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مجمة الدراسات األفريقية ك حكض النيؿ
مجمة دكرية دكلية مح ٌكمة

صادرة عف المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية ك السياسية ك االقتصادية
تعنى بنشر البحكث ك الدراسات في ميداف العالقات الدكلية ك الدراسات األمنية ،اإلقميمية ،االقتصادية
ك القانكنية .متخصصة في الشأف األفريقي ك حكض النيؿ ك األمف في المتكسط

المجمد األكؿ-العدد الثالث-سبتمبر/أيمكؿ 2018
حاصمة الترميز الدكلي :

ISSN (Print) 2569-7269
ISSN (online) 2569-734X
رلى االٌذاع انماَىًَ:
VR 3373_6325B

المركز الديمقراطي العربي
Berlin 10315 Gensinger Str: 112
Tel: 0049-Code Germany
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
mobiltelefon : 00491742783717

تخمي إدارة المركز الديمقراطي العربي ك ىيئة تحرير مجمة الدراسات اإلفريقية ك حكض النيؿ
مسؤكليتيا عف أم إنتياؾ لحقكؽ الممكية الفكرية  ،كما ال تعبر االراء الكاردة في ىذا العدد عف رأم
المركز

جميع الحقكؽ محفكظة لممرطز الديمقراطي العربي
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رئيس المركز الديمقراطي العربي
أ.عمار شرعاف
رئيس ىيئة التحرير:
أ.محمد سنكسي جامعة البحر األبيض /تركيا
مدير التحرير:
أ .محمد نايؼ شطناكم دكتكراه إعبلـ ك اتصاؿ جامعة البحر األبيض /تركيا
مدير التحرير( مساعد)
أ .يكسؼ بكغ اررة باحث في العبلقات الدكلية/الجزائر
أمانة(سكرتير) التحرير:
أ.عبد اليادم خربكش .جامعة المنار /تكنس
التنسيؽ ك المراجعة المغكية :
المغة الفرنسية :أ .محمد مكاكم .جامعة معسكر/الجزائر
المغة اإلنجميزية :أ .مريـ مجاىد.جامعة معسكر/الجزائر
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رئيس المجنة العممية :
د.محمد حساف دكاجي أستاذ العمكـ السياسية جامعة مستغانـ /الجزائر

أعضاء اؿلجنة العممية:
أد.بمقاسـ تركزيف
أستاذ قانكف دكلي ك عبلقات سياسية دكلية /المركز الجامعي عيف تمكشنت)الجزائر(
أد.بدراف بف الحسف
أستاذ الدراسات اإلسبلمية /جامعة حمد بف خميفة)قطر(
د.لطفي صكر
أستاذ عمكـ السياسية ك عبلقات دكلية/جامعة معسكر)الجزائر(
د.عبد الفتاح نعكـ
باحث في العمكـ السياسية/جامعة محمد الخامس بالرباط)المغرب(
د.محمد فاضؿ نعمة
أستاذ العبلقات الدكلية/جامعة بابؿ)العراؽ(
د.محسف الندكم
رئيس المركز المغربي لؤلبحاث ك الدراسات اإلستراتيجية)المغرب(
د .بف عمي لقرع
أستاذ العبلقات الدكلية ك النظـ السياسية المقارنة/جامعة مستغانـ)الجزائر(
د.أركل عبد الكريـ الجعػبػػػػػرم
دكتكراه في التاريخ المعاصر ك العبلقات السياسية/الجامعة األردنية)األردف(
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د .بكنكار بف صايـ
أستاذ العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية /جامعة تممساف)الجزائر(
د.رمضاف إيزكؿ
أستاذ التاريخ السياسي ك العبلقات الدكليةAkdeniz Üniversitesi.Türkiye/
د.زديؾ الطاىر
أستاذ القانكف الدكلي ك العبلقات السياسية الدكلية/جامعة األغكاط)الجزائر(
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شركط النشر بالمجمة:

معد خصيصا لممجمة ،ك أف ال يككف جزءا مف رسالة ماجستير أك
 .1أف يككف البحث أصيبل ٌ
أطركحة دكتكراه.
كميا في أم كسيمة نشر إلكتركنية أك كرقية.
 .2أف ال يككف البحث قد نشر جزئيا أك ٌ
 .3أف يرفؽ البحث بسيرة ذاتية لمباحث بالمغة العربية ك المغة االنجميزية أك الفرنسية.
المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ككرد ،إلى البريد
 .4أف يقكـ الباحث بإرساؿ البحث
ٌ
االلكتركنيafrica@democraticac.de :
سرم مف طرؼ ىيئة عممية ك استشارية دكلية ،ك
 .5تخضع األبحاث ك الترجمات إلى تحكيـ ٌ
األبحاث المرفكضة يبمغ أصحابيا دكف ضركرة إبداء أسباب الرفض.
يحكؿ بحثو مباشرة لمييئة العممية االستشارية.
 .6يبمٌغ الباحث باستبلـ البحث ك ٌ
 .7يخطر أصحاب األبحاث المقبكلة لمنشر بقرار المجنة العممية ك بمكافقة ىيئة التحرير عمى نشرىا.
 .8األبحاث التي ترل المجنة العممية أنيا قابمة لمنشر ك عمى الباحثيف إجراء تعديبلت عمييا  ،تسمـ

لمباحثيف قرار المح ٌكـ مع مرفؽ خاص بالمبلحظات  ،عمى الباحث االلتزاـ بالمبلحظات في مدة
تحددىا ىيئة التحرير.

 .9يستمـ كؿ باحث قاـ بالنشر ضمف أعداد المجمة :شيادة نشر ك ىي كثيقة رسمية صادرة عف إدارة
المركز الديمقراطي العربي ك عف إدارة المجمة تشيد بنشر المقاؿ العممي الخاضع لتحكيـ  ،ك
يستمـ الباحث شيادتو بعد أسبكع كأقصى حد مف تاريخ إصدار المجمة.

.10

لممجمة إصدار إلكتركني حصرم صادر عف المركز الديمقراطي العربي كما أنيا حاصمة

عمى الترميز الدكلي :

ISSN (Print) 2569-7269
ISSN (online) 2569-734X
سلى االٚذاع انمإََ:ٙ
VR 3373_6325B

.11

ال يراعى أم أسبقية في نشر المكاد العممية ضمف أعداد المجمٌة  ،بحيث أف المعيار

المادة العممية ك سبلمة المغة ك
األساسي لقبكؿ النشر ضمف أعداد المجمة ىك جكدة ك أصالة ٌ
العناية بكؿ ما يتعمؽ بالضكابط المنيجية في البحث العممي.
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فسيحمؿ الباحث تبعات ك
أم تقرير صادر مف المجنة العممية بما يتعمٌؽ بالسرقة العممية
.12
ٌ
إجراءات كما ىك متعارؼ عميو في سياسات المجمة العممية الدكلية.
.13

تعتبر جميع األفكار المنشكرة في المجمة عف آراء أصحابيا ،كما يخضع ترتيب األبحاث

.14

تعرض المقاالت إلى مدققيف ك مراجعيف لغكييف قبؿ صدكرىا في أعداد المجمة.

.16

في حالة الترجمة يرجى تكضيح سيرة ذاتية لصاحب المقاؿ األصمي ك جية اإلصدار

المنشكرة .

.15

لغات المجمٌة ىي :العربية ،االنجميزية ك الفرنسية.

بالمغة األصمية.

كيفية اعداد البحث لمنشر:

 يكتب عنكاف البحث بالمغتيف العربية كاإلنكميزية ،كتعريؼ مكجز بالباحث كالمؤسسة العممية التي ينتميالييا.

عنكاف جية الباحث
– الممخص التنفيدم بالمغة العربية -اإلنكميزية ،ثـ الكممات المفتاحية في نحك خمس كممات ،كما يقدـ

الممخص بجمؿ قصيرة  ،دقيقة ككاضحة ،إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية ،كالطرؽ المستخدمة في
بحثيا كالنتائج التي تكصؿ الييا البحث.

– تحديد مشكمة البحث ،أىداؼ الدراسة كأىميتيا ،كذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لمكضكع الدراسة،

بما في ذلؾ أحدث ما صدر في مجاؿ البحث ،كتحديد مكاصفات فرضية البحث أك أطركحتو ،كضع

التصكر المفاىيميي ،تحديد مؤشراتو الرئيسية ،كصؼ منيجية البحث ،كتحميؿ النتائج كاالستنتاجات.

كما بجب أف يككف البحث مديبل بقائمة بيبميكغرافية ،تتضمف أىـ المراجع التي استند إلييا الباحث ،إضافة

إلى المراجع األساسية التي استفاد منيا كلـ يشر إلييا في اليكامش ،كتذكر في القائمة بيانات البحكث
بمغتيا االصمية )األجنبية( في حاؿ العكدة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

– أف يتقيد البحث بمكاصفات التكثيؽ كفقا لنظاـ اإلحاالت المرجعية الذم يعتمده” المركز الديمقراطي

العربي” في أسمكب كتابة اليكامش كعرض المراجع.

– تستخدـ األرقاـ المرتفعة عف النص لمتكثيؽ في متف البحث ،كيذكر الرقـ كالمرجع المتعمؽ بو في قائمة

المراجع.

– ترتب أرقاـ المراجع في قائمة المراجع بالتسمسؿ ،كذلؾ بعد مراعاة ترتيب المراجع ىجائيا في القائمة

حسب اسـ المؤلؼ كفقا لبلتي:
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أ -إذا ا كاف المرجع بحثا في دكرية:إسـ الباحث )الباحثيف( عنكاف البحث كاسـ الدكرية ،رقـ المجمد ،رقـ
العدد،أرقاـ الصفحات ،سنة النشر.

ب -إذا كاف المرجع كتابا ،اسـ المؤلؼ )المؤلفيف( ،عنكاف الكتاب ،اسـ الناشر كبمد النشر ،سنة النشر.

ج -إذا كاف المرجع رسالة ماجستير أك أطركحة دكتكراه :يكتب اسـ صاحب البحث ،العنكاف ،يذكر رسالة
ماجستير أك أطركحة دكتكراه بخط مائؿ ،إسـ الجامعة ،السنة.

د -إذا كاف المرجع نشرة أك إحصائية صادرة عف جية رسمية :يكتب إسـ الجية ،عنكاف التقرير ،أرقاـ
الصفحات ،سنة النشر.

يراكح عدد كممات البحث بيف

 2000ك  7000كممة ،كلممجمة أف نتشر بحسب تقديراتيا ،كبصكرة

استثنائية ،بعض البحكث كالدراسات التي تتجاكز ىدا العدد مف الكممات.

يتـ تنسيؽ الكرقة عمى قياس ) ، (A4بحيث يككف حجـ كنكع الخط كالتالي:
– نكع الخط في األبحاث بالمغة العربية ىكSimplified Arabic

– حجـ  16غامؽ بالنسبة لمعنكاف الرئيس  14 ،غامؽ بالنسبة لمعناكيف الفرعية ،ك  14عادم بالنسبة

لحجـ المتف.

– حجـ  11عادم لمجداكؿ كاألشكاؿ  ،كحجـ  9عادم بالنسبة لمممخص كاليكامش.

– نكع الخط في األبحاث بالمغة االنجميزية  ، Times New Romanحجـ  14غامؽ بالنسبة لمعنكاف

الرئيس ،حجـ  12غامؽ لمعناكيف الفرعية  12 ،عادم لمتف البحث كترقيـ الصفحات 11 ،عادم لمجداكؿ
كاألشكاؿ  9 ،عادم لمممخص كاليكامش.

– يراعي عند تقديـ المادة البحثية ،التباعد المفرد مع ترؾ ىكامش مناسبة ) (2.5مف جيمع الجيات.

كتعتمد “مجمة الدراسات األفريقية كحكض النيؿ” في انتقاء محتكيات أعدادىا المكاصفات الشكمية
كالمكضكعية لممجبلت الدكلية المح ٌكمة.

كالمجمة تصدر بشكؿ ربع دكرم “كؿ ثبلث أشير” كليا ىيئة تحرير اختصاصية كىيئة استشارية دكلية

فاعمة تشرؼ عمى عمميا .كتستند إلى ميثاؽ أخبلقي لقكاعد النشر فييا كالعبلقة بينيا كبيف الباحثيف .كما
تستند إلى الئحة داخمية تنظٌـ عمؿ التحكيـ ،كالى الئحة معتمدة بالمحكميف في االختصاصات كافة.

كتشمؿ الييئة االستشارية الخاصة بالمجمة مجمكعة كبيرة ألفضؿ االكاديمييف مف الدكؿ العربية ,كاألفريقية
حيث يتكجب عمى االستشارييف المشاركة في تحكيـ األبحاث الكاردة إلى المجمة.

حيث أف “ المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية” جية اصدار “مجمة

الدراسات األفريقية كحكض النيؿ”
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الفيرس
عنكاف المقاؿ

إسـ الباحث

د .قادة جميد

اإلفتتاحية

د.عياد محمد سمير
د .فاطمة عمي محمد

البتانكني

شركط بناء نظاـ إقميمي مغاربي
تاريخيةإثيكبيا نمكذجا"
"
العالقات اآلفركاسرائمية اىداؼ استراتيجية كعقائدية كأطماع

د .لطفي صكر

أبعاد السياسة الخارجية التركية في إفريقيا في عيد حككمػة العدالة كالتنمية

د.يكسؼ كريـ

اليػجػرة في العػالقػات المػغػربية اإلفػريقػيػة

أ .يكسؼ بكغرارة
د .محمد عبدالحفيظ الشيخ

األمف السيبراني :اإلستراتيجية الجزائرية لألمف ك الدفاع في الفضاء السيبيرم
السياسات كاآلليات األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية في ضكء تداعيات الثكرة الميبية

د .سنكسي بف عكمر

أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر.

أ .خركبي محمد

الباحثة بكارة فاطمة الزىراء

حؽ اإلنساف في األمف البيئي :جيكد المجتمع المدني في حماية البيئة ،كاقع ك آفاؽ" .الجزائر

12
45
67
85
100
120

140

160

نمكذجا"
حقكؽ الطفؿ ك ضمانات حمايتيا في ظؿ النزاعات المسمحة دكؿ العالـ الثالث

182

( ليبيا -صكماؿ -افريقيا الكسطى  )...نمكذجا.

الباحث محمد زكرياء

جميكرية ركاندا " بيف ماض محرؽ ك مستقبؿ مشرؽ"

الباحث ميمكد الرحالي

الفعؿ االحتجاجي بالمغرب بيف استمرارية أك تالشي أطركحة الكساطة:

الباحث إبراىيـ بمكح
الباحث محمد اربكح

10

دراسة قياسية 2017- 1990

أ.مداس كىيبة

د.محمد حسان دواجي
أ.محمد سنوسي

الصفحة

203

212

حممة المقاطعة نمكذجا
سياسة التجديد الحضرم في المدينة المغربية كآفاؽ التنمية المستدامة:
مركز مدينة القنيطرة نمكذجا

الباحثة إيماف بكقصة

إستغالؿ األطفاؿ كطنيا كدكليا(:الجزائر نمكذجا)

الباحثة عائشة بكمديف

الصكفية كالسياسة في السنغاؿ
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افتتاحية العدد
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

يشيد العالـ اليكـ أحداثا متسارعة كتحكالت كبيرة كخطيرة تيدد مستقبؿ البشرية كاإلنسانية،
كىذا مما يجعمنا اليكـ أكثر مف أم كقت مضى نطرح أسئمة حارقة أك أسئمة الناقكس التي
تحذر مف الكارثة المقبمة ،نقكؿ ىذا الكبلـ كنحف نعيش في ظؿ نظاـ عالمي غير متكازف
كغير عادؿ كعكلمة قاسية ركزت عمى الجانب المادم كأىممت البعد اإلنساني كىذا ما نتج
عنو الكثير مف األزمات اإلجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية مثؿ الحركب كظاىرة اإلرىاب
كمشاكؿ التنمية كاألمف في البمداف اإلفريقية الفقيرة كاليجرة غير الشرعية التي تعتبر مشكبل
كتحديا قائما بالنسبة لمعالـ الغربي كالدكؿ اإلفريقية عمى حد سكاء  ،مما ضاعؼ مف إرباؾ
المشيد العالمي كتزعزع الثقة بيف الدكؿ ك اتساع المسافة بيف الشعكب ك الثقافات ك
الحضارات .
إف كؿ ىذه اإلشكاليات كالتحديات ساىمت في تكسيع الفجكة بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ
المتخمفة كتعتبر ىذه الظكاىر المقمقة التي تعيشيا دكؿ إفريقيا اليكـ كدكؿ حكض النيؿ بمثابة
نتيجة منطقية لغياب التعاكف بيف دكؿ الشماؿ ك الجنكب كفؽ إستراتجية كاضحة المعالـ ،
ككذلؾ غياب الديمقراطية كثقافة حقكؽ اإلنساف في ىذه الدكؿ اإلفريقية ألنو ال يمكف تحقيؽ
تنمية حقيقية مستدامة بدكف ثقافة ديمقراطية كنظاـ سياسي ديمقراطي يكفؿ الحرية كالمساكاة
لجميع المكاطنيف  ،زيادة عمى ذلؾ فإف العكلمة الجارفة ببعدىا اإلقتصادم كالسياسي
كالثقافي كفؽ المركزية األمريكية الجديدة شكمت تحديا كبي ار بالنسبة لميكيات الثقافية المحمية
لمكثير مف الشعكب التي انزكت عمى نفسيا متحصنة بتراثيا الخاص المعتدل عميو حسب
إعتقادىا كىذا مما يترتب عنو ردكد أفعاؿ خطيرة مثؿ اإلرىاب الذم يجد مسكغا لو في
اإلعتداء الحضارم لمغرب عمى الدكؿ اإلسبلمية كفؽ المخياؿ المتكارث منذ القركف الكسطى
كالحركب الصميبية .
كمف ىنا كانت ىذه األكراؽ البحثية كالمقاربات المنيجية المتعددة اإلختصاصات في معالجة
ىذه المشاكؿ بمثابة نقاط ضكء ميمة تنير طريؽ الباحث إلكتشاؼ حقائؽ ك أسباب ىذه
الظكاىر كاستشراؼ النتائج ك التحذير منيا مستقببل ،كىذا كمو مف أجؿ تأسيس رؤية جديدة
كعالـ أفضؿ  ،ألف كؿ فكر ىك في جكىره فكر استشرافي ننتظر منو أف يرينا صكرة الغد
انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018
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إنطبلقا مف الحاضر كالماضي بغية إعطاء صكرة معقكلة عف المآالت الممكنة كالمستحيمة
.

الدكتكر قادة جميد
Djellid.kada@gmail.com
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شركط بناء نظاـ إقميمي مغاربي
Conditions for building a Maghreb regional system
د .عياد محمد سمير /جامعة تممساف-الجزائر

1

الممخص:
ال يمكف إنكار عامؿ التغيير الدكلي كانعكاساتو عمى المنطقة المغاربية ،نظ ار إلى ارتباط مصيرىا باالستراتيجيات العالمية

كمصالح كأمف القكل الكبرل في البحر المتكسط كمف بينيا االتحاد األكركبي ،كما أف الطبيعة غير المستقرة لممنطقة مف ناحية ،كخصائص
كضعيا االستراتيجي كاالقتصادم مف ناحية أخرل ،كانت كراء جذب القكل الدكلية لمتنافس عمييا .كما فجرت ىتو التحكالت مجمكعة مف
المنظرات عمى المستكييف العالمي كالمغاربي حكؿ طبيعة تطكرات النظاـ العالمي في مرحمة ما بعد الحرب الباردة كمنظكمة القيـ التي

يطرحيا مف ناحية ،كتداعيات ىذا الكاقع عمى المنطقة المغاربية مف ناحية أخرل ،مما يستدعي البحث في شركط تأسيس نظاـ إقميمي

مغاربي.

الكممات المفتاحية :المغرب العربي ،النظاـ االقميمي ،الحرب الباردة ،التنافس الدكلي

Astract :
The factor of international change and its implications for the Maghreb region can not be denied
because its destiny is linked to the global strategies, interests and security of the major powers in
the Mediterranean including the European Union. The unstable nature of the region, on the one
hand, and the characteristics of its strategic and economic position on the other, International
competition. The transformations brought about a series of views on the global and Maghreb
levels on the nature of the post-Cold War global system and its value system, and the
. implications for the Euromed region
The Arab Maghreb, Regional system , cold War, International Competitiveness Key words:

1

أستاذ محاضر قسـ العمكـ السياسية ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف ،الجزائر
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مقدمػػػػة:
التحديات ىي مف
يكاجو المغرب العربي بمجمكعو ،أك عمى صعيد كؿ قطر مغاربي ،سمسمة مف
ٌ
تيدد مجمؿ المنطقة الذم دخمت مرحمة مف الضعؼ كالصراعات الداخمية
الجدية ،بحيث باتت ٌ
الضخامة ك ٌ
أف
كالتف ٌكؾ بعد الحرب الباردة ،ككصمت إلى ذركتيا بعد التحكالت السياسية األخيرة ،بحيث بات جميا ٌ
تصكر بديؿ مغاربي فاعؿ
اإلستراتيجيات
ٌ
تصكراتيا لمستقبؿ المنطقة ،في ظؿ غياب ٌ
المضادة ترسـ ٌ

لمكاجية ىذه اإلستراتيجيات.

إذ أ ف نجاح السياسات األجنبية في المغرب العربي تعني تغير مضمكف كداللة مؤسسات النظاـ

المغاربي مف السعي لبلندماج القكمي إلى مجرد تككيف ككمنكلث بيف الدكؿ المغاربية ،كفي أفضؿ األحكاؿ
جماعة ثقافية إقميمية استنادا إلى كجكد أمة معرفة بيف عديد مف الدكؿ ،كىك حاؿ المنطقة المغاربية حاليا.

بالتالي تعتبر نجاح سياسات القكل الكبرل في المغرب العربي ىك المصير المرجح ،إذا لـ تدخؿ اعتبارات
جديدة متعمقة بإعادة تشكيؿ ىيكؿ السياسات المغاربية ،كتؤسس لنظاـ إقميمي مغاربي.
أىمية الدراسة:

إف أىمية ىذه الدراسة تعكد إلى مجمكعة مف العكامؿ ،بعضيا نظرم كالبعض اآلخر عممي ،فمف

الناحية النظرية ،استفاد الكاتب مف المفاىيـ الحديثة في التحميؿ السياسي ،كمف الناحية العممية،

شكمت

التحكالت اإلقميمية كالدكلية التي تعرض ليا العالـ بشكؿ عاـ ،كمنطقة المغرب العربي بشكؿ خاص ،في

التسعينيات مف القرف العشريف ،كما نتج منيا مف انعكاسات سمبية عمى الصعيد اإلقميمي إضافة إلى بركز

الكاليات كقكة عظمى كاالتحاد األكركبي كتكتؿ في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،دافعا كراء اختيار

مكضكع شركط بناء نظاـ إقميمي مغاربي ،كذلؾ ألف البحث في شركط بناء ىذا النظاـ ،يساعد عمى

تفسير التنافس الدكلي عمى المنطقة بعد انتياء الحرب الباردة ،التي تشكؿ جزءا أساسيا مف خريطة البحر

المتكسط.
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أىداؼ الدراسة:

تيدد
يرل الباحث أف الضركرة العممية تستمزـ المشاركة في كشؼ المخاطر الخارجية الحالية التي ٌ

المصالح القكمية كالكطنية لمشعكب المغاربية ،مما يضفي ضركرة العمؿ لبمكرة نظاـ إقميمي ينتقؿ مف ثقافة

المكحدة.
السياسات المبعثرة إلى ثقافة السياسة اليادفة الكاحدة
ٌ
إشكالية الدراسػة:

تحاكؿ ىذه الدراسة االجابة عمى االشكالية التالية:

عمى ضكء التيديدات الداخمية كالتحديات الخارجية؛ كيؼ يمكف بناء نظاـ إقميمي كاقعي كطمكح في آف
كاحد ،كمدرؾ لمتطمٌعات المستقبمية؟
فرضيات الدراسػة:

لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة الفرضيات التالية:

التحكالت الدكلية الجديدة تأثيراتيا عمى النظـ اإلقميمية.
 تترؾٌ
يؤىمو
 تممؾ منطقة المغرب العربي مف اإلمكانيات المعنكية ك ٌالمادية ما ٌ
االستقبللية في تفاعبلتوا ،أك التأثير في مجريات النظاـ الدكلي.

ا ألف تككف لو ا قدر مف

 شكمت األىمية الجيكاستراتيجية لمنطقة المغرب العربي جكىر الصراع كالتنافس الدكلي عمييا. -Iالنظاـ اإلقميمي :رؤية نظرية
تعتبر نظرية النظـ مف أىـ التطكرات التي نشأت في إطار المدرسة السمككية في منتصؼ

الخمسينيات ،فنظرية النظـ أك تحميؿ النظـ يسمح بتخطي الفاصؿ بيف الشؤكف الداخمية لمدكلة كالسياسة
الدكلية ،كيعمؿ ىذا المنيج عمى كافة المستكيات الدكلية اإلقميمية كالكطنية ،كيربط بيف ىذه المستكيات

أيضا.

مف بيف مجمكعة كبيرة مف المؤثٌرات العممية التي ساىمت في إعداد نظرية النظـ ىناؾ عمـ

األحياء )البيكلكجيا( كالرياضيات كعمـ االجتماع العاـ.

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

14

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

 -فكف برتاالنفي  Von Bertalanffy1عمؿ عمى إعداد نظرية عامة لمعمكـ انطبلقا مف عمـ األحياء،

تككف صالحة سكاء لمعمكـ الطبيعية أك لمعمكـ االجتماعية ،معتقدا بإمكانية تكحيدىما عمى قكاعد منطقية-

حي كبكاسطة حساب التكازنات الدينامية
رياضية ،فكاف يعمؿ عمى تناكؿ
ٌ
التصرؼ البشرم في إطار نظاـ ٌ
الدائرة في أنظمة مفتكحة.
2
طكر عمـ التكجيو ) السيبرنتيؾ عمـ يتيح إلنساف أك آلة أكتكماتيكية أف
 فينر نكبير ٌ Wiener Nobertمتخصصة في عمـ الرياضيات ،كيقترض عمـ
معينا( كجعؿ منو مادة دراسية
يكجييا كأف يبمغ ىدفا ٌ
ٌ
ٌ
التكجيو مفيكـ النظاـ المدار ذاتيا ،كالذم يمكف تطبيقو عمى عمميات إتصاؿ اآلالت كما عمى عمميات

مؤسسات.
اإلتصاؿ بيف البشر ،أفرادا أك جماعات أك ٌ
كعمـ التكجيو بصفتو نظرية اإلتصاؿ كاإلشراؼ كالتحكـ عف بعد ،كاف قد جرل تطبيقو في البحث

حكؿ السياسة الدكلية ،خاصة عمى يد كارؿ دكتش  Karl Deuschكجكف بيرتكف  John Burtonكبدأ
منذ السبعينيات يترؾ أث ار كبي ار كيغني مصطمحات األبحاث في العبلقات الدكلية.
طكره تالككرت بارسكنز  ،Talcolt Parsonsاستخدـ كعمـ مرجعي إلعداد
 عمـ اإلجتماع العاـ ،كما ٌأف المياـ األساسية ألم نظاـ يرغب بالبقاء كالحفاظ
نظريات النظـ في العمكـ السياسية .كيعتبر بارسكنز ٌ
عمى اإلستقرار ىي:3

 /1حفظ أك إعادة إنتاج السمات األساسية لمنظاـ.
 /2التأقمـ في المحيط الذم يعيش فيو.
 /3تحقيؽ أىدافو كغاياتو.

أف ال تعارض بعضيا
تتحرؾ بشكؿ متناسؽ ك ٌ
 /4اإلندماج ،كىذا يعني ٌ
أف جميع أقساـ النظاـ ككظائفو ٌ
البعض.

1

Karl
Ludwig
von
Bertalanffy (19 septembre 1901, Atzgersdorf près
de Vienne, Autriche - 12
juin 1972, Buffalo, New York, États-Unis) était un biologiste d'origine autrichienne connu comme le fondateur
de la théorie systémique grâce à son ouvrage General System Theory. Von Bertalanffy a d'abord travaillé à
Vienne puis à Londres, et enfin au Canada et aux États-Unis
2
Norbert Wiener (né le 26 novembre 1894 à Columbia (Missouri), États-Unis, mort le 18
mars 1964 à Stockholm, Suède) est un mathématicien américain, théoricien et chercheur en mathématiques
appliquées, surtout connu comme le père fondateur de la cybernétique
 3س ًٌٕٚحذاد ،انؼاللاث انذونٍت ،تٛشٔخ :داس انحمٛمح ،ه ، 2000 ، 1ؿ. 198 .
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ككؿ أك
كيرل بارسكنز  Parcsonsأنو إنطبلقا مف فيـ ىذه المياـ يمكننا فيـ سمكؾ النظاـ ٌ
النظاـ المساعد المتكاجد داخؿ النظاـ نفسو ،كبالتالي إمكانية التكصؿ إلى كضع مقارنة بيف ىذه األنظمة.
كطكرىا عدد كبير مف الباحثيف ،نذكر البارزيف منيـ مثؿ:
كقد اعتمد عمى منطمقات بارسكنز ٌ
دافيد إيستكف  ،Easton Davidكغابلاير ألمكند  Almond Gabrielفي الكاليات المتحدة األمريكية،

طبقكا نظرية
كجكف بيرتكف  John Burtonفي بريطانيا ،كمارسيؿ ميرؿ  Merl Marcelفي فرنسا ،الذيف ٌ
النظاـ اإلجتماعي عمى تحميؿ كدراسة العبلقات الدكلية.
تطكرت في الخمسينيات كالتي نالت االىتماـ الكبير كمنيج معاصر،
ٌ
إف نظرية النظـ التي ٌ
اعتمدت عمى مصطمح أصبح األكثر استخداما في دراسة العبلقات الدكلية ،كيرل كؿ مف جيمس دكرتي

يتضمف:1
أف ىذا المصطمح
 James Doughertyكركبرت بالتسغراؼ ٌ Robert Pfaltzgraff
ٌ
 /1إطار نظرم لتدكيف المعمكمات المتعمقة بظاىرة سياسية.

 /2نسؽ متكاممة مف العبلقات المستندة إلى مجمكعة فرضية مف المتغيرات السياسية ،فمثبل النظاـ الدكلي
يتضمف الحككمة العالمية )متغير سياسي مفترض(.

 /3نسؽ مف العبلقات بيف المتغيرات السياسية في نظاـ دكلي ،مثبل نظاـ القطبية الثنائية في الخمسينيات
مف ىذا العصر.

بأنو " ٌأية مجمكعة مف الكحدات السياسية المستقمة –سكاء كانت
كيعرؼ ىكلستي
 Holstiالنظاـ ٌ
ٌ
2
قبائؿ أك دكؿ-مدينة ،أمـ ،دكؿ ،أك إمبراطكريات -تتفاعؿ فيما بينيا بانتظاـ كفقا لمسالؾ مرتبة"  .بينما

بأنو " نمط ذم خصكصية مف النظاـ االجتماعي كىك ترتيب يكجد عندما تقكـ
يعرفو ٌ
كؿ مف ليرج كالسيد ٌ
ٌ
يمكننا مف تحديد سمكؾ محمر
كحدات فاعمة –أفراد أـ جماعات -لتبرير كتحديد العبلقات فيما بينيا بشكؿ ٌ

أما النظاـ الفرعي فيك "جزء مف النظاـ الكمٌي".3
النظاـ" ٌ
كقد كضع برايار

 Braillard P.بعد دراسة مستفيضة لمجمؿ المقاربات حكؿ نظرية النظـ ،تعريفا

معينا".
فيقكؿ" :النظاـ ىك مجمكعة عناصر متفاعمة ،يؤلٌؼ كبلٌ كاحدا ،كيظير تنظيما ٌ

 1جًٛظ دٔسٔذ ،ٙسٔتشخ تانرغغشاف ،انُظزٌاث انًتضاربت فً انؼاللاث انذونٍت ،ذشجًح ٔنٛذ ػثذ انح ،ٙانكٕٚد :يكرثح كاظًح نهُؾش ٔانرشجًح
ٔانرٕصٚغ ،ه ، 1985 ، 1ؿ. 99 .
 2كاظى ْاؽى َؼًح ،انؼاللاث انذونٍت ،تغذاد :يإعغح داس انكراب نهطثاػح ٔانُؾش ،انجضء األٔل ، 1979،ؿ. 57 .
 3انًكاٌ َفسه.
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كيعتمد ىذا التعريؼ عند برايار عمى أربعة عناصر أساسية :العناصر ،التفاعؿ ،الكمية ،التنظيـ.
أف:
حيث ٌ
كؿ نظاـ مؤلؼ مف عناصر قد تككف كحدات ،ىكيات ،كفؽ النظاـ الذم نحف بصدده.
 ٌ أما التفاعؿ فيك نتيجة لمعبلقات القائمة بيف العناصر إذ أنو ال يمكف الحذيث عف نظاـ بدكف عبلقاتتفاعمية.

معينا يمتمؾ خصائص ال
 إف مجمكع األشخاص كالعبلقات القائمة بينيـ تش ٌكؿ كبلٌ متكامبل :إف كبلٌ ٌتمتمكيا أجزاؤىا إذا كانت منفصمة الكاحدة عف األخرل.

يتحدد كفؽ العبلقات القائمة بيف العناصر كاإللتزامات التي يتـ
 كيظير كؿ ذلؾ مف خبلؿ تنظيـ معيفٌ ،التعبير عنيا ،كيتأثر ىذا النظاـ بمحيطو مف خبلؿ المؤثٌرات الداخمة أك المدخبلت  Inputsكالنكاتج أك

المخرجات  ، Outputsكبما أف النكاتج تتأثر بالمحيط الذم يمكف إعتباره نظاما أشمؿ أك نظاما آخر
فإف ىناؾ عممية تفاعؿ تؤدم إلى مدخبلت جديدة.
مختمؼٌ ،

قدمت نظريات النظـ مجمكعة كبيرة مف المفاىيـ المعاصرة ،إلى درجة أنو أصبح يتـ إستعماؿ
لقد ٌ
النظمية  Systémitismeبدكف معرفة كافية بمعناىا .إف مفاىيـ اإلندماج كالتأقمـ كالتدفقات كالتشابؾ
كالتآزر أصبحت تستعمؿ في مجاالت مختمفة في إطار دراسات العبلقات الدكلية.

تـ إدخاؿ ىذه المفاىيـ في مياديف التفاعؿ الجزئية أك اإلقميمية حيث تطكر مفيكـ "النظاـ
كقد ٌ
المعاكف أك النظاـ الجزئي  " Sous Systèmeالذم يمكف إعتباره بأنو "شبكة عبلقات بيف أطراؼ أساسية
في السياسة العالمية ،حيث تكجد درجة معينة مف اإلنتظاـ كالحيكية ،كحيث أف لدل األطراؼ شعك ار

بكجكد نكع مف اإلعتماد المتبادؿ" ،إف التحميؿ عمى ىذا األساس يسمح بدقة المعالجة دكف أف يتـ الخركج
عف النظرة الشمكلية التي تبقى في إطار النظاـ العالمي .كعمى ىذا األساس فإنو يمكف دراسة اإلتحاد

األكركبي ،الشرؽ األكسط ،النظاـ اإلقميمي العربي أك المغاربي ،كما أنو يمكف دراسة النظاـ الدكلي

اإلقتصادم أك النظاـ الدكلي التجارم أك النقدم ،إف حدكد النظاـ المعاكف أك الجزئي في ىذه الحالة ىي

نطاؽ التفاعؿ الجيكستراتيجي الكظيفي كاإلقميمي .كمف ىذا المنطمؽ فإف النظاـ مكضع الدراسة يمكف أف
يككف مستقبل ذاتيا ،أم أف العبلقات بيف عناصره ىي أقكل مما ىي مع دكؿ المحيط ،كما أف النظاـ

بمكف أف يككف مخترقا ألف إرتباطاتو مع الخارج تفكؽ العبلقات القائمة بيف أعضائو.
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ككاف كاببلف

 Kaplan M.أكؿ مف حاكؿ اإلستفادة مف ىذه المنيجية ليضع نماذج نظرية لمنظاـ

كيقر بأف محاكلتو ما ىي إالٌ جيد في طرؽ بناء نظرية أم أنيا مقدمة نظرية لنظرية في السياسة
الدكليٌ ،
1
تحدده عدد مف القكاعد التي يقبؿ بيا ىؤالء مف
الدكلية  .كاعتبر كاببلف أف سمكؾ األشخاص الدكلييف ٌ
أجؿ استمرار النظاـ ،كىذا ما يدفعو إلى األخذ بمبدأ التكازف بيف القكل كالذم يتبدؿ حسب المعطيات،

كرفض كاببلف حالة الفكضى التي تعتمد عمييا "الكاقعية السياسية" معتب ار أف النظاـ العالمي تييمف عميو
حالة مف اإلستقرار النسبي ،كما مبدأ التكازف إالٌ كسيمة بيد ىذا النظاـ مف أجؿ بقائو كاستم ارره ،كيؤدم
ىذا التحميؿ إلى عرض نماذج عف األنظمة الدكلية الماضية ،الحالية كالمتكقعة كالتي تقتضي معرفة

القكاعد الخاصة بكؿ نظاـ ،كالتي ستسمح بالتالي لؤلشخاص الدكلييف –كخاصة فيما يتعمؽ باألنظمة

يحددكا مسبقا الطرؽ الكاجب إتٌباعيا في السياسة الدكلية.
المتكقعة -أف ٌ

كنشأ مفيكـ النظاـ اإلقميػمي في الستينات كالسبعينات ،كتعكد أصكؿ الفكرة إلى مصدريف أساسييف
في أدبيات العبلقات الدكلية ،أكليما اإلقميمية كىي كمدرسة نشأت لمكاجية العالمية التي دعت إلى بناء

نظاـ دكلي جديد يحفظ السمـ كاإلستقرار ،كاعتبر دعاة اإلقميمية أف بناء التجمعات اإلقميمية ىي الكسيمة

األفضؿ كاألكثر عمميا لمحفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف ،في حيف كاف دعاة العالمية قد دعكا إلى إقامة
حككمة عالمية تضـ جميع الدكؿ كأفضؿ كسيمة لحفظ االستقرار كمنع الحركب .كيرجع المصدر الثاني

لمفيكـ النظاـ اإلقميمي إلى دراسات التكامؿ لكافة فركعيا كخاصة التكامؿ االقتصادم.

مستجدات دكلية
كالى جانب ىاذيف المصدريف الفكرييف لنشأة النظاـ اإلقميمي ،كانت ىناؾ أيضا
ٌ
2
 Oran Youngنمكذج اإلنقطاع
يػكنػغ
يقدـ أكراف
ساىمت في ذلؾ .في ىذا السياؽ ٌ

يفسر المعطيات العممية لقياـ النظـ اإلقميمية .كيظير ىذا
 Discontinuitiesفي النظاـ الدكلي الذم ٌ
النمكذج كيؼ أف أنماط التأثير الككنية كاإلقميمية يقسـ بعضيا بالتطابؽ كالبعض اآلخر باالنقطاع.
كيستتبع ذلؾ ظيكر تشابو في أنماط العبلقات كأنكاع المصالح بيف اإلطار الككني كاألطر اإلقميمية

المختمفة.
كيرل يكنغ مثبل أف بعض المناطؽ ليا خصكصيتيا الفريدة التي تميزىا عف مناطؽ أخرل ،كلئف

كانت ىناؾ عكامؿ تأثير دكلية مكجكدة في كافة المناطؽ إالٌ أف ىناؾ أيضا عكامؿ التأثير الخاصة بكؿ
َ 1فس انًزجغ ،ؿ. 58 .
َ 2افٛف ٕٚعف حر ،ٙانُظزٌت فً انؼاللاث انذونٍت ،تٛشٔخ :داس انكراب انؼشت ،ٙه ، 1985 ، 1ؿَ . 55 .مال ػٍ:
-Oran Young, Political Discontinuities In The International System, In World Politics, Vol. 20, N. 3, 1968, pp.
369-392.
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منطقة ،كالتي بدكرىا تؤثر في أنماط العبلقات كالتفاعبلت القائمة في المنطقة ،كالتي تميزىا عف أنماط

العبلقات كالتفاعبلت في مناطؽ أخرل أك عمى المستكل الككني .كيرل يكنغ أف ما زاد مف أىمية إعتماد
مفيكـ النظاـ اإلقميمي كأداة تحميؿ سياسية ،حدكث مستجدات في غياب حرب دكلية عالمية تؤدم إلى

إحداث تمحكر عمى المستكل الدكلي مما سمح لكؿ منطقة أف تطكر بشكؿ أك بآخر خصكصياتيا ،كاندثار
القكة بشكؿ تدريجي في النظاـ الدكلي بالرغـ مف محافظة القكتيف العظمييف )سابقا( عمى نفكذىما الكبير،
كقياـ أك إعادة إحياء قكل كبرل كقكل إقميمية كازدياد عدد الدكؿ المستقمة بشكؿ كبير ،خاصة في إفريقيا

كآسيا ،كازدياد مستكل الكعي السياسي الذم يتخطٌى أحيانا حدكد الدكلة إلى حدكد المنطقة ،كأخي ار قياـ
نزاعات جديدة ال عبلقة لمقكتيف العظمييف بإنشائيا.

إزاء ىذه الخمفيات صدرت مع مطمع السبعينيات دراسة مقارنة بعنكاف "السياسة الدكلية في

األقاليـ" 1لؤلستاذيف لكيس كانتكرم  Louis Cantoriكستيفف سبيغؿ  ،Steven Speigelكاف مف شأنيا
ست
إعطاء دفعة لمجيكد النظرية كاالىتماـ التطبيقي بمفيكـ النظاـ اإلقميمي ،حيث رأيا أف ىناؾ أسبابا ٌ
العتماد مفيكـ النظاـ الدكلي اإلقميمي كأداة تحميؿ في السياسة الدكلية ،ىي التالية:

 - 1يساىـ ىذا المفيكـ في تعميؽ دراسة العبلقات الدكلية مف حيث تقديمو مستكل متكسطا لمتحميؿ بيف
المستكل الدكلي كمستكل الكحدات/األطراؼ في النظاـ الدكلي.
 - 2يساعد في تصحيح رؤية بعض الباحثيف كالدارسيف الذيف يتعاممكف مع مختمؼ األحداث مف منظكر

النظاـ المييمف )القكتيف العظمييف سابقا( أك النظاـ الدكلي بشكؿ عاـ ،بحيث يغيبكف عكامؿ عديدة ىامة
تتعمؽ بطبيعة كخصكصيات الحدث أك الظاىرة السياسية عمى المستكل اإلقميمي .فيناؾ أحداث كثيرة ال

رد أسبابيا إلى المستكل الدكلي أك مستكل النظاـ المييمف ،بؿ ىي نتاج عكامؿ إقميمية أك عكامؿ
يمكف ٌ
ما دكف اإلقميمية.

أخصائيي المناطؽ الذيف ييتمكف بدراسة الدكؿ بأف يكسعكا مجاؿ دراساتيـ لتشمؿ
 - 3يساعد ىذا المفيكـ
ٌ
السمات المشتركة بيف الدكؿ عمى المستكل اإلقميمي في مناطؽ تخصصيـ ،كذلؾ يساعد ىذا المفيكـ
المختصيف بالشؤكف الدكلية لزيادة معمكماتيـ عف خصكصيات كؿ منطقة كسماتيا اليامة.

 - 4يساعد أيضا ،في القياـ بالدراسات المقارنة لسياسة الدكلة عمى المستكييف اإلقميمي كالعالمي.

 - 5يساعد في الدراسة المقارنة بيف منطقتيف مختمفتيف الستخراج سمات التشابو كالتمايز بينيما .ككذلؾ
الدراسة المقارنة لممنطقة ذاتيا في فترتيف تاريخيتيف مختمفتيف الستنباط السمات الجديدة لممنطقة.

- Louis Cantori and Steven Speigel, The International Politics Of Regions : A Comparative Approach, N. J.,
Prentice Hall, 1970.
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 - 6يساعد أيضا في دراسة التفاعؿ بيف المستكيات المختمفة في النظاـ الدكلي ،كالتفاعؿ مثبل بيف النظاـ
المييمف )نظاـ القكتيف العظمييف سابقا( كنظاـ إقميمي معيف ،كفي ىذا السياؽ يدرس مثبل اختراؽ القكتيف
العظمييف -سابقا -لمنظاـ اإلقميمي كتنافسيما حكلو.1

كقسـ الكاتباف النظاـ اإلقميمي إلى ثبلث أجزاء ،ىي منطقة القمب ،منطقة اليامش ،كنظاـ

التغمغؿ .كاعتب ار أف األكؿ يضـ الدكؿ التي تشكؿ المحكر المركزم لمسياسة الدكلية لممنطقة ،أما منطقة
اليامش فتضـ الدكؿ التي ىي بعيدة عف قمب النظاـ بدرجة معينة نتيجة عكامؿ اجتماعية أك سياسية أك

إقتصادية أك تنظيمية ،كلكف مع ذلؾ تقكـ بدكر معيف في سياسة النظاـ اإلقميمي ،أما نظاـ التغمغؿ فيضـ
الدكؿ الخارجية عف النظاـ كالتي تقكـ بدكرىا سياسيا في العبلقات الدكلية ليذا النظاـ .كاعتبر الكاتباف أف

كتحدد طبيعة النظاـ بشكؿ عاـ،
تحدد مكقع الدكؿ في التقسيمات الثبلث
ٌ
ىناؾ أربع فئات مف المتغيرات ٌ
ىي طبيعة كمستكل التماسؾ في النظاـ ،طبيعة االتصاالت في النظاـ ،مستكل القكة أك اإلمكانات في

النظاـ كبنية العبلقات كأنماطيا.

كلمنظاـ اإلقميمي أربع كظائؼ رئيسية ىي:
 - 1كظيفة التكيؼ  :تتصؿ ىذه الكظيفة بالكفاءة الفنية لمؤسسات النظاـ اإلقميمي كيتكقؼ أداء ىذه
الكظيفة عمى استعداد أطراؼ النظاـ بالتنازؿ عف بعض صفات السيادة في عبلقاتيـ المتبادلة بيدؼ

السيطرة عمى الصراعات كالمنافسات بينيـ.

 - 2الكظيفة التكاممية  :كيقكـ بيا النظاـ اإلقميمي عف طريؽ تدعيـ الصبلت الداخمية بيف أطرافو عمى
تتحرؾ في ذلؾ اإلطار ،أكبر كأكثر ديناميكية
المستكل الرسمي كغير الرسمي ،بحيث تصبح المكارد ،التي ٌ
تتحرؾ كفقا لقكاعد خاصة بكؿ طرؼ أك كحدة مف كحدات ىذا النظاـ .كيؤدم األداء الناجح
مف تمؾ التي ٌ
ليذه الكظيفة إلى تدعيـ القيـ الخاصة باإلقميـ في الممارسات العممية حيث يدخؿ إلييا اإلعتبارات

الديناميكية ،كبذلؾ ترتبط كظيفة التكامؿ بكظيفة التكيؼ.

 - 3كظيفة الحماية كاألمف  :كىي بالنسبة لمنظاـ اإلقميمي ،مكطف عبلقات القكة بينو كبيف البيئة الدكلية،
كتتعمؽ ىذه الكظيفة بمجمكعة القيـ األساسية الخاصة باإلقميمية ،كالتي تفترض دفاع أطراؼ النظاـ

اإلقميمي عف بعضيا البعض إزاء أم تيديد خارجي ،كاالٌ سيتحكؿ ىذا النظاـ إلى مجرد جماعة ثقافية أك

منطقة حضارية ال أكثر.
1

َافٛف ٕٚعف حر ،ٙيزجغ سابك ،ؿ. 56.
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 - 4كظيفة تحقيؽ األىداؼ  :كىي كظيفة تتكحد فييا أطراؼ النظاـ اإلقميمي أك تفترؽ ،ذلؾ أف الدكؿ
تدخؿ في ترتيبات إقميمية بإرادتيا عندما تتكقع أف تتحقؽ أىدافيا عمى نحك أفضؿ مف خبلؿ التعاكف،
كىنا تكمف قدرة النظاـ عمى التكفيؽ ،كبناء التراضي بيف كؿ أطرافو ،بحيث يرل كؿ طرؼ أف لو مصمحة

مؤ ٌكدة في ىذا االرتباط ،كعمى ىذا األساس ،فإف النظاـ اإلقميمي يتطكر تبعا لدرجة نضكج عممية بناء

اإلجماع داخمو.1

 -IIإشكالية بناء نظاـ إقميمي مغاربي

إف إعادة تشكيؿ ىيكؿ السياسات المغاربية تستكجب مف صانعي القرار في دكؿ المغرب العربي

أف يتعاممكا مع سياسات القكل الكبرل مف منطمؽ تطبيؽ مبدأ العقبلنية ،متمثبل في السعي إلى تحقيؽ

أكبر قدر ممكف مف المنافع كتجنب أكبر قدر ممكف مف الخسائر .لذا ىناؾ حاجة مكضكعية لبناء نظاـ
إقميمي مغاربي ،فبدكف ىذا النيكض سيتمزؽ المجتمع المغاربي بيف أطر مختمفة كربما متصارعة

لمعبلقات اإلقميمية ،كأف تضيع في سياؽ ذلؾ اليكية المكحدة ليذه المجتمعات.

كيعني المسار النيضكم األخذ بنمكذج التكامؿ كاالندماج اإلقميمي ،كمثؿ أعمى لتطكر السياسات
كالعبلقات المغاربية ،كليس مف الضركرم أف يتـ االنتقاؿ إلى ىذا المثؿ األعمى مباشرة ،بؿ يجب اتباع

االستراتيجية األمثؿ ليذا االنتقاؿ ،كميما كانت ىذه االستراتيجية ،فإف إصبلح كاعادة بناء النظاـ المغاربي

في الظركؼ الدكلية الراىنة ،يعني العمؿ عمى محكريف:
- 1تكثيؼ تبادلية المصالح بيف األقطار المغاربية.
- 2خمؽ حس التكحد مع الرابطة اإلقميمية.

كنشير إلى أف المناقشة المنيجية لتبادلية المصالح يجب أف تأخذ في اعتبارىا مجمكعة الكظائؼ

التي يتعيف عمى أم رابطة أك نظاـ إقميمي االضطبلع بيا ،كىي كظائؼ :التكيؼ كالتكامؿ كاألمف
الخارجي كتحقيؽ األىداؼ.
كفي المقابؿ فإف التكحد مع النظاـ لدل األقطار المغاربية يتعمؽ بالمضمكف الرمزم كالفعمي ليذه

الكظائؼ مف كجية نظر المجتمعات السياسية في ىذه األقطار .فيجب أف يضمف التكيؼ تحقيؽ
انخاٍَت سعانح ياجغرٛش غٛش يُؾٕسج ،جايؼح
،
 1ػثذ انغالو انغُاي ،ٙانًتغٍزاث انذونٍت انجذٌذة وأحزها ػهى انُظاو انؼزبً فً ضىء حزب انخهٍج
انجضائش ،يؼٓذ انؼهٕو انغٛاعٛح ٔانؼاللاخ انذٔنٛح ، 1999،ؿ ؿ. 77-75.
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المشاركة في اتخاذ الق اررات في النظاـ اإلقميمي المغاربي ،كأف يضمف التكامؿ عمبل تنمكيا ،كيضمف

األمف الخارجي شعك ار بالتكحد كالتماسؾ الداخمي ،كىك ما ال يمكف تحقيقو سكل عبر كجكد قيادة إقميمية
تحرس القيـ األساسية لممجتمعات السياسية المغاربية في مجمكعيا ،كتعزز تبادلية المصالح كالتكحد مع

النظاـ اإلقميمي المغاربي كالعكس ،كما يكضح الشكؿ التالي :1

شكؿ يكضح محتكل تصكرم لبناء نظاـ اإلقميمي مغاربي
تبادلية المصالح

التوحد مع النظام

.1وظيفة التكيف.

 . 1دالالت المشاركة.

.2وظيفة التكامل.

 . 2دالالت األداء التنموي.

.3وظيفة األمن الخارجي.

 . 3دالالت التحقق و إشباع الهوية.

.4وظيفة تحقيق األهداف.

 . 4دالالت القيادة.

 -1كظيفة التكيؼ كآليات الديمقراطية
تثير كظيفة التكيؼ في جانبيا الداخمي كالخارجي معضبلت عديدة ،فعمى الجانب الخارجي يجب

طرح مسألة استيعاب المتغيرات العالمية كاالستجابة ليا ،فأىـ خصائص التطكر العالمي في الحقبة
الراىنة ىي بدكف شؾ ىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية عمى النظاـ الدكلي ،كتكريس األحادية القطبية،
كضغكطيا لتعميـ األنساؽ السياسية كاالقتصادية كالثقافية المميزة ليا ،كتصب مبادرتيا لمشرؽ األكسط

الكبير في ىذا االتجاه ،حيث ترغب الكاليات المتحدة إدخاؿ مبدأ التغيير في كؿ ما يتعمؽ بالمنطقة

المغاربية ،بداية مف التغيير في الييكؿ السياسي مرك ار بنشر الديمقراطية كتغيير المناىج الدراسية ككضع
كثير مف األنظمة السياسية تحت ضغط يؤدم إلى استجابتيا لمتنازؿ عف ىيمنتيا الفردية كصكال إلى

تغيير صكرتيا المشكىة لدل الشعكب العربية.2

 1يحًذ انغٛذ عؼٛذ ،يستمبم انُظاو انؼزبً بؼذ أسيت انخهٍج ،عهغهح ػانى انًؼشفح ،ػذد  ، 158انكٕٚد :انًجهظ انٕهُ ٙنهصمافح ٔانفٌُٕ ٔاٜداب،
فثشاٚش  ، 1996ؿ. 267.
 2حغْ ٍٛشْشِ " ،انذػٕج األيشٚكٛح نُؾش انذًٚمشاهٛحٔ ..مشٔساخ انرغٛٛش ف ٙانٕهٍ انؼشت ،"ٙف ٙجزٌذة االتحاد ،انخًٛظ ُٚ 22اٚش 2004
ؿ. 22.
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كيعتقد كثير مف المحمميف السياسييف أف ىناؾ صعكبات كثيرة سكؼ تكاجييا اإلدارة األمريكية في

ىذا االتجاه بسبب كجكد قضايا شائكة يعتبر حميا بالطريقة السممية تغيي ار جذريا في االستراتيجية
األمريكية ،كىذا ال يمكف أف يحدث ،ألف ذلؾ منافيا لمتكجيات األمريكية.

بالتالي تمقى ىذه األنساؽ معارضة شديدة مف جانب التيارات الفكرية كالسياسية الكبرل في

المنطقة المغاربية ،كتصؿ ىذه المعارضة عند التيار اإلسبلمي الثكرم إلى درجة القطيعة الكاممة مع كؿ
ما ىك آت مف الغرب بصفة عامة ،كتتضمف ىذه الدعكة كذلؾ اتجاىا قكيا لفؾ االرتباط مع الغرب

كالصداـ معو ،كفي المقابؿ فإف نظـ الحكـ إما تتعاكف بنشاط مع الغرب ،أك تميؿ لمتكيؼ السمبي مع

ضغكطو.
كال شؾ في أف الحاجة لمتكيؼ مع التطكرات اليائمة في النظاـ العالمي تصطدـ مع الحاجة

لمتكيؼ مع التطكرات البارزة عمى المستكل المغاربي الداخمي ،فالتكيؼ عمى ىذا المستكل يحتـ دعكة كؿ
أطراؼ النظاـ اإلقميمي المغاربي لممشاركة في اتخاذ الق اررات الكبرل فيو ،كفي إدارة كرسـ سياساتو

كمؤسساتو.

كيحتـ كؿ ذلؾ عمى الدكؿ المغاربية ،القبكؿ باإلصبلح السياسي ،كنقصد بو كافة الخطكات

المباشرة كغير المباشرة التي يقع عبء القياـ بيا عمى عاتؽ كؿ مف الحككمات كالمجتمع كمؤسسات
القطاع الخاص ،كذلؾ لمسير بالمجتمعات كالدكؿ المغاربية قدما ،كفي غير إبطاء أك تردد ،كبشكؿ

مممكس ،في طريؽ بناء نظـ ديمقراطية.1

كتعتبر عممية الدمقرطة مف أىـ العمميات اإلصبلحية التي تعطي لممرجعية األصمية دكرىا الفاعؿ
جك األمف لتحقيؽ االقتصاد التنمكم االجتماعي ،كلما كانت األىمية مادة
في حياة المجتمع ،كتكفر لمتنمية ٌ
تتعمؽ بعممية الدمقرطة أك بمفيكـ الديمقراطية ،فقد أصبحت أكثر مف مجرد سياسة باعتبارىا مطمبا
حضاريا ثابتا يكاد يتحكؿ إلى حتمية تاريخية عالمية مع بداية القرف الحادم كالعشريف.
كالديمقراطية ليست في أساسيا عممية تسميـ سمطات تقع بيف طرفيف ىما الحاكـ كالمحككـ ،بؿ

ىي تككيف شعكر انفعاالت كمقاييس ذاتية كاجتماعية ،تشكؿ في مجمكعيا األسس التي تقكـ عمييا
الديمقراطية في ضمير المجتمع ،قبؿ أف ينص عمييا الدستكر ،كالدستكر ما ىك إال النتيجة الشكمية

لممشركع الديمقراطي عندما يصبح كاقعا سياسيا يدؿ عميو نص تكحي بو عادات كتقاليد ،كال يككف عميو
 1يكرثح اإلعكُذسٚح " ،لناٚا اإلفالح ف ٙانٕهٍ انؼشت ،"ٙف ٙيجهت انحذث ،ػذد  ، 36ياسط/أفشٚم  ، 2004ؿ. 10.
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أم معنى ليذا النص إذا لـ تسبقو العادات كالتقاليد التي أكحت بو ،كبعبارة أخرل ،المبررات التاريخية التي

دلت عمى ضركرتو ،كمف ىنا تبدك كبكؿ كضكح تفاىة تمؾ االستعارات الدستكرية التي تستعيرىا اليكـ

بعض الدكؿ الناشئة التي تريد إنشاء الكضع الجديد في ببلدىا ،بالقياس عمى المنكاؿ الذم تستعيره مف

الدكؿ العريقة ،إف ىذه االستعارة تككف تارة الزمة ،كلكنيا لف تككف كبكؿ تأكيد كحدىا كافية إف لـ
تصاحبيا اإلجراءات البلزمة المناسبة لبث ما يستعار في نفسية المجتمع الذم يستعيره.1

كيمكف تقديـ مجمكعة مف الرؤل المحددة إلصبلح المجاؿ السياسي ،نرل أىمية ترجمتيا إلى

خطكات مممكسة ،في إطار مف الشراكة بيف الحككمات كالمجتمع المدني ،كتتمثؿ ىذه الرؤل فيما يمي:
أ-آليات بناء اإلنساف كالمجتمع :
تعتبر عممية بناء اإلنساف االجتماعي أىـ ركيزة تستند عمييا عممية بناء حضارة قكية بإمكانيا

التعايش مع الحضارات المسالمة ،باعتبار أف اإلنساف كائف معقد ينتج حضارة ،كىذا الكائف ىك في ذاتو
نتاج الحضارة ،إذ ىك يديف بكؿ ما يممؾ مف أفكار كأشياء.
كاإلنساف باعتباره فرد كنكاة المجتمع فإف نمك المجتمع مرتبط بتماسؾ أفراده كتبلحميـ كبتكفر

مجمكعة مف الخصائص في رقعة حضارتو حتى ال ينعزؿ عف العالـ ،كتطكره مشركط ببعض الصبلت
الضركرية مع بقية المجمكعة اإلنسانية.
كيحدث أف تمـ بيذا المجتمع ظركؼ أليمة فتمحك منو عالـ األشياء محكا كامبل أك تفقده إلى حيف

ميزة السيطرة عميو ،فإذا حدث في الكقت ذاتو أف فقد المجتمع السيطرة عمى "عالـ األفكار" كاف الخراب

ماحقا ،أما إذا استطاع أف ينقذ "أفكاره" فإنو يككف قد أنقذ كؿ شئ ،إذ أنو يستطيع بناء "عالـ األشياء"،
كقد مرت ألمانيا بتمؾ الظركؼ ذاتيا إباف الحرب العالمية الثانية ،كلقد رأت ألمانيا تدمر "عالـ األشياء"

فييا حتى أتت عمى كؿ شئ تقريبا ،كلكنيا سرعاف ما أعادت بناء كؿ شئ بفضؿ رصيدىا مف األفكار.2
كالذم يجب التأكيد عميو في حديثنا عف إشكالية بناء العبلقات االجتماعية داخؿ الحضارة العربية
اإلسبلمية ،ىك دكر أحد عناصر التككيف في المجتمع ىي المرأة ،ذلؾ العمكد الفقرم لؤلسرة التي ىي

القاعدة األساسية لممجتمع كخميتو األكلى ،كأية حياة أخبلقية أك منحمة في األسرة كالمجتمع تعكد بالدرجة

األكلى إلى سمكؾ المرأة ،كمف أجؿ ذلؾ فإف دكر المرأة فاصؿ في حياة المجتمع" ،لذلؾ يجب تربية المرأة
 1يانك تٍ َث ،ٙتأيالث ،ه ، 5انجضائش :داس انفكش ، 1991 ،ؿ.ؿ. 72-71 .
 2يانك تٍ َث ،ٙيٍالد يجتًغ شبكت انؼاللاث االجتًاػٍت ،ذشجًح :ػثذ انقثٕس ؽاْ ،ٍٛه ، 2تٛشٔخ :داس انفكش ، 1974 ،ؿ. 34.
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عمى األخبلؽ النسكية التي تككف المرأة بيا امرأة ال نصؼ رجؿ كال نصؼ امرأة ،فالتي تمد لنا كلدا يطير

خير مف التي تطير بنفسيا".1

ب  -اإلصالح الدستكرم كالتشريعي:
بما أف الدستكر ىك أساس قكانيف الدكلة ،فبل يجكز أف تتناقض مكاده مع نمكذج النظاـ السياسي

الذم ينشده ،كأف تتكافؽ مع المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،األمر الذم يفرض ضركرة تصحيح

األكضاع الدستكرية في الببلد المغاربية بتعديؿ المكاد التي تتعارض مع المتطمبات الديمقراطية الحقيقية،

أك كضع دساتير عصرية لتمؾ الدكؿ التي لـ تشيد ىذه المرحمة بعد ،مع إزالة الفجكة بيف نصكص
الدساتير كأىداؼ المجتمع في التطكر الديمقراطي ،كذلؾ بما يضمف:
 -الفصؿ بيف السمطات التشريعية كالتنفيذية فصبل كاضحا كصريحا.

 تجديد أشكاؿ الحكـ بما يضمف التداكؿ عمى السمطة دكريا ،طبقا لظركؼ كؿ بمد. -يجب أف يككف ىناؾ اتصاال بيف الحكاـ كالمحككميف ،فمحتكل االتصاؿ السياسي غني )ثرم(

بالمعمكمات لتأكيد سير المؤسسات ،بحيث في النياية يمكف أف يأخذ المكاطنكف فكرة عف المؤسسات،

كىذه الفكرة ال تكلد مف القراءة المثابرة لمنصكص الدستكرية ،لكف مف العرض الذم يقدمو النظاـ السياسي

عبر خطب رجاؿ السياسة .2كما يجب عمى النظاـ السياسي أف يأخذ بعيف االعتبار رجع الصدل لكي
يككف أماـ عممية تفاعمية مستمرة ،كىكذا يضمف النظاـ السياسي بقاءه كاستم ارريتو.3

 إقامة انتخابات دكرية حرة تصكف الممارسة الديمقراطية ،كتضمف عدـ احتكار السمطة ،كتضع سقفازمنيا لتكلي الحكـ.

 إلغاء مبدأ الحبس أك االعتقاؿ بسبب الرأم في كؿ األقطار العربية ،كاطبلؽ سجناء الرأم الذيف لـيقدمكا إلى المحاكمة ،أك تصدر ضدىـ أحكاـ قضائية.

 1يٕنٕد لاعى َاٚد تهماعى ،إٍَت وأصانت ،ه ، 1انجضائش :يُؾٕساخ ٔصاسج انرؼهٛى األفه ، 1980،ٙؿ. 108.
 2جٌٕ ياس٘ كٕذش٘" ،ف ٙيحرٕٖ (ينًٌٕ) االذقال انغٛاع ،"ٙذشجًح انطاْش تٍ خشف هللا ،ف ٙانًجهت انجشائزٌت نالتصال ،انؼذداٌ ، 7ٔ 6
جايؼح انجضائش :يؼٓذ ػهٕو اإلػالو ٔاالذقال ،ستٛغ ٔخشٚف ، 1992ؿ. 185.
 3نهرفافٛم حٕل ًَارض االذقال انغٛاع ٙاسجغ ئنٗ:
ْٕق كاصَاف" ،االذقال انغٛاعًَ :ٙارض االذقال انغٛاع ، "ٙذؼشٚة فاٚضج ٚخهف ،يشاجؼح انطاْش تٍ خشف هللا ،ف ٙانًجهت انجشائزٌت نالتصال،
ػذداٌ  ، 12ٔ 11ستٛغ ٔفٛف  ، 1995ؿ. 124.
ٔانطاْش تٍ خشف هللا " ،ف ٙتؼل يماستاخ االذقال انغٛاع ،"ٙف ٙيجهت انىسٍظ فً انذراساث انجايؼٍت  ،انجضء انخايظ ،انجضائش :داس ْٕيح
نهُؾش ٔانرٕصٚغ ، 2003 ،ؿ. 57.
انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

25

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

ج-إصالح المؤسسات كاليياكؿ السياسية:
ال بد مف مراجعة مؤسسات الدكلة )التنفيذية كالتشريعية كالقضائية( لضماف آدائيا الديمقراطي

السميـ ،األمر الذم يفرض الشفافية التامة ،كاختيار القيادات الفاعمة ،كالتحديد الزمني لفترة قياميا
بمسؤكلياتيا ،التطبيؽ الفعمي لمبدأ سيادة القانكف بما ال يعرؼ االستثناء ميما كانت مبررات ىذا االستثناء

كدكاعيو.

د-إلغاء القكانيف االستثنائية:
أيا كاف أشكاليا أك مسمياتيا ،ألنيا تنتقص مف ديمقراطية النظاـ السياسي ،كتكفي القكانيف العادية
لمكاجية كؿ الجرائـ دكف الحاجة إلى قكانيف استثنائية ،فذلؾ مطمب أساسي لئلصبلح التشريعي

الديمقراطي .كال ينفصؿ عف ذلؾ مراعاة الخركج بإطار تشريعي فعاؿ لضماف التعامؿ مع اإلرىاب ،كبمكرة
ضمانات تكفؿ عدـ االعتداء عمى الحريات العامة كالحقكؽ السياسية.

ق -التصديؽ عمى المكاثيؽ:

تصديؽ جميع الدكؿ التي لـ تصدؽ عمى منظكمة المكاثيؽ الدكلية كالعربية التالية :اإلعبلف

العالمي لحقكؽ اإلنساف ،العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية ،العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية ،المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ المرأة ،الميثاؽ الدكلي لمطفؿ.

ك -حرية الصحافة:

أم تحرير الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ مف التأثيرات كالييمنة الحككمية ،ذلؾ ألف ىذا التحرير

دعامة قكية مف دعائـ النظاـ الديمقراطي ،كالتجسيد الكاضح لحرية التعبير كالدعامة القكية لمشفافية.
كيككف ذلؾ بتطكير أساليب التحرير في القكانيف المنظمة إلصدار الصحؼ كانشاء اإلذاعات كالقنكات

التمفزيكنية ،كي تعتمد عمى االستقبلؿ في الممكية كاإلدارة ،كالشفافية في التمكيؿ ،كتحقؽ قدرة اإلعبلمييف

عمى تنظيـ مينتيـ كممارستيـ دكف تدخؿ السمطة.1
ز -تدعيـ المجتمع المدني:

إطبلؽ حرية تشكيؿ مؤسسات المجتمع المدني ،كذلؾ بتعديؿ القكانيف المقيدة لحرية تككيف

الجمعيات كالنقابات كاالتحادات التطكعية ،ميما كاف طابعيا السياسي أك االجتماعي أك الثقافي أك

االقتصادم ،لضماف حريتيا في التمكيؿ كالحركة ،كيصحب ذلؾ ضبط مشكبلت التمكيؿ األجنبي،

بالكسائؿ المتبعة في المجتمعات المتطكرة ،كال شؾ في أف تعديؿ األطر القانكنية المنظمة لممجتمع المدني

في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطكر الديمقراطي لممجتمع ،كتفعيؿ سبؿ المشاركة في مظاىر الحياة

السياسية كالتخمص مف اإلحساس باالغتراب كالتيميش الذم كصؿ إليو المكاطف المغاربي الفتقاد فرص

 1يكرثح اإلعكُذسٚح ،يزجغ سابك ،ؿ. 11.
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المشاركة الفعالة المؤثرة عمى حياتو كمستقبمو .كأخي ار ضماف اإلسياـ الفعاؿ لممجتمع المدني في مكاجية
المشكبلت التي تتطمب ركح العمؿ الجماعي كأشكاؿ الجيد التطكعي.

كمف الخصائص األساسية ألم شعب امتبلكو منظكمة معرفية متميزة كلسمـ قيـ يضبط سمككياتو

كيحكـ تصرفاتو عمى المستكل الفردم كاالجتماعي ،كيتحدد ىذا السبلـ بناءا عمى عنصريف يشكبلف
المنظكمة المعرفية أم مجمكعة التصكرات كالمعمكمات المشرعة بيف األفراد كشبكة األنساؽ التي تربط تمؾ
المعمكمات كالتصكرات بعضيا ببعض كسيقكـ المجتمع باتخاذ مكاقفو المختمفة في الحياة كبتحديد
سمككياتو كتصرفاتو يمجأ إلييا في أكقات االضطراب كاالرتباؾ الفكرم ليتبيف طريقو كيصحح رؤاه

كتكجياتو كما ينيؿ منيا أكقات االستقرار كاليدكء كاألمف.

فتكظيؼ آليات المنيج الديمقراطي في إدارة الخبلؼ بالطرؽ السممية ،ىك تعبير عف كجكد نضج
حضارم كاستعداد بالقبكؿ بالتنكع كاالختبلؼ كتحقيؽ التعايش داخؿ المجتمع الكاحد ،كال يتـ ىذا إال إذا

غرة ،في كقت ما ،خصكصا حيف ترفع شعارات خبلبة
أرادت السياسة أف تأخذ ىذا الحكـ عمى حيف ٌ
كتصرح بكعكد مغرية ،كلكف كما قاؿ رئيس الكاليات المتحدة األمريكية أبراىاـ لنككلف "إف التغرير بفرد
ممكف دائما ،كالتغرير بشعب ممكف بضعة أياـ ،إال أنو غير ممكف كؿ يكـ" .1

لذا ينبغي أف تككف مصمحة الشعكب ىي مصمحة الحكاـ ليدخمكا القرف الحالي في كحدة كانسجاـ،

كيتعممكا مف الشعكب األخرل كيؼ تككف الممسات الحاكمة معبرة عف إرادة الشعكب كمصالحيـ.
ح -الرأم العاـ:
تشجيع قياسات الرأم العاـ ،كتحريرىا مف العكائؽ بكصفيا إحدل كسائؿ الديمقراطية األساسية،

كالعمؿ عمى تأسيس الييئات كالمراكز البحثية الستطبلع الرأم العاـ بصكرة دكرية ،في كافة القضايا
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كذلؾ لتكفير معمكمات دقيقة يستفيد منيا صانعكا الق اررات كالمخططكف

االجتماعيكف ،كيعرفكف منيا خريطة كاضحة صادقة التجاىات الرأم العاـ كمتغيراتيا التي ال بد مف
كضعيا في الحسباف عند صنع أم قرار.
كالسؤاؿ الذم يطرح ىك :لماذا تكطدت كتعززت كتكحدت التنظيمات اإلقميمية األخرل كتطكرت

سيرتيا ،في الكقت الذم تراجع فيو اتحاد المغرب العربي كثي ار إلى الخمؼ؟

 1يانك تٍ َث ،ٙبٍٍ انزشاد وانتٍه ،ه ، 2انجضائش :داس انفكش ، 1988 ،ؿ. 83.
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كالجكاب عف ىذا السؤاؿ يكمف في :
 ميثاؽ اتحاد المغرب العربي الذم لـ يصاغ بالشكؿ الذم يأخذ باعتباره التحكالت المستقبمية التيسيشيدىا الكاقع السياسي المغاربي.

 إضافة إلى ظركؼ الكاقع الذم تجسد في بركز ظاىرة السياسات المغاربية المتناقضة كالمتصارعةأحيانا ،لصالح القكل األجنبية التي تحكمت بيذا الكاقع ،ككظفت كؿ إمكانياتيا كأدكاتيا إلبقاء الكاقع

السياسي المغاربي في الكضع الذم تستطيع مف خبللو المحافظة عمى مصالحيا الحيكية ،كمكاقعيا

االستراتيجية ،كخياراتيا السياسية.1

كمف أجؿ كضع األسس الفعالة لتعزيز العمؿ المغاربي المشترؾ ،كتطكير االتحاد إلى مراحؿ
متقدمة ،يجب العمؿ عمى:
أ -تعديؿ نظاـ التصكيت:

تركز االنتقادات التي تكجو إلى ميثاؽ اتحاد المغرب العربي بصفة خاصة عمى نظاـ التصكيت

فيو ،ككيؼ قاـ ىذا النظاـ أساسا عمى قاعدة اإلجماع ،كبحيث ال تمتزـ الدكؿ األعضاء ،كمف حيث

األصؿ العاـ ،إال بما كافقت عميو.

كاذا كانت قاعدة اإلجماع ،بنا انطكت عميو –مف الناحية الفعمية -مف حؽ اعتراض لكؿ دكلة مف
الدكؿ األعضاء ،قد بدت مبلئمة كمناسبة لمظرؼ التاريخي الذم نشأ فيو االتحاد ،كمحدكدية األعضاء

فييا ،فإنو مف المؤكد أف ىذه القاعدة لـ تعد كذلؾ في الكقت الراىف.

كأثبتت تجارب الممارسة العممية أف نظاـ التصكيت بشكمو الراىف ،يشكؿ عائقا يحكؿ دكف

انطبلؽ القرار المغاربي الكاجب في بعض األكقات الصعبة كالظركؼ الدقيقة التي تكاجو اتحاد المغرب

العربي.2

كمف ىنا فقد آف األكاف لمبحث عف أساليب كطرؽ جديدة لمتصكيت في أجيزة االتحاد ،تقيـ تكازنا

مرنا بيف معطيات كاعتبارات سيادة الدكؿ األعضاء فيو ،كبيف مكجبات العمؿ المغاربي المشترؾ كضركرة
َ 1اظى ػثذ انٕاحذ انجاعٕس " ،لشاءج عٛاعٛح نًٛصاق جايؼح انذٔل انؼشتٛح" ،فٙ
انحكًح ، 2002 ،ؿ. 98.
ٔ 2شائك دٔنٛحَ " ،ـ يثادسج يقش نرطٕٚش انُظاو اإلله ًٙٛانؼشتٔ ٙجايؼح انذٔل انؼشتٛح" ،فٙ
ؿ. 400.

جايؼت انذول انؼزبٍت فً ػصز انتكتالث اإللهًٍٍت  ،تغذاد :تٛد
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تحرير القرار المغاربي كاطبلقو مف قيد حؽ االعتراض الفردم ،بما يرتفع بالقرار المغاربي إلى مستكل

التحديات التي تكاجو العمؿ المغاربي المشترؾ.

بالتالي يجب إدارة حكار يتـ البحث مف خبللو عف أنسب الصيغ التي يجب أف يتفرع فييا نظاـ

التصكيت ،كالتي ال يجب أف تخرج عف ثبلث اقتراحات:

 األخذ بقاعدة األغمبية المكصكفة ،كالقرار يككف ممزـ لمجميع. -األخذ بقاعدة األغمبية البسيطة

 تعطى كؿ دكلة عدد معيف أك نسبة معينة مف األصكات حسب عدد سكانيا .مع اإلشارة إلى أف ىناؾبعض القضايا الحساسة كالدفاع كالسياسة الخارجية كالعدؿ ،يجب أف يبقى نظاـ التصكيت فييا عف

طريؽ اإلجماع.

ب -تطكير آلية القمة:
بالرغـ مف الفائدة الكبرل التي يمكف أف تحققيا دبمكماسية القمة ،كخاصة في مجاؿ التسكية

السممية لممنازعات المغاربية-المغاربية ،إال أف تنقية نظاـ القمة ىذه يعتبر شرطا الزما لتفعيؿ دكره في
المجاؿ المذككر ،ىذا ناىيؾ عف أف تطكير آلية القمة المغاربية عمى أم مستكل أضحى أم ار ضركريا

لتطكير مؤسسات العمؿ المغاربي المشترؾ ،كتحديثيا عمى كجو العمكـ.1

كالكاقع أنو يمكف إحداث التطكير المرغكب في آلية القمة المغاربية ،مف خبلؿ التركيز عمى
العناصر التالية:
 النص في صمب ميثاؽ االتحاد عمى جياز )مؤتمر( القمة ،كاعتباره أحد األجيزة الرئيسية لبلتحاد. يتعيف أف يتضمف النص المقترح إدخالو عمى ميثاؽ االتحاد إشارة صريحة ،إلى أف اجتماعات القمة التككف إال عمى ىذا المستكل كحده ،كال يمكف أف تككف دكف ىذا المستكل إال لظركؼ طارئة لمغاية كعمى

سبيؿ االستثناء.

 إناطة مؤتمرات القمة سمطة عميا إلزامية ،مع كجكب عقدىا دكريا  ،2ألف ىناؾ ضركرة ممحة ألف ينصفي الميثاؽ ،كبشكؿ صريح ،عمى نظاـ معيف لدكرية اجتماعات القمة ،يفضؿ أف يككف مرة كؿ عاـ أك

مرة كؿ عاميف عمى أكثر تقدير.

 1أحًذ انشؽٛذَ٘" ،ظاو ذغٕٚح انًُاصػاخ انؼشتٛح-انؼشتٛح :انٕالغ انشاٍْ ٔئيكاَاخ انرطٕٚش" ،ف ٙلضاٌا استزاتٍجٍت ،اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج:
انًشكض انؼشت ٙنهذساعاخ االعرشاذٛجٛح ،انؼذد ، 11عثرًثش  ، 1997ؿ. 20.
أوسطٍتػًاٌ :داس ٔائم نهُؾش ، 1999 ،ؿ. 145.
،
 2ػثذ انمادس فًٓ ،ٙانُظاو اإللهًًٍ انؼزبً :احتًاالث ويخاطز انتحىل َحى انشزق
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ج -تخكيؿ مجمس االتحاد:
كغيره مف األجيزة المماثمة ،سمطة االجتماع كالتدخؿ الفكرييف ،ففي إطار البحث عف مداخؿ

جديدة لتفعيؿ النظاـ المغاربي ،مع األخذ بعيف االعتبار الدكر المركزم التحاد المغرب العربي في ىذا
الخصكص ،فإنو يتعيف المبادرة إلى تعديؿ ميثاؽ االتحاد مف أجؿ النص فيو عمى أف يعاد تنظيـ مجمس

االتحاد عمى نحك يمكنو مف االجتماع عمى كجو السرعة لمعالجة أم مشكمة طارئة ،عمى غرار مجمس

األمف التابع لؤلمـ المتحدة.1

د -تطكير جياز األمانة العامة كتدعيمو:
عف األمانة العامة ىي الجياز المخكؿ بمتابعة كتنفيذ كؿ ما تتكصؿ إليو مؤسسات االتحاد مف
ق اررات ،كلذلؾ فإف كجكد أمانة عامة فاعمة ككؼء ،ىك أمر ال غنى عنو إذا أريد ليدؼ تطكير االتحاد

أف يتحقؽ.

فمف الكاجب تحرير األمانة العامة مف القيكد المالية التي تكبؿ حركتيا ،بحيث ال تتعرض بشكؿ

مزمف الحتماالت التكقؼ عف العمؿ ،بسبب قصكر المكارد المالية ،كلف يتحقؽ ىذا إال بإعطاء أكلكية
لسداد أنصبة الدكؿ األعضاء في ميزانية االتحاد ،كالتفكير في كسائؿ أخرل ،غير مباشرة ،لدعـ مكارد

األمانة العامة خاصة أف متطمبات التفكير قد تقتضي في مرحمة مف المراحؿ ،ضركرة رفع سقؼ

الميزانية.2

كيجب أف تككف كظيفة األميف العاـ مستقمة خالية مف التأثيرات الداخمية منيا كالخارجية ،مما

يدعـ الرأم المستقؿ لبلتحاد ،كىك ما يجعؿ األميف العاـ ذا أثر كبير في حالة حدكث أية مفاكضات،

سكاء لحؿ نزاعات مغاربية أك التخاذ مكاقؼ تجاه قضية معينة.

غير أف نجاح األميف العاـ في ذلؾ مرىكف باكتساب ثقة الدكؿ األعضاء فيو كبجياز األمانة

العامة ،األمر الذم يتطمب منو تدعيـ ىذا الجياز بأفضؿ الكفاءات المغاربية ،كانشاء كادر مف المكظفيف
المحترميف يتسـ بالكالء التحاد المغرب العربي كأىدافيا ،مع العمؿ عمى جذب مكاطني جميع الدكؿ

المغاربية لمعمؿ في األمانة العامة ،كتبلفي ما ىك مبلحظ مف عدـ كجكد مكظفيف في األمانة ينتمكف إلى
بعض الدكؿ المغاربية.

اإللهًٍٍت يشجغ عاتك ،ؿ. 254.
،
 1هافش َاظى عهًاٌ" ،دٔس انجايؼح ف ٙذغٕٚح انُضاػاخ انؼشتٛح" ،ف ٙجايؼت انذول انؼزبٍت فً ػصز انتكتالث
ٔ 2شائك دٔنٛحَ " ،ـ يثادسج يقش نرطٕٚش انُظاو اإلله ًٙٛانؼشتٔ ٙجايؼح انذٔل انؼشتٛح" ،يزجغ سابك ،ؿ. 400.
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كما أنو مف الضركرم تنظيـ عممية تشاكر األميف العاـ مع األعضاء كمديرم اإلدارات ،كأف يكجد

نكع مف االتصاالت المباشرة بيف األميف العاـ كمكظفي األمانة.1

كيجب استحداث منصب نائب األميف العاـ لبلتحاد ،بحيث تتـ تسميتو في المرحمة األكلى مف

بيف األمناء المساعديف كيتكلى اإلشراؼ عمى األمانة العامة كمكاتبيا الخارجية ،كيعمؿ عمى تسيير شؤكف
األمانة العامة بصكرة انسيابية ،كما ستككف مف مسؤكلياتو إدارة آلية فض النزاعات المغاربية.

كيجب استحداث أيضا ممثمك األميف العاـ ،كيقكـ بتسميتيـ مف بيف الشخصيات المغاربية المينية

لمقياـ بمياـ محددة كذات طبيعة خاصة أك لمتابعة قضية محددة لفترة زمنية معينة.2
ق -تشكيؿ برلماف مغاربي:

إف إنشاء برلماف مغاربي أصبح ضركرة لكضع العمؿ المغاربي المشترؾ كاتحاد المغرب العربي

عمى المسار الصحيح ،فدفع العمؿ المغاربي المشترؾ كتفعيؿ آلياتو ،ال يجب أف يقتصر عمى السمطات

التنفيذية المغاربية دكف سكاىا ،كلكف يتعيف أف تسيـ سمطات الدكلة جميعا كبصفة خاصة السمطة

التشريعية ،في تعزيز العبلقة أك العمؿ المغاربي المشترؾ .لما ليذه السمطة داخؿ الدكلة مف دكر فاعؿ

مؤثر ،كمف ثـ فإنو مف المتعيف ليذا ،انعكاسو عمى المستكل اإلقميمي ،كمف ىنا تأتي أىمية إنشاء برلماف

مغاربي يتـ تشكيمو بالصيغة التي يتـ االتفاؽ عمييا ،إما مف خبلؿ المجالس النيابية المغاربية القائمة ،أك

عف طريؽ االنتخاب المباشر في الدكؿ المغاربية األعضاء ،أك بأسمكب يجمع بيف الطريقتيف ،كلكف الميـ

ىـ ما يمكف أف يقكـ بو ىذا البرلماف مف كظائؼ كمياـ داخؿ نظاـ اتحاد المغرب العربي.
إف ىذه الخطكات يمكف أف تشكؿ الدعائـ األساسية التي تساعد عمى إنياض النظاـ اإلقميمي

المغاربي ،مف أجؿ القياـ ببقية الكظائؼ كالتي مف أبرزىا كظيفة التكامؿ.

-2كظيفة التكامؿ كآليات المصالحة

يقكـ النمكذج الكظيفي في التحميؿ اإلقميمي لمعبلقات الدكلية عمى فكرة "التكامؿ اإلقميمي" الذم

يعطي األكلكية لمعنصر االقتصادم كالمعامبلت التجارية في تقريب الدكؿ كالمككنات المختمفة لشعكب
منطقة ما مف بعضيا البعض ،كطريقة لبناء السمـ الكظيفي بكاسطة إدراؾ األرباح كتقمص التكاليؼ كراء

العبلقات االقتصادية اإلقميمية.3

 1يحًٕد ػثذ انْٕاب انغاكدٔ " ،ظٛفح األي ٍٛانؼاو نجايؼح انذٔل انؼشتٛح ت ٍٛانُظشٚح ٔانرطثٛك" ،فٙ
اإللهًٍٍت ،يشجغ عاتك ،ؿ. 85.
 2حغٍ أتٕهانة" ،ئفالح انجايؼح..يؼنهح انرضاو انذٔل انؼشتٛح" ،فٙانسٍاست انذونٍت ،ػذد ٕٚ ، 153ن ، 2003 ٕٛؿ. 100.
انذونٍت انجضائش :داس انكراب انحذٚس . 2014 ،ؿ. 54.
،
 3ػايش يقثاح ،انتحهٍم االلهًًٍ نهؼاللاث

جايؼت انذول انؼزبٍت فً ػصز انتكتالث
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تعتبر كظيفة التكامؿ بؤرة تبادؿ المصالح في أم نظاـ إقميمي ،كما يميز ىذه الكظيفة مف حيث

المبدأ عف مختمؼ الكظائؼ األخرل ،ىك أنيا يمكف أف تعمؿ مستقمة –إلى حد ما -عف اليياكؿ السياسية
الفكقية ،كأنيا يمكف أف تتخطى الحكاجز اإليديكلكجية.
كلكف ال يعني ذلؾ إىماؿ الشؤكف السياسية المشتركة ،حيث أف المخاطر المترتبة عمى قياـ

النظاـ األكركمتكسطي ،تفرض عمى األقطار المغاربية أف تتبنى مساعي جادة لمبحث في صيغة تكاممية
أك تعاكنية –عمى األقؿ -انطبلقا مف فرضية مفادىا أف الكضع الحالي المج أز كقدراتيا المنفردة ،ميما
بمغت ،ال يمكنيا تحقيؽ حتى مصالحيا القطرية كال تحظى بيامش حركة أك فعؿ مؤثر في أم ترتيب

إقميمي أك عبلقات تفاعؿ خارج إطار النظاـ المغاربي ،كمف بيف ىذه المساعي الجادة ،ىناؾ جممة مف

الخيارات التي يمكف أف تككف خطكات متبلحقة أك متداخمة في الكقت نفسو لخصكصية تككيف كتفاعبلت

النظاـ المغاربي ،كأكلى ىذه الخيارات :تحقيؽ المصالحة المغاربية.
فاستمرار حالة التبعثر المغاربي في ظؿ ظركؼ يسكدىا فتكر حاد في مشاعر االنتماء القكمي،

ترافقيا أزمة ثقة كبيرة بيف أقطاره مف جانب ،كمف الجانب اآلخر تعجيؿ ممحكظ الخطى نحك أطراؼ دكلية

كاقميمية ،ذلؾ ما ينذر بعكاقب خطيرة تيدد كجكد النظاـ المغاربي كىكيتو القكمية.1

كعميو بات مف الضركرم البدء أكال بإجراء مصالحة مغاربية سكاء عمى المستكل الرسمي أك
الشعبي ،كىذه المصالحة ليس بالضركرة أف تتجاكز أك تطكم كؿ الخبلفات عمى كجو السرعة ،بؿ لتككف

نقطة انطبلؽ نحك عمؿ مغاربي تضامني مستقبمي.

إف المصالحة المغاربية ليست بالضركرة أف تككف بمثابة إعبلف براءة ذمـ النظـ المغاربية مف
مكاقؼ سابقة ،كال ىي مفاضمة بيف المكاقؼ المختمفة ،بؿ ىي نقطة التقاء لثكابت العمؿ المغاربي ،كخط

مشركع تضامني مستقبمي ،ستككف نتائجو مثمرة ،إذا ما سممت بالنكايا كأتقنت السبؿ.
كمف دكاعي المصالحة المغاربية:
 -ضركرة التفاىـ عمى مستقبؿ العبلقات مع دكؿ الجكار.

