il avoir les identifications
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et la mesure des attributs, car elles varient pour chaque produit ou service et pour chaque
marché. Pour cela il faut :
a) Evaluer les offres de référence : cela nécessite des sondages effectués sur un échantillon
de clientèle et consommateursfidèle de manière générale, il faut entrer dans l‟intimité du
client. Il faut observer ses habitudes afin de mieux comprendre les besoins exprimés.
Dans le secteur B to B, la description du business model du client peut d‟ailleurs
contribuer à mettre à jour de tels besoins.
b) Développer une offre innovante, mettre de nouvelles offres adéquates à chaque produit.
Aussi nous avons besoin de quelques voies complémentaires :
 Combiner les attributs,
 Eliminer ou réduire certains attributs
 Renforcer certains attributs ou en créer de nouveaux.
c) Évaluer la nouvelle offre
d) Déterminer le prix.
1.5. Comment avoir une chaine de valeurs performante ?
Chaque firme doit construire une architecture de valeurs pour son business, en fonction
de ses compétences, ses ressources, ses moyens et sa capacité à s‟intéresser à la réalisation de
son offre des partenaires. En ce qui concerne l‟architecture de valeurs, il s‟agit d‟une
externalisation. Alors nous pouvons nous poser la question : quelles seront les activités qui
peuvent être confiées à un autre partenaire ?
1-5-1 Se concentrer sur son territoire de création de valeur maximum, Vu l‟augmentation de
la demande dans les différents segments, il est difficile pour une firme multinationale de
réaliser seule toutes les activités qui existent dans une chaine de valeurs.Cette dernière est
devenue de plus en plus complexe. Au niveau de la sous-traitance de l‟industrie automobile,
nous trouvons Michelin qui est un fournisseur essentiel pour la plupart des constructeurs
automobiles dans le mode, vue la grande demande et la grande distribution de son produit
partout dans le monde. Michelinétait dans l‟obligation de créer des partenariats avec des
distributeurs partout pour réaliser l‟entretien des pneus dans le cadre de son offre de solutions.
De manière générale, l‟innovation stratégique implique d‟avoir une architecture de valeurs la
plus ouverte possible.
1-5-2 En ce qui concerne le bouleversement de l‟architecture de valeurs, nous avons trois
manières à recommander dans la chaine de valeurs en interne ou externe :

263



Réaménager partiellement la chaine de valeurs,



Chercher une optimisation dans chaque maillon de la chaine de valeurs
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Identifier les aberrations de la chaine de valeurs et trouver des solutions. La solution
la plus simple à utiliser est l‟externalisation.

2- Quelle est la relation entre l’information et la chaine de valeurs dans uncadre
concurrentiel ?
La révolution de l‟information balaie notre économie. Aucune entreprise ne peut échapper à
ses effets. La baisse spectaculaire des coûts nécessaires pour obtenir, traiter et transmettre des
informations transforme la façon de travailler.
La révolution de l‟information affecte la concurrence de trois manières principales :


elle modifie la structure des industries, et donc les règles de la concurrence.



elle crée des avantages concurrentiels en apportant aux entreprises de nouvelles
manières de faire mieux que leurs rivales.



elle fait naître des entreprises entièrement nouvelles, souvent issues d‟activités
existantes.

2-1 L’importance de la technologie de l’information dans la chaine de valeur
Les technologies d‟information et de communication prennent une place prépondérante dans
les processus de restructurations actuels. Afin d‟analyser les conséquences organisationnelles
et stratégiques de l‟utilisation de ces technologies1, les auteurs Soulié et Roux reprennent en
1992le concept de M. Porter auquel ils ajoutent une cinquième activité de soutien :
informatique et télécommunications. Selon eux, l‟introduction de l‟informatique et des
télécommunications contribue à modifier radicalement le processus de création de valeur.
Pour mettre en évidence le rôle de la technologie de l‟information dans la concurrence, il y a
un concept important : celui de la chaine de valeurs. Selon ce concept, les actes accomplis par
une entreprise pour exercer son métier se divisent en activités technologiquement et
économiquement distinctes, nommées « activités de valeurs ». La valeur créée par une
entreprise se mesure par le prix que les clients sont disposés à payer pour ses produits ou
services. L‟entreprise n‟est rentable que si elle crée une valeur supérieure au coût de ses
activités. Pour obtenir un avantage concurrentiel par rapport à ses rivaux, une entreprise doit
accomplir ses activités soit par un coût moins élevé, soit d‟une manière qui aboutisse à une
différenciation et à un prix plus élevé (à une valeur plus forte)2 .
Les activités de valeurs d‟une entreprise se répartissent en neuf catégories.
L‟infrastructure de la firme, qui comprend des fonctions comme le management, les services
1

Soulié et Roux « Nouvelle avancée du Management », 1992, Édition l‟Harmathon 2005, page 24
Les grands types d‟avantage concurrentiel sont décrits dans le livre de Michael Porter, Compétitive Strategy
(New-York, Free Press, 1980), Chapitre 2 page 89

2
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juridiques ou la comptabilité, est au service de toute la chaine de valeurs. Dans chacune des
catégories génériques, la firme assure un certain nombre d‟activités distinctes, selon le métier
qu‟elle exerce. Le service-après-vente, par exemple, recouvre souvent des activités telles que
l‟installation, les réparations, les réglages, les améliorations et la gestion des stocks de pièces
détachées.
La chaine de valeurs d‟une entreprise est un système d‟activités interdépendantes
ayant des liens entre elles. Ces liens existent quand la manière dont une activité est assurée
affecte le coût ou l‟efficacité d‟autres activités. De ce fait, des arbitrages sont souvent
nécessaires pour optimiser les différentes activités. Par exemple, en augmentant le coût de
fabrication d‟un produit, du fait de sa conception et des matières utilisées, on réduira peut-être
le coût du service après-vente. La firme doit effectuer ces arbitrages en conformité avec sa
stratégie pour obtenir un avantage concurrentiel.
Les liens entre activités exigent aussi une coordination de celles-ci. Pour livrer dans les délais,
il faut, par exemple, que les opérations, la logistique sortante et les activités de services
(l‟installation) fonctionnement en harmonie. Une bonne coordination permet de respecter les
délais en évitant des stockages couteux. Une gestion habile de ces liens est souvent une source
d‟avantage concurrentiel d‟autant plus puissante que les concurrents ont du mal à la percevoir
et à effectuer des arbitrages transversaux dans leur organisation.La chaine de valeurs d‟une
entreprise s‟intègre au large flux d‟activités nommé le « système de valeurs »1. Ce système
inclut la chaine de valeur des fournisseurs qui alimentent la chaine de valeurs de la firme en
matières premières, composants, services extérieurs, etc. Souvent le produit suit la chaine de
valeurs d‟un canal de distribution pour atteindre le client final. Enfin, le produit alimente la
chaine de valeurs de ses acheteurs, qui eux –mêmes l‟utilisent pour accomplir une ou
plusieurs activités. Outre les liens entre les activités de valeur formant la chaine de valeurs de
la firme, il existe aussi des interdépendances entre cette chaine de valeur et celles de ses
fournisseurs et canaux de distribution. Il est possible de se créer un avantage concurrentiel en
les optimisant ou en les coordonnant. Ainsi, un confiseur pourra réduire le nombre d‟étapes de
son processus en obtenant de ses fournisseurs et ses distributeurs qu‟ils aillent bien au-delà de
la logistique et du traitement des commandes.L‟avantage concurrentiel, qu‟il vienne des coûts
ou d‟une différenciation, dépend de la chaine de valeurs de la firme. La position de coûts
d‟une firme reflète le cout d‟ensemble de la réalisation de toutes ses activités de valeurs, par
comparaison avec ses concurrents. Chaque activité comprend des facteurs de coûts, qui