 األمف القكمي العربي كانكشاؼ جكانب عديدة منو ،األمر الذم يستدعي رؤية جديدة لو قكاميا القكلالذاتية لؤلمة العربية.

 مكاجية تعطؿ خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية في إطارىا القكمي.11

ػثذ انمادس فًٓ ،ٙيزجغ سابك ،ؿ. 139.
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 تفعيؿ العبلقات مع العالـ اإلسبلمي بأكممو.كمف الضركرم أف تكاكب المصالحة ،إصبلحات داخمية باالتجاه الديمقراطي حسب الخطكات

المذككرة سابقا ،كتعزيز التشريعات ذات االنتماء القكمي.
أ-عمى المستكل الرسمي:

تأتي المصالحة عمى المستكل الرسمي بيف أقطار النظاـ المغاربي المتقاربة أك المتباينة في

مناىجيا السياسية ،كضركرة تفرضيا متطمبات العمؿ المغاربي المستقبمي مف جية ،كتشابؾ المصالح
الدكلية كبركز ظاىرة التكتبلت االقتصادية أك السياسية التي تحتـ خمؽ تكتؿ مغاربي ،يرتقي بالفعؿ

المغاربي إلى ىامش مؤثر في حركة التفاعبلت اإلقميمية أك العالمية.

كيمكف أف تككف خطكات المصالحة المغاربية عف طريؽ إجراء لقاءات ثنائية أك جماعية أك عمى
نطاؽ أكثر طمكحا ،حيث مؤتمرات القمة المغاربية بغية تنقية األجكاء الرسمية بيف األقطار المغاربية

كبياف منافع المصالحة كالعمؿ المغاربي المشترؾ بخطكات متتابعة.
ب-عمى المستكل غير الرسمي:

قد يككف ذلؾ مف خبلؿ أية أنشطة مغاربية شعبية أخرل ،كىذا المستكل لو مف األىمية ما ال يقؿ

عف المستكل األكؿ ،ذلؾ أف ىذا النكع مف المصالحة يمكف أف يكلد عناصر ضغط شعبية كرأيا عاما
مغاربيا ،يؤثر إيجابيا في اتجاىات النخب الحاكمة ،كال سيما أف التحكالت الديمقراطية باتت سمة تفرض
كجكدىا في الخطاب السياسي الرسمي أك الشعبي ،كيمكف تفعيؿ ىذا المستكل عف طريؽ:2

 عقد مؤتمرات عامة لجميع األحزاب المغاربية ،كاألحزاب الرئيسية خاصة ،بغية بمكرة قناعات كتصكراتمتقاربة حكؿ جدكل المصالحة المغاربية ،كتأثيرىا في العمؿ المغاربي المشترؾ.

 عقد مؤتمرات شعبية بيف المنظمات غير الحككمية المغاربية لتبادؿ كجيات النظر. إقامة ندكات فكرية لممفكريف المغاربة ذكم االتجاىات الكحدكية ،بغية صياغة آراء كتصكرات تدعـالمستكل الرسمي في اتجاه المصالحة المغاربية.

 -إجراء المقاءات الفكرية بيف رجاؿ الفكر العربي كاإلسبلمي عمى نطاؽ الساحة المغاربية.

انؼزبً انماْشج :داس لثاء نهطثاػح انُؾش ٔانرٕصٚغ ، 1998،ؿ. 65.
،
 1فالح عانى ،تجهٍاث انؼمم انسٍاسً ويستمبم انُظاو
 2ػثذ انمادس فًٓ ،ٙيزجغ سابك ،ؿ. 142.
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كانطبلقا مف أف المجتمع المغاربي في جممتو يمتمؾ مكارد اجتماعية كثقافية ىائمة ،فقد آف األكاف

لبلستفادة مف إمكانياتو بكفاءة لتأسيس مجتمع مغاربي قكم كمتماسؾ ،قادر عمى حؿ مشاكمو ،كمف ثـ
االنطبلؽ بقكة كفاعمية لتحقيؽ التقدـ كالمشاركة في صنع مستقبمو ،كيقتضي ذلؾ العمؿ عمى تحقيؽ

األىداؼ التالية:1

 تطكير نمط العبلقات األسرية بما يخدـ بناء الفرد المتميز القادر عمى ممارسة حرياتو ،اختياراتو،بمسؤكلية.

 أف يقكـ اإلعبلـ بدكر أساسي في بناء الثقافة العامة لممكاطف ،األمر الذم يستمزـ تأكيد دكره في إعادةبناء القيـ المساندة لمتطكير كالتحديث ،كقيـ المساكاة كالتسامح كالقبكؿ باآلخر كحتى االختبلؼ ،جنبا إلى

جنب مع قيـ الدقة كاإلتقاف كااللتزاـ ،كغيرىا مف القيـ اإليجابية التي تساعد المجتمع المغاربي في التحكؿ
إلى مجتمع جديد فعاؿ.

 تكجيو المجتمعات المغاربية نحك اكتساب كنشر كانتاج المعرفة ،ذلؾ عف طريؽ خمس تكجيات متكاممةىي:
 تأكيد التنمية اإلنسانية كأكلكية تطكير التعميـ. تحقيؽ التطكير التكنكلكجي كتكفير بنيتو األساسية. -تطكير استراتيجيات البحث العممي.

دعـ العمؿ الحر كالمبادرة الخبلقة في مجاالت االبتكار كاإلبداع. -تكفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة سياسيا كثقافيا كاقتصاديا.

كعمى المستكل االقتصادم ،يعتبر تكحيد كربط السياسات التشريعية الخاصة بحركة العمؿ كرأس
الماؿ كالتكنكلكجيا عبر الحدكد ،كتكحيد المكاصفات الفنية لممنتجات ،كصنع الق اررات األساسية في مجاؿ

السياسات االقتصادية الكمية ،كخاصة فيما يتعمؽ منيا باإلصدار النقدم كأسعار الفائدة ...ذك أىمية كبيرة
جدا بالنسبة لكظيفة التكامؿ.
عمكما يجب أف تمر عممية التكحد االقتصادم المغاربي بأربعة مراحؿ :

 1يكرثح اإلعكُذسٚح ،يزجغ سابك ،ؿ. 13.
انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

34

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

المرحمة األكلى:
ىي إقامة منطقة مغاربية لمتجارة الحرة ،كىذه تتضمف اإلزالة التدريجية ،كضمف إطار زمني محدد

متفؽ عميو لمرسكـ الجمركية كالرسكـ الداخمية ذات التأثير المماثؿ كالقيكد اإلدارية كالكمية كالنقدية عمى
التجارة في السمع التي تنتجيا الدكؿ المغاربية المنضمة إلى المنطقة المذككرة.
المرحمة الثانية:
االتحاد الجمركي المغاربي ،كيتضمف باإلضافة عمى ما تحتكيو المنطقة المغاربية لمتجارة الحرة،

اإلقامة التدريجية لجدار جمركي مكحد لمدكؿ المغاربية تجاه الدكؿ غير األعضاء ،أم تصبح مثبل الرسكـ

الجمركية التي تطبقيا الدكؿ المغاربية األعضاء عمى االستيراد مف الدكؿ غير األعضاء متساكية.
المرحمة الثالثة:
ىي مرحمة السكؽ المغاربية المشتركة ،كتتضمف باإلضافة إلى ما تتضمنو االتحاد العربي

الجمركي ،إطبلؽ حرية انتقاؿ األشخاص كالرساميؿ بيف الدكؿ المغاربية األعضاء ،كما تتضمف ىذه
المرحمة إجراء تنسيؽ في السياسات االقتصادية المغاربية لمدكؿ األعضاء.
المرحمة الرابعة:

ىي مرحمة الكحدة االقتصادية المغاربية ،كتتضمف إنشاء عممة مغاربية مكحدة ككسيمة لمتداكؿ بيف

الدكؿ المغاربية كتكحيد السياسات كالتشريعات المغاربية االقتصادية كاالجتماعية.
كتجدر اإلشارة إلى أف المراحؿ الثانية كالثالثة كالرابعة مف عممية التكحد االقتصادم المغاربي،

تتضمف تخمي الدكؿ المغاربية عف جزء مف سيادتيا في الحقؿ االقتصادم لمؤسسة مغاربية قكمية مؤلفة
مف ممثمي الدكؿ المغاربية ،ككمما ارتفعت مرحمة التكحد أصبحت درجة التخمي أكبر ،كىذا التخمي عف
جزء مف السيادة يفرضو منطؽ المراحؿ الثبلثة المذككرة سابقا.

كتعني كظيفة التكامؿ اإلقميمية تمكيف قدرة أفضؿ لحؿ المشكبلت بالنسبة لكؿ مجتمع بعينو،

حتى تتاح الظركؼ المناسبة لخمؽ مؤسسات إقميمية تفكض بميمة حؿ ىذه المشكبلت عمى صعيد اإلقميـ
ككؿ.
حؿ األزمات التي يعاني منيا النظاـ اإلقميمي المغاربي ىي عممية تفترض إصبلحات في
كاف ٌ
القكاعد االجتماعية التي تحكـ تكزيع الدخؿ كتشكيؿ االستيبلؾ كأخذ القرار في مجاؿ االستثمار ،أم
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بمعنى آخر تفترض مشركعا اجتماعيا تناسقيا آخر ،يناقض مبدأ الخضكع لقانكف الربحية البحت ،ىكذا ال

تجد األزمة حبلٌ ليا إال إذا تكافر مشركع اجتماعي ذك مضمكف شعبي قادر عمى فرض حدكد تحكؿ دكف

تحكـ رأس الماؿ ببل منافس.1

كاف التنمية االقتصادية ىي عممية تيدؼ أساسا إلى رفع كفاءة استخداـ أك تحقيؽ االستفادة

شؾ فيو أف الكصكؿ لتحقيؽ تنمية ناجحة بيذا الشكؿ
القصكل مف المكارد البشرية كالمادية ،كمما ال ٌ
ينبغي النظر إليو كتقييمو مف خبلؿ ثبلث زكايا كىي:

 مكقع اإلنساف في مخطط التنمية. مدل مشاركة فعاليات المجتمع في عممية التنمية تخطيطا كتطبيقا. -دكر القيـ الحضارية في تحقيؽ الحراؾ التنمكم.

كيعتبر كثير مف الدارسيف التنمية أف ليست قضية إنشاء بنكؾ كتشييد مصانع فقط ،بؿ قبؿ ذلؾ
تشييد اإلنساف كانشائو لمسمكؾ الجديد أماـ كؿ المشكبلت ،لذلؾ يجب ألم نيضة أك تنمية اقتصادية أف
تضمف ىذا الجانب التربكم الذم يجعؿ مف اإلنساف القيمة االقتصادية األكلى ككسيمة تحقؽ بيا خطة

التنمية ،ككنقطة تبلقي عندىا كؿ الخطكط الرئيسية في البرامج المعركضة لئلنجاز كما يحسف بمف ييتـ
بيذه القضية أف ينظر فييا النظرة الشاممة ،حتى ترتبط باألشياء االقتصادية بجذكرىا االجتماعية كالثقافية

بد منو ،فكرة
البعيدة عمى األقؿ في أذىاف أصحاب االختصاص كي تشمؿ نظرتيـ في التصنيع ،الذم ال ٌ
كاضحة عف القيـ اإلنسانية الضركرية لنجاح المشركع ،فإذا فكرنا عمى سبيؿ المثاؿ فيما يسمى "تغطية

المشركع" ندرؾ مباشرة عف طريؽ األرقاـ أف القيمة األكلى في نجاح أم مشركع اقتصادم ىي اإلنساف،
كيمكف القكؿ بقدر ما استفدنا مف تجارب النمكر اآلسيكية في العقد األخير ،فإف إىماؿ أك تجاىؿ قضية

اإلنساف ىي مف األمكر التي أفقدت ىذه التجارب الشرط األساسي لنجاحيا مثؿ ما حدث لمخطط شاخت

بإندكنيسيا بعد استقبلليا.2

انذونٍت
،
 1عًٛش أيَ " ،ٍٛحٕ اعرشاذٛجٛح الرقادٚح ػشتٛح-ػشتٛح (ؽشٔه ئَؼاػ انرًُٛح)"،انتحذٌاث االلتصادٌت نهؼانى انؼزبً فً يىاجهت انتكتالث
تاسٚظ :يشكض انذساعاخ انؼشت-ٙاألٔسٔت ،ٙأكرٕتش  ، 1995ؿ. 475.
 2يانك تٍ تُ ،ٙانًسهى فً ػانى االلتصاد ،ه ، 1تٛشٔخ :داس انؾشق ،ب.خ .ؿ.ؿ. 68-67.
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كيمكف تمخيص مزايا كالمنافع االقتصادية لػ عممية التكامؿ المغاربي ،كبخاصة في مراحميا

المتطكرة بما يمي:1

 ستؤدم إلى تكسيع حجـ السكؽ المغاربية ،كتاليا إمكانية اإلنتاج عمى نطاؽ كاسع ،كتزايد المنافسةكاإلنتاجية كدعـ التنمية المغاربية ،كما أف تكسيع حجـ السكؽ ضركرم إلقامة صناعات مغاربية ثقيمة

كصناعات حربية.

 -ستخفض مف درجة التبعية االقتصادية لخارج مما يساىـ في تحقيؽ درجة أفضؿ مف استقبللية القرار

المغاربي.

 -ستدعـ المركز التفاكضي المغاربي في االقتصاد الدكلي كالمؤلؼ أساسا لدرجة كبيرة مف قكل كتكتبلت

اقتصادية كبرل.

 -3كظيفة األمف كالحاجة إلى قيادة إقميمية

تعد كظيفة األمف حجر الزاكية ألم نظاـ إقميمي ،كبؤرة تطكره كأداء الكظائؼ المخكلة لو ،إال أف

النظاـ اإلقميمي المغاربي لـ يمتمؾ لـ يمتمؾ آلية قكية لؤلمف اإلقميمي في أم كقت.

كمف المعركؼ أف مفيكـ األمف القكمي كاف دائما يركز عمى الجانب العسكرم خاصة خبلؿ
الحرب الباردة كالذم ارتبط بشكؿ كبير بأدبيات المدرسة الكاقعية ،إال أف االتجاىات الجديدة بشكؿ خاص

ما بعد الحرب الباردة دعت إلى تكسيع ىذا المفيكـ ليشمؿ جكانب أخرل  .2إف المنطؽ الفكرم الذم ينبغي
عمى الباحث أف يبني عميو دراستو ىك ما الذم نحاكؿ أف نحافظ عمى أمنو؟ بمعنى آخر ما ىك مكضكع

األمف؟

الكاقع أف تمزؽ نظاـ األمف المغاربي تحت تأثير التكسع اليائؿ في مصادر التيديد يعد أم ار
منطقيا ،فاستقرار كفعالية أم نظاـ أمف –سكاء كاف إقميميا أك دكليا -يتكقؼ عمى التكازف بيف معطياتو
كقدراتو المتضمنة في االلتزامات المتبادلة داخمو مف ناحية ،كمستكل أك مدل جسامة كاتساع التيديدات

الكاقعة عميو مف ناحية أخرل.
فيتعاظـ الشعكر بفاعمية النظاـ اإلقميمي كمما قمت جسامة التيديد الخارجي كأمكف السيطرة عمى

الحؿ السممي المنتظـ كالدائـ لمتكترات كالنزاعات ،كعمى العكس تتدىكر الثقة في قدرة
مصادره ،مف خبلؿ ٌ
 1يحًذ األهشػ " ،حٕل انرٕحذ االلرقاد٘ ٔانؾشاكح األٔسٔتٛح-انًرٕعطٛح" ،انًستمبم انؼزبً ،ػذد  ، 272أكرٕتش  ،. 2001ؿ. 81.
انذونٍت ديؾك :داس َ ٖٕٛنهذساعاخ ٔانُؾش ٔانرٕصٚغ . 2014،ؿ. 216.
.
 2خانذ يٕعٗ انًقش٘ ،يذخم إنى َظزٌت انؼاللاث
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ىذا النظاـ عمى درء التيديدات الخارجية ،كمما زادت حدة التيديدات أك تعددت مصادرىا كاتسعت،

كبالمقارنة بالمكارد كااللتزامات المتبادلة المكضكعة تحت تصرؼ النظاـ اإلقميمي.1

كال شؾ أف المحافظة عمى ىذا التكازف الدقيؽ يتطمب تدخبل مستم ار مف جانب النظاـ اإلقميمي
ككؿ كمؤسساتو في تعريؼ التيديدات كالسيطرة عمييا مف خبلؿ جيد منيجي كمنظـ ،لفرض أكلكية الحؿ
السممي لمنزاعات كالتكترات بيف الدكؿ األعضاء فيو كالدكؿ غير األعضاء ،كينطكم ذلؾ بدكره عمى:

 تقميص أكبر لخصائص السيادة لمدكؿ األعضاء مف أجؿ الحد مف حريتيا المطمقة ،في إثارة النزاعاتكالصراعات التي تؤثر عمى األمف القكمي الشامؿ.

 إنشاء مجمس أمف مغاربي تككؿ إليو المياـ الرئيسية في نظاـ األمف المغاربي ،كاذا كانت تفصيبلتتشكيؿ ىذا المجمس ،كنظاـ التصكيت فيو كحدكد صبلحياتو كاختصاصاتو ىي أمكر تحتاج عمى دراسات،

إال أنو يجب أف يكفؿ لمجمس األمف المغاربي أكبر قدر ممكف مف سرعة التحرؾ ،كالقدرة عمى اتخاذ

القرار الحاسـ ،الذم يجب أف ال تقؼ في كجيو عراقيؿ اإلجماع أك الحؽ في االعتراض ،فضبل عف

صبلحية القياـ بالعمؿ المباشر في بعض الحاالت ،سيما حيث يقع عدكاف عمى إحدل الدكؿ األعضاء،

ثـ إمكانية متابعة ما يصدر عف المجمس مف ق اررات مف خبلؿ اآلليات كالكسائؿ التي ينشئيا ليذه الغاية.2

 إقامة منتدل لؤلمف المغاربي لمتعامؿ مع القضايا األمنية ،يشارؾ فيو ممثمك الدكؿ مف :مسؤكليفدفاعييف ،أمنييف ،خبراء استراتيجييف ،فضبل عف المتخصصيف مف الجامعات كمراكز البحكث.

 -إنشاء قكات أمف مغاربية مف قبؿ مجمس كزراء الدفاع المغاربة ،الستخداميا عند االقتضاء لكقؼ النزاع

بيف دكؿ مغاربية كأخرل ،كترتبط ىذه القكات بمجمس األمف المغاربي ،ثـ تتطكر إلى جيش مغاربي مكحد.

 -إنشاء صناعة عسكرية مغاربية مستقمة ،تسد معظـ احتياجات القكات المسمحة المغاربية في السبلح،

كترتبط عضكيا بالييكؿ الصناعي -اإلنتاجي مف ناحية ،كتبنى عمى القاعدة التكنكلكجية القكمية مف ناحية

ثانية.3

 -إقامة دستكر مغاربي مكحد ،يحدد معالـ الكحدة المغاربية كأشكاؿ القيادة فييا.

 1يحًذ انغٛذ عؼٛذ ،يزجغ سابك ،ؿ. 286.
ٔ 2شائك دٔنٛحَ " ،ـ يثادسج يقش نرطٕٚش انُظاو اإلله ًٙٛانؼشتٔ ٙجايؼح انذٔل انؼشتٛح" ،ؿ399.
 3عؼذ ئتشاْٛى ٔآخشٌٔ ،انًجتًغ وانذونت فً انىطٍ انؼزبً ،تٛشٔخ :يشكض دساعاخ انٕحذج انؼشتٛح ، 1996،ؿ400.
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 -4كظيفة تحقيؽ األىداؼ

إف ىتو الكظيفة تمثؿ محصمة أداء النظاـ اإلقميمي المغاربي في كؿ المجاالت ،حيث تبنى

سياسة خارجية مكحدة ،تسند كظائفيا لمييئات االندماجية ،إضافة لشخصيات تكظفيا ىذه الييئات تككف
مستقمة عف التكجيات الرسمية القطرية الضيقة ،كتتمتع ىتو الشخصيات بالكفاءة كاإليماف بالمشركع

الكحدكم المغاربي ،حيث سيكلي النظاـ اإلقميمي المغاربي األكلكية إليجاد أرضية مشتركة مف األىداؼ
كسبؿ تحقيقيا ،تككف في البداية عمى شاكمة السياسة الخارجية المشتركة لبلتحاد األكركبي ،فتتمحكر حكؿ

النقاط التالية:

أ-الصراع العربي الصييكني:
يجب أف تككف القضية الفمسطينية جكىر اىتماـ السياسة الخارجية المغاربية المشتركة ،لذا يجب

أف تككف المكاقؼ اتجاه ىذه القضية مكحدة ،قائمة عمى إيجاد حؿ سممي شامؿ كعادؿ ليذا الصراع،

كالعمؿ عمى أف يقكـ فيو االتحاد األكركبي بدكر فعاؿ يكازم دكر الكاليات المتحدة األمريكية ،التي تنفرد

حتى اآلف بدكر مييمف في ىذا الشأف.1
ب-الدائرة العربية كاإلسالمية :

الذم يمثؿ العمؽ االستراتيجي األشمؿ لممغرب العربي ،بالتالي ال بد كأف يعمؿ النظاـ المغاربي

في إطار الرسالة الحضارية التي ىي منكطة باألمة اإلسبلمية ،إذ سيستغؿ كؿ القنكات التي تخدـ القضايا
العربية كاإلسبلمية ،كالتي تمسو –بالضركرة -بصفة مباشرة أك غير مباشرة ،كما يعمؿ عمى تعزيز مػحكر
طنجة-جاكرتا.2

كتتصؿ مجمكعة مف الحقائؽ بكاقع الحضارة اإلسبلمية اليكـ كدائرتيا ،نراىا بارزة أمامنا:
 تضـ دائرة الحضارة اإلسبلمية أكثر مف خمس سكاف العالـ الذيف تجاكز عددىـ خمسة مميارات نسمة،كىذه النسبة في ازدياد ،كمجمؿ القكؿ كما الحظ األستاذ جماؿ حمداف "أف اإلسبلـ في تكسع دينامي

مطرد بعيد المدل" مف حيث النمك العددم.

 -حيف ننظر في جغرافيا دائرة الحضارة اإلسبلمية،نجد أف محيطيا يتحدد بنصؼ الكرة الشمالي،

كبنصؼ الكرة القديـ عمى حد تعبير جماؿ حمداف ،كيتميز ىذا المكقع الجغرافي بأىميتو االستراتيجية عمى

برشلونةطرابلس :معهد اإلنماء العربي ، 2002 ،ؿ. 89.
.
 1يقطفٗ ػثذ هللا خؾٛى ،الشراكة األوروبية المتوسطية :ترتيبات ما بعد
 2تٍ فاٚى ،تَٕٕاس ،يصادر انتهذٌذ انخارجٍت أليٍ انًغزب انؼزبً وآفالها انًستمبهٍت ( ،سعانح ياجغرٛش غٛش يُؾٕسج)  ،جايؼح انجضائش :كهٛح
انؼهٕو انغٛاعٛح ٔاإلػالو ،لغى انؼهٕو انغٛاعٛح ٔانؼاللاخ انذٔنٛح . 2004-2003،ؿ. 147.
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صعيد الكككب األرضي .كقد تحدث مالؾ بف نبي عف محكر طنجة-جاكارتا في ىذه الدائرة في جنكب
عالمنا مقابؿ خط مكسكك كاشنطف في شمالو.

 -تتعدد األقكاـ كاأللكاف كاأللسنة في دائرة الحضارة اإلسبلمية ،مف عرب كايرانييف كترؾ كىنكد كأفغاف

كماليزييف كأمازيغ كصينييف ...كتتعدد الممؿ مف مسمميف كمسيحييف كييكد كأتباع ديانات أخرل ،كتتعدد

المذاىب في كؿ ممة.1

 في دائرة الحضارة اإلسبلمية اليكـ دكال كثيرة تتراكح في عدد سكانيا بيف كبيرة كصغيرة جدا. -تحفؿ دائرة الحضارة اإلسبلمية بثركات كثيرة إنسانية كطبيعية.

 تعدد في أنظمة الحكـ التي تتبعيا دكؿ دائرة الحضارة اإلسبلمية مف ممكية إلى جميكرية إلىجماىيرية.

 تشيد دائرة الحضارة اإلسبلمية منذ عقديف مف الزمف "صحكة" قكاميا كعي الذات كمعرفة اآلخر بجكانبقكتو كضعفو كالكثكؽ بقدرة األمة عمى مكاجيتو كاالنتصار عميو في صراع النفس الطكيؿ كتحقيؽ

النيكض كبمكغ األىداؼ كاعبلء كممة ا﵀ في األرض كالدعكة إلى العمراف.

إف قضية البناء الحضارم المتكامؿ مف بيف أىـ القضايا الكاجب تحقيقيا ،كأكؿ األبكاب إلى

الحضارة أف نكاجو المشكبلت بدؿ كضعيا في حكـ االستحالة ،كثانييا ،ىك باب الكاجب كأف نركز منطقنا
االجتماعي كالسياسي كالثقافي عمى القياـ بالكاجب أكثر مف تركيزنا عمى الرغبة في نيؿ الحقكؽ ،كذلؾ

مف شركط إحياء الحضارة ،إحياء التراث كتخصيبو بإضافة جيكد الجميع ،لئبلٌ يعيش المجتمع عمى

حساب األسبلؼ ،كىذا العمؿ ىك الذم يسميو مالؾ بف نبي بالجانب المعنكم مف عممية البناء التي يطمؽ

عمييا "اإلرادة الحضارية" مقابؿ الجانب المادم الذم يسميو بػ"اإلمكاف الحضارم".

كتتحقؽ ميمة إحياء التراث كتنبع مف طبيعة كحقيقة التصكر الصحيح لكظيفة اإلحياء ال
االقتصار عمى الكظيفة المغكية أك حتى التاريخية ،ألنو بذلؾ سيككف إحياء قاصرا ،أما اإلحياء الكامؿ

فيك اإلحياء بالحكمة أك االرتفاع باإلحياء إلى مستكل الكظيفة السياسية ،كىك التحميؿ الذم يفتقده أغمب
الدراسات الحالية ،فإذا كاف التحميؿ المفظي لنصكص التراث يسمح باكتشاؼ حقيقة المدركات الكامنة في
األلفاظ ،كالتحميؿ التاريخي يحدد الكاقع مف حيث الزماف كالمكاف ،فإف التحميؿ السياسي ىك ربط المدرؾ

بالكاقع.

 1أحًذ فذل ٙانذجاَ " ،ٙانؼشب ٔدائشج انحناسج اإلعاليٛح" ،ف ٙانؼزب وانؼانى ،ػًاٌ :يإعغح ػثذ انحًٛذ ؽٕياٌ ، 2001 ،ؿ. 35.
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كبناء حضارة متكاممة في إطار مرجعية أصيمة مبنية عمى ثقافة مركبة كمكحدة تنبع مف قراءة

عممية لمتراث التاريخي بكؿ الرؤل كبصفة شمكلية ،بإمكانو مف جعؿ أم مجتمع يتييأ لعممية اإلقبلع
الحضارم تؤدم بو إلى إعادة إحياء حضارة ،بتكفر عناصر :اإلنساف كالكقت كالتراب.
ج-الدائرة اإلفريقية :

أصبحت إفريقيا قكة تصكيتية ىائمة بعدد دكليا التي تزيد عف  50دكلة ،ككجكد نظاـ إفريقي يجمع

ىذه الدكؿ بما فييا  10دكؿ عربية ،األمر الذم يجعؿ منيا قكة تأثير دكلية ميمة

 .1ليذا يجب عمى

النظاـ المغاربي بناء عبلقات مع الدكؿ اإلفريقية مف منظكر جديد عف طريؽ المنتديات كالمنظمات

الدكلية ،بحيث يتـ تكثيؼ التشاكرات الدبمكماسية عبر الفضاءات السياسية الحالية مثؿ االتحاد اإلفريقي

كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،كما يجب تبني نظرة براغماتية ليذه العبلقات ،خصكصا مع دكؿ الساحؿ

اإلفريقي ،ذلؾ بتشجيع كترقية استثماراتو في ىذه الدكؿ كتمكيميا المباشر بالمكاد األكلية ،دكف المجكء إلى

األسكاؽ العالمية ،كيجب جمب رؤكس األمكاؿ الخميجية ليذه الدكؿ ،بحيث عبر ىتو الطرؽ يتمكف النظاـ

العربي مف التقميؿ بشكؿ كبير مف إمكانيات االختراؽ كالتكظيؼ الخارجي ليا.
د-الدائرة األكركبية:

يجب عمى النظاـ اإلقميمي المغاربي بمكرة استراتيجية مغاربية ناجعة لتجديد العبلقات المغاربية-

األكركبية ،ذلؾ ما يستدعي استعادة الثقة بالنفس ،كاعادة تركيب التكتؿ المغاربي بما يسمح بالحد مف
الخمؿ االستراتيجي ،كاإليماف بفائدة العمؿ الدكلي ككسيمة لتحسيف فرص التنمية البشرية.

كمحكر الجيد في تطكير أسس العبلقات المغاربية-األكركبية لصالح الطرفيف ،ىك االنتقاؿ بياتو
العبلقات مف الفكضى كحالة البلٌتكافؤ التي تعرفيا اآلف ،كالتي تجعميا تستند في النياية عمى ميزاف القكة
االستراتيجية المحضة ،إلى التنظيـ القانكني كالسياسي الكاعي كالكاضح معا ،كىذا يعني دفع أكركبا إلى

التزاـ أكبر بمصير المنطقة المغاربية ،كاقناعيا بضركرة تغيير قاعدة التعامؿ بما يسمح بتكازف أفضؿ

لممصالح.2

 1يحًذ فائك" ،آفاق انؼاللاخ انؼشتٛح-اإلفشٚمٛح"َ ،فس انًزجغ ،ؿ160.
 2تشْاٌ غه" ،ٌٕٛيغرمثم انؼاللاخ انؼشتٛح-األٔسٔتٛح"َ ،فس انًزجغ ،ؿ. 77.
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الخاتمػػػػػػة:

إذا كاف المغرب العربي مسرحا كرىانا لمصراع كالتنافس بيف القكتيف العظمييف ،االتحاد السكفياتي

)سابقا( كالكاليات المتحدة األمريكية ،في ظؿ سياؽ العبلقات الدكلية لفترة الحرب الباردة ،فإف التغيرات

العميقة التي مست النظاـ العالمي عامة كالمنطقة العربية خاصة ،جعمت مف ىذه المنطقة رىانا أساسيا

لسياسات القكل الكبرل ،تتعدد مظاىرىا كآلياتيا ،لكف جكىرىا براغماتي بحت.

بد مف االستفادة مف المشيد الحالي في المغرب العربي كالذم يتش ٌكؿ مف دكؿ بأنظمة
لذا ال ٌ
جديدة )تكنس كليبيا( كيحمؿ معو فرصة حقيقية إلرساء أنظمة ديمقراطية يتـ فييا التداكؿ السممي عمى

يدا مف الحريات
سمميا
كسمسا يتيح مز ن
السمطة ،كأخرل ينبغي أف تطمؽ كرشة إصبلحات لتحقؽ انتقاالن ن
ن
كاالنفتاح كالديمقراطية ،كتتكزع ما بيف جميكرية كمكريتانيا كالجزائر ،كممكية كالمغرب ،لذا أصبح مطمب
تأسيس نظاـ إقميمي مغاربي خيا ار استراتيجيا.
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" اىداؼ استراتيجية كعقائدية كأطماع تاريخية "إثيكبيا نمكذجا: العالقات اآلفركاسرائمية
The Afro-israeli relations: strategc and idioloical goals historical ambitions
Ethopia as model
مصر- جامعة القاىرة/  فاطمة عمي محمد البتانكني.د
:الممخص
سكؼ نتطرؽ في ىذة الدراسة البحثية لمعبلقات اإلسرائيمية في أفريقيا كمتي اتجيت أنظار إسرائيؿ إلي القارة السمراء كما ىك الغرض مف ىذا االتجاه ككيؼ اكتشفت
أىمية أفريقيا مبك ار عمي الرغـ مف أنيا كانت قارة مجيكلة بالنسبة لمعامميف في ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية في الخمسينات كلـ تكف عمي مستكم التفكير االستراتيجي

.اإلسرائيمي كذلؾ مقارنة بقارات األخرل

كما سنستعرض مكقع القارة الجيكاستراتيجي كمحاكلة إسرائيؿ تأميف مصالحيا بعد مقاطعة العرب ليا كالصراع العربي اإلسرائيمي كمحاكلتيا إيجاد البديؿ لمساندتيا

كلو ثقمة في األمـ المتحدة اال كىك "الصكت األفريقي" كمدم تقربيا مف بعض الدكؿ لبلعتراؼ بيا كدكلة كسكؼ يتـ ذكر المشاريع التي قامت بيا إسرائيؿ في أفريقيا
.( ككذا المكاقؼ التي جعمت بعض الدكؿ تعترؼ بإسرائيؿ "مكقفيا مع ممؾ أثيكبيا كزكجتو" كاالرتباط العقائدم بينيما ) ييكد الفبلشا– الممكة بمقيس

 كاف اختمؼ سمـ أكلكياتيا مف مرحمة ألخرم منيا أىداؼ استراتيجية كأمنية كأخرم اقتصادية كأىداؼ متعمقة،كما سكؼ نعرض تعدد األىداؼ اإلسرائيمية في أفريقيا
بالصراع العربي اإلسرائيمي كمحاكلة إسرائيؿ السيطرة عمي المجرم المائي كالتحكـ فيما بعد في المياه ىذا باإلضافة إلي التحكـ التجارم عف طريؽ ميناء إيبلت

.كاعتباره بكابة إسرائيؿ إلي اسيا كأفريقيا

كما سيتـ ذكر اليدؼ اإلسرائيمي مف مشركع "قناة البحريف أك قناة ىيرتزؿ" نسبة إلي مؤسس الحركة الصييكنية كالتي تتمخص فكرتة في إنشاء قناة بيف البحريف

 ثـ ربط البحر الميت بميناء إيبلت عمي خميج العقبة، كذلؾ بربط البحر األبيض بالبحر الميت عبر أراضي السمطة الفمسطينية، عبر البحر الميت،األحمر كالمتكسط

. كانما سعت إسرائيؿ إلي تدشينو منذ احتبلليالمنطقة "أـ الرشراش" "إيبلت" حاليا، كالكاقع أف ىذا المشركع ليس جديدا،كمرحمة ثانية

.كأخي ار يتـ سرد مراحؿ العبلقات اإلسرائيمية األفريقية كالصراع ما بيف التكاجد اإلسرائيمي ك التكاجد المصرم داخؿ القارة كصراعالمياه

.  النيؿ، اثيكبيا، الصراع العربي االسرائيمي، افريقيا:الكممات المفتاحية

Abstract
We will refer in this research to the Israeli relationship with Africa and how Israel discovered the importance of
Africa early, even though it was an unknown continent for the staff of the Israeli Foreign Ministry in the fifties
and was not at the level of strategic thinking Compared to other continents.
We will also review the location of the geostrategic continent and Israel's attempt to secure its interests after the
Arabs boycott it and the Arab-Israeli conflict and Israel's attempt to find a substitute to support it in the United
Nations, namely, the "African voice" and the extent of Israel's proximity to certain states to recognize it as a
state.
And we will refer to the Israealian projects in Africa andthe situations which made some countries recognize
Israel "its situation with the king of Ethiopia and his wife"And the doctrines between them (Falasha Jews Queen Balqis).
We will also show the multiplicity of Israeli objectives in Africa, although their priorities differ from one phase
to the other, strategic, security and other economic goals and objectives related to the Arab-Israeli conflict and
Israel's attempt to control the watercourse and control later the water, as well as commercial control through the
port of Eilat and make it the gate of Israel To Asia and Africa.
In addition, the Israeli goal of the "Bahrain Channel or the Herzl Channel" will be mentioned in relation to the
founder of the Zionist movement, whose idea is to establish a channel between the Red and the Mediterranean
sea through the Dead Sea by linking the Dead Sea with the Mediterranean Sea through the Palestinian Authority
territory, And then linking the Dead Sea with the port of Eilat on the Gulf of Aqaba as a second stage. In fact,
this project is not new, but Israel has sought to inaugurate since the occupation of the "Umm al-Rashrash" Eilat
recently.
Finally, the stages of Israeli-African relations and the conflict between the Israeli presence and the Egyptian
presence within the continent and the water conflict are described.
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المقدمة:
لقد مرت كتعددت العبلقة اإلسرائيمية بالقارة السمراء عبر مراحؿ زمنية قد نظر البعض إلي كؿ مرحمة

ككأنيا منفصمة عف غيرىا ،كاف كانت كؿ مرحمة قد أفرزت أىدافا جديدة ،كأساليب جديدة تعيف األخذ بيا
لمكاجية ظركؼ كؿ مرحمة كىك أمر يصعب التسميـ بو.

فالعبلقة مرت بمراحؿ تاريخية متعددة بداية مف الحركب العربية اإلسرائيمية حتي يكمنا ىذا مف تيديد

لؤلمف القكمي العربي المصرم في إفريقيا فممقارة السمراء أىمية خاصة بالنسبة إلسرائيؿ فمـ يكف التغمغؿ
اإلسرائيمي في إفريقيا كليد المحظة إنما ىك مخطط لخدمة مصالحيا كمصالح الدكؿ االستعمارية كرغـ أف
ىناؾ العديد مف األسباب التي تؤدم إلي ذلؾ التغمغؿ إال أننا ما زلنا نجيؿ بعضا منيا رغـ ظيكر

بعضيا بشكؿ كاضح كصريح كالغرض المائي كتحقيؽ حمـ قديـ إلسرائيؿ في معتقداتيـ الدينية مف النيؿ

إلي الفرات أك خكفا مف العزلة كاختبلؽ صراع عربي إفريقي لتكاجدىا بداخؿ القارة السمراء كايجاد مف
يؤيدىا كلو صكت مسمكع كمؤثر في المؤسسات الدكلية.

كيسعي البحث إلي تكضيح العبلقة اإلثيكبية اإلسرائيمية مف الناحية الدينية كالتاريخية قديما كالمساعدات

التي تقدميا إسرائيؿ إلثيكبيا عسكريا كفنيا كتبادؿ العبلقات التعميمية كبيف مخططيا لمكصكؿ كالسيطرة

عمي مياه النيؿ.

ككذلؾ يكضح العبلقة المصرية اإلثيكبية في تسمسؿ تاريخي كحتي يكمنا ىذا كما تعرضت لييذة العبلقة

مف تكترات بيف الشد كالجذب.

كأخي ار يسعي البحث لمعرفة أييما أرجح في العبلقة " إسرائيؿ أـ مصر" سكاء عمي المستكم اإلفريقي
بشكؿ عاـ كاإلثيكبي بشكؿ خاص.

أىداؼ البحث:
تيدؼ ىذة الدراسة إلي دراسة تحميمية لمعبلقات اإلسرائيمية في أفريقيا كالغرض مف اتجاه اسرائيؿ إلي ىذة

القارة المجيكلة ،مع تكضيح المكقع االستراتيجي إلفريقياكالذم تستفيد منة اسرائيؿ ،ككذلؾ إيجاد بديؿ لو

ثقؿ في األمـ المتحدة "الصكت اإلفريقي".

كأسباب اختيار إثيكبيا دكف غيرىا لمكقعيا االستراتيجي كىي المتحكـ كالمسيطر األساسي في المجرم

المائي.

كما يكضح البحث اليدؼ المتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي كالتكاجد المصرم.

أىمية البحث:
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- 1أىمية إلقاء الضكء عمي المخطط مف قبؿ الدكؿ الكبرىكاستخداـ األدكات لتحقيؽ الييمنة عمي
الساحة العالمية مف جية كتحقيؽ إسرائيؿ استراتيجيتيا مف جية أخرم.

- 2منذ متي بداء ىذا المخطط ،ىؿ ىك كليد المحظة أـ يرجع جذكره الي الؼ عاـ.

- 3دراسة التطكر التاريخي لمعبلقة األفركاسرائيمية كمدم تأثير ىذة العبلقة عمي الدكؿ العربية بصفة
عامة ك الدكلة المصرية بصفة خاصة.

- 4دراسة الممؼ المائي حيث أنيا أصبحت مشكمة العصرككيؼ أنو ليس مخطط حديث كلكنة
مخطط قديـ يتـ تنفيذه األف.

- 5عرض األنماط التي يتـ اتخاذىا لتقميص دكر إسرائيؿ في إفريقيا .كىؿ سينجح ذلؾ بكضع البديؿ
العربي المصرم أـ ال.

- 6تسميط الضكء عمي تساؤؿ ىاـ " ىؿ الدكؿ االفريقية ذات العبلقات مع اسرائيؿ قد استفادت مف
ىذة العبلقات لمدرجة التي اصبحت ال تستطيع االستغناء عنيا" أـ أنيا منفعة مف طرؼ كاحد

كىك الطرؼ اإلسرائيمي فقط؟
مناىج البحث:

أعتمد الباحث في دراستو عمي المناىج التالية:

- 1منيج تحميؿ النظـ
- 2المنيج التاريخي.

- 3منيج تحميؿ االقتصاد السياسي.
أسباب اختيار المكضكع:
- 1األىمية الكاضحة لمقارة السمراء كمكاردىا الطبيعية كمكقعيا االستراتيجي.
- 2التعرؼ عمي أىمية كطبيعةالعبلقة اإلسرائيمية في إفريقيا كأىمية ىذه العبلقةكربطيا بالتاريخ
العقائدم السابؽ لبعض الدكؿ مثؿ إثيكبيا.

- 3أىمية التعرؼ عمي السبب الرئيسي لمتكاجد اإلسرائيمي في إفريقيا ىؿ ىك سياسي بحت أـ

اقتصادم أـ كبلىما بالضافة إلي األمني العسكرم كالسيطرة عمي المنافذ اليامة االستراتيجيميذه

القارة.

مشكمة البحث:

- 1بالرغـ مف تكافر المراجع كبكثرة التي تطرقت ليذا المكضكع لكني أرم أننا مازلنا نجيؿ أسرار
كخفايا داخؿ الحقبة اإلسرائيمية نحك ذلؾ التغمغؿ فكؿ األبحاث ك الدراسات تعرض اسباب

التغمغؿ مف كجية نظر مختمفة عف األخرىبالرغـ مف أف ىناؾ ثكابت معظمنا يتفؽ عمييا.

- 2صعكبة جمع المادة العممية لمكصكؿ إلي إضافة شيء جديد كمختمؼ يستفيد منة الباحثيف.
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تساؤالت الدراسة:
تسعي ىذة الدراسة إلي اإلجابة عف عدد مف التساؤالت:

- 1منذ متي بدأت إسرائيؿ االىتماـ بالقارة السمراء؟
- 2ىؿ التكاجد اإلسرائيمي سياسي فقط اـ اقتصادم أـ عسكرم أـ أف تكاجدىا ىك دك ار كظيفيا لتحقيؽ
أىداؼ أمريكية استعمارية؟

- 3ىؿ تسعي بعض الدكؿ األفريقية إلي تكطيد العبلقة مع إسرائيؿ لسد فجكة التكاجد العربي ىناؾ؟
كىؿ كاف ذلؾ سبب الصراع العربي اإلفريقي؟

- 4ما ىي أىـ األماكف التي تركز عمييا إسرائيؿ في تكطيد العبلقة؟ كما ىي أسباب ىذا التركيز؟
- 5ما ىي أدكات التغمغؿ اإلسرائيمي في القارة السمراء؟ كالي أم مدم يؤثر ىذا التغمغؿ عمي
المصالح المصرية كاألمف القكمي ليا؟

فركض الدراسة:
- 1ىناؾ اختبلؼ بيف تأثير عبلقة إسرائيؿ بالقارة السمراء عمي األمف القكمي العربي بشكؿ عاـ،
كاألمف المصرم بشكؿ خاص.

 2ا-رتباط إسرائيؿ بإفريقيا ليس ارتباط اقتصادم بقدر ما ىك ارتباط سياسي ك أمني.
عناصر البحث:
- 1مراحؿ تطكر العالقات األؼ كاسرائيمية:

أ  -أىمية القارة السمراء في السياسة اإلسرائيمية
ب -متي بداء اىتماـ إسرائيؿ بالقارة؟ ككيؼ تطكر االىتماـ؟ كما ىي أبرز مظاىر االىتماـ؟

- 2ماىي األىداؼ مف كراء تغمغؿ إسرائيؿ في إفريقيا:

أ  -الغرض المائي كالتقرب إلي إثيكبيا أحد أىـ أىدافيا
ب -ضماف التأييد اإلفريقي كالخكؼ مف العزلة خاصة في القضايا العربية

- 3إثيكبيا كالصراع المصرم العربي – اإلسرائيمي:
أ  -تاريخ العبلقة اإلثيكبية اإلسرائيمية

ب -العبلقة اإلثيكبية – اإلسرائيمية كأمف مياه النيؿ
ت -التكاجد المصرم في إثيكبيا

ث -العبلقات الدبمكماسية المصرية – اإلسرائيمية في إثيكبيا أييما أرجح
أكال :مراحؿ تطكر العالقات اإلفركاسرائيمية:
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- 1اىمية القارة السمراء

تمعب السياسة دك ار ميما في تقارب الدكؿ كالشعكب خصكصا إف كانت تقكـ عمي دعائـ قكية مف

المصالح التاريخية كالثقافية كاالقتصادية كالجغرافية المشتركة فنجد إلفريقيا أىمية خاصة بالنسبة

إلسرائيؿ ،فيي منبع الثركات كاالستثمارات كاألمكاؿ ،كمشركع دائـ لمبكابة الخمفية ؿ "إسرائيؿ"
عمي الدكؿ العربية فمنذ التغيرات التي شيدىا النظاـ الدكلي كانيياراالتحاد السكفييتي كبركز

العكلمة األمريكية كما صاحب ذلؾ مف تغيرات في النظـ اإلقميمية تعد أىـ االعتبارات التي تدفع
إسرائيؿ لتكسيع عبلقاتيا مع دكؿ العالـ الثالث خشيتيا مف العزلة مف ناحية ،كمف ناحية أخرم
حاجتيا إلي قاعدة إضافية لمتأييد الدكلي ،كيرم ذلؾ اقترابابرجماتيتا يميز السياسة الخارجية

اإلسرائيمية بشكؿ عاـ كيؤكد ذلؾ الدكتكر عمي مزركعي حيث قاؿ " :أف مؤسس الصييكنية

كاصؿ التفكير في إفريقيا عمي أنيا امتداد إلسرائيؿ أكثر مف ككنيا كطنا لمييكد" .كلما كانت ىناؾ
أعدادا كبيرة مف الييكد الذيف أرادكا االستقرار معا في مناطؽ يستطيعكف فبلحقتيا بأنفسيـ

كيسمكنيا كطنا مشتركا فقد اعتبرت فمسطيف مكانا غير مناسب لكؿ الييكد الذيف ارادكا االستقرار

معا بيذه الطريقة ،كلذلؾ فأف ىرتز رأم أف شرؽ إفريقيا يعتبر مكانا مناسبا لممكجة الثانية مف

االستعمار الييكدم ال المكجة األكلي.

كىكذا نجد أف دكلة إسرائيؿ أعطت أىمية إلفريقيا عمي فكرة التكاجد الييكدم المكثؼ في القارة

اإلفريقية ،كمف ىذا المنطمؽ يمكف تحديد أىمية القارة السمراء إلسرائيؿ فقامت إسرائيؿ بدعـ

مكقفيا االستراتيجي ،كممارسة نفكذىا عمي الدكؿ اإلفريقية حديثة العيد في االستقبلؿ مثؿ جامبيا
كتكجك كغانا كغيرىا مف الدكؿ ،كيدؿ عمي ذلؾ تأكيد بف جكريكف أف إسرائيؿ في حاجة ماسة إلي

الدكؿ اإلفريقية كىنا أدركت إسرائيؿ أىمية القارة السمراء بحسبانيا ساحة مف ساحات إدارة
الصراع العربي اإلسرائيمي ،كارتباط كقطع ىذة العبلقة كعكدتيا بحرب أكتكبر

مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ 1991ـ.1

1973ـ كانعقاد

- 2متي بداء اىتماـ إسرائيؿ بالقارة اإلفريقية ككيؼ تطكر االىتماـ:

لقد ربط ا﵀ في كتابة الكريـ بيف نير النيؿ العظيـ كبني إسرائيؿ ألف النيؿ ىك الذم خمص نبي

ا﵀ مكسي مف المكت ،كما أنو في النيؿ تـ تكيف يكسؼ عمية السبلـ ،كمف النيؿ إلي النيؿ

خرجت كجاءت ىجرات الييكد عبر التاريخ كتظؿ إفريقيا أرض صراع بيف أىؿ القرآف كشعب ا﵀

المختار ) الييكد ( حيث إفريقيا قارة اإلسبلـ نسبة المسمميف فييا ال تقؿ عف

 %60كمعركة

إسرائيؿ مع أىؿ القرآف في إفريقيا معركة مصير ككجكد في ضـ تحقيؽ حمميا التاريخي كضـ
األراضي مف الفرات إلي منابع النيؿ ،كمف ثـ نجد أنو مف الطبيعي أف تتجو أنظار الحركة

( ) 1د .حًذ٘ ػثذ انشحًٍ ،االخرشاق اإلعشائٛه ٙإلفشٚمٛا يُرذ٘ انؼاللاخ انؼشتٛح انذٔنٛح -انذٔحح . 2015

"
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الصييكنية إلي إفريقيا إليجاد مكطئ قدـ ليا في ىذة القارة البكر التي تذخر بالمكارد البشرية

كالطبيعية خطكة بخطكة مع االستعمار الغربي حفاظا عمي مصالحيا التي تتشابؾ تشابكا عضكيا

معو.

فمنذ انعقاد مؤتمرىا األكؿ في مدينة بازؿ بسكيس ار عاـ  1897ـ في أكاخر القرف التاسع عشر ك
المؤتمرات الصييكنية األخرل تـ اختيار بعض مناطؽ القارة اإلفريقية كأراضي بديمة في حالة إف

تـ تيديد المركز األـ الذم تـ اختياره في األراضي الفمسطينية المحتمة كلكف بمكت مؤسس الحركة
الصييكنية ىيرتزؿ تكقفت الجيكد المبذكلة إليجاد مكطف بديؿ خارج فمسطيف كأتجياىتماـ ثيكدكر

ىيرتزؿ ك حاييـ إزماف نحك أكغندا ك كينيا ك الككنغك كزائير كمكزمبيؽ
كمع ظيكر ليبيريا كأكؿ

) (2

) (1

ككطف بديؿ لمييكد،

الدكؿ اإلفريقية تأييدا لقياـ دكلة إسرائيؿ كمكافقتيا لمشركع قرار التقسيـ

 1947ـ كاعترافيا بإسرائيؿ كامتدادىذة العبلقة لعقد معاىدة صداقة كتعاكف تغيرت نظرة إسرائيؿ
إلي إفريقيا ،ثـ تمييا بعد ذلؾ العديد مف الدكؿ اإلفريقية التي سارت عمي نفس مسارىا.

فتغيرت نظرة إسرائيؿ إلي إفريقيا باعتبارىا قادرة عمي القياـ بدكر محكرم ليس فقط في تسكية

محتممة لمصراع العربي اإلسرائيمي كانما لحاجة إسرائيؿ الماسة إلي الدكؿ اإلفريقية ،فيي كاف

كانت غير قكية،إال أف صكتيا مسمكع كمؤثر في المؤسسات الدكلية بنفس قكة تأثير الدكؿ القكية،
كىذا يكضح مغزم حرص إسرائيؿ عمي استخداـ السمكؾ التصكيتي لمدكؿ اإلفريقية في المؤسسات

الدكلية ،لخدمة مصالحيا.

كازداداىتماـ إسرائيؿ بالقارة السمراء عندما جاء تأييد الدكؿ اإلفريقية السياسي لممكاقؼ العربية

بمثابة انتكاسة عالمية كظير ذلؾ في مؤتمر باندكنج لعدـ االنحياز عاـ 1955ـ

)(3

حيث شارؾ

في ىذا التجمع األفركاسيكم  29دكلة ك  14دكلة عربية كاسبلمية ،كقد شارؾ القادة الفمسطينيكف
في أعماؿ ىذا المؤتمر مف خبلؿ بعض الكفكد العربية ،فيما فشمت إسرائيؿ في المشاركة مف

خبلؿ بعض الكفكد األسيكية.

كيعد ىذا المؤتمر نقطة تحكؿ فارقة في الفكر االستراتيجي اإلسرائيمي حيث جعؿ اإلسرائيميكف منذ

ذلؾ اليكـ نصب أعينيـ ىدؼ الحصكؿ عمي الشرعية الدكلية كالخركج مف طكؽ العزلة العربية،

ككاف مف الدكافع أيضا مؤتمر الدار البيضاء عاـ  1961ـ الذم اجتمع فيو رؤساء الدكؿ اإلفريقية
لتعزيز التضامف كالتعاكف بيف الدكؿ اإلفريقية قد استجابت بعض الدكؿ اإلفريقية لمدعكة الممكية

كعقد المؤتمر عمي مدم ثبلثة أياـ حضرة عبد الناصر كنكركما كركزت محاكر المؤتمر عمي

)(1

Ali Muzrui, the valley of violence, lecture on Aug 10 1971 , Kampala Mohamed Omar. Bashir, Israel And
Africa, Khartoum University press , Khartoum, page 74
ائيمي اإلفريقية ،دار الكامؿ ،الطبعة األكلي بيركت 1985ـ
( ) 2عادؿ الجادر ،العبلقات اإلسر ة
(Samuel. Decalo, Op.cit,page 30)3
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البحث عف سبؿ تعزيز الكحدة اإلفريقية كالعمؿ عمي تحرير إفريقيا مف مختمؼ أشكاؿ النفكذ
) . (1

األجنبي تحري ار حقيقيا

ليس ذلؾ فحسب بؿ ىناؾ أمر آخر جعؿ إسرائيؿ تعيد تقييـ عبلقتيا مع الدكؿ اإلفريقية عندما
اعرب ديككلك أف أسكاء قرار اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يكصؼ الصييكنية بأنيا أحدم

صكر العنصرية حيث اتضح أف الدكؿ اإلفريقية قد ساىمت في إكساب ىذا القرار األغمبية

الساحقة التي أقر بيا.

فامتدادىا نحك القارة اإلفريقية التي شغمت حي از ىاما في اىتمامات الكياف الصييكني منذ السنكات
المبكرة لعقد الخمسينيات قد انعكس ىذا االىتماـ عمي الدبمكماسية اإلسرائيمية التي أخذت تضع

القارة في إطار نشاطيا كتحركيا حيث احتمت إفريقيا مكانة الصدارة بعد الكاليات المتحدة كاكركبا

فبعد إعبلف قياـ الدكلة الصييكنية أكلي صاحب القرار اإلسرائيمي اىتماما كبي ار بتأسيس عبلقات
قكية كراسخة مع القكم الكبرل األساسية في العالـ بداية مثؿ الكاليات المتحدة كبريطانيا

كفرنساكاالتحاد السكفييتي.

يعني ذلؾ أف إسرائيؿ في بحثيا عنمدغكريكف صاحب نظرية تطكيؽ الشرؽ الكسط بإقامة

عبلقات مع الدكؿ غير العربية.

كتبدك إفريقيا ىي السكؽ البديمة ليس فقط الستيبلؾ السمع اإلسرائيمية ما دامت األسكاؽ العربية

مقفمة في كجييا ،كانما أيضا المتصاص العبقرية الييكدية كالتمثؿ بيا.

كرغـ أف االستعمار قد بدد الثركة اإلفريقية كاحداث ايقاعا فكضكيا في اقتصاداتيا ،لكف القارة

السمراء كانت كمازالت تمتمؾ الكثير مف اإلمكانات اليائمة كىك ما أكحي لبف غكريكف بصكرة
الييكدم األسكد شرعية الكجكد عمي الساحة الدكلية كتأميف كجكدىا العضكم انصب حاؿ

اىتماميا عمي القكم االستعمارية األكركبية ،بديؿ أف إسرائيؿ لـ تكف لدييا بنياية 1057ـ سكم

 7سفارات فقط في العالـ بأسرة  6منيـ في القارة األكركبية كأمريكا الشمالية.

كترجـ بنترجـ ىذا االىتماـ بالقارة اإلفريقية في إطار السياسة الخارجية اإلسرائيمية عمي نحك

مممكس مف خبلؿ إنشاء شبكة مف العبلقات الدبمكماسية كالسياسية ،كمف خبلؿ التعاكف
االقتصادم كالعسكرم منذ أكاخر الخمسينيات.

كيمكف القكؿ أف بداية االختراؽ اإلسرائيمي إلفريقيا قد بداء في العاـ
دكلة

 1957ـ حيث كانت إسرائيؿ أكؿ

أجنبية تفتح سفارة ليا في أك ار بعد أقؿ مف شير مف حصكؿ غانا عمى استقبلليا

 .كقد لعبت السفارة

اإلسرائيمية في أك ار دك انر كبي انر في تدعيـ العبلقات بيف البمديف ،كىك ما دفع إلى افتتاح سفارتيف أخرييف في

كؿ مف منركفيا كككناكرم ،كذلؾ تحت تأثير إمكانية الحصكؿ عمى مساعدات تنمكية كتقنية مف إسرائيؿ .
)(1تٕاتح فٛرٕ
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كمف جية أخرل فقد عكست زيارة جكلدا مائير ،كزيرة الخارجية اإلسرائيمية آنذاؾ ،عاـ

1958إلى بعض

الدكؿ األفريقية ألكؿ مرة ،إصرار إسرائيؿ في قياـ عبلقات قكية مع القارة السمراء حيث اجتمعت بقادة كؿ
مف ليبيريا كغانا كالسنغاؿ كنيجيريا كككت ديفكار

كقد مرت أكثر مف عشر سنكات  1957-1967أف يحقؽ مكاسب ديبمكماسية كاقتصادية ىامة لـ يحرزىا
في أم قارة ،كنتج عف ىذا النشاط المتشعب كالمبرمج خمؽ كجكد إسرائيمي في أكثر مف  30بمدان أفريقيان
ثمة مجمكعة مف المتغيرات الدكلية كاإلقميمية أسيمت في تكثيؼ التغمغؿ اإلسرائيمي في أفريقيا أبرزىا

حصكؿ عدد مف الدكؿ األفريقية عمى استقبلليا في الستينيات ،أدل إلى زيادة الكتمة التصكيتية ألفريقيا

في األمـ المتحدة حيث كاف الصراع العربي اإلسرائيمي مف أبرز القضايا التي تطرح لمتصكيت
ككذلؾ إنشاء منظمة الكحدة األفريقية عاـ
بالعضكية في ىذا التجمع األفركعربي

1963ـ كضع تحديان أماـ إسرائيؿ؛ حيث إنيا ال تتمتع

ثـ عضكية مصر المزدكجة في كؿ مف جامعة الدكؿ العربية كمنظمة الكحدة األفريقية أعطاىا فرصة

إقامة تحالفات مع بعض القادة األفارقة الراديكالييف مف أمثاؿ نكركماكسيككتكرم

كبحمكؿ عاـ  1966ـ كانت إسرائيؿ تحظى بتمثيؿ دبمكماسي في كافة الدكؿ األفريقية جنكب الصحراء

باستثناء كؿ مف الصكماؿ كمكريتانيا  .كمع ذلؾ فإف أفريقيا كانت بمثابة ساحة لمتنافس العربي اإلسرائيمي

بعد العدكاف االسرائيمي عاـ  1967بدأت األقطار األفريقية تعيد النظر بيذه العبلقات في ضكء العديد مف
المستجدات أىميا  :أف العدكاف الذم شنتو إسرائيؿ عمى ثبلث دكؿ عربية نبو إلى خطكرة ىذا الكياف كما
يمثمو مف مصدر تيديد كتكسع ،ثـ افتضاح طبيعة الدكر اإلسرائيمي الخطير في أفريقيا خاصة في أنغكال

كمكزامبيؽ كالككنغك ،حيث تعمقت ىذه الشككؾ حياؿ نكايا إسرائيؿ بعد التعاكف اإلسرائيمي مع الحككمة

العنصرية السابقة في جنكب أفريقيا مف أجؿ محاربة حركات التحرر األفريقية األمر الذم كشؼ أف ىذا
التحالؼ مكجو أساسان ضد األمة العربية كالشعكب األفريقية ،كنتيجة لذلؾ فقد تبمكر المكقؼ األفريقي بقطع

العبلقات مع إسرائيؿ خبلؿ ثبلث مراحؿ  :بعد عاـ  1967كأثناء حرب عاـ  1973كالفترة التي أعقبتيا
فقبؿ حرب  1973كاف إلسرائيؿ عبلقات دبمكماسية مع خمس كعشريف دكلة أفريقية
العاـ  1974تقمص ىذا العدد ليصؿ إلى خمس دكؿ فقط ىي

 .بيد أنو في بداية

 :جنكب أفريقيا ،كليسكتك ،كماالكم،

كسكازيبلند ،كمكريشيكس

كقد أقدمت الدكؿ األفريقية التي قامت بقطع عبلقاتيا الدبمكماسية مع إسرائيؿ عمى ىذه الخطكة بظني

تأييدان لممكقؼ المصرم ،باعتبار مصر دكلة أفريقية تسعى إلى استعادة أراضييا مف االحتبلؿ اإلسرائيمي،

لكف ال يخفى أف ىناؾ أسبابان أخرل في مقدمتيا مساعي الدكؿ األفريقية في الحصكؿ عمى المساعدات

العربية كال سيما مف الدكؿ النفطية

الصفعة األكلى إلسرائيؿ جاءت مف غينيا التي قطعت عبلقاتيا مع إسرائيؿ في أكؿ أياـ العدكاف عاـ

مما شجع العديد مف البمداف األفريقية األخرل عمى حسـ أمرىا ،إذ أقدمت كؿ مف أكغندا كتشاد
ٌ 1967
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كالككنغك بقطع العبلقات عاـ

 1972.كفي العاـ

 1973قبؿ الحرب قامت النيجر كمالي كبكركندم

كتكجك كزائير بنفس الخطكة ،كبعد حرب تشريف مف نفس العاـ قامت بقية الدكؿ األفريقية بقطع عبلقاتيا

مع إسرائيؿ كىي داىمي ،ركاندا ،فكلتا العميا ،الكاميركف ،تنزانيا ،مدغشقر ،أفريقيا الكسطى ،إثيكبيا،
نيجيريا ،جامبيا ،زامبيا ،غانا ،السنغاؿ ،سيراليكف ،ليبيريا ،ساحؿ العاج ،بكتسكانا

كالدكؿ التي لـ تقطع عبلقاتيا مع إسرائيؿ ىي جنكب أفريقيا كالدكؿ القريبة منيا كىي مبلكم ،مكريشيكس

ليسكتك ،سكازيبلند ،كىي دكؿ غير متفاعمة مع النظاـ اإلقميمي العربي.

كلكف ىؿ سممت الدكائر اإلسرائيمية بيزيمتيا كارتضت بإيصاد األبكاب في كجييا؟ الجكاب قطعان ال ،لذلؾ
عكفت مختمؼ الدكائر السياسية كاالقتصادية كالعسكرية اإلسرائيمية عمى إعداد الدراسات التي أكدت

كجكب العكدة إلى القارة السكداء مف خبلؿ قنكات عديدة

)(1

إف المكقؼ األفريقي كاف كانت لو دالالت سياسية كدبمكماسية كاضحة مف زاكية الصراع العربي
اإلسرائيمي إال أف إسرائيؿ ظمت عمى عبلقة كثيقة ،كلك بشكؿ غير رسمي ،مع معظـ الدكؿ األفريقية التي

قامت بقطع العبلقات معيا  .كليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف التجارة اإلسرائيمية مع أفريقيا خبلؿ الفترة مف

عاـ  1973كحتى عاـ 1978قد تضاعفت مف 54.8مميكف دكالر إلى 104.3مميكف دكالر  .كتركزت
ىذه التجارة باألساس في الزراعة كالتكنكلكجيا

)(2

كحتى العاـ  1975لـ يحقؽ التحرؾ اإلسرائيمي نتائج كبيرة خاصة عمى صعيد العبلقات الديبمكماسية،
كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد أساسان إلى مكقؼ الكثير مف الدكؿ األفريقية لـ تكف راغبة في إحداث أزمة في

العبلقات العربية  -اإلفريقية؛ خكفان مف أف تحجب عنيا المساعدات المالية العربية التي بمغ مجمكعيا في

الفترة ما بيف )(1973-1982ما مجمكعو 7.5مميار دكالر ،لكف الصحيح أيضان أف تمؾ المكاقؼ لـ

تكف مبدئية كثابتة ،بدليؿ أف عددان مف الدكؿ األفريقية أبقت عمى النشاط االقتصادم اإلسرائيمي فييا كلـ

تمسو

بعد تكلي حزب الميككد مقاليد السمطة في إسرائيؿ عاـ

1977رفعت الحككمة شعار " عائدكف إليؾ يا

أفريقيا"  ،فقد عيد إلى دافيد كمحي الذم يحمؿ شيادة دكتكراه عف حركات التحرر في آسيا كأفريقيا كالذم
يرتبط بالكثير مف الزعماء األفارقة بصمة كثيقة كمباشرة ،عيد إليو ميمة إجراء اتصاالت مع الدكؿ

األفريقية بيدؼ إفساح الفرصة أماـ استئناؼ العبلقات إلعادة إسرائيؿ إلى القارة السكداء مف األبكاب
الرئيسية كليس مف األبكاب الخمفية ،كتصاعدت كتيرة الجيكد اإلسرائيمية كبمغت ذركتيا خبلؿ عاـ

 1985-1986بعد زيارة شمعكف بيريز إلى بعض الدكؿ األفريقية ،لتبدأ مسيرة الخطكات العكسية في

إعادة العبلقات بيف إسرائيؿ كدكؿ القارة

( ) 1فالدًٙٚس جاتٕذُغكٔ ٙلاس٘ تهٛك ،صػًاء فٌٕٓٛ
( ) 2ذماسٚش انثُك انذٔنٙ
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الثغرة األكلى في جدار المقاطعة كانت زائير التي أعادت عبلقاتيا مع إسرائيؿ في أيار  ،1982كنجحت

إسرائيؿ فضبلن عف ذلؾ في ربط زائير بمعاىدة عسكرية تنص عمى قياـ إسرائيؿ بإعادة بناء الجيش

الزائيريكايفاد مستشاريف عسكرييف إلى زائير لتدريب سبلح البحرية  .الثغرة الثانية في ليبيريا عاـ 1983
عندما أعمنت عف إعادة عبلقاتيا مع إسرائيؿ ،كبرر كزير خارجيتيا ىذه الخطكة بأف ليبيريا مقتنعة أف

استمرار عزؿ إسرائيؿ يشكؿ عقبة أماـ السبلـ في الشرؽ االكسط ،كأف أسباب قطع ىذه العبلقات خبلؿ

حرب  1973لـ تعد قائمة ،لحقت بيما ساحؿ العاج كالكاميركف كتكغك ثـ كينيا بنياية عاـ

 1988بعد

اعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية بالق ارريف  ، 242- 338لينفرط عقد السبحة كتثبت إسرائيؿ أقداميا في
القارة خاصة بعد التطكرات السياسية التي عصفت بالمنطقة كالعالـ فيما بعد ،أىميا حرب الخميج كمؤتمر

مدريد كاتفاقيات السبلـ اإلسرائيمية العربية ،إضافة إلى تدىكر كانييار المعسكر االشتراكي سابقان
كقد تسارعت عكدة العبلقات اإلسرائيمية األفريقية؛ حتى إنو في عاـ

 1992ـ كحده قامت ثماني دكؿ

أفريقية بإعادة تطبيع عبلقاتيا مع إسرائيؿ  .كسعت إسرائيؿ إلى تعزيز سياساتيا األفريقية بدرجة تفكؽ

طمكحاتيا خبلؿ عقد الستينيات كأكائؿ السبعينيات  .كطبقان لمبيانات اإلسرائيمية فإف عدد الدكؿ األفريقية

التي أعادت عبلقاتيا الدبمكماسية أك أسستيا مع إسرائيؿ بعد مؤتمر مدريد لمسبلـ في أكتكبر

1991قد

بمغ ثبلثيف دكلة كفي عاـ  1997بمغ عدد الدكؿ األفريقية التي تحتفظ بعبلقات دبمكماسية مع إسرائيؿ 48

دكلة  .كحاكلت إسرائيؿ جاىدة االستفادة مف دركس الماضي بما يرسخ أقداميا في القارة األفريقية؛ كذلؾ
مف خبلؿ أشكاؿ كطرؽ متعددة أىميا

أكالن  :المساعػدات االستخبارية كالتدريبات العسكرية ،فقد ركزت إسرائيؿ في تفاعبلتيا األفريقية منذ البداية
كحتى في ظؿ سنكات القطيعة الدبمكماسية بينيا كبيف أفريقيا ،خبلؿ الفترة مف

 ،1973-1983عمى

المساعدات العسكرية في مجاؿ تدريب قكات الشرطة كقكات الحرس الرئاسي لعدد مف الدكؿ األفريقية مثؿ
زائير ( جميكرية الككنغك الديمقراطية حاليان ) كالكاميركف

كبدىي أف الدكؿ األفريقية التي تعاني مف الصراعات كاالنقسامات االجتماعية كاالنشقاقات داخؿ صفكؼ

النخب السياسية الحاكمة ،تيتـ اىتمامان بالغان بقضايا المساعدات األمنية كاالستخبارية ،كىك ما دأبت

السياسة اإلسرائيمية في أفريقيا عمى التركيز عميو في جميع مراحؿ عبلقاتيا األفريقية منذ أعكاـ الستينيات

كمع دخكؿ القرف األفريقي أتكف الصراعات اإلثنية كالسياسية أصبح المجاؿ مفتكحان أماـ التركيز مرة أخرل
عمى أداة المساعدة العسكرية كاالستخبارية التي تمارسيا إسرائيؿ في ىذه المنطقة الميمة ليا استراتيجيان
بسبب ارتباطيا بأمف البحر األحمر ،ككذلؾ ارتباطيا بأمف بعض الدكؿ العربية المؤثرة مثؿ السكداف

كمصر

ثانيان  :المساعدات الفنية التي اشتممت منذ البداية عمى ثبلث مجاالت أساسية كىي  :نقؿ الميارات التقنية

كغيرىا مف خبلؿ برامج تدريبية معينة ،كتزكيد الدكؿ األفريقية بخبراء إسرائيمييف كانشاء شركات مشتركة أك
عمى األقؿ نقؿ الخبرات كالميارات اإلدارية لمشركات األفريقية
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التعاكف الدكلي التابع لك ازرة الخارجية اإلسرائيمية أف عدد األفارقة الذيف تمقكا تدريبيـ في إسرائيؿ عاـ

 1997كصؿ إلى نحك 7420متدربان ،إضافة إلى نحك  42636أفريقيان تمقكا تدريبيـ مف قبؿ في مراكز
)(1

التدريب اإلسرائيمية خبلؿ عقديف مف الزمف

ثالثان  :مف خبلؿ تجارة السبلح كاأللماس ،فمف المعمكـ أف إسرائيؿ تكفر السبلح لمدكؿ األفريقية باإلضافة
إلى التدريب العسكرم ،كتفيد الخبرة التاريخية أف إسرائيؿ تتعامؿ مع األشخاص األفارقة كذكم النفكذ أك

الذيف ليـ مستقبؿ سياسي فاعؿ في بمدانيـ

 .كطبقان لتقارير األمـ المتحدة كبعض التقارير األخرل فإف

ىناؾ تكرطان لشركات إسرائيمية كلتجار إسرائيمييف في التجارة غير المشركعة لؤللماس .فمف المعركؼ أف
مافيا ىذا الحجر الثميف تقكـ بتيريبو مف دكؿ مثؿ الككنغك كسيراليكف كأنجكال عبر دكؿ الجكار ليصؿ إلى
ىكلندا ،ثـ بعد ذلؾ إلى مراكز تصنيع األلماس في عدد مف الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة باإلضافة

إلى إسرائيؿ كاليند  .عمى أف ىذه التجارة غير المشركعة يكازييا تجارة أخرل غير مشركعة في السبلح؛
حيث يتـ عقد صفقات لشراء األسمحة كىك ما يسيـ في استمرار كاقع الصراعات كالحركب األىمية في

الدكؿ األفريقية الغنية باأللماس

إف الجيكد المتكاصمة التي بذلتيا الدكائر اإلسرائيمية خبلؿ ربع قرف ال بد أف تثير تساؤالت حكؿ النتائج

التي أحرزىا التحرؾ اإلسرائيمي عمى كافة األصعدة ،كالرد عمييا يقتضي اإلقرار بأف ىذا التحرؾ تـ في

ظركؼ دكلية كمناخ إقميمي مناسبيف كعكامؿ مساعدة أىميا

لـ تبدأ التحركات اإلسرائيمية نحك القارة األفريقية مف العدـ ،كانما استثمرت ركائزىا في القارة سكاء كانت

عمى شكؿ نشاط اقتصادم في بعض األقطار ،أك االستعانة بالدكؿ الحميفة كالكاليات المتحدة ،أك ببعض

الحكاـ األفارقة الذيف لـ يقطعكا االتصاؿ نيائيان مع الكياف الصييكني ،كلعؿ في مقدمة ىذه الركائز كجكد
شبكة متشعبة مف األنصار نجحت الدكائر اإلسرائيمية في ربطيـ معيا ،إذ جاء عمى لساف الدكتكر ييكدا

باز ،مدير المعيد اآلسيكم األفريقي التابع لميستدركت ،أف ىناؾ 3رؤساء حككمة ك 40كزي انر ك 150مف

أعضاء البرلمانات ك 100محاضر في الجامعات ك

400مف مدراء التعاكنيات ك

350مف رؤساء

ممف درسكا في إسرائيؿ كأصبحكا مف
النقابات العمالية ك  37مف أمناء االتحادات النقابية في القارة السكداء ٌ
أكثر المؤيديف ليا).(2

ثانيا :األىداؼ مف كراء تغمغؿ إسرائيؿ في القارة األفريقية

- 1الغرض المائي:

( ) 1ذماسٚش يؼٓذ انمذط نهذساعاخ اإلعشائٛهٛح
() 2ذماسٚش يشكض دساعاخ انجضٚشج
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ليس بخافي أف ىدؼ كجكد إسرائيؿ في ىذه المنطقة ىك الحصكؿ عمي مياه النير كالضغط عمي

صانع القرار المصرم نظ ار لحساسية كخطكرة “كرقةالمياه" في االستراتيجية المصرية ،كأطماع إسرائيؿ
فيمياه نير النيؿ قديمة كمعركفة فعندما زار السادات القدس ألكؿ مرة عاـ 1977ـ كأحيا فكرة مد ترعة

السبلـ

)(1

مف النيؿ إلي النقب إالأنو تراجع نتيجة المعارضة الداخمية القكية ،كىك ما نظر إلية البعض

عمي أنو تعبير عف الرغبات األمريكية اإلسرائيمية الحقيقية.

 %1مف مياه النيؿ كقد حاكلت

كبالفعؿ تقدمت إسرائيؿ بعدة مشركعات لمحصكؿ عمي نسبة

)إسرائيؿ( في ظؿ المفاكضات متعددة األطراؼ الخاصة بمشكمة الشرؽ األكسط أف تطرح ىذة القضية
فمـ تنجح في ذلؾ.

فمف المعركؼ أف ) إسرائيؿ ( تمعب دك ار غير مباشر في صراع المياه بيف دكؿ حكض النيمكاالستفادة
مف نفكذىا الكبير في دكؿ مثؿ إثيكبيا – كينيا – ركاندا فإسرائيؿ ىي الممكؿ الخفي ألقامو العديد مف
المشركعات لمسيطرة عمي ركافد النيؿ بيدؼ تقميؿ مف كمية المياه التي تدخؿ السكداف كمصر ،مما
) (2

يؤدم إلي تعطيؿ عممية التنمية في البمداف كتيديد امنيما القكمي.

فقد برزت األزمة المالية في منطقة الشرؽ األكسط عامة ك القرف األفريقي خاصة ،كتصاعدت األزمة

بسبب النقص في المصادر المائية لدم بعض دكؿ المنطقة كتعتبر قضية المياه مف القضايا الحيكية

التي تؤرؽ العديد مف الدكؿ ،حيث تعاني إسرائيؿ منذ السنكات األخيرة مف مشكمة مياه ضاغطة ،يمكف
حصرىا في ثبلث نقاط رئيسية:

أ  -النقص في كفاية المياه ،حيث تستيمؾ إسرائيؿ منذ عاـ  1985جميع مكاردىا المائية ،كقامت ألكؿ
مرة في تاريخيا بتقميص حصة الزراعة مف المياه بنسبة  %15 - %10منذ المكسـ الزراعي 1986

– 1987ـ.

ب ا-رتفاع نسبة الممكحة سكاء في بحيرة طبرية أك اآلبار الجكفية عمي الرغـ مف كؿ اإلجراءات التي
اتخذت لمحد مف المشكمة.

ت ا-رتفاع نسبة تكاليؼ تيسير المياه

)(3

منيا:

كتزداد خطكرة قضية المياىفي دكؿ حكض النيؿ ألسباب عديدة

 عدـ كجكد تنظيـ حقيقي بيف دكؿ حكض النيؿ يسمح ببناء حكار جاد كفعاؿ بيف ىذة الدكؿ يحسـعممية تكزيع مياه النيؿ كاستغبلليا.

 كجكد تنافس حقيقي بيف دكؿ حكض النيؿ حكؿ إنتاج أنكاع معينة مف المحاصيؿ كخاصة التي تحتاجإلي مياه كفيرة.

(ٔ ) 1فاء أحًذ ،انغٛاعح اإلعشائٛهٛح ذجاِ انمشٌ األفشٚم ٙفرشج يا تؼذ انحشب انثاسدج 2009- 1990ؿ 50
( ) 2فارس العاني ،األىمية الجيكبمكتيكية حياؿ القرف اإلفريقي ،دراسة في الجغرافيا السياسية ص 18
( ) 3عامر خميؿ عامر “ ،السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه إفريقيا ،السكداف نمكذجا ص 80
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 كجكد عداكات بيف دكؿ حكض النيؿ ،األمر الذم يمكف القكم ك األطراؼ الخارجية مف استغبلليا لغيرصالح المنطقة ،فمصمحة مصر كالسكداف مرتبطة ارتباط كثيؽ بالمنطقة ككنيا تمثؿ عمقا استراتيجيا

ليما.

كىنا أدركت إسرائيؿ أف حجر الزاكية في بقاء استمرار الدكؿ ىي "المياه" كىي الحرب القادمة األحمر
الذم انعكس عمي سياساتيا الخارجية كاالستيطانية التكسعية بحيث تككف منسجمة مع سياستيا المائية

كما أنيا السبلح الكحيد الذم تستطيع أف تحصر بو أمف مصر القكمي ألف مصر الكحيدة التي

تستطيع منع إسرائيؿ مف ممارسة دكرىا اإلقميمي في المنطقة بالرغـ مف تكقيع اتفاقية السبلـ مع مصر

عاـ 1979ـ.

كبذلؾ تصبح مشكمة المياه ىي القضية الكحيدة التي تستطيع إسرائيؿ المفاكضة مع مصر كتغيير

دكرىا اإلقميمي في المنطقة.

فمذلؾ تدركإسرائيؿ أىمية إثيكبيا في استراتيجيتيا القائمة تجاه دكؿ حكض النيؿ ،سكاء عمي المستكم

الثنائي أك في إطار الصراع العربي – اإلسرائيمي ،كتحرص عمي تنمية عبلقتيا باعتبارىا الحميؼ
الطبيعي مف أجؿ إفشاؿ أم استراتيجية عربية مكحدة في المنطقة ،عبلكة عمي كجكد مقر منظمة

الكحدة اإلفريقية ) االتحاد اإلفريقي ( في أديس أبابا كالمجنة االقتصادية إلفريقيا ،األمر الذم يجعميا

مكقعا خصبا ألنشطة جياز المكساد اإلسرائيمي ،مستغمة التخكؼ اإلثيكبي التقميدم مف الدكؿ العربية

المجاكرة.

ككذا تغيير خريطة المياه ،تقكض مفيكـ الممكية الشرعية الستخداميا المحمي لممياه كتفرض الحاجة

إلي اتفاؽ لنقؿ المياه إلي المناطؽ التي لـ تشاء المصادفات أف تمنحيا إياه).(1

فقامت بالدعـ المالي كالسياسي كالفني ،لبناء السدكد كتكليد الكيرباء لتيديد حصة المياه القادمة لمصر

كاثارة الخبلؼ بيف مصر ك إثيكبيا ،كنشر الشائعات حكؿ استعداد مصر لتزكيد إسرائيؿ بالمياه

- 2ضماف التأييد اإلفريقي خاصة في القضايا العربية كالخكؼ مف العزلة:

يعتبر دكر إسرائيؿ في إفريقيا كمجمكع الببلد المتخمفة دك ار حيكيا كقد ذكر بف جكريكف أماـ المؤتمر

الصييكني الخامس كالعشريف " أف المستقبؿ االقتصادياإلسرائيمي ككضعيا الدكلي يتكقفاف عمي الركابط
التي نجتيد بإقامتيا مع إفريقيا كآسيا" كقاؿ أشككؿ " أف مستقبؿ األجياؿ المقبمة في إسرائيؿ مرتبط
بمقدار كبير بنشاطنا في القارة اإلفريقية" كمف الكاجب عمينا في ىذة الندكة أف نكاجو ىذا المكضكع

مكاجية عممية فنعرؼ كيؼ استطاعتإسرائيؿ أف تمعب دك ار في إفريقيا ككيؼ نستطيع نحف أف نمنع

إسرائيؿ أف تككف آداىاالستعمار في إفريقيا ضد مطامح الشعكب اإلفريقية نفسيا.

ائيمي" .ترجمة راندا حيدر مؤسسة الدراسات الفمسطينية بيركت 1995ـ
() 1جدعكف فيشمزكف  :في البشع كالي  " :المياه كالسبلـ كجية نظر إسر ة
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فبدأت إسرائيؿ ترسـ خيكطيا بطرؽ مختمفة فاستخدمت أكثر مف آداه إما حكما عميبل أك منظمة

مصطنعة أك حكما دخيبل مثؿ إسرائيؿ كقد حرصت إسرائيؿ عمي أف تككف مف نفسيا كتعطي لكجييا
صكرة تناسب كتميد كتسيؿ لدكؿ إفريقيا الفتية بالخصكص النمكذج المثالي الذم يجب أف يحتذم ،ك

النمكذج الذم يجب أف يمنح ليذه الدكؿ الخبرة التي ىي في حاجة إلييا لمكاجية المشاكؿ التي تجدىا
أماميا غداة االستقبلؿ.

فقد قالت جكلدامائير أماـ البرلماف اإلسرائيمي لتبرم سياسة إسرائيمبإفريقيا ":إننا دكلة ديمكقراطية
كصغيرة ليست ليا مطامع تكسعية كتتمتع بالخصاؿ التي تمفت نظر األفارقة .فنحف مثميـ دكلة جديدة

كاجيت كماتزاؿ تكاجو مشاكؿ متشابية" ،كقد اكتسبت بعض التجارب الفريدة في مناىج التنمية كفي

أساليب الركاد التي قد تفيد ىذه الدكؿ" فتأثره بيا القادة األفارقو كلدييـ بعض األقاكيؿ قاؿ مكديبككيتا "
لقد أصبحت إسرائيؿ قبمة تحج إلييا الشعكب اإلفريقية لتستميـ منيـ أسمكب بناء ببلدىـ.

كاف إسرائيؿ غدت بحؽ المثاؿ الحي لمشكؿ اإلنساني الذم يبني عمي أساسو المجتمع الجديد".
كنجد الرئيس نيريرم ،كىك أحد زعماء إفريقيا التقدمية أيضا يقكؿ في نكفمبر

 ":1960أف

إسرائيؿ بمد صغير كلكنيا يمكنيا أف تفيد كثي ار بمدا كببلدم ،كيمكننا أف نتعمـ منيا كثي ار ألف

مشاكمنا كمشاكؿ تنجانيقا تتشابيمع مشاكؿ إسرائيؿ.

ماىي ىذه المشاكؿ؟ " أنيما ميمتاف رئيسيتاف تنتظرنا :بناء األمة كتغيير كجو األرض طبيعيا ك
اقتصاديا".

ىكذا ميدت إسرائيؿ لنفسيا لتقكـ بدكرىا ،كىكذا صيغت األداة لتقكـ بميمتيا في إفريقيا لتحقيؽ

دكافعيا مف جانب خدمة ألىدافيا ضد العرب ،كمف جانب آخر خدمة لبلستعمار الدكلي.

لقد كاف مف الميـ بالنسبة إلسرائيؿ بعدما ضرب عمييا الحصار العربي أف تحطـ ىذا الحصار

 ،كأف تبحث عف متنفس كعف سكؽ في آسيا كافريقيا ،كفي نفس الكقت أف تعمؿ عمي تطكيؽ
الببلد العربية بالمكاليف لكجية نظر إسرائيؿ.

يقكؿ بف جكريكف أماـ الكنيسيت اإلسرائيمي في أكتكبر " 1960أف عطؼ األمـ القريبة كالبعيدة
كصداقتيا ليما العامبلف المذاف يمكنانا مع الزمف مف أف نخترؽ سكر الحقد كالمقاطعة الذم

يحيط بنا".

فإسرائيؿ أسست في قمب األمة العربية كقاعدة لبلستغبلالالستعمارم بالنسبة لمببلد العربية

أخذت تبحث عف سكؽ جديد أك ما يمكف أف نسميو " رئة جديدة تتنفس منيا".

عبلكة عمي ىذه الرئة الحيكية ،ىي أف إسرائيؿ كمف كرائيا االستعمار تريد تجنيد األصكات في

األمـ المتحدة نظ ار ألىمية الكزف الدكلي الذم أصبحت تشكمو المجمكعة اإلفريقية كاألسيكية

طمعا في الحصكؿ عمي تأييد أك عمي األقؿ عمي مكقفا حياديا.
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كىنا يجب أف نعطي أىمية كبرم لمدكر الذم تمعبو ىذه الدكؿ اإلفريقية الجديدة في المنظمات

الدكلية سكاء كانت ىذه المنظمات إفريقية أك األمـ المتحدة نفسيا ففي سنة  1963مثبل نجحت
إسرائيمبعض الشئ بعد أف عقد المؤتمر األكؿ لرؤساء الدكؿ اإلفريقية بأديس أبابا حيث أف ىذا

المؤتمر المنعقد في مايك  1963لـ يتخذ أم قرار بإدانة إسرائيؿ.

فراحت إسرائيؿ تعتبر ىذا إنتصا ار ليا ،ككتبت في مجمة اإلكنكميست اإلسرائيمية في يكليك

 1963غداة المؤتمر تقكؿ" إننا ال نغالي إذا قمنا بأف ضغط الرأم العاـ اإلفريقي سكؼ يمعب
دك ار حاسما في أم تسكية في الشرؽ األكسط كليس معني ىذا أف مثؿ ىذة التسكية يمكف أف
تتحقؽ في المستقبؿ القريب ،كلكف معني ىذا أف أم سياسي عربي يرغب في أف يمعب دك ار

فعاال في إفريقيا لو أف يحسب حسابا يزداد أىمية مع الزمف لممتاعب التي سيتعرض ليا مع

األفارقة ،إذا ما أثار فكرة الحرب ضد إسرائيؿ فيذا ىك غرض إسرائيؿ كسب الدكؿ اإلفريقية

لمكاجية العرب

") .(1

ثالثا :العالقات اإلثيكبية اإلسرائيمية

- 1تاريخ العالقة اإلثيكبية اإلسرائيمية:
يعكد االىتماـ اإلسرائيمي بالقرف اإلفريقي بصفتو أىـ مكقع استراتيجي بالنسبة ليـ مف الناحية األمنية،
لقياـ الدكلة الصييكنية في المنطقة اإلسبلمية كالعربية ،التي عرفت بالشرؽ األكسط ،كتعد إثيكبيا

الحميؼ األكؿ االستراتيجي إلسرائيؿ في المنطقة ،كبكابتيا إلي بقية دكؿ القرف اإلفريقي ،أما العبلقات
اإلسرائيمية اإلثيكبية فأصؿ مرجعيا تمؾ األسطكرة الخرافية التي تزعـ بأف الدـ الييكدم يسرم في
عركؽ مينيؾ ،كمف حكـ بعدة مف حكاـ إثيكبيا ،باعتبارىـ عمي حد زعـ األسطكرة ،ينحدركف مف

صمب نبي ا﵀ سميماف عمية السبلـ

)،(2

كالمصادر اإلسرائيمية تزعـ أيضا أف العبلقة بيف إسرائيؿ

كاثيكبيا بدأت كما تقكؿ األساطير اإلفريقية منذ عيد النبي سميماف عمية السبلـ أم القرف الثالث قبؿ
الميبلد ،كحسب تمؾ األساطير فإف لمنبي سميمانابنا مف الممكة سباء التي يسمييا األحباش "ماكادا"

كىك جد األحباش كما أنو ىك مؤسس اإلمبراطكرية الحبشية ،كاسمة "منميؾ األكؿ" كىك ابف ممكة سباء.

بالمقابؿ يقكلكف أف قكمية ) أميرة ( التي ينتمي إلييا األباطرة المذيف حكمكا إثيكبيا كأخرىـ اإلمبراطكر
"ىيبل سيبلسي" ينتمكف إلي سبللة سيدنا سميماف ،كتشير األساطير الحبشية إلي أف الكصايا العرش

مخبأة في جبؿ الحبشة كىذا ما أكدة الكاتب البريطاني "غيرىاـ غريف" ،إلي احتماؿ كجكدىا في إثيكبيا
كعمية تخرج جميع كنائس الحبشة التابكت المزيؼ الذيف يدعكف أنو لسيدنا سميماف ،كيطاؼ بو حكؿ

المدف الرئيسية كىي طقكس تمارس حتي اليكـ كقد أعتبر إمبراطكر إثيكبيا ىيبل سبلسي نفسة بأنو "

) (1انًٓذ٘ تٍ تشكح  -دورإسرائيلفيافريقيا2007/ 3
() 2خانذ ٔنٛذ يحًٕد ،انرغهغم االعشائٛه ٙف ٙانماسج انغًشاء  ،يشكض انجضٚشج نهذساعاخ ؿ4
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أسد ييكذا" ككاف يفتخر أنو ينحدر مف سبللة الممؾ سميماف الذم تربطو األساطير بو "سبللة الفبلشا"

أيضا.

كليذا استغمت قضية الفبلشا أك ييكد إثيكبيا ،كىـ أقمية ييكدية تدعي " ييكد إثيكبيا" معركفيف باسـ

"الفبلشا مكر" كالتي تعني بالعبرية "اليائـ عمي كجية" أك "المياجر" ،كمركزىـ الرئيسي في إثيكبيا في
إقميـ أميرة كتحديدا في مدينة "غكندار" في شماؿ شرؽ إثيكبيا تـ اكتشافيـ في القرف التاسع عشر
كلكنيـ ال يتكممكف العبرية ،كتطمؽ ىذة المجمكعة عمي نفسيا "أبناء إبراىيـ" ك"بيت إسرائيؿ"

)(1

ككاف

الدافع األكبر لمصياينة لتعظيـ ىذة العبلقات التاريخية ىك أف إسرائيؿ فشمت في الكصكؿ لمياه النيؿ

في أسفؿ النير مف مصر.

- 2العالقة اإلثيكبية – اإلسرائيمية كأمف مياه النيؿ:

أحتمت المياه مكقعا ىاما في الفكر االستراتيجي الصييكني منذ بداء التفكير بإنشاء دكلة إسرائيؿ ،كقد
استند ىذا الفكر إلي ادعاءات دينية كتاريخية باطمة ناتجة عف اعتقادىا بما جاء في التكراة" :كؿ مكقع

تدكسو بطكف أقدامكـ لكـ اعتيطة ..كما كممت مكسي مف البركة كلبناف ...ىذا إلي النير الكبير نير
الفرات كالي البحر الكبير نحك المغيب يككف تخمكـ كالعتقادىا أف الحدكد المثالية لدكلة إسرائيؿ مف

النيؿ إلي الفرات كما كرد في التكراة أيضا ،كبناء عمي ىذةاالدعاءات قامت الحركة الصييكنية بإيفاد
الخبراء كالمجاف العممية خبلؿ القرف التاسع عشر لدراسة المكارد المائية في فمسطيف ،كمدم االستفادة

مف مياه نير األردف لتكليد الطاقة الكيربائية بسبب انخفاض البحر الميت عف البحر المتكسط).(2

كقد قاـ بيذه الدراسة خبراء فرنسيكف كامريكيكف عاـ  ، 1850كمف بينيـ ىريس أحد مؤسسي الحركة

الصييكنية أكاخر القرف التاسع عشر ،كالجمعية العممية البريطانية عاـ  ،1875كالتي أكصت بإمكانية

إسكاف  5مبلييف مياجر ييكدم في فمسطيف ،إال أف أىمية المياه في الفكر الصييكني أخذت تتبمكر

بعد انعقاد المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ  ، 1897حيث صرح تيكدكر ىيرتزلبقكلة في أعقاب المؤتمر:

“ إننا كضعنا في ىذا المؤتمر أسس الدكلة الييكدية بحدكدىا الشمالية التي تمتد إلي نير الميطاني" كفي
عاـ  1903حاكلت الدكائر الصييكنية االتصاؿ بالحككمة البريطانية ألرساؿ البعثات الفنية ألجراء

الدراسات حكؿ إمكانية سحب جزء مف مياه نير النيؿ إلي سيناء ،كمف ثـ جر ىذىالمياه إلي النقب

لتطكيرىا كبناء المستعمرات الييكدية فييا).(3

كىكذا يتضح أف المياه كقفت عمي قمة المخططات إلنشاء الدكلة الييكدية ،ألف قضية المياه ترتبط
بقضية الكجكد الصييكني نفسة كبدأت األطماع في السيطرة عمي منابع المياه كبداية العبلقة

اإلسرائيمية اإلثيكبية حيث يعتبر القرف اإلفريقي بما في ذلؾ البحر األحمر منطمؽ الطمكحاتممسياسة
( ) 1خانذ ٔنٛذ يحًٕد"،يشجغ عاتك يشكض انجضٚشج نهذساعاخ ؿ3

"

( ) 2ػض انذ ٍٚؽكش٘ " ،انرؼأٌ االعشائٛه ٙاإلشٕٛتٔ ٙاأليٍ انمٕي ٙانًقش٘ ،يجهح انغٛاعح انذٔنٛح ( انماْشج ،انؼذدٕٚ 101ن) 1990 ٕٛ
( ) 3حغ ٍٛخهف يٕع " ،ٙئشٕٛتٛا ت ٍٛانرٕاجذ انًقش٘ ٔانحنٕس االعشائٛه ٙف ٙحٕك انُٛم انشؤ٘ االؽكانٛاخ"ؿ126
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الجغرافية لكؿ مف إثيكبيا ك إسرائيؿ ،ففي العاـ  1949ـ نفذت إسرائيؿ البحر األحمر باختراؽ خطكط

اليدنة كاحتبلليا منطقة ) أـ الرشراش ( عمي خميج العقبة ،كأنشأت عمييا مرفأ إيبلت ،ثـ انتزعت

بالعدكاف الثبلثي عمي مصر في عاـ  1956حؽ المركر عمي مضيؽ تيراف كالبحر األحمر كازداد ىذا
الحؽ بعد اتفاقية كامب ديفيد ،كذىبت تبحث منذ المحظة األكلي لكصكليا إلي البحر األحمر عف

مرتكز في حكض البحر كألتفت مصالحيا مباشرة مع أطماع دكلة إثيكبيا الساعية بدكرىا منذ

عيدمينيؾ لمكصكؿ إلي سكاحؿ البحر األحمر كالتحكـ بمضيقة الجنكبي ،كاستطاعت إثيكبيا في ظؿ

الدعـ األمريكي عاـ  1952مف أف تقيـ اتحادا فدراليا مع اريتريا تمييدا الحتبلليا عسكريا ثـ ضميا

إلي اإلمبراطكرية اإلثيكبية عاـ  1962ـ كحققت بذلؾ ىدفيا السياسي ك الجغرافي بكصكليا إلي البحر
كالمياه المفتكحة كخركجيا مف العزلة البرية.

كفي مكاجو الدعـ العربي لمثكرة اإلرتيرية ،اندفعت بتكثيؽ عبلقتيا مع إسرائيؿ ،لتحقيؽ اليدؼ المشترؾ

ليا كىك كسر الطكؽ العربي المتكقع في البحر األحمر ،كتنزع صفة القكمية العربية عف البحر

األحمر ،لذلؾ جعمت إثيكبيا شكاطئ إريتريا كجزرىا تحت السيطرة اإلسرائيمية األمريكية ،كقد قامت
لياتيف الدكلتيف تسييبلت استراتيجية غير محدكدة كانتقمت إسرائيؿ إلي العمؿ المباشر خبلؿ فتر

الثمانينات بكصكؿ خبراء إسرائيمييف إلي إثيكبيا إلجراء أبحاث تستيدؼ إقامة مشركعات لمرم عمي

النيؿ تستنفذ  7مميارات مف األمطار المكعبة ،عمي الرغـ مف انتفاء الحاجة إلي مشاريع مائية تستنفذ
 7مميارات مف األمطار المكعبة ،كقد اتخذ التنسيؽ اإلسرائيمي اإلثيكبي في عيد منغستك ىيبل مريـ

منحني جديدا أمتد أخطاره إلي جنكب السكداف الذم يشكؿ حكض بحر الجبؿ ) المككف األكؿ لنير
النيؿ كبذلؾ تكتمؿ حمقة التنسيؽ بسيطرة إثيكبيا عمي الشرياف الرئيسي كىك النيؿ األزرؽ ،كسيطرة

الدكلة المنفصمة الجديدة عمي الشرياف األخر كىك بحر الجبؿ ،كعمي الرغـ مف نفي المسئكليف

اإلسرائيمييف قياميـ بيذه الحرب المائية غير المعمنة ضد السكداف كمصر ،فأف ما كشفت عنة شركة )

تاحاؿ ( اإلسرائيمية يشكؿ الدليؿ الكاضح عمي أطماع كؿ مف إثيكبيا كاسرائيؿ بمصادر المياه بالقرف

اإلفريقي).(1

كيكمف ىدؼ إسرائيؿ الثابت في كجكدىا في ىذة المنطقة رغبتيا الحصكؿ عمي مياه النيؿ ،كالضغط

عمي صانع القرار المصرم نظ ار لحساسية كخطكرة ) كرقة المياه ( في االستراتيجية المصرية ،حيث

تمعب إسرائيؿ دك ار غير مباشر في صراع المياه بيف دكؿ حكض النيؿ ك االستفادة مف نفكذىا الكبير

في دكؿ ) إثيكبيا – كينيا – ركاندا ( فقامت بتكظيؼ ىذة العبلقة مف أجؿ تيديد مصر مف زاكية
المياه.

( ) 1حغ ٍٛخهف يٕع ،ٙيشجغ عاتك ؿ 130
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كما تمعب إسرائيؿ مف خبلؿ عبلقتيا مع إثيكبيا كالدكؿ اإلفريقية في حكض النيؿ دك ار تحريضيا ضد

مصر كالسكداف ،بحجة أنيما يستيمكاف كميات كبيرة مف المياه دكف الحاجة إلييا عمي حساب الدكؿ
األخرل فقامت إسرائيؿ بإنشاء ثبلث سدكد مائية كجزء مف برنامج أمثؿ يستيدؼ بناء

 26سد عمي

النيؿ األزرؽ لرم  400الؼ ىكتار ،كانتاج  38مميار كيمك كات ساعة مف الكيرباء ،كىذه المشاريع
ستحرـ مصر مف  5مميار متر مكعب مف المياه.

كما قامت إسرائيؿ ببناء سد عمي منشاء أحد فركع النيؿ األزرؽ الذم يمد النيؿ بحكالي

 %75مف

المياه لحجز نصؼ مميار متر مكعب مف المياه مقابؿ قياـ إثيكبيا بتسييبلت إلسرائيؿ في جزيرة

دىمككفتياما إلقامة قكاعد عسكرية فييا ،تحكلت إسرائيؿ بعدىا إلي إريتريا لقربيا مف باب المندب )،(1
كبدأت إثيكبيا ترفع دعاكم إعادة تكزيع مياه نير النيؿ كفؽ مبدا عدالة التكزيع.

كمما سبؽ يتضح لنا جدية المكاقؼ اإلسرائيمية مف مكضكع المياه العربية ما صرح بو "إسحاؽ شامير
في مارس  1991بأنو " عمي استعداد لتكقيع معاىدة حظر أسمحة الدمار الشامؿ كقبكؿ التفتيش عمي
المنشآت النككية اإلسرائيمية مقابؿ إشراؾ إسرائيؿ في اتفاقيات إعادة تكزيع المياه في المنطقة").(2

كفي عاـ 1993ـ كتب " شمعكف بيريز" كزير الخارجية اإلسرائيمي أنذاؾ كتابا بعنكاف "الشرؽ األكسط
الجديد خصص جزء كبي ار منة لمكضكع المياه فيقكؿ ":لقد كانت المياه كال تزاؿ تمثؿ عامبل رئيسيا في
السياسة المعاصرة ،كما أف العبلقات بيف دكؿ المنطقة كانت كستظؿ تتشكؿ عمكما بفعؿ السياسة

المائية".

كمف كؿ ما سبؽ يتضح أف المياه تحتؿ مرتبة متقدمة مف أكلكيات العقيدة االستراتيجية اإلسرائيمية،

كتمثؿ قيمة عميا في سمـ القيـ التي تشكؿ عقؿ ككجداف كضمير كثقافة المجتمع اإلسرائيمي منذ بزكغ

الفكرة الصييكنية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كحتي األف.
- 3التكاجد المصرم في إثيكبيا

الخمفية التاريخية الدينية المشتركة تعد نمكذجا لمركابط التي تجمع بيف مصر كاثيكبيا ،كالتي تعكد إلى أكثر
مف َََُ عاـ ،كىناؾ تراث ركحي يتمثؿ في جانبو المسيحي بعبلقة الكنيستيف المصرية كاإلثيكبية ،كما
يتمثؿ في جانبو اإلسبلمي منذ القدـ حيف استقبمت الحبشة المياجريف األكائؿ في عيد الرسكؿ محمد

أيضا عبلقات دينية قكية بيف كنيسة اإلسكندرية المصرية ككنيسة أثيكبيا منذ
صمي ا﵀ عميو كسمـ ،كىناؾ ن
كيرسمكف مف كنيسة اإلسكندرية حتى بداية
اعتنقت إثيكبيا المسيحية ،ككاف األساقفة يأتكف مف إثيكبيا
ٌ
.

ستينيات القرف العشريف.

كتعد الزيارة األخيرة لؤلنبا متياس األكؿ بطريرؾ أثيكبيا إلى مصر في يناير

 2015ىي الزيارة األكلى

( ) 1عًش ئتشاْٛى يحًذ ئتشاْٛى " ،انغٛاعح انخاسجٛح االعشائٛهٛح ذجاِ يُطمح انمشٌ اإلفشٚم ٙيُز ػاو  1990حر ٙػاو  " 2001سعانح ياجغرٛش2006 ،
( ) 2ػثذ انًؼط ٙصك" ،ٙانذٔس االعشائٛه ٙف ٙانقشاع انًائ ٙف ٙحٕك َٓش انُٛم"
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التي يقكـ بيا بطريرؾ إثيكبيا خارج ببلده ،منذ جمكسو عمى كرسي الكنيسة في مارس  ،2013حيث تعتبر
ىذه الزيارة أحد أىـ الخطكات في تقكية العبلقات بيف الكنيسة المصرية كاإلثيكبية.

قبؿ أكثر مف ثمانية عقكد ،بدأت العبلقات الدبمكماسية بيف مصر كاثيكبيا في عاـ

 ،1930كفى عيد

الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ،طالبت حركة تحرير إريتريا االستقبلؿ عف إثيكبيا ،ككاف مكقؼ مصر

في تمؾ الفترة ىك احتراـ كتأييد قرار األمـ المتحدة الصادر في ديسمبر  1950كالخاص بضـ إريتريا إلى
إثيكبيا في اتحاد فيدرالي ،كألف عبد الناصر كاف يعي جيدا أىمية إفريقيا ،فكانت العبلقات المصرية

اإلثيكبية في أكج قمتيا في عيد عبد الناصر كاإلمبراطكر اإلثيكبي ىيبل سبلسى ،حيث كاف يدرؾ أىمية

منابع مياه النيؿ لمصر.

كمنذ بدء العبلقات بيف البمديف كقعت مصر كاثيكبيا أكثر مف
االتفاقيات في تسيير خطكط جكية منتظمة عاـ

 30مذكرة تفاىـ كاتفاقية  ،كتأتي أبرز

 ،1952كاتفاؽ التجارة عاـ  ،1959اتفاؽ التعاكف

االقتصاديكالعممي كالثقافي كالفني عاـ  ، 1976كاتفاؽ بيف البنؾ المركزم المصرم كالبنؾ األىمياإلثيكبي

عاـ  ، 1976كمعاىدة لتسكية المنازعات عاـ  ، 1986باإلضافة إلى عشرات مف اتفاقيات التعاكف في
مجاالت الثقافة كالفنكف كالتعميـ كالصحة كالسياحة بيف البمديف.
كبعد عقد مف الجمكد في العبلقات منذ
أديس أبابا ،،بدأت الدكلتاف في

 1995بعد محاكلة اغتياؿ الرئيس األسبؽ حسني مبارؾ في

 2005مباحثات لتعزيز العبلقات الثنائية في المجاالت االقتصادية

كالتجارية كتنمية المكارد المائية كتشجيع المشركعات االستثمارية المشتركة ،كفى يكليك

 2006تـ تكقيع

اتفاقيات كبركتكككالت بيف البمديف في مجاالت حماية االستثمارات كالشئكف االجتماعية كاإلعبلـ كالسياحة.

ظير التكتر في العبلقات المصرية اإلثيكبية في سبعينيات القرف الماضي بسبب إريتريا ،بعد دعـ

الخرطكـ لحركة تحرير إريتريا ،كمساندة إثيكبيا لحركات تحرير جنكب السكداف ،كأعمف الرئيس الراحؿ

محمد أنكر السادات كقكفو إلى جانب السكداف ما كاف لو التأثير السمبى عمى العبلقات المصرية اإلثيكبية.
كبدأ ممؼ المياه يدخؿ دائرة التكترات بيف القاىرة كأديس أبابا بعد إعبلف السادات في

 ،1979مد مياه

النيؿ لرم  35ألؼ فداف في سيناء ،كأعمنت إثيكبيا كقتيا أف ىذا المشركع ضد مصالحيا ،كتقدمت بشككل
إلى منظمة الكحدة اإلفريقية تتيـ فييا مصر بإساءة استخداـ مياه النيؿ.

تصاعدت األمكر بتيديد الرئيس اإلثيكبي "منجستك" بإمكاف تحكيؿ مجرل نير النيؿ ،كمف جانبو كجو
الرئيس السادات خطابا حاد الميجة إلى إثيكبيا ،كأعمف أف مياه النيؿ خط أحمر مرتبط باألمف القكمي

المصرم.
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جاء عصر الرئيس السابؽ محمد حسنى مبارؾ ،ليشيد بداية مرحمة جديدة مف العبلقات ،كخفت حدة تكتر

الخطاب السياسي بيف البمديف ،كبدأت تحؿ محميا انفراجيفي العبلقات المصرية اإلثيكبية في صيغة
التعاكف كالتفاىـ في مختمؼ المجاالت ،ثـ تكقفت أعماؿ المجمس المصرياإلثيكبي

محاكلة اغتياؿ مبارؾ في أديس أبابا عاـ .1995

 17عاما كاممة ،بعد

محكر مختمفنا ،بعد شركع إثيكبيا في بناء
نا
عقب ثكرة  25يناير  ،2011أخذت العبلقات بيف مصر كاثيكبيا
سد النيضة ،كعرض االتفاقية اإلطارية بيف دكؿ حكض النيؿ" اتفاقية عنتيبي" -التي تعترض عمييا
مصر كالسكداف -عمى البرلماف اإلثيكبي إلقرارىا.

في عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تسعى مصر لتحكيؿ العبلقات المصرية اإلثيكبية إلى عبلقات
تعاكف كتكامؿ ،بعد أف تجمدت لسنكات في إطار الصراع كالتشاحف ،كذلؾ عمى خمفية أزمة "سد النيضة"

كسعي أديس أبابا إلنشاء سدكد آخرم.

كضمف مساعي مصر لتعزيز التعاكف في كافة المجاالت السياسية كاالقتصادية كالصحية كالعسكرية،

صدر بياف مشترؾ بيف البمديف في  2014كضع إطا ار لمتعاكف المشترؾ يقكـ عمى احتراـ مبادئ الحكار
كالتعاكف كأساس لتحقيؽ المكاسب المشتركة كتجنب اإلضرار ببعضيـ البعض ،أكلكية إقامة مشركعات

إقميمية لتنمية المكارد المالية لسد الطمب المتزايد عمى المياه كمكاجية نقص المياه ،احتراـ مبادئ القانكف
الدكلي ،االستئناؼ الفكرم لعمؿ المجنة الثبلثية حكؿ سد النيضة بيدؼ تنفيذ تكصيات لجنة الخبراء

الدكلية كاحتراـ نتائج الدراسات المزمع إجراؤىا خبلؿ مختمؼ مراحؿ مشركع السد ،تمتزـ الحككمة اإلثيكبية
بتجنب أم ضرر محتمؿ مف سد النيضة عمى استخدامات مصر مف المياه ،تمتزـ الحككمة المصرية

بالحكار البناء مع إثيكبيا ،كالذل يأخذ احتياجاتيا التنمكية كتطمعات شعب إثيكبيا بعيف االعتبار ،الدكلتاف

تمتزماف بالعمؿ في إطار المجنة الثبلثية بحسف النية كفى إطار التكافؽ.
..

كفي مارس  ،2015كقعت مصر كاثيكبيا كالسكداف اتفاؽ إعبلف المبادئ في الخرطكـ تقدي انر لبلحتياج
لمكاردىـ المائية العابرة لمحدكد كادراكا ألىمية نير النيؿ كمصدر الحياة كمصدر حيكم لتنمية شعكب

مصر كاثيكبيا كالسكداف .كتضمف  10بنكد كىـ :التعاكف ،التنمية كالتكامؿ اإلقميمي كاالستدامة ،عدـ
التسبب في ضرر ذم شأف ،االستخداـ المنصؼ كالمناسب ،التعاكف في المؿء األكؿ كادارة السد ،بناء

الثقة ،تبادؿ المعمكمات كالبيانات ،أماف السد ،السيادة ككحدة إقميـ الدكلة ،التسكية السمميةلممنازعات).(1
- 4العالقات الدبمكماسية المصرية – اإلسرائيمية في إثيكبيا أييما أرجح

) عًش َقش" ،يقش ٔئشٕٛتٛا  88ػايا يٍ انؼاللاخ انذتهٕياعٛح"( 1
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إف العبلقات الدبمكماسية المصرية مع إثيكبيا شابيا عديد مف التكترات كعدـ االستقرار كذلؾ
عمي مر التاريخ تخممتيا فترات مف تكطيد ىذه العبلقة كلكف عمي استحياء حتي كصمنا إلي

نقطة فارقة في ىذه العبلقة كىي حادث أديس أبابا عاـ

مبارؾ في العاصمة اإلثيكبية.

 1995ـ كمحاكلة اغتياؿ الرئيس

كبالرغـ مف فشؿ ىذه المحاكلة كعكدة مبارؾ سالما إلي مصر كلكف تداعيات ىذا الحادث

كاف لو بالغ األثر عمي العبلقات المصرية اإلثيكبية حتي أنو لـ تتـ أم زيارة لرئيس مصرم
إلي أديس أبابا لمدة  17عاـ كاممة حتي تمت زيارة الرئيس محمد مرسي في عاـ 2012ـ.
في خبلؿ ىذه المدة الطكيمة كاف الممعب السياسي كالدبمكماسي فارغا تماما كمتاحا أماـ

الدكلة العبرية لزيادة نفكذىا كعبلقتيا القكية أصبل مع أديس أبابا.

كيأتي بعد ذلؾ عامؿ أخر يزيد مف تكتر العبلقة بيف الجانب المصرم ك اإلثيكبي كىك قياـ

ثكرة يناير سنة  2011ـ كالتي خمفت حالة مف الفكضى في الدكلة المصرية انتيزت خبلليا

إثيكبيا الفرصة لمتقدـ بخطي سريعة في بناء سد النيضة الذم يضر كثي ار بحصة مصر مف

المياه مما أثر عمي العبلقات تبعيا االجتماع الذم رأسو الرئيس المصرم محمد مرسي

ككاف منقكال عمي اليكاء مباشرة إليجاد حؿ ألزمة السد ك تـ تناكؿ المكضكع بطريقة أقؿ ما
يقاؿ عنيا أنيا ساذجة بما فييا مف إساءة لمجانب اإلثيكبي ك تيديد لو بشكؿ صريح جدا

كاف لو بالغ األثر عمي العبلقة بيف البمديف.

كبالرغـ مف محاكلة اإلدارة المصرية الحالية تحسيف كتقكية العبلقات الدبمكماسية اإل انيا

ماتزاؿ تبكء بالفشؿ كعمي العكس نجد دائما كابدا اسرائيؿ تستغؿ الفرص الضائعة مف مصر

فقديما ىناؾ حدث في عيد ىيبلسيبلسي تذكر كيحسب إلسرائيؿ كىي عندما نما لعمـ رئيس
كزراء اسرائيؿ بمرض زكجة ىيبلسيبلسي ارساؿ ليا طاقـ طبي بطائرة خاصة لعبلجيا.
كالنتيجة التي تـ التكصؿ الييا أف دائما كابدا كفو إسرائيؿ ىي األرجحكاألقكل مف كجيو

النظر التاريخية في تمؾ العبلقات الثنائية.
النتائج كالتكصيات:

النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
عدـ كجكد اتحاد عربي إفريقي كىيمنة المصمحة الخاصة عمي العامة لكؿ دكلة كاف كالزاؿ سببا مف

اسباب تغمغؿ إسرائيؿ في القارة السمراء.
التكصيات:

 أىمية التكاجد السياسي كاالقتصادم كاألمني في منطقة شرؽ إفريقيا مف الناحيةالمصرية.
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 -تفعيؿ إطار التعاكف العسكرم كاألمني كاالستخباراتي المصرم اإلثيكبي.

 البد مف كجكد سياسة مصرية لكيفية حؿ مشكمة المياه بالتعاكف مع الجانب اإلثيكبيكتقديـ المساعدات الفنية التي ال تضر بمصمة الدكلتيف.

 كضع استراتيجيات كأىداؼ طكيمة األمد ككاضحة لمعبلقات االقتصادية كالسياسيةكالثقافية بدكؿ القارة مثمما تفعؿ إسرائيؿ منذ أكثر مف  150عاـ.

.

أبعاد السياسة الخارجية التركية في إفريقيا في عيد حككمػة العدالة كالتنمية
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The Turkish foreign policy dimensions in Africa in AKP era
د  .لطفي صػكر جامعة مصطفى اسطمبكلي معسكر

1

ممخص
جديدا نسبيان ،بالنسبة لمسياسة الخارجية التركية المتعددة األبعاد في عيد حككمة العدالة كالتنمية .
يعد التكجو ازاء أفريقيا في السياسة الخارجية التركية ن
فمنذ " خطة العمؿ األفريقية" لعاـ  ، 1998حاكلت تركيا زيادة حجـ تفاعبلتيا الدبمكماسية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية مع دكؿ إفريقيا ،حيث تحاكؿ ىذه الكرقة

البحث في دكاعي عكدة االىتماـ التركي بالدائرة االفريقية ،كمدل أىميتيا لمكقع تركيا كمكانتيا المستقبمية .بالمقابؿ ،ا ف يظير جميا انفتاح تركيا عمى أفريقيا مدفكع

بغرضيف تكأميف :األكؿ ،حاجة تركيا الممحة لتنكيع عبلقاتيا االقتصادية في اقتصاد سياسي عالمي جديد .أما الثاني ،تحقيؽ مكانة إقميمية متميزة يمر حتما عبر

تحقيؽ النفكذ في دكائر إقميمية مجاكرة .بالمقابؿ ،ال تزاؿ العبلقات بيف تركيا كأفريقيا مستجدة كمستقبؿ العبلقات يعتمد إلى حد كبير عمى التطكرات السياسية الداخمية

التركية ككذا االىتماـ مف الجانب األفريقي في ظؿ تنافس دكلي محمكـ عمى النفكذ في القارة االفريقية.
دبمكماسي اقتصادية ،قكة ناعمة ،تركيا ،سياسة تركيا االفريقية.
ة
الكممات المفتاحية :افريقيا ،التنمية،

Abstract
As part of on-going multidimensional foreign policy changes in recent years there has been since 1998 a
revival in Turkey‟s relations with Africa, Turkey has tried to increase the volume of its diplomatic, political,
economic and cultural interactions with African countries. This paper examines the reasons for the return of
Turkish interest to the African circle and its importance to Turkey's position and future status. On the other hand,
Turkey's openness to Africa is clearly evident, driven by two twin objectives: first, Turkey's urgent need to
diversify its economic relations in a new global political economy. The second is to achieve a distinct regional
status that inevitably passes through the attainment of influence in neighboring regional circles. Furthermore,
relations between Turkey and Africa are still new and the future of relations depends to a large extent on Turkish
domestic political developments as well as attention from the African side in the face of intense international
competition for influence on the African continent.
Key words : Africa, development, economic diplomacy, soft power, Turkey, Turkey‟s Africa foreign policy.

مقدمػػة :

تيبنى السياسات اإلقميمية لمدكؿ عمى عدة ركائز معركفة متؿ :التحالفات الدكلية كالمكقع الجغرافي
كاإلمكانات البشرية كاالقتصادية كال تقتصر عمى ذلؾ فقط ،إذ تمعب الركابط التاريخية دكرىا في رسـ
سياسات الدكؿ كما اف مسألة اليكية كىي مدركات الدكلة لنفسيا في مكاجية محيطيا الجغرافي تعد مف

اىـ العكامؿ في رسـ السياسات اإلقميمية لمدكؿ .كرغـ اف إفريقيا لـ تكف مركز الدائرة " االستراتيجية" التي
تستيدفيا السياسات اإلقميمية التركية إال انو كفي ظؿ معطيات عديدة أبرزىا التكجيات الجديدة لمسياسة

الخارجية التركية بكصكؿ حزب العدالة كالتنمية لمسمطة مطمع

 2002أضحت الدائرة اإلفريقية تستقطب

االىتماـ التركي بشكؿ متكاتر في إطار ما يعرؼ بػ السياسات العابرة لئلقميـ التي تبنتيا الحككمة التركية.2

1

أعرار يحامش تمغى انؼهٕو انغٛاعٛح ،جايؼح يقطفٗ اعطًثٕن ٙيؼغكش .انجضائش /ػنٕ تًخثش انثحٕز ٔانذساعاخ انغٛاعٛح ،جايؼح انجضائش3
2

Ali Bilgic and Daniela Nascimento, “Turkey's new focus on Africa: causes and challenges,” Policy Brief ,
Loughborough University Institutional Repository, September 2014, p. 1.
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كيذىب بعض مف المتابعيف لمشأف التركي الى االعتقاد باف اىتماـ صانع القرار التركي بأفريقيا ،جاء

طارئا ك متأخ انر ،فيك نتاج السنكات القميمة الماضية التي شيدت كصكؿ حزب العدالة كالتنمية الى السمطة في

أنقرة عاـ  2002كلكف الحقيقة تشير الى أف ىذا االىتماـ ليس جديدان ،كلكف الجديد ىك أف االىتماـ المكثؼ

بالشأف األفريقي ،1كقبمو الشأف العربي قد جاء مع كصكؿ حزب العدالة ك التنمية الى السمطة كازداد عمقان مع

تكلي داكد أكغمك ك ازرة الخارجية التركية )رئيس الكزراء الحقان( .كفي ىذا السياؽ يذىب اكغمك الى القكؿ

بشأف تزايد النفكذ التركي في إفريقيا كالتكجس الفرنسي إزاءه "  ..لقد أعطيت أكامرم إلى الخارجية التركية
بأف يجد سارككزم كمما رفع رأسو في أفريقيا سفارة تركية كعمييا العمـ التركي ،كأكدت عمى أف تككف

سفاراتنا في أحسف المكاقع داخؿ الدكؿ األفريقية".

2

ك ىك ما سيتضح مف خبلؿ التدرج في ثنايا الدراسة،

إذ أف اىتماـ تركيا بأفريقيا ليس جديدا ك طارئا ،كلكف االىتماـ المكثؼ ىك الجديد ،كىذا ما تجمى في انعقاد
المؤتمر األكؿ لمقمة التركية -األفريقية في إسطنبكؿ خبلؿ شير أكت2008

3

 ،كبالنسبة لمجذكر العبلقات

الدبمكماسية التركية مع أفريقيا ،فتجدر اإلشارة الى أف أكؿ بادرة في ىذا الشأف ،ىي افتتاح أكؿ سفارة تركية

في أفريقيا  -جنكب الصحراء ، -كذلؾ خبلؿ عاـ  ،1926أ م بعد إعبلف الجميكرية التركية عاـ 1924

بسنتيف فقط ،عمى انقاض الخبلفة العثمانية ،التي ألغيت خبلؿ ذلؾ العاـ مف قبؿ كماؿ أتاتكرؾ ،الذم حكؿ

تركيا الى جميكرية عممانية عمى النمط األكركبي ،قاطعان بذلؾ صبلت ىذه الجميكرية ،الثقافية بماضييا

اإلسبلمي ذم االمتداد العربي كاألفريقي .كلكف لـ يمحظ نشاط تركي كاضح المعالـ ازاء أفريقيا ،السيما الجزء

الكاقع جنكب الصحراء  ،طكاؿ الحقب التي تمت افتتاح السفارة التركية كحتى مطمع الستينيات مف القرف

الماضي .كعميو ،ككما يقكؿ إرسيف كااليسي أكغمك -أستاذ العبلقات الدكلية في جامعة بكغار البكسفكر
التركية -أف تركيا ،قررت مف أكاسط الستينيات فصاعدان إعادة النظر في دكرىا في العالـ ،كتطكير عبلقات

متنكعة مع أكبر عدد ممكف مف الدكؿ في الشرؽ األكسط كأكركبا الشرقية كأفريقيا كآسيا كأكقيانيا كفي

األمريكيتيف بعد أف كجدت أف قياـ عبلقات كثيقة مع أعضاء حمؼ شماؿ أدت الى عزلة تركيا كجعميا

منكشفة لمضغط مف قبؿ حمفائيا األطمسييف كخبلؿ الحقبة الثمانينية مف القرف الماضي ،أعمنت تركيا -

مستذكرة ماضييا التاريخي كالديني كالثقافي العثماني  ،حيث كانت اإلمبراطكرية العثمانية عمى عبلقات
كثيقة مع العديد مف مناطؽ أفريقيا – انيا ستتبنى سياسة إزاء أفريقيا أكثر نشاطان كايجابية  -قكاميا

المساعدات كالمشركعات االقتصادية ،كالتبادؿ الثقافي ،كحفظ السبلـ تحاشي التدخؿ في النزاعات األفريقية،

نظ انر لتعقد تمؾ النزاعات .كخػبلؿ عاـ  1998أصدرت تركيا كثيقة عف تكجييا المستقبمي في أفريقيا ،أطمقت

1

Alain Vicky, "La Turquie a I'assaut de I'Afrique," Le Monde Diplomatique, May 2011. Available at :
https://www.monde-diplomatique.fr/2011/05/VICKY/20450
2
Bülent Aras and Aylin Görener, “National Role Conceptions and Foreign Policy Orientation: The Ideational
Bases of the Justice and Development Party‟s Foreign Policy -Activism in the Middle East”, Journal of Balkan
and Near Eastern Studies, Vol. 12, No. 1, 2010, pp. 79-81.
3
Mehmet Özkan, “Turkey‟s rising role in Africa.” Turkish Policy Quarterly, Vol. 9, n. 4, 2010, pp. 93-105.
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عمييا اسـ" خطة العمؿ األفريقية "  The Africa Action Planك تسعى تركيا مف خبلؿ ىذه السياسة الى
تدعيـ ركابطيا الدبمكماسية كاالقتصادية كالثقافية مع افريقيا.1
كعبرت

ىذه السياسة األفريقية عف نفسيا في جممة مف الفعاليات كالنشاطات ،منيا ما أعمف عنو

رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف ،مف أف حككمتو قررت أف تجعؿ مف عاـ  2005عاـ أفريقيا ،لدفع
التعاكف بيف تركيا كأفريقيا كتعزيز انفتاح أنقرة عمى القارة األفريقية ككاف مف مظاىر ىذا االنفتاح قياـ اردكغاف
بزيارة جميكرية جنكب أفريقيا كاثيكبيا خبلؿ شير مارس مف العاـ ذاتو  2005كزيارة تكنس أكاخر ذلؾ

الشير ،كاعبلنو في حينو إنو سيزكر المغرب بعد أسبػكع مف زيارتو لتكنس ككانت تركيا أفصحت خبلؿ شير
شباط فبراير مف العاـ نفسو ،كتعزي انز لخطة االنفتاح التركي عمى أفريقيا أف أردكغػاف سيقكـ بأكؿ زيارة لو الى

أفريقيا تبتدأ مف نيجيريا كتشمؿ مصر كعدد مف الدكؿ األفريقية ،كىك اىتماـ يتزامف مع التكجو الجديد

لمحككمة التركيػة بإعطاء أىمية لمقػارة األفريقية سياسيان كاقتصاديا.2
أكال  .دكاعي عكدة اإلىتماـ التركي بإفريقيا
 .1دكاعي سياسية كاستراتيجية

يدا  ،بكصفيػا دكلة كبيرة تقع كسػط إقميػـ " "AFRO -EURASIAأفرك-أكراسيا ،
مكقعا فر ن
تحتؿ تركيا ن
بما يجعميا دكلة مركزية ذات ىكيات إقميمية متعددة غير قابمة لبلختزاؿ أك الحصار في ىكية أك منطقة
كاحدة ،شأنيا في ذلؾ شأف ركسيا كألمانيا كايراف كمصر ،كيمنح ىذا التككيف اإلقميمي المتعدد تركيا القدرة

عمى المناكرة كالحركة في أكثر مف إقميـ بشكؿ متزامف ،كيزيد مف نطاؽ تأثيرىا كنفكذىا ،حيث تميز مكانة

تركيا كدكلة مركزية مقارنة بالدكؿ القارية كالجزرية كالطرفية ك اليامشية كتحتؿ مكانة خاصة مقارنة بالدكؿ

المركزية األخرل ،بالنظر إلى ،أف تركيا ىي دكلة مركزية في أكثر مف إقميـ بشكؿ متزامف  .3كىك ما يطمؽ
اتساعا كعالمية بحكـ مكقعيا المثالي الذم يجعميا
عميو أكغمك'' ،أفرك -أكراسيا'' ،فتركيا تتمتع برؤية أكثر
ن
دكلة آسيكية كأكركبية في اآلف ذاتو ،مع قربيا مف أفريقيا عبر شرؽ المتكسط .كيترتب عمى ىذا المكقع
الجغرافي المثالي تأكيد مكانة تركيا كدكلة مركزية؛ كضركرة مراجعة بعض التكصيفات غير الدقيقة لمكانة
تركيا؛ فيي ليست مجرد دكلة جسر تربط بيف طرفيف ،كليست دكلة جبية في مكاجيات مع جميع األط ارؼ

كىي ليست بالطبع دكلة عادية ،أك مجرد دكلة طرفية كاقعة عمى حدكد العالـ االسبلمي كالغرب .4
فالخصائص الجيكسياسية كالتاريخية لتركيا ،تكفر ليا مقكمات الدكلة ذات العمؽ االستراتيجي كيتطمب تفعيؿ
1

Birol Aügun, and Mehmet Özkan. “Turkey‟s Opening to Africa.” The Journal of Modern African Studies,
Vol.48, no. 4, 2010, pp. 542–543.
2
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs website, at: http://www.mfa.gov.tr/turkey_africa_-solidarityand-partnership.en.mfa
3
أحًذ دأد أٔغهٕ  ،انؼًك اإلعرشاذٛج : ٙيٕلغ ذشكٛا ٔ دٔسْا ف ٙانغاحح انذٔنٛح  ،ذش  :يحًذ جاتش شهج ٔ ٙهاسق ػثذ انجهٛم  ،تٛشٔخ  :انذاس
انؼشتٛح نهؼهٕو َاؽشٌٔ  ،ه ، 2011 ، 2ؿ . 142
4
انًشجغ َفغّ  ،ؿ . 144
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مكانة تركيا كفاعؿ عػالمي ،كتكظيفيا ليذا العمؽ أف تتبنى سياسة خارجية نشطػة غير انعزالية )متنكعة
كمتعددة األبعاد( ال تقتصر عمى البعد الغربي كتتجاكز اىتماماتيا الحدكد المباشرة لتركيا مف أجؿ تشكيؿ

البيئة الخارجية عمى نحك يحقؽ المصالح التركية .

مما سبؽ يظير اف إدراؾ تركيا لمزايا مكقعيا الجيكسياسي الذم يسمح ليا بمعب ادكار متبايف ة عمى

مستكل دكائر جيكسياسية متعددة مف بينيا الدائرة اإلفريقية ،حيث سعت الحككمة التركية إلى بمكرة رؤية

تتعمؽ بتبكء دكر دكلي مؤثر كمتعدد األبعاد ،تعمؿ تركيا عمى اإلستفادة مف انتماءاتيا المتعددة جغرافيا ك
حضاريا كثقافيا كسياسيا مف اجؿ دعـ دكرىا الدكلي المؤثر في كؿ دائرة تنتمي ليا كتحقيؽ مصالحيا. 1

لعؿ الدافع التقميدم ألم دكلة مف التحرؾ صكب غيرىا مف الدكؿ ،سياسي أساسان ،كىك دافع يتعمؽ
ٌ

بتطكير العبلقة الثنائية ،كتكثيؼ الزيارات الرسمية كالمدنية ،كفتح السفارات كالقنصميات بما يخدـ المصالح

العميا لمدكلة كأىدافيا المتكخاة .كبالنسبة لتركيا ،جاءت عممية إعادة االعتبار ألفريقيا في السياسة الخارجية
كاف
التركية أكاخر التسعينيات مف اؿقرف الماضي بعد أف كضعت نصب عينييا تطكير العبلقة مع أفريقيا ،ؼ

أكؿ شيء فكرت بو -السيما بعد انعقاد القمة التركية -األفريقية عاـ  - 2008ىك تكسيع إطار العبلقات
2

الدبمكماسية ،كاإلكثار مف زيارات كبار المسؤكليف األتراؾ الى أصقاع القارة األفريقية.

كفعبلن شيد العاماف البلحقاف لمقمة  2010 - 2009افتتاح  15سفارة تركية جديدة في إفريقيا ،كىك ما

خططت لو تركيا في القمة لجعؿ عدد سفاراتيا  27سفارة بعد اف كانت  12سفارة قبؿ القمة كىك ما تحقؽ

فعبل ضمف إطار سياسة التكسع الدبمكماسي كالسياسي كاالقتصادم التركي في العالـ. 3

كيرل باحثكف ،أف ترجمة الركابط السياسية التي أقامتيا أنقرة مع أفريقيا عمكمان ،ىك جزء مف محاكلة

لخمؽ تفاعبلت جديدة مع كيانات أخرل غير االتحاد األكركبي ،كظير مردكدىا في الدكر الكبير الذم لعبتو
األصكات األفريقية أثناء التصكيت في مجمس األمف لمقعد العضك غير الدائـ في مجمس األمف الدكلي في

أكتكبر  ،2008حيث صكتت  51دكلة لصالح تركيا ،مف أصؿ  53دكلة أفريقية  ،كىذا يعني أف تركيا سعت
كسكؼ تسعى في المستقبؿ لبلستفادة مف الثقؿ التصكيتي األفريقي في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في

خدمة القضايا التركية .4بالمقابؿ لـ يأت تصكيت الدكؿ األفريقية لصالح حصكؿ تركيا عمى عضكية مجمس

األمف الدكلي بشكؿ عفكم أك عف طريؽ جيد عادم  .اذ طمبت الحككمة التركية عمى لساف كزير خارجيتيا
السابؽ عمي بابا جاف مف الدكؿ األفريقية مساندتيا في ىذا األمر ،بالتصكيت لصالح تركيا في مكاجية

منافسييا األكركبييف كىما النمسا كأيسمندا ،كفي المقابؿ كعدت تركيا الدكؿ األفريقية بأف تككف سندان قكيان

1

Mehmet Ozkan and Birol Akgun, “Turkey‟s Opening to Africa,” The Journal of Modern African Studies, Vol.
48, No. 4, 2010, pp. 526-528.
2
Ibid, p. 534.
3
Mehmet Ozkan and Birol Akgun, Op cit, p. 526.
4
New Vision, "What is Turkey‟s interest in Africa?", in : http://www.newvision.co.ug/news/131-blog-what-isturkey-s-interest-in-africa.aspx ,
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لقضايا القارة األفريقية المطركحة عمى مجمس األمف الدكلي في حاؿ حصكليا عمى مقعد غير دائـ في

المجمس .

1

جدكؿ ( ) 01سفارات تركيا جنكب الصحراء
الدكلة

العاصمة

تاريخ االفتتاح

تنزانيا

دار السبلـ

 18مام2009

ساحؿ العاج

أبيدجاف

 15نكفمبر2009

الكاميركف

ياكندم

 15يناير 2010

غانا

أك ار

 1فبراير 2010

مالي

باماكك

 1فبراير2010

أكغندة

كامباال

 28فبراير2010

انغكال

لكاندا

 2أبريؿ2010

مدغشقر

أنتاناناريفك

 21أبريؿ2010

زامبيا

لكساكا

 15فبراير2011

مكزمبيؽ

مابكتا

 15مارس2011

مكريتانيا

نكاكشكط

 15أبريؿ2011

كافؽ اإلتحاد اإلفريقي عمى أنضماـ تركيا بكصفيا – عضكا مراقبا –

 2003ثـ كافؽ عمى رفع

درجة عضكية تركيا الى شريؾ إستراتيجي عاـ  2008ك ىي نفس السنة التي عقدت فييا القمة التركية –

اإلفريقية ،بمشاركة قرابة  50دكلة إفريقية ،دالالت قكية عمى أف تركيا تطبؽ سياسة جديدة نحك القارة
السمراء ،تيدؼ إلى تعزيز العبلقات في شتى المجاالت .

2

 .2دكاعي إقتصادية ك إستثمارية

يبرز المحدد االقتصادم في طميعة المحددات األساسية ،بؿ لعمو األىـ بينيا جميعان إزاء التحرؾ

التركي صكب القارة األفريقية ذات المكارد الكبيرة كالمتنكعة ،كاألسكاؽ الكاعدة ،كفرص االستثمار غير

المتناىية كلتكضيح األمر ،فأف الضركرة تستدعي تكزيع ىذه المفردة عمى أكثر مف فقرة لتبياف االىتماـ

التركي بتكسيع فرص تحركيا االقتصادم  /االستثمارم /التجارم  ،السيما كأف القارة تشيد تنافسان حادان مف لدف

قكل آسيكية صاعدة مثؿ الصيف ،اليند ،الياباف ،ككريا الجنكبية ،إيراف ،فضبلن عف القكل األكركبية
كاألمريكي.3

كال ريب أف تركيا تدرؾ ،كىي تتحرؾ صػكب أفريقيا ،أىمية مكقعيا كقيمتيا اإلستراتيجية ،كما أنيا

تعي أىميتيا االقتصادية كثقميا في المكازيف التجارية ضمف محيطيا اإلقميمي ،بؿ كالعالمي ،فتركيا اليكـ،
1

Ali Babacan‟s speech to the group of African countries, New York, 24 July 2008, at
http://africa.mfa.gov.tr/speech-by-h_e_-babacato-the-group-of-african-countries-at-the-un_-24-july-2008.en.mfa
2
Tom Wheeler. “Ankara to Africa: Turkey‟s Outreach since 2005.“ South African Journal of International
Affairs, Vol. 18, no. 1 , 2011, pp. 43–51.
3
Ibid., p. 55.
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ىي كاحدة مف بيف مجمكعة العشريف الدكؿ العشركف األفضؿ اقتصاديان في العالـ ،كيأتي ترتيبيا في المرتبة

 18بعد ىكلندا . 1كتمثؿ أفريقيا سكقان كاعدة كجديدة أماـ الصادرات التركية .لذا سعت تركيا منذ نياية عقد

التسعينيات مف القرف الماضي الى بناء جسر دكلي بينيا كبيف القارة اإلفريقية ،بيدؼ إيجاد منفذ جديد أماـ
بعد أف كاف إجمالي التبادؿ التجارم بيف تركيا كالقارة األفريقية في عاـ  ، 2003نحك 4.5
المنتجات التركية ،ؼ
مميار دكالر ،قفزت الصادرات التركية الى  17.5مميار دكالر أمريكي في عاـ .2 2015

جدكؿ ) ( 02يكضح حجـ التبادؿ التجارم بيف تركيا كدكؿ القارة اإلفريقية خبلؿ السنكات2009-1999
الصػػادرات
2004
2003

2005

2006

2007

2008

2009

1150

1267

1577

2203

2544

3097

4030

5850

7447

371

430

554

765

1087

1469

1947

3212

2732

السنكات

2000 1999

2001

2002

شماؿ إفريقيا

1087 1344

إفريقيا جنكب

311

285

الصحراء

1379 1655

المجمكع

1521

1697

2131

2968

3631

4566

5976

9062

10179

ال ػكاردات
2257 1404

شماؿ إفريقيا
إفريقيا جنكب

283

457

2115

2138

2519

3231

4212

4878

3616

5267

3542

704

558

820

1589

1835

2526

3168

2503

2158

الصحراء
المجمكع

2714 1687

2819

2696

3338

4820

6047

7405

6784

7770

5700

المصدر Turkish PM, Under secretary of Foreign Trade website, http://www.dtm.gov.tr :


الكحدة مميكف دكالر أمريكي .

ك قد دخمت تركيا بيف شركاء تنمية القارة األفريقية  ،مستخدمة في ذلؾ دكافع عدة ،منيا :
أ .االستعانة بالككالة التركية لمتنمية كالتعاكف الدكلي  ، TIKAكىي ككالة الحككمة التركية في مجاؿ
التعاكف اإلنمائي ،كيكجد ليا مكاتب لمتنسيؽ في  20بمدان  ،كتعمؿ في العديد مف البمداف في أفريقيا
كآسيا كأكركبا ،كتقدـ المساعدات التنمكية لمدكؿ الشريكة مف خبلؿ مشاريعيا كأنشطيا.3

ب .اإلفادة مف أعماؿ ككنفدرالية رجاؿ األعماؿ كالصناعييف األتراؾ ،المعركفة اختصا انر بالمغة التركية،
إبسـ

TUSKON

التي تعمؿ عمى تنظيـ اجتماعات سنكية تضـ رجاؿ األعماؿ كرؤساء الغرؼ

1

International
Monetary
Fund
World
Economic
Outlook
(April
2018),
at:
=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo2C672&s=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a
2
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs website, at: http://www.mfa.gov.tr/turkey-africarelations.en.mfa
3
Hakan Fidan and Rahman Nurdun, "Turkey's Role in the Global Development Assistance Community: The
Case of TlKA (Turkish International Cooperation and Development Agency)," Journal of Southern Europe and
the Balkans 10, no. 1, 2008, pp. 93-96.
انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

72

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

التجارية في تركيا كالدكؿ األفريقية ،منيا المقاء الثالث الذم استضافتو اسطنبكؿ تحت رعاية كدعـ
كزار التجارة كالشؤكف الخارجية التركية ،بيف  17- 3مام .12008

ج .االعتماد عمى عضكيتيا في البنؾ األفريقي لمتنمية )أكبر مؤسسة مالية أفريقية( كىك البنؾ الذم قبؿ
عضكية تركيا مما يمكنيا مف المساىمة في رأس ماؿ البنؾ  ،كمف ثـ دعـ عمميات تركيا

االقتصادية في القارة.2

د .إنشاء المنتدل التركي اإلفريقي ،كىك منتدل يعقد بشكؿ دكرم عمى أعمى المستكيات بيف
الطرفيف ،لتعزيز ك متابعة عبلقات الطرفيف في المجاالت المختمفة. 3

جدكؿ ) ( 03يكضح حجـ المبادالت التجارية مع بعض الدكؿ االفريقية بيف2012-2006

الدكلة

2012

2006
الصادرات

الكاردات

المجمكع

الصادرات

الكاردات

المجمكع

جنكب إفريقيا

598

1793

2391

382

1290

1672

نيجيريا

83

380

463

439

113

552

غانا

33

57

90

224

303

527

إثيكبيا

92

24

116

395

47

442

السكداف

217

8

225

280

11

291

ما يشغؿ تركيا حاليان ،ىك أف تسد حاجتيا مف مكارد الطاقة األحفكرية ) النفط كالغاز الطبيعي (

يقي أف تككف ظيي ار لتركيا في سد حاجاتيا الطاقكم ػة
التي يكاد ينعدـ كجكدىا في تركيا .كىنا يمكف ألفر ا
بأسعار تفضيمية ،حيث يشكؿ النفط  % 44مف استيبلؾ تركيا لمطاقة .كتنتج تركيا حكالي  5.2مميكف طف

مف النفط الخاـ سنكيان ،كىك ما يعادؿ  7%مف استيبلكيا لمنفط حاليان ،اذ تستيمؾ تركيا حكالي  30مميكف طف،
كمف ثـ فأف تركيا تكاجو عج انز نفطيان مقداره  93 %مف حاجاتيا السنكية الفعمية .4

االتجاه التركي نحك أفريقيا لمبحث عف المكارد الطبيعية ،كفي مقدمتيا النفط ككذلؾ الغاز الطبيعي،

ال يبدك ضركريان حسب ،كانما ممحان لمحصكؿ عمى ىذه الطاقة الثمينة ،السيما كأف أفريقيا تنتج ما يزيد عف

 10مميكف برميؿ يكميان مف النفط كبما يعادؿ  11 %مف اإلنتاج النفطي العالمي كفقان ألرقاـ األعكاـ - 2010
 .2015كتممؾ مف االحتياطي  80مميار برميؿ كفقا لتقديرات األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية ،بما يعادؿ %8

1

Volkan Ipek and Conca Biltekin,”Turkey's foreign policy implementation in sub- Saharan Africa: A postinternational approach,” New Perspectives on Turkey, Vol.49, September 2013, p. 140.
2
Mehmet Ozkan and Birol Akgun, Op cit, pp. 533-535.
3
Volkan Ipek and Conca Biltekin, Op cit, p. 134.
4
”David Shinn, “Turkey‟s Engagement in Sub-Saharan Africa Shifting Alliances and Strategic Diversification,
research paper, Chatham House: The Royal Institute of International Affairs, September 2015, p. 10.
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مف االحتياط العالمي الخاـ .1كؿ ىذه األرقاـ كالمعطيات الخاصة بالنفط كالغاز تشجع تركيا عمى فتح المزيد

مف المنافذ االقتصادية صكب أفريقيا  ،السيما كأف حاجة تركيا الى الطاقة في ازدياد مستمر في ضكء

معدالت النمك االقتصادم الذم تشيده تركيا حاليان ،كالتي ال تقؿ عف  %5سنكيا ك ىي احدل أعمى معدالت
النمك االقتصادم عالميا.

 .3دكاعي ثقافية ك حضارية

ال يزاؿ البعد الثقافي التركي -األفريقي لمعبلقات عمى طريؽ مزيد مف االىتمامات ليس لتركيا فحسب

يض .كذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى إقامة حكار تركي -أفريقي ،بيدؼ تقميؿ الفجكة الثقافية ،
كانما ألفريقيا أ ا

كخمؽ مكقؼ مكحد إزاء ما يسمى بصراع الحضارات ،عبر إقامة مراكز ثقافية في كؿ مف الجانبيف ،كزيادة
برامج تعميـ المغة التركية في الدكؿ األفريقية.2

بالتكازم مع تمؾ المسارات الثنائية ،دشنت تركيا مسا انر جماعيان جديدان تحاكؿ مف خبللو تأطير

عبلقاتيا مع مختمؼ الدكؿ اإلفريقية ك ىك المجتمع المدني األفريقي ،حيث تعدىا تركيا شريكان أساسيان في

تدعيـ العبلقات الثنائية كمف أجؿ تنمية إفريقيا في كؿ المجاالت حيث تقرر خبلؿ أعماؿ ىذا المنتدل
تككيف مجمكعات عمؿ تشمؿ مكاضيع المساعدات اإلنسانية كالتنمكية كمكافحة الفقر ،كالبنية التحتية،

كالتعميـ ،كالثقافة كالشبيبة ،كالمرأة كفعاليات العائمة ،كالصحة ،كسبلمة الغذاء كالماء ،كالبيئة ،كالعمـ
كالتكنكلكجيا ،كحقكؽ اإلنساف كاإلدارة الجيدة ،كالسبلـ كاألمف ،كستجتمع ىذه المجمكعات مرة كؿ عاميف

لتراقب الفعاليات المحققة في إطار برنامج العمؿ ،فضبلن عف كضع المخططات لما يجب القياـ بو كتأميف
التعاكف المشترؾ لمؤسسات المجتمع المدني التركية كاإلفريقية عمى حد سكاء  .3كعميو تسعى تركيا لتكسيع

دائرة تعاكنيا كنفكذىا مع أفريقيا عبر أدكات عدة ،مف بينيا منظمة التعاكف اإلسبلمي ،التي تكؿت شخصية
تركية أمانتيا العامة ،ممثمة بالبركفسكر كماؿ الديف إحساف أكغمك  .2014- 2004كىي المنظمة التي يأتي

في طميعة أىدافيا " :تعزيز التضامف اإلسبلمي بيف الدكؿ األعضاء كتعزيز التعاكف بينيا في المجاالت

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالعممية كفي ضكء ىذه األىداؼ ،تـ تكقيع االتفاقية العامة لمتعاكف

االقتصادم  ،كاالتفاؽ اإلطارم لنظـ األفضميات التجارية بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة ،كاتفاقية تشجيع
كضماف االستثمار .4

ثانيا  .أدكات التغمغؿ التركي في إفريقيا
1

The race for oil and gas in Africa, at: https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/10/race-oil-gasafrica-161020104953200.html
2
Volkan Ipek and Conca Biltekin, Op cit, p. 145.
3
Mahamat K. Dodo, Understanding new Turkey-Africa Relations: Rationale and Challenges, Journal of
Alternative Perspectives in the Social Sciences, Vol. 7, No 4, 2016, pp. 612-615.
4
See : https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en
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 .1جاذبية النمكذج السياسي كاالقتصادم

يعكد جانب كبير مف الجاذبية الشعبية كالنخبكية التي تحظى بيا تركيا إلى النمكذج الذم تقدمو

مف حيث االنفتاح عمى الغرب ،كالتناكب السممى عمى السمطة بيف أحزابيا السياسية كالتقدـ االقتصادم

الذل أحرزتو تحت قيادة حزب "العدالة كالتنمية" ،بحيث أصبحت االقتصاد رقـ  18عمى العالـ مف حيث
حجـ الناتج المحمى اإلجمالي مع آفاؽ أكسع لمنمك في العقكد القادمة ،ككميا اعتبارات كعكامؿ ما كاف

لتركيا أف تحظى بيا دكف ارتباط عميؽ مع الغرب  .1كذلؾ المكقع االستراتيجي لتركيا كممر بيف أكربا

كآسيا كبنظاميا السياسي كتراثيا الثقافي القديـ كبإنجازىا االقتصادم كالسياسي المتصاعد كارتباطيا مع
الدكؿ األكربية مف خبلؿ عضكيتيا في مجمكعة العشريف كمنظمة التعاكف كالتنمية كحمؼ شماؿ

األطمسي ،الذم جعميا إحدل القكل الصاعدة ،يؤىميا لمعب دكر استراتيجي مبادر إال أف ذلؾ يتكقؼ مدل

قدرتيا في تعريؼ دكرىا في إفريقيا كفؽ منظكر استراتيجي يكفر رؤية شاممة تستطيع التعامؿ مع مجمؿ

األكضاع اإلفريقية كمنيا األكضاع السياسية كاألمنية كالبيئية فضبلن عف تمبية أكضاع التكازف

االستراتيجي الدكلي كالحاجة لممكارد كيعبر عف المسئكلية تجاه مستقبؿ األجياؿ القادمة كيمبي تطمعات

القارة السمراء في إطار المصالح االستراتيجية كالفمسفة التي تؤسس ألمف اإلنساف اإلفريقي كتحقيؽ

المصالح االستراتيجية العادلة إلفريقيا في ظؿ احتراـ اليكية اإلفريقية كاسناد ثقافي ككجكد لكعي مشترؾ

بيف الطرفيف ،مما يسيـ في تحقيؽ المصالح اإلفريقية كاعطاء دكر مركزم لتركيا ككسيط يمكف أف يككف

مقبكالن بيف الشماؿ كالجنكب.2

ك تعبر النقاط التالية عف األبعاد كالسياسات التي تحكـ العبلقة االستراتيجية بيف تركيا كافريقيا كالتي

ظمت مفقكدة في عبلقات اآلخريف بإفريقيا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التكازف بيف المصالح االستراتيجية لتركيا كالمصالح اإلفريقية .

العمؿ بمبدأ ربط المصالح استراتيجيان لمدخؿ ميـ لتحقيؽ كتأميف ىذه المصالح .

ضخامة المصالح كما يدكر حكليا مف استراتيجيات لقكل كبرل قد يتطمب التفكير في تأسيس

ترتيبات استراتيجية مع دكؿ أخرل في إطار الشراكة مع إفريقيا .
تعزيز الثقة المتبادلة كالتكاصؿ السياسي كالثقافي .
اعتماد منيج االستفادة المتبادلة.
دعـ جيكد تأسيس الحكـ الراشد كنشر مفيكـ كثقافة كسمكؾ الدكلة .
دعـ تحقيؽ التنمية السياسية كاعتماد معامبلت تحترـ سيادة الدكلة كمصالحيا في ظؿ شفافية
تحكـ النشاط التركي في إفريقيا .
1

”Mehmet Özkan, “A New Actor or Passer-By? The Political Economy of Turkey‟s Engagement with Africa,
Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 14, Issue 1, pp. 113-114.
2
Mehmet Ozkan, “Turkey‟s Religious and Socio-Political Depth in Africa: Emerging Powers in Africa,” LSE
IDEAS Special Report , UK: London School of Economics, no. 16, 2013, pp. 45- 50.
انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

75

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

.8
.9

تقديـ مساعدات خالية مف أية شركط سياسية إلفريقيا خاصة في مجاؿ البنى التحتية.
تأسيس الرؤية االستراتيجية كالمرحمية في إفريقيا بمشاركة األفارقة .

 .10اعتماد قيـ كمبادئ كمرتكزات ىادية لبلستراتيجية التركية في إفريقيا تقكـ عمى احتراـ الثقافة
اإلفريقية. 1
أ.

احتراـ امف اإلنساف اإلفريقي كالسعي لتحقيقو .

ب .اعتماد مبدأ عدـ التدخؿ في شئكف اآلخريف .

ج.
.11
.12
.13
.14
.15
.16

المحافظة عمى البيئة في إفريقيا .

السعي لبمكرة رؤية استراتيجية مشتركة تقكدىا الحككمات كالتركيز عمى مشركعات مفتاحية .
اعتماد سياسة تحقيؽ قيمة مضافة لصالح إفريقيا بما يشممو ذلؾ مف نقؿ التقانة المتطكرة.
دعـ األمف كاالستقرار في إفريقيا كعدـ انتياج سياسات أك ممارسات تخالؼ ذلؾ.
العمؿ مف خبلؿ تأسيس أنظمة مركزية النطبلؽ التعاكف التركي اإلفريقي .

تعميؽ الكجكد في األسكاؽ اإلفريقية عبر الشراكة كتنمية كتطكير المنافع المتبادلة. 2
تأسيس صناعات نيائية بإفريقيا بما يحقؽ القيمة المضافة إلفريقيا  ،خاصة كاف تركيا تتميز

عف الصيف فيما يمي مشكمة االنفجار السكاني كبالتالي ال تكجد ضغكط كما ىك الحاؿ في الصيف

إلرساؿ عمالة إلى إفريقيا .
.17

انطبلؽ الصناعات التركية مف إفريقيا حيث كفرة المكارد في ظؿ سياسات اقتصادية مناسبة
كتاميف التقانة الحديثة كالخبرة  ،كفي ظؿ الفمسفة المقترحة  ،مما يعني إنتاج بجكدة عالية كتكمفة
منافسة مما يميد لدخكؿ السكؽ العالمي بارتياح فضبلن عف تاميف قاعدة داخمية في إفريقيا مف
الرضا الذم يؤسس الستدامة النجاح .

.18
.19

االىتماـ بالزراعة كالصناعة الغذائية كالصناعة الزراعية بجانب مجاؿ الطاقة كالمعادف
كالخدمات .

استيفاء ترتيبات استراتيجية مف خبلؿ مبدأ ربط المصالح حكؿ األراضي الزراعية كالمياه

بالتنسيؽ مع السكداف  ،بغرض استيداؼ استراتيجية في مجاؿ الغذاء .

 .20تأسيس فمسفة اقتصادية مشتركة تقكـ تحقيؽ ارتباط لتركيا بالقكاعد الشعبية التي ستشكؿ فيما بعد
الترتيب االستراتيجي األكثر ضمانان لحماية المصالح التركية في العقكد القادمة ،3كذلؾ كما يمي :

1

Mahamat K. Dodo, Op cit, pp. 632-634.
The Guardian, “How Turkey is emerging as a development partner in Africa.” April 10th, in:
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/apr/10/turkey-developmentpartner-africa
3
Numan Hazar, “The future of Turkish–African relations,” Dis Politika-Foreign Policy, vol. 25, no. 3-4 , 2000,
pp. 107-108.
2
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أ .تأسيس فمسفة اقتصادية تقكـ عمى تكفير فرص العمؿ لؤلفارقة كتؤسس لعبلقات اإلنتاج
بيف صغار المنتجيف كالشركات الكطنية كالعالمية  ،عمى غرار تجربة شرؽ آسيا .

ب .تأسيس فمسفة تقكـ عمى تنمية المجتمع بما في ذلؾ تنمية المكارد البشرية كرفع القدرات.

ج .اإلسياـ في تحقيؽ التنمية المستدامة كزيادة القكل الشرائية كتحسيف مستكل المعيشة.
د .تأسيس فمسفة اقتصادية تربط االستثمار بالمسئكلية االجتماعية بصكرة مباشرة .
ق  .تشجيع الصناعات الصغيرة كالكسيطة .
ػ

 .21السعي لتأسيس مناخ استثمار يشمؿ سياسات تمكف مف المنافسة دكليان  ،يشمؿ ذلؾ الضرائب
كالرسكـ المزدكجة .

 .22دعـ الجيكد اإلفريقية لتطكير طرؽ تنمكية تناسب خصكصياتيا الكطنية.

 .23االىتماـ ببناء نظـ المعمكمات اإلفريقية عمى أف يشمؿ ذلؾ إنتاج خرائط المعادف .

 .24تشجيع القطاع الخاص التركي كفؽ شركط تضمف قدرتو عمى اإلنتاج كفؽ مكاصفات كتكمفة
منافسة عالميان كىي:

أ .امتبلكو لمقدرة اإلدارية كالقدرة عمى تطبيؽ نماذج متطكرة مف أساليب إدارة األعماؿ .
ب .امتبلكو التقنيات المتقدمة في اإلنتاج.

ج .امتبلؾ التمكيؿ الكافي ) الحاجة الرأسمالية كرأس الماؿ العامؿ (.

 .25تشجيع العمؿ الطكعي التركي الخيرم الشفاؼ في إفريقيا كتأسيس شراكة بيف الحككمة التركية
كمنظمات العمؿ الطكعي في تركيا لمساعدة الدكؿ اإلفريقية في مجاالت التنمية االقتصادية

كاالجتماعية .1

 .26دعـ البحث العممي خاصة فيما يمي تنمية كتطكير إفريقيا ،كاالستغبلؿ المثالي لممكارد كتطكيرىا
كتنميتيا .

 .27االىتماـ بدراسات السكؽ اإلفريقي لمتعرؼ بدقة عف حاجتو. 2
 .2االنخراط في المنظمات اإلقميمية كالدكلية :

في إطار سعي تركيا الستعادة نفكذىا السابؽ في محيطيا اإلقميمي كفي العالـ؛ فإف تركيا تستخدـ

ظ ٌّـ مف دكرىا  ،كأف تككف مظمة لمعمؿ
أدكات لذلؾ ،منيا منظمة المؤتمر اإلسبلمي التي تريد تركيا أف تع ٌ
 57دكلة  ،منيا عدة دكؿ إفريقية  ،أكغندا كبنيف
المشترؾ مع دكؿ العالـ اإلسبلمي البالغ عددىا
كبكركينافاسك كتكغ ك كتشاد كجيبكتي كالسنغاؿ كالصكماؿ كالجابكف كجامبيا كغينيا كغينيا بيساك كجزر

Numan Hazar, op cit, pp. 109-111.
Ibid.,
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القمر كالكاميركف كككت ديفكار كمالي كمكريتانيا كمكزمبيؽ كالنيجر كنيجيريا،

حيث حرصت تركيا عمى
1

أف يككف رئيس ىذه المنظمة تركيان ،كىك أكمؿ الديف إحساف أكغمك منذ عاـ .2004

كما تحاكؿ تركيا أيضان أف تبسط نفكذىا عمى المنظمات اإلقميمية ،فقد استطاعت أف تحصؿ عمى

صفة «شريؾ استراتيجي» بمنظمة الكحدة اإلفريقية ،باإلضافة إلى المؤسسات األخرل التي سبؽ اإلشارة
إلييا ،كبذلؾ تحاكؿ تركيا أف تربط عدة شراييف ميمة بينيا كبيف إفريقيا ،لتزيد مف قكتيا الناعمة كتبادليا

التجارم مع القارة السمراء ،كالذم مف شأنو أف يعيد اكتشاؼ تمؾ الدكلة المسممة إلفريقيا مرة ثانية بعد أف
تجاىميا المسممكف منذ انييار الخبلفة العثمانية كتبدؿ األكضاع الدكلية منذ الحرب العالمية األكلى،

ككذلؾ مف شأنو أف يعيد بعضان مف قكة المسمميف في مكاجية مشاريع التنصير كاحتكار الثركات في تمؾ

القارة التي تبمغ نسبة المسمميف بيا  ،%47بإجمالي  462مميكف مسمـ .2

كتمؾ العبلقات المتجددة بيف تركيا كافريقيا تعيد ربطيا مرة ثانية بالعالـ اإلسبلمي ،كتيدخميا في

بؤرة االىتماـ مف جديد ،عف طريؽ الشراكات التجارية كاالقتصادية ،حيث إف مظمة المؤتمر اإلسبلمي
كحدىا ال تكفي دكف أف يتـ ربط الدكؿ اإلسبلمية بشبكة مف المشركعات التنمكية كالتجارية كاإلنسانية،

كيمكف أف يمثؿ الكجكد التركي عامؿ ثقؿ مكازنان لممشاريع الغربية التي تيدؼ إلى نيب ثركات القارة.3

نالت تركيا في  12أبريؿ  2005صفة مراقب في االتحاد اإلفريقي ،ككمفت سفارتيا لدل أديس

أبابا في  5مام  2005لتككف السفارة التركية المعتمدة لدل االتحاد اإلفريقي  .كأعمف االتحاد اإلفريقي في

 10ديسمبر  2008بإعبلف تركيا شريكا استراتيجيا لو  .كاعتمدت تركيا سفارتيا في أبكجا لدل المجمكعة

االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا ) (ECOWASاعتبا ار مف مايك  ،2005كما أف تركيا التي انضمت إلى
منتدل الشركاء الدكلي التابع لمييئة الحككمية الدكلية لمتنمية )إيجاد( في يكنيك

 ،2008قامت باعتماد

سفارتيا في دار السبلـ لدل مجمكعة دكؿ أفريقيا الشرقية  EAC.كجرل المصادقة أثناء اجتماع المانحيف
الذم عقد يكمي  15- 14مام  2008عمى الطمب الذم تقدمت بو تركيا في فبرام ر  2008مف أجؿ نيؿ
عضكية بنؾ التنمية األفريقي كصندكؽ التنمية األفريقي ،كبذلؾ أصبحت تركيا العضك الػ

التنمية األفريقي مف خارج أفريقيا.4

كأعمف االتحاد األفريقي تركيا شريكا استراتيجيا في عاـ

 25في بنؾ

 ،2008كعقدت قمة التعاكف بيف تركيا

كأفريقيا األكلى في نفس العاـ في اسطنبكؿ ،بمشاركة  49دكلة أفريقية كممثمي  11منظمة إقميمية كدكلية
مف ضمنيا االتحاد األفريقي .كشيدت القمة اعتماد عددا مف الكثائؽ باإلجماع تتضمف“ :إعبلف إسطنبكؿ

1

The OIC And Turkey, at : http://www.tasam.org/en/Icerik/3209/the_oic_and_turkey
Zeynep Atalay, "Civil Society as Soft Power: Islamic NGOs and Turkish Foreign Policy," in Turkey Between
Nationalism and Globalization, ed. Riva Kastoryano, New York: Routledge, 2013, p. 533-536.
3
Ibid., p. 538.
4
Mahamat K. Dodo, op cit, p 617.
2
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لمتعاكف التركي األفريقي :التعاكف كالتضامف مف أجؿ مستقبؿ مشترؾ” ك”

األفريقية”.1
كفي عاـ

إطار التعاكف لمشراكة التركية

 ، 2009كاف يكجد فقط  12سفارة تركية في أفريقيا ،كزاد العدد إلى

 ، 2017كيقابؿ ذلؾ تزايد عدد السفارات األفريقية في أنقرة التي كصمت

 41سفارة عاـ

في نفس السنة إلى  32سفارة،

مقابؿ  12سفارة فقط قبؿ خمس سنكات  .2كمف المقرر أف تبدأ الممثميات التركية بالعمؿ في كؿ مف غينيا

كبكركينا فاسك كالنيجر كتشاد كغامبيا كناميبيا كالغابكف كالتي تقرر افتتاح سفارات فييا  .كتنظـ تركيا سنكيا

فعالية “يكـ أفريقيا” بتاريخ  25مام مف كؿ عاـ ،كما تكلي تركيا أىمية كبيرة إلحبلؿ السبلـ كاالستقرار
في أفريقيا ،انطبلقا مف عضكيتيا غير الدائمة في مجمس األمف الدكلي.

كأعمنت تركيا خبلؿ المؤتمر الدكلي لممانحيف المنعقد في القاىرة  21مارس  2010مف أجؿ إعادة

إعمار دارفكر كتنميتو برئاسة مشتركة مف تركيا كمصر ،أنيا ستقدـ في الفترة ما بيف

 2015- 2010ما

يقارب  70مميكف دكالر كمساعدات لدارفكر تخصص غالبيتيا لممجاالت الصحية كالزراعية كالتعميمية،
فيما تعيد المشارككف بتقديـ مساعدات لدارفكر بقيمة  800مميكف دكالر .3

 .3الدبمكماسية الصحية :

شكؿ القطاع الصحي ،جانبا ميما آخر مف المساعدات اإلنسانية التركية إلى البمداف

األفريقية،

حيث كقعت تركيا اتفاقيات التعاكف الصحي مع  17دكلة أفريقية  .في الفترة ما بيف  2010 – 2007أدل

حكالي  500طبيب تركي كأكثر مف  100عامؿ في المجاؿ الصحي خدمات صحية في كؿ مف السكداف
كأثيكبية كالصكماؿ كالنيجر كبنيف كغانا كتشاد كتكغك كغينيا بيساك ككينيا كمالي كأكغندة كمكريتانيا

كالسنغاؿ كتنزانيا كالكاميركف .كفي ىذا اإلطار عالج األطباء األتراؾ أكثر مف

 280ألؼ مكاطف أفريقي

كأجركا عمميات جراحية ألكثر مف  53ألؼ مكاطف أفريقي  .ككمثاؿ عمى ذلؾ ،في إطار " اؿمشركع

االفريقي لمكافحة مرض الساد"  Africa Cataract Projectالذم تـ تنفيذه في  4بمداف )النيجر كالصكماؿ

كاثيكبيا كالسكداف( ،بالتعاكف مع منظمات غير حككمية تركية ،تـ اجراء عمميات جراحية عمى ما مجمكعو

 21.600مريض في العاـ الماضي فقط.4

1

Ibid., p 618.
Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs website, at: http://www.mfa.gov.tr/turkey-africarelations.en.mfa
3
IHH Humanitarian Relief Foundation, at: https://www.ihh.org.tr/en/news/new-homes-for-refugees-in-darfur3010
4
IHH Humanitarian Relief Foundation, at: https://www.ihh.org.tr/en/news/we-reached-the-goal-100-thousandcataract-surgeries
2
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 .4المراكز الثقافية ك البعثات الطبلبية :

بيف سنكات  2014- 1991قامت تركيا بتخصيص منح دراسية لما يفكؽ  4380طالب أفريقي،

كفي العاـ الدراسي  2016- 2015خصصت منح دراسية

 1239طالب في مجاالت شيادة الدراسة

طالبا في
حاليا بالجامعات التركية حكالي 5437
الجامعية كالدراسات العميا كاألبحاث كالمغات .يكجد
ن
ن
جامعيا كباحثا مف الدكؿ األفريقية .كما شارؾ حكالي  200دبمكماسي أفريقي
التعميـ العالي ك  116أستا نذا
ن
لغاية اآلف في "البرنامج التعميمي الدكلي لمدبمكماسييف الشباب" الذم تنظمو األكاديمية الدبمكماسية التابعة
لك ازرة خارجية الجميكرية التركية منذ عاـ .11992

ثالثا  .مستقبؿ العالقات التركية اإلفريقية

إف تبني تركيا لتكجو استراتيجي يعزز مف فرص تحقيؽ مصالح افريقية عادلة مف شأنو أف يتيح

لتركيا الفرصة لمعب دكر محكر في اؿمجاؿ االقتصاد م ،إذ أف االرتباط كفؽ أسس استراتيجية مع إفريقيا

يتيح لتركيا التميز بمزايا إفريقيا الجيكستراتيجية كامتبلؾ احد مفاتيح الصراع االستراتيجي المتمثؿ في إنتاج
المعادف االستراتيجية  ،إال انو يجب اإلشارة إلى أف ضخامة التنافس الدكلي حكؿ إفريقيا يحتـ عمى تركيا
إسناد شراكتيا مع إفريقيا بترتيبات استراتيجية مع دكؿ أخرل مف خبلؿ مبدأ ربط المصالح  ،كقد يتيح

الكضع الجيكسياسي لتركيا في أكربا إتماـ الترتيبات مع بعض الدكؿ األكربية خاصة كاف دكؿ االتحاد

األكربي لـ تخفي رغبتيا في إنياء سيطرة الصيف عمى العناصر النادرة التي تستخدـ في تصنيع منتجات

التكنكلكجيا المتطكرة كسعييا لتكفير بدائؿ جديدة كاحتماالت سيطرتيا مستقببلن عمى إنتاج بعض المعادف

االستراتيجية.

إف انفتاح تركيا عمى إفريقيا معد جزنءا ال يتج أز مف إعادة التعريؼ الجديد لسياسة تركيا الخارجية،
كعمى المنظكر األكسع فإف األزمة االقتصادية العالمية التي حدثت عاـ  2009شددت عمى أىمية تنكيع

األسكاؽ التركية ،كأثبتت أف بناء عبلقات مع إفريقيا يتكسطيا العرب كانت خطكة جيدة  ،كأنيا أفادت تركيا
كثيرا ،يلبعد األسكاؽ اإلفريقية عف اىت اززات أسكاؽ الماؿ العالمية الكبرل ،فكاف االستثمار في إفريقيا أكثر
ن
أمنا مف بمداف أخرل حكؿ العالـ ،لذا مف المتكقع أف تتزايد الشراكة التركية اإلفريقية في السنكات القادمة
ن

مف أجؿ تحقيؽ المصالح التركية السياسية كاالقتصادية ,كألىداؼ سياستيا الخارجية الجديدة  .كعمى الرغـ

مف النجاحات التي حققتيا تركيا في تطكير عبلقاتيا مع الدكؿ االفريقية اال أف حضكرىا مقارنة مع بقية
الدكؿ الغربية كالصيف كايراف مازاؿ ضعيفا مما يجعؿ ىذه العبلقات االفريقية التركية تمر بتحديات اىميا

التنافس العالمي عمى القارة االفريقية خصكصا بيف فرنسا كالصيف كالكاليات المتحدة كايراف كالياباف

1

Student Selection and Replacement Center (OSYM), Book of Statistics of Higher Education in Turkey, at:
http://osym.gov.tr/belge/1-128/sureli-yayinlar.html
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كركسيا كايطاليا كاسرائيؿ الذيف نجحكا بشكؿ كبير في الييمنة عمى مصادر الثركات الطبيعية كاالقتصادية
في افريقيا كعزز حضكرىـ مف الناحية االستراتيجية كفؽ قاعدة مف يممؾ االقتصاد يستطيع اف يتحكـ في

اتيجي أك بعبارة أخرل التحكـ في مكاطف النفكذ كالييمنة .1
الخارطة الجيك -استر ة

كىذا الحضكر الكبير لمقكل الدكلية المنافسة يعد تحديا كبي ار بالنسبة الى تركيا التي تحتاج أف

تنتيج سياسة خارجية فعالة في كسب عبلقات ديبمكماسية مع كؿ الدكؿ االفريقية خصكصا أف ىناؾ

مشتركات تاريخية كحضارية بينيا كبيف أغمب الدكؿ االفريقية حيث مازاؿ األفارقة ينظركف الى الدكلة
العثمانية نظرة إيجابية كال ينظركف الييا عمى أنيا دكلة استعمارية مثمما ىك الحاؿ الى بقية الدكؿ الغربية

األخرل التي تتنافس في افريقيا مثؿ فرنسا كالكاليات المتحدة كغيرىا .كىذه النظرة االيجابية تجاه تركيا

تعد نقطة بالنسبة الييا يجب استثمارىا بشكؿ فعاؿ كايجابي.2

لعؿ التحدم الثاني كاألىـ ىك الحركب الداخمية المكجكدة في القارة كخصكصا المسألة الميبية التي

تيدد أمف افريقيا كاستقرارىا مما يتحتـ عمى تركيا أف تعمؿ بشكؿ جدم عمى المساىمة كطرح مبادرة

حقيقية النياء النزاع كالحرب األىمية في ليبيا التي تعد الدكلة االكلى التي تممؾ ثركات نفطية كبيرة جدا

ككذلؾ النحاس كالذىب كاليكرانيكـ اضافة الى الخط الساحمي الذم يبمغ  2000كمـ عمى البحر المتكسط

مقاببل الى تركيا.3
يدرؾ

صناع القرار في تركيا مدل خطكرة ىذا التحدم  ،مف اجؿ النجاح في الدخكؿ الى الساحة

االفريقية لمتنافس مع بقية القكل ا لكبرل المييمنة عمى ىذه القارة الغنية .تفضؿ تركيا اف تتعامؿ مع

الشعكب االفريقية بـ قاربة إنسانية ذات ابعاد براغماتية مختمؼ تماما عف اؿ مقاربات االستعمارية التي
راكمت فائؽ القيمة الحضارم لصالحيا مف القارة السمراء  .فعمى سبيؿ المثاؿ اف حجـ النشاطات االغاثية
التي تقدميا تركيا االف في عدة دكؿ افريقية كعمى رأسيا منظمة االغاثة االنسانية التركية

 IHHتفكؽ

بكثير حجـ العمؿ االغاثي التي تقكـ بيا كؿ ىذه الدكؿ الغربية المتنافسة كىذا في الحقيقة يخمؽ سمعة

طيبة لدل قادة القارة السمراء كلدل شعكبيا كيسيؿ لتركيا الدخكؿ بشكؿ قكم في الساحة االفريقية عمى

كافة مستكياتيا كمجاالتيا.4

لعؿ التحدم الثالث األ كبر ىك عممية اليجرة التي تشيدىا القارة االفريقية مف أبنائيا نحك الضفة

الشمالية كىذا ربما يضعؼ القارة في أىـ ثركة عندىا كىك الطاقة البشرية خصكصا الشباب الذم يعد أىـ

عامؿ في مسيرة االستقرار كتنمية القارة .كىنا يتطمب مف تركيا أف تسعى مع بقية الدكؿ االفريقية لمحد مف
1

”Katerina Rudincová , “New player on the scene: Turkish engagement in Africa, World Policy Journal,
Bulletin of Geography. Socio–economic Series , Vol. 29, Issue 4, World Policy Institute, pp.204-206.
2
Julia Harte, “Turkey Shocks Africa, World Policy Journal,” Vol. 29, Issue 4, World Policy Institute, 2012, pp.
27-30.
3
Mahamat K. Dodo, Op cit, p. 631.
4
Ahmet Davutoğlu, "Turkey's humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects," Nationalities
Papers
Vol. 41, Issue 6, 2013, pp. 866-869.
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ظاىرة اليجرة كالعمؿ سكية عمى خمؽ مشاريع اقتصادية كتنمكية تساعد عمى تحقيؽ االستقرار االجتماعي

كاألمني كتؤىؿ الشباب االفريقي عمى االنخراط في بناء قارتو كالدفاع عنيا.
الخاتمة:

إف التكجو التركي إلى القارة اإلفريقية ،كاف كاف يستيدؼ تحقيؽ المصالح التركية ،امتثاال لممنطؽ

الذم يدير العبلقات الدكلية بحيث أف المصمحة ىي الدافع الرئيسي لتكجيات الدكؿ ،إال أنيا تدرؾ بأف ىذه

المصالح ال يمكف أف تتحقؽ أك يستمر تحققيا دكف أف تأخذ بعيف االعتبار مصالح األطراؼ األخرل

المتفاعمة معيا ،فمنذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية الى سدة الحكـ في تركيا قدـ صكرة لطبيعة تكجياتو في
المنطقة ،حيث حاكلت تركيا في عيد حزب العدالة كالتنمية بعث رسالة تطميف إلى دكؿ القارة بأف نيجيا
يختمؼ عف نيج اآلخريف الساعيف إلى اقتناص الفرص ،كاستغبلؿ الشعكب ،كاالستفادة مف مكارد كثركات

ببلدىـ دكف أف يعكد ذلؾ بالنفع عمييـ ،كذلؾ عمى غرار ما كاف سائدا في عيد االستعمار القديـ الذم عانت
منو دكؿ القارة .في حيف ترتكز التكجيات التركية في القارة السمراء بنسبة كبيرة عمى المساعدات التنمكية
كاإلنسانية ،كما ىك الحاؿ في الصكماؿ ،باإلضافة إلى اىتماـ كبير بتنشيط العبلقات التجارية التي تعكد

بالنفع عمى األطراؼ كافة .إف تزايد استخداـ تركيا الستراتيجيات القكة الناعمة يقكد إلى رغبة كبيرة في ربط

اقتصاد تركيا كأفريقيا بشكؿ أكثؽ .كمما سبؽ ،يتضمف محتكل القكة الناعمة في تركيا التبادؿ الميني
كالثقافي كالزراعة كالمساعدات اإلنسانية حيث اكتسب االنفتاح عمى أفريقيا مف جانب تركيا أىمية كبيرة
خاصة فيما يتعمؽ بفتح أسكاؽ جديدة كطريقة لتقميؿ اعتمادىا عمى الشركاء التجارييف األكركبييف كالركس

التقميدييف.
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in: https://www.theguardian.com/global-development-professionalsnetwork/2013/apr/10/turkey-development-partner-africa
1
3- The OIC And Turkey, at : http://www.tasam.org/en/Icerik/3209/the_oic_and_turkey
1
4- The race for oil and gas in Africa, at:
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/10/race-oil-gas-africa161020104953200.html
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اليػجػرة في العػالقػات المػغػربية اإلفػريقػيػة
Migration in Moroccan-African relations
د.يكسؼ كريـ /جامعة محمد الخامس –المممكة المغربية

1

ممػخػص :
إذا كاف مكضكع اليجرة في العبلقات المغربية األكربية قد ناؿ نصيبو مف الدراسات كاألبحاث ،فإف المغرب ،باعتباره بمدا ينتمي إلى القارة اإلفريقية ،التي تكاجو

تحديات التنمية كتعيش بانتظاـ عمى كقع أزمات سياسية كنزاعات مسمحة ،ال يمكنو أف يظؿ بعيدا عف عكاقب ىذا الكضع المضطرب كالمرشح لبلستمرار .عبلكة
عمى أف المغرب يعاني ،بما ال يدع مجاال لمشؾ ،مف آثار السياسة الصارمة التي تعتمدىا أكركبا لمراقبة حدكدىا الخارجية ،مما نتج عنو انعكاسات كتداعيات

لعبلقات المغرب مع الدكؿ اإلفريقية ،مصدر المياجريف .ىذه العبلقات التي يكلييا المغرب أىمية كاىتماما خاصيف ،بدليؿ صياغتو لسياسة جديدة عمى مستكييف:

سياسة جديدة في عبلقاتو مع الدكؿ اإلفريقية )المحكر األكؿ(

سياسة جديدة في عبلقاتو مع المياجريف مف إفريقيا جنكب الصحراء )المحكر الثاني(

الكممات

المفتاحية :اليجرة-المغرب-إفريقيا جنكب الصحراء -سياسة اليجرة

RÉSUMÉ:
La situation géographique du Maroc et sa proximité avec l'Europe en ont fait un pays de transit et de stabilité
pour les migrants d'Afrique subsaharienne.
Cette situation a amené le Maroc à réorganiser ses relations avec les pays africains à travers une nouvelle
approche politique à deux niveaux:
nous tenterons d'identifier d‟abord , les dimensions du nouveau dynamisme que les relations maroco-africaines
ont connu ces dernières années
Nous analyserons ensuite, la dimension africaine de la gestion des migrations au Maroc à travers sa nouvelle
politique.
Mots-clés: Migration - Maroc - Afrique subsaharienne - Politique d'immigration

ـ ػػػػقػػػػػػدمػػػػة:
ال شؾ أف مكضكع اليجرة ،بشكؿ عاـ ،ييـ كؿ المجتمعات اليكـ ،كاف بكيفيات كدرجات متفاكتة ،فيك إما

ييميا بكصفيا بمداف استقباؿ أك بمداف مصدرة لميجرة أك حتى بمداف عبكر ،كالمغرب اليكـ معني إلى حد

كبير بيذه الظاىرة ،بؿ يمكف القكؿ إف ىناؾ تحكال عمى مستكل عبلقتو بيا ،فبعد أف ظؿ لسنكات طكيمة

بمد عبكر ،ىك اليكـ بصدد التحكؿ إلى بمد استقرار مؤقت ،كالى بمد استقرار "قسرم" ،بحكـ اضطرار أعداد

كبيرة مف مياجرم إفريقيا جنكب الصحراء إلى"االستقرار" فيو كتحيف الفرصة لمعبكر إلى الضفة األكربية.
كقد أدل ىذا الكاقع الجديد ،إلى تغيير طاؿ كصؼ المغرب الذم تحكؿ منذ بضع سنكات إلى مدافع عف

اإلنتماء اإلفريقي كجعؿ التعاكف مع بمداف القارة السمراء خيا ار استراتيجيا بيدؼ إقامة شراكة حقيقية يككف

الجميع فييا رابحا كيفتح آفاقا كاسعة لمتنمية المستدامة كلمتضامف ،كبمكرة رؤية مشتركة لمدفاع عف مطالب

القارة الميمشة رغـ إمكانياتيا كمكاردىا الطبيعية كالبشرية اليائمة.