1
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déterminent les sources potentielles des avantages de coûts. De même, l‟aptitude d‟une firme
à se différencier dépend de la contribution de ses différentes activités de valeurs par rapport à
la satisfaction des besoins de l‟acheteur qui ne dépendent pas seulement de l‟effet exercé sur
lui par le produit de la firme mais aussi des autres activités de celle-ci (par exemple la
logistique ou le service après-vente).
Dans leur quête d‟un avantage concurrentiel, les entreprises diffèrent souvent par leur champ
d‟action concurrentiel. Le champ d‟action concurrentiel a quatre dimensions clés : le champ
segmentaire, le champ vertical, le champ géographique et le champ sectoriel.
Pour réduire le degré d‟intégration verticale, cela consiste à reporter à l‟extérieur de la
firme les besoins de flexibilité qui sans cela s‟imposeraient à elle. Elle prend des formes
diverses : depuis la sous-traitance jusqu‟à l‟entreprise virtuelle, en passant par les partenariats
et les alliances. Toutes les compétences de l‟entreprise (nettoyage, maintenance, paye,
secrétariat, formation, production…) y compris les compétences proches de la direction
générale (marketing, recrutement, recherche, contrôle, stratégie…) peuvent faire l‟objet d‟une
externalisation.
2.2. La transformation de la chaine de valeurs : La technologie de l‟information imprègne
l‟ensemble de la chaine de valeurs, transformant la manière dont les activités sont accomplies
et la nature des liens entre elles. Elle affecte aussi le champ d‟action concurrentiel et la
manière dont les produits satisfont les besoins des acheteurs. Ces effets essentiels expliquent
pourquoi la technologie de l‟information a pris une importance stratégique et diffère des
nombreuses autres technologies utilisées par les firmes.Toute activité de valeur comporte à la
fois une composante matérielle et une composante de traitement de l‟information. La
composante matérielle comprend toutes les tâches matérielles nécessaires pour accomplir
l‟activité. La composante de traitement de l‟information englobe toutes les étapes nécessaires
pour capter, traiter et acheminer les données nécessaires à l‟activité.
Toute activité de valeurs crée et utilise un certain type d‟information. L‟activité logistique, par
exemple, fait appel à des informations comme les calendriers d‟expédition, les tarifs des
transporteurs et les plans de production pour assurer les livraisons dans les délais et
moyennant un coût convenable. Une activité d‟après-vente utilise des informations sur les
services demandés pour programmer ses appels et ses commandes, et pour générer des
informations sur la défaillance des produits qui pourront servir à réviser leur conception et les
méthodes de fabrication.La composante matérielle et la composante de traitement de
l‟information d‟une activité peuvent être simples ou très complexes. Leurs proportions ne sont
pas les mêmes d‟une activité à l‟autre. Ainsi, l‟emboutissage du métal suppose davantage de
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traitement matériel que de traitement d‟information, à l‟exact opposé de la gestion des
sinistres dans une compagnie d‟assurance.Avec l‟évolution technologique, les limites des
possibilités des entreprises reculent plus vite que les managers ne parviennent à les explorer.
La révolution de l‟information affecte la totalité des neufs catégories d‟activités de valeurs,
depuis la conception assistée par ordinateur jusqu‟à l‟automatisation du stockage. Dans le
traitement de l‟information, les machines remplacent le travail humain. La technologie de
l‟information génère davantage de données car elle collecte ou récupère lors du
fonctionnement de l‟entreprise des informations qui n‟étaient pas disponibles auparavant. Elle
permet aussi de les analyser et de les exploiter plus largement. Elle crée de nouveaux liens
grâce auxquels les entreprises peuvent coordonner leurs actions plus étroitement avec celles
de leurs acheteurs et fournisseurs.
Enfin la nouvelle technologie a un puissant effet sur le champ de la concurrence. Les
systèmes d‟information permettent aux entreprises de coordonner leurs activités de valeurs en
des lieux éloignés. Les effets de la technologie de l‟information sont omniprésents au point
que les dirigeants se heurtent à un sérieux problème de surinformation auquel ils répondent en
utilisant à nouveau cette technologie pour stocker et analyser la masse des données.
3- La redéfinition de la chaine de valeurs sur le marchéinternational de l’automobile
Ces dernières années un changement a été remarqué au niveau de l‟industrie automobile
mondiale. Plusieurs zones de production ont vu une progression dans la croissance et d‟autres
un déclin. Un basculement relatif de la production mondiale en direction des pays émergents
tient aussi à une diminution sensible de la production dans les pays matures ou les marchés
sont soumis à des règlementations contraignantes et connaissent des cycles brutaux. Le
redéploiement

des

territoires

de

consommation

automobile

s‟accompagne

d‟une

reconfiguration des espaces de production. En effet, le poids croissant des zones émergentes
depuis les années 2000, conduit à la mise en place d‟une nouvelle géographie productive.
Une enquête a été faite par KPMG1 en 2015 sur le changement de la chaine de valeurs
automobile mondiale. Ce changement concernera la création de la valeur au profit des
équipementiers plutôt que les constructeurs2.L‟analyse de la répartition spatiale des activités
productives dans l‟automobile va nous conduire à élargir le spectre d‟analyse à l‟ensemble
des fournisseurs de la filière automobile, marqué à la fois par une reconfiguration territoriale
de leurs activités mais aussi par une reconfiguration de leurs rapports aux constructeurs,
1

ocplayer.fr/18443020-Les-equipementiers-roulent-sur-les-traces-des-constructeurs-enquete-l-industrieddautomobile.html
2
http://docplayer.fr/18443020-Les-equipementiersfdr-roulent-sur-les-traces-des-constructeurs-enquete-lindustrie-automobile.html
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conduisant à une transformation des chaines globales de valeur (CGV) de l‟automobile. Cette
approche apporte des éléments d‟éclairage expliquant la localisation des activités
équipementières sous la pression de forces, d‟apparence antinomiques, conjuguant à la fois
unmaillage international à l‟échelle régionale, et l‟agglomération spatiale à échelle locale.
3.1. La nouvelle reconfiguration de la chaine de valeurs globales des constructeurs
automobiles : (CGV) : Si la recherche impérieuse de débouchés commerciaux et
d‟économies d‟échelle a conduit, dans un mouvement horizontal, les constructeurs
automobiles à étendre géographiquement leurs marchés, il convient, néanmoins, pour
comprendre la reconfiguration actuelle de l‟industrie automobile, de considérer l‟ensemble de
la filière productive et notamment les équipementiers.Car, comme le souligne Frigant et
Miollan (2014)1, « comprendre la géographie de l’industrie automobile exige de comprendre
aussi la localisation des producteurs d’éléments pour automobiles ».
Hérité du concept de « Global Commodity Chain », proposé par Gereffi et Korzeniewski
(1994) qui renouvelle l‟approche de la filière industrielle, le concept de « chaine globale de
valeurs » propose de dépasser l‟approche porterienne classique de la chaine de valeurs en
l‟étendant aux processus amont et aval de l‟entreprise. Il s‟agit donc d‟identifier les activités
génératrices de valeur, non seulement au sein de l‟entreprise, mais en étendant l‟approche de
la coordination des activités que l‟entreprise externalise au sein de la filière.
Cette approche prend tout son sens dans l‟économie mondialisée contemporaine ou la
compétitivité des entreprises tient davantage de la pertinence des écosystèmes relationnels
qu‟elles mettent en place que de leurs seules capacités internes. Ainsi, le concept CGV
s‟apparente à « un outil d’analyse contextualisée des chaines de valeurs désormais
transnationales, organisées dans des enchevêtrements complexes de réseaux intra et
interentreprises et dans lesquelles la hiérarchisation des activités, les systèmes de décision,
les rapports de pouvoir et les relations au territoire ont profondément évolué ».2 Par cette
approche, l‟activité de l‟entreprise est découpée en fonctions internalisées ou externalisées
dont la valeur peut dépendre de localisations géographiquement différenciées.
Alors, la valeur créée peut provenir, tout à la fois, de la spécialisation des acteurs du réseau
que de la répartition spatiale des acteurs, de manière à bénéficier d‟avantages comparatifs liés
à la coordination d‟une fragmentation internationale des activités opportunes. La composante
territoriale est donc bien présente dans l‟approche de la chaine de valeur globale (CGV),
1