باحث في تاريخ الزمف الراىف-جامعة محمد الخامس

1
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غير أف ىذه المقاربة المغربية في مجاؿ اليجرة كالنيكض بأكضاع المياجريف مف إفريقيا جنكب

الصحراء ،ال يمكف عزليا عف سياؽ استراتيجية جديدة نيجيا المغرب في عبلقاتو مع الدكؿ اإلفريقية منذ
عدة سنكات كسير عمى تنفيذ مراحميا الممؾ محمد السادس

،تركـ االنفتاح كإعادة التمكقع بالمجاؿ

اإلفريقي،كتعزيز حضكره في مناطؽ مف ىذه القارة الحبمى بالفرص كاإلمكانيات .
أىمية الدراسة:

تكمف أىمية تناكؿ مكضكع اليجرة في العبلقات المغربية اإلفريقية ،في أنو يجسد نكعا مف استعادة
أك تممؾ لمخطاب العممي حكؿ الظاىرة ،الذم اعتبر باستمرار خطاب بمداف االستقباؿ ،األكربية عمى

الخصكص ،كالتي ،بقدر ما تبدم حاجة متزايدة لممياجريف ،بقدر ما تحترس منيـ.

كبالنظر ؿ لتحكؿ

إف إنتاج خطاب عممي حكؿ اليجرة يمثؿ اليكـ ضركرة كطنية،
البنيكم الذم عرفتو تيارات اليجرة  ،ؼ

بالنسبة لممجتمعات التي تعرؼ الظاىرة كالتي شكمت تاريخيا بيئة مصدرة لميجرة أكثر منيا مستقبمة ليا،

كذلؾ مف أجؿ فيميا ك التعامؿ األمثؿ معيا في سياؽ سياسة جديدة تحاكؿ البحث عف حمكؿ في إطار
إستراتيجية التعاكف جنكب -جنكب.

فرضيات الدراسة كاطارىا النظرم:

 -رغـ تنكع مداخؿ التغمغؿ المغربي في إفريقيا،فإف ىذا الخيار مازاؿ يتحكـ فيو الظرفي ،ك لـ

ينتقؿ بعد مف مرحمة الحضكر إ لى مرحمة بناء سياسة استراتيجية مغربية افريقية متكاممة تأخذ بعيف
االعتبار التحديات كالرىانات الجيكسياسية الجديدة في إفريقيا.
 -اعتماد المغرب سياسة جديدة في مجاؿ اليجرة ،كالدينامية التي كاكبتيا كما خمفو ذلؾ مف

انعكاسات ايجابية عمى احتراـ كحماية حقكؽ المياجريف ،ال يعني بالضركرة القطع مع جميع التجاكزات
كاالنتياكات التي تكاجو ىؤالء المياجريف،بقدر ما يعني تبمكر مسار جديد يسعى المغرب مف خبللو إلى

إعادة التمكقع بالمجاؿيف اإلفريقي كاألكركمتكسطي.

ال يمكف فيـ تنامي ظاىرة اليجرة غير الشرعية لؤلفارقة جنكب الصحراء بالمغرب دكف ربطيا

بالسياسات األكربية خبلؿ العقديف األخيريف ،كالتي طغت عمييا المقاربة األمنية

حيث أصبحت قضايا

اليجرة تصنؼ في أغمب دكؿ الضفة الشمالية مف أىـ القضايا األمنية  ،كذؿؾ مف خبلؿ تعزيز إجراءات
مراقبة الحدكد ،كتقنيف شركط الكلكج إلى فضاء االتحاد األكربي.كال شؾ أف المغرب ،كبضغط مف شركائو
األكربييف ،اختار بدكره المقاربة األمنية

عبر انخراطو  ،في تكقيؼ المياجريف غير الشرعييف كتفكيؾ

شبكات االتجار بالبشر ك تيريب األشخاص..
إال أنو في خطكة جديدة  ،أطمؽ المغرب مقاربة جديدة لميجرة كصفت باإلنسانية كالحقكقية،

كتؤشر عمى تجاكز المقاربة األمنية الصرفة ،كىي سياسة ال يمكف فيـ خمفياتيا إال بكضعيا
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سياقات إقميمية مخطط ليا ،فيي تندرج ضمف حسابات مرتبطة بمصالح ق مع الجيراف األكركبييف في
الضفة الشمالية ،كما أف انضماـ المغرب لعمقو اإلفريقي كاف مف بيف األسباب التي جعمت المغرب

يستثمر كرقة اليجرة كيتعاطى مع المكضكع بايجابية لمعب دكر محكرم في تحقيؽ إستراتيجيتو القارية.

أسئمة الدراسة:

ما ىي مبلمح التحركات المغربية تجاه إفريقيا كما ىي أشكاليا كدكافعيا كمرتكزاتيا الكبرل؟ ك ما

مدل قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ سياستو الخارجية ؟ما ىي أبعاد كمضاميف السياسة العمكمية لممغرب في
مجاؿ اليجرة ؟ كما ىي حدكد الحماية التي تكفرىا لممياجريف األفارقة في ضكء االتفاقيات التي يعد
المغرب طرفا فييا مع دكؿ االتحاد األكربي؟ .

اإلطار المفاىيمي:
اليجػرة  :في أبسط معانييا تعني" حركة االنتقاؿ فرديا أك جماعيا مف مكقع إلى آخر بحثا عف

كضع أفضؿ اجتماعيا كاف أـ اقتصاديا أـ دينيا أـ سياسيا" ،كقد تككف اليجرة تمقائية أك منظمة في إطار
السياسات االقتصادية أك السكانية لدكلة ما ،كما يمكف أف تككف غير نظامية عندما ال يتكفر المياجر

عمى الكثائؽ المطمكبة لمدخكؿ كاإلقامة.

كفي المساف الفرنسي ،يجب التمييز بيف ) ( émigrationك) ،(immigrationفالمصطمح األكؿ

يعني االنتقاؿ مف البمد األصمي نحك بمد آخر ،أما المصطمح الثاني فيعني التكاجد كالعيش في البمد

المستقبؿ ،فيككف المنتقؿ مياج ار مف بمده األصمي ليصبح مغتربا في بمد مستقبؿ لو .يجب التمييز كذلؾ
بيف المياجر كاألجنبي ،حيث أف األجنبي ال يككف بالضركرة مياجرا ،فمثبل أبناء المياجريف الذيف كلدكا

في مكاف إقامة آبائيـ المياجريف ،ىـ أجانب كليسكا مياجريف.ككذلؾ األطفاؿ مف الجيؿ الثاني الذيف كلدكا
ببمداف االستقباؿ لـ يياجركا قط ،كالسميـ ىك اعتبارىـ منحدريف مف اليجرة كليسكا مياجريف عكس آبائيـ.

يجب التمييز أخي ار بيف المياجر كالبلجئ،فالمياجر ىك شخص يغادر بمده بإرادتو مف أجؿ اإلقامة في

مكاف آخر ،كؽد يككف دافعو ىك الرغبة في التغيير أك المغامرة ،كربـ ا كانت دكافعو أسبابا عائمية أك ذات

طابع شخصي ،أ ك ألسباب اقتصادية خالصة ،سعي ا كراء تحسيف حياتيـ المادية.أما البلجئ،فيك الذم
تضطره أحداث العنؼ كالنزاع أك الحرب عمى الخركج مف

بمده إلى بمداف أخرل سكاء كانت مجاكرة أك

بعيدة ىربا مف العنؼ حفاظا عمى حياتو  ،ك تمثؿ اتفاقية جنيؼ لسنة  ،1951كالبركتكككؿ الممحؽ بيا
لسنة  196اإلطار القانكني الدكلي لحمايتو.
سنحاكؿ مف خبلؿ ىذه المساىمة المتكاضعة أف نقؼ أكال عند أبعاد الدينامية الجديدة التي باتت

تشيدىا العبلقات المغربية اإلفريقية خبلؿ السنكات األخيرة ،كذلؾ في إطار إعادة رسـ السياسة اإلفريقية
لممممكة )المحكر األكؿ( ،لنقكـ بعد ذلؾ بتحميؿ البعد اإلفريقي في تدبير المغرب لممؼ اليجرة )المحكر
الثاني(.
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المحكر األكؿ :التكجيات اإلفريقية الجديدة لممغرب
يتميز المغرب بمكقع جغرافي كتاريخ حضارم يؤىبلنو لبناء كتطكير عبلقات متينة كمتقدمة مع

محيطو اإلفريقي ،إذ تشكؿ القارة اإلفريقية كخاصة بمداف الساحؿ كالصحراء كغرب إفريقيا عمقا استراتيجيا

لممغرب .كعمى الرغـ مف أف المغرب ال يبعد عف أكركبا إال بحكالي

 14كيمكمترا ،فإنو لـ م تفكر يكما

ليكيتو اإلفريقية؛ بؿ اعتبر البعد اإلفريقي عنص ار جكىريا مف عناصر ىكيتو العربية/اإلسبلمية ،مؤسسا

كليس مكمبل ليا ،كالمقصكد باليكية اإلفريقية لممغرب تمؾ الركابط الحضارية الضاربة في القدـ؛ التي تشد
المغرب إلى القارة التي ينتمي إلييا؛ كىي ىكية مبنية عمى عناصر التاريخ كالجغرافيا كالعبلقات اإلنسانية؛

لكنيا مبنية في اآلف ذاتو عمى قيـ ثقافية كاحدة .كعمى عبلقات ركحية كثقافية عميقة.1

كقد أكد الدستكر الجديد لممممكة ،كقبؿ ق الدساتير السابقة  ،2أف االنتماء اإلفريقي يشكؿ أحد أعمدة

اليكية المغربية ،كأضاؼ دستكر  2011في الفقرة الرابعة مف التصدير ،التزاـ المممكة المغربية بتقكية
عبلقات التعاكف كالتضامف مع الشعكب كالبمداف اإلفريقية ،كالسيما مع بمداف الساحؿ جنكب الصحراء

كتقكية التعاكف جنكب -جنكب.
أكال :عالقات المغرب كافريقيا:المحددات كالتفاعالت
يتكفر المغرب عمى رصيد متيف في إفريقيا مف حيث العبلقات كالركابط الركحية كالتاريخية كالثقافية،التي

تعكد إلى قركف مضت،إلى جانب ىكيتو اإلفريقية التي تعبر عف نفسيا مف خبلؿ االنتماء الجغرافي.3
كقد عمؿ المغرب منذ الستينات عمى دعـ االرتباط بإفريقيا؛ حيث استقبؿ في قمة الدار البيضاء سنة

 1961العديد مف القيادات اإلفريقية التي كانت تطالب بالتحرر مف نير اإلمبريالية كالقكل االستعمارية،
كتكجت ىذه الجيكد بتأسيس منظمة الكحدة اإلفريقية .كظؿ المغرب كفيا لمنيج نفسو في دعمو لب
إفريقيا جنكب الصحراء كالمشاركة في حؿ النزاعات العسكرية بالطرؽ السممية ،كحؿ الخبلؼ بيف

ؿداف

مكريتانيا كالسينغاؿ في  1989كحؿ النزاع في أنغكال ،لكف ىذه الدينامية االيجابية لممغرب في التعاطي
مع إفريقيا عرفت فتك ار ممحكظا بعد قبكؿ المنظمة اإلفريقية المذككرة لمبكليساريك ضمف أعضائيا ،كالذم

كاف مف ركاسب الحرب الباردة بيف المعسكريف الغربي كالشرقي .4

 - 1يحيى اليحياكم":االختيارات الجديدة لممغرب في إفريقيا" ،مقالة عمى الرابط االلكتركني:

) http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/06/2015629114237965153.htmlتمت زيارة المكقع بتاريخ .( 2017/ 12/ 22

 - 2اعتبرت الدساتير السابقة منذ دستكر  1962إلى غاية دستكر  ، 1996أف تحقيؽ الكحدة اإلفريقية يعتبر مف أىداؼ السياسة الخارجية لممغرب ،بتضمف كؿ ىذه

الدساتير لعبارة ثابتة نصت عمى مايمي" ..كبصفتيا دكلة افريقية ،فإنيا تجعؿ مف بيف أىدافيا تحقيؽ الكحدة اإلفريقية".

Mohammed BOUZIDI, Le Maroc et l‖Afrique sub-saharienne, in Le Maghreb et l‖Afrique subsaharienne, Ed du CNRS - 3

1980 ,pp.87-112.

 - 4محمد عصاـ لعركسي ":دبمكماسية الممؾ محمد السادس بإفريقيا  ..قكة ناعمة تخدـ الصحراء "،جريدة ىسبريس ،الخميس  27أكتكبر 2016
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لقد ظمت عبلقات المغرب مع إفريقيا جنكب الصحراء محككمة لفترة طكيمة بالمكقؼ مف نزاع

الصحراء ،فقد أدل قبكؿ المنظمة اإلفريقية ،في قمة أديس أبابا في  22فبراير ،1982عضكية "الجميكرية
الصحراكية" إلى أزمة في العبلقات بيف الدكؿ اإلفريقية ،كظيكر سياستيف متباينتيف لممغرب إزاء

إفريقيا :سياسة تركز عمى تحسيف العبلقات مع الدكؿ التي لـ تعترؼ بالكياف الكىمي ككقفت مع المغرب
في أزمتو مع المنظمة القارية ،كسياسة مغايرة تيـ الدكؿ التي كانت كراء انضماـ "الجميكرية الصحراكية"

لممنظمة كالدكؿ التي ساندت ىذا االنضماـ  ،1كتميزت ىذه الحقبة التي استمرت حتى أكاخر التسعينات

بتراجع كبير لدكر المغرب عمى الساحة اإلفريقية ،كتجمى ذلؾ عمى المستكل السياسي في تزايد عدد الدكؿ

المعترفة ب"الجميكرية الصحراكية" ،كعمى المستكل االقتصادم في تدني نسبة المعامبلت التجارية مع
إفريقيا بسبب سياسة المقاطعة التي انتيجيا المغرب في التعامؿ مع الدكؿ التي اعترفت ب"الجميكرية

الصحراكية".2

كمع تكلي الممؾ محمد السادس الحكـ ،أدر ؾ المغرب أف سياسة المقعد الشاغر في منظمة االتحاد

اإلفريقي أصبحت متجاكزة كلف تمبي طمكحاتو كتطمعاتو في تحقيؽ مصالحو الحيكية ،كيعكس ىذا التكجو
دخكؿ العبلقات المغربية اإلفريقية منعطفا جديدا يتجمى في التعاكف الثنائي بيف المغرب كالعديد مف الدكؿ

اإلفريقية  ،تغطي مختمؼ المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالدينية كالثقافية

.3

كتأتي الزيارات

المتعددة التي قاـ بيا الممؾ محمد السادس خبلؿ السنتيف األخيرتيف إلى عدد مف الدكؿ اإلفريقية ،ضمف

المسعى المغربي الجديد الذم يجعؿ مف التعاكف مع القارة السمراء خيا ار استراتيجيا ،مف خبلؿ تعزيز
عبلقات المغرب في كؿ المجاالت كتطكيرىا لتصؿ إلى عبلقات مبنية عمى مصالح مشتركة،

كما

ساىمت ىذه الزيارات المتعددة لمعاىؿ المغربي في إعطاء صكرة عف المكانة المتميزة ألفريقيا في السياسة

الخارجية المغربية.4

كفي عبلقتو مع المنظمات اإلفريقية قرر المغرب ،االنضماـ إلى منظمة تجمع

دكؿ الساحؿ

كالصحراء )سيف صاد( سنة  ،2001ك تكممت جيكد الدبمكماسية المغربية عمى المستكل اإلفريقي في

حصكؿ المغرب سنة  2005عمى صفة عضك مراقب في المجمكعة االقتصادية لغرب أفريقيا "سيدياك"،5

كما أف رجكعو إلى االتحاد اإلفريقي في يناير  2017ككذلؾ حصكلو عمى المكافقة المبدئية لبلنضماـ إلى
 - 1خالد شيات ،العبلقات السياسية المغربية-اإلفريقية في زمف تحرير التجارة" ،في :التعاكف المغربي اإلفريقي ،جامعة محمد الخامس السكيسي كمعيد الدراسات
اإلفريقية  ، 2010ص12

 - 2خالد شيات ،العبلقات السياسية المغربية-اإلفريقية  ،...مرجع سابؽ ،ص 13

Alain Antill,Le Royaume du Maroc et sa politique envers l‖Afrique subsaharienne, étude réalisé par l‖institut Français des - 3
Relations Internationales-IFRI- en novembre2003.
-4

ىشاـ بكلنكار ":البعد اإلفريقي في السياسة الخارجية لممغرب حضكر متميز كتنافس متنكع".عمى الرابط االلكتركني:

) http://www.alquds.co.uk/?p=358435تمت زيارة المكقع بتاريخ .( 2017/ 08/ 22

 - 5مكسى كلد سيدم":البعد األمني في العبلقات المغربية اإلفريقية" ،مجمة رىانات ،العدد ، 38ص ، 39- 38السنة. 2016
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المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا كاف لو أثر إيجابي عمى القضية الكطنية كذلؾ مف خبلؿ
المكاقؼ اإليجابية التي عبرت عنيا مجمكعة مف الدكؿ اإلفريقية بخصكص قضية الصحراء.

كبشكؿ عاـ ،يبقى التحرؾ المغربي نحك إفريقيا محككما بمتطمبات اقتصادية آنية،في ظؿ األزمة

االقتصادية التي تعيشيا أكربا الشريؾ األساس لمقارة،كما تمميو مقتضيات العيد الجديد لمممؾ محمد
السادس،كاىتمامو بضركرة رجكع المغرب إلى حضنو المؤسساتي،كتممكو ليكيتو اإلفريقية،بعيدا عف

اكراىات األجندات السياسية كالتنافسية المرتبطة بمخمفات الحرب الباردة،كأيضا بمشكمة الصحراء في أفؽ

االتفاؽ حكؿ حؿ سياسي كاقعي متكافؽ بشأنو بيف مختمؼ أطراؼ النزاع.1

ثانيا :مداخؿ التغمغؿ المغربي بإفريقيا
ترتكز اإلستراتيجية المغربية بإفريقيا عمى أسس مختمفة ،سياسية كاقتصادية كدينية .فعمى المستكل

السياسي ،تعزز تمكقع المغرب ضمف دينامية التعاكف جنكب  -جنكب كمكقع المغرب كدكلة مف الدكؿ
الرائدة عالميا في مجاؿ عمميات حفظ السبلـ كذات الحضكر المؤثر في القارة اإلفريقية ،حيث تكاصمت

المساىمة المغربية في حفظ السبلـ كتسكية النزاعات

في عدد مف الدكؿ اإلفريقية ،تحت رعاية األمـ

المتحدة ،مثؿ الصكماؿ كالككنغك كجميكرية أفريقيا الكسطى كساحؿ العاج ،ككذا لممساعدة في عمميات

االستقرار بيذه البمداف  ،2كتدعمت بانخراط المغرب في جيكد مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة في ىذه
المنطقة ،بالرغـ مف عدد مف التحديات أبرزىا استمرار غياب المغرب عف منظمة االتحاد اإلفريقي ككجكد

جكار مقمؽ. 3

ك يشكؿ التعاكف االقتصادم كالتجارم دعامة أساسية في اإلستراتيجية المغربية نحك إفريقيا جنكب

الصحراء ،إذ أصبحت ىذه القارة ضمف أكلكيات صناع القرار الخارجي المغربي ،كلعؿ أبرز خطكة أقدـ

عمييا المغرب خبلؿ الفترة األخيرة اتجاه إفريقيا ككاف ليا صدل في عمكـ البمداف اإلفريقية ،ىي تمؾ التي
تمثمت في إعبلف الممؾ محمد السادس خبلؿ قمة القاىرة بيف اإلتحاد األكركبي كافريقيا سنة  ،2000عف

إعفاء لفائدة بعض الدكؿ اإلفريقية األكثر فق ار مف الديكف المستحقة لممغرب عمييا ،ك فتح السكؽ المغربية
أماـ صادراتيا مف دكف أداء الرسكـ الجمركية .في الصدد نفسو ،أصبحت إفريقيا اليكـ تشكؿ منطقة أكثر
جاذبية لممستثمريف المغاربة ،ففي السنكات األخيرة بدأت الشركات المغربية تسعى إلى زيادة حضكرىا عمى

الساحة اإلفريقية بشكؿ مكثؼ ،إذ عػرؼ حجػـ االستثمػارات المغػربية المػكجية نحػك إفريقيا تحسنا ممحكظا،
 - 1خالد الشكراكم":السياسة المغربية في إفريقيا:المصالح الحيكية كالحسابات اإلقميمية الدكلية"،مركز الجزيرة لمدراسات،عمى الرابط االلكتركني:

) http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/07/2014711192045877810.htmlتمت زيارة المكقع بتاريخ ( 2018/ 02/ 15

-Alain.Antil,Le Royaume du Maroc et sa politique envers l‖Afrique subsaharienne, étude réalisée par l‖ Institut Français

2

des Relations Internationales (IFRI),novembre 2003.

 - 3التكجيات الجديدة لمسياسة اإلفريقية لممممكة المغربية ،مكقع مغرس 2014/ 05/ 12 ،ـ ،عمى الرابط:

https://www.maghress.com/attajdid/111982
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جعمت مف المغرب ،خبلؿ بضع سنكات ،ثاني اكبر مستثمر في القارة بعد جنكب إفريقيا

الجدكؿ التالي تطكر ىذه العبلقات االقتصادية.

 .1كيكضح

جدكؿ رقـ : 1تطكر العبلقات االقتصادية بيف المغرب كافريقيا جنكب الصحراء
2011

2010

2009

2008

2007

11.42

10.8

8.25

7.9

6.24

Exportations à destination de

19

17.6

13.7

17.38

16.36

Importations en provenance de

-7.61

-6.8

-5.45

-9.5

-10.12

)Solde (Mds DH

60

61.3

60.2

45.4

38.1

Taux de couverture %

)l’Afrique (Mds DH
)l’Afrique (Mds DH

Source : Direction des Etudes et Prévisions Financières (DPEF) 2012

ىك ذك طبيعة دينية صرفة؛ فمف المعمكـ أف لدكؿ
أما اؿبعد الثالث ليذه السياسة المغربية الجديدة ،ؼ
عمى المذىب المالكي كالعقيدة األشعرية

غرب إفريقيا ركابط دينية كتاريخية مع المممكة المغربية ،قائمة

كالتصكؼ السني ،كمازاؿ األفارقة المالكيكف كأتباع الزكايا الصكفية ينظركف إلى محمد السادس باعتباره

زعيميـ الركحي بامتياز  ،2كالمالكية في يعر ؼ المغاربة كاألفارقة ليست دينا قائما؛ بؿ إنيا ممارسة دينية
تتغذل عمى مبادئ الكسطية في اإلسبلـ ،كتتبنى قيـ التسامح كاالعتداؿ كاالنفتاح عمى اآلخر .كانطبلقا مف
مركزه الديني التاريخي كدكره في مكافحة التطرؼ ،أطمؽ المغرب مبادرة لتدريب األئمة في عدد مف البمداف
اإلفريقية الراغبة في االستفادة مف التجربة المغربية في تدبير الحقؿ الديني كمكاجية األفكار الدينية

المتطرفة

3

.

بالرغـ مف تنامي مؤشرات العكدة إلى الساحة اإلفريقية مقارنة مع المراحؿ السابقة،كبالرغـ مف بكادر

المراىنة عمى تفعيؿ العبلقات االقتصادية كتمتيف الركابط الثقافية كالركحية،يمكف القكؿ إف المحدد

السياسي مازاؿ ىك المتحكـ في مسار العبلقات المغربية اإلفريقية ،كمازاؿ ممؼ الصحراء يؤثر في السمكؾ
الخارجي لممغرب تجاه إفريقيا ،كفي بناء شبكة مف التحالفات السياسية مع عدد مف الدكؿ اإلفريقية .فإذا

كاف النفكذ المغربي متمرك از في إفريقيا الفرنككفكنية ،السيما في إفريقيا الغربية كالكسطى،
الركابط التاريخية كالجغرافية التي تجمعو بدكؿ ىذه المنطقة

بالنظر إلى

،إال أف نفكذه ظؿ ضعيفا في الفضاء

les relations Maroco-" 1 - Hicham EL moussaoui,Le Maroc peut-il devenir un hub économique pour l‖Afrique ?,in

,actes de la journée d‖Etudes organisée par le Groupe d‖Etudes et de Recherches " Africaines :enjeux et perspectives
Internationales sur la Gestion des Crises-Marrakech17 Mai 2014.p46-47

. ,Politique étrangère, Hiver,4/2010,pp.831-842" laTidjania ,une confrérie musulmane transnationale" Jean-Louis Triaud, - 2

dimension islamique dans la politique étrangère marocaine :déterminants, acteurs, orientations. Abdessamad Belhaj,la- 3

Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2009, p.193-194.
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األنجمكفكني ،كتحديدا في إفريقيا الشرقية كالجنكبية ،التي تتميز ببعدىا جغرافيا كثقافيا ،ككما نعمـ فإف عددا

ميما مف ىذه الدكؿ تتبنى مكاقؼ مناىضة لؤلطركحة الرسمية لممغرب فيما يتعمؽ بكحدتو الترابية .مف ىنا
أىمية التفكير مستقببل في تبني خطة إلعادة التكازف كاالنتشار كالعمؿ عمى تقكية العبلقات مع ىذه الدكؿ.
ننتيي إلى القكؿ بأف إفريقيا تفرض نفسيا بالنسبة لممغرب كرىاف مستقبمي ،كبقدر أىمية التكاجد المغربي

ببمداف القارة كإطار جديد لمعمؿ جنكب -جنكب ،بقدر ىشاشة الركائز التي يتكئ عمييا البنياف لتثبيت

مفاصمو .فإذا كاف المغرب قد نجح في العشرية األخيرة في تطكير عبلقاتو مع دكؿ القارة اإلفريقية،كفي

تعزيز كبناء مسألة الحضكر ،خاصة بعد العكدة إلى االتحاد اإلفريقي ،فما زاؿ أمامو مسار طكيؿ ك شاؽ
لمكصكؿ إلى مرحمة البناء االستراتيجي الذم يأخذ بعيف االعتبار الرىانات الجيكسياسية الجديدة في ظؿ

مناخ دكلي دكلي يتسـ ببزكغ قكل إقميمية مكازية لـ تعد تخفي نكاياىا في لعب أدكار تنافسية حكؿ الزعامة
عمى مناطؽ مختمفة في القارة اإلفريقية،كسعييا نحك كسب المزيد مف النفكذ عمى الصعيد القارم.

المحكر الثاني:البعد اإلفريقي في تدبير المغرب لممؼ اليجرة
تكاجو القارة اإلفريقية منذ زمف طكيؿ أزمة كبرل تتمثؿ في اليجرة ،التي صارت شككة في أقداـ
األفارقة كتتجاكز ككنيا معضمة عابرة أك محدكدة االنتشار ،إلى حيث أصبحت ظاىرة بنيكية مرتبطة

بالمناخ السياسي كاالقتصادم لبمداف القارة.كلكف مكضكع اليجرة عمى الصعيد اإلفريقي لـ يجد الحمكؿ
المناسبة لو ،كيعكد ذلؾ إلى جممة أسباب ،مف بينيا أف البمداف األفريقية لـ تصؿ بع

د إلى جعؿ قضية

اليجرة عنص ار في منظكمة تعاكف كاممة كمندمجة ،فيي تعالجيا في نطاؽ ضيؽ داخؿ القطر الكاحد كفؽ
سياسات كطنية قصيرة المدل تفتقد إلى اإلمكانيات كالكسائؿ التي تسمح بالح

د منيا ،في كقت لـ ت عد

الحدكد تقؼ في كجو المياجريف كلـ تعد األسكار الكطنية قادرة عمى لجـ قكافميـ .
أما عمى صعيد العبلقات مع أكركبا ،فقد تحكلت اليجرة إلى مكضكع ساخف عمى طاكلة القمـ
اإلفريقية – األكركبية،ك ظمت البمداف اإلفريقية تنتظر التمكيؿ األكركبي لمعالجة أزمة اليجرة ،في كقت

تراجع فيو حجـ المساعدات التي تقدميا الدكؿ األكركبية لمبمداف اإلفريقية نتيجة األزمة االقتصادية المالية

مف جية ،كالتبايف في مكاقؼ العكاصـ األكركبية حياؿ أزمات القارة مف جية ثانية.

كفي سياؽ التكجو اإلفريقي الذم اختاره العاىؿ المغربي ،الممؾ محمد السادس ،مف أجؿ االنفتاح عمى

القارة كالتعاطي مع مشكبلتيا ،التي تكجد في صدارتيا مشكمة اليجرة ،تـ إطبلؽ السياسة الجديدة لممغرب

في مجاؿ لميجرة كالمجكء سنة ، 2013كفؽ مقاربة إنسانية،تحترـ االلتزامات الدكلية لممغرب في مجاؿ
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حقكؽ اإلنساف،كتراعي حقكؽ المياجريف األفارقة جنكب الصحراء المتكاجديف بالمغرب لمعبكر إلى أكربا أك

اإلقامة بالمممكة المغربية.

كالحقيقة أف سياسة المغرب في مجاؿ اليجرة كالمجكء ال يمكف فيـ خمفياتيا إال بكضعيا ضمف سياقات

إقميمية مخطط ليا،

فيي تندرج ضمف حسابات مرتبطة بمصالح اقتصادية كسياسية مع الجيراف

األكركبييف في الضفة الشمالية .كما أف انضماـ المغرب لعمقو اإلفريقي  ،كاف مف بيف األسباب التي جعمت

المغرب يتعامؿ مع ممؼ اليجرة بايجابية كاعتبارىا مناسبة ميمة ،إذا تكفرت أسباب نجاحيا ،لمعب دكر

محكرم في تحقيؽ إستراتيجيتو القارية ،اليادفة إلى تحقيؽ اندماج إفريقي شامؿ.
أكال :أسس كأبعاد السياسة الجديدة لميجرة

اختار المغرب سياسة جديدة لمتعاطي مع قضية اليجرة عمى مستكل عبلقاتو مع محيطو القارم،تركـ

تسكية كضعية المياجريف األفارقة ،ممف كانكا في كضعية غير قانكنية فكؽ التراب المغربي ،بتمكينيـ مف

كثائؽ لئلقامة الشرعية ،ما يعني السماح ليـ بالبقاء في المغرب بصفة قانكنية.
ك تأتي ىذه السياسة الجديدة في مجاؿ اليجرة،

ليس فقط  ،بسبب الكضعية الجديدة التي تحكؿ معيا

المغرب مف بمد مصدر إلى بمد عبكر كاستقباؿ كاقامة لممياجريف ،كالتي جعمتو يصنؼ ضمف خانة الدكؿ

المعنية بعكلمة التنقبلت البشرية،كانما أيضا في سياؽ التكجو اؿجديد الذم اختاره المغرب،كما أشرنا ،كالذم
يحتـ عميو التعامؿ مع المياجريف المنحدريف مف القارة  ،بسبب األزمات الداخمية التي تعيشيا عدد مف

البمداف اإلفريقية ،عمى خمفية الحركب كالصراعات اإلثنية كشح المكارد كغياب الفرص.

ذلؾ أف المغرب

تحكؿ منذ سنكات إلى عراب لبلندماج اإلفريقي كالشراكة الفاعمة في ميداف التنمية االقتصادية ،كلـ يفتأ
يدعك إلى حكار جنكب -جنكب مف أجؿ إخراج القارة السمراء مف مشكبلتيا ،كاعتبار أف ذلؾ الحكار
1

قطب رئيسي في القضاء عمى التخمؼ الذم يعد المدخؿ الطبيعي لمحد مف ظاىرة العنؼ كاإلرىاب  .كقبؿ

أربع سنكات دعا الممؾ محمد السادس إلى ما يشبو خطة مارشاؿ مف أجؿ

إفريقيا ،كالى إقامة شراكة

أكركبية – أفريقية تتيح إنشاء مخططات تنمكية محمية لؤلفارقة ،بما يحد مف ظاىرة اليجرة بيف ضفتي
المتكسط ،عمى أساس أف ينيض االتحاد األكركبي بقسط مف األتعاب في ىذا المجاؿ.

لذا لـ يكف مف الممكف أف يحمؿ المغرب خطابا سياسيا ىذ قطبيعتو ،ثـ يتردد في نيج سياسة جديدة

لميجرة ،بالرغـ مف الكمفة الباىظة المترتبة عمى ذلؾ .فإذا كانت الكمفة االقتصادية كاالجتماعية لتسكية

أكضاع المياجريف ثقيمة ،في بمد يعاني مف رككد اقتصادم كبطالة مرتفعة ،فإف الكمفة السياسية تشكؿ أم ار

إيجابيا كتذىب في الرصيد الدبمكماسي لممغرب الذم مافتئ منذ عدة سنكات يسعى إلى تحسيف صكرتو في

القارة اإلفريقية كيقدـ نفسو كبمد قادر عمى تقديـ خدمة إنسانية لصالح بمدانيا ،كيتطمع إلى لعب أدكار
 - 1تعزي از ليذا التكجو قدمت المممكة المغربية عمى ىامش الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة  ، 2013مبادرة"التحالؼ اإلفريقي لميجرة كالتنمية" ،كىي مبادرة تقكـ

عمى منظكر إفريقي مشترؾ ،كعمى مبادئ إنسانية لقضايا اليجرة ،كعمى المسؤكلية المشتركة بيف دكؿ العبكر كاالستقباؿ.
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حيكية في منظمة االتحاد األفريقي التي انسحب منيا عاـ

 ،1984كيبحث عف خمؽ رأم عاـ إفريقي

مكحد حكؿ قضية اليجرة التي تحكلت إلى مكضكع ساخف عمى طاكلة القمـ األفريقية – األكركبية

1

شكمت الزيارات التي قاـ بيا العاىؿ المغربي إلى عدد مف ىذه البمداف مناسبة إلقامة مشاريع تنمكية

.كقد

كمرافؽ اقتصادية ،مما لقي ترحيبا مف الزعماء األفارقة ،ككانت السياسة المغربية الجديدة في مكضكع

اليجرة إحدل القضايا الكبرل التي نالت اىتماما خاصا مف لدف الدكؿ اإلفريقية التي زارىا في السنكات
األخيرة .
2

إف ما يسعى إليو المغرب ،مف خبلؿ اعتماد السياسة الجديدة في مجاؿ اليجرة ،ىك البحث عف حمكؿ في
إطار استراتيجية التعاكف جنكب  -جنكب،كمحاكلة إقناع دكؿ القارة بنيج سياسات جديدة في مكضكع

اليجرة .كادراكا منو بأف معالجة قضية اليجرة مف قبؿ المجتمع الدكلي تتـ اعتمادا عمى مقاربة أمنية،

اقترح المغرب عمى االتحاد اإلفريقي في  3يكليكز  2017في أديس أبابا ،كذلؾ أثناء مؤتمر القمة التاسع
كالعشريف لرؤساء دكؿ كحككمات االتحاد اإلفريقي خارطة طريؽ لمعالجة قضية اليجرة

عمى الصعيد

3
قدـ العاىؿ المغربي الممؾ محمد السادس لقمة قادة دكؿ االتحاد اإلفريقي الػثبلثيف التي
القارم  .كما ٌ
انعقدت في أديس أبابا)يناير ،(2018كثيقة ىي بمثابة "األجندة األفريقية حكؿ اليجرة" ،تركـ جعؿ اليجرة

رافعة لمتنمية المشتركة كركيزة لمتعاكف كعامبل لمتضامف.

المغرب ،يرل نفسو نمكذجا يجب أف يحتذل بو في تدبير مشكمة اليجرة ،كعمى الجميع االقتداء بتجربتو

في ىذا المجاؿ،لذلؾ حرص عمى تسكيؽ سياستو الجديدة عمى أساس أنيا مقاربة إنسانية،تحترـ

االلتزامات الدكلية لممغرب في مجاؿ حقكؽ اإلنساف،كتراعي حقكؽ المياجريف األفارقة جنكب الصحراء

المتكاجديف بالمغرب لمعبكر إلى أكربا أك اإلقامة بالمممكة المغربية.
كاذا كاف ىذا البعد السياسي حاض ار كال يمكف إغفالو،ؼإف اإلستراتيجية الكطنية الجديدة في مجاؿ اليجرة

كالمجكء تحمؿ في طياتيا أيضا أبعادا إنسانية كحقكقية كفؽ مقاربة منسجمة كمتكاممة قائمة عمى البعد

اإلنساني في معاممة ىؤالء المياجريف كحماية حقكقيـ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

مف أم انتياكات محتممة بغض النظر عف كضعيتيـ اإلدارية

أكضاع الفقر كالبطالة كالمجاعة كالحرب كالقمع كاالستبداد.4

 ،كالسيما حيف يفر المكاطف مكرىان مف

 - 1بصفتو رائد االتحاد اإلفريقي في مكضكع اليجرة،فقد كجو الممؾ محمد السادس رسالة إلى القمة الخامسة لبلتحاد اإلفريقي -االتحاد األكركبي،التي انعقدت في
العاصمة اإليفكارية أبيدجاف )نكنبر ( 2017دعا فييا إلى تصحيح المغالطات المرتبطة بقضايا اليجرة.

 - 2ادريس الكنبكرم:المغرب كمعضمة اليجرة) http://www.alarabonline.org/article:تمت زيارة المكقع ( 2017/ 02/ 24

 - 3انطمقت إعدادات المغرب لػ "خطة عمؿ إفريقية بشأف اليجرة" خبلؿ القمة  28لبلتحاد اإلفريقي ،في يناير  ، 2017عندما أعطى العاىؿ المغربي الممؾ محمد

السادس مكافقتو ،بطمب مف رئيس جميكرية غينيا ألفا ككندم ،لتنسيؽ عمؿ االتحاد اإلفريقي في مجاؿ اليجرة.

 - 4محمد كلد الفاضؿ ":السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا جنكب الصحراء

الجامعية، 2013- 2012ص. 150
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بناء عمى ىذا المعطى ،فإف البعد الحقكقي يعتبر مف أكبر التحديات التي يجب عمى المممكة مكاجيتيا

كرفعيا خبلؿ الفترة الحالية ،كذلؾ لعدة اعتبارات ال تقؼ في الحقيقة عند الحدكد الضيقة لمعالجة ظاىرة

اليجرة كالمجكء ،بؿ تتجاكزىا بحكـ االرتباطات الحتمية مع مجمكعة مف القضايا اإلقميمية كممفات مصيرية

لممممكة ،عمى غرار الكحدة الترابية كرىاف العكدة بقكة لممحيط اإلفريقي ،ككذا الكفاء بااللتزامات اإلقميمية
كالدكلية لممغرب ،باإلضافة إلى كسب ثقة المنظمات الدكلية المؤثرة في تكجيات صياغة القرار الدكلي.

ثانيا :تحديات السياسة الجديدة لميجرة

إذا كانت أسس ىذه السياسة تقكـ عمى مبادرة تسكية كضعية المياجريف مف بمداف إفريقيا جنكب الصحراء

كأكؿ بمد مف بمداف الجنكب يقكـ بيذه الخطكة  ،1إال أف ىجرة ىؤالء إلى المغرب تطرح تعقيدات قانكنية
فرضيا التعاكف المغربي-األكربي في إطاره اإلتفاؽ م ،كالذم أصبح بدكره ىدفا لمنظمات حقكقية ،إذ أنو
رغـ تبني ىذه السياسة الجديدة لميجرة ،مازالت حقكؽ المياجريف تتعرض النتياكات كتجاكزات يتكجب

معيا عمى الحككمة المغربية أف تعيد النظر في تدبير قضية المياجريف ،كباألخص في سياؽ التعاكف

المعمف مع اسبانيا كمجمكعة االتحاد األكربي ككؿ ،ؼالمغرب الذم نيج خطة سياسية ك إستراتيجية جديدة
لتمركز قكم في أفريقيا تقكـ عمى التطبيع ألكضاع المياجريف ،كذلؾ في إطار اإلستراتيجية الجديدة إلدارة
تدفؽ المياجريف ،كىي اآلف في نسختيا الثانية منذ منتصؼ دجنبر

 2016ىك أيضا شريؾ أساس م

لمسياسة األكركبية في ميداف اليجرة ،كذ ؿؾ بتكقيعو عمى اتفاقيات القبكؿ مع عدد مف الدكؿ األكربية منذ
سنة  ،21992كىك بيذا المعنى ممزـ سكاء في إطار االتحاد مف أجؿ المتكسط أك في إطار الكضع

المتقدـ مع االتحاد األكركبي )أكتكبر  ،(2008كفي إطار االتفاؽ األخير مف أجؿ الشراكة كاليجرة كحركية

األشخاص ليكـ السادس مف يكنيك  2013مع تسع دكؿ أكركبية بقبكؿ استقباؿ األجانب المرحميف مف لدف

االتحاد األكربي فكؽ أراضيو

3

،فبنكدىا ىي نفس مكاد اتفاقيات التدبير التعاكني لميجرة لسنكات 1992

ك 2007ك  2012مع إسبانيا  ،كال تختمؼ عنيا في شيء سكل في ككف األكلى في إطار ثنائي ،بينما

 - 1مكنت السياسة الجديدة لميجرة مف إرساء مرحمتيف لتسكية كضعية المياجريف ،مكنت األكلى ،التي انطمقت في  ، 2014مف تسكية كضعية  25ألؼ مياجر مف

بيف  28ألؼ طمب ،أغمبيـ مف دكؿ إفريقيا جنكب الصحراء ،فيما تمقت السمطات المغربية أزيد مف

 25ألؼ طمب مف مياجريف منذ إطبلؽ حممة التسكية الثانية

خبلؿ ديسمبر .2016

 - 2يتعمؽ األمر بأشير اتفاؽ بيف المغرب كاسبانيا بشأف تنقؿ األشخاص كالعبكر كاعادة قبكؿ األجانب الذيف دخمكا بصفة غير قانكنية،الذم تـ التكقيع عميو بمدريد

في  13فبراير  ، 1992كبمكجب ىذا االتفاؽ ،تقكـ سمطات الحدكد لمدكلة المطمكب منيا بناء عمى طمب رسمي لسمطات الحدكد لمدكلة الطالبة ،بإعادة قبكؿ رعايا
دكلة أخرل دخمكا بصفة غير قانكنية ،فكؽ تربيا كالقادميف مف الدكلة المطمكب منيا )المادة  1مف الباب األكؿ(.

 - 3تـ تكقيع ىذا االتفاؽ مع تسع دكؿ أكربية ىي بمجيكا كألمانيا كاسبانيا كفرنسا كايطاليا كىكلندا كالبرتغاؿ كالسكيد كالمممكة المتحدة ،يعتبر المغرب البمد الخامس

الذم يكقع مع االتحاد األكركبي شراكة مف أجؿ الحركية بعد مكلدكفيا كالرأس األخضر سنة )  ،( 2008كجكرجيا ) ،( 2009كأرمينيا ، (2011).ك تضمف ىذا اإلعبلف

مجمكعة مف النقاط أىميا":التنقؿ كاليجرة القانكنية كاالندماج" ،ك"منع كمكافحة اليجرة غير الشرعية" ،ك"االتجار في البشر كتدبير الحدكد"ك"اليجرة كالتنمية كالحماية

الدكلية كالمجكء" .كبحسب المفكضية األكركبية ،يشكؿ انخراط المغرب كاالتحاد األكركبي في مسمسؿ مفاكضات بيدؼ تعزيز التعاكف في مجاؿ الحركية كاليجرة لحظة
ىامة في سياؽ تكطيد العبلقات بيف الشريكيف .كما يعكس رغبة برككسيؿ في مكاصمة التعاكف بفعالية مع شركائيا في الجنكب بخصكص مسألة الحركية

كاليجرة.أنظر:

2016 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-513_fr.htm(visité le 12/12/

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

)

95

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

األخيرة في إطار أكركبا ككتمة تفاكضية مف جية كالمغرب منفردا ككحيدا مف جية أخرل .كال تخمك ىذه
االتفاقية مف التزاـ ككاجب المغرب الصريح في االنخراط كالمشاركة في الحد مف اليجرة غير

الشرعية ،كتتضمف قبكلو بترحيؿ مياجريف مف غير مكاطنيو إليو .1كعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة التي
تحتميا مثؿ ىذه االتفاقات الثنائية،فإف االعتبارات السياسية كاالقتصادية لؤلطراؼ المتعاقدة تظؿ ىي

الغالبة عمى اعتبارات حقكؽ المياجريف.2
عمى صعيد آخر ،تطرح ىجرة األفارقة إلى المغرب أيضا تحديا عمى مستكل

االندماج في المجتمع

المغربي ،خاصة كأف عممية إدماج المياجريف عممية محفكفة بالمخاطر ،حيث اعترفت الدكؿ األكركبية

نفسيا بفشميا في ذلؾ ،فرغـ أف المغرب شرع ،بعد إطبلؽ مرحمة تسكية الكضعية القانكنية كاإلدارية  ،في

بمكرة مخطط أكلي لئلدماج يقكـ عمى اعتبار المياجر عنص ار إيجابيا إلغناء المجتمع كعامبل مساىما في

التقدـ االقتصادم كاالجتماعي ،فما زاؿ المياجركف القادـ كف مف بمداف إفريقيا جنكب الصحراء يعيش كف
كضعية صعبة يفتقدكف فييا لشركط العيش الكريـ ،فيـ محركمكف مف حقكؽ أساسية تكفميا ليـ المكاثيؽ
الدكلية لحقكؽ اإلنساف كعمى رأسيا االتفاقية الدكلية لحماية حقكؽ العماؿ المياجريف كأفراد

عائبلتيـ،كاتفاقية جنيؼ الخاصة بالبلجئيف.ففي المغرب ،ال تكجد نصكص كاضحة لحماية حقكؽ العماؿ

المياجريف ،السيما غير الشرعييف.مف ناحية أخرل تشكؿ اإلقامة المنتظمة عائقا كبي ار أماـ االستفادة مف

بعض الحقكؽ التي تكفميا ىذه االتفاقيات ،كرغـ اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى رفع الحيؼ ع ف ىؤالء

المياجريف كمحاربة اإلقصاء الذم يطاليـ  ،فإف الكاقع اليكمي ال زاؿ يحبؿ بعدة تناقضات بيف الخطاب
كالممارسة ،كيشيد عمى ذلؾ اإلقصاء في مجاؿ السكف كالتعميـ كالعمؿ كالحقكؽ االجتماعية كالثقافية
لذلؾ نؤكد عمى أ ف نجاح أم سياسة جديدة في مجاؿ

.3

اليجرة يتكقؼ عمى ضماف احتضاف المجتمع

المغربي ليا بمختمؼ شرائحو بكيفية تجعمو محصنا مف بركز كتطكر المظاىر التي تحكؿ دكف تحقيؽ
إدماج كامؿ.

 - 1صبرم الحك ":المغرب كاليجرة القادمة مف إفريقيا جنكب الصحراء"‘نقبل عف مكقع
) http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/12/161221075959991.htmlتمت الزيارة بتاريخ( 15/ 6/ 2017:

 - 2المبلحظ مثبل أف اسبانيا تنيج خطابا مزدكجا في تعاطييا مع مسألة اليجرة كالمياجريف ،فيي تظير بمظير المدافع عف حقكؽ اإلنساف عندما يتعمؽ األمر
بقضايا بعينيا ،بينما تصمت عف انتياؾ حقكؽ المياجريف ،كتتعامؿ بسمبية مع جميع االنتياكات التي تقكـ بيا عناصر مف الحرس المدني اإلسبا ًني مف ترحيؿ

يفترض ىأنيا تابعة لمتراب اإلسباني.
كتعنيؼ كسكء معاممة المياجريف المنحدريف مف إفريقيا جنكب الصحراء ،داخؿ منطق وة
ي
 - 3كفقا لنتائج دراسة حكؿ «اليجرة في المغرب :تحديات االندماج « التي أعدتيا منظمة "ىيرنيش بكؿ" ) (Heinrich Böllاأللمانية بشراكة مع "معيد الرباط

لمدراسات االجتماعية")  ، ( RSSIفإف سياسة اليجرة الجديدة التي سنيا المغرب في السنكات األخيرة ال تضمف الحماية لممياجريف ،كما ال تسمح ليـ بالكلكج إلى
فرص الشغؿ ،كالسكف كباقي الخدمات االجتماعية»،

كأفادت ذات الدراسة،أف سياسة اليجرة ال تكلي أدنى أىمية لتأىيؿ الرأسماؿ البشرم كالثقافي كاالقتصادم

كاالجتماعي لممياجريف ،كضماف اندماجيـ ،كاسياميـ في الدينامية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لممغرب».،أنظر نتائج كخبلصات ىذه الدراسة عمى الرابط

التالي:

lien :

le

.sur

2017

RSSI

.Collection

l‖intégration

de

défis

Les

Maroc:

au

https://www.academia.edu/35246787/Limmigration_au_Maroc_les_d%C3%A9fis_de_lint%C3%A9gration
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خػػػاتػػػػمػػػػة:
تحظى العبلقات المغربية اإلفريقية باىتماـ مغربي خاص ،نظ ار لممكانة التي تحتميا القضايا

األفريقية عمى مستكل اىتماـ صانعي القرار الخارجي المغربي  ،كىذه العبلقات المتميزة التي تجمع المغرب
بدكؿ إفريقيا جنكب الصحراء ،ليست سياسية كاقتصادية فقط ،كانما ىي في العمؽ ركابط إنسانية كركحية

عريقة ،في سياؽ نمكذج متطكر لتعاكف جنكب  -جنكب.
كبقدر ما ساىـ مكقع المغرب الجغرافي في تعزيز ارتباطو بالقارة اإلفريقية عبر صحرائو الجنكبية ،
فإف مكقعو القريب مف أكربا أيضا ساىـ في تسييؿ عممية انتقاؿ مياجرم إفريقيا جنكب الصحراء إلى

الضفة الشمالية لممتكسط )  ،(passage incontournableكبحكـ التحكالت المتسارعة لظاىرة اليجرة،
نتيجة اشتداد األزمات كالحركب األىمية ،ككضع البلاستقرار في العديد مف دكؿ إفريقيا جنكب الصحراء،

بالمكازاة مع تحديات الكضع اإلقميمي كتحكالتو ،أضحى عمى المغرب التعامؿ مع معطى جديد ،متعمؽ بما

يسمى المياجريف -البلجئيف.

غير أف قضية اليجرة ال تعني فقط المغرب بؿ تعني كؿ المنظكمة األكركبية كالدكؿ المصدرة

لميجرة خاصة اإلفريقية كالمغاربية ،باعتبار أف قضية اليجرة مسألة معقدة كمتشعبة

.كمف ثـ ،فالدكؿ

المصدرة لميجرة كما دكؿ االستقباؿ كالعبكر مطالبة بتدبير حكيـ لميجرة كتقاسـ مكاردىا كامكاناتيا
كتجاربيا إليجاد األجكبة المقنعة لمظاىرة التي تتفاقـ مف سنة ألخرل.

إف شركاء المغرب ،خاصة اإلتحاد األكركبي ،ىـ أيضا معنًٌيكف في المقاـ األكؿ بالمعطى الجديد

كيتعيف عمييـ أف ييبره نكا عمى مزيد مف االلتزاـ المممكس في دعميـ لتنفيذ ىذه السياسة المغربية
لميجرة،
ٌ
يتعيف كذلؾ عمى دكؿ ً
الجكار أف ً
تمتزـ مك ؽفا مسؤكال ،لككنيا معنًية بنفس
الجديدة في مجاؿ اليجرة ،كما ٌ
اؿؽدر بإشكالية اليجرة عمى المستكل اإلقميمي.
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األمف السيبراني :اإلستراتيجية الجزائرية لألمف ك الدفاع في الفضاء السيبيرم
Cybernitic Security : The Agerian strategy of security and
defense in the cyber space
يكسؼ بكغرارة/جامعة مستغانـ-الجزائر

1

ممخص :
يعتبر األمف السيبراني مف بيف التحديات األمنية المعاصرة التي القت إشكاال عكيصا مف طرؼ فكاعؿ عديدة لتحقيقو ك باألخص الدكؿ ،حيث أصبح بعدا مفاىيميا
تجدر دراستو مف طرؼ األكساط األكاديمية ك المعرفية ك إيجاد نسؽ معرفي يسيؿ عمى صانع القرار إيجاد الحمكؿ ك اإلفاؽ عمى المستكل اإلمبريقي ،حيث تعتبر

الجزائر مف بيف الدكؿ التي دخمت مصاؼ اإلدارة اإللكتركنية ك العالـ السيبراني ،مما ترتب عميو إنعكاسات أدل بالدكلة الجزائرية إلى تبني إصبلحات ك إستراتيجية
أمنية لتحقيؽ أمنيا السيبراني في الفضاء السيبيرم .

الكممات المفتاحية  :اإلستراتيجية الجزائرية ،األمف السيبراني ،الدفاع السيبراني ،الفضاء السيبراني .

Summary:
Cybersecurity is considered to be among the contemporary security challenges that have faced many difficulties
by several factors when it comes to application, in particular, the States. It became a conceptual dimension to be
examined by the academic community, and creating a knowledge-based framework that makes it easier for
decision-makers to find solutions and prospects at the empirical level. Therefore, Algeria is considered to be one
of the countries that have entered the electronic management and cyberspace. This has resulted in repercussions
for the Algerian state to adopt reforms and a security strategy in order to achieve its cybersecurity in cyberspace.
Keywords: Algerian strategy, cyber security, cyber defense, cyberspace.

مقدمة:

لقد شيد البعد األمني عمى كجو الشمكؿ ك الشؤكف اإلستراتيجية ك العسكرية خصكصا ،بركز

تحديات أمنية التماثمية منذ نياية الحرب الباردة ،كمازاد مف تطكر حقؿ الدراسات األمنية ك اإلستراتيجية
في مجاؿ العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية بشقيو التكسعي – تكسع التحديات األمنية  ،-كالتعمقي –
تعدد كحدات التحميؿ ك التحدم ،-بركز العديد مف التحديات كالتيديدات األمنية كالتي باتت محك ار ىاما

في مجاؿ الحفاظ عمى األمف القكمي لمدكؿ .فعمى الصعيد اإلمبريقي كاإلستراتيجي؛ لـ تعد تعتمد الدكؿ ك
مؤسساتيا األمنية عمى تعزيز المجاالت التقميدية التي تيدد كجكدىا متمثمة في المجاؿ البرم ،ك البحرم،

ك الجكم ،ك الفضاء ،بؿ أصبح المجاؿ الخامس – الفضاء السيبراني -بيئة خصبة لميجمات ك القرصنة
اإللكتركنية خاصة مع ثكرة المعمكماتية التي شيدىا العالـ منذ القرف

 ،20حيث أصبحت معظـ الدكؿ

تستند في تعامبلتيا ك بنيتيا التحتية عمى المجاؿ اإلفتراضي ك اإلدارة اإللكتركنية ،أما عمى الصعيد

األكاديمي ك المعرفي فقد أدت الضركرة إلى دراسة أدكات مفاىيمية ك اإلستراتيجية الجديدة سكاءا في حقؿ

الدراسات األمنية عمى كجو الخصكص أك جميع الحقكؿ المعرفية كاإلقتصاد...إلخ ،تمكنيا مف دراسة
العالـ السيبراني .

1

باحث في الدراسات األمنية ك اإلستراتيجية  ،الجزائر
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كالجدير بالذكر ،أف الدكؿ اإلفريقية دخمت القاطرة الدكلية في تبني نيج اإلدارة اإللكتركنية ،دكف

األخذ بعيف اإلعتبار اإلنعكاسات اإلستراتيجية عمى أمنيا القكمي ككضع اإلحتياطات ك الجكانب الكقائية
لذلؾ ،ك تعتبر الجزائر مف بيف الدكؿ التي دخمت مصاؼ اإلدارة اإللكتركنية ككلكجيا الفضاء السيبراني،

مما ترتب عمى أمنيا الداخمي كالقكمي إنعكاسات أدت بيا الضركرة إلى تدارؾ التحديات األمنية مف خبلؿ
كضع استراتيجية أمنية في مجاؿ الفضاء السيبراني مف خبلؿ آليات قانكنية ك مؤسساتية ك إجرائية

تتماشى مع اإلستعماالت التقنية غي ىذا المجاؿ.

أىمية الدراسة :

أصبح العالـ اإلفتراضي متمثبل في مجاؿ الفضاء السيبراني ،بيئة تفاعمية ك نشطة مف طرؼ العديد

مف الفكاعؿ كالدكؿ ك األفراد ك الشركات ...إلخ ،فمع بركز عالـ الشبكة العنكبكتية أدت الضركرة إلى
تعميـ جؿ التفاعبلت ك العمميات عف طريؼ عالـ الفضاء السيبيرم لما لو مف امتيازات ىائمة في

التكاصؿ بيف جميع الفكاعؿ في عالـ أصبح يسمى بالقرية الصغيرة ،ك ذلؾ بسيكلة ك سرعة ىائمة ،ك
أصبحت جميع المجاالت الحياتية منيا السياسية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية ...تتعامؿ بتقنيات العالـ
السيبراني ،مما أدل إلى اإلستغناء عف الكسائؿ التقميدية في سبيؿ تحقيؽ المصمحة ك الخدمات بصكرة

سريعة ك سيمة .ك لكف بالمكازاة مع ىذه اإلمتيازات اليائمة ،صاحب ىذا العالـ انعكاسات سمبية

كخاصة في مجاؿ الحفاظ عمى األمف القكمي لمدكؿ ك ضماف عدـ إنتياؾ الحريات الشخصية لؤلفراد ،ك
تعتبر دكلة الجزائر نمكذج إمبريقي لتبني نيج العالـ اإلفتراضي مقابؿ بركز إنعكاسات أدت بالدكلة إلى

ضركرة تبني إصبلحات تتماشى مع ىذا النيج  .ك ىذا ما عممت الدراسة التالية عمى معالجتو .
أىداؼ الدراسة :

 -تبياف أىـ المفاىيـ المستعممة في إطار العبلقة التفاعمية لمفضاء السيبراني ك األبعاد المفاىيمية

في السياؽ السيبراني .

-الكقكؼ عمى أىـ السياسات المتخذة لوضماف بيئة الفضاء السيبراني التي تتفاعؿ فييا الدكلة

الجزائرية .

 -تسميط الضكء عمى أىـ المؤسسات األمنية التي تمعب دك ار إستراتيجيا لتحقيؽ األمف السيبراني في

الجزائر.

اإلشكالية :

تتمحكر إشكالية الدراسة كالتالي :

إلى أم مدل إستطاعت الجزائر أف تحقؽ األمف ك الدفاع السيبراني في الفضاء السيبيرم؟

الفرضية :
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أدت اإلصالحات الجزائرية إلى تحقيؽ مستكل عالي مف األمف ك الدفاع السيبراني في الفضاء السيبرم

الدراسات السابقة :

- 1رغدة البيي ؛ الردع السيبراني  :المفيكـ ك اإلشكاليات ك المتطمبات

 ،مجمة السياسة ك

القانكف ،العدد األكؿ جانفي  . 2017الصادرة عف المركز العربي الديمقراطي ،حيث عالج الباحث ىذه
الدراسة استنادا إلى تزايد عدد اليجمات السيبرانية ،ك عبلقاتيا مع نظرية الردع التي بحث فييا الدارسكف

ك المنظركف في قدرة نظريات الحرب الباردة ،ك بالتالي قاـ الباحث بدراسة مدل إنطباؽ تمؾ النظرية عمى
الفضاء السيبراني ك القصد منيا الردع السيبراني ك إىتـ الباحث دراستو بضركرة نشر الدفاعات القكية ك
اإلعتماد عمى األنظمة المرنة كالتي تؤدم باإلنظمة أف تتعافى سريعا مف اليجمات السيبرانية مف خبلؿ

جميع الكسائؿ البلزمة .

 - 2بارة سميرة ،الدفاع الكطني ك السياسات الكطنية لألمف السيبراني في الجزائر :الدكر ك
التحديات .مداخمة بالممتقى الدكلي الثاني حكؿ سياسات الدفاع الكطني بيف اإللتزامات السيادية ك

التحديات اإلقميمية ،جامعة قاصدم مرباح  30ك  31جانفي  . 2017حيث عالجت الباحثة دكر الدفاع
الكطني لمجزائر مف خبلؿ أجيزتو عمى تحقيؽ األمف المعمكماتي السيبراني ضمف المنظكمة األمنية

المعاصرة ،بالتطرؽ إلى أساسيات عف األمف السيبراني ك الجريمة السيبرانية ،ك الدفاع الكطني في تحقيؽ
األمف السيبراني ،ك عكائؽ تحقيؽ األمف السيبراني ،ك في النياية اختتمت ببعض التكصيات التي يتبناىا

المرصد العربي لمسبلمة ك األمف في الفضاء السيبراني كاإللتزاـ بق اررات األمـ المتحدة ككضع إستراتيجية
ك إطار لمتعاكف يضمف تبادؿ المعمكمات.

ىيكؿ الدراسة

ك لمعالجة ىذه الدراسة تطرقنا لممحاكر التالية :

أكال  :األبعاد ،كاألطر المفاىيمية لألمف السيبراني
 الفضاء السيبراني  :المفيكـ  ،الفكاعؿ -األمف السيبراني  :العبلقة التفاعمية

 األمف السيبراني  ،النسؽ المفاىيمي ك األبعاد ,ثانيا  :األليات القانكنية ك المؤسساتية لمكافحة الجريمة السيبرانية في الجزائر

 إجراءات مكاجية الجريمة االلكتركنية في التشريع الجزائرم -ىياكؿ تقصي الجريمة السيبرانية

 صعكبات تقصي اثر الجرائـ السيبرانية  :اإلرىاب اإللكتركنيثالثا  :استراتيجية الدفاع ك تحقيؽ األمف السيبراني لمجيش الكطني الشعبي
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الجيش الكطني الشعبي  :مصمحة الدفاع السيبراني ك مراقبة أمف األنظمة-محاكر الدفاع السيبراني في إستراتيجية الجيش الكطني الشعبي

أكال  :األبعاد ،كاألطر المفاىيمية لألمف السيبراني

الفضاء السيبراني  :المفيكـ  ،الفكاعؿ

يمكف إعطاء تكجو مفاىيمي لمفضاء السيبراني بأنو ذلؾ العالـ اإلفت ار ضم المتشابؾ مع عالمنا

المادم ،عف طريؽ اإلعتماد المتبادؿ بالتأثير بيف العالميف بالنظرة التفاعمية التكاممية ك التي تنعكس
بالمخاطر ك المزايا البلمتناىية .

كقد ظير مصطمح الفضاء السيبيراني في ثمانينيات القرف الماضي في إحدل ركايات الخياؿ

العممي لمكاتب األمريكي -الكندم المشيكر كلياـ جيبسكف ،حيث يعتمد ىذا المجاؿ اإلفتراضي عمى نظـ

الكمبيكتر كشبكات األنترنيت ك مخزكف ىائؿ مف المعمكمات ك البيانات ،فيتـ التكاصؿ بالشبكات عبر
1

اليكاتؼ ك أجيزة الحكاسيب ك غيرىا مف دكف التقيد بالحدكد الجغرافية .

ك الجدير بالذكر ،أف إشكالية التعريؼ لممفيكـ ىي مسألة نسبية ،حيث أف ىذه التعاريؼ تتكقؼ

عمى الطبيعة اإلستراتيجية لكؿ دكلة أك كياف في التعامؿ مع مجاؿ الفضاء السيبراني ببعديو العسكرم ك

المجاؿ ،ك مف
المدني ،ك مدل قدرتو عمى إستغبلؿ المزايا مف خبلؿ مكاجية المخاطر الكامنة غي ىذا
ٌ
بيف التعاريؼ؛ ىناؾ مف عرؼ الفضاء السيبيراني عمى أنو '' الذرائع الرابعة لمجيكش الحديثة '' ك ىذا
بجانب القكات البرية ك الجكية ك البحرية ك ىذا مع تصاعد حدة التداخؿ عف طريؽ المعارؾ في ىذا

المجاؿ االفتراضي2 ،كقد عرفتو الككالة الفرنسية ألمف أنظمة اإلعبلـ

 ANSSIك تعتبر ككالة حككمية

مكمفة بالدفاع السيبراني الفرنسي عمى أنو ؛ '' فضاء التكاصؿ المشكؿ مف خبلؿ الربط البيني العالمي

لمعدات المعالجة اآللية لممعطيات الرقمية ''  .كيجدر القكؿ أف التعريؼ األخير جاء مرك از عمى الجانب
التقني لمفضاء السيبراني ،حيث يكلي اإلعتبار إلى '' التجييزات ''  ،ك أف البعد الفضائي ناتج عف الربط
ك التكاصؿ البيئي العالمي ،في حيف أف البناء نجده يتمخض عف عامميف؛ تقني ،ك رياضي ،مما يجعؿ

ىذا التعريؼ غير مستكعب مف عمكـ الجميكر .ك يمكف القكؿ أف؛ '' الفضاء السيبراني ىك مجاؿ شامؿ
و
المنشآت التكنكلكجية لئلعبلـ بما فييا مف أنترنيت ك شبكات اإلتصاؿ
متككف مف شبكة محبكة ،تضـ
السمكي ك البلسمكي  ،...ك كذا متعاممي الخدمات عمى الخط ''  ،كما يفيمو األمريكيكف عمى أنو ؛ ''
مجاؿ شامؿ عمى مستكل البيئة الرقمية يتشكؿ مف شبكات مرتبطة ك متكاصمة بينيا بالمنشآت ك
تكنكلكجبات اإلعبلـ بما فييا اإلنترنيت ،شبكات اإلتصاؿ ،الحكاسيب ،الدارات المدمجة ،كسائؿ

1
2

ربيع محمد يحي  ،إسرائيؿ ك خطكات الييمنة عمى ساحة الفصاء السيبيراني في الشرؽ األكسط  ،رؤل إستراتيجية ،المجمد  ، 1العدد  . 2013 ، 3ص . 67
عباس بدراف  ،الحرب اإللكتركنية  :اإلشتباؾ في عالـ المعمكمات  ،مركز دراسات الحككمة اإللكتركنية  ،بيركت  ، 2010 ،ص. 4
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الرقابة 1 . ''...ك يكجد مف يرل الفضاء السيبراني عمى أنو المجاؿ الخامس لمحرب بعد المجاؿ البرم ك
الجكم ك البحرم ك الفضاء  .ك أيضا يعرؼ أنو المجاليف المادم كغير المادم مف عدة عناصر منيا

الكمبيكتر ،أجيزة اإلتصاؿ ،الشبكات ك البرمجيات ك حكسبة المعمكمات ك المحتكل ك معطيات النقؿ ك

التحكـ ،ك مستخدمك كؿ ىذه اآلليات ك العناصر ،ك يجدر القكؿ أف ىذه العناصر ىي العامؿ المشترؾ
2

لجميع محاكر استخدامات الفضاء السيبراني .

يعتبر الفضاء السيبراني حيز إفتراضي لمعديد مف الفكاعؿ ،يمكف تصنيفيا عمى طائفتيف؛

- 1الفكاعؿ الدكالتية  :ك ىنا تعتبر الدكلة ىي السمطة التي يمكف أف تمارس عمى األشخاص في
الفضاء السيبراني ،ك ذلؾ باستعماؿ العديد مف الكسائؿ  :قكل األمف ،اإلدارات ،الحككمة ...إلخ،
ً
المنشآت الحيكية ة التنظيـ التي
فالسياسة الداخمية لمدكلة في مجاؿ الفضاء السيراني تعتمد عمى تسيير
تقكـ بالتمكيف لمكلكج لمشبكة .ك الدكلة ىي الفاعؿ المحكرم بامتياز في ىذا العالـ اإلفتراضي لما ليا مف
مكانة عمى أساس التفكؽ التكنكلكجي ك المؤىبلت التي ترشحيا لتبني ىذه المكانة ،فالقكة السيبرانية ىي

المجاؿ الجديد لمخكض في الحركب عمى غرار القكة العسكرية ك النككية ،ك اإلقتصادية .
- 2الفكاعؿ غير الدكالتية  :باعتبار أف المصالح الداخمية لمدكؿ تتعامؿ مع العالـ الخارجي ك

األكاديمي ك الشركات المتخصصة في تطكير األمف السيبراني ك أمف المنظكمات المعمكماتية ،كعمى ىذا
األساس نجد فكاعؿ فردية ك أخرل جماعية ؛

 الفرد ''  : '' INTERNAUTEيمكف لميجمات السيبرانية أف تمنح في معظـ األحياف القدرة
اإليذائية لمفرد أكثر مف تمؾ التي يتيحيا لمدكؿ كتسريب المعمكمات ...إلخ ،ك في سياؽ آخر

يعتبر الفرد العنصر األساسي الذم يساىـ في تطكير الفضاء السيبراني ك األمف السيبراني ك

إحداث التحكالت ،مثاؿ ذلؾ مارؾ زككربارغ الذم إستطاع أف يستقطب أكثر مف مميار

مستعمؿ لشبكتو الفايسبكؾ ك التي إنطمقت مف فكرة .

 المنظمات غير الحككمية  :غالبا ماتسعى العديد مف المنظمات غير الحككمية إلي كضع
برامج تربصات لبعض األفراد في إطار ما تعتبره برامج المساعدة التقنية حكؿ استخداـ

األنترنيت ك التكنكلكجيا الجديدة .

 المجمكعات اإلفتراضية  :مالقراصنة الذيف ينشطكف في الفضاء السيبراني بحرية كؿ حسب
3

أىدافو ك دكافعو اديكلكجيتو بحرية...إلخ .
1
2
3

بمفرد لطفي أميف  ،الفصاء السيبراني  :ىندسة ك فكاعؿ  ،المجمة الجزائرية لمدراسات السياسية  ،العدد الخامس  ، 2016 ،ص ص . 152- 151
ربيع محمد يحي ،المرجع السابؽ ،ص ص . 68- 67

بمفرد لطفي أميف  ،المرجع السابؽ  ،ص ص . 159- 158
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األمف السيبراني  :العالقة التفاعمية
يعد مصطمح األمف مف المفاىيـ القديمة  ،باعتبار عكدة أصكلو إلى امتداد تاريخي عميؽ ؛ حيث
اتضحت معالـ أصكلو الفمسفية عند اليكناف  ،فأصؿ كممة ''  '' Securitaفي البلتينية ىك مرادؼ ل ػ ''
1

غياب العناية  ،فػ ''  '' Sineمعناىا '' ببل '' ك ''  '' curaتعني '' عناية '' .

إف األمف كمصطمح يحمؿ معنييف متعارضيف  ،فيقصد بو إما حالة األمف كمعنى مقصكد  ،أك
حالة البلأمف مف جية أخرل  ،فقد عبر عنو في األصكؿ اليكنانية بمصطمح يكناني ''

'' Asphaleia

بمعناىا األمف ك السبلمة ك اليقيف ؛ ك المتشتقة مف كممة ''  '' Sphalloك الدالة عمى التعثر كالسقكط .
كما أف كممة '' آمف '' )  (Secureتعني ''  (se+cura ) '' Carelessأم الحرية مف القمؽ ك
اإلضطراب  ،فقد أشار ''  '' Larouse Moderne Dictionaryأف االستخداـ الفرنسي ال يدمج األمف
كإحساس بعدـ الخكؼ  ،ك أشار فافر دم دكجبلس

 Vavre de vaugelasإلى اإلنفصاؿ أف األمف

يختمؼ عف اليقيف ك الثقة  ،ك لكنو يقترب إلى الثقة  .أما ''

 '' Oxford English Dictionaryيمنح

لمكممة معنييف ؛ يتجمى األكؿ في الشركط التي تجعمنا في أماف  ،ك يتمثؿ الثاني فى الكسائؿ  .كقد
حاكؿ '' ميكائيؿ ديبلف ''

 dillonفي تحميمو لجينالكجيا ك ايتيمكلكجيا المصطمح أف يبيف عدـ كجكد

أساس مستقر لؤلمف  ،فما يسبب البلأمف ليس المكت مثبل ك إنما البلأمف مكجكد في حد ذاتو  .ك لقد
2

تساءؿ '' نيتشو ''  F.Nitzscheفي زمنو عما إذا كانت حاجتنا لؤلمف ىي نفسيا حاجتنا لمعائمة.
أما الجانب التعريفي األمف  ،ينبغي التطرؽ أكال إلى التعريؼ المغكم ؛

''فيك نقيض الخكؼ أم بمعنى السبلمة  ،ك كممة '' األمف '' لغة مصدر الفعؿ أمف أمنا ك

أمانا ك أمنة  :أم اطمئناف النفس ك سككف القمب كزكاؿ الخكؼ  ،ك يقاؿ  :أمف مف الشر
أم سمـ منو ،ك كذلؾ يقاؿ أمٌف فبلف عمى كذا أم كثؽ بو ك جعمو أمينا عميو  ...تعني
3
االطمئناف بأف الشيء في حرز ك حماية مف الخطر ''.
كقد كردت كممة األمف في مكاضع كثيرة في القرآف الكريـ أبرزىا قكلو تعالى :

جكوع كآمنىيـ ًم ٍف ىخك و
ً
ؼ ﴾ قريش.
أى ٍ
ٍ
طعىمىييـٍ م ٍف ي ى ى ي ٍ

4

﴿ َّالًذم

1

مراد فيصؿ  ،التحديات اإلقميمية الراىنة لألمف القكمي الجزائرم  ،رسالة ماجستير منشكرة ) المدرسة الكطنية العميا لمعمكـ السياسية  :قسـ الدراسات العسكرية ك

2

سميـ قسكـ  ،االتجاىات الجديدة في الدراسات األمنية  :دراسة في تطكر مفيكـ األمف عبر منظارات العالقات الدكلية  ،رسالة ماجستير منشكرة )جامعة الجزائر

3

المعجـ الكجيز  :مجمع المغة العربية  ،إبراىيـ مدككر  ،ددف ،القاىرة  ، 1989 ،ص . 25

اإلستراتيجية  ، ( 2014 / 2013 ،ص. 2.

 :كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية  ، ( 2010،ص ص . 18- 17 .
4

سكرة قريش  ،اآلية ). ( 4
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أما بخصكص المعنى االصطبلحي ك اإلجرائي لؤلمف ؛ ىك ذلؾ الظرؼ الذم يكتسي طابع

الضركرة لنمك الحياة االجتماعية ك تطكرىا ك ازدىارىا  ،ك ىذا حفاظا عمى كياف الدكلة ك استقبلليتيا .فقد
أشارت دائرة المعارؼ البريطانية في تعريفيا لؤلمف أنو حماية األمة مف خطر القير عمى يد قكة أجنبية ،

كعرفو ىنرم كيسنجر أنو  '' :أم تصرفات يسعى المجتمع عف طريقيا إلى حفظ حقو في البقاء ''

،

كيعتبر ماكنمار أف األمف مرتبط أساسا بالتنمية عف طريؽ عبلقة ترابطية عضكية بقكلو  '' :أف األمف

يعني التطكر ك التنمية سكاء منيا االقتصادية االجتماعية أك السياسية في ظؿ حماية مضمكنو ''  ،ك قاؿ

أيضا  '' :أف األمف الحقيقي لمدكلة ينبع مف معرفتيا العميقة لممصادر التي تيدد مختمؼ قدراتيا ك

مكاجيتيا إلعطاء الفرصة لتنمية تمؾ القدرات تنمية حقيقية في كافة المجاالت سكاءا في الحاضر أك
1

المستقبؿ ''...

ك قد عرفو ككلتر ليبماف عمى أنو حفاظ األمة عمى القيـ األساسية المكتسبة ك مدل قدرتيا عمى
صيانة ىذه القيـ حتى ك إف كانت عف طريؽ الحرب .

) (2

ك يرل بارم بيكزف

 Barry Buzanأف

المسالة األمنية ك ما يدكر حكليا مف نقاشات تتمحكر حكؿ مسألة استم اررية التحرر مف التيديد ك ال
3

حاجة لتقديـ تعريؼ محدد لؤلمف .

تتجمى العبلقة التفاعمية بيف مصطمحي '' :األمف'' ك '' الفضاء السيبراني '' مفاىيميا في مصطمح ''

األمف السيبراني ''  ،ك مف ىذا المنطمؽ يعتبر األمف السيبراني مجمكعة مف الكسائؿ التقنية ك اإلدارية التي
يتـ إستخداميا لمنع اإلستخداـ غير المصرح بو عمى شبكات الكمبيكتر ك سكء اإلستغبلؿ ك إستعادة

المعمكمات اإللكتركنية التي تحتكييا بيدؼ ضماف ك استم اررية عمؿ نظـ المعمكمات  ،ك تأميف حماية ك
4

سرية ك خصكصية البيانات الخاصة بفكاعؿ الفضاء السيبراني .

 ،Syberىك لفظ يكناني األصؿ،

ك الجدير بالذكر ،أف المقاربة اإليتيمكلكجية لمصطمح سيبار

مشتؽ مف كممة  Kybernetes؛ بمعناىا الشخص الذم يدير دفة السفينة حيث تستخدـ مجا از لممتحكـ
 .governorك تـ استخداميا مف قبؿ افبلطكف لمتعبير عف الحكـ ،ك تجدر اإلشارة أف العديد مف
المؤرخيف يرجعكف أصميا إلى عالـ الرياضياتاألمريكي

 1894- 1964 Norbert Wiener‖sك ذلؾ

لمتعبير عف التحكـ اآللي ،فيك األب الركحي المؤسس لمسيبرنيتيقية ،مؤلؼ كتابو الشيير:

Cybernetics or control and communication in the Animal and the machine.
)(1

ىايؿ عبد المكلى طنطكش  ،األمف الكطني ك عناصر قكة الدكلة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد

. 11،12

 ،دار الحامد لمنشر ك التكزيع  ،األردف ، 2012 ،ص ص

John BAYLIS and steve SMITH ,Globalization of World Politics , second ed

2

oxford university press, New york .

2001,p.255 .
3

حمك فريدة  ،األمف اإلنساني مدخؿ جديد في الدراسات األمنية  ،رسالة ماجستير منشكرة ) جامعة الجزائر  :كمية العمكـ السياسية ك اإلعبلـ ( 2004/ 2003 ،

 ،ص. 18.
4

عكاظ ،ماىك األمف السيبراني  23:29،يكـ 2018- 07- 28 :عمى المكقغ https://www.okaz.com.sa/article/1585529/:
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حيث أشار في كتابو أف السيبرنيتيقية ؛ ىي التحكـ ك التكاصؿ عند الحيكاف كاآللة ،ك اإلنساف ك اآللة  .ك

بعد الحرب العالمية الثانية ك ازدىار الثكرة التقنية استبدؿ مصطمح اآللة بالحاسكب .

كقد قدمت ك ازرة الدفاع لمكاليات المتحدة األمريكية تعريفا دقيقا لمصطمح األمف السيبراني ،فاعتبرتو

 '' :جميع اإلجراءات التنظيمية البلزمة لضماف حماية المعمكمات بجميع أشكاليا المادية ك اإللكتركنية ،مف
مختمؼ الجرائـ ،اليجمات ،التخريب ،التجسس ك الحكادث .ك اعتبر اإلعبلف األكربي أف معنى األمف

السيبراني ىك :قدرة النظاـ المعمكماتي عمى مقاكمة محاكالت اختراؽ التي تستيدؼ البيانات  .ك ىذا ما
عبر عنو أستاذ اإلتصاالت بجامعة كاليفكرنيا ريتشارد كمرر ،حيث عرفو'' :عبارة عف كسائؿ دفاعية مف

شأنيا أف تكشؼ ك تحبط المحاكالت التي يقكـ بيا القراصنة'' 1 .ك يعرؼ أنو  :أمف المعمكمات عمى أجيزة
ك شبكات الحاسب اآللي ك العمميات ك اآلليات التي يتـ مف خبلليا حماية معدات الحاسب اآللي ك

المعمكمات كالخدمات مف أم تدخؿ غير مقصكد أك غير مصرح بو أك إختبلؼ قد يحدث حيث يتـ

استخداـ مجمكعة مف الكسائؿ التقنية ك التنظيمية ك اإلدارية لمنع استخداـ غير المصرح بو ك منع سكء
2

استغبلؿ ك استعادة المعمكمات اإللكتركنية ك نظـ اإلتصاالت ك المعمكمات التي تحتكييا .

كيعتبر األمف السيبراني مفيكـ أكسع مف أمف المعمكمات ،ك ذلؾ عف طريؽ الفركقات التالية :ييتـ

األمف السيبراني بكؿ ما ىك مكجكد عمى السايبر مف غير ػأمف المعمكمات بينما أمف المعمكمات ال ييتـ

بذلؾ ،ك أمف المعمكمات ييتـ بأمف المعمكمات الفزيائية '' الكرقية '' بينما األمف السيبراني ال ييتـ بذلؾ .

3

األمف السيبراني  ،النسؽ المفاىيمي ك األبعاد
لقد تعددت األطر المترابطة ك التفسيرية لمنسؽ المفاىيمي السيبراني ،ك ذلؾ بطريقة تفاعمية أىميا؛
أ-الردع السيبراني  :يعرؼ عمى أنو  '' :منع األعماؿ الضارة ضد األصكؿ الكطنية في الفضاء

كاألصكؿ التي تدعـ العمميات الفضائية ''  ،ة يقكـ الردع السيبراني عمى ثبلث مرتكزات في مجاؿ

استراتيجية الدفاع متمثمة في  :مصداقية الدفاع؛ بتكافر أنظمة نسخ إحتياطية ،ك القدرة عمى اإلنتقاـ؛ ك

ذلؾ بتكبد المياجـ ضر ار أكثر مف المدافع ،ك الرغبة في اإلنتقاـ؛ فالقدرة عمى اإلنتقاـ ال تكفي كحدىا .
ب-اليجمات السيبرانية  :يمكف تعريفيا '' :فعؿ يقكض مف قدرات كظائؼ شبكة الكمبيكتر،

4

لغرض قكمي أك سياسي ،مف خبلؿ استغبلؿ نقطة ضعؼ معينة تمكف المياجـ مف التبلعب بالنظاـ .

1

بف مرزكؽ عنترة  ،حرشاكم محي الديف  ،األمف السيبراني كبعد جديد في السياسة الدفاعية الجزائرية  ،الممتقى الدكلي حكؿ سياسات الدفاع الكطني  ،جامعة

قاصدم مرباح كرقمة  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية . 31/01/2017 ،
2

3

األمف السيبراني  ،يكـ 23:64، 2018- 07- 29 :سا  ،عمى المكقع :
مصطفى الطيب ،

الفرؽ بيف أمف المعمكمات ك األمف السيبراني

https://www.oolom.com/6124/
4

/ https://www.ccsksa.net
 ،عمكـ ،

يكـ 20:35، 2018- 07- 29 :سا عمى المكقع :

رغدة البيي ،الردع السيبراني  :المفيكـ ك اإلشكاالت ك المتطمبات  ،مجمة العمكـ السياسية ك القانكف  ،المجمد االكؿ  ،العدد األكؿ  ،جانفي  ، 2017ص ص

. 53- 52
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ج-القكة السيبرانية  :عرفيا جكزيؼ نام عمى أنيا '' مجمةعة المكارد المتعمقة بالتحكـ ك السيطرة
عمى أجيزة الحاسبات ك المعمكمات ك الشبكات اإللكتركنية ،ك البنية التحتية المعمكماتية ك الميارات

البشرية المدربة لمتعامؿ مع ىذه الكسائؿ '' .ك الجدير بالذكر أف القكة السيبرانية أعطت دفعا رئيسيا في
اتجاىيف؛ األكؿ ،تدعيـ القكة الناعمة لمدكؿ مف خبلؿ التأثير في تكجيات الرأم العاـ ،...ك الثاني ،يندرج

غي زيادة اإلنفاؽ العاـ مف طرؼ الدكؿ لسياسات الدفاع اإللكتركني .

د-الصراع السيبراني  :مع انتشار الفضاء السيبراني ك سيكلة الدخكؿ إليو ،إتسعت دائرة
الصراعات السيبرانية ك زاد عدد المياجميف ،ك قد أسيـ عامبلف رئيسياف في إتساع رقعة الصراع

السيبراني ىما :أكال ،تغبر منظكر الحرب جذريا؛ باإلنتقاؿ مف نسؽ الحركب بيف الدكؿ إلى كسط
الشعكب .ثانيا ،بركز صراعات ذات أبعاد محمية

–دكلية؛ بحيث تزايد حدة النزاعات ك بؤر التكتر

داخميا بعد الحرب الباردة ،مع طبيعة السياؽ الدكلي لمفضاء اإللكتركني إلى تكفير بيئة مفتكحة عمى

القكل الميمشة في السياسة الدكلية .

1

ق-الجريمة السيبرانية  :تعتبر إساءة إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصاالت مف طرؼ
المجرميف ك ذلؾ عمى أنيا جرائـ اإلنترنيت ،ك قد عرفتيا رابطة كبار الشرطة  '':تنطكم عمى إستخداـ
الكمبيكتر اك اإلنترنيت شبطات تكنكلكجيا لتسييؿ ك إرتكاب الجريمة '' .
يعتبر متغير األمف السيبراني مفيكـ ذات أبعاد نسبية أىميا :

- 1البعد العسكرم  :لقد تجمت البدايات األكلى لئلنترنيت في بيئة عسكرية بشكؿ مضاعؼ ،ك ذلؾ
لكي تنتقؿ في سياؽ الحؽ إلى األكساط العممية ك األكاديمية ك أبحاث تخدـ القدرات العسكرية  ،...ك
تتمثؿ الميزة النسبية لؤلمف السيبراني في بعده العسكرم عف طرؽ قدرة القكة السيبرانية عمى ربط الكحدات

العسكرية ببعضيا البعض عبر العالـ الفتراضي ،ك ىذا ما يسيؿ عممية تبادؿ المعمكمات ك الذم ينعكس
ايجابا عمى تحقيؽ األىداؼ العميا لممؤسسات العسكرية.

- 2البعد اإلجتماعي  :تعتبر الشبكة الدكلية لممعمكمات مجاال مفتكحا لجميع األفراد ،حيث يمكف

لجميع المتعامميف السيبرانييف أف يستفيدكا مف البنى التحتية ك الخدمات المتاحة ليـ دكف تحمؿ مخاطر

أمنية  ،كىنا يجب التنكيو إلى ضركرة التحسيس بأخبلقيات األمف السيبراني .

- 3البعد السياسي  :لمدكلة حؽ في حماية نظاميا السياسي ك مصالحيا ،كتجدر اإلشارة إلى أف

مكازيف القكم تغيرت حيث أصبح بإمكاف المكاطف أف يتحكؿ إلى العب أساسي ك أصبح بإمكانو اإلطبلع
1

غادؿ عبد الصادؽ ،أنماط الحرب السيبرانية ك تداعياتيا عمال األمف العالمي ،السياسة الدكلية  ،يكـ 06:25، 2018- 07- 29 :سا  ،عمى المكقع :

http://www.siyassa.org.eg/News/12072.aspx
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عمى خمفيات الق اررات السياسية عبر الكـ اليائؿ مف المعمكمات التي سيؿ عميو الكصكؿ ليا عف طريؽ

اإلنترنيت ،ك ىنا نشير إلى التسريبات لمكثائؽ الحساسة مثبل ك التي تثير مشكبلت عكيصة  ،ك أيضا
دكر شبكات التكاصؿ اإلجتماعي في تنظيـ الدعايات السياسية ك اإلنتخابية  ،ك تنظيـ التظاىرات

اإلفت وارضية ك افتعاؿ اإلحتجاجات اإللكتركنية...إلخ ،ك أصبح الفضاء السيبراني مبلذا لمتجنيد مف طرؼ
التنظيمات اإلرىابية ك العديد مف اإلديكلكجيات ك الدعايات الدينية مما أصبح ييدد تماسؾ المجتمع.

- 4البعد القانكني  :يترتب عف النشاطات الفردية ك المؤسساتية ك الحككمية في الفضاء السيبراني،

نتائج قانكنية تتمثؿ في إيجاد القكاعد القانكنية التي تنظـ التعامبلت في الفضاء اإللكتركني ك حؿ

النزاعات التي تنشأ عنيا ،كقد نشأت أساليب ممارساتية عديدة في استخداـ تقنية المعمكمات ،كإنشاء
المدكنات ك التجمعات عمى اإلنترنيت ك الحؽ في حماية ممكية البرامج المعمكماتية ك اإلببلغ عف

المخالفات ك الجرائـ السيبرانية ،ك ىذا ما أدل إلى ضركرة كجكد ترسانة قانكنية تتكافؽ مع التغييرات

الحاصمة .

1

-5البعد اإلقتصادم  :يرتبط األمف السيبراني ارتباطا كثيقا باإلقتصاد ،فقد تكسع إستخداـ تقنيات

المعمكمات ك اإلتصاالت كما بالقيمة التي تمثميا لبيانات ك المعمكمات المتداكلة  ،ك تتيح تقنيات

المعمكمات تعزيز التنمية اإلقتصادية لمعديد مف البمداف مف فرص اإلستخداـ التي تقدميا الشركات الدكلية

الكبرل ،ك ال ننسى حمكؿ عصر الماؿ اإللكتركني ضمف بيئة تقنية متحركة ككجكد المحفظة اإللكتركنية،
2

ك إصدار التطبيقات التي تسمح بالدفع اإللكتركني.

ثانيا  :األليات القانكنية ك المؤسساتية لمكافحة الجريمة السيبرانية في الجزائر
إجراءات مكاجية الجريمة االلكتركنية في التشريع الجزائرم

لقد أخص المشرع الجزائرم تنظيـ الجرائـ اإللكتركنية بقكانيف عامة ك خاصة  ،حيث تمثمت القكانيف

العامة في :

أ-الدستكر الجزائرم :كفؿ دستكر  1996ك كذا التعديؿ الطارئ عميو  ، 2016حماية الحقكؽ

األساسية ك الحريات الفردية ك ذلؾ عف طريؽ أىـ المبادئ الدستكرية في مكاده :
المادة  : 38الحريات األساسية ك حقكؽ اإلنساف ك المكاطف مضمكنة.

المادة : 44حرية اإلبتكار الفكرم ك الفني ك العممي مضمكنة لممكاطف.
حقكؽ المؤلؼ بحمييا القانكف .
1

بارة سمير  ،الدفاع الكطني ك السياسات الكطنية لألمف السيبراني في الجزائر :الدكر ك التحديات

 ،الممتقى الدكلي حكؿ سياسات الدفاع الكطني  ،جامعة

قاصدم مرباح كرقمة  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية  ، 31/01/2017 ،ص ص . 429،431
2

Electronic money regulations 2011 (EMR 2011) & the payment Services Regulations 2009
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ال يجكز حجز أم مطبكع أك تسجبؿ أك أية كسيمة أخرل مف كسائؿ التبميغ ك اإلعبلـ إال بمقتضى أمر

قضائي .

الحريات األكاديمية ك حرية البحث العممي مضمكنة ك تمارس في إطار القانكف

1

تعمؿ الدكلة عمى ترقية البحث العممي ك تثمينو خدمة لمتنمية المستدامة لؤلمة.

ب-قانكف العقكبات  :لقد استدرؾ المشرع الجزائرم في السنكات األخيرة الفراغ القانكني في مجاؿ

الجريمة اإللكتركنية نسبيا ،حيث تمخض عنو عنو إصدار القانكف

 15- 04المتضمف تعديؿ قانكف

العقكبات؛ ك ذلؾ بتخصيص الفصؿ السابع مكرر لممساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ،2ك في عاـ

 2006أدخؿ المشرع تعديؿ بمكجب قانكف رقـ

 2306المؤرخ في  20ديسمبر  ،32006ليصدر في

 2009القانكف رقـ  ، 04- 09المتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ
ك اإلتصاؿ ك مكافحتيا .

4

ج-قانكف اإلجراءات الجزائية  :تتابع الجريمة اإللكتركنية بنفس إجراءات تتبع الجريمة التقميدية

) التفتيش ،المعاينة ،االستجكاب ،الضبط ،التسرب ،الشيادة ،الخبرة ، ( ...مع زيادة تمديد اإلختصاص
المحمي لككيؿ الجميكرية في الجرائـ اإللكتركنية في المادة  37مف قانكف اإلجراءات الجزائية .
تتمثؿ القكانيف الخاصة التي اقرىا المشرع الجزائرم في مجاؿ الجريمة اإللكتركنية :

أ-قانكف البريد ك اإلتصاالت السمكية ك الالسمكية  :حيث نصت عدة مكاد منو فيما يخص المجاؿ
السيبراني ؛ المادة  ، 87ك التي نصت عمى سيكلة إجراء التحكيبلت المالية إلكتركنيا ،ك المادة

2 / 84

عمى استعماؿ حكاالت الدفع العادية ك اإللكتركنية  ،كما نصت  105عمى إحتراـ المراسبلت ،أما المادة

 127بجزاء كؿ مف يفتح أك يخرب بريد .

ب-قانكف التأمينات  :ك قد نص ىذا القانكف عمى تنظيـ الجريمة اإللكتركنية مف خبلؿ مؤسسات
ك ىيئات الضماف اإلجتماعي  ،ك ذلؾ في عدة نصكص تخص البطاقة اإللكتركنية .

ج-القانكف الخاص بالكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعالـ ك اإلتصاؿ ك مكافحتيا

:

حيث جاء ىذا القانكف منظما لمجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ ك اإلتصاؿ ك كؿ ما لو عبلقة
5

بالمنظكمة المعمكماتية .

1

القانكف رقـ  01- 16المؤرخ في  – 2016- 3- 6الجريدة الرسمية رقـ . 14

3

عاقمي فصيمة  ،الجريمة اإللكتركنية في القانكف الجزائرم ك القانكف المقارف ،المؤتمر الدكلي الرابع  :الجريمة اإللكتركنية  ،لبناف  ، 2017 ،ص. 127

2

بارة سمير  ،المرجع السابؽ  ،ص . 432

بارة سمير  ،المرجع السابؽ  ،ص . 433

5

4

عاقمي فصيمة  ،المرجع السابؽ  ،ص ص . 130،132

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

110

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

ىياكؿ تقصي الجريمة السيبرانية
-مركز الكقاية مف جرائـ اإلعالـ اآللي ك جرائـ المعمكماتية لمدرؾ الكطني  :أنشئ ىذا المركز في

 ، 2008يكجد مقره ببئر مراد رايس ،أىدافو تأميف منظكمة المعمكمات لخدمة األمف العمكمي  ،ك ىك

بمثابة مركز تكثيؽ ،ك يقكـ بتحميؿ المعطيات ك البيانات لمجرائـ المعمكماتية المرتكبة ،ك محاكلة تحديد

ىكية أصحابيا ،مما يأمف االنظمة المعمكماتية لممؤسسات ك البنكؾ ك البيكت ك الشركات ...إلخ ،ك يعمؿ
عمى التنسيؽ األمني بيف األجيزة األمنية األخرل ،ك الجدير بالذكر ،أف المركز استطاع معالجة أزيد مف

 100جريمة إلكتركنية سنة  ،2014ك ما يفكؽ  500قصية رقمية خبلؿ سنة  ،2015ك ىذا بفصؿ
التركيبة البشرية المؤىمة التي اكتسبيا الجياز مف التككيف المستمر ك الممتقيات الكطنية ك الدكلية ،ك
1

تبادؿ الخبرات مع الدكؿ األخرل.

-المعيد الكطني لألدلة الجنائية ك عمـ اإلجراـ  :بتككف ىذا الجياز مف ''  '' 11إحدل عشر دائرة

متخصصة في عدة مجاالت متباينة ،تضمف جميعيا الخبرة ك التككيف ك التعميـ ،ك تقديـ جميع

المساعدات التقنية ،تقكـ دائرة اإلعبلـ اآللي ك اإللكتركني المكمفة بمعالجة ك تحميؿ ك تقديـ كؿ دليؿ

رقمي يساعد العدالة مع تقديـ المساعدة لممحققيف  ،2يتككف مف عدة تجييزات تتمثؿ في محطة ترميـ ك
تصميح األجيزة ك الحكامؿ المعطمة ،الشبكات اإلعبلمية ك التجييزات البيانية ،محطة محمكلة ك ثابتة

إلجراء خبرات اإلعبلـ اآللي  ،ك يحتكم سبع قاعات؛ ىي كتب التكجبو ،فصيمة األنظمة المشحكنة،
3

فصيمة تحميؿ المعطيات ،فصيمة اليكاتؼ ،اقتناء المعطيات ،قاعة مكزع ك قاعات تخزيف .

-المصمحة المركزية لمكافحة الجريمة المعمكماتية التابعة لممديرية العامة لألمف الكطني  :قامت

مصالح األمف بإنشاء المصمحة المركزية لمجريمة اإللكتركنية استجابة لمطمب األمف السيبراني ك مكافحة

التحديات األمنية الناجمة عف الجرائـ اإللكتركنية ،ك الذم أنشئ سنة  ، 2011ك أضيؼ لمييكؿ التنظيمي
في . 2015

جدكؿ رقـ  01يبيف عدد القضايا المعالجة مف طرؼ المديرية العامة لؤلمف الكطني :

2

السنة

عدد ال وقضايا المعالجة

عدد األشخاص المتكرطيف

2007

31

31

2008

06

10

2009

29

21

2014

245

/

2015

409

347

بارة سمير  ،المرجع السابؽ  ،ص . 435

3

1

عاقمي فصيمة  ،المرجع السابؽ  ،ص . 133

بعرة سعيدة  ،الجريمة اإللكتركنية في التشريع الجزائرم  ،رسالة ماستر منشكرة  ،جامعة محـ د خيصر بسكرة  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية  ، 2016 ،ص
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المصدر  :حمبلكم عبد الرحماف  ،الجريمة المعمكماتية بيف الكقاية ك المكافحة  ،ممتقى ك طني في
مكافحة الجرائـ اإللكتركنية  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ، 2015،ص .10

-الييئة الكطنية لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعالـ ك اإلتصاؿ ك مكافحتيا  :ىي

سمطة إدارية تشكمت بمرسكـ رئاسي رقـ  261- 15تعمؿ تحت إشراؼ لجنة يديرىا كزير العدؿ ،تضـ

أعضاء مف الحككمة كمسؤكلي مصالح األمف ك قضاة كأعكاف مف الشرطة القضائية تابعيف لئلستعبلمات

العسكرية ك الدرؾ الكطني ك األمف الكطني  .تعمؿ عمى الكشؼ عف الجرائـ اإلرىابية اإللكتركنية ك جرائـ

المساس بأمف الدكلة .

1

صعكبات تقصي اثر الجرائـ السيبرانية  :اليجكمات اإلرىابية
تمقت األجيزة األمنية خبلؿ الثبلثي األكؿ مف سنة  ،2017أف أزيد مف  2000تبميغ عف أنشطة

متصمة باإلرىاب اإللكتركني عبر المكاقع اإللكتركنية كفقا لمصدر أمني مأذكف ل ػ ''الببلد'' ،ك أفاد

المصدر أف معظـ التبميغات التي أرسمت حكؿ شبيات اإلرىاب بمحاكالت إختراؽ لحسابات مكاقع

التكاصؿ اإلجتماعي ،ك دعكات التجنيد ،ك أفاد المعطيات أف تنظيـ داعش يسيطر عمى عدد كبير مف
2

المكاقع ك المنتديات اإللكتركنية .

ك قد حذر مف اليجمات ك التحديات السيبرانية العديد مف الجيات الرسمية ك األكاديمية؛ حيث أكد

كزير الشؤكف المغاربية ك اإلتحاد اإلفريقي ك جامعة الدكؿ العربية عبد القادر مساىؿ ،يكـ األربعاء

بالجزائر العاصمة أف الجزائر تحرص عمى حماية أمنيا في محيطيا اإلقميمي الذم يتميز بتكاصؿ ك

إنتشار التيديد اإلرىابي  ،ك ىذا في كممتو التي قاليا خبلؿ أشغاؿ الكرشة الدكلية حكؿ دكر اإلنترنيت ك

الشبكات اإلجتماعية في مكافحة التطرؼ ة اإلرىاب اإللكتركني ك الكقاية منيا. 3

كفي نفس السياؽ ،حذر الباحث األكاديمي في العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية أحمد عظيمي

خبلؿ محاضرة ألقاىا بمركز الشعب لمدراسات اإلستراتيجية حكؿ مكضكع ''اإلرىاب اإللكتركني :القاعدة

كنمكذج''  ،أف مكاقع األنترنيت الداعية لمعنؼ في تزايد ،ك بيف أف تنظيـ القاعدة إستفؿ اإلنترنيت إلى
أقصى الحدكد لنشر أفكاره بتأسيس ما يسمى '' الجبية اإلعبلمية العالمية '' في .4 2003

2

بارة سمير  ،المرجع السابؽ  ،ص ص . 238- 237
بياء الديف ـ ،

1

اإلرىاب اإللكتركني ييدد الجزائر

يكـ:

 ،الببلد ،

 20:36، 2018- 08- 01سؿ ،

عمى المكقغ :

http://www.elbilad.net/article/detail?id=70386
3

في الجزائر  ،اإلرىاب اإللكتركني  :الجزائر حريصة عمى حماية أمنيا  ،يكـ 20:55، 2018- 08- 01 :سا ،عمى المكقع http://fibladi.com :
4

النيار ،

اإلرىاب اإللكتركني :مكاقع التنظيمات اإلرىابية في تزايد

،

يكـ:

، 2018- 08- 01

 21:45سا  ،عمى المكقع :

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

/ %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
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أكد المكاء مناد نكبة القائد العاـ لمدرؾ الكطني الجزائرم في كممتو التي ألقاىا بمناسبة افتتاح الندكة

الدكلية حكؿ '' األمف السيبراني ''  ،حيث قاؿ  '' :إف اإلرىاب اإللكتركني بات مف أخطر الجرائـ التي

تستيدؼ الجزائر ،مف خبلؿ تنامي مظاىر التركيج لكؿ أشكاؿ العنؼ ك اإلرىاب ك التطرؼ بإستعماؿ

أحدث التقنيات التكنكلكجية خاصة شبكات التكاصؿ اإلجتماعي ك المنتديات اإللكتركنية  ، ''...ك تجدر
اإلشارة أف أىـ المكاقع اإلرىابية  :مكقع نداء الرسمي لتنظيـ القاعدة ،مكقع ذركة السناـ ك ىي صحيفة

إلكتركنية دكرية لتنظيـ القاعدة ،مكقع صكت الجياد مجمة نصؼ شيرية لتنظيـ القاعدة  ،أما بخصكص

تنظيـ داعش لو أزيد مف  50ألؼ مكقع إلكتركني ما ساىـ في تجنيد حكالي

 3400شاب شيريا عبر

الحمبلت اإللكتركنية حسب تقرير الخبير األمني في قصايا اإلرىاب الرقمي ''جيؼ بارديف ''

. bardin

1

jeff

ثالثا  :استراتيجية الدفاع ك تحقيؽ األمف السيبراني لمجيش الكطني الشعبي
نماذج الدفاع السبراني في اإلستراتيجيات العسكرية
يقصد بالدفاع اإللكتركني في اإلستراتيجيات العسكرية'' :مجمكعة القدرات النظامية التي تمتمكيا
القكات المسمحة لمحماية مف تأثير اليجمات اإللكتركنية ،ك التخفيؼ مف حدتيا ك التعافي منيا بسرعة'' ،

فقد اعتبرت اإلستراتيجية النمساكية مصطمح الدفاع اإللكتركني '' جميع التدابير البلزمة لمدفاع عف
الفضاء االلكتركني بالكسائؿ المناسبة لتحقيؽ األىداؼ العسكرية اإلستراتيجية '' ،أما بخصكص

اإلستراتيجية العسكرية البمجيكية ،اعتبرت الدفاع األلكتركني '' تطبيؽ التدابير الكقائية الفعالة لمحصكؿ

عمى مستكل مناسب مف األمف اإللكتركني  ،ك تقميؿ المخاطر األمنية إلى مستكل مقبكؿ '' ،ك فيما يتعمؽ

باإلستراتيجية العسكرية الفرنسية '':مجمكعة الكسائؿ الفنية ك غير الفنية التي تسمح لمدكلة بالدفاع عف

نظـ المعمكمات الحرجة في الفضاء اإللكتركني ''  ،2ك فيما يتعمؽ باإلستراتيجية العسكرية الجزائرية ،فقد
اعتبرت الدفاع اإللكتركني ''مراقبة األنظمة التي تحمي الدكلة مف كافة التيديدات  ،ك متابعة حالة تقدـ

نشاطات تجسيد السياسة الشاممة لمدفاع السيبراني الرامية لضماف فعالية الجماية ضد التيديدات السيبرانية
3

التي تستيدؼ أنظمة المعمكمات ك منظكمات اإلتصاؿ ك كذا منظكمة األسمحة لمجيش '' .
1
2

بف مرزكؽ عنترة  ،حرشاكم محي الديف  ،المرجع السابؽ  ،ص . 68

3

إيياب خميفة  ،تنامي التيديدات السيبرانية لممؤسسات العسكرية  ،المستقبؿ لؤلبحاث ك الدراسات  ،أبك ضبي  ، 2017 ،ص ص . 54- 53
نكارة باشكش ،

الجيش يدخؿ حرب الفضاء اإللكتركني ك مكافحة الجكسسة

 ،الشركؽ ،يكـ 00:35 ، 2018- 08- 02 :سا ،عمى المكقع :

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7/
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مف خبلؿ ما سبؽ ،يمكف استنتاج تعريؼ الدفاع اإللكتركني عمى أنو '' كسيمة لتحقيؽ األمف

اإللكتركني مف خبلؿ إستخداـ آليات رصد اليجدات اإللكتركنية – األمف الكقائي ،-ك تحميميا ،ك تحديد
مصدرىا ،ك التخفيؼ مف حدة آثارىا عمى نظـ اإلتصاالت ك الشبكات ك البنية التحتية ك ذلؾ في كقتيا

الحقيقي مع تكافر القدرات اليجكمية لتعقب الكيانات ك تدمير الشبكات المنطمؽ منيا ىذا التيديد '' .
ك يتحقؽ الدفاع الكقائي اإللكتركني كفؽ ثبلث أساليب رئيسية :

- 1الكشؼ المبكر عف اليجمات في كقتيا الحقيقي  :ك ذلؾ بإستخداـ حساسات – - Sensors
عمى شبكات ك البرامج ة التطبيقات ،مع تكظيؼ المعمكمات اإلستخباراتية .

-2اليجكـ اإللكتركني اإلستباقي  :ك ذلؾ بنشر الديداف البيضاء – ،- White Wormsبإعتبارىا

برامج قادرة عمى إكتشاؼ التطبيقات الضارة ك تدميرىا قبؿ التكظيؼ ،ك إطبلؽ ىجمات إلكتركنية
مضادة.- Hack Back -

-3التضميؿ ك اإلخفاء ك الخداع  :ك ذلؾ بإخفاء ىكيات األىداؼ اإلستراتيجية لمدكلة عمى
1

اإلنترنيت عف طريؽ تضميؿ الخصكـ بأدكات التمكيو ك الخداع ك تغيير مبلمح األىداؼ .
الجيش الكطني الشعبي  :مصمحة الدفاع السيبراني ك مراقبة أمف األنظمة

استحدثت القيادة العميا لمجيش الشعبي الكطني '' ،مصمحة الدفاع السيبراني ك مراقبة أمف

األنظمة'' ،ك ىذا عمى مستكل دائرة اإلستعماؿ ك التحضير ألركاف الجيش الكطني الشعبي ،ك ذلؾ بيدؼ
تأميف ك حماية المنشآت الجكية لمقكات المسمحة الجزائرية ضد أم تيديد أمني سيبراني .ك قد أجاب

''العميد نصر الديف قدكر'' عمى عدة تساؤالت في حكاره مع ''بككبشة محمد'' ،حيث حدد مياـ مصمحة

الدفاع السيبراني ك مراقبة أمف األنظمة بأنيا تركيبة ممحقة بدائرة التحضير ك اإلستعماؿ ألركاف الجيش

الكطني الشعبي ك تكمؿ استحداثيا في نكفمبر  2015بعدة مياـ منكطة ليا عمى عدة أصعدة ،ك ىذا في
إطار السياسة الشاممة المسطرة مف قبؿ القيادة العميا بيدؼ حماية مؤسسات الدكلة ك الجيش مف أم

مخاطر ك تيديدات سيبرانية ،ك تعتبر جياز تكجييي ك خبراتي عمى المستكل اإلستراتيجي.

تعمؿ ىذه المصمحة عمى تطبيؽ السياسة العامة لمدفاع السيبراني في الجيش الكطني الشعبي ،ك

كذا تعزيز ك تقييـ أمف األنظمة المستغمة ك تنظيـ التسيير في مجاؿ الدفاع السيبراني  .ففي إطار تعزيز
القدرات العسكرية في مجاؿ الدفاع السيبراني تعد طرفا فاعبل في العمميات العسكرية ،ك تعتبر ىيئة تابعة
لك ازرة الدفاع تساىـ غي إعداد ككضع السياسة الكطنية في مجاؿ الدفاع السيبراني بالتنسيؽ مع مختمؼ

الييئات لتأميف المنشآت الرقمية  .كتعتبر العمميات التحسيسية في مجاؿ الدفاع السيبراني ك أمف األنظمة
مع كافة اليياكؿ التابعة لك ازرة الدفاع الكطني عنص ار ىاما يتجسد في المياـ المككمة ليذه المصمحة ،ك
1

إيياب خميفة  ،المرجع السابؽ  ،ص . 53
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مف بيف اآلليات التحسيسية عمى سبيؿ المثاؿ؛ تنظيـ ىذه المصمحة لممتقى كطني بالنادم الكطني

لمجيش ،تحت عنكاف '' الدغاه السيبراني  :الككف األساسي لؤلمف ك الدفاع الكطني '' ،ك ذلؾ يكمي
15ك 16مام  2017تحت إشراؼ السيد الفريؽ  ،نائب كزير الدفاع الكطني رئيس أركاف الجيش  ،ك
أختتـ بتكصيات عديدة أىميا ضركرة اإلسراع في كضع اإلطار التنظيمي لمجاؿ الدفاع ك األمف

السيبراني عمى المستكل الكطني ك تعزيز القدرات الكطنية في ميداف البحث ك التطكير ،ك كذا تطكير
التعاكف ك التنسيؽ عمى المستكييف الكطني ك الدكلي ك الدخكؿ في التحالفات اإلقميمية كتحالؼ

Five

 Eyesالذم يضـ  5دكؿ في مجاؿ الدفاع السيبراني  .ك قد نكع العميد إلى دكر الدفاع الكطني لتحقيؽ
األمف السيبراني في الجزائر أماـ التحديات التي يفرضيا الفضاء السيبراني ،ك ذكر أمثمة عف التيديدات

السيبرانية منيا ؛ إستكنيا ،جكرجيا ،أكرانيا ،العراؽ ك كذا األضرار التي لحقت بيا .

كفي إشارة أخرل ،نكهو العميد نصر الديف قدكر عف ضركرة التنسيؽ بيف ك ازرات كأجيزة الدكلة

لتحقيؽ األىداؼ المرجكة .

1

محاكر الدفاع السيبراني في استراتيجية الجيش الكطني الشعبي

تتمحكر استراتيجية الدفاع السيبراني لمجيش الكطني الشعبي في سبعة محاكر رئيسية :
- 1الجانب الكظيفي ك التنظيمي  :لضماف فعالية ك تناسؽ أعماؿ الدفاع السيبراني ضمف الجيش

الكطني الشعبي ،يعمؿ الجياز عمى تأطير مجمكعة مف اآلليات الكظيفية ك التنظيمية .

- 2الجانب القانكني  :تعزيز ك تحييف بصفة نستنرة األطر القانكنية التي تضمف التطكر المتعمؽ

باستعماؿ تكنكلكجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ ك تأميف منظكمات اإلعبلـ .

- 3جانب المكارد البشرية  :يتجمى نجاح ىذا المجاؿ الدفاع السيبراني بجاىزية ك تككيف المكرد

البشرم ك كفاءتو العالية .

- 4الجانب التقني  :بتعمؽ بمدل كفاءة األجيزة كالكسائؿ المستعممة ،مع ضماف اليقضة عف
2

الكشؼ ك الرد عف اليجمات السيبرانية .

1
2

بككبشة محمد  ،مصمحة الدفاع السيبراني ك مراقبة أمف األنظمة  ،مجمة الجيش  ،الجزائر  ،العدد  ، 2017 ، 651ص . 37
بككبشة محمد  ،المرجع السابؽ  ،ص . 35
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الخاتمة :

ما نخمص إليو في ىذه الدراسة ،أف متغير األمف السيبراني ،ىك بعد مفاىيمي يكتنفو الكثير مف

الجيكد األكاديمية ك اإلمبريقية الميدانية لتحقيقو في العالـ اإلفتراضي متمثبل في الفضاء السيبيرم ،ك ذلؾ
لما يكتنفو مف صعكبات تتمثؿ في العديد مف العكائؽ ،مف بينيا تعدد الفكاعؿ ،ككذا تبايف الكسائؿ

ك تكنكلكجيا األنظمة المعمكماتية ،مع كجكد ثغرات سيبرانية جراء تبني أنظمة المعمكمات السيبرانية مف
طرؼ العديد مف الفكاعؿ ك خاصة منيا الدكؿ دكف مراعات اإلنعكاسات ك أخذ اإلحتياطات البلزمة حتى

حدكث المآزؽ السيبرانية ،ك مف ىذا التعميؿ ،ك في سياؽ اإلجابة عمى االفرضية المطركحة ،نسمط الضكء
عمى الجزائر ك مدل قدرتيا عمى حماية ك ضماف سبلمة أمنيا السيبراني مف جميع األبعاد السياسية ك

التقنية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك األمنية ك اإلدارية  ،...حيث إستطاعت إلى حد ما كضع

إصبلحات في مجاؿ الفضاء السيبراني تداركا لؤلخطاء ك اإلنعكاسات المترتبة عف تفعيؿ اإلدارة

اإللكتركنية ككلكج العالـ اإلفتراضي ،ك لكف ال ينبغي التغاضي عف اإلقرار عف مدل صعكبة تحقيؽ
األمف السيبراني بصيغة مطمقة نظ ار لمتعقيد الشائب في ىذا الفضاء مع تعدد الفكاعؿ ،ك الجدير بالذكر،

ضركرة تعزيز جيؿ مف المكارد البشرية ذات كفاءة قصكل ك مستكل عالي مع البقاء عمى إطبلع بالنماذح

الحديثة ألنظمة المعمكمات ك تكنكلكجيا المجاؿ السيبراني .ك ىذا ماتجمى صراحة عمى لساف العميد نصر
الديف قدكر مف خبلؿ حكاره مع بككبشة محمد  ،ك الذم نشر في مجمة الجيش العدد  651أكتكبر 2017

الصفحة  ،37حيث كاف السؤاؿ  :برأيكـ ىؿ الجيكد التنظيمية ك التقنية التي تممكيا مصمحتكـ كافية

لحماية األمف ك تعزيز الدفاع السيبراني ؟ ك باألحرل ىؿ القدرات الكطنية المتخصصة في ىذا المجاؿ

كافية لتأميف سيادة الجزائر ك بالخصكص في المجاالت الحيكية ذات صمة باألمف ك الدفاع ؟  ،ك كاف
جكابو كالتالي ...'' :في عالـ األمف السيبراني ال يمكف الحديث عف ضماف تأميف مطمؽ لؤلنظمة ألمف

األمر يتعمؽ بمسار لمتطكير المستمر لبلمف...كسب رىاف األمف السيبراني يستمزـ تحديد مقاربة إستباقية

ك تفاعمية. ''...
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السياسات كاآلليات األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية
في ضكء تداعيات الثكرة الميبية
European policies and mechanisms to combat illegal migration
in the light of repercussions the Libyan revolution
د.محمد عبدالحفيظ الشيخ  /جامعة الجفرة ػػػ ليبيا

1

ممخص
تتناكؿ ىذه الدراسة الجيكد األكركبية الساعية لمكافحة ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،كسيتـ التركيز بشكؿ أساسي عمى

مختمؼ السياسات كاآلليات التي كضعتيا

الدكؿ األكركبية سكاء المتعمؽ بالتشريع األكركبي أ ك مف خبلؿ األدكات التحفيزية ضمف حزمة مساعدات اقتصادية كاجتماعية كسياسية في الدكؿ المصدرة لميجرة ،أك
مف خبلؿ التركيز األكركبي المضاعؼ عمى الحمكؿ األمنية ،ككنيا حبلن عبلجيان ،غير أنيا لف تستطيع القضاء عمييا بشكؿ نيائي طالما استمرت أسبابيا الرئيسية
المتمثمة في استمرار تزايد فجكة التنمية بيف ضفتي المتكسط ،كاإلخفاؽ في التكصؿ إلى حمكؿ نيائية لؤلزمات كالنزاعات اإلقميمية التي عطمت مشاريع التنمية في

دكؿ جنكب المتكسط ،كأدت إلى بركز تحركات ديمغرافية قسرية ،لعؿ أبرز جكانبيا المتمثؿ في مكجات اليجرة غير الشرعية عبر المتكسط نحك الضفة الشمالية .
ليبي ،االتحاد األكركبي ،التشريع .الردع كالحكافز
الكممات المفتاحية :اليجرة غير الشرعية  ،ا

Abstract
This study will focus on the European efforts to combat the phenomenon of illegal immigration. The main

focus will be on the various policies and mechanisms developed by European countries, both in terms of

European legislation and through incentive tools, in an economic, social and political assistance package in
countries exporting migration, On security solutions, as a therapeutic solution, but it will not be able to eliminate

them permanently as long as the main reasons continue to increase the development gap between the two
shores of the Mediterranean, and failure to reach final solutions to crises and Regional conflicts that have

hindered development projects in the southern Mediterranean countries and led to the emergence of forced
demographic movements, perhaps the most prominent aspects of which are the waves of illegal migration
across the Mediterranean towards the northern bank.

Keywords: Illegal immigration, Libya, EU, legislation. Deterrence and incentives

مقدمة
تمثؿ ظاىرة اليجرة غير الشرعية إحدل أىـ القضايا التي باتت تؤرؽ المجتمع الدكلي في الكقت

حد
الحالي ،نتيجة انعكاس آثارىا عمى الدكؿ المصدرة كالمستقبمة ككذلؾ دكؿ العبكر لممياجريف عمى ن
سكاء .بعد انييار االتحاد السكفييتي كما تبله مف رغبة متزايدة في تكسيع االتحاد االكركبي مف جية،

كتصاعد كتيرة اليجرة نتيجة مجمكعة مف العكامؿ كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية التي شيد تىا

العديد مف الدكؿ األفريقية ،كبخاصة منيا الكاقعة في أفريقيا جنكب الساحؿ كالصحراء ،شرعت الدكؿ
1

رئيس قسـ العمكـ السياسية ،كمية إدارة األعماؿ ،جامعة الجفرة ػػػ ليبيا
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األكركبية في سف مجمكعة مف القكانيف كاتخاذ العديد مف التدابير كاإلجراءات مف أجؿ تنظيـ ىذه التدفقات

نحك بمدانيا كالحد منيا ،األمر الذم أسيـ في تزايد اليجرة غير الشرعية ،حيث تقترف ىذه الظاىرة

بالحركب كالنزاعات ،أك تحت كطأة الككارث كالعكامؿ الطبيعية كالجفاؼ أك بفعؿ عكامؿ سياسية مرتبطة
بغياب الحريات كىيمنة االستبداد ،كتحت ضغط عكامؿ اجتماعية كاقتصادية مرتبطة بالبحث عف فرص

عمؿ كظركؼ عيش كريـ.
بدأ اىتماـ حككمات دكؿ االتحاد االكركبي بمشكمة اليجرة غير الشرعية في محاكلة لمعالجة ىذه
الظاىرة ككضع الحمكؿ المناسبة ليا ،كذلؾ بالتعاكف مع الدكؿ في الضفة الجنكبية لممتكسط ،غير أف ىذا
االىتماـ ركز بشكؿ أساسي عمى ضركرة كقؼ تدفؽ المياجريف غير الشرعييف مف ليبيا إلى الشكاطئ

األكركبية بآليات أمنية صرفة.
كىذا بدكره ما يدفعنا إلى التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت السياسات كاآلليات التي اعتمدتيا الدكؿ األكركبية
لمكافحة اليجرة غير الشرعية مف أفريقيا إلى أكركبا تعد الحؿ األف سب أـ ال؟ ك ما ىي انعكاسات الثكرة
عي نحك أكركبا؟
الميبية عمى ظاىرة اليجرة غير الشر ة

كتنطمؽ الدراسة مف فرضية أساسية يمفادىا :أف مقاربة شمكلية تدعـ التنمية كاالستقرار بالبمداف المصدرة

لميجرة ،تعد الحؿ األنجع لمكاجية ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،كال جدكل مف اعتماد االتحاد األكركبي
عمى اآلليات األمنية ألنيا لـ تستطع حؿ المشكمة في جذكرىا كأسبابيا الحقيقية.

تكمف أىمية الدراسة في أف اليجرة غير الشرعية أضحت تمثؿ أحد أىـ االنشغاالت الكبرل لكؿ الدكؿ
السيما في ظؿ المتغيرات الدكلية الراىنة ،خاصة أنيا باتت تشكؿ االختبار الحقيقي كالتحدم الذم يكاجو

سياسات دكؿ االتحاد األكركبي كمدل انسجاميا ،فضبلن عف جدية التعاكف مع الدكؿ الشريكة في الضفة
الجنكبية لممتكسط ممثمة في دكؿ شماؿ أفريقيا بما يخدـ مصالح الطرفيف عبر ىذا االختبار.

تيدؼ ىذه الدراسة الى تسميط الضكء عمى دكافع كآثار ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،ككذلؾ الكقكؼ
عمى آليات دكؿ االتحاد األكركبي المطركحة كمدل نجاعتيا في الحد مف اليجرة غير الشرعية السيما

التي تتـ بيف البمداف األفريقية جنكب الصحراء إلى بمداف شماؿ أفريقيا ،كتحديدان ليبيا التي باتت تشكؿ

نقطة انطبلؽ كعبكر في الكقت نفسو ،فأخذت أعداد المياجريف غير الشرعييف منحنيات تصاعدية في

السنكات األخيرة مف ليبيا إلى أكركبا عمى نحك غير مسبكؽ في التاريخ األكركبي.

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ كتحميؿ ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،مف خبلؿ
استخداـ بعض البيانات كاألرقاـ اإلحصائية لكصؼ مشكمة اليجرة ،كانعكاساتيا األمنية كاالقتصادية
كاالجتماعية ،ككذلؾ فيما اتخذ مف سياسات كآليات أكركبية لمعالجتيا ،ككذلؾ البحث عف اآلليات

المناسبة لمعالجة ىذه المشكمة سكاء في دكؿ المصدر أك المستقبمة أك العبكر.
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أكالن :في مفيكـ اليجرة غير الشرعية
اليجرة غير الشرعية في معناىا العاـ االنتقاؿ مف الكطف األـ إلى الكطف المياجر إليو لئلقامة فيو

بصفة مستمرة ،بطريقة مخالفة لمقكاعد المنظمة لميجرة بيف الدكؿ طبقان ألحكاـ القانكف الداخمي كالدكلي.1
كتعرفيا المنظمة الدكلية عمى أنيا (( :حركة أفراد تنتيؾ قكاعد دكؿ المصدر كالعبكر كاالتجاه ،فمف ناحية

الدكؿ المتجو إلييا الدخكؿ غير شرعي يعني اإلقامة أك التكظيؼ في بمد ال يممؾ فيو المياجر الكثائؽ
القانكنية التي يتطمبيا الدخكؿ ليذا البمد ،ما يعني أف الفرد عبر حدكدان دكلية دكف جكاز أك كثيقة سفر
صحيحة أك عدـ امتثالو لممتطمبات اإلدارية لمخركج مف ىذا البمد)).2

كعرؼ المشرع الميبي المياجر غير الشرعي بأنو" كؿ مف دخؿ األراضي الميبية كأقاـ بيا دكف إذف
ٌ
3
أك تصريح مف الجيات المختصة بقصد اإلقامة بيا أك العبكر إلى دكلة أخرل .
أما االتحاد األكركبي فيستخدـ مصطمح اليجرة غير الشرعية التي مفيادىا في السياسة العامة األكركبية

لميجرة غير الشرعية ((الدخكؿ كالبقاء غير الشرعي في الدكؿ األعضاء )) ،كمف جانبيا تعرؼ المفكضية
األكركبية اليجرة غير الشرعية بأنيا ظاىرة متنكعة تشتمؿ أفراد مف جنسيات مختمفة يدخمكف إقميـ الدكلة

العضك بطريقة غير مشركعة عف طريؽ البر أك البحر أك الجك بما في ذلؾ مناطؽ العبكر كالمطارات،
كيتـ ذلؾ عادة بكثائؽ مزكرة أك بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة مف الميربيف كالتجار.4

كيستخدـ مفيكـ اليجرة غير الشرعية بمعنى قانكني بالدرجة األكلى ،كينطكم عمى داللة مخالفتو

لمقكانيف كالنظـ المعنية باليجرة كحركة األفراد كتنقبلتيـ بيف الدكؿ ،فتعرؼ بذلؾ بأنيا تمؾ اليجرة التي تتـ
بطرؽ غير قانكنية نظ انر لصعكبة السفر كاليجرة الشرعية حيث تعقدت إجراءات السفر ،كأصبحت اليجرة

الشرعية شبو مستحيمة.5

1

عبدا﵀ عمي عبك ،الجيكد الدكلية لمكافحة اليجرة غير المشركعة ،مجمة الشريعة كالقانكف ،السنة الثبلثكف ،العدد  ، 65أبريؿ  ، 2016ص. 182

2

بخكش صبيحة ،اليجرة غير الشرعية كتداعياتيا عمى منطقة شماؿ أفريقيا "الجزائر نمكذجان" ،مجمة الدراسات األفريقية كحكض النيؿ ،المجمد

3

راجع نص المادة  1مف القانكف الميبي رقـ  19لسنة  2010بشأف مكافحة اليجرة غير المشركعة.

مارس/آذار  ، 2018ص. 292

 ، 1العدد األكؿ،

4

بكىالي حفيظة ،كنش عزكز ،مكافحة اليجرة غير الشرعية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ دراسة تحميمية لجريدة الشركؽ اليكمي أنمكذجا خبلؿ سنة  ، 2017مجمة جيؿ

5

خديجة مسعكد زياني ،كايياب رزاؽ العصيب ،اليجرة غير الشرعية في ليبيا بيف انتياكات حقكؽ المياجريف كالحمكؿ العاجزة ،مجمة العمكـ السياسية كالقانكف،

العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،العدد  ، 42مايك  ، 2018ص. 166

المجمد ، 2العدد ، 9يكنيك/حزيراف  ، 2018ص. 211
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ني :دكافع كآثار اليجرة غير الشرعية
ثا ان

ال شؾ أف ىناؾ مجمكعة مف األ سباب كاؿدكافع أدت إلى تنامي ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،كما أف

قفاؾ مخاطر كآثار عديدة تترتب عمييا ىذه الظاىرة ،نجمميا فيما يمي:
 -1دكافع كأسباب اليجرة غير الشرعية

مع التسميـ بأف العامؿ االقتصادم يعد عامبلن رئيسيان في أغمب األحياف كراء اليجرة غير الشرعية ،إال

أنو ال يمكف إنكار كجكد عكامؿ أخرل تضافرت فيما بينيا كأدت إلى انتشار كتزايد كتيرة اليجرة ،نجمؿ
أبرزىا دكف الجزـ بحصرىا في اآلتي:
أ .اقتصادية كاجتماعية

تأتي الدكافع االقتصادية كسبب رئيس لميجرة غير الشرعية نتيجة تدني الكضع االقتصادم في البمداف

المصدرة لميجرة كالتي تشيد قصك انر في عمميات التنمية كارتفاع نسبة البطالة كعدـ تكفر فرص عمؿ

حقيقية كانخفاض في األجكر ،بسبب تراجع معدالت النمك ،فضبلن عف الفقر كالعكز المادم كسكء األحكاؿ
االقتصادية في البمد المياجر منو ،باإلضافة إلى تدني مستكل المعيشة كضعؼ القكة الشرائية أك تدني

مستكل الخدمات التي تقدميا الدكلة لممكاطنيف كىك ما يدفعيـ لميجرة .ىذا إلى جانب الفساد المستشرم
في تمؾ الدكؿ كاالستبداد كالتكزيع غير العادؿ لمثركات كانتياؾ الحقكؽ كالحريات كاحتكار القمة ألغمب

السمع كالخدمات .إضافة إلى الرغبة في تحقيؽ الكسب السريع كالعيش في رفاه كاكتفاء ذاتي ،ففي الفضاء
المتكسطي يبدك الفارؽ كاضحا بيف دكؿ الشماؿ كدكؿ الجنكب مف حيث المستكل المعيشي كالرفاه

االقتصادم .كبما أف العبلقات بيف ضفتي المتكسط تتسـ بعدـ التكازف كعدـ التكافؤ ،حيث فجكة التنمية
التي تحرص الدكؿ الغربية عمى كجكدىا كاستمرارىا مع الدكؿ الفقيرة لخدمة مصالحيا السياسية

كاالقتصادية ،مف أىـ األسباب التي تدفع بالمياجريف المغامرة بحياتيـ كرككب قكارب المكت كالتكجو

صكب أكركبا .ثـ تأتي العكامؿ االجتماعية أىميا ،ضعؼ الكالء كاالنتماء لمكطف لمبمد المصدر لميجرة،
ككذلؾ التفكؾ األسرم كسكء العبلقات االجتماعية ككجكد أقارب في الدكؿ المستقبمة لممياجر كىك ما

يشجع عمى لميجرة.1
ب .سياسية كأمنية

عدـ استقرار األكضاع األمنية في دكؿ الـ صدر  ،كنشكب الحركب كالنزاعات الداخمية كما يتعرض لو

المدنيكف أثناء الحركب مف مخاطر تيدد حياتيـ كاالضطياد ،كالقمع كالترىيب كقد تصؿ إلى اإلبادة
1

أبكزيدة ضاكية ،المقاربة األمنية األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية في الفضاء األكركمغاربي بعد الثكرات العربية ،مجمة دراسات ،العدد  ، 63فبراير ، 2018
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الجماعية ،مما يثير الخكؼ لدل المياجر كيدفع بو إلى اليجرة غير الشرعية بحثان عف األماف في دكؿ

أخرل .كما أف استبداد بعض األنظمة السياسية في دكؿ المصدر كما ينجـ عنو مف تعسؼ كاضطياد
سياسي كمصادرة لمحقكؽ كالحريات ،فضبلن عف سعي بعض المكاطنيف العمؿ في خارج الدكلة كحركات
معارضة لنظاـ الحكـ القائـ في الدكلة ،كقد القت ىذه الحركات الدعـ كالمساندة مف بعض الدكؿ

األكركبية ،مف خبلؿ السماح ليا بالدخكؿ كاإلقامة،

ناىيؾ عف الخكؼ مف التعرض لبلعتدءات نظ انر

النعداـ االستقرار األمني كالسياسي ،حيث تقترف ىذه المشاكؿ بالصراعات السياسية كالعسكرية كضعؼ

الدكلة المركزية كعدـ قدرتيا عمى بسط السيطرة عمى ترابيا كتراجع مراقبة حدكدىا .كمف اآلثار السياسية
القسرية التي تدفع إلى اليجرة ،التدخؿ العسكرم الخارجي مف أية دكلة أك مجمكعة دكؿ في شؤكف دكلة
أخرل ،كما اف فرض عقكبات دكلية عمى مجتمع مف المجتمعات تعد أحد العكامؿ المسببة لميجرة.1

ال يمكف إغفاؿ دكر العامؿ الجغرافي في التشجيع عمى اليجرة ،فالبيئة القاسية مف حيث ارتفاع درجات
الح اررة ،كالجفاؼ ،كالككارث الطبيعة كالفيضانات كالبراكيف كالزالزؿ كالمجاعة كانتشار األكبئة ،كميا أسباب

تشجع أك تمعب دك انر بشكؿ أك بآخر في تنامي ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،إضافة إلى قرب شكاطئ دكؿ

شماؿ أفريقيا كالمغرب العربي مف أكركبا .عبلكة عمى اعجاب كانبيار الشباب بالحضارة الغربية كانجازاتيـ
كاعتقادىـ بأف أكركبا ىي الجنة المكعكدة إلنياء حالة البؤكس كالشقاء التي يعيشكف فييا كأمميـ في تحقيؽ

مستكل معيشي أفضؿ كبأسرع كقت.

كناد انر ما يتحقؽ ذلؾ ،كفي أسكأ األحكاؿ ينتيي بو ـ الحاؿ إلى

السجف أك الترحيؿ أك المكت غرقان في عرض البحر .يمكف القكؿ ،إف رككب الكثير مف األشخاص لغمار

اليجرة غير الشرعية في ظركؼ غير إنسانية كميينة ،يعكد في جانب كبير منو إلى حالة اإلحباط التي
يشعر بيا الكثير مف الشباب نتيجة لؤلكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المتردية التي يكاجيكنيا

داخؿ بمدانيـ.2

 -2آثار كمخاطر اليجرة غير الشرعية
ىناؾ العديد مف المخاطر كاآلثار السمبية التي تترتب عمى اليجرة غير الشرعية ،كىذه اآلثار ال تقتصر

عمى دكؿ االستقباؿ لميجرة فقط كانما تمتد آثارىا إلى الدكؿ المصدرة ككذلؾ دكؿ العبكر ،كىذه اآلثار
ىي:
تتمثؿ اآلثار االقتصادية في منافسة المياجريف غير الشرعييف لؤليدم العاممة الكطنية في البمد
المستقبمة لميجرة ،خاصة في شركات القطاع الخاص ،حيث يمجأ إلييـ أصحاب العمؿ نظ انر لتدني

أجكرىـ ،كىك ما ينعكس عمى العمالة الكطنية سمبان مف خبلؿ انتشار البطالة ،كما ينطكم ذلؾ عمى

1
2
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تأثيرات سمبية خطيرة عمى الدكلة المصدرة لذلؾ الفرد خصكصان إذا كاف مف ذكم الميارة كالخبرة أك كاف
أحد العقكؿ المفكرة كينتج عنيا خسارة الدكؿ لذلؾ الفرد لعدـ االستفادة منو االستفادة القصكم نظير ما

أنفقتو دكلتو عميو ،كما أف اليجرة غالبان ال تؤدم إلى القضاء عمى البطالة في البمد المصدرة لميجرة ،نظ انر
لعدـ كجكد تخطيط لمقضاء عمى البطالة كسد العجز في األيدم العاممة جراء تمؾ اليجرة .زد عمى ذلؾ،

قد يقع العماؿ المياجريف فريسة استغبلؿ أصحاب العمؿ بسبب ضعؼ كتدني أجكرىـ.
تؤدم اليجرة غير الشرعية إلى آثار اجتماعية تتمثؿ في تغيير التركيبة االجتماعية لكؿ مف الدكلة
المصدرة كالمستقبمة لميجرة نتيجة "االنتقاء اليجرم" ،ما يترتب عمى ذلؾ مف تأثيرات سمبية خطيرة تتمثؿ
في ىجرة الشباب مف المجتمع كبصفة خاصة الذكك ،كظير ذلؾ جميا في الدكؿ النفطية ،فمعظـ

المياجريف ىـ مف الينكد كالباكستاف .فضبلن عف ذلؾ أف معظـ المياجريف بصكرة مؤقتة يأتكف بيدؼ

االستثمار كالرزؽ فبل يعامؿ معاممة أسكة بالسكاف األصمييف فيتعرض لمتمييز كاالضطياد نتيجة التفرقة

بغض النظر عف خبرة ككفاءة ذلؾ المياجر .أيضان تؤدم اليجرة إلى تزايد األمية في البمد المياجر إليو

نتيجة عدـ كفاية الخدمات التعميمية كالصحية لتغطية احتياجات السكاف األصمييف كالمياجريف.كما يزداد

معدؿ الجريمة بيف صفكؼ المياجريف مف خبلؿ عمميات السطك كالنيب كالسرقة كاالعتداء عمى

الممتمكات العامة كالخاصة كاالعتداء عمى الناس قد تصؿ إلى التيديد كالقتؿ العمد.1

كما يترتب عمى دخكؿ المياجريف غير الشرعييف أخطار صحية ،ألنيـ ال يخضعكف لممراقبة الصحية،

كال يممككف شيادات صحية تفيد خمكىـ مف األمراض السارية كالمتكطنة كحصكليـ عمى التحصيف

كالتطعيـ ات البلزـ ة ضد ىذه األمراض المعدية كالمزمنة ،كقد

كشفت الفحكصات الطبية في الدكؿ

المستقبمة ،أف أغمب المياجريف غير الشرعييف مصابيف بيذه األمراض كغيرىا مثؿ المبلريا ،كالتياب

الكبد ،كفقداف المناعة المكتسبة )األيدز( ،كغالبان ما نجد ىذه الفئة مف المياجريف داخؿ القرل كالمناطؽ
الريفية يعممكف في المطاعـ كالمخابز كالمزارع كغيرىا ،كىذا ما قد يتسبب في نقؿ األمراض عف طريؽ

السمع كالخدمات.2

مف ناحية اآلثار األمنية كالسياسية فالذيف يتدفقكف بطريقة غير منظمة يمكف أف يككنكا مصد انر حقيقيان

ألشكاؿ مف الخطر األمني لبمداف العبكر ككذلؾ عمى دكؿ الكصكؿ ،كأداة سمبية لمعبث باألمف الكطني،

ككسيمة تيدد االستقرار ،كقد يككنكا أداة سيمة أيضان الصطيادىا كتكظيفيا ألىداؼ أمنية كسياسية معادية،
مف خبلؿ زرع العمبلء كعناصر تخريب كسط المياجريف مما يؤدم إلى ظيكر خبليا إرىابية تتسبب في

مشاكؿ أمنية في الدكؿ المستقبمة لميجرة ،فضبلن عف تيريب السبلح كالمخدرات كانتشار األفكار المتطرفة
لزعزعة أمنيا كاستقرارىا كبخصكص اآلثار السياسية لميجرة فإف التطرؼ الفكرم قد يؤدم إلى زعزعة

1
2
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االستقرار السياسي نتيجة الفراغ الذم يعاني منو معظـ المياجريف غير الشرعييف ،كزيادة االضطرابات

السياسية كالفتف كالنزاعات عمى مراكز السمطة ،كاستغبلؿ جمكع المياجريف مف قبؿ أطراؼ كتكتبلت في
المشاركة في االضطرابات كالقبلقؿ لمتنفيس عمى مشاعر الغضب داخميـ كعمى أكضاعيـ المعيشية،

بيدؼ الضغط عمى النظاـ السياسي القائـ في الدكلة.1

ثالث :الثكرة الميبية كانعكاساتيا عمى تدفؽ اليجرة غير الشرعية نحك أكركبا
ان
مع اندالع أحداث الثكرة الميبية ،كما رافقيا مف ارتباكات أمنية كسياسية كصعكبات اقتصادية كاجتماعية
بسبب انعداـ األمف كضعؼ الرقابة عمى الحدكد الكطنية في ظؿ انييار مؤسسات الدكلة .تسارعت كتيرة

اليجرة غير الشرعية بشكؿ مخيؼ مف ليبيا نحك أكركبا عبر المتكسط ،سكاء تعمؽ األمر بمكاطني دكؿ
الثكرات العربية كتكنس ،مصر ،كسكرية ،أك تعمؽ األمر برعايا دكؿ أفريقية أخرل ،مستغمة الفكضى

األمنية كاالنشغاالت المرتبطة بتحكالت الحراؾ الثكرم في ليبيا ،حتى أضحت معب انر مفضبلن ألعداد ىائمة

مف المياجريف نحك أكركبا.

كخبلؿ الشيكر الطكيمة لمحرب السابقة لسقكط نظاـ القذافي ،ارتفع إيقاع اليجرة مف ليبيا إلى أكركبا

عبر المتكسط ،ككاف يشمؿ الياربيف مف كيبلت الحرب ،كالمياجريف األجانب في ليبيا ،كالذيف تعذر عمييـ
مغادرة الببلد بكسائؿ أخرل ككاف عددىـ في عيد القذافي يقدر بمميكف كنصؼ ،غير أف اليجرة لـ تتكقؼ

مع نياية الثكرة بؿ أف عدـ االستقرار األمني كالفكضى كاف كراء زيادة كتيرتيا بإيقاع أسرع ،األمر الذم

أك

نجـ عنو الكثير مف االنعكاسات السمبية قي ظؿ غياب رؤية استراتيجية يمحكمة محمية كانت

إقميمية لتطكيؽ الظاىرة كاحتكاءىا.

ككشؼ تقرير صادر عف المفكضية العميا لشؤكف البلجئيف التابعة لييئة األمـ المتحدة أف الثكرة الميبية

زادت مف كتيرة أعداد المياجريف إلى أكركبا .كقد بمغ عدد الذيف عبر المتكسط انطبلقا مف ليبيا عاـ

 ، 20.000 ،2012كتضاعؼ الرقـ أكثر مف ثبلث مرات في ظرؼ سنة كاحدة حيث كصؿ إلى سنة

قدرت المفكضية األكركبية لبلجئيف عدد المياجريف غير
 2013إلى  70.000ألفان .كفي سنة ٌ ،2014
الشرعييف بحكالي  207.000مياجر عبركا المتكسط انطبلقان مف السكاحؿ الميبية إلى أكركبا  .2كحسب

اجتماع برككسؿ في  8مايك  ،2015قدر أف حكالي  50ألؼ مياجر دخمكا أكركبا ،منيـ  30ألؼ دخمكا
عبر شكاطئ إيطاليا ليرتفع معدؿ الزيادة في كتيرة اليجرة غير الشرعية إلى مستكل قياسي بمغ

خبلؿ العاـ  .2011كأشارت المنظمة العالمية لميجرة في تقرير ليا إف حكالي

فقدكا أثناء محاكلتيـ عبكر المتكسط انطبلقان مف شماؿ أفريقيا أك الشرؽ األكسط
1
2
3

%250

 3400شخصان قتمكا أك
 .3كيعتبر شير أبريؿ

عبك ،الجيكد الدكلية لمكافحة اليجرة غير الشرعية ،مرجع سابؽ ،ص. 198- 197
عبدالكاحد أكمير ،الربيع العربي كاليجرة غير القانكنية في البحر األبيض المتكسط ،المستقبؿ العربي ،العدد  ، 433آذار /مارس ، 2015ص. 30- 29
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 ،2015كارثيان بالنسبة لممياجريف غير الشرعييف ،حيث قضى أكثر مف  800مياجر غرقان قبالة السكاحؿ
الميبية.1

كتشير األرقاـ إلى أف ما بيف )  2.5 - 1مميكف( مياجر قد استقركا في ليبيا أك سافركا إلييا في عاـ

 .2013كقدرت المنظمة الدكلية لميجرة أف حكالي )

 (351.181مياج انر في ليبيا اعتبا انر مف مارس

 ،2017تـ التبميغ عف كفاة ) (4578شخصان كفقداف جتثيـ عمى طكؿ الطريؽ.2
ظمت اليجرة غير الشرعية عبر ليبيا متحكمان فييا نسبيان في عيد القذافي،

الظاىرة ككرقة ضغط كتفاكض مع أكركبا،

كالذم بدكره استغؿ ىذه

كخبلؿ زيارتو إلى إيطاليا في أغسطس/أب  ،2010طالب

القذافي االتحاد األكركبي بدفع خمسة مميارات يكرك سنكيان مف أجؿ مراقبة الحدكد الميبية كمكافحة اليجرة
غير الشرعية إلى أكركبا ،ككاف القذافي قد أرسؿ تيديدات ألكركبا ،بغزكىا كاغراقيا بالمياجريف غير

الشرعييف ،حيث كصؿ تدفؽ المياجريف إلى الشكاطئ األكركبية ذركتو في أثناء الثكرة ،إلثبات أف أكركبا
ستغرؽ بالمياجريف حاؿ غيابو.3

كيمكف القكؿ ،أف سيطرة نظاـ القذافي كتحكمو بممؼ اليجرة غير الشرعية نحك أكركبا ربما ترجع إلى
العكامؿ التالية:
 .1النفكذ القكم لمقذافي في القارة السمراء السيما لدل قادة كشعكب دكؿ الساحؿ كالقرف األفريقييف )أىـ
منطقتيف لتصدير المياجريف غير الشرعييف في القارة(.
 .2عبلقاتو الكطيدة مع الميميشيات المسمحة بالمنطقة كحركات التمرد االنفصالية التي تتحكـ في طرؽ
التيريب عبر حدكد دكؿ المنطقة ،فضبلن عف إجادتو تكظيؼ تناقضات المنطقة لصالحو.

 .3القبضة األمنية الصارمة في ليبيا حيث كانت األجيزة األمنية الميبية مف القكة بحيث يمكنيا إلقاء

القبض عمى أم مطمكب لدييا في غضكف ساعات قميمة برغـ مساحة ليبيا المترامية األطراؼ التي تزيد
عف مميكف كسبعمائة كستكف ألؼ كيمك متر مربع.
 .4يمنع استخداـ أجيزة الياتؼ المحمكلة المربكطة باألقمار الصناعية )الثريا( ،عمى المكاطنيف إال
بمكافقة أمنية.

1

لماذا تعتبر ليبيا بمد عبكر المياجريف األفارقة نحك أكركبا ،قناة العالـ 22 ،يكنيك . 2015

http://www.alalam.ir/news/1713620/

2

3

Marie- Cecile Darme and Tahar Benattia , Mixed Migiration Trends in Libya: Changing Dynamics and

Protection Challenges, Altai Consolting in patenership with IMPACT Initiatives (IMPACT) , 2017,PP:25-52.
اليجرة غير الشرعية مف ليبيا ألكركبا ..مأساة متكاصمة ،صحيفة الكسط البحرينية  -العدد. 2012/ 1/ 9 ، 3442

http://www.alwasatnews.com/3442/news/read/627930/1.html
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 .5ال يسمح لممكاطنيف الميبييف باقتناء أك استخداـ المركبات ذات الدفع الرباعي الصحراكية ،فقد كانت

حك انر عمى أفراد األجيزة األمنية كالجيش الميبي فقط .1

كطبقان لشيادات مياجريف كصمكا إلى إيطاليا ،فإف نظاـ القذافي الذم زاد غضبو مف حميفتو السابقة

إيطاليا عمى انضماميا لتحالؼ األطمسي ،أجبر المياجريف العالقيف في المكانئ الساحمية عمى رككب

قكارب إليطاليا كأكركبا بشكؿ عاـ  .ككانت السمطات الميبية ما بعد الثكرة قد عثرت عمى كثائؽ كمعمكمات
تثبت تكرط نظاـ القذافي كراء تنظيـ اليجرة غير الشرعية نحك أكركبا حتى يخمؽ صعكبات لدكؿ القارة

األكركبية .ما يمفت االنتباه أف أغمب الذيف دخمكا إيطاليا عبر ليبيا ينتمكف إلى بمداف بعيدة جغرافيا عف

ليبيا كىي سكرية كاريتريا كالصكماؿ ،بينما ينتمي بقية المياجريف غير الشرعييف الذيف كصمكا إلى السكاحؿ
اإليطالية انطبلقان مف ليبيا إلى مختمؼ بمداف أفريقيا جنكب الصحراء بينما ينتمي بعضيـ إلى بمداف عربية

مثؿ الجزائر ،تكنس ،السكداف ،كفمسطيف كمصر.2

أدل انييار شبو كمي لمؤسسات الدكلة الميبية ،مف سيطرة الميمشيات المسحة عمى مفاصؿ الدكلة كحمت

محؿ المؤسسات األمنية كالعسكرية ،مما جعؿ سنكات ما بعد الثكرة تتسـ بقدر كبير مف الفساد كالفكضى

كاالنفبلت األمني ،فأصبحت ليبيا كجية مفضمة لممياجريف غير الشرعييف صكب أكركبا ،نظ انر لقربيا مف

السكاحؿ األكركبية كالنعداـ األمف فييا.كما تحكلت ليبيا أيضان كدكلة عبكر كبحكـ األمر الكاقع إلى منطقة
استقرار لممياجريف غير الشرعييف ،السيما كأف عمميات تيريب البشر تشرؼ عمييا شبكات كعصابات

إجرامية تتعامؿ مع المياجريف بطريقة تفتقر إلى أبسط الحقكؽ كالكرامة اإلنسانية ،في ظؿ انتشار مراكز
االحتجاز عمى نطاؽ كاسع خارج سمطة الدكلة ،حيث أصبح لكؿ كتيبة أك قكة أمنية أك مميشية مسمحة

مراكز احتجاز لمف يتـ ضبطيـ مف المياجريف غير الشرعييف كىك ما فتح الباب كاسعان أماـ انتياؾ حقكؽ
المياجريف ،حيث تعرض الكثير منيـ لبلحتجاز كالتعذيب كاالغتصاب كاالعتقاؿ التعسفي كاالختفاء عمى

أيدم الشبكات اإلجرامية كالجماعات المسمحة .كتشكؿ حاليان تجارة تيريب البشر مف ليبيا نحك أكركبا

تجارة مربحة ،حيث تمثؿ  %10مف الناتج المحمي اإلجمالي لممميشيات كالجماعات المسمحة في ليبيا.3
ككشفت دراسة بريطانية ،مسارات شبكات تيريب البشر كالجيات االجرامية التي تسيطر عمى أنشطة

تيريب المياجريف في ليبيا كمنيا نحك أكركبا ،كما تحدثت عف األرباح المالية الخيالية التي تحققيا شبكات
تيريب البشر أك العصابات ،بمغت  6مميارات دكالر في عاـ  .2015كحسب تقديرات لؤلمـ المتحدة،

طا
يكجد ما بيف  700ألؼ كمميكف مياجر داخؿ ليبيا ،في كقت أعمنت فيو منظمة اليجرة الدكلية خط ن
1

الحسيف الشيخ العمكم ،اليجرة غير الشرعية عبر ليبيا ..معاناة إنسانية برسـ التسعير ،تقارير مركز الجزيرة لمدراسات 14 ،أيار/مايك . 2015

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/2015511105445305355.html

2

ليبيا :يجب أف تتكقؼ عمميات صيد المياجريف ،الفيدرالية الدكلية لحقكؽ اإلنساف  23 ،أكتكبر . 2012

https://www.fidh.org/IMG/pdf/libyamigrants_web_ar.pdf
3

حسف البكيكرم ،ليبيا :مف قطب لميجرة الكافدة إلى قاعدة لتيريب المياجريف كاالتجار بالبشر ،مجمة شؤكف ليبية ،العدد)  ،( 1يكليك  ، 2016ص. 66- 64
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إلعادة  15ألؼ مياجر إلى ببلدىـ ،في إطار برامج العكدة الطكعية .ككصؿ أكثر مف  600ألؼ مياجر
إلى إيطاليا قادميف مف ليبيا منذ العاـ

 ،2014فيما لقي أكثر مف  20ألؼ مياجر حتفيـ في البحر

المتكسط ،مما يجعؿ مسار اليجرة مف ليبيا إلى إيطاليا األكثر خطكرة عمى مستكل العالـ.1

رابعان :السياسات كاآلليات األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية

ال شؾ أف مجمكعة التطكرات الحاصمة في الضفة الجنكبية لممتكسط الذم أصبح أقؿ استق ار انر بسبب

أحداث الثكرات العربية عاـ  ،" 2011فالحرب األىمية في سكرية ،ككذا النزاع كاالنفبلت األمني في ليبيا

كتصاعد نشاط تنظيـ الدكلة اإلسبلمية "داعش" في العراؽ كسكريا ،كىجمات ق اإلرىابية في أكركبا ،كميا
عكامؿ خمٌفت تداعيات في مختمؼ أنحاء المنطقة كأسيمت في زيادة التحديات التي يكاجييا االتحاد

األكركبي كجيرانو عمى حد سكاء ،األمر الذم فاقـ أيضان حركات اليجرة غير الشرعية كتدفؽ البلجئيف

كالتيديدات األمنية.

عمى خمفية ىذه األحداث تمت مراجعة السياسات األكركبية لمجكار في عاـ

 2011بيدؼ كضع

استراتيجيات تستجيب ألحداث المنطقة التي أدت إلى االنتفاضات الشعبية كما ترتب عمييا مف نتائج أدت
إلى مزيد مف عدـ االستقرار كاالضطرابات السياسية .تيدؼ دكؿ االتحاد االكركبي مف خبلؿ ىذه

المراجعات إلى إقامة منطقة مف االستقرار كاألمف كاالزدىار المشترؾ مع الشركاء في الضفة الجنكبية

لممتكسط.2

ال شؾ بأف حقائؽ أخرل أيضان تممييا معطيات الجكار الجغرافي عمى ضفتي المتكسط تمقي بآثارىا عمى

الدكؿ األكركبية ،فمشكمة تدفؽ المياجريف غير الشرعييف ،كىاجس الحد منيا ضركرة ممحة تضع دكؿ

االتحاد االكركبي أماـ إيجاد حمكؿ لبعض األزمات التي تعاني منيا تمؾ الدكؿ ،السيما حالة الفكضى التي
خمقتيا الثكرات في الشماؿ األفريقي تقمؿ مف احتماالت السيطرة عمى تدفؽ المياجريف بشكؿ كبير.3

 -1عمى مستكل التشريعات كاإلرادة السياسية
كجدت بعض البمداف األكركبية التي تستقبؿ المياجريف نفسيا مضطرة إلى تغيير كتعديؿ قكانينيا المتعمقة

باليجرة غير الشرعية حتى تتمكف مف مكاكبة الظاىرة .ككانت البادرة األكلى مف إيطاليا التي تستقبؿ أكبر
يجرماف اليجرة غير الشرعية كيعاقب
عدد مف المياجريف ،ككاف كؿ مف قانكف  2002كقانكف ٌ 2009
األكؿ منيا المياجريف غير الشرعييف ،ككؿ مف يقدـ ليـ المساعدة حتى لك كانكا في حالة خطر ،بغرامة
1

دراسة بريطانية تكشؼ آليات تجارة البشر كتداخميا مع أنشطة التيريب ،نسمة 23 ،يناير . 2018

2

جكيدة حمزاكم ،سياسات الجكار األكركبي :نحك التأسيس لممتكسط كجماعة أمنية ،المستقبؿ العربي ،العدد ، 471أيار/مايك  ، 2018ص . 135- 134

3

https://www.nessma.tv/article/% -2435

إمبارؾ إدريس طاىر الدغارم ،مخاطر اليجرة غير شرعية مف أفريقيا إلى أكركبا كالسياسات المتخذة لمكافحتيا ،المجمة الميبية العالمية ،العدد

 ،( 2016ص. 6
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مالية ،إال أف المأساة التي كقعت أثر غرؽ سفينة قرب "جزيرة المبيدك از" اإليطالية التي راح ضحيتيا أكثر

مف  300مياجر في أكتكبر  ، 2013أعادت التفكير بشكؿ مستعجؿ تغيير القانكنييف بقانكف جديد صادؽ
عميو البرلماف في يناير  ، 2014تـ بمكجبو إلغاء اليجرة غير الشرعية باعتبارىا جريمة .حيث كشفت

حادثة السفينة المأساكية الخمؿ في القانكنييف السابقيف ،ألنو ربما كاف باإلمكاف إنقاذ السفينة لك استجابت

سفف الصيد اإليطالية القريبة منيا لطمب االستغاثة ،إال أف أصحابيا امتنعكا عف ذلؾ تخكفان مف تبعات

القانكف.1

كفي ذات السياؽ ،طالب الرئيس الفرنسي األسبؽ "نيككال سارككزم" بإدخاؿ تعديبلت عمى قانكف اليجرة،

بؿ كصؿ بو األمر إلى حد التيديد باالنسحاب مف اتفاقية "شينغف" في حاؿ عدـ تعديميا .حيث لـ يعد
القانكف الجديد يعتبر اليجرة غير الشرعية جريمة كما كاف الحاؿ في القانكف السابؽ الذم يعاقب كؿ

مياجر غير قانكني بالحبس االحتياطي لمدة قد تصؿ إلى  33يكمان ،كيتماشى القانكف الجديد مع مقررات
محكمة العدؿ التابعة لبلتحاد األكركبي التي تحظر اعتقاؿ المياجر غير القانكني إال في حاؿ ارتكابو

مخالفات أخرل يعاقب عمييا القانكف بالسجف ،كقد تصؿ إلى الطرد خارج الببلد .كيعتبر قانكف اليجرة

الفرنسي مف أكثر القكانيف مركنة في التعامؿ مع المياجريف غير القانكنييف ،إذ يمنح ىؤالء المياجريف
بعض االمتيازات التي ال تكجد في القكانيف األكركبية األخرل السيما الحؽ في العبلج.2

في المقابؿ ،ينص القانكف اإلسباني لعاـ  2009عمى طرد المياجريف غير القانكنييف ،كيفرض القانكف

غرامة مالية تتراكح بيف عشرة اآلؼ يكرك كمئة ألؼ يكرك عمى كؿ مف يتكرط في إدخاؿ مياجريف غير

قانكنييف أك تكفير مأكل ليـ أك تشغيميـ ،مع إقفاؿ محؿ الشغؿ لفترة تتراكح بيف  6أشير ك 5سنكات.3

تي ٌعد بريطانيا مف الدكؿ األكركبية األكثر صرامة في التعامؿ مع المياجريف السيما بعدما غيرت قانكنيا
الصادر في آذار/مارس  ، 2013الذم يسمح باعتقاؿ المياجريف غير الشرعييف كالكشؼ عف كضعية كؿ
مياجر مقيـ بطريقة غير قانكنية ،كما يطمب مف األطباء اإلببلغ عف تمؾ الحاالت ،كحرمانيـ مف العبلج

بما في ذلؾ الحاالت المستعجمة كاألمراض المعدية ،فضبلن عف إلزاـ المصارؼ بعدـ فتح حسابات

لممياجريف ،كيمنع أيضان القانكف أصحاب المساكف مف تأجيرىا لممياجريف ،ككؿ مف يخالؼ ذلؾ لعقكبة

مالية قد تصؿ إلى  20ألؼ يكرك .كحسب تصريحات رئيس الحككمة البريطانية األسبؽ "ديفيد كاميركف"
أف ىذا القانكف الذم ييدؼ إلى خفض اليجرة غير الشرعية قد أعطى نتائج عكسية ،فقد أدل إلى تزايد
عدد الكافديف عمى بريطانيا بطريقة غير شرعية بدؿ مف الحد منيا.4
1

أكمير ،الربيع العربي كاليجرة غير القانكنية ،مرجع سابؽ ،ص. 22

2

إدريس لكريني ،اليجرة السرية عبر المتكسط بيف اإلشكاالت اإلنسانية كاليكاجس األمنية ،شؤكف عربية ،العدد  ، 172شتاء  ، 2017ص. 217

4

دخؿ بريطانيا خبلؿ النصؼ األكؿ مف العاـ  2014حكالي  260ألؼ مياجر ،كىك ما يعني ارتفاع نا بنسبة  % 40مقارنة بالفترة نفسيا مف العاـ  . 2013لمزيد مف

3

اكمير ،الربيع العربي كاليجرة غير القانكنية  ،مرجع سابؽ  ،ص. 23

التفاصيؿ أنظر :معضمة الكافديف تضع مستقبؿ كاميركف عمى المحؾ ،ميديؿ إيست أكنبليف 27 ،نكفمبر . 2014
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تتحدث أغمب القكانيف األكركبية المتعمقة باليجرة عف إبعاد المياجريف غير الشرعييف كخيار أساسي،

كتعتبر ذلؾ كسيمة لمتخمص مف الثقؿ الذم يمثمو المياجر غير الشرعي ،كلمحد مف مجي

ء مياجريف

آخريف ،إذ ال يمكف إغفاؿ أىمية دكر إجراء اإلبعاد في الحد مف اآلثار السمبية لظاىرة اليجرة غير

الشرعية رغـ ككنو حبلن عبلجيان ،غير أف تطبيؽ البنكد المتعمقة بعممية اإلبعاد أك الطرد يعتبر أم انر صعبان،

ما لـ يدعـ بحمكؿ كقائية تعتمد أساسان عمى إحداث مقاربة تنمكية شاممة  .1لذا تحاكؿ بمداف االستقباؿ أف
تجد آلية مشتركة تسمح ليا بتفعيؿ عممية الطرد استنادان إلى االتفاقيات التي كقعت أك المؤتمرات التي

عقدت داخؿ االتحاد األكركبي كفي مقدمتيا اتفاقية "ماسترخت التي كقعت عاـ  ،1992التي تتحدث عف

السياسة الخارجية كاألمف المشترؾ ألكركبا كقمة اشبيمية التي عقدت عاـ  ،2001التي دعت إلى إدماج
سياسة اليجرة في السياسة الخارجية لبلتحاد كطالبت بأف تتضمف كؿ االتفاقيات التي يكقعيا االتحاد

األكركبي مع دكؿ الجنكب ،بندان خاصان حكؿ إجبارية قبكؿ ىذه الدكؿ لممياجريف غير الشرعييف ،سكاء
كانكا مف مكاطنييا أك مف مكاطني دكؿ أخرم كثبت

أ ف دخكليـ إلى أكركبا كاف عف طريؽ حدكدىا.

ككذلؾ "الميثاؽ األكركبي لميجرة كالمجكء" الذم كقع عاـ  ، 2008يشير إلى أف االتحاد األكركبي ال يممؾ
اإلمكانيات الستقباؿ بشكؿ الئؽ كؿ المياجريف الذيف يحممكف بحياة أفضؿ في

أكركبا ،لذلؾ منع ىذا

الميثاؽ أم تسكية جماعية لممياجريف ،كما كاف يحدث في السابؽ في أغمب دكؿ االتحاد األكركبي عمى

تعقدىا ،ألنيا تشجع عمى تكافد المزيد مف المياجريف غير
اعتبار أف التسكية ال تحؿ المشكمة كانما ٌ
2
الشرعييف.
 -2آليات الردع كالحكافز
في إطار التصدم لميجرة غير الشرعية بكصفيا تيديدان جديدان لؤلمف األكركبي كفي مجاؿ إدارتيا عمى

أراضي الحدكد الخارجية لمدكؿ المجاكرة ،تبنى االتحاد األكركبي فكرة إقامة "حزاـ كاؽ" عمى أراضي الدكؿ

المجاكرة لو ،يتـ ترجمتو فعميان بأف تقكـ ىذه الدكؿ المجاكرة بأداء دكر"مناطؽ العزؿ" حيث يتـ تصفية

الكافديف إلى أكركبا بمنع دخكؿ العناصر التي تعتبرىا دكؿ االتحاد االكركبي غير مرغكب فييا كغير قابمة

لبلستيعاب )كىك ما يتنافى مع مبدأ حرية تنقؿ األشخاص( ،فالتصدم ليذه الظاىرة بيذه الطريقة ػ ػ مف
كجية نظر األكركبييف ػ ػ ال يمكف أف تنجح بدرجة عالية إال بالمجكء إلى صيغة مف "المعالجة األمنية

المحكلة" إلى أطراؼ خارجية عبر"آلية الدفع نحك الخارج" آلثار الجكار السمبية في أمف االتحاد األكركبي.3
http://middle-east-online.com/?id=188997.

1
2

مسعكد يكسؼ ،مدل فعالية إجراء اإلبعاد في الحد مف ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،مجمة الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،العدد التجريبي ،مارس  ، 2013ص. 109

مف الحاالت التي تـ اعتمادىا التخاذ قرار لمنع قرار التسكية الجماعية ،حالة اسبانيا حيث قامت بتسكية جماعية عاـ  ، 2005استفاد منيا غالبية الذيف كانكا في

كضعية غير قانكنية )حكالي  800ألؼ(  ،غير أنو بعد مركر سنة كاحدة فقط دخؿ الببلد عشرات االآلؼ بطريقة غير قانكنية ،بحيث تجاكز عددىـ أكلئؾ الذيف
كانكا مكجكديف قبؿ التسكية الجماعية.

3

جكيدة حمزاكم ،سياسات الجكار األكركبي ،مرجع سابؽ ،ص. 134- 133
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تحكؿ اليجرة إلى قضية أمنية في أكركبا ،تـ اإلعبلف عف إنشاء الشرطة األكركبية
كفي سياؽ ٌ
)اليكركبكؿ( بمكجب معاىدة ماستراخت عاـ  ، 1995حيث يتعيف عمى كؿ دكلة عضك أف تعيف كحدة
كطنية لبلتصاؿ بيف سمطاتيا المتخصصة كاليكركبكؿ كيقكـ ىذا األخير بدكره بإعداد التقاير االستخباراتية

كتبادؿ المعمكمات ،السيما مع زيادة كتيرة مكجات اليجرة غير الشرعية إلى الشكاطئ األكركبية.1

قررت الدكؿ األكركبية األعضاء تأسيس ككالة أكركبية لمتعاكف كادارة الحدكد الخارجية لدكؿ االتحاد

األكركبي ،التي أصبحت تيعرؼ باسـ فركنتكس )الككالة األكركبية لمراقبة الحدكد( .تـ تأسيس ىذه الككالة
في  27أكتكبر  2004بيدؼ دعـ التعاكف مف الناحية العممية بيف الدكؿ األكركبية في ما يتعمؽ بالحدكد
الخارجية األكركبية ،كذلؾ في ضكء تزايد معدالت تدفؽ المياجريف غير الشرعييف كتكسيع االتحاد

األكركبي كالربط المباشر بيف المياجريف كاإلرىاب ،في أعقاب ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر .2001

كبدأت ىذه الككالة العمؿ بالفعؿ في أكتكبر

 2005كأسست مركزىا الرئيس )كارسك( ،كتمثمت ميمتيا

السيما ساحؿ البحر المتكسط ،كتطكير نظاـ الحراسة عمى الحدكد الخارجية
األساسية في حراسة الحدكد ٌ
مف خبلؿ تنسيؽ عمميات مشتركة لدكليا األعضاء.2
كفي المنحى ذاتو ،كبالتكازم مع تأسيس "فركنتكس" أصدرت الدكؿ األكركبية ما عرؼ باتفاقية دبمف

في عاـ  ، 2003كذلؾ بيدؼ التعامؿ مع طمبات المجكء السياسي ،كعدـ تمكيف طالبي المجكء إال بالتقدـ
لدكلة كاحدة فقط مف دكؿ االتحاد األكركبي كتمثؿ حجر األساس في اتفاقية دبمف في تأسيس نظاـ إلعادة

التكزيع بيدؼ التعامؿ مع طالبي المجكء كالمياجريف غير الشرعييف بناءان عمى قاعدة أك مبدأ "الدكلة

األكلى التي تستقبؿ المياجريف" ،كيمقي ىذا المبدأ المسؤكلية الكاممة عمى ىذه الدكلة ،أكؿ دكلة تطأىا قدـ
المياجر غير الشرعي أك البلجئي في فحص طمبات المجكء السياسي كاعادة المياجريف غير الشرعييف

إلى بمدانيـ األصمية.3

البلفت لمنظر ،أصبحت اليجرة إلى دكؿ االتحاد األكركبي تعتمد في جزء كبير منيا عمى االنتقائية،

كالتي تعني قبكؿ نسبة محددة مف المياجريف كبخاصة أصحاب الكفاءات كالمؤىبلت العميا كذكم

الميارات مف االختصاصات كاليندسة كالطب كاإلعبلـ ...كتمثؿ فرنسا كألمانيا كاسبانيا كايطاليا أكثر

الدكؿ المعنية بقبكؿ ىذه الفئات مف المياجريف ،نظ انر لما تكفره مف مزايا لصالح تمؾ الدكؿ.

كبالتكازم مع الكسائؿ الزجرية بدأ االتحاد األكركبي في تبني آليات التحفيز في إطار القضاء عمى

ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،حيث اعتمد االتحاد األكركبي عمى الشراكة اآلكرك ػ ػ متكسطية )

،(1995

ككذلؾ االتحاد مف أجؿ المتكسط )  ،(2008لتحقيؽ المقاربة التحفيزية التي تتمثؿ في اإلعانات التنمكية
1
2
3

ضاكية ،المقاربة األمنية األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية ،مرجع سابؽ ،ص. 159
مطاكع ،االتحاد االكركبي كقضايا اليجرة ،اإلشكاليات كاالستراتيجيات كالمستجدات ،المستقبؿ العربي ،العدد ، 431كانكف الثاني /يناير  ، 2015ص. 30

المرجع نفسو ،ص . 31- 30
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كتقديـ منح كقركض عمى شكؿ ىبة لمدكؿ النامية كالسيما المصدرة لميجرة ،إذ تعتبر )دكؿ المغرب العربي

بالخصكص( ،مصد انر رئيسيان لميجرة ككنيا تشكؿ دكؿ انطبلؽ كدكؿ عبكر في الكقت نفسو ،إذ لجأت
بعض دكؿ االتحاد األكركبي بصكرة فردية إلى منح ىذه اإلعانات التنمكية كالقركض لمدكؿ المصدرة

لميجرة حتى تكفر لمشباب فرص عمؿ في بمدانيـ .كقدـ االتحاد األكركبي في إطار ميدا )  (MEDAمبمغ
 4.6مميار يركر ،لمدكؿ المتكسطية كمساىمة في تحمؿ أعباء كتكاليؼ االنفتاح االقتصادم كاإلصبلحات

المرافقة مف خبلؿ فترتيف تمتد األكلى )  1995ػ (1999كالثانية ) 2000ػ ػ (2006منيا مبمغ  200مميكف
يكرك كرؤكس أمكاؿ يسيرىا البنؾ األكركبي لبلستثمار ،الذم يقكـ بالدكر المركزم في االستثمار في

البمداف المصدرة لميجرة بتشجيع مف االتحاد األكركبي ،التي جاءت بالتكازم مع تفعيؿ بعض الق اررات
الكطنية لدكؿ جنكب المتكسط الداعمة لمخصخصة كاقتصاد السكؽ ،كاعفاء المستثمؤيف مف دفع
الضرائب ،كتسييؿ اإلجراءات المتعمقة بذلؾ.1

بعد اندالع الثكرات العربية كما ترتب عنيا مف تزايد كتيرة اليجرة غير الشرعية نحك أكركبا ،كقع

االتحاد األكركبي ما سمي "إعبلف سياسي مشترؾ" حكؿ حركة تنقؿ األشخاص ،مع المغرب في يكنيك
 ،2013كمع تكنس في آذار /مارس  .2014أما ليبيا التي تنطمؽ منيا أكبر نسبة مف المياجريف غير

القانكنييف ،فقد كقع معيا في أيمكؿ/سبتمبر  ،2013اتفاقية حممت اسـ "فرس البحر األبيض المتكسط"،
يمتزـ بمقتضاىا االتحاد األكركبي بتنظيـ دكرات تدريبية لؤلمف الميبي المكمؼ بخفر السكاحؿ ،كمساعدة

ليبيا عمى الحد مف دخكؿ المياجريف إلييا كخركجيـ منيا .كفي عاـ

 ،2015بدأ االتحاد األكركبي في

تنفيذ عممية صكفيا قبالة السكاحؿ الميبية ،كتشارؾ فييا كؿ مف فرنسا كبريطانيا كألمانيا باإلضافة إلى

إيطاليا بيدؼ مكافحة اليجرة غير الشرعية مف ليبيا عبر المتكسط إلى أكركبا كالمساىمة في تطبيؽ حظر

األسمحة األممي قبالة سكاحؿ ليبيا.2

كفي  18مايك  2015قرر االتحاد األكركبي كضع خطة أمنية لمبلحقة الشبكات التي ترسؿ االآلؼ

المياجريف عبر المتكسط نحك أكركبا .كما قامت دكؿ االتحاد األكركبي بإنشاء مراكز اعتقاؿ خاصة

بالمياجريف غير الشرعييف الذيف تـ اعتقاليـ مف خفر السكاحؿ األكركبي حيث يتـ احتجازىـ حتى يتـ

ترحيميـ إلى بمدانيـ األصمية ،كال تتكافر في ىذه المراكز أدنى المعايير المطمكبة لبلعتقاؿ.حيث تعرضت
ىذه المراكز لبلنتقاد مف قبؿ المنظمات الحقكقية نظ انر لمظركؼ السيئة التي يعيشيا المحتجزكف في مراكز

االعتقاؿ ،مما دفع ببريطانيا كألمانيا بتقديـ اقتراح يتـ بمكجبو نقؿ معسكرات االحتجاز إلى الضفة الجنكبية

1
2

ماىر عبد مكاله ،التشريع األكركبي إزاء اليجرة السرية المغاربية :آليات الردع كالتحفيز ،المستقبؿ العربي ،العدد ، 398نيساف/أبريؿ  ، 2012ص 49ػ ػ. 54

أكمير ،الربيع العربي كاليجرة غير القانكنية ،مرجع سابؽ ،ص. 37
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لممتكسط تحت دراسة تنظيمية مف طرؼ المفكضية لدراسة كفرز ممفات المياجريف المقبكليف كالمرفكضيف،

لكف المفكضية رفضت ذلؾ .1

كفي أغسطس  ، 2017صادؽ البرلماف اإليطالي عمى مشركع قانكف بإرساؿ بكاخر إلى المياه الميبية

لكقؼ اليجرة غير الشرعية كمنع تيريب البشر في اتجاه أكركبا ،بناءان عمى مذكرة التفاىـ المكقعة بيف

رئيس حككمة الكفاؽ الكطني فايز السراج في ركما في فبراير مف نفس العاـ ،مع رئيس الكزراء اإليطالي

باكلك جنيمكني ،بشأف التعاكف في مجاالت التنمية كمكافحة اليجرة غير الشرعية كاالتجار بالبشر كالتيريب

كتعزيز أمف الحدكد بيف ليبيا كايطاليا .كبرغـ دعـ المجتمع الدكلي لمسراج إال أنو ال يحظى بدعـ كاعتراؼ

مجمس النكاب الميبي )برلماف طبرؽ( الذم رفض مذكرة التفاىـ رفضا قاطعان معتب انر إياىا باطمة كغير ممزمة
كال يترتب عمييا أم التزاـ مادم أك قانكني أك أخبلقي عمى الدكلة الميبية في الكقت الحاضر كمستقببلن،

كبحسب نص االتفاؽ بيف الطرفيف ،تتعيد إيطاليا بمضاعفة الدعـ كالتدريب لخفر السكاحؿ الميبي ،كمراقبة
الحدكد الجنكبية لمببلد ،مقابؿ أف تقبؿ ليبيا ببناء مراكز إليكاء المياجريف غير الشرعييف داخؿ أراضييا

تمكليا إيطاليا استعدادان لترحيميـ لبمدانيـ ،مف جية أخرل تعمؿ الدكؿ األكركبية ػ عمى نحك غير معمف ػ

عمى تحكيؿ دكؿ المغرب العربي إلى مناطؽ كمعسكرات الحتجاز المياجريف غير الشرعييف ،كما ىك عميو

حاؿ ليبيا ،كىك ما أدل إلى تفريغ كتجريد مفيكـ الشراكة مف محتكاىا األمني اإلنساني كمف معناىا

المقصكد كالمعمكؿ عمى الكصكؿ إليو.2

في أغسطس/أب  ،2017عقدت قمة أكركبية أفريقية في "باريس" لمبحث في أزمة اليجرة غير الشرعية،

كقد حضرىا كؿ مف الرئيس الفرنسي إيمانكيؿ ماكركف ،كالمستشارة األمانية أنجيبل ميركؿ ،كرئيس الحككمة
اإليطالية آنذاؾ باكلك جنتيمكني كنظيره اإلسباني ماريانك راخكم ،كالمسؤكلة عف السياسة الخارجية كاألمف

لبلتحاد األكركبي "فيدريكا مكغيريني" ،كما حضرىا كؿ مف الرئيس التشادم إدريس ديبي ،كنظيره النيجيرم
محمد يكسفك ،كرئيس حككمة الكفاؽ الكطني الميبي فايز السراج ،كتأتي القمة في إطار المساعي المبذكلة
لمكافحة اليجرة غير الشرعية ،كتقييـ الجيكد كالتدابير المتخذة في السنكات األخيرة في سياؽ دعـ

المبادرات التي دعمتيا الدكؿ األكركبية كالتي سعت مف خبلليا إلى تقديـ العكف لبعض الدكؿ مقابؿ تشديد

المراقبة عمى الحدكد كمنع تسمؿ المياجريف إلى أكركبا.3

1
2

ضاكية ،المقاربة األمنية األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية ،مرجع سابؽ ،ص. 160
محكمة ليبية تعمؽ تنفيذ اتفاؽ اليجرة مع إيطاليا ،الجزيرة. 2017/ 3/ 24 ،

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/24/

3

ضاكية ،المقاربة األمنية األكركبية لمكافحة اليجرة غير الشرعية ،مرجع سابؽ ،ص. 160
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كفي مسعى منو لمحد مف ظاىرة اليجرة غير الشرعية لجأ االتحاد األكركبي إلى تبني استراتيجية جديدة

"اقتراب االتحاد األكركبي العالمي الجديد الخاص باليجرة كالحركة" كيتككف االقتراب مف اتفاقيات الحركة
مف الدكؿ التي ليا جكار مباشر مع االتحاد األكركبي كييدؼ ىذا االقتراب إلى:
 تحقيؽ الطمكح االستراتيجي األكركبي  2020لتظؿ أكركبا كجية كمقصد المياجريف المكىكبيف. -التعامؿ بكفاءة أكبر مع تدفقات اليجرة غير الشرعية مف خبلؿ االتفاؽ مع دكؿ المصدر.