Frigant, « L‟internationalisation marchande et productive des équipementiers automobiles : une évaluation
empirique », cahier du GRES, n°16, Juillet.
2
Palpacuer, F. Balas, N., 2010 « Comment penser l‟entreprise dans la mondialisation ? », Revue Française de
gestion, n° 201,(2), p, 102
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particulièrement dans le cas d‟une industrie modulaire, comme l‟automobile, ou « le produit
final est décomposé en une série de sous-systèmes reliés les uns aux autres par des interfaces
standardisées. La baisse des coûts de transaction favorise la fabrication séparée des
fragments de processus productifs et leur localisation dans des pays différents »1.
3.2. Externalisation croissante des constructeurs et reconfiguration de la filière
industrielle
Les constructeurs automobiles sont les firmes pilotes des chaines de valeurs automobiles, il
n‟en demeure pas moins que l‟essentiel de la valeur ajoutée d‟un véhicule est produite par
leurs fournisseurs, à hauteur de 70% à 80%, selon les véhicules, particulièrement au plan des
relations entre les constructeurs et fournisseurs, mais aussi au plan de la localisation des
activités des équipementiers.
L‟intensification de la concurrence a contraint les constructeurs à se recentrer sur leurs
compétences fondamentales, à savoir la conception globale des véhicules et des moteurs,
l‟assemblage des véhicules et le pilotage de la chaîne d‟approvisionnement et, enfin, la
commercialisation des véhicules. La désintégration verticale des constructeurs est croissante,
au profit de fournisseurs qui endossent de plus en plus de responsabilités au sein des chaînes
de valeurs. Désormais, devant la segmentation accrue des marchés automobiles, les
constructeurs ne disposent plus suffisamment de ressources pour innover sur tous les
segments. Ainsi, ils externalisent de plus en plus cette fonction auprès des équipementiers.
Les fournisseurs prennent un poids croissant dans la filière, car, d‟une part, leur spécialisation
leur permet de meilleures économies d‟échelles obtenues sur des séries longues de
composants revendus à plusieurs constructeurs, et, d‟autre part, la modularisation limite les
coûts de transaction inhérents à la nécessaire coordination interentreprises.
Enfin, les constructeurs ont limité les coûts de coordination des chaines de valeurs, en
restreignant le nombre de fournisseurs en contact direct avec eux. L‟organisation de la filière
s‟est donc réalisée sous la forme d‟une pyramidalisation de la chaîne d‟approvisionnement,
intégrant une hiérarchisation des fournisseurs, classés par rang.
Une profonde reconfiguration de la filière s‟effectue donc sous le poids croissant des
équipementiers, qui, depuis longtemps prenaient en charge la fabrication de composants
souvent co-conçus avec les constructeurs, et, désormais assument, souvent seuls, la
conception, le développement et la fabrication de ceux-ci. La modularité de l‟industrie
automobile a donc conduit à une réorganisation de la gestion de l‟innovation et de la
1

Moati, P., El Mouhoub, M,2005, « Les nouvelles logiques de décomposition internationale des processus
productifs », Revue d‟Economie Politique, vol, 115, (5),p 573- 589
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production, au profit d‟ensembliers aux compétencesnécessairement élargies et amenés à
coordonner, eux aussi, des réseaux d‟approvisionnement complexes, intégrant des entreprises
aux capacités complémentaires. Cette reconfiguration des chaines de valeurs automobiles a
donné lieu à la formation de méga- fournisseurs, dotés de compétences élargies.
Conclusion
L‟industrie automobile est soumise à une reconfiguration géographique profonde liée
à l‟émergence de nouvelles zones productives et marchandes, essentiellement situées dans les
pays à croissance rapide qui portent seuls la dynamique du marché mondial. La montée
irrépressible des pays émergents est, certes, mise en lumière par l‟atonie des marchés
automobiles historiques, situées dans la triade, mais porte également en son sein, des facteurs
structurels qui vont alimenter cette croissance à moyen ou long terme.
L‟industrie automobile est probablement une des industries les plus inventives. Elle
l‟est au niveau des produits car, en dehors du concept 4 roues, une automobile moderne
partage peu de choses avec ses consœurs des années 1920,1930,…..et 1990. Elles sont
devenues extraordinairement plus complexes, tant dans leur contenu que dans la manière de
les produire.
L‟industrie équipementière automobile a profondément changé. Les plus grands
équipementiers mondiaux ont construit leur succès sur des stratégies combinant une
internationalisation permettant une exposition moindre et une spécialisation dans des
domaines techniques innovants à forte valeur ajoutée. La mise en place d‟une réflexion
stratégique1 sur les ressources de création de valeur et de performance de son entreprise peut
être utile en permettant de définir les éléments que l‟on souhaite que ses fournisseurs et
clients perçoivent.
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