بيد أف ىناؾ عدة مآخذ عمى السياسات األمنية األكركبية تجاه اليجرة غير الشرعية القادمة مف جنكب
المتكسط ،في أنيا غير مكحدة كتعتمد بشكؿ كبير عمى سياسات كطنية لكؿ دكلة أكركبية ،فعدـ كجكد

اقتراب أكركبي مكحد لمتعامؿ مع قضايا اليجرة في القارة األكركبية كذلؾ مف خبلؿ كجكد صراع سياسي
كقانكني بيف المعسكريف ،األكؿ معسكر دكؿ جنكب أكركبا )إيطاليا ،اسبانيا ،مالطا ،اليكناف ،قبرص( كىي
دكؿ الكاجية كالمستقبمة كالتي تتأثر بشكؿ كبير مف اليجرة غير الشرعية كتتحمؿ العب

ء

في التعامؿ مع

ىذه القضية كتطالب بإعادة تكزيع ىذه األعباء عمى باقي دكؿ االتحاد باعتبارىا مشكمة دكلية كليست

داخمية .أما المعسكر الثاني يتمثؿ في دكؿ كسط كشماؿ أكركبا كتشمؿ )فرنسا ،بريطانيا ،ألمانيا ،كبقية
الدكؿ تتعارض مع اتفاقية "دبمف" ،كترل أف القضية داخمية باألساس ،كأنيا تستقبؿ عددان كبي انر مف
المياجريف غير الشرعييف .في المقابؿ ىناؾ بعض الدكؿ تشجع عمى اليجرة كالسكيد.1

لـ تكف التشريعات كالمقاربات األمنية كفيمتيف إلدارة ممؼ اليجرة بيف دكؿ االتحاد االكركبي كدكؿ جنكب

المتكسط ،كعميو فإف الكاقع يفرض إعماؿ استراتيجية شمكلية تقؼ عمى مسببات الظاىرة بجكانبيا

المختمفة ،في إطار مف التعاكف كالتنسيؽ الدكلييف ،لتجاكز تداعياتيا المختمفة بعيدان عف منطؽ األحادية
كالمبالغة في استحضار المدخميف القانكني كاألمني في ىذا الشأف.

1

أحبلـ محمكد الفىكم ،اليجرة غير الشرعية كآليات مكاجيتيا ،مجمة العمكـ كالدراسات اإلنسانية ،العدد  ، 37يكليك  ، 2017ص. 16
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الخاتمة
انتيينا إلى أف السياسات كاآلليات األكركبية تستند إلى التركيز المضاعؼ عمى الحمكؿ األمنية ،كتحكيؿ
دكؿ جنكب المتكسط كالجكار األكركبي إلى أداة مراقبة كقكل شرطية حارسة لؤلمف كاالستقرار األكركبي،

كما ىك الحاؿ مع قضايا اليجرة غير الشرعية كالشبكات اإلجرامية كالتنظيمات اإلرىابية ،بدالن مف التركيز

عمى مساعدة دكؿ جنكب المتكسط )المصدرة لممياجريف( في إيجاد الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ االقتصادية

اؿدكؿ األكركبية الزالت تكلي اىتماما ألسمكب الردع كقكات التدخؿ
كاالجتماعية كالسياسية التي تكاجييا ،ؼ

السريع المخصصة لمحاربة المياجريف ،كاعتماد سياسات كاجراءات أكثر تشددان كتقييدان لميجرة القانكنية أك
التفكير في إقامة معسكرات إيكاء لممياجريف في دكؿ العبكر ،إال أف ىذه الكسائؿ الردعية كحدىا ال تفي

بالحاجة كلف تككف مجدية ،في إيقاؼ الشباب )الباحث عف مستقبؿ أفضؿ( عف اليجرة غير الشرعية.
ربما نجحت السياسات كاآلليات األكركبية المعتمدة لمكافحة اليجرة غير الشرعية في بعض مراحميا مف
تطكيؽ ىذه الظاىرة أك الحد منيا ،غير أنيا ؿ ف تستطيع القضاء عمييا بشكؿ نيائي طالما استمرت

أسبابيا الرئيسية المتمثمة في استمرار تزايد فجكة التنمية بيف ضفتي المتكسط ،كاإلخفاؽ في التكصؿ إلى

حمكؿ نيائية لؤلزمات كالنزاعات اإلقميمية التي عطمت مشاريع التنمية في دكؿ جنكب المتكسط ،كأدت إلى

بركز تحركات ديمغرافية قسرية مف أفريقيا نحك أكركبا.
كىك ما يتطمب االنخراط في بمكرة صيغة بناءة لمتعاكف عبر تشجيع التنمية كاالستثمارات في دكؿ
الضفة الجنكبية في إطار مف التشارؾ كالتنسيؽ ،يأخذ بعيف االعتبار المكازنة بيف متطمبات األمف مف

جية ،كالجكانب اإلنسانية مف جية أخرل ،كدعـ السبؿ السممية لحؿ األزمات كتسكية النزاعات كما ىك

الشأف في ليبيا كسكرية التي خمفت الكثير مف المشاكؿ كالصعكبات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

كاألمنية التي تظؿ في جانب منيا مسؤكلة عف تفشي ىذه الظاىرة.
التكصيات:

 - 1يجب أف تتـ مكافحة اليجرة غير الشرعية في إطار احتراـ حقكؽ اإلنساف ككرامتو إلى جانب التعاكف
اإلقميمي كالدكلي ،كالمسؤكلية المتبادلة بيف بمداف المنشأ كالعبكر كالجية المقصكدة.
 - 2تسييؿ تنقؿ األشخاص مف خبلؿ تسييؿ إجراءات منح التأشيرات ،سيسمح التنقؿ األفضؿ لؤلفراد
بتقميص اليجرة غير الشرعية ،كمف ثـ الحد مف دكر شبكات االتجار بالبشر كتيريب المياجريف غير

الشرعييف.
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 - 3العمؿ عمى تحسيف مناخ االستثمار كتقدبـ حكافز خاصة لممستثمريف حسب حجـ فرص العمؿ التي

يؤدكنيا ،كاعطاء مزايا لبلستثمار العربي كالمشاريع العربية المشتركة كتكجييو قدر اإلمكاف نحك االقتصاد

الحقيقي المكلد لفرص العمؿ كاتباع منيج حيث رأس الماؿ حيث العمالة المناسبة كليس العكس.
 - 4عقد اتفاقيات متعدد األطراؼ بشأف تسكية أكضاع المياجريف غير الشرعييف ،كعدـ االقتصار عمى
االتفاقيات الثنائية بيف الدكؿ المصدرة لميجرة كالمستقبمة ليا.
 - 5تشديد أقصى العقكبات عمى االتجار بالبشر ككذلؾ عمميات تيريب المياجريف غير الشرعييف.
 - 6يجب أف تككف ىناؾ إرادة سياسية في القضاء عمى أسباب اليجرة غير الشرعية كعدـ االقتصار فقط
عمى تجريميا كاتخاذ اإلجراءات األمنية الصارمة في مكاجيتيا ،فالكاقع أثبت عدـ فعاليتيا ،ألف األسباب

المؤدية ليذه الظاىرة إنسانية ،فإف معالجتيا تتطمب تدابير مف أجؿ اإلنسانية.
- 6أيضان كؿ المسؤكلية عمى الدكؿ المصدرة لميجرة ،مف جية البد مف تحسيف أكضاع مكاطنييا ،كمف
جية أخرل التكتؿ كالعمؿ الجماعي لمحاربة ىذه الظاىرة الخطيرة التي تمس كؿ الفئات كدكؿ العالـ
أجمع.
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 -19دراسة بريطانية تكشؼ آليات تجارة البشر كتداخميا مع أنشطة التيريب ،نسمة 23 ،يناير . 2018
https://www.nessma.tv/article/% -2435
 -20لماذا تعتبر ليبيا بمد عبكر المياجريف األفارقة نحك أكركبا ،قناة العالـ 22 ،يكنيك . 2015
http://www.alalam.ir/news/1713620/
 -21ليبيا :يجب أف تتكقؼ عمميات صيد المياجريف ،الفيدرالية الدكلية لحقكؽ اإلنساف  23 ،أكتكبر . 2012
. https://www.fidh.org/IMG/pdf/libyamigrants_web_ar.pdf
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أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر.
دراسة قياسية 2017- 1990

The impact of foreign direct investment (FDI) on economic growth in
Algeria, An Econometric Analysis 1990-2017
**

أ .خركبي محمد* 1د .سنكسي بف عكمر

الممخص:

أ.مداس كىيبة

***

تيدؼ ىذه الدراسة إلى قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر خبلؿ الفترة الممتدة بيف )  ،( 2017- 1990كذلؾ باالعتماد
عمى نمكذج االنحدار المتعدد باستخداـ المربعات الصغرل العادية مف خبلؿ برنامج  ، eviews10لتبياف طبيعة أثر تدفؽ االستثمار االجنبي المباشر  ،االستثمار
المحمي ،التضخـ ،قكة العمؿ عمى النمك االقتصادم المحمي ككذلؾ .كقد أظيرت الدراسة عدـ استق ارريو السبلسؿ الزمف لمتغيرات النمكذج عند نفس المستكل ،ما

يدؿ عمى غياب العبلقة طكيمة األجؿ بيف متغيرات النمكذج ،ك بمغت القكة التفسيرية ألثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع  % 44بمستكل معنكية  0.003إذ

أنو تـ التكصؿ إلى كجكد أثر إيجابي لبلستثمار االجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر عمى المدل القصير ،كأف

االستثمار المحمي يؤثر بأقؿ فاعمية

في النمك االقتصادم مف االستثمار األجنبي المباشر ،في حيف كاف ىناؾ أثر ضعيؼ عكسي ضعيؼ لمعدالت التضخـ عمى النمك االقتصادم كأثر إيجابي

أيضا لقكة العمؿ عمى النمك االقتصادم في الجزائر ،كتكصي ىذه الدراسة عمى ضركرة تشجيع االستثمار االجنبي المباشر كالمحمي في الجزائر خاصةن فيما
ضعيؼ ن

يتعمؽ كمركنة الجانب التشريعي كمتطمتيما.

الكممات المفتاحية :االستثمار االجنبي المباشر – االستثمار المحمي – النمك االقتصادم -االنحدار المتعدد -الجزائر.

Abstract:
This study aims to measure the impact of foreign direct investment on economic growth in Algeria during the
period between 1990-2017, Based on multiple regression model using ordinary least-squares through eviews10,
to reflect the nature of the impact of foreign direct investment,domestic investment, inflation, labor force on
domestic economic growth as well, The study has shown the discontinuity of time series for model variables at
the same level,indicating the absence of the long-term relationship between the variables of the model, and the
explanatory power of the effect of independent variables on the dependent variable was 44% at a significant
level of 0.003,as there was a positive impact of foreign direct investment on Algeria's economic growth in the
short term, and domestic investment was less effective in economic growth than foreign direct investment,while
there was a slight adverse effect of inflation on economic growth and also a weak positive impact on Algeria's
economic growth force, so this study recommends the need to encourage foreign direct and domestic investment
in Algeria, especially with regard to the flexibility of the legislative side with their requirements.
 Keywords: Foreign direct investment - Domestic investment - Economic growth - Multiple regressionAlgeria

* طالب دكتكراه سنة ثالثة،تخصص مالية المؤسسة ،بجامعة مصطفى اسطمبكلي ،معسكر  -الجزائر-
**

***

أستاذ محاضر صنؼ  -أ -بجامعة مصطفى اسطمبكلي ،معسكر – الجزائر. -

طالبة دكتكراه سنة ثالثة تخصص مالية كنقكد ،كعضك بمخبر إدارة االبتكار كالتسكيؽ بجامعة الجياللي اليابس ،سيدم بمعباس  -الجزائر -
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المقدمة:
بالرغـ أف االستثمار األجنبي المباشر عنصر فاعؿ في عممية النمك ك التنمية حسب ما تضمنتو العديد
مف النظريات االقتصادية ،إذ تتزايد أىمية ىذا الطرح بالنسبة لمدكؿ النامية ،إالَّ أنَّو ظؿ محؿ نقاش مكثؼ
حكؿ مدل مساىمتو فييا أك التأثير السمبي عمى مسارىا ،كما ينجر عنو مف أزمات ما تجسد في األزمات

التي عرفتيا دكؿ جنكب شرؽ آسيا سنكات التسعينات ،عمى نقيض ذلؾ كاف النمكذج الماليزم في التعامؿ

تضرر كاألنجح في خضـ األزمة  .كيعكد ذلؾ إلى
نا
مع االستثمار األجنبي المباشر عمى سبيؿ المثاؿ أقؿ
قدرة البمد المضيؼ عمى االستيعاب كمستكل التنمية بو كالبنى التحتية ،كفرة المكرد ،التمكقع الجغرافي،

كمدل تأىيؿ العنصر البشرم بو  .الجزائر كعمى اعتبارىا أحد دكؿ العالـ الثالث تسعى جاىدةن إلى

اجتذاب االستثمار االجنبي المباشر مف أجؿ تشجيع تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الييا كاالستفادة

منو في نقؿ التكنكلكجيا كالمعرفة كتحفيز االستثمار المحمي كتنكيع االقتصاد ،حيث شيدت تدفقت متزايدة
عمى الفترة  1996إلى غاية  ،2017عمى خبلؼ الفترة  1990إلى غاية  1995التي كانت تقيدىا
اتفاقياتيا مع صندكؽ النقد الدكلي عقب المديكنية .

في ظؿ ىذا التقديـ تحاكؿ الكرقة البحثية اإلجابة عف السؤاؿ الجكىرم حكؿ ما إذا كاف االستثمار

األجنبي المباشر يؤثر بشكؿ إيجابي عمى النمك في الجزائر ؟ كىؿ بالفعؿ يحفز االستثمار المحمي
كيساعد عمى االستقرار االقتصادم أـ يأخذ منحى سمبي في ذلؾ؟

 فرضية البحث  :يقكـ البحث عمى افتراض أف تدفقات االستثمار االجنبي المباشر إلى الجزائرتساىـ في تحقيؽ النمك االقتصادم كتحسيف مؤشراتو.

 أىداؼ الدراسة :تيدؼ الدراسة تقييـ أثر االستثمار االجنبي المباشر كمصدر تمكيؿ خارجي عمىتحقيؽ النمك االقتصادم في الجزائر خبلؿ الفترة المدركسة.

 منيج الدراسة :اعتمد الجانب النظرم مف ىذه الكرقة البحثية عمى المنيج الكصفي التحميمي  ،فيحيف اعتمد الجانب التطبيقي منيا عمى المنيج القياسي في تقدير العبلقة بيف االستثمار االجنبي

المباشر كالنمك االقتصادم في الجزائر.

كقد قسمت الكرقة البحثية إلى ثبلث محاكر رئيسية جاءت كما يمي:

 المحكر األكؿ :االطار النظرم لبلستثمار االجنبي المباشر ،كتناكلنا فيو المفاىيـ الشائعة لوكالمرجعية النظرية التي تربطو بالنمك االقتصادم.

 -المحكر الثاني  :االستثمار االجنبي المباشر كالنمك االقتصادم في الجزائر ،قمنا مف خبللو

بتحميؿ تطكر تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الكافدة ككذلؾ معدالت النمك االقتصادم

كبعض المتغيرات المؤثرة فييا.

 -المحكر الثالث :الدراسة القياسية.

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

141

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

المحكر األكؿ :اإلطار النظرم لالستثمار األجنبي المباشر:

تحتاج العمميات اإلنتاجية إلى مصادر تمكيؿ محمية كخارجية كالتي تككف في الغالب عمى شكؿ

استثمار أجنبي مباشر ،فمف أىـ ما يميز ىذه األخيرة تخفيؼ حركة القيكد عمى النقد األجنبي كسد

الثغرات في المدخرات كاالستثمار المحمي ،إلى جانب ذلؾ ىي تشمؿ نقؿ التكنكلكجيا كالمعرفة كاالعتماد

عمى الميارات اإلدارية كالتسكيقية.1

أكال :مفيكـ االستثمار األجنبي المباشر كأشكالو.
 .1تعريؼ االستثمار األجنبي المباشر.

يعرؼ االستثمار بشكؿ عاـ عمى أنو الجزء المتبقي مف االستيبلؾ كالمكجو لزيادة المخرجات في
 ،2أماَّ االستثمار األجنبي
المستقبؿ ،كىك يتضمف رأس ماؿ مادم مممكس كاستثمارات غير مممكسة
المباشر فيقصد بو انتقاؿ رؤكس األمكاؿ األجنبية لبلستثمار في الخارج بشكؿ مباشر لمعمؿ في صكرة
كحدات صناعية أك تمكيمية أك إنشائية أك زراعية أك خدمية ،كيمثؿ حافز الربح المحرؾ الرئيسي ليذه

3
عرؼ كؿ مف صندكؽ النقد الدكلي كمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
كي ّْ
االستثمارات األجنبية المباشرة  .ي

االستثمارات األجنبية المباشرة عمى أنَّيا االستثمارات في مشركعات داخؿ دكلة ما .كالتي تزيد حصة

المستثمريف األجانب فييا عف  %50مف رأس الماؿ ،أك حيازة الشخص الكاحد لػ  %25فأكثر مف األسيـ
أك جماعة كاحدة مف منظمة مف المستثمريف بما يترتب عميو أف تككف ليـ سيطرة فعمية عف سياسات

كق اررات المشركع  .4كعرفو مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية كالتجارة عمى أنَّو االستثمار المقاـ لتحقيؽ منقعة

طكيمة األجؿ في المنشآت العاممة خارج دكلة المستثمر  ،5فاالستثمار األجنبي المباشر عبارة عف حزمة
مركبة مف أسيـ رأس الماؿ كالمعرفة كالتكنكلكجيا بإمكانيا تعزيز اقتصاد البمد المتمقي في شتى المجاالت

مف خبلؿ التدريب عف العمؿ كالميارة كاكتساب كادخاؿ ممارسات اإلدارة البديمة كالترتيبات التنظيمية .6مف

التعريفات السابقة نستنتج أف االستثمار األجنبي المباشر عبارة عف أداة جيدة النعاش االقتصاد كليس فقط

االنتاج كالتسكيؽ كا َّنما يتعدل ذلؾ إلى نقؿ التكنكلكجيا كالمعرفة كىي النقطة اليامة كالرئيسية التي مف
دكنيا تفقد الدكؿ المضيفة االستفادة القصكل منو كاالَّ سيؤدم ذلؾ إلى آثار سمبية عمى االقتصاد،

Kamal A. El-wassal, Foreign Direct Investmentand economic growth in arab countries (1970-2008): an inquiry

1

into determinants of growth benefits, journal of economic development, Volume 37, Number 4, December 2012, P80.

 2بكطاش فتيحة ،مقبلتي سفياف ،المقاربة النظرية لالستثمار األجنبي المباشر ،مجمة االقتصاد كاالحصاء التطبيقي ،المجمد ، 11عدد  ، 2014/ 06/ 30 ، 1ص 77
3
4
5

ليميا بف منصكر ،االستثمار االجنبي المباشر دراسة نظرية اقتصادية  ،مجمة االقتصاد كالتنمية البشرية،لمجمد  ، 5العدد 2014/ 12/ 31 ، 2ص . 116
نفس المرجع السابؽ.

زغبة طبلؿ ،كاقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بيف المعكقات كمتطمبات تحسيف بيئة االستثمار،

العدد  ، 2012 ، 7ص . 199

مجمة العمكـ االقتصادية كالتسيير كالعمكـ التجارية،

Xiaoying LI, Xiamingliu,Foreign Direct Investment and Economic Growth:An Increasingly Endogenous Relationship,

6

World Development, Elsevier, Vol. 33, No. 3, 2005, P394.
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فاالستثمار االجنبي المباشر ما ىك إالَّ مصدر تمكيؿ خارجي مؤقت كبديؿ عف االقراض كما ينجر عنو

مف مخاطر ،كعمى الحككمات أف تتفطف إلى الدكر المؤقت لو باتخاذ االستراتيجيات البلزمة لبلستفادة منو
كالتحكؿ مف دكؿ متمقية لتدفقاتو كفقط إلى باحثة عف أسكاؽ خارجية ىي األخرل كىذا ىك اليدؼ المأمكؿ

مف فتح المجاؿ أماـ االستثمار األجنبي المباشر خاصة في ظؿ تسارع العكلمة كسيطرة الشركات
االحتكارية عمى األسكاؽ العالمية.

 .2أشكاؿ االستثمار االجنبي المباشر :كيتخذ االستثمار األجنبي المباشر األشكاؿ التالية:

 .1.2االستثمار المشترؾ :تككف فيو ممكية المشركع مكزعة بيف رأس الماؿ األجنبي كرأس الماؿ المحمي
كالذم قد يتمثؿ في حككمة الدكلة المضيفة نفسيا أك إحدل مؤسساتيا أك مؤسسات القطاع الخاص ،نسبة

المشاركة فيو تتحد كفؽ التفاؽ االطراؼ ،كحسب القكانيف المنظمة لبلستثمار.1

 .2.2االستثمار المممكؾ بالكامؿ لألجنبي :تككف فيو ممكية المشركع بالكامؿ لممستثمر األجنبي ،كيعد

أكثر أنكاع التي تفضميا الشركات المتعددة الجنسيات ،حيث تقكـ بإنشاء فركع لئلنتاج أك التسكيؽ في أم

نكع مف القطاعات .ترفض معظـ الدكؿ النامية ىذا النكع مف االستثمارات خشية التبعية االقتصادية
الناتجة عف احتكار ىذا النكع مف الشركات ألسكاقيا.2

 .3.2مشركعات أك عمميات التجميع :تأخذ شكؿ اتفاقية بيف الطرؼ األجنبي كالطرؼ المضيؼ يتـ
بمكجبيا تزكيد الطرؼ المحمي بمككنات منتج ما ليقكـ بتجميعيا في شكؿ منتج نيائي ،إذ يقدـ الطرؼ

األجنبي الخبرة كالمعرفة البلزمة مقابؿ عائد مادم متفؽ عميو ،كقد يأخذ ىذا النكع شكؿ االستثمار

المشترؾ أك المستثمر المممكؾ بالكامؿ لؤلجنبي.3

 .3مكقع االستثمار األجنبي المباشر في الفكر االقتصادم التنمكم.

لقد اعتبر الفكر االقتصادم الكبلسيكي أف التراكـ الرأسمالي ىك السبب الرئيسي لمنمك االقتصادم ،ك
أف األرباح ىي المصدر الكحيد لبلدخار ،ك أف النمك االقتصادم مآلو الرككد االقتصادم

 ،4ركز كينز

عمى الطمب الكمي لتحديد مستكل الدخؿ التكازني كأف أم تغيير في مككنات الدخؿ ) االستثمار،

االنفاؽ ،الصادرات  ،االستيبلؾ( يككف لو أثر مباشر عمى الناتج لمحمي االجمالي أك غير مباشر مف
خبلؿ مضاعؼ االستثمار  ،5كأف النمك االقتصادم يعتمد عمى حجـ العمؿ المستخدـ عمى اعتبار أف
1

زغبة طبلؿ ،كاقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بيف المعكقات كمتطمبات تحسيف بيئة االستثمار مرجع سبؽ ذكره ،ص . 202

2

مركاف حايد ،دراسة قياسية لتأثير االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر

3

نفس المرجع السابؽ.

5

شكقي جبارم ،محمد محجكب الحداد ،مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في النمك االقتصادم لدكؿ شماؿ افريقيا ،دراسة حالة (تكنس -ليبيا -مصر (،مجمة

المستدامة -جامعة المدية ،العدد  ، 02جانفي  ، 2014ص . 30

4

 ، 2012- 1990مجمة االقتصاد كالتنمية ،مخبر التنمية

مدحت القريشي ،التنمية االقتصادية -نظريات ك سياسات ك مكضكعات ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ، 2007 ،ص . 58- 57

االستراتيجية كالتنمية ،المجمد  ، 3العدد ، 2013/ 01/ 31 ، 4ص . 211
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االقتصاد يحتكم عمى طاقات إنتاجية غير مستغمة  .1في حيف يؤكد نمكذج ىاركد كدكمار أف النُّمك

االقتصادم يتحدد مف خبلؿ تحكيؿ االدخار المحمي إلى استثمارات  2كفي االقتصاديات التي تعرؼ نقص

االدخار تككف الحاجة ماسة إلى تدعيـ االستثمار المحمي باالستثمار األجنبي المباشر  ،كتـ تكسعة ىذا
النمكذج مف قبؿ سكلك الذم ّْ
ّْ
كمحدد أساسي لعممية التراكـ
يركز ىك اآلخر عمى أىمية اإلدخاركاإلستثمار
النمك االقتصادم ،مع كؿ مف عنصرم العمؿ كالمستكل التكنكلكجي كأىـ محددات
الرأسمالي كمف ثـ ٌ
لدالة االنتاج التي تؤثر مباشر في مستكل النمك االقتصادم ،فعندما يرتفع َّ
معدؿ اإلدخار المحمي يتحسف
مما يؤدم إلى زيادة في التراكـ الرأسمالي ،كمف ثـ زيادة في معدؿ النَّاتج المحمي ،إالَّ أف ىذه
اإلستثمارَّ ،
اآللية تككف فعَّالة في االقتصادات التي يزداد فييا تدفؽ رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات الخارجية مقارنةن

بتمؾ االقتصادت المغمقة التي يككف معدؿ االستثمار فييا قيد المدخرات المحمية فقط كالتي تككف منخفضة

بسبب إنخفاض ُّ
الدخكؿ بيا  .3في حيف يعكد التفسير الحديث لمعبلقة بيف االستثمارات االجنبية المباشرة
كالنمك االقتصادم بشكؿ عاـ إلى اختبلؼ حجـ الفجكة التكنكلكجية بيف الدكؿ ،باإلضافة إلى التطكر

الحاصؿ في حجـ التجارة الخارجية كدرجات االنفتاح االقتصادم التي تحتاج المزيد مف االستثمارات في
مياديف مختمفة كرفع القيكد عمى حركة السمع كالخدمات كرؤكس االمكاؿ ما أدل إلى تكسع حجـ

االستثمارات العالمية ،باإلضافة إلى اف زيادة االستثمارات المحمية مف شأنو أف يخمؽ فائض يحتاج إلى

البحث أسكاؽ لتصريفو ،ككذلؾ ارتفاع الدخكؿ ما يؤدم إلى تحسف المستكل المعيشي كارتفاع عدد السكاف

ما يزيد في االستيبلؾ الذم يستدعي استثمارات أجنبية لتغطيتو .كيمعب المكرد البشرم دكر أساسي في
االستثمار األجنبي المباشر كتحركاتو ككنو العنصر الفاعؿ كالديناميكي.4

ثانيا :محددات االستثمار األجنبي المباشر – عكامؿ الجذب:-
ن
يعتمد تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر لمبمد المضيؼ عمى العديد مف المحددات التي تختمؼ مف دكلة
إلى أخر ككذلؾ حسب طبيعة كأىداؼ المستثمر األجنبي كنكعية مشركعو .فيك يحتكـ إلى المناخ

االستثمارم لمبمد المضيؼ كاكضاعو االقتصادية كالسياسة كاالجتماعية كحتى الثقافية ،كذلؾ بدرجة أكثر

ايضا مدل تكافر
أىمية إلى منظكمتو التشريعية الفاعمة في تحديد حجـ تدفقات رأس الماؿ عبر الحدكد .ك ن
البمد المضيؼ عمى المكرد الطبيعي كفؽ مبدأ االعتماد المتبادؿ كالتخصيص األمثؿ لممكرد .كتنطكم ىذه

المحددات في ثبلث أقساـ رئيسية كما يمي:5

1

مدحت مصطفى ك سيير عبد الظاىر ،النماذج الرياضية لمتخطيط ك التنمية االقتصادية ،مكتبة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،مصر، 1999 ،ص . 136 - 133

3

عجمية محمد عبد العزيز كآخركف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص . 147- 145

2

4

عجمية محمد عبد العزيز كآخركف ، ،التنمية االقتصادية بيف النظرية كالتطبيؽ ،الدار الجامعية ،مصر ، 2007 ،ص. 142- 141
شكقي جبارم ،محمد محجكب الحداد ،مرجع سبؽ ذكره،ص . 218- 216

 5بكحديد ليمى ،االستثمار االجنبي المباشر كأثره عمى بعض المتغيرات االقتصادية التنمكية  ،مجمة تاريخ العمكـ ،المجمد  ، 3العدد الخامس2016/ 09/ 01 ،
ص . 163- 162
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 .1اطار سياسات االستثمار االجنبي المباشر:

االستقرار السياسي لو اثر مباشر عمى االستثمار

االجنبي المباشر ،فكمما كاف البمد يتميز باالستقرار السياسي ازدادت تدفقات االستثمار االجنبي المباشر

اليو ،كذلؾ مدل استقرار القكانيف كالتشريعات كالمكائح المنظمة لبلستثمار في البمد المضيؼ ،حيث يككف
كتقمبا ،ما يساعد المستثمر األجنبي تنفيذ مشاريعو كاستراتيجياتو بشكؿ
مناخ االستثمار أكثر استقرار ن
مدركس ال يؤثر عمى عكائده.

 .2التسييالت كاالمتيازات الممنكحة لممستثمريف األجانب :كتتعمؽ سياسات الدكلة المضيفة كرغبتيا في
تشجيع تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلييا ،كالسعي في تكفير البيئة الجاذبة لو مف خبلؿ الحد مف
الفساد المالي كاالدارم ،القضاء عمى البيركقراطية كتدخؿ الدكلة في النشاط االستثمارم ،تكفيؽ المرافؽ

العامة كالبنى التحتية البلزمة ،باإلضافة إلى خمؽ كتكييؼ نظاـ إدارم مرف لمتطمبات االستثمار االجنبي

المباشر ،خاصةن فيما يتعمؽ بالتخطيط كالمتابعة كالتركيج.

 .3العكامؿ االقتصادية :يعتبر حجـ السكؽ مف اىـ العكامؿ االقتصادية المحددة لتدفقات االستثمار
االجنبي المباشر ،فالسكؽ صغيرة الحجـ ال تشجع عمى اجتذاب االستثمارات إالَّ إذا كاف اقتصادىا قائـ
عمى المكاد الخاـ اك لو عبلقات بأسكاؽ أخرل كبيرة ،كيعتمد حجـ السكؽ عمى المساحة كعدد السكاف

كالقكة الشرائية لممكاطنيف ،معبر عنيا بالناتج المحمي االجمالي كمعدالت نمكه المتسارعة  ،كذلؾ بعض

مؤشرات االستقرار االقتصادم كمعدالت الصرؼ كالفائدة كمعدالت التضخـ كالعمالة المنخفضة،
كمستكيات التعميـ الجيد.

باإلضافة إلى ما سبؽ يعد تطكر المنظكمة المصرفية كالمالية في البمد المضيؼ عامؿ جذب ال يقؿ

أىمية عمى ما سبؽ ،إف لـ يكف المحكر كالدعامة األساسية لتحريؾ تدفقات االستثمار االجنبي المباشر

إلى الداخؿ خاصة في الدكؿ النامية ،ذلؾ لمحجة الممحة لمسرعة في المعامبلت كتحكيؿ االرباح كتكفير

أحيانا ،فيي المسؤكؿ الرئيسي عف حرية تحركات االستثمار االجنبي المباشر عبر الحدكد.
التمكيؿ
ن
كالشكؿ المكالي يمخص ىذه المحددات:
الشكؿ رقـ (:)01محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ المضيفة.
تسيير األعماؿ

إطار سياسات االستثمار االجنبي المباشر

 -تعزيزاالستثمار يتضمف :المناخ االستثماريف،

 -االستقرار السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم.

سمعة الدكلة كتكفير الخدمات التمكيمية البلزمة.

 -القكانيف المتعمقة بالدخكؿ كالعمؿ.

 -الحكافز االستثمارية.

 -معايير معاممة فركع الشركات األجنبية.

 -التكمفة المنخفضة فيما يتعمؽ بالفساد كسكء

 -االتفاقيات الدكلية حكؿ االستثمار االجنبي

اإلدارة.

المباشر.
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المصدر:نكرة بيرم ،عبكد زرقيف ،محددات تدفؽ االستثمارات االجنبية المباشرة في كؿ مف الجزائر ،تكنس كالمغرب :دراسة قياسية مقارنة خالؿ
الفترة  ، 2012 - 1996مجمة بحكث اقتصادية عربية ،العدداف ، 68- 67صيؼ-خريؼ  ، 2014ص. 157

ثالثنا :آثار االستثمار االجنبي المباشر:

اؿجدكؿ رقـ ( :)01مزايا كعيكب االستثمار األجنبي المباشر.
 .1المزايا
بالنسبة لممستثمر األجنبي المباشر

بالنسبة لمدكؿ المضيفة
االستفادة مف تكفير التمكيؿ بدال مف التكاليؼ

تحسيف عبلقة المؤسسات االجنبية مع سمطات

العالية لئلقراض ،االنتاج ،اكتساب الميارات

البمداف المضيفة .كتحكيؿ المكاد الخاـ لمشركة األـ.

المعرفية كالخبرات كالتكنكلكجيا كتشجيع المنافسة.

 -االستفادة مف تكاليؼ االنتاج المنخفضة ما يعظـ

 -خمؽ مناصب شغؿ جديدة.

األرباح.

 -البحث عف مكاقع استراتيجية امنة لمكصكؿ

 تكسيع المناطؽ الحرة كترقيتيا. زيادة حجـ التجارة الخارجية كتحسيف ميزافالمدفكعات

المباشر إلى االسكاؽ.

 -خفض التمكث في البمد األـ.

 -كجكد شريؾ كطني لتسييؿ العبلقة مع العماؿ.

 .2العيكب
بالنسبة لممستثمر األجنبي المباشر

بالنسبة لمدكؿ المضيفة
-الييمنة االقتصادية كالسياسية .

 -اقصاء الطرؼ االجنبي مف المشركع ما يخمؽ

-ضركرة تكفير القدرات الفنية كالمالية كاإلدارية.

الخطر.

 -اآلثار الناتجة عف التمكث .

فاعمية المشركع االستثمارم االجنبي المباشر.

 -استنزاؼ الثركات نتيجة الطبيعة االحتكارية

 -البطالة في الدكلة االـ.

 -اختبلؿ ميزاف المدفكعات.

لبلستثمار االجنبي المباشر.

 -تأثير انخفاض قدرات الطرؼ المحمي يضعؼ

 -مخاطر التأميـ.

 اضعاؼ فرص التصدير لمدكلة االـ.المضيفةالممتقى الدكلي األكؿ حكؿ دكر
،
المصدر :يحياكم مفيدة ،دريدم أحبلـ ،دكر االستثمار األجنبي المباشر في تنمية كتطكير ميارة الدكلة
االستثمار األجنبي المباشر في تحقيؽ النمك االقتصادم  ،بتصرؼ ،كمية االقتصادية ،التسيير كالعمكـ التجارية ،جامعة عباس لغركر خنشمة ،
 10/ 09أفريؿ  ، 2013ص 8- 6
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المحكر الثاني :االستثمار األجنبي المباشر كالنمك االقتصادم في الجزائر .

أكال:االطار التشريعي لالستثمار االجنبي المباشر في الجزائر:
 .1قانكف النقد كالقرض :10-90

إف القانكف  10- 90الصادر في  14أفريؿ  1990المتعمؽ بالنقد كالقرض اعتبر بمثابة تنظيـ جديد
امنا ك بداية االصبلحات
لمعالجة ممفات لبلستثمارات االجنبية المباشرة عمى مستكل بنؾ الجزائر تز ن
االقتصادية ،حيث أسند لمجمس النقد كالقرض إصدار الق اررات المطابقة لممشاريع المقدمة ،كيعتبر المنظـ
لسكؽ الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ ،كأكؿ ماجاء بو قانكف النقد كالقرض في مجاؿ االستثمار األجنبي
ىك استبداؿ معيار الجنسية الذم يفرؽ بيف المستثمريف األجانب كالمستثمريف المحمييف بمعيار اإلقامة

الذم يفرؽ بيف المقيـ ك غير المقيـ ،حيث يرخص لغير المقيميف بتحكيؿ رؤكس األمكاؿ إلى الجزائر

لتمكيؿ نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة لمدكلة أك المؤسسات المتفرعة عنيا أك ألم شخص

1
فإنو يمكف لممستثمريف غير المقيميف أف يؤسسكا
معنكم مشار إليو صراحة بمكجب نص قانكني ،كبذلؾ ٌ
2
أف ىذا القانكف
شركات يممككنيا بصفة كمية ك بدكف مشاركة أك مساىمة مف المؤسسات الجزائرية  .كما ٌ

في مادتو  3183يشجع عمى إقامة عبلقات استثمار بيف المتعامميف الكطنييف كاألجانب رغبة في خمؽ

مناصب شغؿ جديدة أك لجمب التكنكلكجيا ،كفي المادة  4184تـ كضع ضمانات فيما يخص طرؽ نقؿ

أما بالنسبة لممقيميف في الكطف فيحؽ ليـ
كتحكيؿ رؤكس األمكاؿ كالمداخؿ كالفكائد لممستثمريف األجانبٌ ،
تحكيؿ أمكاليـ لمخارج مف أجؿ ضماف تمكيؿ النشاطات التكميمية في الخارج لعمميـ في الجزائر  .عطفا
عمى ما تقدـ يظير قانكف ناجح مف خبلؿ ارتكازه عمى إىماؿ التمييز بيف الممكيات لرأس الماؿ أك

يعممو إلى مقيـ كغير مقيـ ،ككذلؾ
الجنسية ،فيذا القانكف ال يفرؽ بيف المستثمر الكطني كاألجنبي بؿ ٌ
احتكاء القانكف عمى جممة مف الضمانات كحرية تحكيؿ األرباح ،فضبل عف ضمانو الستثمارات أجنبية
ذات أثر إيجابي عمى االقتصاد الكطني ،خمؽ فرص عمؿ ،نقؿ التكنكلكجيا.5

 .2المرسكـ التشريعي رقـ  :6 12-93لقد حققت الجزائر قفزة نكعية في مجاؿ التعامؿ مع قضايا

االستثمار األجنبي ،كمف أىـ ما جاء بو ىذا القانكف:

1

بعمكج بكلعيد ،معكقات االستثمار في الجزائر  ،مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا ،العدد الرابع ، 2006/ 06/ 05،ص . 75

3

المادة  183مف القانكف رقـ  ، 10- 90المؤرخ في  14أفريؿ  ، 1990يتعمؽ بالنقد كالقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  ، 14الصادرة في  18أفريؿ ، 1990

2

منصكرم الزيف  ،تشجيع االستثمار كأثره عمى التنمية االقتصادية ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،األردف ، 2013 ،ص . 95

الممغى باألمر رقـ  ، 11- 03المؤرخ في  26أكت  ، 2003المتعمؽ بالنقد كالقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  ، 52الصادرة في  27أكت  ، 2003المعدؿ كالمتمـ
باألمر رقـ . 04- 10

4

المادة  184مف القانكف رقـ  ، 10- 90السالؼ الذكر.

5

فمة حمدم ،مريـ حمدم ،مقاؿ بعنكاف االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بيف التحفيز القانكني كالكاقع المعيؽ  ،مجمة المفكر ،العدد العاشر ،كمية الحقكؽ

6

المرسكـ التشريعي رقـ  12- 93المتعمؽ بترقية االستثمار  ،مؤرخ في  19ربيع الثاني عاـ  1414ىػ المكافؽ ؿ  5أكتكبر  ، 1993الجريدة الرسمية لمجميكرية

كالعمكـ السياسية بسكرة ،الجزائر ،جانفي  ، 2014ص . 337

الجزائرية  ،العدد . 64
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 -المعاممة المماثمة لكؿ المستثمريف عمى حد سكاء.

 إعفاء القطاع الخاص الكطني كاألجنبي مف القيكد التي كانت في ظؿ القكانيف السابقة ،فأصبحيتـ االقتصار عمى التصريح بدال مف إجراءات المكافقة التي كانت مف قبؿ.

 -منح العديد مف الحكافز كاالمتيازات لممستثمريف قصد تشجيع كتطكير االستثمار.

أف ىذا القانكف فتح المجاؿ لرؤكس األمكاؿ األجنبية حيث يرخص ليا االستثمار في كؿ
كيبلحظ ٌ
القطاعات إلنتاج السمع كالخدمات ما عدا القطاعات االستراتيجية لمدكلة كقطاع المحركقات حيث ٌأنيا
فتحت مجاؿ المساىمة كالشراكة في المشاريع نظ ار لحاجة الدكلة إلى الستثمار في ىذا القطاع ،إنشاء

ككالة ترقية االستثمارات كدعميا كمتابعتيا عمى شكؿ شباؾ كحيد ،ككذا اتخاذ تدابير تشجيعية كامتيازات

لممشركعات بعد التصريح بيا ،كعمى الرغـ مف أىميتو إال أنو عرؼ بعض النقائص ،األمر الذم استدعى

إللغائو.1

يميز قكانيف كمراسيـ ىذه المرحمة ىك إعطاء األكلكية لمقطاع الخاص عمى عكس المرحمة
كا ٌف أىـ ما ٌالسابقة ،كما يؤخذ عمى ىذه القكانيف كالمراسيـ مف كجية نظرنا ،ىك ٌأنيا كانت جزئية كالدليؿ عمى ذلؾ
التعديبلت التي حدثت.

2

 .3األمر رقـ :03-01

كمف الحكافز اإلضافية كالضمانات التي قدميا األمر رقـ

 03- 01المتعمؽ بتطكير االستثمار ،نجد أف

تميزت بتأكيد ما كاف يمنحو القانكف السابؽ
بنكد القانكف الجديد تضمنت الكثير مف الحكافز اإلضافية كما ٌ
كتكضيح بنكده بشكؿ قاطع ك ارتكز القانكف الجديد عمى مبادئ أساسية أىميا:
 إقرار مبدأ الحرية الكاممة لبلستثمار ك إلغاء أم نكع مف التصريح المسبؽ. -المساكاة بيف جميع المستثمريف في الحقكؽ ك الكاجبات.

 -تسييؿ انطبلؽ العممية االستثمارية مف خبلؿ إيجاد إطار يتكلى التعامؿ مع المستثمريف ،كىك

يتمثؿ حاليا بالشباؾ المكحد البلمركزم المتكاجد حاليا في  06كاليات تضـ أىـ المدف الجزائرية شرقا ك
أما عف الضمانات فيي تمتٌع المشركع
غربا ككسطا ك مف الشماؿ إلى داخؿ الجنكب الصحراكمٌ .
النكع ،ك يضمف القانكف لممستثمر حرية
االستثمارم بحماية ضد التأميـ ك المصادرة أك أم إجراء مف ىذا ٌ
تحكيؿ األرباح كرأس الماؿ في كؿ كقت .3

1

ليميا بف منصكر ،الشراكة األكرك متكسطية كدكرىا في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في المغرب العربي" ،الجزائر تكنس المغرب " ،رسالة دكتكا ره ،كمية

2

بعمكج بكلعيد ،المرجع السابؽ ،ص . 76

العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة منتكرم قسنطينة ،الجزائر ، 2012 ،ص  ، . 149ص 153

3

أحمد سمير أبك الفتكح ،دكر القكانيف كالتشريعات في جذب االستثمار في الجزائر ،المكتب العربي لممعارؼ ،الطبعة األكلى ،مصر ، 2015 ،ص . 39
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 .4األمر رقـ  1:08 -06جاء ىذا األمر ليعدؿ كيتمـ األمر السابؽ ،كأىـ التعديبلت التي تضمنيا:
تنجز االستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريعات المتعمقة بالنشاطات المقننة كحماية البيئة،

كتستفيد ىذه االستثمارات بقكة القانكف مف الحماية كالضمانات المنصكص عمييا في القكانيف كالتنظيمات
المعمكؿ بو ،أنشئ لدل الكزير المكمؼ بترقية االستثمارات مجمس كطني لبلستثمار ،كضع تحت سمطة

كرئاسة الحككمة ،مكمؼ بالمسائؿ المتصمة باستراتيجية االستثمارات كبسياسة دعميا كغيرىا مف المياـ.2
 .5القانكف :09-16

3

كالذم ييدؼ لتحسيف مناخ األعماؿ كجذب الخبرات األجنبية كخفض اعتماد االقتصاد الكطني
عمى عائدات المحركقات ،مف خبللو نصو عمى جممة مف اإلصبلحات نذكر أىميا تعديؿ أطر

ضبط االستثمار األجنبي المباشر كمبلئمة نظاـ التحفيزات مع السياسة االقتصادية ككذا مراجعة
الجياز المؤسساتي كنزع قاعدة  51/49بالمائة المتعمقة باالستثمارات األجنبية بالجزائر مف ىذا

القانكف ليتـ تنظيميا مف اآلف فصاعدا في إطار نصكص قانكف المالية ،كما تـ نزع أيضا القاعدة

الخاصة بإلزامية المجكء إلى التمكيؿ الداخمي كتحكيميا ىي األخرل إلى قانكف المالية ،كمف جيتو
تـ نزع حؽ الشفعة مف قانكف االستثمار بعدما تـ إخضاع جميع عمميات التنازؿ عف األسيـ

كالمساىمات مف طرؼ أك لصالح المتعامميف األجانب إلى ترخيص يمنح مف قبؿ الكزير المكمؼ
أما نظاـ التحفيزات فقد تمت إعادة ىيكمتو كفؽ تكجيييف رئيسييف ىما تكييؼ
باالستثمارٌ .
االمتيازات كفقا لمسياسة االقتصادية لمببلد إلى جانب تبسيط كتسريع اإلجراءات ،كما تضمف جممة
مف اإلعفاءات الجبائي كالضريبية كالجمركية.

 1االمر رقـ  08- 06المتعمؽ بتطكير االستثمار  ،المؤرخ في  19جمادل الثانية ،عاـ  1427ىػ ،المكافؽ لػ  15يكليك  ، 2006معدؿ كمتمـ لؤلمر  03- 01المؤرخ
في أكؿ جمادل الثانية عاـ  1422ىػ ،المكافؽ لػ  20غشت  ، 2001الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد . 47

2

ليميا بف منصكر ،الشراكة األكرك متكسطية كدكرىا في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في المغرب العربي" ،الجزائر تكنس المغرب

" ،مرجع سبؽ ذكره ،

ص . 157

 3القانكف  09- 16المتعمؽ بترقية االستثمار ،مؤرخ في  29شكاؿ  1437ىػ ،المكاافؽ ؿ  3غشت  ، 2016الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد . 46
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ثانيا :تطكر االستثمار االجنبي المباشر كتككيف رأس الماؿ الثابت في الجزائر .2017/2001
ن
الشكؿ رقـ ( :)02تطكر االستثمار االجنبي المباشر كتككيف رأس الماؿ الثابت في الجزائر
 / 2017/2001الكحدة :مميار دكالر باألسعار الجارية.
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150000
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المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى بيانات:

- World Bank -/ https://data.albankaldawli.org
UNCTAD—/ http://unctadstat.unctad.org/FR

ثالثنا :تطكر العمالة في الجزائر .2017-2001

الشكؿ رقـ (:)03تطكر العمالة في الجزائر .2017-2001
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المصدر :مف اعداد الباحثمف باالعتماد عمى بيانات:
- World Bank -/ https://data.albankaldawli.org
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ابعا :تطكر معدالت التضخـ في الجزائر .2017-2001
رن
الشكؿ رقـ ( :)04تطكر معدالت التضخـ في الجزائر .2017-2001
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المصدر :مف اعداد الباحثمف باالعتماد عمى بيانات:
- World Bank -/ https://data.albankaldawli.org

المحكر الثالث :الدراسة القياسية.

أكالن:تكصيؼ متغيرات الدراسة.

تـ االعتماد عمى نمكذج االنحدار المتعدد ،باستخداـ طريقة المربعات الصغرل العادية ،كيمكف

صياغة المعادلة عمى الشكؿ التالي.

حيث:Y=C+β1X1-β2X2+β3X3+β4X4+ U

 -القاطع  β1 ,β2 ,β3 , β4 - = Cتمثؿ معممات النمكذج

قاسا بمؤشر الناتج المحمي اإلجمالي بالبميكف دكالر باألسعار الجارية.
 النمك االقتصادم=  ،X1= Yيم نقاسا بصافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الكافدة
 االستثمار األجنبي المباشر  ،X2 = FDIيم نبالبميكف دكالر باألسعار الجارية.

قاسا بالبميكف
نا
 االستثمار المحمي = ،DI=X3 = GFCFمعبر عنو بالتراكـ الثابت الرأسمالي ك يم ن
دكالر باألسعار الجارية.
 -القكة العاممة =  ،X4عدد العامميف ،معدؿ التضخـ = = U ، X5المتغير العشكائي.

اؿجدكؿ رقـ( :)02السالسؿ الزمنية لمتغيرات الدراسة.2017-1990 :

معدالت التضخـ

قكة العمؿ
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16,653

6484542

16,734

0,000335
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المصدر:مف اعداد الباحثمف باالعتماد عمى بيانات:
- World Bank -/ https://data.albankaldawli.org
UNCTAD-/ http://unctadstat.unctad.org/FR

الشكؿ رقـ ( :)05الرسـ التكضيحي لمتغيرات الدراسة لمفترة (.)2017-1990
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المصدر :مف إعداد الباحثمفباالعتماد عمى مخرجات برنامج EViews10

ثانيا :اختبارالسككف – االستقرارية  :-تماختباراستق ارريةالسبلسبللزمنيةلمتغيراتالدراسةبكاسطةاختبارديكي-
ن
فكلرالمكسع، ADFكلخصنانتائجاالختبارفيالجدكاللمكالي:
الجدكؿ رقـ ( :)03اختبار سككف متغيرات النمكذج ديكي-فكلر.ADF
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المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج EViews 10

نبلحظ مف الجدكؿ في األعمى أف السبلسؿ الزمنية ليست مستقرة عند نفس المستكل ،كمف ثمة النمكذج
غير صالح لتطبيؽ التكامؿ المشترؾ ،كبالتالي عدـ كجكد متجيات تكامؿ بيف المتغيرات في المدل

الطكيؿ ،مما يمنع الحكـ عمى الفرضية بالقبكؿ أك الرفض.

بعد الفرق األول first difference

املستوى level

املتغريات

احملسوبة

اجلدولية

القرار

احملسوبة

اجلدولية

قيمة

watson Durbin

القرار

GDP

2.111129

3.587527

غري مستقرة

4.518848

1.954414

1.957876

مستقرة بعد الفرق 1

FDI

0.967685

1.953858

غري مستقرة

5.061313

2.981038

1.995804

مستقرة بعد الفرق 1

GFCF

5.276243

3.012

مستقرة

-

-

2.134415

مستقرة

inflation

1.356184

1.9538

غري مستقرة

5.139035

1.954414

2.09

مستقرةبعدالفرق 1

labor

1.835424

2.976263

غري مستقرة

5.948610

2.981038

2.24

مستقرةبعدالفرق 1

ثالثنا:اختبارالنمكذج القياسي.

 .1تقدير النمكذج القياسي األصمي:
الشكؿ رقـ ( :)06تقدير النمكذج القياسي األصمي

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج . EViews 10

لقد تـ تقدير النمكذج القياسي بطريقة المربعات الصغرل العادية ،باستخداـ برنامج ،EViews 10
كبعد إدخاؿ تقدير صيغ تقدير النمكذج القياسي ،تبيف كما ىك مكضح باألعمى أف قيمة

– Durban

 Wastonبمغت  ،1.373722كىي أقؿ مف  ، 2ما يدؿ عمى كجكد مشكمة االرتباط التسمسمي بيف
البكاقي ،كبالتالي ال يمكف االعتماد عمى ىذا النمكذج في الحكـ عمى الفرضية ،حيث تـ االعتماد عمى

طريقة مصحح اإلرتباط الذاتي لتفادم ىذه المشكمة.
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 .2تقدير تصحيح النمكذج القياسي:
الشكؿ رقـ ( :)07نتائج تقدير تصحيح النمكذج القياسي.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج EViews 10

حيث أف :

DGDP = -0.3655 + 11.62455*DFDI + 1.657835*DGFCF - 0.0689*DINlLATION +
) 79DLABOR - 0.7101*U(-10.00000

 .3اختبار التكزيع الطبيعي لمبكاقي:

شكؿ رقـ ( :)08اختبار التكزيع الطبيعي لمبكاقي

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج EViews 10

نبلحظ أف االحتمالية  probability= 0.329052>5% :كمنو اف تكزيع البكاقي يتبع التكزيع
الطبيعي مما يعني عدـ كجكدمشاكؿ قياسية.
 .4اختبار اختالؼ التبايف:

شكؿ رقـ ( :)09اختبار اختالؼ التبايف.
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المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج EViews 10

مما يعني عدـ ثبات التبايف كعدـ كجكد
نبلحظ مف الشكؿ أعبله َّ ،F-statistic= 0.7588>5% :

مشاكؿ قياسية.

 .5إختبار االرتباط الذاتي :LM
شكؿ رقـ ( :)10اختبار االرتباط الذاتي .LM

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات برنامج EViews 10

نبلحظ مف الشكؿ أعبله  ،F-statistic= 0.08>5% :كقيمة  Durban-Watson= 1.98كىي قريبة
مف  ، 2ام عدـ كجكد مشكمة االرتباط الذاتي بيف البكاقي ،كبالتالي النمكذج صالح لمحكـ عمى الفرضية.
ابعا :مناقشة النتائج  :مف خبلؿ ما سبؽ نخمص إلى ما يمي
رن
 .1متغيرات النمكذج كانت مستقرة ما عدا اجمالي تككيف رأس المالي الثابت الذم استقر عند

المستكل .كىذا ما يمكف اف العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع ستككف عمى المدل

القصير.

 .2ىناؾ عبلقة طردية بيف االستثمار األجنبي المباشر النمك االقتصادم ،بحيث إذا تغير االستثمار
األجنبي المباشر بكحدة كاحدة يؤدم ذلؾ إلى تغير النمك االقتصادم ب
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يقكد إلى أف فرضية الدراسة صحيح بكجكد أثر إيجابي لبلستثمار األجنبي المباشر عمى النمك

االقتصادم في الجزائر.

 .3ىناؾ عبلقة طردية بيف تككيف إجمالي رأس الماؿ الثابت كالنمك االقتصادم ،حيث أف تغير

إجمالي تككيف رأس الماؿ الثابت بكحدة كاحدة يتغير النمك االقتصادم ب  1.65كحدة .كيتضح

أف تأثره عمى النمك االقتصادم اقؿ مف االستثمار االجنبي المباشر.

 .4ىناؾ عبلقة عكسية بيف معدالت التضخـ كالنمك االقتصادم ،حيث أف تغير معدالت التضخـ
سمبا عمى تراجع معدالت النمك االقتصادم ب  0.0689كحدة.
بكحدة كاحدة يؤثر ن
 .5كيشير معامؿ التحديد  R2إلى القكة التفسيرية لممتغيرات المستقمة المتمثمة في االستثمار االجنبي
المباشر ،اجمالي تككيف رأس الماؿ الثابت ،معدالت التضخـ كحجـ البطالة كالمتغير التابع

المتمثؿ في النمك االقتصادم كالتي تفسر  % 44مف التغيرات التي تحدث في النمك االقتصادم،
كبالنسبة األخرل عبارة عف متغيرات لـ يتضمنيا النمكذج كالمعبر عنيا بالمتغير العشكائي

كما تشير قيمة فيشر االحصائية التي كانت

،U

 0.003إلى جكدة النمكذج القياسي ككؿ ،فيي

معنكية  ،كعميو يتـ رفض العدـ بتساكم المعامبلت  H0= β1= β2 =β3 =β4كقبكؿ الفرضية

البديمة H1≠β1≠β2 ≠β3 ≠β4

كعميو فاف فرضية الدراسة صحيحة عمى المدل القصير ،أم أنو بالفعؿ ىناؾ أثر إيجابي لبلستثمار
األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر .كأيضا ىناؾ أثر لبلستثمار المحمي بأقؿ فاعمية مف
األكؿ في حيف تأثير باقي المتغيرات يبقى ضعيؼ عمى النمك االقتصادم.

التكصيات :مف خبلؿ ما سبؽ يمكف الكصكؿ الى التكصيات التالية:
 تشجيع اإلستثمار المحمي لممساعدة عمى خمؽ بيئة مبلئمة الجتذاب تدفقات أكبر مف االستثماراألجنبي المباشر.

 العمؿ عمى مكاءمة التشريعات كجعميا أكثر مركنة كمتطمبات االستثمار المحمي كاألجنبي . تكفير البنى التحتية البلزمة كخاصةن تطكير ممارسات تسيير االعماؿ كسكؽ الماؿ كالسكؽالمصرفية.
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قائـ ة المراجع:
أكال:بالمغة العربية:
 .1الكتب:

 مدحت القريشي ،التنمية االقتصادية -نظريات ك سياسات ك مكضكعات  ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر ،عماف.2007 ، مدحت مصطفى ،سيير عبد الظاىر ،النماذج الرياضية لمتخطيط ك التنمية االقتصادية ،مكتبة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،مصر. 1999 ، منصكرم الزيف  ،تشجيع االستثمار كأثره عمى التنمية االقتصادية ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،األردف.2013 ، أحمد سمير أبك الفتكح ،دكر القكانيف كالتشريعات في جذب االستثمار في الجزائر  ،المكتب العربي لممعارؼ ،الطبعة األكلى ،مصر. 2015 ،عجمية محمد عبد العزيز كآخركف ، ،التنمية االقتصادية بيف النظرية كالتطبيؽ ،الدار الجامعية ،مصر.2007 ،

 .2األطركحات كرسائؿ الدكتكراه:

-

ليميا بف منصكر ،الشراكة األكرك متكسطية كدكرىا في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في المغرب العربي" ،الجزائر تكنس المغرب " ،رسالة
دكتكرق ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة منتكرم قسنطينة ،الجزائر. 2012 ،
ا

 .3المقاالت ،المجالت كالممتقيات:

 بكطاش فتيحة ،مقبلتي سفياف ،المقاربة النظرية لالستثمار األجنبي المباشر ،مجمة االقتصاد كاالحصاء التطبيقي ،المجمد ، 11اؿعدد. 2014/ 06/ 1،30 بكحديد ليمى ،االستثمار االجنبي المباشر كأثره عمى بعض المتغيرات االقتصادية التنمكية  ،مجمة تاريخ العمكـ ،المجمد ، 3العدد الخامس . 2016/ 09/ 01، زغبة طبلؿ ،كاقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بيف المعكقات كمتطمبات تحسيف بيئة االستثمار ،مجمة العمكـ االقتصادية كالتسيير كالعمكـبعمكج بكلعيد ،مقاؿ بعنكاف معكقات االستثمار في الجزائر  ،مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا ،العدد الرابع. 2006/ 06/ 05 ،

-

التجارية ،العدد . 2012 ، 7

فمة حمدم ،مريـ حمدم ،مقاؿ بعنكاف االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بيف التحفيز القانكني كالكاقع المعيؽ  ،مجمة المفكر ،العدد العاشر ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية بسكرة ،الجزائر ،جانفي . 2014

 مركاف حايد ،دراسة قياسية لتأثير االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم في الجزائر  ، 2012- 1990مجمة االقتصاد كالتنمية ،مخبر التنميةليميا بف منصكر ،االستثمار االجنبي المباشر دراسة نظرية اقتصادية  ،مجمة االقتصاد كالتنمية البشرية،لمجمد  ، 5العدد. 2014 / 12/ 31 ، 2

المستدامة -جامعة المدية ،العدد  ، 02جانفي . 2014

-

شكقي جبارم ،محمد محجكب الحداد ،مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في النمك االقتصادم لدكؿ شماؿ افريقيا  ،دراسة حالة )تكنس -ليبيا-
مصر(مجمة االستراتيجية كالتنمية ،المجمد  ، 3العدد. 2013/ 01/ 31 ، 4
نكرة بيرم ،عبكد زرقيف ،محددات تدفؽ االستثمارات االجنبية المباشرة في كؿ مف الجزائر ،تكنس كالمغرب :دراسة قياسية مقارنة خالؿ الفترة - 1996
 ، 2012مجمة بحكث اقتصادية عربية ،العدداف  ، 68- 67صيؼ-خريؼ . 2014
يحياكم مفيدة ،دريدم أحبلـ ،دكر االستثمار األجنبي المباشر في تنمية كتطكير ميارة الدكلة المضيفة  ،الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ دكر االستثمار األجنبي
المباشر في تحقيؽ النمك االقتصادم  ،بتصرؼ ،كمية االقتصادية ،التسيير كالعمكـ التجارية ،جامعة عباس لغركر خنشمة  10/ 09 ،أفريؿ . 2013

 .4القكانيف كالتشريعات:

 االمر رقـ  08- 06المتعمؽ بتطكير االستثمار  ،المؤرخ في  19جمادل الثانية ،عاـ  1427ىػ ،المكافؽ لػ  15يكليك  ، 2006معدؿ كمتمـ لؤلمر 03- 01المؤرخ في أكؿ جمادل الثانية عاـ  1422ىػ ،المكافؽ لػ  20غشت  ، 2001الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد . 47

 -القانكف  09- 16المتعمؽ بترقية االستثمار ،مؤرخ في  29شكاؿ  1437ىػ ،المكاافؽ ؿ  3غشت  ، 2016الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد 46

 المادة  183مف القانكف رقـ  ، 10- 90المؤرخ في  14أفريؿ  ، 1990يتعمؽ بالنقد كالقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  ، 14الصادرة في  18أفريؿ ، 1990الممغى باألمر رقـ  ، 11- 03المؤرخ في  26أكت  ، 2003المتعمؽ بالنقد كالقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  ، 52الصادرة في  27أكت  ، 2003المعدؿ
كالمتمـ باألمر رقـ . 04- 10
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.  المتعمؽ بالنقد كالقرض، 1990  أفريؿ14  المؤرخ في10- 90  مف الفانكف السابؽ رقـ184  المادة-

 الجريدة الرسمية لمجميكرية، 1993  أكتكبر5  ىػ المكافؽ ؿ1414  ربيع الثاني عاـ19  مؤرخ في، المتعمؽ بترقية االستثمار12- 93  المرسكـ التشريعي رقـ. 64  العدد، الجزائرية

-
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حؽ اإلنساف في األمف البيئي :جيكد المجتمع المدني في حماية البيئة ،كاقع ك آفاؽ.
"الجزائر نمكذجا"
The right of environemental security : the civil society efforts in
environement protection, reality and prespectives
Algeria as model
د .محمد حساف دكاجي أستاذ العبلقات الدكلية بجامعة مستغانـ-الجزائر

1

أ .محمد سنكسي باحث دكتكراه في العبلقات الدكلية ك دراسات الشرؽ األكسط -تركيا

2

الممخص:
عرفت الدراسات السياسية ك القانكنية األمف عمى انو تمؾ الجيكد اإلستراتيجية التي تقكـ بيا الدكلة لحماية سيادتيا ك شعبيا مف االعتداءات
لطالما ٌ
الخارجية ،ك قد ىيمف ىذا المفيكـ عمى الدراسات الحديثة في العبلقات الدكلية ك القانكف الدكلي العاـ في ظؿ االعتراؼ بكحدكية الدكلة كفاعؿ دكلي ك إقميمي دكف

سكاىا ك ىذا كتأثير لمفكر الكاقعي ،لكف مع مطمع القرف الكاحد ك العشريف ك بعد الثكرة الفكرية التي أحدثتيا مدرسة ككبنياغف في الدراسات األمنية ظيرت نظرية

األمف المجتمعي كنتاج ألعماؿ كؿ مف "بارم بكزاف" ك "أكلي كيفر" ك التي كسعت مف مفيكـ األمف ليشمؿ قطاعات أخرل غير التقميدية ،األمف السياسي ،الثقافي،
الغذائي ك البيئي ك غيره ،حيث أكجدت الدراسات الحديثة انو ىنالؾ مسؤكلية مشتركة ما بيف الدكلة ك الفرد لحماية البيئة ك تكفير األمف البيئي ،ك ىذا ما تسعى إليو
منظمات المجتمع المدني ك الجمعيات البيئية مف خبلؿ تجسيد استراتيجيات معاصرة قائمة عمى األعماؿ التحسيسية ك تقريب المكاطف أكثر مف معرفة حقيقة

الجكانب السمبية لمتمكث البيئي ك مسبباتو ،لكف الزاؿ الكطف العربي يشيد حالة ال مباالة مخيفة لممكاطف بالمكاضيع المتعمقة بمحيطو البيئي ك حجـ الضرر الذم
يتعرض لو ،ك قد عممت الحككمات في الدكؿ الشماؿ إفريقية عمى كضع استراتيجيات ك خطط فعالة لتجسيد سياسات بيئية تمنع مف تيديد البيئة  ،بالمقابؿ تنادم
الجمعيات ك المنظمات البيئية بعدـ اىتماـ الحككمات ذاتيا بالبيئة ك تتيميا بممارسة سياسة الكيؿ بمكياليف ك ىدا عمى أساس تطبيؽ سياسيات استثمارية ميددة

لمبيئة مقابؿ كعكد ال محتكل ليا ألجؿ حمايتيا.

الكممات المفتاحية :األمف البيئي ،السياسات البيئية ،منظمات المجتمع المدني ،الجزائر.

Summary:
Political and legal studies have always been defined as the strategic efforts undertaken by the state to
protect its sovereignty and its people against foreign aggression. This concept has dominated modern studies in
international relations and public international law, while recognizing the unity of the international and regional
actor. Barry Poznan and Ole Weaver, who expanded the concept of security to other sectors in the early 1980s.
political, cultural, food, environmental, and other security. Recent studies have created a common responsibility
between the state and the individual to protect the environment and provide environmental security. This is what
civil society organizations and environmental associations seek to achieve in the face of the world of
environmental pollution and its causes, but still the Arab World is the environment and the environment and the
environment and the environment and the environment and the environment. to accuse them of practicing double
standards on the basis of applying environmental policies that are threatening the environment in return for
promises that are not content to protect them.
Keywords: environmental security, environmental policies, civil society organizations, Algeria.

1
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أستاذ العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية بقسـ العمكـ السياسية /جامعة مستغانـ.الجزائر:

محمد سنكسي :باحث جزائرم ،دراسات عميا )دكتكراه( في العبلقات الدكلية ك داسات شرؽ االكسط ،متخصص في قضايا األمف ك حقكؽ اإلنساف ،الحركات

االجتماعية  ،التنظيـ اإلدارم ك السياسي ،جامعة البحر األبيض المتكسط ،معيد العمكـ االجتماعية :قسـ العبلقات الدكلية

معيد دراسات الشرؽ األكسط :جامعة سكاريا /تركيا
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مقدمة:
المجتمع ك البيئة ،لطالما ارتبط ىذيف المتغيريف بعضيما البعض تحت غطاء التأثير ك التأثر،

خاصة في مرحمة ما بعد الحداثة ك نظريات األمف بمسمٌماتيا الحديثة ،ك التي صنفت الدكلة في بعض

تكصيفاتيا كخطر عمى الفرد ،ك ىذا نتيجة سمككاتيا ك سياساتيا النابعة مف الرؤية البرغماتية ،ك ىذا ما

عجؿ بظيكر مسؤكلية مجتمعية تسعى إلى حماية األمف اإلنساني بطرؽ مكازية لمسياسات الرسمية لمدكلة،
ٌ
فالمجتمع في القرف الكاحد ك العشريف مسئكؿ عف التكعية االجتماعية ك العمؿ عمى كضع أطر ك
ىميا الكحيد حماية اليكية ،ك بيذا يسعى إلى تحصيف األمف المجتمعي ،ك في نفس
مرجعيات مشتركة ٌ
السياؽ يعتبر المجتمع القاعدة األساسية ك المرجعية الرئيسية لحماية األمف الثقافي ك ىذا لما فرضتو
المسؤكلية المجتمعية عمى األفراد ك الجماعات التي تشترؾ التاريخ ك المغة ك التقاليد ،مف حماية ك تطكير

ك مراعاة األصالة ك المعاصرة في نقؿ ثقافة الجماعات ك الشعكب بما يضمف امف تراثيا ك ترسيخ

تقره آالؼ المغات  ،ك التقاليد ك المكركثات الثقافية عبر العالـ دكف أف تندثر أك
معتقداتيا ،ك ىذا ما ٌ
تحدم
تحكؿ عف مرجعياتيا العرقية ،الدينية ،الفمسفية ،بؿ بالعكس قد جعمت العالـ عبارة عف ساحة ٌ

ثقافي ،يسعى كؿ طرؼ إبراز المعطى الكجكدم ليكيتو ،ك بيذا فإننا أماـ حماية األمف الثقافي لمشعكب.
األمف البيئي ىك األخر يعتبر مفيكـ معاصر خمفتو مرحمة نياية الحرب الباردة ،ك يعتبر نتاج

المراجعات النقدية لمدراسات األمنية في عمـ العبلقات الدكلية ،حيث اعتبرت الثكرة المعرفية التي رافقت

الدراسات النظرية في العبلقات الدكلية قفزة نكعية ،حيث اتسع متغير األمف مف مفيكمو الضيؽ الذم
اتصؿ بالقدرة العسكرية ك أمف الحدكد ك حماية استقرار الدكلة ك مؤسساتيا بصفة عامة  ،ارتبطت

التيديدات األمنية بالحركب ك التدخبلت العسكرية ك السباؽ نحك التسمح  ،إلى مفيكـ كاسع جزء متغير
األمف إلى مجمكعة أمكف مترابطة ك متكاممة فيما بينيا ،تعمؿ عمى تحديد مستكيات الرفاىية الذاتية لمفرد

عف طريؽ تكفير األمف العسكرم بكجكد حماية تقميدية يساىـ فييا الجيش ك العناصر األمنية ك مؤسسات

الدكلة ،ك عف طريؽ صكف األمف االقتصادم لتحقؽ الدكلة االكتفاء الذاتي المكازنة االقتصادية ك الرفاىية
المادية لمفرد ،األمف الثقافي كما ذكرنا ىك محصمة التفاعؿ الثقافي ،التاريخي ك اليكياتي لممجتمع ،لنصؿ
إلى األمف المجتمعي ك الذم يحظى باىتماـ كبير في مجاؿ الدراسات األمنية ك الذم يعنى بالتحكالت

االجتماعية داخؿ الدكلة ك بالنزاعات تحت-دكلتية ،فينا تمعب المسؤكلية االجتماعية دك ار كبي ار في حماية
ىذا النكع مف اآلمكف ،ك بيذا فاف األمف البيئي ىك جزء مف إف ارزات الدراسات النقدية في العبلقات

الدكلية  ،حيث ساىـ بارم بكزاف  ، barry buzanفي إعطاء مسممات ك أطر نظرية جديدة تشمؿ كؿ

مشاكؿ البشرية.

حيث يعتبر مكضكع حماية البيئة نقطة التقاء عدد مف الحقكؿ المعرفية عمى غرار عمكـ الطبيعة

ك الحياة ،عمكـ التربية ك كذا عمـ العبلقات الدكلية ك القانكف ،حيث تطرؽ الحقميف األخيريف بإسياب في
مكضكعات حماية البيئة ،حيث تعتبر البيئة مف الجيؿ الرابع مف حقكؽ اإلنساف ،ك تحظى بدراسات
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كاسعة خاصة كتخصص منفرد في العمكـ القانكنية سكاء عمى مستكل "حقكؽ اإلنساف" أك "قانكف البيئة ك

تييئة العمراف" كما يسمى في بعض دكؿ شماؿ إفريقيا عمى غرار الجزائر ،أما حقؿ العبلقات الدكلية فقد
عرؼ نظريات مستقمة بذاتيا عمى مستكل المسار االبستيمكلكجي في إطار نظريات ما بعد الكضعية ،ك

مرحمة ما بعد الحداثة ،أىميا النظرية الخضراء في العبلقات الدكلية  ،أك النظرية البيئية ،ك التي تركز
باألساس عمى المجتمع المدني ك مدل دكره في نشر الثقافة البيئية داخؿ المجتمع.

ك ىذا باإلضافة إلى دكر الدكلة في تجسيد سياسة بيئية ناجعة تعنى بإيجاد حمكؿ نكعية لمشاكؿ

البيئية ،ك ىنا نأتي إلى التذكير إف ركاد النظرية الخضراء يحممكف جميع األطر النظرية ك المرجعات

الفمسفية التقميدية ،التي ىيمنت عمى تفسير الكاقع الدكلي الحالة الكارثية التي بمغتيا البيئة ،ك إف األربعيف
سنة الماضية  ،تعتبر فضاء زمني ترجـ قصكر السياسة البيئية الدكلية في حماية العالـ مف الككارث

االيككلكجية  ،ك ىذا البتعادىا عف كحدة التحميؿ األساسية ك ىي":االستدامة" ،ك كذا اىتماـ جميع

الكحدات السياسية ك النظريات المفسرة لمكاقع الدكلي  ،بعناصر القكة  ،االقتصاد ك المجتمع دكف مراعاة

المخاطر البيئية التي تيدد العالـ ،نتيجة التنافس التكنكلكجي ك االقتصادم بيف األمـ ) ،إف ارزات الغازات

السامة ،النفايات النككية ،ثقب األكزكف ،التمكث الناتج عف النفايات االقتصادية ،(...كميا ميددات ك

مشاكؿ بيئية ركزت عمييا النظرية ،ك يعتبر أىـ مبدأ لركاد النظرية الخضراء

" التفكير عمى مستكل

عالمي ،ك العمؿ عمى مستكل محمي"  ،ك ىنا يبرز دكر المجتمع المدني ك الجمعيات ك المنظمات

الناشطة في مجاؿ حماية البيئة ،ك الحقكؽ اإلنساف ،ك التي تعتبر أداة رقابية ،تكعكية ،تمارس نشاطاتيا
بغطاء شرعية المسؤكلية االجتماعية ،التي تنبع مف حؽ اإلنساف في بيئة صحية.

أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة ككنيا محصمة قياس لتجارب الجزائر ،في ميداف حماية البيئة ك مدل نجاعة

السياسات العامة البيئية التي تطبقيا النظـ السياسية في ىذه الدكؿ ،في ظؿ اىتماـ متزايد بمكاضيع البيئة

ك الطبيعة ك اعتبارىا حؽ جكىرم مف حقكؽ اإلنساف.

ك عمى الرغـ مف ذلؾ فاف الدكؿ العربية عامة ك دكؿ شماؿ إفريقيا خاصة ،الزالت تعتبر متأخرة

نكعا ما عف الدكؿ المتقدمة مف حيث برامج حماية ك أمننة البيئة ،ك بالمكازاة الزاؿ يعتبر المجتمع المدني
ك المنظمات الناشطة في ىدا المجاؿ تفتقر إلمكانيات مادية ك معنكية ك كدا آليات قانكنية ،تقكـ

بكاسطتيا بكظائفيا في حماية البيئة ،ك ليدا فاف دراستنا ىذه تعتبر كإطار تحميمي يترجـ حجـ العجز

المكجكد عمى مستكل المجتمع المدني في مجاؿ حماية البيئة ،بالمقابؿ تعتبر ترجمة لمخطكات التي

قطعت في سبيؿ تعميـ المسؤكلية المجتمعية ك مدل انتشارىا في الدكؿ المعنية بالدراسة.
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أىداؼ الدراسة:
 – 1تحديد البعد المفاىيمي لؤلمف البيئي ك السياسات البيئية ،ك بالتالي تحديد مستكل المسؤكلية

المجتمعية ك دكر المجتمع المدني ك منظمات حماية البيئة في تكعية الجماىير ك نشر ثقافة بيئية تتماشى

ك متطمبات االنساف ك حقو في محيط صحي.

 – 2العمؿ عمى بمكغ تكصيات فعالة تنتيجيا منظمات ك جمعيات حماية البيئة في الجزائر ،قصد نشر

الكعي األمني في مجاؿ البيئة في ظؿ األخطار ك التيديدات الطبيعية ك المشاكؿ ذات المنشأ اإلنساني.

 – 3جعؿ الدراسات األمنية أكثر اتساع ك ىدا بكصميا بالسياسات البيئية لمدكلة ،ك تحديد نقاط االلتقاء
ما بيف المساعي السياسية ك الحدكد القانكنية في مجاؿ حماية البيئة.
إشكالية الدراسة:
إلى أم مدل تساىـ جمعيات ك منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة ك ضماف األمف البيئي في

الجزائر؟ ،ك فيما تتمثؿ جممة العراقيؿ ك المشاكؿ التي تحكؿ دكف بمكغ سياسة بيئية ناجعة تكفر األمف

البيئي في المنطقة؟
أكال :ماىية األمف البيئي في ظؿ تنامي دكر الفرد (الفرد ككحدة تحميؿ أساسية في الدراسات األمنية).
يعتبر مفيكـ األمف مف بيف المفاىيـ التي تتميز بالغمكض ،حيث أنو عرؼ ك لعقكد طكيمة غياب

إجماع داخؿ المجتمع العممي حكؿ معناه ،شيد حقؿ الدراسات األمنية نقاشات ابستمكلكجية ك أنطكلكجية

ىامة شكمت بدكرىا مراحؿ ثكرية مف حيث المفاىيـ ك النظريات التي يعتمد عمييا الحقؿ المعرفي ،ك مع

ىذا فاف مرحمة ما بعد الحرب الباردة تعتبر مسار جديد في حقؿ الدراسات األمنية ك ىذا لما عرفو مف

انفتاح مكضكعاتي ،نظرم ،مفاىيمي ك منيجي كسع مف مجاؿ الدراسات األمنية ك جعؿ مف مستكيات

التحميؿ في األبحاث األمنية أكثر تركيزا ،حيث تحكؿ البحث في مكاضيع األمف مف دراسات تقميدية قائمة
عمى التيديدات الكبلسيكية ك الفكاعؿ الدكلتية ضمف حدكد الحركب ك المعارؾ التي شيدىا التاريخ

اإلنساني ،إلى تكسيع مدركات ك مدلكالت المفيكـ لتشمؿ المشاكؿ البل-تماثمية التي تمثؿ خط ار مباشر ك
1

غير مباشر عمى اإلنساف ككحدة تحميؿ مرجعية في الدراسات األمنية.

حيث برز مفيكـ األمف اإلنساني كأعمى درجة كصمت إلييا البحكث األمنية في العصر الحديث،

ك ىك محصمة العديد مف التحكالت التي عرفيا عمـ العبلقات الدكلية ك حقؿ الدراسات األمنية بعد الحرب

الباردة ،ك ىك مفيكـ جديد يعتبر اإلنساف الكحدة األساسية في الدراسات األمنية ك أف مكضكعو ىك صكف
ك حماية كرامة اإلنساف ك حقو في التمتع بحقكقو ك ممارسة حرياتو ،حيث أف ىده المرحمة فرضت عمى

المختصيف في الحقؿ استخداـ آليات منيجية ك أدكات عممية مغايرة لنظيراتيا التقميدية  ،ىذا ك بالرغـ أف
 1محمد مسعكد بكنقطة ،البعد األمني في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المغرب العربي ،مذكرة ماجستير غ منشكرة ،جامعة الجزائر  : 3كمية العمكـ السياسية ك

العبلقات الدكلية، 2014 ،ص. 20
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مفيكـ األمف اإلنساني ليس مفيكـ جديد في مجاؿ الدراسات الدكلية بؿ ىك نتاج تراكمية معرفية ك أجندات
بحثية لـ تمقى التأييد مف طرؼ المجتمع العممي ،ك ىذا لظركؼ فرضتيا الييمنة التي عرفتيا العبلقات

الدكلية ك حقؿ الدراسات األمنية مف طرؼ المدرسة الكاقعية ك الميبرالية ك الماركسية ك المدرسة السمككية

عمى مستكل عمـ السياسة ،ك التي قادت نقاشات انطكلكجية ك ابستممكلجية شكمت مف خبلليا النقاشات
 1966حيث ظيرت نظرية

الثبلث األكلى في العبلقات الدكلية ،فقد بدأت المناداة باألمف الفردم مند

سيككلكجية كندية  ،ك مع بداية السبعينات لحقتيا أصكات منادية باألمف الفردم تمخضت عف مجمكعة

مف التقارير عف بعض المجاف " جماعة نادم ركما"" ،المجنة المستقمة لمتنمية الدكلية" ك "المجنة المستقمة
لنزع السبلح ك القضايا األمنية" ،حيث جاء في تقارير المجاف عمى أىمية تحقيؽ امف الفرض ك العمؿ
1

عمى قمب األكلكيات ك مستكيات التحميؿ أثناء التعاطي مع المشاكؿ األمنية.

ك كثي ار ما يعتبر األمف اإلنساني ىك مجمكع أمكف في حد ذاتو ،حيث يشمؿ األمف الغذائي ،األمف
المائي ،األمف االجتماعي ك األمف البيئي حيث أف ىذا األخير دك ارتباط مباشر مع األمف الغذائي حيث
التدىكر البيئي ىك نتيجة قياـ بأعماؿ معادية لمبيئة تقكـ بيا الجماعات التي تعاني مف غياب األمف
2

الغذائي ك المائي ،ك ىذا قصد تمبية حاجياتيـ مما ييدد قاعدة المكارد الطبيعية الزراعية.

 - 1األمف البيئي مف منظكر الدراسات األمنية.

ك مف ىنا سنحاكؿ في ىدا القسـ رصد عدد مف التعاريؼ التي تناكلت األمف البيئي مف منظكر

الدراسات األمنية ك ما تطرقت إليو المسارات الحديثة في دراسة نظريات العبلقات الدكلية :
" يعتبر العالـ ىنرم ثرك -أكؿ مف صاغ

 écologieعاـ  ،1858ك لكنو لـ يتطرؽ الى تحديد

معناىا ك أبعادىا ،ك لكف أصؿ عمـ البيئة مشتؽ مف المصطمح اإلغريقي

 oikosك التي تعني

الكطف ،البيت أك المنزؿ ،ك الكممة  logosبمعنى العمـ يشير في مجممو إلى عمـ األرض ك قد صاغ
العالـ األلماني أرنست ىيكؿ عاـ  1866ىدا العمـ لمداللة عمى الكائنات الحية ك بيئتيا"

3

يعرؼ الباحثيف إبراىيـ محمد التكـ إبراىيـ ك أحمد حمد إبراىيـ الفايؽ أمف األمف البيئي " إف

األمف البيئي مشركع قديـ ك ليس في مضمكف الحداثة التي انتيجتيا المفاىيـ ك المصطمحات ،فالديف
اإلسالمي ينادم بو صراحة بعد أف أكضح اف الحاجة إليو تنبع مف كاقع التدىكر الناتج مف االفساد

لممكارد الطبيعية ،يقكؿ اهلل تعالى – كال تفسدكا في األرض بعد إصالحيا  -حيث إف األمف البيئي ىك

عبد الجبار أحمد ،منى جبلؿ عكاد " ،الديمقراطية ك األمف اإلنساني" ،مجمة العمكـ السياسية ،العدد  ، 46ص. 5.

1

صديؽ الطيب منير" ،المفاىيـ األمنية في مجاؿ األمف الغذائي" ،كرقة بحثية مقدمة في إطار الندكة العممية  :قيـ الحماية المدنية في المناىج التعميمية األمنية ،

الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،ص. 19.

2

امينة دير ،أثر التيديدات البيئية عمى كاقع األمف اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة-دكؿ القرف اإلفريقي ، -مذكرة ماجستير غ منشكرة ،جامعة محمد خيضر :قسـ

العمكـ السياسية ، 2014 ،ص. 23 .

3
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مصطمح جديد أممتو ضركرات التطكر المتسارع في القضايا البيئية ذات الطابع السمبي عمى الحياة ،ك
يتضمف ىذا المفيكـ البيئة ك األمف ك الككارث ك الحركب المؤدية لمدمار البيئي".
ك قد ذىب العديد مف الباحثيف إلى تعريؼ األمف البيئي عمى أنو

1

" األمف البيئي صماـ أماف

األمف العاـ ،في تالفي المخاطر البيئية الناجمة عف الككارث الطبيعية أك البشرية ،بسبب العمميات ك
الجيؿ ك الحكادث ك سكء اإلدارة ،ك األخطاء الناتجة عف تصميـ ك تنفيذ المشركعات ك التي تنشأ

داخؿ الدكلة ،أك عبر الحدكد الكطنية"  ،أما البعض األخر فقد عرفو عمى أنو " كسيمة ىامة ك حاكمة
في مسألة حقكؽ البيئة المستدامة ،التي تشمؿ استعادة البيئة المتضررة مف جراء العمميات العسكرية
ك التخفيؼ مف ندرة المكارد ك التدىكر البيئي ك التيديدات البيكلكجية ،التي يمكف أف تؤدم إلى

االضطراب االجتماعي ك الصراعات اإلقميمية" ،أما المجمكعة األخيرة فأكدت ارتباط األمف البيئي بالتنمية
المستدامة " األمف البيئي كثيقة ممزمة لمحفاظ عمى عناصر المحيط الحيكم ،مف التمكث ك تأميف
احتياجات المجتمع لتمكينو لتنفيذ خطط التنمية البشرية ،مع مراعاة كفاية المخزكف الطبيعي بمختمؼ
2

أشكالو لدكاـ ك استمرار عممية التنمية ".

ك يجمع األمف البيئي بيف مفيكـ األمف ك مفيكـ البيئة ،فيك يشير إلى المشاكؿ األمنية الناجمة

عف المجتمعات البشرية ك تأثيرىا سمبيا عمى البيئة ،ىذا مف جية ،ك مف جية ثانية فيك يشير إلى
األزمات ك الككارث التي تسببيا البيئة في شكميا الطبيعي ،ك ما ليا مف أثار سمبية عمى المجتمع

اإلنساني  ،ك بالتالي نقؼ ىنا عند نقطة ميمة ك التي تتمثؿ في كجكد عبلقة تأثير متبادؿ بيف البيئة ك

المجتمع بمعنى أخر كجكد عبلقة سببية بيف البيئة ك المجتمع اإلنساني".

فحسب نيمز بيتر غميديديتش الباحث بالمعيد الدكلي لبحكث السبلـ في أكسمك فاف األمف البيئي

ىك ":التحرر مف الدمار البيئي ك ندرة المكارد".

3

كما يعتبر األمف البيئي حسب إليزابيث شالسكي،

"أنو انعكاس قدرة األمة أك المجتمع عمى

مقاكمة ندرة الثركات البيئية ،ك المخاطر البيئية أك التغيرات المضادة ،أك التكترات أك الصراعات ذات
الصمة بالبيئة" .حيث ركزت شالسكي في تعريفيا ىنا عمى عامؿ ندرة المكارد باعتباره السبب الرئيسي في
نشكب النزاعات ك الصراعات  ،ك ىك المكضكع الذم تعمؽ فييا عدد مف الباحثيف أمثاؿ تكماس ىكمر
4

دكسكف.

.

1

إبراىيـ محمد التكـ إبراىيـ ،أحمد حمد إبراىيـ الفايؽ ،أبعاد مفيكـ األمف البيئي ك مستكياتو في الدراسات البيئية ،السكداف :كمية عمكـ الجغرافيا ك البيئة ،قسـ

البيئة ك اإليككلكجيا ،ب ت ف  ،ص170- 169.

كسرل مسعكد ،طاىرم الصديؽ " ،أثر األمف البيئي في مكافحة الفقر ك تحقيؽ التنمية المستدامة في الجزائر" ،مجمع مداخبلت الممتقى الدكلي:

 2حكؿ تقييـ

سياسات اإلقالؿ مف الفقر في الدكؿ العربية في ظؿ العكلمة  ،جامعة الجزائر : 3كمية العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية ، 2014 ،ص ص . 89- 80 .

3

أمينة دير ،أثر التيديدات البيئية عمى كاقع األمف اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة –دكؿ القرف اإلفريقي،-

مذكرة ماجستير ،غ منشكرة،جامعة بسكرة :قسـ

العمكـ السياسية ، 2014 ،ص. 26/ 25.
المرجع نفسو،ص. 26.
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ك منو مف ذىب إلى تعريؼ األمف البيئي عمى أنو " :كسيمة ىامة ك حاكمة في مسألة حقكؽ
البيئة المستديمة ،التي تشمؿ استعادة البيئة المتضررة مف جراء العمميات العسكرية ك التخفيؼ مف

ندرة المكارد ك التدىكر البيئي ك التيديدات البيكلكجية ،التي يمكف أف تؤدم إلى االضطراب االجتماعي

ك الصراعات اإلقميمية ".

1

رغـ ما سبؽ غير أف المشكبلت البيئية لـ تكف مكضكعا أساسيا ضمف جدكؿ أعماؿ الدارسيف

لمعبلقات الدكلية التقميدية ،لكف في ظؿ تنامي حقؿ الدراسات األمنية ك بركز النظريات النقدية أضحت
البيئة ضمف أكلكيات تعميـ األمف ك تكسعتو ،فالككارث الطبيعية مثؿ األعاصير ،الفيضانات ،التسكنامي،

الزالزؿ ك حرائؽ الغابات قد كلدت مشكبلت إنسانية بارزة.

2

بالمقابؿ شكمت الحرب ك مخمفاتيا الدامية

خط ار ك تحديا بيئيا ىاما في محطات كثيرة مف التاريخ اإلنساني  ،ك ىذا في إطار السمككيات السمبية

لمتجمعات البشرية في سعييا لمحفاظ عمى قيميا المكتسبة أك الطبيعية.

ك يعتبر التغير المناخي مف أكبر المشاكؿ البشرية في القرف الكاحد ك العشريف ،ك أدل ارتفاع

الح اررة التي عرفتيا الكرة األرضية نتيجة االنبعاث الغازم الساـ ،جكىر األجندات السياسية لمدكؿ

الصناعية ،ك المجتمع الدكلي عمى حد سكاء ،ك بيذا فاف باعث المسؤكلية المشتركة يممي عمى اتخاذ
خطكات حازمة ،اتجاه المخاطر البيئية التي تأتي باألساس كمحصمة لسعي الكحدات السياسية ك

االقتصادية إلشباع احتياجاتيا ،أىـ فصؿ فييا يعتبر التنافس نحك الطاقة ) البتركؿ ،الغاز الطبيعي،
الغاز الصخرم ،تصنيع الكقكد ك الغازات الناتجة عف المصانع الكبرل.(...

3

ك بيذا فاف األمف البيئي ىك مركب عبلئقي يشمؿ الفرد ،المجتمع ك الدكلة ،قائـ عمى تنظيـ

اآلليات ك الكسائؿ الفعالة مف سياسات حككمية ك مبادرات شعبية ك ثقافة سياسية ك بيئية عالية ،تعمؿ

عمى حماية البيئة ك تكفير بيئة صحية خالية مف الضرر المادم ك المعنكم الذم مف شأنو أف ييدد حؽ

اإلنساف في الحياة ،تغذيو إرادة حقيقية نابعة مف اإلحساس بالخطر المشترؾ مف المستكل الدكلي إلى

غاية مستكل الفرد.

 – 2األمف البيئي مف منظكر نظريات العالقات الدكلية.

قد فسر دارسك العبلقات الدكلية األزمة اإليككلكجية بطرؽ متنكعة ك كفؽ متغيرات ساىمت في

طرح نقاشات حكؿ ما اذا كانت األزمة البيئية قادرة عمى إحداث تغيير نظامي كاسع عمى المستكل

الدكلي ،حيث قد ذىب البعض إلى نفي كجكد أزمة بيئية باألساس ،ك التي تتطمب استجابة كمية  ،ك
األىـ مف ىذا أف ىدؼ النقاشات النظرية التي شيدىا حقؿ العبلقات الدكلية يتضمف فصؿ خاص بسعي

حمدم ىاشـ،

األمف البيئي العالمي ك الدمار الشامؿ لمحركب

 ،تاريخ التصفح:

http://www.feedo.net/Environment/EnvironmentalProblems/Problems/EnvironmentalSecurity.htm

استيفاني لكسف ،تر :عبد الحكـ احمد الخزامى ،العالقات الدكلية ،القاىرة :دار الفجر لمنشر ك التكزيع،ط  ، 2014 ، 1ص. 149.

المرجع نفسو ،ص. 149.

1

، 2017/ 10/ 11

2
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ركاد النظرية الخضراء " البيئة" ،إلى تغيير السياسات العالمية ،حيث يشاد بطمكح ركاد ىذه النظرية التي
تعتبر مفاىيميـ المطركحة ك أىدافيـ المنشكدة أبعد بكثير مف الفيـ الضيؽ لممسائؿ البيئية ،ك ىذا

بتجاكزىـ المسممات الكبلسيكية لعمـ العبلقات الدكلية مف مسببات السبلـ ،تكازف القكل ،الحكامة ك العدالة

الككنية كميا تمر بمرحمة ىامة في تاريخ العبلقات الدكلية ككنيا كصمة مسار محاججة المسممات ك نقد
الفرضيات الثابتة التي تعتبر النظرية الخضراء طرفا ىاما في ىذه المرحمة بحكـ أىمية التحدم

اإليككلكجي الذم بات مشكمة مف المشكبلت األمنية المعاصرة.

1

ك قد ساىـ التحكؿ في كحدة التحميؿ في العبلقات الدكلية إلى بركز نظريات ك مقاربات جديدة

تحد مف
فرضت قدرتيا التفسيرية لمكاقع الدكلي ،كفؽ مرجعيات فمسفية  ،تعتبر النظرية الخضراء التي ٌ
دمار العالـ نتيجة المشاكؿ البيئية ك استمرار سمكؾ البلمباالة الذم يصدر عف صناع القرار ك رجاؿ

الماؿ المتحكمكف في االقتصاد الدكلي ،ك الذم مف شأنو تدمير حؽ مف حقكؽ اإلنساف أال ك ىك األمف ،
ىذا األخير الذم يعتبر ذك أبعاد عديدة متشابكة ،بالمقابؿ فقد برزت نظرية الدكر في العبلقات الدكلية ك

التي تأخذ الفرد سكاء صانع القرار ك الذم يعتبر سمككو مؤثر بشكؿ كبير في سمكؾ الدكلة  ،أك الفرد

الطبيعي الذم لو ارتباط مباشر بالبيئة ك المجتمع ،ك قد نعتبرىا نظرية تفسيرية مساعدة تدرس سمكؾ الفرد

ضمف حدكده االجتماعية ك قياس درجة التأثير ك التأثر مع المحيط الخارجي سكاء كاف سياسي،

اجتماعي ،اقتصادم أك إيككلكجي ،...خاصة إف اعتبرنا أف السياسات البيئية الناجمة عف الدكلة كسمكؾ
ىي عبارة عف تفاعؿ سمككيات فردية تمثؿ صانعي القرار ،تراعى في دلؾ تحميؿ الشخصية السياسية ك

الدكر النفسي ك كذا مستكل اإلدراؾ مف مرحمة استقباؿ المشكمة إلى غاية صناعة القرار ك إصداره.

2

ك ىذا الف التقارير المبكرة التي شرحت الطابع السياسي العالمي لممشكبلت البيئية ،لخص فقط في جانبو

األمني ،ك باعتبارىا مشكبلت ذات مسؤكلية جماعية ،ك التي عبر عنيا جاريت ىارديف بمفيكـ "تراجيديا
العامة" ،ك التي تشير أف الحكافز البنيكية لمكحدات السياسية ك التي تتنافس عمى المكارد بشكؿ دائـ ،تقع
في إشكالية إساءة استخداـ المكارد  ،ك في الكقت نفسو نككف أماـ إشكالية اكبر ك التي تتمثؿ في إعاقة

الكحدات السياسية لمجيكد الجماعية لمتخفيؼ مف نتائج إساءة االستخداـ لممكارد  ،ك بالتالي نصؿ إلى أف

أطركحة ىارديف ىي منطمؽ أساسي لفيـ األمف البيئي مف منظكر العبلقات الدكلية  ،ككف الكحدات

السياسية في إطار سباقيا المتبلؾ القكة المادية أك المعنكية ،أك في مرحمة استثمار المكارد الطبيعية تككف
3

النظرة البرغماتية لمدكلة ك صناع القرار ذات أىمية اكبر مف مستقبؿ البشرية .

1

ماثيك باترسكف"،النظرية الخضراء"،تحرير :سككت بكرتشيؿ ك آخركف ،نظريات العالقات الدكلية  ،تر :محمد صفار ،القاىرة :المركز القكمي لمترجمة، 2014 ،

ص . 390

 2انظر نظرية الدكر في العبلقات الدكلية عمى الرابط:

http://political-encyclopedia.org/2017/06/03

ماثيك باترسكف ،مرجع سابؽ ،ص. 392.
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التغير المناخي ،تآكؿ التربة  ،التغير البيئي ك نقص المكارد مف ماء ك نفط  ،كميا متغيرات تعتبر

أحد مسببات الصراعات المسمحة بيف الكحدات السياسية في المستقبؿ القريب ك التي بدكرىا ستؤدم إلى
عدـ استقرار دكلي يتسبب في كاقع دمكم ،ك ليذا فاف مسممات النظرية الخضراء تفتقر الستبصار يمكف
1

أف تخرج عف اإلطار الكاقعي لمسياسة الدكلية.

إف النظر إلى حالة الكمكركفمكرات الكربكف  CFCsالتي تصيب طبقات األكزكف  ،يشيد عمى

تزايد اإلدراؾ المضطرد الستنزاؼ األكزكف ك الحاجة إلى خفض إصدار الكمكركفمكرات الكربكف ،حيث أف
كؿ مف ميثاؽ فيينا لحماية طبقة األكزكف ك بركتكككالتو الممحقة في كؿ مف مكنتلاير

 ،1987ك لندف

 ، 1990ك النقاشات التي جرت في مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة ك التنمية  ،UNCEDفي ريك عاـ 1992
ك في عدد مف المحافؿ األخرل ،ك ىنا نطرح التساؤؿ التالي :كيؼ تنامي ىذا اإلدراؾ ك لما؟ ،ك لئلجابة
عمى ىذا التساؤؿ يككف أمامنا معرفة عامة بكجكد أسباب كجيية لدل بعض الدكؿ  ،ك أخرل محدكدة

لدل بعض الدكؿ المتنصمة مف المسؤكلية المشتركة إزاء حماية البيئة مف التمكث ،ك ىذا لعدـ قياميا

بمكاجية ىذه القضية ،ك ىذا نظ ار إلى أف إنتاج كمكركفمكرات الكربكف يتـ مف خبلؿ استخداـ تقنيات تجمب

أخطار بيئية جراء التمكث الناتج عف العممية ،إلى أنيا مغرية لكحدات السياسية في شقيا االقتصادم ك
2

تدره مف أرباح نتيجة قمة التكاليؼ .
ىذا لما ٌ
مف ناحية األخرل فاف حقؿ العبلقات الدكلية تعرض لمكضكع البيئة ككنيا المتضرر األكؿ

لمخمفات الحركب أك السباؽ نحك التسمح ك امتبلؾ التكنكلكجيات المعاصرة ،ك قد تناكلت الدراسات البيئية

خطر التمكث اإلشعاعي الناتج عف تخصيب اليكرانيكـ ك إنتاج البمكتكنيكـ  ،ككنو مدمر لكؿ ما ىك حي

 ،ك قتؿ الخبليا الحية لمكائنات ،ك يتسبب في تشكىات عائدة لمتغير الحاصؿ عمى  DNAلمكائف الحي،
مما يحدث مخاطر عمى اإلمكانيات البيكلكجية التي تتمتع بيا الكائنات الحية مف تكاثر ك نمك كالتغذم ،
ك قد ال تكمف خطكرة التمكث اإلشعاعي لحظة كقكعو بؿ تكمف في الزمف الطكيؿ الذم يستغرقو إلظيار

أثاره نتيجة تحمؿ العناصر المشعة في اليكاء ،التربة ك المياه ضمف إطار زمني مجيكؿ يصؿ لمئات
3

السنيف ،ك الذم بدكره يجعؿ البيئة مرىكنة بمخاطر مجيكلة المصدر ك الزمف.

ك بما أف اليكرانيكـ ك درجات تخصيبو ىك مستكل مف مستكيات السباؽ نحك التسمح في جانبو

الحربي ،ك سباؽ نحك امتبلؾ الطاقة البديمة في جانبو التكنكلكجي ،غير أف الدكؿ ك الكحدات االقتصادية
في إطار سعييا لمحصكؿ عمى مكاسب مادية تتناسى أثارىا السمبية عمى اإلنساف ك الطبيعة ،كمثاؿ عمى

أثر اإلشعاعات النككية عمى البيئة أثناء ك بعد الحركب ،أكد

المرجع نفسو. 392 ،

"أصؼ دراككفيتش ك ىك مدير المركز

1

كريس براكف ،فيـ العالقات الدكلية ،دكلة اإلمارات العربية :مركز الخميج لؤلبحاث،ط& ، 2004 ،ص. 268.

2

ما ىي أسباب التمكث اإلشعاعي؟ ك ما ىي أكبر الككارث النككية ؟ ،تاريخ التصفح، 2017/ 09/ 12:

 https://www.ts3a.com/bi2a/التمكث-اإلشعاعي

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

3

168

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

الطبي ألبحاث اليكرانيكـ بكاشنطف"  ،عمى أف" ...األدلة العممية تقكؿ أنو في حرب البمقاف  -عندما
قيصفت صربيا ،كككسكفا انتقمت األتربة اإلشعاعية إلى اليكناف كالمجر ،المسافة بيف اليكناف كككسكفا،
كالمجر كككسكفا مئات األمياؿ ،بالطبع اكتيشفت عمى نسبة كبيرة مف المسافة بفعؿ الريح ،نحف نتحدث
عف يكغسبلفيا ،كككسكفا ،كىي ببلد جبمية ،ك في حرب الخميج الثانية ك كدا حرب العراؽ

 2003أدت

مخمفات األسمحة المتطكرة إلى انبعاث إشعاعات نككية أضرت بالبيئة ك اإلنساف عمى حد سكاء ،ك إذا

كاف اإلشعاع النككم قطع آالؼ األمياؿ ضمف مسار أراضي جبمية فنحف نتحد عف الخميج كالعراؽ ببلد

مسطحة ،ك ما يتعمؽ بالببلد المسطحة كفي حاؿ كجكد رياح كبيرة ،فمف المحتمؿ جدان أف تنتقؿ أتربة
اليكرانيكـ إلى الرياض أك إلى البحريف ،كلكف ىذا يعتمد عمى سرعة الرياح كعمى كمية غبار اليكرانيكـ

المستخدـ ،"...ك ىنا نتكمـ باألساس عمى تضرر مجاؿ إقميمي كاسع في ظؿ استعماالت محصكرة عمى
رقعة جغرافية محدكدة.

1

ك مف أمثمة أخرل ناجمة عف آثار الحرب السمبية المباشرة عمى البيئة ىي سكء اإلدارة ك غياب

سياسات بيئية كاضحة أثناء ك بعد فترات الحركب ،كيتعمؽ ذلؾ بطمر النفايات ك ىدا ما عرفتو بغداد

عقب الحرب سنة  ، 2003مف تكديس النفايات العسكرية ك غيرىا في شكارع المدينة إلى درجة تسببيا في
أعراض غير صحية عمى المكاطنيف مف جية ك عمى المحيط العمراني ببعده البيئي مف جية أخرل،
كأخطر تمؾ األنكاع النفايات اإلشعاعية المتسربة مف مكقع التكيثة العسكرم جنكب بغداد.

.2

مف ناحية أخرل أثر التقدـ في التكنكلكجيا العسكرية عمى المستكل الدكلي عمى البيئة ك ىذا

اتضح في حجـ الغابات التي دمرت في العقديف األخيريف ،ك تزايد القتؿ المنيجي لمتنكع البيكلكجي،عف
طريؽ استخداـ المتفجرات  ،مما نتج عنو إزالة الغابات ك قتؿ الثركة الحيكانية ،كينتج عف ىذا خمؿ في

خدمات النظـ االيككلكجية بما في ذلؾ تأكؿ التربة كنكعية المياه كانتاجية الغذاء كمثاؿ ذلؾ تدمير نحك

 35بالمائة مف غابات كمبكديا نتيجة عقديف مف الحرب األىمية ،أما في فيتناـ فقد دمرت القنابؿ كحدىا
أكثر مف  8000كـ مربع مف األراضي الزراعية.

3

ك مف خبلؿ طرح بعض المخاطر البيئية التي تناكلتيا دراسات العبلقات الدكلية في إطار دفاعيا

عف الحؽ اإلنساني في بيئة صحية  ،ك ىذا إضافة إلى المخاطر البيئية الناجمة عف استخراج الطاقة

التقميدية المتمثمة في النفط ك الغاز ،ك تمسؾ الكحدات الدكلية في متابعة السعي كراء سد حاجياتيا

االقتصادية عمى حساب المككف البيكلكجي الطبيعي ،فاف مكضكع البيئة دخؿ ضمف التعميمات األمنية
اصؼ دراككفيتش ،اآلثار المدمرة لميكرانيكـ المنضب ،حاكره أحمد منصكر ،تاريخ التصفح، 2017/ 09/ 14 :

1

http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/4

 2عمر المنصكرم ،تأثير الحركب عمى البيئة ،تاريخ التصفح، 2017/ 09/ 14 :

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1603201532

أنظر عمر المنصكرم ،تأثير الحركب عمى البيئة ،مرجع سابؽ.
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بشكؿ أساسي خبلؿ العقديف األخيريف ،ك ىذا في ظؿ تنامي تأثير النظرية الخضراء عمى الساحة الدكلية

ك التي باشر في تبني أفكارىا الجماعات ك التنظيمات الحقكقية ك جمعيات الدفاع عف البيئة أك صديقة
البيئة كما يطمؽ عمييا ،حيث تزايد دكر المجتمع المدني ك المنظمات الدكلية غير الحككمية في ىذا

المجاؿ  ،رغـ قصكر في اإلمكانيات عمى مستكل التنفيذ ،ك ىذا مرتبط بسيادة الدكؿ ك سياساتيا الداخمية
إال أنيا نجحت في أف تككف فكاعؿ ضاغطة تحارب مف اجؿ حماية البيئة ك منع حدكث الكارثة

اإلنسانية ،حيث تعتبر أفكار ك مسممات النظرية الخضراء في العبلقات الدكلية ىي المرجعية األساسية
لعمؿ ىذه التنظيمات عمى المستكل المحمي ،ك تزايد اإلدراؾ بالخطر بكجكد تيديدات تفكؽ ما ذكرناىا مف
تسريبات كيماكية ك بتركلية أك انتشار النفايات السامة عمى مستكل التربة ك المياه ك اليكاء ،أك الخطر

المحدؽ بالغبلؼ الجكم  ،بؿ أكثر مف ىذا كصمت الدراسات إلى مخاطر جينية أضحت ىنالؾ تعديبلت

جينية في الكائنات الحية بكؿ أنكاعيا ،ظيكر أنكاع غريبة مف النباتات ك الحيكانات ،مشكبلت بيئية تيدد

مصادر الغداء ،زيادة إلى ىركب المياه الجكفية نتيجة عمميات التنقيب عف المعادف ك مصادر الطاقة،

كميا مخاطر ك مشكبلت أضحت تحرـ اإلنساف مف حقو في البيئة ،ك تيدد أمنو الصحي ك ألغدائي ك
المائي ك البيئي ك المجتمعي باعتبارىا تيديدات معاصرة ،دكف أف ننسى التنبؤات بنشكب حركب في
1

المستقبؿ القريب مصدرىا الرئيسي الثركة المائية ك الغذائية.

ثانيا :الضكابط المجتمعية لحماية البيئة.

شددت التشريعات الدكلية ،ك حتى المنظمات
يعتبر المجتمع المدني مؤ ٌ
طر لمسمكؾ الفردم  ،ك ٌ
الدكلية الحككمية ك غير الحككمية عمى ضركرة إشراؾ المنظمات ك جمعيات المجتمع المدني في صناعة
السياسات البيئية لمدكلة ك ىذا ليككف انسجاـ ما بيف احتياجات المجتمع ك سياسات الدكلة .

 – 1المجتمع المدني كممثؿ لممسؤكلية المجتمعية لحماية البيئية.

بعد التدىكر الخطير التي عرفتو البيئة  ،أصبح مف الضركرم البحث عف سبؿ ك استراتيجيات

لحمايتيا مف األخطار المترتبة عف التمكث ك التسريبات السامة ،ك كضع األطر القانكنية ك المجتمعية

لتنظيـ كافة النشاطات ،بالقدر الضركرم لدرئ أم خطر أك ضرر ييدد تمؾ العناصر.

2

ك بالتالي فاف

المقصكد بمفيكـ حماية البيئة ىك "الصيانة البلزمة لمعناصر المككنة ليا لبقائيا عمى حالتيا الطبيعية دكف
3

إحداث تشكىيا مف اجؿ إحداث التكازف البيئي كفقا لقانكف االتزاف البيئي".

حيث اعتبرت ميمة حماية البيئة ك العمؿ عمى ضبط االتزاف البيئي ك لمدة طكيمة ضمف كظائؼ

الدكلة ،تضطمع بيا ىيئاتيا ك مؤسساتيا المركزية ك البلمركزية ،ك ىذا في إطار التشريعات ك القكانيف
استيفاني لكسف ،مرجع سابؽ،ص. 150 .

1

خنتاش عبد الحؽ ،مجاؿ تدخؿ الييئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر ،مذكرة ماجستير،غ منشكرة،جامعة بسكرة :كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية، 2011 ،

ص. 17.
3

2

سميماف أبك فاسة ،عبد القادر خميؿ" ،البيئة ك آليات حمايتيا ألجؿ تنمية مستدامة"،

الجامعي المدية ،معيد عمكـ التسيير ، 7/ 6 ،جكاف  ، 2006ص. 9.
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المتعمقة بالبيئة ك العمراف  ،غير أف األمر اآلف لـ يعد مقتصر عمى السياسات البيئية الصادرة عف الدكلة

فقط  ،حيث منحت أىمية كبيرة لممساىمات المجتمعية في بعث الثقافة البيئية  ،ضمف خطط ك مشاريع
تقكدىا منظمات المجتمع المدني.

ك لقد منح لممجتمع المدني بعدا تنمكيا مف خبلؿ منظمة األمـ المتحدة ك البنؾ الدكلي ك صندكؽ

النقد الدكلي ،ك أصبح ينظر إليو عمى انو المجاؿ الذم ينتج إشراؾ المكاطف في التنمية البشرية المستدامة

كما يعرؼ بأنو " تجمع أشخاص منظميف يعممكف في إطار قانكني لترقية نشاطات ذات طبيعة مينية
اجتماعية ،عممية ،دينية ،تربكية ،ثقافية ك رياضية "،

1

ك قد ذىب في تعريؼ المجتمع المدني الدكتكر

سعد الديف إبراىيـ :ىك تمؾ المساحة بيف األسرة ك الدكلة  ،فكؿ المؤسسات أك المنظمات التي ينظـ
2

إلييا الفرد بحرية تعتبر مجتمع مدنيا .

تزداد أىمية المجتمع المدني ك نضج مؤسساتو في المحافظة عمى البيئة لما يقكـ بو مف نشر

لمثقافة البيئية ك خمؽ مبادرات ذاتية لرفع مستكل الكعي البيئي  ،ك كذلؾ لما لو مف أىمية في تزكيد
صناع القرار بالمعمكمات التي تترجـ المشاكؿ البيئية المعاصرة ،حيث باتت منظمات المجتمع المدني مف
أىـ الكسائؿ التي تيدؼ لتحقيؽ نتائج كاقعية فيما يخص المحافظة عمى البيئة ،ك تصاعدت أىمية

المجتمع المدني في ظؿ تزايد اإليماف بفكرة الديمقراطية التشاركية  ،ك تمسؾ األفراد بفكرة المسؤكلية
3

المجتمعية التي تمكنيـ مف المساىمة في صياغة ق اررات ك رسـ سياسات متعمقة بمستقبؿ البيئة.

ك تنبع المسؤكلية المجتمعية لحماية البيئة مف مستكل التربية البيئية المنتشرة في المجتمع ،ك كذا

مستكل انتشار الثقافة البيئية التي تعتبر في حد ذاتيا مككف أساسي لمثقافة السياسية ك االجتماعية لمفرد،
ك نظ ار لمدكر الفعاؿ الذم تمعبو التربية البيئية في تككيف الكعي البيئي  ،تعددت اآلراء في تحديد تعريفيا،

ك ذلؾ بتعدد مدلكؿ العممية التربكية ك أىدافيا  ،مف جية ك مدلكؿ البيئة ،مف جية أخرل ،ك قد ذىب

 R ,LEGENDREإلى تعريؼ التربية البيئية عمى أنيا  " :نظاـ مفتكح يتككف مف نشاطات ك معارؼ

اليدؼ منيا ىك جعؿ الكائف البشرم قاد ار عمى تطكير أكضاعيا بأكبر قدر ممكف  ،ك الحصكؿ عمى

استقالليتو بشكؿ تطكيرم نحك البحث عف معنى لكجكده المرتبط بالبيئة"  4،أما إبراىيـ عصمت الطاكع
عرؼ التربية البيئية عمى أنيا ":عممية تككيف القيـ ك االتجاىات ك الميارات األزمة لفيـ ك تقدير عالقة
اإلنساف ك حضارتو بالمحيط البيئي  ،ك التدليؿ عمى حتمية المحافظة عمى المصادر البيئية الطبيعية،
ك ضركرة استغالليا الرشيد لصالح االنساف ،ك ىدا حفاظا لحياتو الكريمة ك رفعا لمستكل معيشتو".

1

ثركت عمرك" ،مفيكـ المجتمع المدني :المجتمع المدني ك التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي"،

مجمة مركز ابف خمدكف لمدراسات اإلنمائية  ،القاىرة :عدد

 ، 2007 ، 157ص. 8.
2

إرناتف سامية ،دكر المجتمع المدني في حماية البيئة  ،مذكرة ماستر ،غ منشكرة ،جامعة بجاية :كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،قسـ القانكف العاـ،

ص. 7.

المرجع نفسو،ص. 18.
المرجع نفسو،ص. 19.

5

، 2015

3
4

ربيع عادؿ مشعاف ،ىادم مشعاف،أحمد محمد ربيع ،التربية البيئية ،األردف :دار عالـ الثقافة ، 2006 ،ص. 103.
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يتضح مف كؿ ما تـ تقديمو أف التربية البيئية ىي تقكيـ اإلنساف مف اجؿ فيـ عبلقتو مع بيئتو

التي يعيش فييا  ،ىذه العممية تحثو عمى الحفاظ عمى البيئة ك استغبلليا لمصمحتو في ظؿ مبادئ ك
مفاىيـ بيئية ،ك تربيتو عمى األفكار البلزمة لتنمية الميارات ك لفيـ العبلقة المتبادلة بيف اإلنساف ك

ثقافتو ك محيطو .كما يمكف تعريفيا عمى أنيا إعداد مكاطنيف ميتميف ببيئتيـ ك مشاكميا ك يككنكف

مزكدكف بالمعرفة مف أجؿ الكصؿ إلى حمكؿ ناجعة لمشاكؿ البيئة ،ك مع ظيكر مشاكؿ بيئية جديدة
1

مستقبمة  ،بالحرص الدائـ لممحافظة عمييا.

ك بالتالي فاف دكف منظمات المجتمع المدني ك الجمعيات البيئية لف تككف ىنالؾ ثقافة بيئية

صحية داخؿ المجتمع ،ك لف تككف ىناؾ نشاطات مجتمعية لحماية البيئة يككف مصدرىا المسؤكلية

المجتمعية ،فدكف ىده المؤسسات لف تككف ىناؾ تنمية حقيقية داخؿ المجتمع حيث أنيا مساىمة فعالة في

النشاط العممي داخؿ المجتمع  ،ك تطرح تجارب كاقعية حية  ،ك تمقي الضكء عمى صعكبات العمؿ البيئي
ك االجتماعي ك الثقافي ،ك اكتشاؼ الحمكؿ المثمى لتمؾ المشكبلت ،ك يبرز دكر ىده المؤسسات

الخاصة ،في المناطؽ التي يضعؼ فييا التكاجد الحككمي أك في حاالت ما بعد الصراعات  ،حيث تمعب
متمما لمعمؿ الحككمي المتمثؿ في السياسات البيئية ،
الخبرة الجمعكية ك تجاربيا في العمؿ البيئي  ،دك ار ٌ
كما ال يمكف إغفاؿ دكرىا في الرقابة الجماىيرية ك يرتبط ذلؾ بالبيئة التي تعمؿ بيا جغرافيا  ،ك ىذا

يسيـ دائما في تحقيؽ التنمية المستدامة ك نشر الثقافة البيئية ،ك ىذا المتبلكيا الخبرة ك القدرة لتنفيذ تنمية
2

بيئية .

 – 2دكر مبدأ الشراكة في ترسيخ الحككمة البيئية:
أصبح التكريس الدكلي لمبدأ الشراكة ،أك المشاركة البيئية رسميا في الكثيقة الصادرة عف قمة

األرض ك التي تعرؼ باسـ " إعالف ريك" ك قامت قمة ريك الدكلية بتكريس مبادئ المعمكمة ك مشاركة
الجميكر في عممية اتخاذ الق اررات في مجاؿ البيئة  ،إذ نص المبدأ

الخصكص عمى ما يمي:

 10مف إعبلف ريك في ىذا

إف الطريقة الفضمى لمعالجة مسائؿ البيئة ىي :ضماف مشاركة كافة المشاركيف المعنييف ،ك ذلؾ

كفؽ المستكل المناسب  ،ك يجب أف يتمكف كؿ مكاطف مف االطبلع عمى المعمكمات المتعمقة بالبيئة ،ك
التي باألساس تمتمكيا السمطات الرسمية  ،ك مف بينيا المعمكمات المتعمقة بالمكاد ك النشاطات الخطيرة

التي تيدد المجتمع ،ك أف يتمتع بإمكانية المشاركة في عممية اتخاذ القرار ك إخطار السمطات العمكمية ،ك

كذلؾ نص اإلعبلف عمى إلزامية تشجيع الدكؿ ك تسييميا لعممية مشاركة الشعب ك ذلؾ عبر إنشاء

رمضاف عبد الحميد الطنطاكم ،التربية البيئية – تربية حتمية ،األردف :دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ،ط ، 2012 ، 2ص. 18 .

2

1

بكشنقير إيماف"،دكر المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة" ،مجمة جيؿ حقكؽ اإلنساف ،عدد: 2خاص بالبيئة،يكنيك  ، 2013ص-ص . 46- 31
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فضاءات تككف تحت تصرؼ المكاطف  ،كما يجب تاميف نفاذ فعمي لمدعاكم القضائية ك اإلدارية المتعمقة
1

بقضايا البيئة.

حيث يقكـ مبدأ الشراكة عمى شركط معينة تعمؿ عمى بناء مناخ قائـ عمى التنسيؽ ك التعاكف

المشترؾ ما بيف منظمات المجتمع المدني مف جية  ،ك الييئات الرسمية التي تعمؿ عمى تطبيؽ سياسات
الدكلة:

أ – حرية ك حقكؽ الجمعيات ك منظمات المجتمع المدني :إف العمؿ مف اجؿ اعتماد اإلطار

القانكني المبلئـ بشكؿ يضمف الشراكة الكاممة ك المشاركة الحقيقية  ،يضمف العناصر التالية :

 الشرعية :بما فييا اعتراؼ الحككمة بدكر المجتمع المدني ك ذلؾ انسجاما  ،مع مبادئ ك
حقكؽ اإلنساف ك القانكف الدكلي  ،ك اعتماد مبدأ حرية تأسيس الجمعيات ،ك ضماف

حرية عمميا.

 االستقبللية :ك ىي مستكياف ،استقبللية الرسالة ك الرؤية ك األىداؼ كفؽ المصالح ك
األكليات ك االحتياجات ،بما ينسجـ مع السياسة الكطنية ،ك االستقبللية اإلدارية ك
2

التنظيمية ،بما في دلؾ آليات صنع القرار ك التداكؿ عمى السمطة .

ب – بمكرة إطار عاـ لممبادئ ك المفاىيـ التنمكية تنبثؽ عنو سياسات عامة  ،في القطاعات
الرفاه االجتماعي.
التنمكية المختمفة ،كقطاع البيئة  ،الصحة ك التعميـ ك ٌ
ت – بمكرة مفيكـ التعاكف الميني باالستناد إلى مبدأ المشاركة الكاممة ،أم أف يككف القطاع

المدني شريكا تنمكيا كامبل عف طريؽ المشاركة في كضع السياسات ،ك بمكرة الرؤل ك التنفيذ ك

المتابعة ك التقييـ .

ث – بمكرة آلية لمتشاكر بيف الحككمة ك المجتمع المدني عف طريؽ:
 تطكير القدرات ك البناء المؤسسي ك التنظيمي.

 مناقشة المقاربات ك الكسائؿ ك األساليب ك االستراتيجيات لمتنمية المؤسسية.
 اعتماد القيادة الجماعية.
 اإلدارة السمٌمية .

 العبلقة مع المجتمعات المحمية :اذ أف تحكؿ المنظمات المدنية  ،إلى ككاالت ذات

طبيعة مينية ال تربطيا عبلقة منظمة ك مناسبة مع المكاطنيف ،قد أدل إلى تبمكر رؤية

المبدأ العاشر  10مف إعبلف قمة األرض ريك ديجينيرك الب ارزيؿ. 1992 :

1

بكحنية قكم" ،دكر حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكـ الراشد" ،كرقة مقدمة ألشغاؿ الممتقى الكطني:

كاقع ك تحديات ،جامعة شمؼ ، 2008/ 12/ 17/ 16 ،ص. 09.
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ضبابية حكؿ دكرىا ك رسالتيا .إف العبلقة السميمة مع الناس ىي الضماف الحقيقي

الستمرار العمؿ سكاء مف جية العبلقة مع الييئات العمكمية أك مع الجيات المانحة.

1

ثالثا :كاقع السياسة البيئية في الجزائر "ما بيف البرامج الحككمية ك مساعي المجتمع المدني".
تكاجو الجزائر مشكمة كأزمة ايككلكجية حادة تتجمى مف خبلؿ تزايد التمكث ) اليكاء .التربة  .المياه

القارية كالبحرية ( كتكاثر النفايات الحضرية كالصناعية كفساد اإلطار المعيشي إضافة إلى التصحر

كاتبلؼ الغابات كاضعاؼ التنكع البيكلكجي ك تدىكر المكارد المائية كليدا فقد اختارت الجزائر رفع التحدم
فأعدت إستراتيجية كطنية لمبيئة ككضعت مخططا كطنيا لمعمؿ البيئي تسعى ىده اإلستراتيجية إلى تحقيؽ

ثبلثة أىداؼ :

 إدماج االستم اررية البيئية في البرامج االجتماعية كاالقتصادية العمؿ عمى النمك المستداـ مف ظاىرة الفقر -حماية الصحة العمكمية لمسكاف

ك لبمكغ ىذه األىداؼ كجب عمى صانع القرار في الجزائر  ،منح المجتمع المدني ىامشا معتب ار

المشرع
لممارسة نشاطات الدفاع عف البيئية كخطكة لبلعتراؼ بمبدأ المشاركة المجتمعية  ،حيث أقر
ٌ
الجزائرم حقكؽ التقاضي لفائدة الجمعيات البيئية في سعييا لحماية البيئة ،إضافة إلى الصبلحيات التي
تستمد شرعيتيا مف المجتمع في إطار الدفاع عف حقكؽ المكاطف.

 – 1دكر المجتمع المدني الجزائرم في حماية البيئة:

تمثمت أكؿ مبادرة لمجمعيات البيئية الجزائرية عند عقدىا جمسات كطنية ىي األكلى مف نكعيا

يكمي  6/5جكاف  ، 1996ك قد شارت فييا حكالي

 30جمعية ناشطة في مجاؿ حماية البيئة ،عمى

مستكل الكطف ك خمصت ىذه الجمعيات إلى إصدار تكصيات ىامة تخدـ أىدافيا النبيمة في حماية البيئة

 ،أخديف يعيف االعتبار العراقيؿ ك المشاكؿ البيركقراطية التي ممكف أف تعترضيـ أثناء تنفيذ مشاريعيـ
البيئية ،ك مف ىذه التكصيات :كضع إستراتيجية كطنية شاممة ك منسجمة لحماية المحيط  ،ك ترقيت

دراسات تأثير المشاريع ك النشاطات عمى المحيط ،ك كضع سياسة كطنية لتسيير النفايات المنزلية ،إنشاء
مكاتب ك منظمات تربكية تنشر المسؤكلية البيئية ك المجتمعية ك بعث التربية البيئية بيف األجياؿ ،إعطاء

أىمية خاصة لمفيكـ االتصاؿ البيئي  ،كما أكصت بأف تسير كؿ الييئات عمى تنفيذ قكاعد قانكف حماية

البيئة ،إضافة حماية السكاحؿ مف التدىكر المحتمؿ نتيجة المشاريع السياحية  ،ك كجكب االىتماـ بمشكمة
2

التمكث السمعي.

المشرع الجزائرم عمى مبدأ المشاركة ك المشاكرة ك التنسيؽ  ،ك ألىميتو في االرتقاء
ك تأكيدا مف
ٌ
بمستكل البيئة  ،تـ تأسيس اآلليات ك عدت التشاكر الكاسع ك المشاركة المكثفة لكؿ مف المكاطف ك
المرجع نفسو،ص. 10

1

خنتاش عبد الحؽ ،مرجع سابؽ ،ص . 69- 68.

2
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المجتمع المدني  ،في تسيير البرامج المتعمقة بمحيطو المعيشي  ،ك بالشراكة في إعداد مخططات التييئة

ك التعمير ك شغؿ األراضي ،عمى أف يقكـ رئيس المجمس الشعبي البمدم لعرض المشركع لمتحقيؽ

 45يكما بالنسبة لممخطط التكجييي لمتييئة ك

العمكمي ) شكؿ مف أشكاؿ مشاكرة الجميكر ( خبلؿ

التعمير  ،ك  60يكما لمخطط شغؿ األراضي  ،لتمكيف ممثمي المجتمع المدني مف إبداء رأييـ ك
1

مبلحظاتيـ .

ك كفؽ اليامش القانكني لممجتمع المدني الجزائرم في مجاؿ حماية البيئة ،تمعب منظمات

المجتمع المدني الناشطة في مجاؿ حماية البيئة دكر المنبو ك المراقب لمكشؼ عف االنتياكات التي تمس

البيئة مف خبلؿ عضكيتيا في بعض الييئات  ،حيث تساىـ جمعيات حماية البيئة في صنع القرار البيئي

 ،بإبداء الرأم ك المشاركة في عمؿ الييئات العمكمية كفقا لما ىك محدد قانكنا ،

2

إال أف نسب عضكيتيا

ضمف الييئات المشرفة عمى حماية البيئة  ،ال يزاؿ جد ضعيؼ إذ تنحصر عضكية الجمعيات العضكية

في المجنة القانكنية ك االقتصادية لممجمس األعمى لمتنمية المستدامة  ،كما حدد المشرع الحاالت الحصرية
لعضكية الجمعيات البيئية ،في بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي ك التجارم  ،منيا المؤسسة
3

الجزائرية لممياه ،الديكاف الكطني لمتطيير...

ك في ظؿ االنفتاح نحك اقتصاد السكؽ ك تزايد اىتماـ السمطات بمسائؿ البيئة  ،فاف المؤسسات

العمكمية الجزائرية قد سعت إلى رسـ إستراتيجية جديدة لترشيد استعماؿ المكارد الطبيعية ،ك البحث عف
سبؿ الكصكؿ إلى تنمية مستدامة  ،بما يبقي مف فرص الرفاىية لؤلجياؿ المقبمة ك دكف المساس

بالمككنات البيئية أك تشكيؿ أم خطر عمييا ،حيث جاء المخطط الكطني لمعمؿ مف اجؿ البيئة ك التنمية

المستدامة  ،التي تـ تبنيو في  ، 2001ك يتمثؿ ىدفو الرئيسي في اقتراح اإلستراتيجية الكطنية لمبيئة ك
التنمية المستدامة  ،في األمديف المتكسط ك الطكيؿ  ،حيث أف عممية التنمية التي ينشدىا تستند إلى

مشاكرات كاسعة تشمؿ كؿ القطاعات ك جميع األطراؼ بما فييا المجتمع المدني ،ك يركز ىدا المخطط

عمى أربعة مجاالت أساسية ك ىي :تحسيف صحة المكاطف ك نكعية معيشتو ،الحفاظ عمى الرأس ماؿ
4

الطبيعي ،خفض الخسائر الطبيعية  ،تحسيف القدرة التنافسية ك حماية البيئة الشاممة .

حكاس صباح ،المجتمع المدني ك حماية البيئة في الجزائر –كاقع ك افاؽ
ص. 82.

1

 ،-ماجستير،غ منشكرة ،جامعة سطيؼ  ، 2كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، 2015 ،

المادة  35مف قانكف  10/ 03المتعمؽ بحماية البيئة في إطار تنميتو المستدامة.
حكاس صباح ،مرجع سابؽ ،ص. 86.

2

3

تقرير :المخطط الكطني لمعمؿ مف أجؿ البيئة ك التنمية المستدامة ،ديسمبر . 2001
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 – 2اإلطار القانكني لحؽ المجتمع المدني في المتابعة القضائية ضد األعماؿ المضرة بالبيئة.
تمتع الجمعيات إضافة إلى حؽ المشاركة كالمشاكر ة كاالستشارة مع اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا،

بحؽ المجكء إلى القضاء باعتباره أحد الضمانات األساسية لتفعيؿ الرقابة االجتماعية لحمؿ اإلدارة عمى
احتراـ القكاعد البيئية ،خاصة عندما ال تتمكف الجمعيات مف تحقيؽ أىدافيا بالطريقة الكقائية عف طريؽ

المشاركة ،نتيجة لضعؼ أك عدـ فعالية ىذا األسمكب .

كرس قانكف الجمعيات حؽ الجمعيات في التقاضي مف أجؿ الدفاع عف المصالح المشركعة
المرتبطة باىدافيا  ،كفرض احتراـ القكاعد المرتبطة بو سكاء بالمجكء إلى القضاء العادم أك اإلدارم .

كخص قانكف حماية البيئة  10/03الجمعيات البيئية بأحكاـ خاصة لمتقاضي،في المادة  36منو.
إذ مكف كؿ جمعية يتضمف مكضكعيا حماية الطبيعة كالبيئة رفع دعكل أماـ الجيات القضائية

المختصة عف كؿ مساس بالبيئة حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبيف ليا بانتظاـ،

كممارسة حؽ اإلدعاء المدني بالنسبة لمحقكؽ المعترؼ بيا لمطرؼ المدني ،بخصكص األفعاؿ التي تمحؽ
ضر ار مباش ار أك غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تدافع عنيا،أك بتفكيض كتابي مف شخصيف عمى

األقؿ.

كاضافة إلى ذلؾ تضمنت نصكص خاصة حؽ الجمعيات التأسيس كطرؼ مدني منيا قانكف حماية

التراث الثقافي  98/04في المادة  91منو ،كقانكف التييئة كالتعمير ،(12 ) 90/29المتعمؽ بالتييئة ك
1

التعمير ،في المادة  74منو.

لقد أكلت التشريعات البيئية المعاصرة أىمية كبيرة لمكاجية مختمؼ أشكاؿ التعدم المادم عمى

المحيط البيئي مف خبلؿ إقرارىا بصبلحية الفاعميف البيئييف  ،ك في مقدمتيـ التنظيمات البيئية  ،ك ىذا
لمباشرة إجراءات المتابعة القضائية مف اجؿ الطالبة بالتعكيض عف األضرار البيئية الحاصمة ك جبرىا
بشكؿ يضمف حمايتيا  ،ك إعادة تأىيميا  ،كما تتكسع صبلحيات التنظيمات البيئية في مباشرة دعاكل

التعكيض المدنية في بعض التشريعات الكطنية لتمتد مف القضاء العادم إلى القضاء الجنائي  ،حيث تقر
بعض التشريعات بإمكانية ىذه التنظيمات ككفقا لمشركط المحددة قانكنا مف مباشرة الحقكؽ المعترؼ بيا

لمطرؼ المدني في كؿ الدعاكل الجزائية المتعمقة باألفعاؿ التي تأخذ كصؼ الجرائـ البيئية ،ففي التشريع
الجزائرم أقر القانكف  10/03في المادة  38كما ذكرنا سمفا عمى صبلحية الجمعيات البيئية لمتأسيس
كطرؼ أساسي أماـ أم جية قضائية جزائية بخصكص األفعاؿ التي تأخذ كصؼ الجرائـ البيئة سكاء
2

بمكجب قانكف البيئة أك قكانيف أخرل.

كما أقر المشرع الجزائرم صراحة بمكجب المادة

 38مف نفس القانكف عمى انو يمكف لؤلشخاص

الطبيعييف الذيف تعرضكا ألضرار فردية تسبب فييا الشخص نفسو ك تعكد إلى مصدر مشترؾ في المياديف
 http://research1504.blogspot.com.tr/2015/01/blog-post_17.htmlجمعيات حماية البيئة في الجزائر،
أنظر إلى المكاد مف  81إلى  112مف القانكف  10/ 03المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.
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المذككرة في المادة  37أف يفكضكا جمعية معتمدة قانكنا لكي تكقع باسميا دعكل تعكيض  ،كما يمكف

لمجمعية أف ترفع دعكل قضائية لممارسة الحقكؽ المعترؼ بيا لمطرؼ المدني أماـ جية قضائية جزائية.
إال أنو ك رغـ ىذا التكسع في قبكؿ التأسيس مف طرؼ الجمعيات البيئية لمدفاع عف المصالح

الجماعية ،أك حتى مصالح األشخاص غير المنتسبيف إلييا عف طريؽ التفكيض  ،فاف النزاع البيئي لـ
حيز القضايا
يزدىر ك ال تعدك القضايا المتداكلة مف قبؿ الباحثيف محدكدة  ،حيث لـ تدخؿ الدعكل البيئية ٌ
تمرس الجمعيات قانكنيا ،ك كذا لعدـ كجكد متابعة إعبلمية تتيح لممجتمع
الرأم العاـ ،ك ىذا نظر لعدـ ٌ
المدني المضي قدما في سبيؿ حصد دعـ شعبي يمكنو مف محاربة المشاكؿ البيئية تحت مظمة المسؤكلية
1

المجتمعية.

كناس يحي ،اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر ،أطركحة دكتكراه ،غ منشكرة ،جامعة أبك بكر بمقايد ،قسـ الحقكؽ ، 2007 ،ص. 145/ 141/ 140/ 137.
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الخالصة:
في ظؿ التيديدات البيئية المتزايدة تسعى الكحدات السياسية إلى إيجاد حمكؿ فعمية ك حقيقية تقي

شعكب العالـ مف ىذه التيديدات  ،التي ثبتت أغمبيا أنيا إنسانية المنشأ ،حيث أف التشريعات الدكلية ك
جممة المؤتمرات ك القمـ الدكلية أكدت عمى دكر الييئات البلمركزية ك جمعيات المجتمع المدني في

حماية البيئة ك ىذا ككنيا العيف األقرب لممشكبلت البيئية  ،كما أقرت عمى ضركرة مشاركة ىذه الفكاعؿ

في رسـ سياسات بيئية كطنية ك صناعة ق اررات ردعية  ،قصد الحفاظ عمى اإلرث اإلنساني المشترؾ.
الجزائر ك عمى غرار دكؿ العالـ سعت مف خبلؿ تشريعاتيا إلى منح المجتمع المدني فضاء كاسع

مف الصبلحيات قصد العمؿ في مجاؿ حماية البيئة  ،ك ثبت أف ليذه الفكاعؿ دكر ىاـ  ،تمثؿ في نشر
المسؤكلية المجتمعية في معظـ القضايا التي تتعمؽ بالبيئة  ،ك المخاطر التي تحكـ حكليا ،لكف الزاؿ
ىنالؾ عجز مادم ك معنكم تعاني منو الجمعيات البيئية في الجزائر  ،سكاء مف حيث محدكدية

الصبلحيات ك عدـ كجكد حؽ اإلخطار المباشر لدل المصالح التنفيذية ،زيادة عمى طكؿ اإلجراءات ك

معكقات تضاؼ إلى
العقبات البيركقراطية التي تكاجو منظمات المجتمع المدني أثناء تنفيذ ميامو ،كميا ٌ
جممة المعكقات التنظيمية الداخمية التي تعاني منيا الجمعيات ك المنظمات في حد ذاتيا ك ىذا نتيجة

لقصر عمر التجربة الجمعكية التي مضت فييا الجزائر إذ الزاؿ أماـ ىذه الفكاعؿ زمف طكيؿ لتككف أكثر

فعالية ك احترافية في مجاؿ حماية البيئة ك الدفاع عف المصالح المجتمعية.
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العالقات الدكلية  ،القاىرة :دار الفجر لمنشر ك

التكزيع،ط.2014 ،1

 .3كريس براكف ،فيـ العالقات الدكلية  ،دكلة اإلمارات العربية :مركز الخميج لؤلبحاث،ط&،2004 ،
ص.268.

 .4ماثيك باترسكف"،النظرية الخضراء"،تحرير :سككت بكرتشيؿ ك آخركف ،نظريات العالقات الدكلية ،
تر :محمد صفار ،القاىرة :المركز القكمي لمترجمة ،2014 ،ص .390
 .5ربيع عادؿ مشعاف ،ىادم مشعاف،أحمد محمد ربيع ،التربية البيئية  ،األردف :دار عالـ الثقافة،
 ،2006ص.103.

 .6رمضاف عبد الحميد الطنطاكم ،التربية البيئية – تربية حتمية  ،األردف :دار الثقافة لمنشر ك
التكزيع ،ط ،2012 ،2ص.18 .
مقاالت:

مجمة جيؿ حقكؽ

 .1بكشنقير إيماف"،دكر المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة"،
اإلنساف،عدد:2خاص بالبيئة،يكنيك .2013
 .2عبد الجبار أحمد ،منى جبلؿ عكاد " ،الديمقراطية ك األمف اإلنساني"،
العدد ،46ص.5.

مجمة العمكـ السياسية ،

 .3ثركت عمرك" ،مفيكـ المجتمع المدني :المجتمع المدني ك التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي"،
مجمة مركز ابف خمدكف لمدراسات اإلنمائية  ،القاىرة :عدد  ،2007 ،157ص.8.
مؤتمرات ك ممتقيات عممية:
 .1بكحنية قكم" ،دكر حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكـ الراشد" ،كرقة مقدمة ألشغاؿ الممتقى
الكطني :التحكالت السياسية ك إشكالية التنمية في الجزائر كاقع ك تحديات،

جامعة شمؼ،

 ،2008/12/17/16ص.09.

 .2كسرل مسعكد ،طاىرم الصديؽ " ،أثر األمف البيئي في مكافحة الفقر ك تحقيؽ التنمية المستدامة
في الجزائر" ،مجمع مداخبلت الممتقى الدكلي :حكؿ تقييـ سياسات اإلقالؿ مف الفقر في الدكؿ
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العربية في ظؿ العكلمة  ،جامعة الجزائر  :3كمية العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية ،2014 ،ص
ص .89- 80 .

 .3سميماف أبك فاسة ،عبد القادر خميؿ" ،البيئة ك آليات حمايتيا ألجؿ تنمية مستدامة"،
الكطني حكؿ اقتصاد البيئة ك التنمية المستدامة

التسيير ،7/6 ،جكاف  ، 2006ص.9.

الممتقى

،الجزائر:المركز الجامعي المدية ،معيد عمكـ

 .4صديؽ الطيب منير" ،المفاىيـ األمنية في مجاؿ األمف الغذائي" ،كرقة بحثية مقدمة في إطار الندكة

العممية  :قيـ الحماية المدنية في المناىج التعميمية األمنية  ،الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية ،ص19.

رسائؿ جامعية:

 .1أمينة دير ،أثر التيديدات البيئية عمى كاقع األمف اإلنساني في إفريقيا دراسة حالة-دكؿ القرف
اإلفريقي ،-مذكرة ماجستير غ منشكرة ،جامعة محمد خيضر :قسـ العمكـ السياسية.2014 ،

 .2إرناتف سامية ،دكر المجتمع المدني في حماية البيئة

 ،مذكرة ماستر ،غ منشكرة ،جامعة

بجاية:كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،قسـ القانكف العاـ.2015 ،
 .3كناس يحي ،اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر ،أطركحة دكتكراه ،غ منشكرة ،جامعة أبك
بكر بمقايد ،قسـ الحقكؽ.2007 ،

 .4حكاس صباح ،المجتمع المدني ك حماية البيئة في الجزائر –كاقع ك افاؽ

منشكرة ،جامعة سطيؼ ، 2كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،2015 ،ص.82.

 ،-ماجستير،غ

 .5محمد مسعكد بكنقطة ،البعد األمني في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه المغرب العربي ،مذكرة
ماجستير غ منشكرة ،جامعة الجزائر :3كمية العمكـ السياسية ك العبلقات الدكلية.2014 ،

 .6خنتاش عبد الحؽ،

مجاؿ تدخؿ الييئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر

،مذكرة

ماجستير،غ منشكرة،جامعة بسكرة :كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،2011 ،ص.17.
تقارير:

 .1تقرير :المخطط الكطني لمعمؿ مف أجؿ البيئة ك التنمية المستدامة ،ديسمبر.2001
مصادر إلكتركنية:

 .1انظر نظرية الدكر في العبلقات الدكلية عمى الرابط:
encyclopedia.org/2017/06/03

http://political-

 .2اصؼ دراككفيتش ،اآلثار المدمرة لميكرانيكـ المنضب  ،حاكره أحمد منصكر ،تاريخ التصفح:
،2017/09/14

 http://research1504.blogspot.com.tr/2015/01/blog-post_17.html .3جمعيات
حماية البيئة في الجزائر
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 .4حمدم ىاشـ ،األمف البيئي العالمي ك الدمار الشامؿ لمحركب  ،تاريخ التصفح،2017/10/11 :
http://www.feedo.net/Environment/EnvironmentalProblems/Problems/Env

ironmentalSecurity.htm

 .5ما ىي أسباب التمكث اإلشعاعي؟ ك ما ىي أكبر الككارث النككية
التصفح،2017/09/12:

؟ ،تاريخ

https://www.ts3a.com/bi2a/التمكث-اإلشعاعي

 .6عمر المنصكرم ،تأثير الحركب عمى البيئة ،تاريخ التصفح،2017/09/14 :
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/1603201532
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-حقكؽ الطفؿ ك ضمانات حمايتيا في ظؿ النزاعات المسمحة دكؿ العالـ الثالث ( ليبيا
.) نمكذجا...  افريقيا الكسطى-صكماؿ
Child right and the garantees in the light of the armed conflics in
the third world
Libya – Somalia – Central Africa as models
1

جامعة جيبللي اليابسسيدم بمعباس – الجزائر/ بكارة فاطمة الزىراء
bekkarafatimazohra@gmail.com
: ممخص

قكمػة باعتباره المبنة الميمة التي تمثػ ػؿ حضػارات اال جياؿك مدل
 ك المحرؾ المحكرم لقياـ دكؿ ػة ػ، يعتبر الطفؿ النكاة االساسية التي يبنى عميو ػ ػا مجتـ ػ ػ ع سميـ

 لكف مف أجؿ تحقيؽ االزدىار ك الرقي األمـ يجب لكؿ دكؿ إىتماـ بالطفؿ ك مراعاة حقكقو ك حرياتو، نجاح سياسة كؿ دكلة ك تقدميا في مختمؼ المجاالت

 لككف الطفؿ يحتاج لرعاية خاصة،  لذا يجب التكفؿ بيذه الشريحة اليشة ك المينة مف المجتمع، بإعتباره إنسانا فحقكؽ الطفؿ جزء ال يتج أز مف حقكؽ االنساف

.لقصر سنو ك عجزه عف تمييز بيف التصرؼ الضار ك النافع إال حيف بمكغو سف الرشد ك الذم يختمؼ مف منظكر الشرعي ك المنظكر التشريعي لكؿ دكلة

حؽػكؽ الطفؿ ك مراعاة
المجتػمع الدكلي عمى حماية ح ػ ػ قكؽ الطفؿ كفقا لقكاعد القا ػػفكف الدكلي االنسافػم ك تشديد عمى ضركرة االلتػزاـ بيا ك صيا ػنة ػ
ػ
لذا سير
 ك ىذه اآلليات تجرـ ك تديف كؿ انتياكات لحقكؽ الطفؿ خصكصا في النزاعات المسمحة، مصالحو التي تسمك عمى مصالح كؿ دكلة في كقت السمـ ك الحرب

 التي أصبحت تمثؿ نقكس الخطر عمى الحياة كؿ طفؿ مضطيد خصكصا الطفؿ في العالـ الثالث األكثر تضر ار نتيجة مخالفة الدكؿ،الدكلية ك النزاعات الداخمية

.النزاع قانكف الدكلي االنساني ك حقكؽ االنساف

.  مكاثيؽ دكلية- حقكؽ الطفؿ – قانكف الدكلي االنساني – نزاعات مسمحة: الكممات المفتاحية

Abstract :
The child is considered the cornerstone of a healthy society and the pivotal engine for a strong state as the
important brick representing the civilizations of generations to the extent of the success and progress of each
country's policy in various fields. However, in order to achieve prosperity and prosperity, And its freedoms as a
human being. The rights of the child are an integral part of human rights, so this fragile and soft segment of the
society must be taken care of, because the child needs special care for his or her age and inability to distinguish
between harmful and useful behavior only when he reaches the age of majority, Legal and security The
legislative aspect of each country.
Therefore, the international community is keen to protect the rights of the child in accordance with the rules of
international humanitarian law and to emphasize the need to abide by them and to safeguard the rights of the
child and to take into consideration his interests which transcend the interests of each state in times of peace and
war. International armed conflicts and internal conflicts, which have become a threat to life Every child is
persecuted, especially children in the third world most affected by the violation of international humanitarian law
and human rights.
Keywords: Children's Rights - International Humanitarian Law - Armed Conflict - International Charters.
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مقدمة :

إف الطفؿ لو كؿ حقكؽ االنساف بحكـ ككنو إنسانا  ،ك مف ىنا فإف بياف حقكؽ الطفؿ يدخؿ تحت لكاء

بياف حقكؽ االنساف في مجاالت متعددة  ،ك لمطفؿ حقكؽ رعيت فييا شرعا ك قانكنا إلى حاجة ـ1ف يكفمو
ك يرعاه في االسرة ك المجتمع  ،ك مف ثـ فإف حقكؽ الطفؿ ميداف تسع ساحتو لحقكؽ أساسية التي قد
) 1(2

الخاص لصغر سنو ك قصره ك عجزه ك حاجتو
ة
تربك عمى حقكؽ االنساف رعاية لكضعيتو

لمف يكفر لو

أبسط حقكقو كىك الحؽ في الحياة ك العيش في بيئة سميمة آمنة خالية مف أم نزاع.

لذا فإف حقكؽ االنساف بصفة عامة ك حقكؽ الطفؿ بصفة خاصة ال يمكف التنازؿ عنيا تحت أم ظرؼ

لككنيا حقكؽ مبلزمة لشخصيتو بالنظر إلى محميا التي تعتبر مف المقكمات االساسية ) المادية ك

المعنكية( لذلؾ االنساف ك التي يستحيؿ ك جكده بدكنيا ( ،)2لذا كاف االنساف ك ما يزاؿ مكضكع دراسة ك
اىتماـ الكثير مف رجاؿ الفكر ك الفبلسفة لككنو كاف مكضع اىتماـ التشريعات السماكية مف لحظة تككنو
جنينا إلى حيف كالدتو حيا ك عيشو مرحمة طفكلة حتى يصبح فردا ) ذك ار أك أنثى( داخؿ المجتمع .

ك لقد زاد االىتماـ بالحقكؽ االنساف ك حقكؽ الطفؿ خاصة نتيجة لما تعرضت لو البشرية مف حركب

خمفت كراءىا أبشع أنكاع الجرائـ ضد االنسانية  ،حينيا تكلد االعتقاد لدل ضمير العالمي بضركرة ضماف

حقكؽ االنساف ك تحديدىا ك كفالتيا بإتفاقية دكلية ممزمة لجميع أعضاء المجتمع الدكلي

لبلنتياكات براءة االطفاؿ التي أصبحت أركاحيـ تقدـ قربنا لخدمة مصالح كأطماع السياسية
لبعض الدكؿ دكف مباالة لآلثار ك أخطار الجسيمة الناتجة عف

 ،3لذا نظ ار

ك المادية

اؿزاعات اؿمسمحة
ىذه اؿصراعات ك ن

المغتصبة لمحقكؽ الطفؿ  ،فكاف المجتمع الدكلي ممزـ عمى ترسيخ ضمانات قانكنية ك ضمانات قضائية
تكفؿ ممارسة الحقكؽ ك الحريات ك تطبيقيا بشكؿ عالمي ك التزاـ الدكؿ بإحتراميا ك تطبيقيا مف مف

خبلؿ ما تضمنتو المكاثيؽ الدكلية عمى العديد مف القكاعد ك المبادئ القانكنية الدكلية الحتراـ حقكؽ الطفؿ
باعتباره انسانا لو الحؽ في جميع حقكقو ك تمتع بيا في ظركؼ العادية أك في ظؿ الظركؼ غير العادية

أىداؼ الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى معرفة الضمانات حقكؽ الطفؿ ك حمايتيا في ظؿ النزاعات المسمحة  ،ك معرفة أىـ

التشريعات الدكلية ك المكاثيؽ الدكلية ك المنظمات االنسانية التي سعت إلى حماية الطفؿ في ظؿ ىذه
الحركب ك آليات تفعيميا في أرض كاقع ك التزاـ بيا مف طرؼ دكؿ النزاع .

 1عصاـ أنكر سميـ  ،حقكؽ الطفؿ ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية – مصر  ،سنة ، 2001ص . 08

 2أحمد الرشدم ك عدناف السيد حسف  ،حقكؽ االنساف في الكطف العربي ،الطبعة  ، 01دار الفكر  ،دمشؽ – سكريا  ،سنة  ، 2002ص . 22

 3نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف ،ضمانات حقكؽ االنساف ك حمايتيا كفقا لمقانكف الدكلي ك التشريع الدكلي  ،الطبعة  ، 01المكتب الجامعي
الحديث ،االسكندرية –مصر  ،سنة  ، 2004ص . 17
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أىمية الدراسة :
يكتسي ىذا المكضكع أىمية بالغة  ،نظ ار لتحكالت الجذرية التي عرفيا العالـ بعد الحرب العالمية

االكلى ك الثانية ك نتائج المترتبة عنيما ك التي تعتبر مف جرائـ المرتكبة ضد االنسانية مف جية ،

خصكصا ك أف المدنييف مف بينيـ النساء ك االطفاؿ كانكا ضحايا حركب مسمحة لدكؿ رعت مصالحيا

المادية عمى مصالح شعبيا خصكصا مصمحة االطفاؿ التي لـ تأخذ عمى عيف االعتبار برغـ الجيكد
الدكلية المعتبرة مف خبلؿ سف مجمكعة مف مكاثيؽ دكلية لحماية حقكؽ االطفاؿ المغتصبة في ظؿ

النزاعات المسمحة التي مازالت مستمرة إلىيكمنا ىذا ك التي أصبحت تمثؿ ىجكماتيا خرقا ألحكاـ القانكف

الدكلي االنساني ك القانكف الدكلي ك أحكاـ اتفاقية جنيؼ االربعة ك برتكككلييا .

لكف رغـ الكتيرة المستمرة لنزاعات المسمحة إال أف الييئات القضائية ك التشريعات الدكلية ك

المنظمات ال تزاؿ مستمرة ك مصرة عمى ق اررتيا ك مبادئيا عمى إلزاـ الدكؿ األعضاء عمى احتراـ المبادئ
التي جاءت بيا اتفاقية الطفؿ ك عدـ خرقيا ك تقديـ مساعدات مادية ك معنكية لؤلطفاؿ المتضرريف مف

خبلؿ النزاعاتالمسمحة .
إشكالية البحث :

تتبمكر مشكمة البحث عف الضمانات الدكلية في إطار القانكف الدكلي االنساني ك أبعاده في ضماف حقكؽ

الطفؿ ك مراعاتيا نظ ار لكضعيتو الخاصة في ظؿ االتفاقيات الدكلية ك آليات تفعيميا مف خبلؿ فرض

رقابة عمى مدل إحتراـ حقكؽ الطفؿ في ظؿ النزاعات الدكلية المسمحة أك النزاعات المسمحة غير الدكلية.
بناء عمى ما تقدـ ،فإف االشكالية األساسية التي تطرح نفسيا مف خبلؿ ىذه الدراسة جاءت كمايمي :

ما مدل مساىمة القانكف الدكلي االنساني في ضماف حماية حقكؽ الطفؿ ك مراعاتيا خالؿ النزاعات
المسمحة ؟ ك ما ىي آليات تفعيميا في المجتمع الدكلي؟
ك ألىمية المكضكع ك طبيعتو المتميزة  ،إعتمدت عمى المنيج الكصفي لسرد المعمكمات ك تقرير عف

أىـ إتفاقيات دكلية تكفؿ حماية حقكؽ الطفؿ في ظؿ الصراعات  ،إضافة إلى المنيج التحميمي مف خبلؿ
استقراء لبعض النصكص القانكنية ك االحكاـ القضائية ك آراء الفقيية المتعمقة بحقكؽ الطفؿ.

نظ ار لشاسعة المكضكع ك تنكعو في المنظكر التشريع الدكلي ك التشريع الداخمي ألىميتو العممية ك

العممية ،قسمت ىذا المكضكع مف أجؿ دراستو إلى مبحثيف:

المبحث األكؿ  :يتعمؽ بنطاؽ القانكني لحماية االطفاؿ خبلؿ النزاع المسمح  ،محاكلة االشارة الى تحديد

مفيكـ الطفؿ في منظكر القانكف الدكلي ك أىـ االنتقادات التي كجيت لو في ىذا المجاؿ  ،ك إلى مصادر

القانكنية لحماية الطفؿ خبلؿ الصراعات المسمحة.

أما المبحث الثاني مف الدراسة فتـ تخصيصو آلليات حماية حقكؽ الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة  ،ك

معرفة دكر تدخؿ ىيئة االمـ المتحدة ك ىيئتيا ك دكر المنظمات الحككمية ك المنظمات غير الحككمية في
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حماية حقكؽ الطفؿ في كقت الحرب  ،ك بياف دكر المحكمة الجنائية الدكلية في حماية حقكؽ الطفؿ في

ظؿ النزاعات المسمحة.

المبحث األكؿ  :نطاؽ القانكني لحماية الطفؿ خالؿ النزاعات المسمحة.

تعد حقكؽ الطفؿ مف أىـ المكاضيع التي لقيت إىتماـ مف طرؼ المجتمع الدكلي ك ىذا بإعتبار حقكؽ

الطفؿ جزء ال يتج أز مف حقكؽ االنساف  ،فيستكجب أف يحظى بحماية ك عناية خاصة نظ ار لكضعيتو

الخاصة في حالة سمـ أك حرب  ،لذا سعى القانكف الدكلي مف خبلؿ مكاثيقو ك أحكامو القانكنية بفرض
حماية خاصة ك حماية عامة لمحقكؽ الطفؿ ك اختمؼ في تحديد السف القانكني لمطفؿ ك متي تبدأ ك

تنيي ىذه المرحمة  ،كما استكجب عمى ضركرة العمؿ بيذه القكانيف ك احتراميا ك حماية الطفؿ خصكصا

في ظؿ الحركب ك االزمات مف كؿ أشكاؿ التعدم ك االستغبلؿ ك العنؼ ك ىذا تطبيقا لقكاعد القانكف
الدكلي االنساني ك إحتراما لحقكؽ االنساف التي تجد مصادرىا في مكاثيؽ ك أحكاـ القانكف الدكلي.

المطمب األكؿ :مفيكـ الطفؿ في ظؿ القانكف الدكلي.

قبؿ إصدار اتفاقية حقكؽ الطفؿ المؤرخة في  1989 /11/20ـ  ،لـ تكف ىناؾ معاىدة دكلية أك

حتى عرؼ دكلي مستقر في شأف تعريؼ الطفؿ ك تحديد مفيكمو ،فبرغـ إىتماـ القانكف الدكلي العاـ

بحقكؽ الطفؿ ك حماية ىذه الحقكؽ ك إيجاد كسائؿ ضماف ك حماية لحقكؽ ك حرياتو إال أف تعريؼ

الطفؿ صار طكاؿ ىذه السنكات ك العقكد غير مكجكد ك برغـ كجكد بعض االتفاقيات الدكلية المعنية

بالعمؿ أك القانكف الدكلي االنساني التي نيت تماما عف تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغ مف الخامسة عشرة عاما

أك تجنيدىـ في الجيش أك إشراكيـ في العمميات الحربية قبؿ بمكغ ىذه السف أيضا)  15عاما( إال أف ذلؾ

ال يستفاد منو صراحة أف القانكف الدكلي العاـ خبلؿ ىذه الفترة قد عرؼ الطفؿ بأنو  ":اإلنساف منذ لحظة
) 1( 1

ميبلده ك حتى بمكغو سف الخامسة عشر عاما" .

حيث نصت المادة األكلى مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ  1989ك التي كضعت تعريؼ الطفؿ عمى

النحك اآلتي  ":ألغراض ىذه االتفاقية  ،يعني الطفؿ كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشرة  ،مالـ يبمغ سف
() 2

الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو".

مف خبلؿ ىذه اتفاقية نبلحظ أنيا حددت بداية حياة الطفؿ ك نيايتيا أم مف يكـ كالدتو حيا إلى
غاية بمكغ سف الثامنة عشرة  ،ىذا ما جعميا تدخؿ في خبلؼ بيف تشريعات الدكلية حكؿ تحديد بداية ك

نياية الطفكلةك ىذا الختبلؼ قكانينيا ك نظرتيا لمطفكلة مراعاة لمظركؼ السائدة السياسية أك اإلجتماعية

أك اإلقتصادية ،فيناؾ دكؿ عديدة مؤيدة لمسف الكارد في اتفاقية فمثبل في المادة االكلى مف قانكف الطفؿ

 1منتصر سعيد حمكدة  ،حماية حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي العاـ ك االسالـ ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية  ،سنة  ، 2007ص . 19
انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

185

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

الفمسطيني تنص أف  ":الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ يتـ الثامنة عشر مف عمره"

 ،1كذلؾ القانكف الطفؿ

المصرم في نص المادة الثانية الفقرة االكلى جاء كما يمي  ":يقصد بالطفؿ في مجاؿ الرعاية المنصكص
عمييا في ىذا القانكف مف لـ يتجاكز سنو الثامنة عشر سنة ميبلدية كاممة".2

ك عرفت المادة الثانية الفقرة األكلى مف قانكف رقـ  12- 15المتعمؽ بحامية الطفؿ الجزائرم عمىأنو ":

...الطفؿ :كؿ شخص لـ يبمغ سف الثامنة عشرة )
3

معنى".

 (18كاممة سنة كاممة ،يفيد مصطمح "حدث" نفس

إال أنو ىناؾ عدة دكؿ تعيب ك تعارض تعريؼ الطفؿ الذم جاءت بو االتفاقية لككنيا لـ تتناكؿ

حالة الطفكلة ك كياف الجنيف ك لـ تخصص ما يعرؼ باإلجياض ك قد تقاعست في تناكؿ مراحؿ الحمؿ

ك الطفكلة  ، 4حيث ىذا االختبلؼ بيف االتفاقيات ك تشريعات الدكلية ك تذبذب الكاضح في تحديد سف

الطفؿ أثرة عمى حمايتو في نزاعات المسمحة الداخمية أـ الخارجية التي تعتبر مف الظرؼ االستثنائية التي

تؤثر سمبا عمى حقكؽ الطفؿ .
فالطفؿ بصفة عامة يجب أف يحظى بجميع حقكقو المكرسة ك المعترؼ بيا شرعا ك تشريعا  ،ك

الطفؿ المدني يجب أف تؤمف لو جميع حقكقو دكف أم تحفظ في الحاالت العادية أكفي حالة الطكارئ

 5بإعتباره جزء مف السكاف المدنييف المحمييف بمكجب اتفاقية جنيؼ لعاـ  1949ك البركتككالف اضافييف
لسنة  ، 1977ك الذم يبلحظ مف خبللو أنو لـ يعطي مدلكؿ الطفؿ المحمي ك ىذا بسبب غياب التفاىـ

المشترؾ بيف المندكبيف حكؿ السف الذم يتعيف اعتماده بشأف الحماية المقررة لؤلطفاؿ استنادا لعامؿ السف

 ،حيث استخدمت اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ، 1949أعما ار مختمفة لتكفؿ الحماية لمف ىـ دكف سف 12
سنة  ،ك في مكضع آخر تنص عمى الحماية لؤلطفاؿ دكف  15سنة  ،لترفع الحماية في مكضع آخر إلى
6

السقؼ  18سنة.

لذا نجد أف القانكف الدكلي االنساني ،قد تضمف صراحة المبدأ األساسي لفرض حماية خاصة

لؤلطفاؿ في النزاعات الدكلية أك غير ذات الطابع الدكلي ىذا ما جاء بو البرتكككؿ االضافي االكؿ لعاـ

1

قانكف الطفؿ الفمسطيني  7لسنة . 2006

 2قانكف الطفؿ المصرم رقـ  12لسنة  1996المعدؿ بالقانكف  126لسنة . 2008
 3قانكف الطفؿ المصرم رقـ  12لسنة  1996المعدؿ بالقانكف  126لسنة . 2008

 4قانكف رقـ  12- 15المتعمؽ بحامية الطفؿ الجزائرم المؤرخ في  19يكليك  ، 2015الجريدة الرسمية رقـ . 39
 5خالد مصطفى فيمى ،حقكؽ الطفؿ ك معاممتو الجنائية في ضكء االتفاقيات الدكلية ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية ،سنة  ، 2007ص. 13
 6ال يكجد لحالة الطكارئ أك نظاـ الطكارئ تعريؼ كاحد متفؽ عميو مف الجميع  ،فمف الفقياء يعرؼ الطكارئ بأنيا  ":نظاـ إستثنائي شرطي مبرر

بفكرة الخطر المحدؽ بالكياف الكطني" .ك منيـ مف يعرفيا بأنيا ":تدبير قانكني مخصص لحماية كؿ أك بعض أجزاء الببلد ضد األخطار الناجمة

عف عدكاف مسمح" .راجع في ىذا الشأف  :أظيف خالد عبد الرحمف  ،ضمانات حقكؽ االنساف في ظؿ قانكف الطكارئ  ،الطبعة  ، 01دار الحامد ،
عماف -األردف ،سنة ، 2008ص. 35
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 1977ليطكر مفيكـ التفرقة بيف المدنييف ك المحاربيف ك يضفي حماية أكبر لممدنييف بتحريـ تكجيو

ىجمات إلييـ ،ك إلزاـ األطراؼ المتحاربة بنقؿ السكاف المدنييف لمناطؽ آمنة ،ك نقؿ أم ىدؼ عسكرم
بعيدا عف المدنييف ،كقد طكر البرتكككؿ الثاني ىذا المفيكـ لتجنيب المدنييف ،ك مف بينيـ االطفاؿ أم

ىجكـ أك محاكلة استيدافيـ ألزـ عمى ك جكب تكفير الرعاية ك المعكنة لؤلطفاؿ بالقدر الذم يحتاجكف

إليو.1

المطمب الثاني  :مصادر القانكنية لحماية حقكؽ الطفؿ خالؿ النزاعات المسمحة

مف أجؿ حفاظ عمى كرامة ك حقكؽ الطفؿ بإعتباره الركيزة اليامة التي يبنى عمييا أم مجتمع ك ىذا

بيدؼ تأسيس دكلة قكية عمى جميع األصعدة  ،ك ال يتحقؽ ىذا إال عند بناء سميـ لئلنساف في جميع

مراحؿ تككينو ،لذا اىتـ القانكف الدكلي االنساني ك القانكف الدكلي العاـ بحماية حقكؽ الطفؿ ك تعزيزىا في
كافة الدكؿ ك الحرص عمى احتراميا ك تجسيدىا في جميع دكؿ العالـ  ،ك تتمثؿ ىذه المصادر العالمية

في مجمكعة مف اتفاقيات ك كثائؽ دكلية ك إقميمية تيتـ بحقكؽ االطفاؿ ك حرياتيـ  ،ك نظ ار ألىميتو ىذه
المكاثيؽ الدكلية أصبحت بمثابة عرفا دكليا ممزما لكافة الدكؿ سكاء كقعت أـ لـ تكقع عمى اتفاقيات حقكؽ

االنساف.

ك تعتبر االتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ االنساف ك حرياتو الحد االدنى لتمؾ الحقكؽ التي يتعيف

كفالتيا لكؿ انساف ك تمزـ الدكؿ باحتراـ ك تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقيات ك التممؾ الدكؿ مخالفة تمؾ االحكاـ

ك إال تعرضت لممسألة 2 .لذا سكؼ نحاكؿ دراسة أىـ المصادر القانكنية المقررة لحماية حقكؽ الطفؿ في
ظؿ النزاعات المسمحة كما يمي :

الفرع األكؿ  :حقكؽ الطفؿ في المكاثيؽ الدكلية خالؿ النزاعات المسمحة:
أكال :حقكؽ الطفؿ في ضكء إعالف جنيؼ لعاـ

 :1924أصدرت الجمعية العامة لعصبة األمـ في

شأف حقكؽ الطفؿ اعبلف جنيؼ لعاـ  1924ـ الذم يعتبر المبنة األكلى في إلماـ ك دراسة كؿ ما يتعمؽ
بالطفكلة عمى الصعيد الدكلي ،ك يعتبر ىذا االعبلف تجسيدا رائعا لدكر المنظمات غير الحككمية في

مجاؿ إثراء العمؿ الدكلي نحك حماية حقكؽ االنساف عامة ك حقكؽ الطفؿ خاصة ،يحتكم ىذا االعبلف
عمى خمس مبادئ تضمف العديد مف الحقكؽ الطفؿ كحؽ الغذاء ك العبلج ك التربية ك حمايتو مف

االستغبلؿ ك القير ،ككجكب رعايتو أكال في أكقات الككارث إال أنو أيخذ عميو أنو لـ يصدر بإسـ الدكؿ

أعضاء عصبة األمـ  ،ك أيضا لـ يكجو إلييا ألنو تـ تكجييو إلى رجاؿ ك نساء العالـ في صكرة كثيقة

 1بف تركية نصيرة ،المركز القانكني لألطفاؿ في النزاعات المسمحة  ،رسالة ماجيستير في القانكف الدكلي ك العبلقات السياسية الدكلية ،تخصص
قانكف عاـ  ،جامعة عبد الحميد بف باديس  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية  ،سنة ، 2017- 2016ص . 13
 2مدىش محمد أحمد عبد ا﵀ المعمرل ،الحماية القانكنية لحقكؽ االنساف -في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ك الشريعة االسالمية – دراسة مقارنة
 ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية  -مصر ،سنة  ، 2007ص . 207- 206
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اجتماعيػػة صادرة عػف عصبة األمـ إلى األشخاص الطبيعيينفي العالػـ ك إلى كافة المجتمعػات بشكػؿ عاـ،
ك بالتالي فإنو ال يرتب التزامات قانكنية في حؽ الدكؿ بالنسبة لحقكؽ الطفؿ كلـ يعالج كافة حقكؽ الطفؿ

االخرل.1

ثانيا :حقكؽ الطفؿ في ظؿ االعالف العالمي لحقكؽ االنساف لسنة

 : 1948يعتبر اعبلف حقكؽ

االنساف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف أىـ الكثائؽ الدكلية التي اىتمت بحقكؽ االنساف

عامة ك حقكؽ الطفؿ خاصة فمقد ربطت األمكمة بالطفكلة ك أكجبت الحؽ في رعاية ك المساعدة ك حؽ

في الحماية سكاء كاف الطفؿ نتيجة عبلقة شرعية أك غير شرعية ك عدـ تمييز بينيـ بسبب الديف أك المكف

ك الحؽ في التعميـ الزامي ك مجاني في مراحؿ االساسية االكلى.
ثالثا :حقكؽ الطفؿ في ضكء اعالف حقكؽ الطفؿ عاـ

2

 :1959بعد الخسائر المادية ك البشرية التي

خالفتيا الحرب العالمية الثانية كاف البد مف اعادة النظر في منظكمة حقكؽ االنساف عامة ك حقكؽ

االطفاؿ خاصة التي كانت منتيكة ،ك إف جميع االتفاقيات الصادر قبؿ ذلؾ لـ تكف ليا قيمة قانكنية

ممزمة ك ال تسمك أف تككف سكل قيمة أدبية فقط  ،لذا عممت االمـ المتحدة عمى معالجة المنظكمة

القانكنية لمحقكؽ الطفؿ كىذا بإنشاء اعبلف حقكؽ الطفؿ لعاـ  1959الذم كردت فيو عشرة مبادئ كميا
تعزز حقكؽ ك حرية الطفؿ ك حفظ كرامتو في المجتمع ك ضماف لو حقكقو العادية ك تمكينو منيا في
ظؿ أم ظركؼ استثنائية كانت ك الحظر مف استغبلؿ أك قيره بشتى الطرؽ مادية أـ معنكية كانت.3

رابعا :حقكؽ الطفؿ في العيديف الدكلييف لمحقكؽ المدنية ك السياسية ك االقتصادية ك الثقافية ك

االجتماعية الصادراف عاـ  : 1966يعتبر خطكة ناجحة نقمت حقكؽ الطفؿ مف تكصيات إلى مرحمة
التزامات قانكنية تقع عمى عاتؽ الدكؿ المنضمة ك لقد عالجت مفيكـ االسرة ك الطفؿ في مادتيف

 23ك

 24منو ك التي تقر كجكب احتراـ ك تجسيد حماية الكاممة لمطفؿ مف يكـ كالدتو ك تمكينو مف حقكقو
4

دكف أم تمييز.

خامسا :حقكؽ الطفؿ في ظؿ إعالف المتعمقة بشأف حماية النساء ك االطفاؿ في حاالت الطكارئ ك
المنازعات المسمحة المؤرخ في  14كانكف األكؿ/ديسمبر  : 1974يمزـ ىذا االعبلف الدكؿ المنضمة
بحضر االعتداء عمى المدنييف ك قصفيـ بالقنابؿ ك كؿ شيء يمحؽ بيـ االلـ خاصة االطفاؿ ك النساء ،

 1أظيف خالد عبد الرحمف  ،المرجع السابؽ ،ص . 201

 2منتصر سعيد حمكدة  ،المرجع السابؽ  ،ص . 39- 38

 3راجع في ىذا الشأف :المادتاف  25ك  26مف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف لسنة . 1948/ 12/ 10

 4ألكثر تفصيؿ أنظر إلى  :مبدأ التاسع ك العاشر مف اعالف الدكلي لحقكؽ االنساف . 1959/ 11/ 20
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ك تأكيد عمى ضركرية احتراـ ما جاء بو قانكف الدكلي االنساني أثناء المنازعات المسمحة التي تتيح
1

ضمانات ىامة لحماية النساء ك األطفاؿ.

الفرع الثاني  :حقكؽ الطفؿ في اتفاقية حقكؽ الطفؿ العاـ . 1989
لقد أكدت ىذه االتفاقية عمى مصمحة الطفؿ أكال ك أف مراعاة مصالحو المادية ك المعنكية قبؿ

مصمحة الدكلة أك كالديو أك أكصيائو  ،حيث يطبؽ ىذا مبدأ حتى في حالة الطكارئ كالككارث ك الحركب

ك النزاعات المسمحة  .إضافة إلى البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ

ك استغبلليـ في الدعارة ك الصكر الخميعة المؤرخ في  25أيار/مايك ،22000كما يجد الطفؿ حمايتو في
ظؿ نزاعات المسمحة في البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ االطفاؿ في

المنازعات المسمحة المؤرخ في  25أيار/مايك  2000حيث اشترط ىذا البرتكككؿ مجمكعة مف الشركط
القانكنية مف أجؿ تجنيد االطفاؿ ك تدريبيـ ك استخداميـ داخؿ ك عبر الحدكد الكطنية في االعماؿ

الحربية.3

الفرع الثالث  :حقكؽ الطفؿ في مكاثيؽ العربية ك االفريقية في ظؿ النزاعات المسمحة:
أكال :الميثاؽ االفريقي لحقكؽ الطفؿ ك رفاىيتو  :يعتبر ميثاؽ االفريقي لحقكؽ الطفؿ الصادر سنة
 1990مف بيف الكثائؽ الميمة التي تنادم ك تعزز حماية الطفؿ ك ضماف حقكقو ك حرياتو  ،فقد عرفت
الطفؿ في المادة الثانية منو أنو كؿ إنساف يقؿ عمره عف سف )

 (18سنة كاممة  ،كما جاءت ىذه

الكثيقةبصيغة اإللزاـ كؿ دكؿ المنظمة اف تعمؿ عمى احتراـ حقكؽ الطفؿ االفريقي ك تجسيدىا عمى أرض

الكاقع  ،حيث احتكل ىذا الميثاؽ عمى مجمكعة مف مكاد تيدؼ إلى حماية الطفؿ مثبل في المادة

 15ك

المادة  16التي أكدتا عمى ضركرة حماية الكفؿ مف أم استغبلؿ اقتصادم ك مف ممارسة أم عمؿ ينطكم
عمى مخاطر تيدد حياتو ك سبلمتو  ،إضافة إلى تجريـ كؿ عمؿ غير انساني ييدؼ إلى تعذيب أك تعدم

أك إىماؿ مادم أك معنكم ضد االطفاؿ ك ضركرة تعزيز دكر رقابة لضماف مدل تطبيؽ الدكؿ ك التزاميا

بتطبيؽ مبادئ حقكؽ الطفؿ في تشريعاتيا الداخمية عف طريؽ إنشاء ىيئات رقابية تكشؼ حاالت التعدم

عمى الطفؿ مف أجؿ مباشرة إجراءات التحقيؽ في ىذا الصدد ك متابعتو.

كما نصت المادة  22مف نفس الميثاؽ عمى حماية الطفؿ االفريقي في ظؿ النزاعات المسمحة ك

عمى كؿ دكؿ االطراؼ السير عمى احتراـ ك تطبيؽ قكاعد قانكف الدكلي االنساني في حالة نشكب نزاع

يؤثر عمى الطفؿ خاصة  ،كما يجب أخذ التدابير البلزمة لكفالة عدـ مشاركة الطفؿ مباشرة في صراعات
الدكلي الطبعة  ، 01دار األلمعية ،قسنطينة –الجزائر،
،
 1رمضاف غسمكف ،الحؽ في محاكمة عادلة مف خالؿ التشريع الكطني الجزائرم ك التشريع
سنة ، 2010ص. 221- 220

 2خالد مصطفى فيمى  ،المرجع السابؽ ،ص. 202- 200

 3أنظر  :المادة  02ك  03مف البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك استغالليـ في الدعارة ك الصكر الخميعة،
المؤرخ في  25أيار/مايك 2000دخؿ حيز النفاذ في . 2002/ 01/ 18
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ك خاصة عدـ تجنيد أم طفؿ ك اقحامو في ىذه النزاعات ك االضطرابات ك ضماف لو الحماية ك العناية

الخاصة.1

ثانيا :ميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي :تعد الكثيقة الصادرة في ديسمبر  1984مف بيف الكثائؽ التي عالجت
قضايا الطفؿ ك حقكقو المغفمة ك ضركرة تفعيميا خصكصا ماشيده العالـ العربي مف انتياكات لمحقكؽ

الطفؿ بسبب عدة عكامؿ سياسية أك إجتماعية أك إقتصادية ك غيرىا  ،لذا فأعتبرت ىذه الكثيقة ميبلد

جديد لتاريخ الطفكلة العربية  ،فإحتكل ىذا الميثاؽ عمى العديد مف المبادئ تعزز ضمانات حقكؽ الطفؿ

الجسمانية ك الركحانية في ظؿ االسرة ك المجتمع  ،ك يجب أف تككف مصدر اىتماـ األكؿ لكؿ سمطة ك

صيانة ىذه الحقكؽ في التشريعات جميع الدكؿ العربية ك مراعاة مصمحة الطفؿ قبؿ مصالح أم دكلة في

ظؿ الظركؼ العادية أك غير العادية.2

في أخير نرل أف مصادر حقكؽ االنساف تختمؼ ك تتنكع مف مصادر العالمية العامة ك مف مصادر

تعاىدية خاصة  ،كما ىناؾ مصادر محمية أك جيكية المرتكزة عمى الديانات ك االعراؼ ك الدساتير
الكطنية

ك القكانيف الداخمية كميا جاءت تعزز القانكف الدكلي االنساني ك تفعيمو في الكاقع ك ضماف

حماية حقكؽ االنساف بصفة عامة ك حقكؽ االطفاؿ بصفة خاصة  ،خصكصا أف حقكؽ األطفاؿ تنفرد

بطبيعة جد خاصة لككنو االشخاص االضعؼ نظ ار لكضعيتيـ 3خصكصا في ظؿ النزاعات المسمحة التي
تعتبر مف الظركؼ االستثنائية المنتيكة لبراءة الطفكلة ك مستنزفة ألبسط حقكقيـ أال ك ىك الحؽ في

الحياة ك العيش في سبلـ  ،فكؿ ىذه المكاثيؽ العالمية ك العربية جاءت مف أجؿ محاربة كؿ أشكاؿ

التعدم عمى حقكؽ الطفؿ لكف ما نراه في الكاقع عكس ذلؾ خصكصا في بعض الدكؿ العربية كاالفريقية
التي تحصد أركاح االطفاؿ ابرياء مف خبلؿ تجنيد االطفاؿ ك اقحاميـ في النزاعات كالحركب كما ىك

حاؿ الطفؿ الفمسطيني ك الطفؿ في سكريا ك الطفؿ ليبي ك الطفؿ في افريقيا بصفة عامة  ،فقد أصبح

الطفؿ العربي أك باألحرل الطفؿ في العالـ الثالث نمكذج لمطفؿ المضطيد كالمحركـ مف عدة جكانب حتى
في حقكقو العادية فما بالؾ في ظؿ الظركؼ الطارئة.

 1أنظر :المادة  03مف البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ االطفاؿ في المنازعات المسمحة،

المؤرخ في 25

أيار/مايك 2000ك دخؿ حيز تنفيذ في . 2002/ 02/ 23

 2لقد نص الميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي في مجاؿ حمايتو تمكيف الطفؿ مف حقو في حماية مف العنؼ ك سكء المعاممة ك االذل ك االىماؿ ك
التعرض لممخاطر ك االنحراؼ ك ادماف مخدرات ك مخاطر النزاعات المسمحة  ،كمف االستغبلؿ االقتصادم  ،بناء عمى قرار مجمس االمف مف أجؿ
تعزيز حقكؽ الطفؿ ك حمايتيا رسالة مؤرخة في  14مام  2001مكجية إلى االميف العاـ مف الممثؿ الدائـ لؤلردف لدل االمـ المتحدة الصادر بػ

 ، 2001/ 05/ 15ص . 12- 11

 3الميثاؽ االفريقي لحقكؽ ك رفاىية الطفؿ بدأ العمؿ بو في  29نكفمير . 1999
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المبحث الثاني  :آليات المقررة لحماية حقكؽ الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة.

لقد شيد العالـ ترسانة مف القكانيف ك المكاثيؽ ك االتفاقيات الدكلية التي شكمت المبائف الجكىرية لمقانكف

الدكلي االنساني ،منيا تنظيمات الىام لعاـ  1899التي تقضي بتكسيع تطبيؽ أحكاـ االتفاقية األكلى
إلى الحرب البحرية ،ك أتت تنظيمات الىام لسنتي

1906ك  1907لتضع ك تكمؿ األحكاـ المنظمة

لعمميات القتاؿ كتمؾ التي تحمي ضحايا الحرب  ،حاكلت ىذه التنظيمات تفرقة بيف أفراد القكات المسمحة

ك المدنييف ليحظى كؿ مف الطائفتيف بمركز خاص أثناء االحتبلؿ الحربي.1

إستؤنؼ التقنيف في مجاؿ القانكف االنساني ك المعاممة أثناء النزاعات المسمحة بعد الحرب العالمية األكلى

مف خبلؿ برتكككؿ إستعماؿ الغازات الخانقة ك القاتمة  ،التي شاع استعماليا خبلؿ الحرب الككنية االكلى
 ،لكف سرعاف ما أخذ القانكف االنساني أبعاده الحقيقية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث تبنى

االتفاقيات االربعة لجنيؼ في  12أكت  1949ك التي خضعت إلى تطكير ك تكسيع في مجاؿ تطبيقيا
بمكجب برتكككلي جكنيؼ لعاـ  1977الممحقيف بيذه االتفاقيات ) يتعمؽ البرتكككؿ األكؿ بالمنازعات
2

المسمحة الدكلية  ،أما البرتكككؿ الثاني فيخص المنازعات المسمحة غير الدكلية(.

مف أجؿ تفعيؿ ىذه االتفاقيات ك ضماف حماية الطفؿ لحقكقو ك حرياتو إعتمد قانكف الدكلي االنساني

مجمكعة مف التدابير العامة ك الخاصة لحماية االطفاؿ مف أثار العمميات القتالية  ،سكاء كانت طبيعة
النزاعات الدكلية المسمحة أك غير الدكلية )الصراعات األىمية( ك ىذه التدابير تعتبر قيكد ممزـ تطبيقيا
عند نشكب أم عمميات قتالية إبتداء مف التمييز بيف المقاتميف ك غير المقاتميف ) المدنييف( ك حظر

مياجمة األطراؼ المدنية ك العشكائية ك اتخاذ االحتياطات البلزمة لتفادم أذيتيـ أثناء اليجكـ  ،إضافة

إلى إغاثتيـ ك نقميـ مف األماكف المحاصرة أثناء فترات النزاعات المسمحة لحمايتيـ مف أخطار الحركب

ك ىذا بالفعؿ ما نصت عميو اتفاقية جنييؼ الرابعة لعاـ  1949الخاصة بحماية المدنييف كقت الحرب ك
محاكلة لـ شمؿ االطفاؿ مع اسرىـ المشتتة مف أجؿ تجديد االتصاؿ بينيـ بسبب الحركب الناشبة في

دكلييـ .

3

ك مف أجؿ تفعيؿ ك تطبيؽ ىذه المكاثيؽ الدكلية كاف يمزـ بكجكد ضمانات ك آليات قانكنية ك قضائية

مف أجؿ ضماف تفعيؿ دكر ىذه االتفاقيات عمى أرض الكاقع ك تقديـ المساعدات لؤلطفاؿ المتضرريف مف

خبلؿ النزاعات المسمحة ك إدانة كؿ دكلة منتيكة لمحقكؽ االنساف ك أحكاـ القانكف الدكلي االنساني ك ىذا

ما سكؼ يتـ التطرؽ إليو ك تكضيحو .

 1ألكثر تفصيؿ  :محمد بكسمطاف  ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ  ،الجزء  ، 02دار الغرب  ،كىراف –الجزائر  ،سنة ، 2002ص . 274- 269
 2محمد بكسمطاف  ،المرجع السابؽ ،ص . 179- 178

 3منتصر سعيد حمكدة ،المرجع السابؽ  ،ص 186ك ما يمييا.
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المطمب األكؿ  :دكر األمـ المتحدة في حماية االطفاؿ في ظؿ النزاعات المسمحة .

تعد منظمة ىيئة االمـ المتحدة مف أىـ المنظمات التي إىتمت بحقكؽ االنساف عامة ك بحقكؽ

الطفؿ خاصة  ،ىذا ما أقرتو في ديباجة ميثاؽ ىيئة االمـ المتحدة التي جاءت مزعمة عمى إيمانيا

بالحقكؽ االنساف ك كرامتو رجاال أك نساءا ك االمـ كبيرىا ك صغيرىا دكف أم تمييز  ،ك أنيا ممزمة أف
تنقذ االجياؿ المقبمة مف كيبلت الحركب ك آثارىا محاكلة تفادم الخسائر ك االركاح الناتجة عف الحرب

العالمية االكلي ك الثانيةك ظير تدخؿ االمـ المتحدة لحماية االطفاؿ في ظؿ النزاعات المسمحة مف خبلؿ

مجمكعة مف االجيزة ك المجاف الرقابية التي تقكـ عمى منع االستغبلؿ ك التعدم عمى االطفاؿ ك اشتراكيـ
في النزاعات المسمحة.

الفرع االكؿ  :التدخؿ عف طريؽ الجمعية العامة :
يبلحظ مف خبلؿ استقراء المادة  10مف ميثاؽ األمـ المتحدة أف الجمعية العامة تتدخؿ في العديد

مف المسائؿ المتعمقة بحقكؽ االنساف ك الحريات االساسية لمناس كافة ببل تمييز بينيـ بسبب الجنس أك
المغة أك الديف ك ال تفريؽ بيف الرجاؿ ك النساء ،ك مف أىـ الخطكات التنفيذية التي إتخذتيا الجمعية

العامة لؤلـ المتحدة في مجاؿ حقكؽ االنساف تطبيقا لممادة  13مف الميثاؽ ىي االعبلف العالمي لحقكؽ
االنساف عاـ  1948بكصؼ ىذا االعبلف المثؿ األعمى المشترؾ الذم ينبغي أف تصؿ إليو كافة الشعكب
ك األمـ حتى يسعى كؿ فرد ك ىيئة في المجتمع كاضعيف عمى الدكاـ ىذا االعبلف نصب أعينيـ إلى

1

تقكية ك احتراـ ىذه الحقكؽ ك الحريات ،اتخاذ كافة االجراءات الكطنية ك العالمية لضماف االعتراؼ بيا.
في إطار حقكؽ االنساف قامت الجمعية العامة بإصدار ق اررات تيدؼ إلى حماية االطفاؿ مف

االستغبلؿ في النزاعات المسمحة  ،ك ىذه الق اررات عديد مثؿ قرار رقـ

 77عاـ  1997قامت جمعية

العامة في ىذا القرار بدعكة الدكؿ إلى االنضماـ إلى الصككؾ الدكلية لحقكؽ االنساف ك حثيا عمى تنفيذ

الصككؾ التي صادقت عمييا كما حثت أطراؼ الدكؿ االخرل في النزاع المسمح عمى احتراـ احكاـ قانكف
الدكلي االنساني ك احتراـ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949ك برتكككليف االضافييف لعاـ  ، 1977ك

قرار رقـ  128لعاـ  1999كالتي طمبت فيو بتنفيذ اتفاقية حقكؽ الطفؿ ك حماية االطفاؿ المتضرريف مف
النزاع المسمح  ،ك قرار رقـ  132لعاـ  2006في ىذا القرار أدانت الجمعية العامة بشدة أم تجنيدأك
استغبلؿ لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة ألف ذلؾ يتنافى مع القانكف الدكلي ك غيرىا مف ق اررات عديدة
جاءت ممزمة ك مشددة ك حريصة عمى حماية الطفؿ ك صيانة حقكؽ في ظؿ الصراعات. 2

كصكال إلى آخر قرار صادر عف الجمعية العامة في  24كانكف األكؿ /ديسمبر  2017الدكرة 72

جاءت تؤكد مف جديد عمى كؿ االتفاقيات ك المكاثيؽ التي تحمي حقكؽ الطفؿ ك عمى ضركرة تطبيقيا ك

 1ديباجة ميثاؽ االمـ المتحدة لعاـ . 1945

الداخمي دار ىكمة  ،الجزائر ،سنة، 2004ص. 84- 82
،
 2يحياكم نكرة – بف عمي  ،حماية حقكؽ االنساف في القانكف الدكلي ك القانكف
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عدـ مخالفتيا  ،فبنسبة لؤلطفاؿ المتضرريف مف النزاعات المسمحة أكدت عمى الفقرات

قرارىا  166/61ك  59إلى  60مف قرارىا

 32إلى  39مف

 ، 146/48كتديف بأشد العبارات جميع االنتياكات

كاالعتداءات التي ترتكب ضد االطفاؿ في النزاعات المسمحة  ،في تجنيد األطفاؿ ك استخداميـ كفي

قتميـ كتشكيييـ ك  /أك إغتصابيـ بشكؿ نمطي  ،كغير ذلؾ مف أشكاؿ العنؼ الجنسي ضدىـ  ،شددت
عمى مراعاة احتياجات التامة لؤلطفاؿ ك تعزيز حقكقيـ المتضررة مف خبلؿ الصراعات ك حمايتيا
1

ككجكب االىتماـ بيا مف اجؿ كسر حمقات العنؼ كحيمكلة دكف تكرار النزاع.
الفرع الثاني  :التدخؿ عف طريؽ مجمس األمف :

يشغؿ مجمس االمف حي از ميما في ىيئة االمـ المتحدة باعتباره باعتباره الجياز المككؿ لو في حفظ

االمف ك السمـ الدكلييف  ،كتعتبر حقكؽ الطفؿ ك حرياتو مف أىـ القضايا التي عالجيا ك سير عمى

تجسيدىا مف خبلؿ عدة ق اررات خصكصا حماية الطفؿ في صراعات المسمحة تعددت الق اررات ك تنكعت

ك مف آخر ق اررات الصادرة عف ىذا الجياز ىك قرار رقـ

 2018/2417الذم اتخذه مجمس االمف في

جمستو  9267المعقكدة في  24مام  2018بخصكص حماية المدنييف في الصراع المسمح فجاء يؤكد

أف لمنزاع المسمح أثر سمبي ك خطير ك بالغ عمى النساء ك األطفاؿ بما فييـ البلجئيف ك المشردكف داخميا
ك عمى غيرىـ مف المدنييف ،ك أف إستخداـ العنؼ ك سياسة التجكيع ك تعذيب المدنييف كأسمكب لمقتاؿ

يعتبر جريمة حرب ك عمى الدكؿ احتراـ ما جاءت بو اتفاقيات جنيؼ االربعة ك برتكككلييا ك ضركرة

احتراـ اطراؼ النزاع المسمح مبادئ االنسانية ك الحياد ك النزاىة في تقديـ المساعدات االنسانية .2
)(1

قرار )  ( S/RES/24175رقـ  2018/ 2417الذم اتخذه مجمس االمف في جمستو  9267المعقكدة في  24مام  2018بخصكص حماية المدنييف
في الصراع المسمح.

إضافة إلى قرار رقـ  2427عاـ  2018الذم اتخذه مجمس االمف في جمستو  8305المعقكدة في
 9جكيمية  2018الخاصة باألطفاؿ ك الصراع المسمح التي تحتكم عمى أربعيف فقرة جاءت كميا تنادم

بضركرة حماية ك مراعاة حقكؽ الطفؿ ك مصمحتو بصفة أكلية في ظؿ النزاعات المسمحة ك امتثاؿ الدكؿ
بأحكاـ القانكف الدكلي االنساني  ،ك تديف بشدة أم انتياؾ أك اعتداء مادم أك معنكم عمى االطفاؿ في

ظؿ النزاعات المسمحة ك تحث الدكؿ االعضاء المعنية عمى أف تعمـ مراعاة حماية ككفالة الطفؿ
3

الحتياجاتو الخاصة الكاممة في جميع مراحؿ نزع السبلح ك التسريح ك إعادة االدماج.

 1نيارم نصيرة  ،تجنيد االطفاؿ في الحركب الداخمية  ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستير في القانكف العاـ تخصص حقكؽ االنساف  ،كمية الحقكؽ ك
العمكـ السياسية – جامعة كىراف  ،السنة الجامعية ، 2014- 2013ص . 101- 88
 2قرار رقـ  A/RES/72/245الصادر عف الجمعية العامة في  24كانكف األكؿ /ديسمبر  2017الدكرة . 72
 3قرار رقـ  A/RES/72/245الصادر عف الجمعية العامة في  24كانكف األكؿ /ديسمبر  2017الدكرة . 72
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المطمب الثاني :دكر الييئات اإلنسانية ك القضائية الدكلية في حماية حقكؽ الطفؿ خالؿ
النزاعات المسمحة

تكجد منظمات حككمية ك أخر غير حككمية تعتبر مف أىـ المنظمات االنسانية التي تراعي حقكؽ

االنساف ك ضماف تفعيميا عف طريؽ فرض رقابتيا ك مساعداتيا مف أجؿ إغاثة الطفكلة المغتصبة في

ظؿ الظركؼ االستثنائية لذا سكؼ أتطرؽ لبعض مف ىذه المنظمات ك ألىمية دكرىا في ضماف حقكؽ

الطفؿ في ظؿ الصراع المسمح بيف الدكؿ.

الفرع األكؿ :صندكؽ االمـ المتحدة لمطفكلة " يكنيسيؼ" :

في  11ديسمبر  1946أنشأت الجمعية

العامة لؤلمـ المتحدة صندكؽ الطكارئ االمـ المتحدة لمطفكلة ك ىذا بسبب االكضاع السيئة لؤلطفاؿ بعد

الحرب العالمية الثانية فجاءت تقدـ لؤلطفاؿ المتضرريف الغذاء ك المأكل ك الدكاء ك الممبس  ،ك نظ ار

ألداء المتميز ليذا الصندكؽ فأصدرت الجمعية العامة ق ار ار بمكاصمة الصندكؽ ميامو بصفة دائمة ك

مستمرة  ،لذا تـ تغيير اسـ ىذا صندكؽ ك اطمؽ عميو" صندكؽ االمـ المتحدة لرعاية الطفكلة" سنة 1953
ألنو لـ يعد قاص ار في مساعدة االطفاؿ في حالة طكارئ بؿ امتد نشاطو ليضطمع بدكر أكبر ك أشمؿ ك
ىك االستجابة لحاجات االطفاؿ خاصة في الدكؿ النامية ك أصبح يغطي جميع مجاالت الطفكلة.
فاليكنيسيؼ دكر ىاـ في حماية االطفاؿ في ظؿ النزاعات المسمحة بالعمؿ لتمبية الحاجيات الرئيسية

لؤلطفاؿ  ،إذ تعمؿ عمى تقكيـ كضع االطفاؿ ك مراقبتيـ ك اببلغ عنيـ  ،كتكفير الدعـ النفسي ك

االجتماعي  ،كمف ثـ فإف مبادرات التي تقكـ بيا اليكنيسيؼ ك عدد مف المنظمات غير الحككمية تساعد
عمى تحكيؿ االطفاؿ مف مقاتميف إلى مدنييف لذا تعتبر مف أىـ ك أكبر مؤسسة دكلية تكرس جيكدىا
1

لحماية االطفاؿ أثناء نزاعات المسمحة .

الفرع الثاني :لجنة حقكؽ الطفؿ  :نشأت ىذه المجنة بمكجب نص المادة  43مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ
عاـ  1989التي أكدت عمى إنشاء لجنة دكلية تعني بشؤكف الطفؿ  ،كصادقت عمييا الجمعية العامة

بالقرار 44/25الصادر في  1989/11/20ك دخؿ حيز تنفيذ  ،1990/09/02ك ىذه المجنة أصدرت
عدة ق اررات مف أجؿ حماية ك رعاية الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة مثؿ القرار الصادر في

 2000/05/7حيث أشارث في ىذا تقرير أف المجنة قد خصصت في دكرتيا ثانية معقكدة عاـ

1992

يكما كاحد مف أجؿ مناقشة مكضكع االطفاؿ في المنازعات المسمحة تناكلت مف خبللو مدل مبلءمة ك

مدل كفاية المعايير القائمة.2

كما شددت المسؤكلية الخاصة لمدكؿ اطراؼ اتفاقية حقكؽ الطفؿ عف البحث عف أكثر الحمكؿ تكفي ار

لمحماية مسترشدة في ذلؾ لمصالح الطفؿ الفضمى ،ك تشير في تكصيتيا بالرفع السف التجنيد االطفاؿ في
 1قرار رقـ  A/RES/72/245الصادر عف الجمعية العامة في  24كانكف األكؿ /ديسمبر  2017الدكرة . 72

 2قرار رقـ  2427عاـ  2018الذم اتخذه مجمس االمف في جمستو  8305المعقكدة في  9جكيمية  2018الخاصة باألطفاؿ ك الصراع المسمح.
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القكات المسمحة بجميع اشكالو عمى ثمانية عشرة عاما ك حظر اشتراكيـ في االعماؿ الحربية  ،كما تعمؿ
عمى رصد تنفيذ بركتكككليف اختيارييف لبلتفاقية متعمقيف

باشتراؾ األطفاؿ في المنازعات

المسمحة ) (OPACكببيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية )،(OPSCكببيع
األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية ) ،(OPSCكفي  19كانكف األكؿ/ديسمبر

 2011اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بركتكككالن اختياريان ثالثان متعمقان

بإجراء تقديـ الببلغات

) ، (OPICسيسمح لؤلطفاؿ بتقديـ شكاكل بخصكص انتياكات معينة لحقكقيـ المقررة بمكجب االتفاقية
كبركتكككلييا االختيارييف األكليف كدخؿ البركتكككؿ حيز النفاذ في نيساف/أبريؿ

 .2014كجميع الدكؿ

األطراؼ ممزمة بتقديـ تقارير منتظمة إلى المجنة عف كيفية إعماؿ الحقكؽ كيجب عمى الدكؿ أف

تقدـ تقري ار أكليان بعد سنتيف مف انضماميا إلى االتفاقية ثـ

تقارير دكرية كؿ خمس سنكات  ،كتفحص

المجنة كؿ تقرير كتكافي الدكلة الطرؼ ببكاعث قمقيا كتكصياتيا في شكؿ "مبلحظات ختامية".1

الفرع الثالث :المجنة الدكلية لمصميب األحمر:

 C.I.C.Rىي مؤسسة إنسانية ك قانكنا ىي منظمة

عالمية غير حككمية تأسست في  1863ك ىي الجياز المنشئ لمصميب االحمر  ،ك ميمتيا االساسية ىي
حماية ك مساعدة الضحايا المدنييف ك العسكرييف في النزاعات المسمحة ك االضطرابات ك التكترات

الداخمية ك كذلؾ ضماف نشر ك تطكير القانكف الدكلي االنساني  ،كتقكـ ىذه المجنة الدكلية عمى مبادئ
أساسية ك ىي ) االنسانية – عدـ التحيز – الحياد – االستقبلؿ -التطكع –الكحدة( أما بالنسبة لتمكيميا
فإنيا ال تممؾ مكرد خاص فيمكف أف تستمد تمكيميا مف طرؼ مساىمات الدكؿ االطراؼ في اتفاقيات

جنيؼ باإلضافة إلى الجماعة االكركبية ك مساىمات جمعيات الصميب االحمر إضافة إلى مساىمات
خاصة ك كىبات ك كصايا متنكعة .

تطبؽ ىذه المجنة الدكلية لصميب االحمر اتفاقيات جنيؼ االربعة لعاـ  1949ك برتكككلييا في النزاعات

المسمحة الدكلية ك تكصي بتقديـ االعانة دكف تمييز إلى االشخاص الذيف ال يشارككف مباشرة في

العمميات العسكرية أك المصابيف أك الذيف أصبحكا غير قادريف عمى خكض المعارؾ ك ىناؾ مادة مشتركة
بيف االتفاقيات ىي المادة الثالثة التي تسمح لمجنة الدكلية لمصميب االحمر بتقديـ خدماتو أثناء الحرب

التي تدكر عمى أراضي دكلة مكقعة عمى ىذه االتفاقيات  ،كتسرم الحماية العامة التي تضمنيا االتفاقية
عمى فئات االشخاص التالية :

 االتفاقية األكلى  :تخص حماية الجنكد ك الجرحى أك المرضى في القكات المسمحة البرية ك
الخدمات الطبيةك الدينية التابعة لمقكات المسمحة.

 االتفاقية الثانية  :تخص حماية الجنكد ك الجرحى ك المرضى ك الغرقى مف القكات المسمحة
البحرية ك أفراد الخدمات الطبية ك الدينية التابعة لمقكات المسمحة.
 1نيارم نصيرة ،المرجع السابؽ ،ص . 120- 119
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 االتفاقية الثالثة  :تخص أسرل الحرب.
 االتفاقية الرابعة  :فيي تخص السكاف المدنييف في أراضي العدك أك في األراضي المحتمة.

إضافة الى برتكككالف اضافياف سنة  1977متمماف لبلتفاقيات عف طريؽ تطكير حماية السكاف المدنييف
1

في كقت الحرب ك تكسيع معايير تطبيؽ القانكف االنساني كي تشمؿ االشكاؿ الجديدة لمحرب.

بالرغـ مف المشاكؿ التي تعترض المجنة الدكلية لصميب االحمر إال أف ىذه االخيرة حققت نتائج

البأس بيا يمكف إيجازىا في نقطتيف ىما :

أكال  :تقديـ المساعدة المادية ك الطبية  :ال يقتصر دكر المجنة صميب االحمر عمى زيارة المحتجزيف
بسبب نزاع مسمح أك عمى تقديـ العبلج إلى جرحى المعارؾ  ،فكثي ار ما يتحتـ عمى المجنة كضع برامج

لممساعدة الطبية ك المادية ) تعكيضات( لمفئات المتضررة مف األحداث كالسكاف المدنييف ك النازحيف
داخؿ بمدانيـ ك البلجئيف في مناطؽ النزاع فمثبل قد خصصت لمصميب االحمر ما يزيد عف

80%مف

ميزانيتيا الميدانية أم حكالي  610مميكف فرنؾ سكيسرم سنة  1991لمساعدة ك حماية المدنييف السيما
البلجئيف.

ثانيا :تكجيو نداءات إلى األطراؼ المتنازعة :

ففي  17جانفي  1991كجيت المجنة الدكلية لصميب

االحمر ببلغ إلى الدكؿ االطراؼ في النزاع المسمح في الخميج تذكر فيو المجنة طرفي النزاع بااللتزامات

التي تعيدت بيا بكصفيا دكال مكقعة ك مصادقة عمى اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949لحماية ضحايا الحرب
ك تؤكد ىذا االلتزاـ مف جانب الدكؿ المشتركة في النزاع مطمكب ك متكقع بصفة خاصة في ظركؼ
2

يخشى كقكع تطكرات مأسكية بالنسبة لمسكاف المدنييف.

الفرع الرابع  :منظمة العفك الدكلية:
منظمة العفك الدكلية ىي منظمة غير حككمية  ،يعكد تاريخ نشأتيا العاـ

 1961عندما نشر محامي

إنجميزم يدعى " بيتر بينسف" مقاال في صحيفة " االكبيركفر" المندنية كاف عنكانو " السجناء المنسيكف" كقد
تضمف المقاؿ دعكة الناس جميعا في كؿ مكاف مف أجؿ قياـ بحممة سممية تيدؼ إلى إفراج عف سجناء

الرأم ،ك في  14مف نفس العاـ ذاتو تمت المكافقة عمى النظاـ المنشئ ليذه المنظمة.

تسعى المنظمة عمى أساس االستقبلؿ ك النزاىة ك التجرد إلى تقرير احتراـ جميع حقكؽ االنساف

المنصكص عمييا في " االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف" ك ترل المنظمة أف مسألة حقكؽ االنساف كؿ ال

 1القرار رقـ  ( A/55/41) 41الصادر في . 2000/ 05/ 7
 2طالع في ىذا الصدد :مكقع الرسمي لممفكضية االمـ المتحدة حقكؽ االنساف ، 2018- 1996عبر مكقع االلكتركني  ،مف خبلؿ الرابط اآلتي:
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx consulter le 02/08/2018 a 22:38m.
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يتج أز ك يعتمد بعضيا عمى بعض  ،ك مف ثـ يجب أف ينعـ سائر البشر بمختمؼ زماف ك مكاف بحقكؽ
1

االنساف.

ففي آخر تقرير لممنظمة العفك الدكلية لعاـ  2018حكؿ حالة حقكؽ االنساف في إفريقيا عرفت نكع

مف العدائية ك شف حمبلت القمع العنيفة ضد المحتجيف السممييف ك اليجمات المنسقة عمى المعارضيف
السياسييف ك المدافعيف عف حقكؽ االنساف ك منظمات المجتمع المدني  ،ك في الكقت نفسو تفاقـ ببل

ىكادة ضد المدنييف في النزاعات الطكيمة األمد مع تكقؼ الجيكد السياسية الرامية إلى حؿ تمؾ األزمات

 ،فقد كشؼ ىذا التقرير عمى انتياكات خطيرة ك مستمرة لحقكؽ االنساف بصفة عامة ك حقكؽ االطفاؿ

بصفة خاصة في ظؿ النزاعات المسمحة المستمرة في الدكؿ االفريقية ك التي حسدت مبلييف مف األركاح

المدنييف االبرياء مف خبلؿ ىذه الصراعات ك الحركب الدائمة  .حيث أشارت في ىذا التقرير عمى ارتكاب

الجماعات المسمحة ك منيا حركتا " الشباب " ك " بككك حراـ" انتياكات ك ىجمات ضد المدنييف في بمداف
شممت الكاميركف  ،ك جميكرية افريقيا الكسطى ك جميكرية ككنغك الكسطى  ،المالي  ،النيجر نيجريا ،ك

تشاد ك الصكماؿ التي شيدت في اكتكبر مف سنة  2018حصدت أركاح المدنييف مف خبلؿ نزاع مسمح
في عاصمة صكماؿ مكغديشك مايزيد عف  512قتيؿ  ،لذا شكمت ىذه اليجمات انتياكات خطيرة ضد
2

قانكف الدكلي االنساني ك القانكف الدكلي لحقكؽاالنساف.

فقد كشؼ تقرير ىذه السنة لمنظمة العفك الدكلية عف مدل انتياكات حقكؽ االنساف ك حقكؽ الطفؿ

في ظؿ منازعات المسمحة في إفريقيا فمثبل ليبيا في فبراير  2018في طرابمس بتحديد إثر اشتباكات بيف
االطراؼ النزاع الداخمي أسفرت عمى مقتؿ مدنييف أبرياء مف بينيـ كفاة طفؿ أصيب بطمقة مف رصاص

طائشة في رأسو  3ك غيرىا مف الدكؿ التي لـ تحترـ حقكؽ الطفؿ خرقت أحكاـ قانكف الدكلي االنساني ك
أحكاـ اتفاقيات جنيؼ االربعة ك برتكككلييا ظؿ النزاع بيف االطراؼ ك مراعاة مصالحيـ شخصية ضد

مصالح الطفكلة التي تعتبر مف نكاة قياس مدل تحضر ك تقدـ الدكؿ.

الفرع الخامس  :دكر المحكمة الجنائية الدكلية في حماية الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة

يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية  ،مرحمة مف أىـ مراحؿ تطكر القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف ك ىي

المرحمة الخامسة ) مرحمة التجريـ( مرحمة إحداث عقكبات كجزاءات النتياكات حقكؽ االنساف ك كاف

الغرض منيا حماية حقكؽ االنساف  ،كمف أجؿ ذلؾ ترسخ في عقيدة المجتمع الدكلي الضركرة الممحة

إلنشاء قضاء دكلي ثابت ك دائـ لحماية حقكؽ أساسية ك جكىرية

لئلنساف  ،تمخض عف ذلؾ صدكر

 1بكصكارميسكـ  ،تجريـ التعدم عمى حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي  ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ
السياسية  ،جامعة بمقايد أبي بكر -تممساف  ،-السنة الجامعية، 2017- 2016ص . 277

 2تقرير لممنظمة العفك الدكلية ،حكؿ حالة حقكؽ االنساف في العالـ  ،الطبعة  ، 01حقكؽ النشر محفكظة لمنظمة العفك الدكلية  ، 2018لسنة
 ، 2018/ 2017ص  19ك ما يمييا.

 3تقرير الصادر عف المنظمة العفك الدكلية حكؿ حالة حقكؽ االنساف في ليبيا ،نفس المرجع  ،ص 285ك ما يمييا.
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قرار جمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ )

 140/25لعاـ  1997ـ( يقضي بدعكة مؤتمر االمـ المتحدة

الدبمكماسي إلى انشاء محكمة جنائية الدكلية  ،ك في ضكء ىذا القرار عقد مؤتمر االمـ المتحدة

الدبمكماسي لممفكضيف المعنييف بإنشاء محكمة جنائية دكلية لمؤتمر ركما مف  15يكنيك /حزيراف إلى 17
تمكز  /يكليك  1992ك الذم أغمؽ باب التكقيع عميو في

 2000/12 / 21ـ  ،ك أصبحت المحكمة

الجنائية الدكلية محكمة دكلية دائمة ذات كالية عالمية لمحاكمة االشخاص المتيميف بارتكاب انتياكات

جسيمة لحقكؽ االنساف ك ليا شخصية ك أىمية قانكنية مستقمة ك ىي معاىدة ممزمة الدكؿ االعضاء فقط

 ،ك قننت الجرائـ التي تدخؿ ضمف اختصاصيا ك فقا لنظاميا االساسي ك المتمثمة في) جرائـ الحرب

حسب نص المادة  9مف نظاميا االساسي  ،جرائـ االبادة الجماعية  ،جرائـ ضد االنسانية حسب نص
المادة . ( 8

ك مف ثـ فإنو يجكز لدكلة طرؼ في اتفاقية أف تحيؿ إلى المدعى العاـ بالمحكمة أم حالة يبدك فييا أف

جريمة أك أكثر مف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية قد ارتكبت  ،ك ليذه الدكلة الحؽ في

مطالبة بفتح تحقيؽ في حالة تأكد مف صحة االدعاء  ،بغرض بت فيما إذا كاف يتعيف تكجيو االتياـ إلى
شخص معيف أك عدة أشخاص  ،ك ترفؽ الدكلة المحمية لمدعكل المستندات التي في متناكؿ يدىا المؤيدة

لمكضكع االحالة  ،ك تنعقد المحاكمات بحضكر المتيـ في مقر المحكمة ،ما لـ يتقرر غير ذلؾ ك بعد
سماع الئحة االتياـ ك أدلة االثباتك سماع الدفاع ك شيكد النفي ك اختتاـ االجراءات التقاضي تخمك

المحكمة بنفسيا في غرفة لممداكلة لكضع حكـ الذم سيصدر عنيا بناء عمى مبادئ القانكف الدكلي ك

قكاعده ك يككف ىذا القرار باإلجماع ك يككف كتابيا ك معمبل تعميبل كافيا  ،ك يككف النطؽ بالقرار في جمسة
1

عمنية ك بحضكر المتيـ ما أمكف.

فقد كشؼ آخر تقرير محكمة الجنائية الدكلية الصادر في ديسمبر  2017أف المحكمة قد حققت

عدة إنجازات ميمة متمثمة في منح تعكيضات ك فرض عقكبات لكؿ شخص منيؾ لئلنسانية ك أحكاـ

القانكف الدكلي االنساني  ،فقد عرضت عدة حاالت نظرت فييا المحكمة الجنائية الدكلية كحالة جميكرية
في إفريقيا الكسطى بخصكص الجرائـ المرتكبة ضد االنسانية مف طرؼ جماعات مسمحة المعركفة باسـ "

سيميكا" ك أخرل " أنتيباالكا".

2

ك غيرىا مف حاالت عديدة

خرقت أحكاـ قانكف الدكلي االنساني ك لـ

تراعي حقكؽ الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة.

 1نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف ،المرجع السابؽ ،ص  144ك ما يمييا.
 2تقرير الصادر عف محكمة الجنائية الدكلية الدكرة  16لعاـ  14- 4لكانكف االكؿ  /ديسمبر . 2017
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الخاتمة :

مما سبؽ يمكف القكؿ أف حماية حقكؽ الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة في إطار التشريع الدكلي

االنساني ك المكاثيؽ الدكلية لعب دك ار ىاما في المجتمع الدكلي ك الظاىر مف خبلؿ مدل احترامو ك

تجسيده لبعض الدكؿ في تشريعاتوا مف الناحية النظرية ك العممية عمى قدر االمكاف مع مراعاة ظركؼ كؿ
الدكلة فالدكؿ المتقدمة عكس الدكؿ المتخمفة التي تسعى ىذه االخيرة تكفير حاجيات االكلية لمطفؿ ك

مراعاة حقكقو ك حرياتو في ظركؼ العادية ك غير العادية مف خبلؿ تشريعاتيا الداخمية ،بيذا يككف

القانكف الدكلي قد نجح مف خبلؿ اتفاقيات الدكلية في إعطاء ك إعتراؼ بالكرامة االنساف ك الطفؿ بحقكقو
ك تشديد عمى إحتراـ جميع أحكاميا ك تنفيذىا  ،ك ضركرة حماية الطفؿ في ظؿ النزاعات المسمحة ك

عدـ تجنيده ك اشراكو في العمميات العسكرية التي تفقده طفكلتو .
لكف ك لؤلسؼ رغـ كؿ

ىذه اآلليات التدخؿ مف أجؿ تفعيؿ كؿ القكاعد ك المبادئ القانكف الدكلي

االنساني ك حماية الطفؿ  ،إال أنو ك ليكمنا ىذا مازالت تحصد آلؼ أركاح أبرياء في مختمؼ العالـ رغـ
التكعية الكبيرة ك الجيكد العظيمة مف الطرؼ المنظمات التي تسعى جاىدتا لحماية حقكؽ طفؿ بصفة
عامة ك حماية مصالحو ك مراعاتيا في ظؿ الظركؼ االستثنائية  ،ك انقسمت آليات الحماية حقكؽ

االنساف لضمانات تقميدية ) ىي أقدـ الضمانات التي عرفيا االنساف ك تتمثؿ في  :التدخؿ االنساني،
التدخؿ لحماية رعايا الدكلة في الخارج ك حماية االقميات( ك ضمانات حديثة لمحماية ) ىي ضمانات

حقكؽ االنساف في عمميات حفظ السمـ ك االمف الدكليينك الضمانات القضائية ( ك كؿ ىذه التدخبلت مف
طرؼ المنظمات االنسانية كالقانكنية ك الييئات القضائية التي سيرت عمى حفظ االمف ك السمـ ك حقكؽ

االنساف ك حقكؽ الطفؿ في العالـ لؽ مت صعكبات ك عكائؽ

شكمت ليا حاج از يعيؽ

تطبيقيا بسبب

تعارضيا مع مصالح الدكؿ محؿ صراع التي تعمك مصالحيا عمى أركاح ك مصالح أطفاليا ،ك االستمرار

في ارتكاب جرائـ في حؽ االنسانية ك انتياؾ لحقكؽ الطفؿ ك لجميع المكاثيؽ ك القكانيف الدكلية المجرمة
لكؿ سمكؾ يغتصب ك يعنؼ الطفكلة بكؿ أنكاعيا ماديا أك معنكيا.
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قائمة المراجع :
أوال  :انُصىص انماَىٍَت :
 .1قانكف الطفؿ الفمسطيني  7لسنة .2006
.2
.3

قانكف الطفؿ المصرم رقـ  12لسنة  1996المعدؿ بالقانكف  126لسنة .2008

قانكف رقـ  12- 15المتعمؽ بحامية الطفؿ الجزائرم المؤرخ في

 19يكليك  ، 2015الجريدة

الرسمية رقـ .39

ثانيا  :االعالنات ك المكاثيؽ الدكلية :
 -االعالنات الدكلية:

 .1االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف لسنة .1948/12/10
 .2االعبلف الدكلي لحقكؽ االنساف .1959/11/20
 -المكاثيؽ الدكلية :

 .1ميثاؽ االمـ المتحدة لعاـ .1945
 .2الميثاؽ االفريقي لحقكؽ ك رفاىية الطفؿ بدأ العمؿ بو في  29نكفمير .1999
 .3الميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربيالصادر بػ .2001/05/15

ثالثا  :االتفاقيات الدكلية :

 .1االتفاقية جنيؼ األكلى لعاـ  : 1949تخص حماية الجنكد ك الجرحى أك المرضى في القكات
المسمحة البرية ك الخدمات الطبيةك الدينية التابعة لمقكات المسمحة.

 .2االتفاقية جنيؼ الثانية لعاـ  :1949تخص حماية الجنكد ك الجرحى ك المرضى ك الغرقى مف
القكات المسمحة البحرية ك أفراد الخدمات الطبية ك الدينية التابعة لمقكات المسمحة.

 .3االتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  : 1949تخص أسرل الحرب.

 .4االتفاؽية جنيؼ الرابعة لعاـ  :1949فيي تخص السكاف المدنييف في أراضي العدك أك في
األراضي المحتمة.

 .5اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ .1989/11/20
رابعا  :البرتكككالت االضافية ك االختيارية:
 .1البرتكككؿ االضافي االكؿ لعاـ  ، 1977المتعمؽ بضحايا المنازعات الدكلية المسمحة.

 .2البرتكككؿ االضافي الثاني لعاـ  ، 1977المتعمؽ بضحايا المنازعات المسمحة غير الدكلية .
 .3البرتكككؿ االختيارم بشأف بيع االطفاؿ ك استغبلؿ االطفاؿ في البغاء كالمكاد االباحية لعاـ
.2000

 .4البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك استغبلليـ في الدعارة ك
الصكر الخميعة المؤرخ في  25أيار/مايك 2000دخؿ حيز النفاذ في . 2002/01/18
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 .5البرتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ االطفاؿ في المنازعات المسمحة
المؤرخ في  25أيار/مايك 2000ك دخؿ حيز تنفيذ في .2002/02/ 23

خامسا :الق اررات ك التقارير الدكلية:
 .1القرار الصادر عف لجنة حقكؽ الطفؿ رقـ  (A/55/41)41الصادر في .2000/05/7
 .2قرار رقـ

 A/RES/72/245الصادر عف الجمعية العامة في

 2017الدكرة .72

 .3تقرير الصادر عف محكمة الجنائية الدكلية الدكرة
.2017

 24كانكف األكؿ /ديسمبر

 16لعاـ  14- 4لكانكف االكؿ  /ديسمبر
9267

 .4قرار )  (S/RES/24175رقـ  2018/2417الذم اتخذه مجمس االمف في جمستو
المعقكدة في  24مام  2018بخصكص حماية المدنييف في الصراع المسمح.

 .5قرار رقـ  2427عاـ  2018الذم اتخذه مجمس االمف في جمستو
جكيمية  2018الخاصة باألطفاؿ ك الصراع المسمح.

 8305المعقكدة في 9

 .6تقرير لممنظمة العفك الدكلية ،حكؿ حالة حقكؽ االنساف في العالـ  ،الطبعة  ،01حقكؽ النشر
محفكظة لمنظمة العفك الدكلية  ، 2018لسنة . 2018/2017

سادسا :قائمة الكتب العامة ك الخاصة:
 - 1باللغة العربية :
 .1أحمد الرشدم ك عدناف السيد حسف  ،حقكؽ االنساف في الكطف العربي ،الطبعة  ،01دار الفكر
 ،دمشؽ – سكريا  ،سنة .2002

 .2أظيف خالد عبد الرحمف  ،ضمانات حقكؽ االنساف في ظؿ قانكف الطكارئ  ،الطبعة

 ،01دار

الحامد  ،عماف -األردف ،سنة .2008

 .3خالد مصطفى فيمى ،حقكؽ الطفؿ ك معاممتو الجنائية في ضكء االتفاقيات الدكلية  ،دار الجامعة
الجديدة  ،االسكندرية ،سنة .2007

 .4رمضاف غسمكف ،الحؽ في محاكمة عادلة مف خبلؿ التشريع الكطني الجزائرم ك التشريع
الدكلي ،الطبعة  ،01دار األلمعية ،قسنطينة –الجزائر ،سنة.2010

 .5عصاـ أنكر سميـ  ،حقكؽ الطفؿ ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية – مصر  ،سنة 2001
.

 .6محمد بكسمطاف  ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ  ،الجزء  ،02دار الغرب  ،كىراف –الجزائر  ،سنة
.2002
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 .7مدىش محمد أحمد عبد ا﵀ المعمرل ،الحماية القانكنية لحقكؽ االنساف -في ضكء أحكاـ القانكف
الدكلي ك الشريعة االسبلمية – دراسة مقارنة  ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية  -مصر،
سنة 2007

 .8منتصر سعيد حمكدة  ،حماية حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي العاـ ك االسبلـ  ،دار الجامعة
الجديدة  ،االسكندرية  ،سنة .2007

 .9نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف ،ضمانات حقكؽ االنساف ك حمايتيا كفقا لمقانكف الدكلي ك التشريع
الدكلي  ،الطبعة  ، 01المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية –مصر  ،سنة . 2004
.10

يحياكم نكرة – بف عمي  ،حماية حقكؽ االنساف في القانكف الدكلي ك القانكف الداخمي،

دار ىكمة  ،الجزائر ،سنة.2004
حايُا :انزسائم و انًذكزاث:
 رسائل الدكتوراه: .1بكصكارميسكـ  ،تجريـ التعدم عمى حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي  ،أطركحة لنيؿ شيادة

الدكتكراه في القانكف العاـ  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية  ،جامعة بمقايد أبي بكر -تممساف ،-

السنة الجامعية .2017- 2016
 مذكرات الماجستير: .1نيارم نصيرة  ،تجنيد االطفاؿ في الحركب الداخمية  ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستير في القانكف
العاـ تخصص حقكؽ االنساف  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية – جامعة كىراف  ،السنة

الجامعية .2014- 2013

 .2بف تركية نصيرة ،المركز القانكني لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة ،رسالة ماجيستير في القانكف

الدكلي ك العبلقات السياسية الدكلية ،تخصص قانكف عاـ  ،جامعة عبد الحميد بف باديس  ،كمية

الحقكؽ ك العمكـ السياسية  ،سنة .2017- 2016
تاسؼا :انًىالغ االنكتزوٍَت:
) (1مكقع الرسمي لممفكضية االمـ المتحدة حقكؽ االنساف  ،2018- 1996عبر مكقع االلكتركني ،
مف خبلؿ الرابط اآلتي:

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx consulter
le 02/08/2018 a 22:38m.
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جميكرية ركاندا "بيف ماض محرؽ ك مستقبؿ مشرؽ"
REPUBLIC OF RWANDA:
FROM ASHES TO A PROPITIOUS FUTURE
ممخص

يم ىح ٌمد زىكرٌيا /الجامعة اإلسبلمية العالمية بماليزيا-ككااللمبكر

1

تكُّقع مستقبميا المنشكد .لكنيا تيدؼ في
ىذه الكرقة ال تدعي مف قريب كال مف بعيد تغطية الماضي الركاندم عبر التاريخ ،كال تفاصيؿ حاضرىا الرائع ،بؿ كال ى
األساس إلى تسميط الضكء عمى حقبة العقديف الماضييف )  20عاما(  ،الذم يعتبر نقطة االنعطاؼ التي مف خبلليا يمكف مبلحظة التقدـ الذم أحرزتو جميكرية

ركاندا ،كالذم شاد بو الجميع بسيكلة كيسر .استنادا إلى التكضيح المذككر أعبله ،ركزت ىذه الكرقة عمى بعض المؤشرات الرئيسة لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية
في ركاندا ،المستمدة مف قاعدة بيانات البنؾ الدكلي كالمؤسسات األخرل ذات الصمة .كؿ ىذا لتسميط الضكء عمى ما كشفتو بعض اإلحصاءات الرسمية عف

التغييرات اليامة في جميكرية ركاندا عمى مدل العقديف الماضييف .كأخيرا ،قد يككف ىذا العمؿ شعمة لفتح مجاالت البحكث األخرل المتخصصة في مجاؿ االقتصاد
كفركعو المختمفة لمعرفة أىـ عكامؿ التنمية في ىذه الدكلة األفريقية الف ًتيَّة.

الكممات الداللية :المؤشرات االقتصادية ،التنمية االجتماعية ،التقدـ ،جميكرية ركاندا.

ABSTRACT
This paper does not claim to cover Rwanda's past through history, neither the details of its brilliant present, and
neither the expectation of its desired future. But it is aimed primarily at highlighting the era of the past two
decades (20 years), which is considerate the cornerstone of the progress achieved by the Republic of Rwanda. In
fact, this paper does not claim to cover the Rwandan past through history, nor the details of its wonderful
present, nor the prediction of its desired future. It is, however, essentially aimed to highlight the past 20-year
period which is considered a turning point through which the progress made by the Rwandese Republic may be
easily observed and seen. Notably, this paper focused on some of the key indicators of Rwanda's socio-economic
development, drawn from the World Bank database and other relevant institutions. All this to highlight what
some official statistics have revealed about the important changes in the Republic of Rwanda over the past two
decades. Finally, this work perhaps will be a torch to open the fields of other research specialized in the field of
economics and its various branches to find out the most important factors of development in this young African
country.
Keywords:Economic indicators, social development, progress, Republic of Rwanda.

عامة ()Overview
نظرة ٌ

ً ً
ً ً
ً ً
شمالًيا
تىقى يع دكلة ركاندا في كسط القا ًرة األفريقية يج ٍغر ٌ
افيان ،كتىٍنتىمي ل ىش ٍرًقيا سياس ٌيان كا ٍقتصادياٌ ،كلً ىغ ٍربيىا ىك ى
مان ًم ً
ً
ادةن ً
ضمف التٌ ىكتُّ ً
ً
ئة
ت
جماع ٌيةفي عاـ  1994كالتي أ ٍىكىد ٍ
بلت اإلقميمية .ىش ًي ىد ًت الٍبً ىبل يد إً ىب ى
بحياة ثى ي
يع ٍ
ضكيان ٍ ى
الدك ًؿ األيكركبّْي ً
كان ٍ ً
ألٍ ً
ؼ) (800,000قىتً و
كبع ً
ض ً
َّة ىيدان
حي ي
ث ى
كف ًمئىة )  (100ىي ٍكوـ فقطٍ ،
ت لفى ىرٍن ىسا ٍ
يؿ في يغ ي
ي
ض ُّ ى
اإل ٍن ًجمً ٍي ًزي ً
ً ً
اعات ،كعمى إًثٍ ًرىا تىَّـ إ ٍل ىغاء الُّ ى ً
الحركب كالصر ً
ً
طكلىى في تىأ ً
مغ ًة ًٍ
َّة
ٍجيج ىذه
ي
استً ٍب ىدالًيىا بالٌ ى
مغة ا ٍلفىرنسيَّة ك ٍ
ي
ٌ
ً ً
ً
كرٌد ًة ًف ٍع وؿ كاتّْ ىخ ًاذ
كم ي
كنكلث ،ى
ىر ٍسم ٌيا كاالنسحاب مف عضكية المنظمة الدكلية ل ٍمفىرٍن يككفيكنًٌية كاالنض ىماـ إلى ال يك ي
السمٍ ًمي كبً ىن ً
ً
ً و
ام ًة ٍاأل ٍىزىمة إلى ًس ىع ًة ىب ّْأر ى ً
اء الكطف.
تى ىدابً ٍي ىر ىسميمة لمٍ يخركج بالببلد م ٍف ىد َّك ى
ىماف التٌ ىع يايش ّْ ٌ
ً
ً ً ً
الحياة،فب ٍع ىد تى ىم ُّز ً
اؿَّ 2
الد ٍكلىة،
الد ٍى ير ك ٍابتى ىس ىم ًت
ىد ى
اـ ريبكع ٌ
ى
ؽ الٍ يم ٍجتى ىمع الركاندم،كساد اال ٍنح ىبلؿ ٍاأل ٍىمن َّي التٌ ٌ
الص ً
كس ً
اعيان ً
اجتًم ً
ً ً
ً
إح ىدل ُّ
كديِّا كأيفيًقيِّا
ياسيان؛ ىب ًؿ َّ
اع ىدة ىع يم ى
ىص ىب ىح ٍ
ت جميكرية رك ٍاندا ٍ
أ ٍ
الد ىكؿ النِّاشئىة كالٍ يمتى ىماس ىكة ٍ ى
المن ً
ً
ً
ً
قطاعات ٌ ً
ً
المية ،سكاء
في ىشتَّى
ىص ىب ىح ٍ
صات ا ٍل ىع ٌ
كمجاالت الحياة ،حتٌى أ ٍ
ت ىم ٍكض ىع ىج ىد وؿ في ى ٌ
الد ٍكلة ى
ضمار ،ىنرل كثي انر ًمف التٌع ً
ً
ميقات َّ
الدكلية
ى ٍ
ٌ
السياسية منيا كاالقتصادية كاالجتماعية .كفي ىذا الم ٍ ى
ً
جاح
م-خاصة في تى ىحسُّنًالرعاية ّْ
الن ً
ىض ىح ٍ
الص ٌح ىية الٍ يم ٍذ ًىؿ ك ٌ
بً ىشأٍنًيا) ىرك ٍاندا( أ ٍ
ت يمتىبايً ىنةن ىب ٍيف ىرٍك ًعة التَّقى ُّدـ التٍَّن ىم ًك ٌ
1

ماجستير في اإلدارة المالية كاتب كباحث اقتصادم الجامعة اإلسبلمية العالمية بماليزيا-ككااللمبكر

2
حاؿ إلى ىح و
مب ،انتقؿ مف و
اؿ) .انظر قامكس المعاني(
 -ىدا ىؿ :دار ،ان ىق ى
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ً
تماعي ا ٍلم ٍد ًىش -كب ٍيف لقىمع الس ً
التماسؾ ًاال ٍج ً
ً
الرئًيس
االقتصادم ا ٍل يم ٍب ًير ك
ّْياسي ٍ
ٌ
ى ى ٍ
ّْالمزيعكمفي ىع ٍيد ٌ
ٌ ي
ً 1
فإف مؤ ّْشر ً
ً ً
ات التٍَّن ًم ىي ًة تىٍرًكم ًق َّ
ىكا ىغ
دانتًو ب ي
صةى
ام ٍو"  PaulKagameكا ى
ط ًرؽ يم ٍختمفة.كفي الكٍقت ىذاتو َّ ،ي ى
التَّ ىغيُّر ً
ض ىؿ حاالن ًم ىف
ام ًة في التَّ ٍعمًيـ ك ّْ
يش َّ
الص َّح ًة الٍ ىع َّ
ات الٍيى َّ
ى
حي ي
الرىك ٍانًديُّكف فترةن
ث ىي ًع ي
ام ًة ك ًاالقٍتصادٍ ،
أطكؿ كأفٍ ى
صادي ً
ية ًاالقٍتً ً
اح ً
النَّ ً
ت نسبة
َّة يم ٍن يذ أ ٍكثىىر ىم ٍف عشريف) (20عامان ،كلى ًك ٍف ىم ىبل ًم ىح الٍفىقٍ ًر ال تىز ي
اؿ حقيقةنقائمةن؛ إ ٍذقي ّْد ىر ٍ
ت ىخطّْ الٍفىقٍر بًػ %39.01عاـ  2015حسب ككالة المخابرات المركزية األمريكية
ُّ
الس ٌكاف الذيف يعيشكف تى ٍح ى

" يب ٍك ٍؿ

اد بالتٌ ُّ
تكف" BillClinton2ك"تيكًن ٍى
الن ىجاح التٍَّن ىم ًكٌيمركاندا يك ّّؿ ًم ٍفً " :ب ٍي ٍؿ ًكمً ٍي ين ٍ
ناحي وة أ ٍ
يخرل،أ ىش ى
قدًـ ك ٌ
) .(CIAكًم ٍف ى
ً 3
الدكلي"،The World Bankكأثٍ ىنكاٍ عمى نجاح ً
ً
ات ركاندا في الٍ ىكٍق ًت الذم يي ىؤ ّْكد
ى
ٍ
بم ٍي ٍر"  Tony Blairك"البنؾ ٌ ٌ
عارضةى السياسيَّةى كتيقي يّْد يح ّْريَّةى التٌ ٍعبير ،كما
اء يحقيكؽ اإلنساف عمى ٌ
فيو ين ىشطى ى
أف ركاندا كثي انر ما تى ٍق ىم يع الٍ يم ى
ً
اع القائـ فى جميكرية الككنغك الديمقراطية المجاكرة.
ىأد يانكا -أيضان -ىد ٍكىر
الحككمة في ّْ
الصر ً
ً
كتيثًيرج ىدالن قي ٍدرةي النّْظى ًاـ -الٌذم انتيًق ىد بًسب ًب انتًي ً
اكات يحقيك ً
ب اجتماعية
ؽ اإلنساف -عمى تحقيؽ ىمكاس ى
ىى
يى
ى
بالنسبة لخبراء التنمية .كقاؿ الخبير ًاال ٍقتً ً
ً
م في جامعة
صاد ُّ
مسائؿ صعبةن
كاقتصادية ممحكظة،كتي ٍعتىىب ير ى
ي
ً
إع ً
ً
ً
كر ٍؾ" ًكٍل ىي ٍاـ ٍإي ٍس ٍترلًي"َّ :William Easterly 4
لمقيادة
الفض ًؿ
الكثير مف
طاء
ٍ
أف المراقبيف ىي ًميميكف إلى ٍ
يكيي ٍ
نٍ
ً
تحًقي ً
مف يح ٍكميـ،
خاصةن عندما
ائية،
ؽ
حد ى
يككف التٌقى ُّد يـ قد ى
الر ٍغًـ ٍ
أج ًؿ ٍ
مف ٍ
الحالية ٍ
ي
مكاسب ٍإن ىم ٌ
ى
ٌ
ث عمى ٌ
آخر.
بسببو ى
ٍ
كلي ىس ى
ً ً
ً
ً
ً
ً
يس ًة
كفي ما
تصادي ًة َّ
تماعي ًة ك ًاالقٍ
ٌ
ب ىب ٍعض البيانات المتعمقة بً يم ىؤ ّْشرات التٌٍنمية اال ٍج ٌ
ضال ىكات ي
يمي،سي ٍع ًر ي
ى
الرئً ى
صمى وةبالمكضكع .كذلكمًتىسمً ً
يخرل ىذاتي ً
و
ً
قاع ً
ىلدكلة ركاندا ،مأخكذةن ًم ٍف ً
بيانات ا ٍل ٍبن ًؾ َّ
يط
دة
ٍ
ٍ ي
الدكلي ،كمؤسساتأ ٍ ى
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ض ً
َّ
اليامة في جميكرية ركاندا عمى مدل
صاءات َّ
الر ٍس ٌ
بع ي
الض ٍكء عمى ما تى ٍكشفيوي ٍ
اإل ٍح ى
مية عنالتَّ ىغيُّرات ٌ
ً
الماض ىي ٍيف.
الٍع ٍق ىد ٍي ًف

1

 -پكؿ كاغامو /كاگامو /كاجامو :مف مكاليد  23أكتكبر  1957ـ ،متزكج كأب ألربعة أبناء ،عسكرم كسياسي محنؾ ،ىك الرئيس السادس

ركاندا منذ  24مارس  2000درس كتعمـ في أكغنده ،كمف ثـ اشتغؿ في جيشيا كترقى حتى أصبح رئيس المخابرات لرئيس )يكيرم مكسفيني(

كالحالي لجميكرية
Yoweri

 ، Museveniثـ رجع ركاندا كانخرط في العمؿ السياسي في العاـ 1990ـ .شيدت الببلد في فترة حكمو نمكا قكيا في المؤشرات الرئيسة) .مكسكعة بريتانيكا(

 - 2كيمياـ جيفرسكف كمينتكف )  19أغسطس  ،( 1946رئيس الكاليات المتحدة األمريكية
كر ركزفمت كجكف كينيدم  .تكلى الرئاسة بعد نياية الحرب الباردة  .كىك زكج كزيرة
عام ٍي  1993ك ، 2001يي ىع ُّد ثالث أصغر رئيس لمكاليات المتحدة بعد ثًيي ي
كد ٍ
ى
الخارجية السابقة األمريكية كالمرشحة السابقةالنتخابات الرئاسة األمريكية "ىيالرم كمينتكف"( www.biography.com) .
ات رئاسي وة متىتىالًي وة ،كما أر ً
لثبلث فتر و
ً
ب اٍل يعمَّاؿ
 - 3تكني بمير )  6مايك  ،( 1953رئيس كزراء المممكة المتحدة مف عاـ  1997إلى عاـ  2007كذلؾ
ىس ح ٍز ى
ى ى
ي
الثاني كاألربعكف ،انتخب لفترتيف رئاسيتيف متتاليتيف بيف

البريطاني منذ عاـ 1994كحتى . 2007كىك يعتبر أصغر مف تكلى منصب رئيس الكزراء منذ عيد ركبرت جنكنسكف الذم تكلى الحكـ عاـ  ، 1812شغؿ أيضان عدة
مناصب منيا المكرد األكؿ لمخزنة ،ككزير الخدمة الشعبية ،كعضك البرلماف البريطاني لمنطقة سيجفيمد في شماؿ شرؽ إنكمت ار) .مكسكعة بريتانيكا(

44

 -كيمياـ راسؿ إيسترلي )  7سبتمبر  :( 1957اقتصادم أميركي متخصص في التنمية االقتصادية ،كىك أستاذ االقتصاد في جامعة نيكيكرؾ ،المدير المشارؾ

لمعيد بحكث التنمية بجامعة نيكيكرؾ.زميؿ قديـ في مكتب البحكث كالتحميؿ االقتصادم لمتنمية )  ( BREADمف جامعة ديكؾ  ، DUKEكزميؿ غير مقيمفي معيد

برككينغز )( Brookingsفي كاشنطف العاصمة .إيسترلي ىك محرر مشارؾ في مجمة النمك االقتصادم .كمؤلؼ لثبلثة كتب ،كىي :طغياف الخبراء :االقتصادييف

كالدكتاتكرييف كالحقكؽ المنسية لمفقراء )  ،( 2014عبء الرجؿ األبيض :لماذا ؟ ) ،( 2006كاألخير "السعي اليائؿ مف أجؿ النمك :مغامرات االقتصادييف السيئة في

المناطؽ االستكائية" )( www.williameasterly.org) .( 2001
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الس َّك ًان ٌية ()PopulationDensity
ال ىكثىاف ية ُّ
َّ ً
 11.5مميكف نسمة .كىذا ما يضعيا
حكالى ٍي
حي ي
تي ٍعتىبر ركاندا بمدان صغي انرٍ ،
ث ىي ٍبمغ ىع ىد يد يسكانو ى
بيفغينيا1كتشاد 2عمى جداكؿ التّْ
اني .كما ارتفع متكسط العمر المتكقٌع ًم ٍف أ ىق ٌؿ ًمف  48سنة في
ك
الس
ُّ
اد
د
ع
ٌ
ى
ٍ
ٌ
َّ
ً
ً
كف
كلكف يم ٍن يذ الثٌمانينات ظمت نسبةي األ ٍ
عاـ  2000إلى أ ٍكثىىر ًم ٍف  62سنة في عاـ ٍ ،2011
طفاؿ يد ى
ُّكانًيةى ًقد ارتىفعتٍب ىش ٍك وؿ ممٍح و
الخامسةى عشرة مستىًقرةن نًسبًيِّا بًنًسب تىتىراكح ب ٍيف %40كً .%50
لك َّف الكثافةى الس َّ
كظ،
ي
ى ى ىي ى
يٍ ٌ ٍ
ٍ ى
2
ففي ً
عاـ 1980كاف ىناؾ ىما ييقى َّد ير بً ىن ٍح ًك  208ىش ٍخص ًل يك ٌؿ ًكيمي ٍكًمتٍ ور يمربَّع) (Km؛ ىب ٍي ىن ىما كاف في عاـ
عد يدىـ  452شخصانلكؿ كيمك متر مربع .كبحمكؿ عاـ
 1995،230شخص ،كبحمكؿ عاـ  2011بمغ ى
يش ما ي ٍقر ً
ص ىو
السكاف في
كرة يمتى ازيً ىد وة ،ىح ٍي ي
ث ىي ًع ي
ىي ي
ىص ىب ىحتٍركاندا –أيضا -ىح ى
2012أ ٍ
ب م ٍف  %20مف ٌ
ض ًريَّةن بً ي
ض ًريَّة ،يمقىابً ىؿ%8في عاـ  1995ك %5في عاـ .1980
ى
الح ى
المناطؽ ى
ً
السريع ()RapidGDPGrowth
ني يم يكالنَّات ًج الٍ ىم ىحمِّ ٌي ٌ
ً
مالي
ىح يد أ ٍكثىير
الرك ٍان ُّ
يي ٍعتىىب ير ً ٍ
حي ي
االقتً ي
ث ىس َّج ىؿ النَّاتً يج المحمً ُّي ٍ
االقتصاديات ين يم نكا في المنطقةٍ ،
دم أ ى
صاد ٌ
اإلج ٌ
طأىفي عاـ  2016لً يي ىس ّْج ىؿ نً ٍس ىبة
ام ٍي 2012ك2014ـٌ ،إال أ ٌىنوي تىىبا ى
) (GDPين يم نكا قى ٍد يره  %8ى
سن ًكيِّا ٍبي ىف ىع ى
الدكلي )International Monetary Fund (IMFاستًمرًاريَّةى ًاال ً
كؽ ٌ ً
نخ ً
فاض
ند ي
صي
قى ٍد يرىىا ،%96كتى ىكقٌع ي
ٍ ٍى
الن ٍقد ٌ ٌ
ً ً
أف ىذا النُّ يم ىك الس ً
يعكاف
الص ي
ندكؽ ٌ
كح ى
عام ٍي  2017ك  2018إلى نسبة  .%6ى
َّر ى
سب ما ذكره ٌ
ل ىيصؿ في ى
اعة التَّ ٍح ًكيمًي ً
الص ىن ً
الزر ً
الخ ىدم ً
باإل ٍن ىش ً
ات ك ّْ
ات التٌ ٍعًديف.
اعة ك ّْ
ٍ
َّة،في الكقت الذم تباطىأ ٍ
ىت فيو صادر ي
مدفي ن
كعا ًٍ ى
اءات ك ى ى
)البنؾ الدكلي(2018 ،

َّالت ا ٍلفى ٍق ًر ()Poverty Rates
يم ىعد ي
ت خطّْ الف ٍق ًر ًم ٍف %57عاـ 2005ـ إلى  %45عاـ2010ـ ،كىذه نسبة
ضٍ
ت نً ٍسبةي الذيف ىي ًعيشكف تى ٍح ى
ٍان ىخفى ى
بكض ًع الببلد كظركفيا ً
يبا ىي ًعي يشكف
ت بيا ،كمع ذلؾ ما يزاؿ
القاس ىي ًة التي َّ
ي
مر ٍ
كبيرة يمقارنةن ٍ
نصؼ السُّكاف تقر ن
ً
النس ً
كف عمى  1.25دكالر فقط في اليكـ)البنؾ
بة ًمف ُّ
الٍفىقٍرٍ ،
الس ٌكاف ىيعي يش ى
عرفو البنؾ الدكلي بأىنَّو تمؾ ٌ ٍ
حيث ٌ
الدكلي.(2018 ،
ً
يـ ()Health&Education
ِّ
الص َّح ية ىكالتَّ ٍعم ي
ً
طفى ً
اؿ
ت ركاندا
َّات األ ٍ
ضٍ
ئيسة كالتعميـً .إذ ى
ٍأبيى ىر ٍ
ت ىكًفي ي
انخفى ى
العالمبنجاحيىا في تحسينيالممؤشرات الصحية الر ى
ى
ام ً
الخ ً
حي في عاـ  1998إلى  55حالة كفاة في عاـ
سة ًم ٍف  230طفبلن لكؿ  1000مكلكد ٍّ
كف ًس ّْف ى
يد ى
 .2012كما انخفضت كفيات ُّ َّ ً
و ً ّْ
و
حي في عاـ  1998إلى أقى ّْؿ
الرض ًع م ٍف  120حالىةي كفىاة ل يكؿ  1000ىم ٍكليكد ٌ
إنجاز كبًير جعمىيا تىستى ٍح وكيذ عمى الٍمر ً
ًم ٍف 40حالةي كفى واة في ً
اك ىز ٍاأليكلىى عمى يم ٍستكل
عاـ  ،2012كىذا
ه ه ىى ى ٍ
ى
ى
ةبع ىد ٍأنتى َّ
ت عمى ىج ىاراتًيا.
قد ىم ٍ
ا ٍلقى ٌار ٍ

1
2

 -عدد سكاف غينيا 12.4مميكف نسمة ،تقديرات ) ،( 2016حسب بيانات البنؾ الدكلي

 -عدد سكاف تشاد 14.45مميكف نسمة ،تقديرات ) ،( 2016حسب بيانات البنؾ الدكلي
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ً ً ًً
أف ركاندا تيٍنًف ي ً
ات ً
ً
الدكليإلى َّ
الص َّح ًة
البنؾ
طنًٌي ًة عمى ّْ
الك ى
اء ي
ير ٍ
ؽ ىمبال ىغ ى
ٌ
ص ى
إح ى
كتيش ي
ض ٍخمةن م ٍف ميزانيَّتيا ى
ت ىن ٍحك%24مف مجمكًع ً
اإل ٍنفىا ً
الص َّح ًة ك%17لمتعميـ.
الحككًم ٌي إلى ّْ
ؽ ي
كالٌ ٍ
تعميـ .كفي عاـ  ،2011ىكجَّيى ٍ ى
ً
كاؤىا -خطٌةن يم ٍح ىكمة ًم ٍف أجؿ تكسيع في ىرص االلتحاقبمؤسسات
ض ٍ
كم ٍن يذ عاـ  2012ىك ى
عت ركاندا  -ك يش ىر ي
ي
التعميـ في جميع أنحاء البمد ،كاآلف تي ىع ٌد ركاندا ًم ٍف أفٍ ً
اء في أفريقيا جنكب الصحراء الكبرل
ضؿ الدكؿ ىأد ن
دؼ اإلنمائيَّمف أجؿ الحصكؿ عمى التعميـ االبتدائي الشامؿ ،حيث بمغ
في مجاؿ التعميـ ،إ ٍذ حقَّقى ًت الٍيى ى
م ٌ ً ً
المس ٌجميف في المرحمة االبتدائية )  1.2مميكف(
الصافي بالمدارس ،%97كبمغ عدد التبلميذ ى
عد يؿ اال ٍلتحاؽ ٌ
ي
يبا .كمع ذلؾ ،ال يزاؿ الكصكؿ العادؿ مف بيف فئات األطفاؿ الضعفاء مسألة رئيسة؛ فاألطفاؿ
تقر ن
الٍمعكقكف عمى سبيؿ المثاؿ ،يمثّْمكف ٌ ً
المس َّجميف
أقؿ م ٍف كاحد في المائة ) (%1مف العدد اإلجمالي لمتٌبلميذ ى
يى
ي ىٌ
أى ً
ض ّْي قي يدمان في ً
أج ًؿ الٍم ً
داؼ التنمية المستدامة الجديدة ،في ًظ ّْؿ ىذه
تنفيذ ٍ
في المرحمة االبتدائية،كًم ٍف ٍ ي
اإلنجاز ً
تحتاج إلى
ات المثيرًة لئلعجاب في الكصكؿ إلى التعميـ االبتدائي إلى ىذه الدرجة؛ فإنيا اآلف
ي
يادات مماثً و
َّة تيقابًميا ز و
ضنًي و
يج و
مة في قطاع التٌعميـ قبؿ االبتدائيالذيكانت نسبة تبلميذه  %13فقط ،فمازاؿ
يكد يم ٍ
يى
يحتاج إلى تحسينات كبيرة في الجكدة كالكفاءة في جميع أنحاء الببلد).الٍيكًن ً
يؼ(.1
يس ٍ
ي
جدكليبيف كفيات األطفاؿ (لكؿ 1000كالدة حية)

المصدر :قاعدة بيانات البنؾ الدكلي

ً
ً
ساكاة ( )ReducingInequality
ى
الح ُّد م ٍف ىع ىدـ الٍ يم ى
منالٍبرلىمانًييف تقٍ ًر ً
ًً
ت ركاندا يخطيك و
ّْساء،
ىخطى ٍ
ات كبيروة ٍ
ن
أف %64ى ى ٍ ى ٌ
نح ىك تحقيقالمساكاة بيف الجنسيف  -إ ٍذ ٌ
يبا م ىف الن ى
مة القائً ً
قد ً
ت ركاندا في يم ّْ
%22مف أعضاء
اء أقى َّؿ ًم ٍف
حي ي
ض ىع ٍ
ث تي ىش ّْك يؿ ٌ
مة العالميةٍ ،
كىذه ٌ
الن ٍس ىبةي ىك ى
الن ىس ي
الذ يك ً ً
عدد ُّ
اإل ىن ً
البرلمانات في ٍأنح ً
عد ىد ًٍ
اء العالىًـ تى ٍقريبان .كما َّ
يف في المدارس االبتدائية.
اث
يفكؽ ى
ي
أف ى
كرىك يم ىعمّْم ى
ى
ينإناثان ) يمقىابً ىؿ %21عاـ  .(2000كفي التَّ ٍعمً ًيـ ا ٍل ىعالًي
َّ
فإف أ ىق َّؿ ًم ٍف %28مف المعمّْ ًم ى
أما في المدارس الثانكية ٌ
1

https://www.unicef.org/rwanda/education.html : Unicef, Rwanda -
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ً
ّْس ًكيَّةي
تىٍبمي يغ ن ٍس ىبةى ا ٍل يم ىد ّْرسات %16فقط ) يمقىابًؿ  %10عاـ  1999ك %5عاـ  .(1990كىذه المشاركةي الن ٍ
صاد ٍّ ً ً
العالًية م َّك ىن ًت السَّي ىّْدةىالرك ٍانديةى ًم ٍف تحقيؽ تىقى ُّدوـ ًا ٍقتً ً
ىص ى ً ً
الريج ًؿ ً
أساسيان في
شريكان
ٌ
م حقيق ٍّي ،كأ ٍ
ٌ ٌ
بحتبًج ىك ًار ٌ
ٌ ى
صاد الٍكطىنًي لًمٍك ً ً
ىد ٍحرج ًة عجمى ًة ًاالقٍتً ً
اؼ ُّ
ص ّْ
الد ىك ًؿ الٍ يك ٍب ىرل.
ىى ىى
صكؿ بًو إًلىى ىم ى
ى ٌ ي
شاركة النّْساء في برلىم ً
ً
انات الٍ ىعالىًـ)أفضؿ  10دكلة(
قائمةه تيىب ٌيف نً ٍسبةى يم
ى
ىٍ ى

المصدر :االتحاد البرلماني الدكلي

اد عمى الٍ ىم يعكنى ًة ( )Aid Dependence
ًاال ٍع ًت ىم ي
ً
ًً ً
َّ ً
ً ً ُّ ً
ً
ثير ًم ٍنيىا
ماد الٍ يمفٍ ًرط عمى الٍ ًم ىن ًح كالٍ يم
ساعدات ٌ
ىي ًاال ٍعتً ي
الد ٌ
كلية ،ك ىك ه
إف م ٍف أ ٍك ىبر يم ٍعضبلت الد ىكؿ ٍاألفٍريق ٌية ى
أف تمؾ البر ً
ًً
ً
ض الٍ ً
ً ً
ً
الر ٍغ ىـ ًم ٍف َّ
امج في
ى
ب ىر ٍغ ىبات المانح ى
برام ىج ىح ىس ى
كم ىكجَّيان ل ىد ٍعـ ٍ
يف ،عمى ٌ
بع ً ى
ىيأٍتي ىم ٍش يركطان ي
ً ً
األح ىي ً
بع ً
الغالب ال تي ٍس ًي يـ بً ىش ٍك وؿ يم و
كبكتى ٍختىًفي ٍبي ىف
ض ٍ
باشر ٍأك حتٌى ٍ
اف تىيذ ي
غي ًر يمباشر في تىٍنمية ا ٍلبًبلد ،كفي ٍ
1
ط يب ًك ًط ٌية.
يب
يخ ي
اد ًة ك ىش ىبكاتً ًي يـ ٍاأل ٍ
بعض القى ى
ي
كج ىبلبً ى
بً ىدؿ ى
عندما ب ىدأ ً
و
ً
فقد ٍاز ى ً
كلىـ تىٍنج ركاندا ًم ٍف ىذه اإلشكالية ٍأيضانً ،
بلد
دات
ىت الٍبً ي
ساع ي
الخارجية ب ىش ٍك وؿ ممٍ يحكظ ٍ ى ى
ٌ
دادت الٍ يم ى
ٍ ي
ً
اإلير ً
ً
ناء ىنفٍ ًسيا بع ىد ٍاإل ً
بإعادة بً ً
ً
كبير ًم ىف ًٍ
المساعدات
الحككمي ًة يأٍتي ًم ىف
ادات
بادة
ٌ
ٌ
ٍ
الجماعية ،كال ي ازلي يج ٍزهء ه
ض لًمتَّقىمُّ ً
بات
البنؾ
َّدًد ىيرل
ي
أف اقٍتً ى
كلية ،كالذم قي ّْد ىر بنً ٍس ىب ًة  .%40- 30كفي ىذا الص ى
ٌ
صاد ركاندا يم ىع ٌر ه
الدكلي ٌ
ٌ
الد ٌ
ًً
ض النُّ يم ٌك إلى  %4.7في
االقتصاديةبسبب اعتمادىعمى المساعدات الخارجية بالنسبة المذككرة آنفان ،إذا ٍن ىخفى ى
عف خمفية مز ً
ً
اع ىـ في تقر و
يمًـ المتَّ ًح ىدة في عاـ
المانحيف
عاـ  2013يب ىع ٍي ىد ىح ٍج ًب بعض
المساعدات ٍ
ى
ير لؤل ى
ى

1

المنزؿ )لباس رسمي( كيتىككف عادةن ًم ٍف ًقطع ٍتيف أك ً
ً
ثبلث ًقطى وع)قامكس المعاني(
ب ييٍم ىب نس خارج
 ًب ىد هؿ /ب ٍدىال هت :ىج ٍمع ب ٍدلى وة ،كالب ٍدلى ية ٍثك هٌ ى ٌي
ى

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

207

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

 2012بً َّ
استى ٍدرىك ًت
تد ىع يـ
أف الحككمةى ٍ
الرًش ى
يدةى ٍ
يف في جميكرية الككنغك الديمقراطية .إال ٌ
المتمرًد ى
أف اإلدارة ٌ
ٌ
ً
أف تىضع تك يازىناتوبل ٍقتً ً
الد ٍخ ًؿ ً
مصادر َّ
كغيرىا مف إجراءات.
صاد ىىا ،كتىىن ُّكعان في
ٍاأل ٍمر،
ٍ
كحاكلت ٍ ى ى
ً ً
الزراع ًة ً ً
ً
ص ًاد الٍ ىم ٍع ًرًف ٌي (
م ىف ِّ ى ى ي
الب ىدائيَّة إلى االقٍت ى

Agriculture

FromPrimitive

)totheKnowledgeEconomy
ً
يعيش حاليان ىن ٍح ىك ً %83م ٍف يس َّك ً
الزراعة في الدرجة األكلى ،حيث
اف ركاندا -البالغي
ي
قائـ عمى ٌ
صي
اقٍت ى
اد ركاندا ه
%70منيـ يعممكف في زر ً
اعة
الر ًيف ٌية ،كما زاؿ أ ٍكثىر مف
عد يد يى ٍـ 10.5مميكف نسمة -في المناطؽ ّْ
ى
1
ً
ً
تغيً ً
ير ىذا
كؿ
كلكف
ً
عت يخطىطان
بقيادة الرئيس " يب ٍ
عزىم ًت الحككمة عمى ٍ
ض ٍ
كاغام ٍو" ى
الٍ ىكفىاؼ ٍ .
فك ى
الكضع ،ى
قائـ عمى الزر ً
تصاد و
ٍتنم ًكيةن تيدففي المدل الطكيؿ إلى تحكيؿ اقتصاد ركاندا ًم ًف ا ٍق و
اعة يذك َّ
الد ٍخ ًؿ
ى ٌ ٍ
الخ ىدماتًبحمكلعاـ ،2020معمر ً
ً
و و
المن ً
خف ً
اعات الٍ ىم ىدل
كم ىك َّجوه ىن ٍح ىكانتاج الس ً
ّْمع ك ى
ٍ
ى يى
ض إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة ي
عد ًؿ َّ ً ً ً
المتكسط ،كالٍ ًحفى ً
اظ عمى متكسط يم َّ
ككمة.
ٌ
الد ٍخؿ ل ٍؤلىفٍراد كالٍ يح ى
ياح ية كا ٍلفى ىع ًال َّيات ()TourismandEvents
ِّ
الس ى
يرة تىزايدان في مع َّد ًؿ السّْياحة ،فى ًكٍفقان لما ىذ ىكرتٍو أرقىاـ ً
ً
ت رك ٍاندا في الس ى ً
الدكلي ،ىما ىي ٍق يريب ًم ٍف
البنؾ ٌ
ىش ًي ىد ٍ
ى
َّنكات ٍاألخ ىً ي
يى
ى ي ٍ ي
ؼ)  (620000سائً وح قى ٍدكفى يدكا عمى رك ٍاندا في ً
ًستُّ ًم ىئةى ً
اؼ
أض ىع ى
ركف ألٍ ى
عاـ  ،2010تقريبان ما ييمثّْمي ًستَّةى ٍ
ى
كع ٍش ى
ى
آال و
ؼ كًم ىئةى ىسائً وح ) (105,000في عاـ 2000ـ.
الٍ ىع ىدد المسجؿ ىخ ٍم ىسةي ى
السياحة فىحسب؛ بؿ ج ىذ ً
ً
بت ركاندا انتً ىباهى المشاىير ًم ٍف رجاؿ األعماؿ
كلى ٍـ ىيتكقىؼ األ ٍٍمر عمى
ى
ى

2
يارتىو الرسمية لركاندا في
ّْيف كا ٍل يم ىمثّْميف ،فقى ٍد أ ٍ
كا ٍل يم ىغن ى
ىعمىف " ىجاؾ ىما "  - Jack Maرجؿ األعماؿ ٌ
الصيني ز ى
الدك ً
ً
ً
لة
استًثٍمارية يم ٍم ًك ىنة .كما أ ىش ى
شير يكليك الجارم ،كذلكمدعـ ال ٌشباب كا ٍل ىب ٍحث عف في ىرص ٍ
اد بً ٍإن ىجازات ٌ ٍ
الٍم ىغنّْي األمر ً
كف"Akon3في زيارتو األخيرة لركاندا يم ىشاركان في يم ٍؤتمر
يكي ذك األصؿ السنغالي الشيير " إً ٍي يك ٍ
ٍ
ي
) (YouthConnekt,LightingAfricaInitiativeفي الفترة  21- 19يكنيك 2017ـ في العصمة
إف رك ٍاندا ىج ىعمتٍ ىنا نفٍتى ًخ ير بًأىنَّ ىنا أىفى ً
ىعمى ىف قائًبلنَّ ":
ارقىة".
الركاندية ،فأ ٍ
ات كا ٍلفىعالً ً
بمت العاصمةي " ًكي ىغالًي" ٍأنكاعان ىشتَّى ًمف ا ٍلمؤتمر ً
ات كالفىعالًيات ،فقد ًاستى ٍق ً
عف المؤتمر ً
يات
ٍ
أما ً ٍ
ى
ى
ى يٍ ى
ٌ
ب في م ً
كالندكات ىكًكىر ً
ا ٍل يم ٍختمفىةَّ ،
نص ُّ
أغمىيبيا
جاؿ التٌٍن ًمية كالتَّ ٍ
اف ٍ
ط ًكير كتىىب ي
اد ًؿ ا ٍل ىم ٍع ًرفىة ،ك ىك ى
ش ا ٍل ىع ىمؿ ،يجمٌيا ىي ى
ى

العشركف لً ًبلتّْ ىح ًاد
يغالًي ا ٍلًق ٌمة السابعةى ك
اب كالمرأة كالطّْ ٍفؿ .ففي العاـ 2016
استضافت ًك ى
ٍ
يستى ٍي ي
ى
دؼ ال ىش ىب ى
ٍ

اؼ :ىي زراعةه تعتى ًم يد عمى ًاال ٍكتًفا ًء َّ
ً ً
ط ًعم ًة الٌتي ت ٍك ًفي ًيـ إل ٍ ً ً
ً - 1زراع ية ا ٍل ىكفى ً
يـ .كت ٍشتى ًم يؿ ىم ٍزىرىعةي اٍل ىكفىاؼ
الذاتًي ،كيي ىرّْك يز فييا المزارعكف عمى زراع ًة ٍاألى ٍ
ٍ
ى ى
يـ كعائبلت ٍ
ط ىعاـ ٍأنفيس ٍ
كيتـ اتخا يذ ق ارر ً
عاـ ن ٍف ًسيا ك ًكسائًيا ًخ ىبل ىؿ ً
ط ً
ً
ً
و
ً
ً
ات الزراعة مع األخ ًذ في االعتبار ما
إل
ة
ر
يس
أل
ا
يا
تحتاج
التي
انات
ك
الحي
ك
المحاصيؿ
ف
م
ة
كع
م
مج
عمى
اٍل ىعا ًدٌي ًة
العاـُّ .
ٍ
ٍىي
ي
ى
ى
ٍي
ً
ً
ً
ستحتاجو األيسرةي ًخ ى ً
أس ىع يار السُّك ً
المقاـ الثٌانًيً ) .كي ًكيبي ًد ىيا – المكسكعة الحرة(
ؽ في
األك ًؿ ،ثيَّـ ٍ
بلؿ اٍلعاـ القادـ في المقاـ ٌ
ٍى
2
صينيً -
ماؿ ً
ً
أع و
و
ظ ىير عمى
آس ىي ًك ٍّ
م ىي ٍ
 ىج ٍي ،يمؤسسمجمكعة شركات تجارية ناجحة عمى شبكة اإلنترنت ،ك ٌأك يؿ ر يج ًؿ ٍ
ٌ
اؾ ىما )  15أكتكبر :( 1964رجؿ أعماؿ صين ٌ
يك ً
صب الرئيس التنفيذم سابقالمجمكعة " عمي بابا " التي أن ىشأىىا كالتي تممؾ كذلؾ المكقع التجارم عمي إكسبريسً ) .ك ً
من ً
ًغ ً
يبيد ىيا –
بلؼ مجمَّ ًة"فكربس األمريكية" .ىش ىغ ىؿ ٍ

المكسكعة الحرة(.

3
كف أك إي يك ٍف  ، 1973) : Akonالسينغاؿ( ىك مغنيراب ،كاتب كمنتج أغاني ،رجؿ أعماؿ أمريكي الجنسية ،سنغالي األصمي ،مف انجح مغنيف الػ
 إي يك ٍالقرف الحادم كالعشريف ،إجمالي دخمو ما يصؿ إلى  30مميكف دكالر كفقا لمجمة فكربسً ) .كي ًكيبي ًديىا – المكسكعة الحرة(
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ً ً
ً
ًٍ
صادية،
اإل ٍف ًر ًيق ّْي بتاريخ  ،2016/07 /17كالذم ينكًق ىش ٍ
ت فيو أ ى
ياسية كاال ٍقت ٌ
الس ٌ
ىى ُّـ قى ى
ض ىايا ا ٍلقى ٌارة ٍاأل ٍمنية ك ٌ
كميى ىاراتًو الٍ يمتىىن ّْك ىعة في ًٍ
الح ٍب ىك ًة
ت الشباب الركاندم قي يد ىراتًو ٍ
كمف خبللو أثٍ ىب ى
اإل ىدارة الٍفىعَّالة ىك يح ٍس ًف ى
المختىمفة ى
الرؤية الركاندية الٍك ً
ً
اض ىحة لًمٍ يم ٍستى ٍقبؿ ،إ ٍذ
ت فتىاتىاف ىم ٍقطى ًعيَّةنًافٍتًتىاحيَّةن ًا ٍختىىزلى ٍ
الص ٌدد قٌ َّد ىم ٍ
ت ِّ ٍ ى
كالتٍَّنظيـ ،كفي ىذا ٌ
ى
الرؤية كالٍي ً
دؼ كًم ٍف ثىَّـ
اف لًتى ٍك ًح ًيد ُّ
كجيةن لمدكؿ األفريقية ٌ
آف ٍاأل ىك ي
بأنيقد ى
ض َّم ىف فٌ ٍحكاىا رسالة كاضحةن يم ٌ
تى ى
ى
الش ً
ً
يد القىارًة األفريقية ،كال مجاؿ لمتنافس بيف دكليا ،كانما تى ٍس ىعى لًمتٌكام ًؿ الٍ ىحًق ًيق ّْي ك َّ
امؿ .كىناؾ سمسمةه
ي
تكح ي ٌ
ٍ
ًمف الفىعالياتًالحي ًكي ًةا ٍلمج ٍدك ً
لة لمعاـ المنصرـ ،2017كىي مبينة في الجدكؿ أدناه.
ى ى ٌ
ى ٌ يى ى
صكرة تذكارية لرؤساء أفريقيا أثناء القمة الػ  27لبلتحاد األفريقي  -ركاندا

المصدر :مكقع مجمة www.jeuneafrique.com

جدكؿيبيف بعض الفعاليات التي ستقاـ في رزاندا لمعاـ 2017
Events in Kigali, Rwanda 2017
DATE
Thu, Jul 6,

2017

Tue, July

25, 2017

EVENTS
PARTY SAVING SCHEME
IAES RWANDA EDITION

Thu, July

10 TYPES OF INNOVATION

27, 2017

WORKSHOP

Fri, Jul 28,

MY IMAGINATION IS MY

2017
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#
1
2
3
4

209

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

COMPETITION
Sun, August
6, 2017
Tue, August

8, 2017

Thu, Sep

28, 2017

Mon, 6 Nov
2017

JOBLESS IN AFRICA
TEST 2

5
6

7 EAST AFRICA INTERNATIONAL
ARBITRATION CONFERENCE

IAPC CONGRESS

8

المصدر :إعداد الكاتب باالعتماد عمى المكقع
www.eventbrite.fr
ستىقٍ ىبؿ ()FutureAspirations
تىطىمُّ ىعات الٍ يم ٍ
ؽ ىلدكلًة ركاندا ،كفي ىذا ً
و ًو
ً
ً
الم ٍنكاؿ
إف يك ٌؿ تمؾ الٍ يم ىؤ ّْشرات الٌتي ى
ٌ
كم ٍش ًر و ٍ
سبؽ ذ ٍكرىا تيىب ٌشر بً يم ٍستىقٍ ىبؿ ىكاعد ي
ً
ً ً
استمر الكضع عمى ىن ٍف ًسيذه الكتيرة اإلنمائية عف قر و
يب
يف إلى ىأنوي إ ىذا
َّ
كمراقبكف ىد ٍكلً ٌي ى
ىذ ىى ى
ب نخبر ي
ي
اء التٌٍنمية ي
الدكؿ األفريقية في مجاؿ التنمية االقتصادية كتحقيؽ الرفاىية كالرخاء لمكاطنييا.
بح ركاندا رائً ىدة ٌ
ص ي
ىستي ٍ
ً
طبل ً ً
فإف ًذ ٍكراىا ستظى ُّؿ ىعالًقةن في أ ٍذ ً
اف ً
ىاف
َّي ًؿ عمى اإل ٍ
آثار اإلبادة الجماعية نيائيانٌ ،
ؽ ن ٍس ىي ي
باألم ًر الس ٍ
ٍلي ىس ٍ
ً
ً
ً
ً
األج ً
كؿ
تجاكز ٌ
تطاع ٍ
ٍ
اس ى
الصادقةٍ ،
أف ال ٌش ىع ى
ياؿ الٍ يمتبلحقة ،ىب ٍي ىد ٌ
الصامدة ،كر ٍغ ىبتو ٌ
الركاندم بعزيمتو ٌ
ب ٌ
أف ىي ى
بات كالمراحؿ الصعبة ،فكح ى ً
تمؾ العقى ً
سامح ،ك َّ
الد ٍم ىعة بالٍ ىب ٍس ىمة.
استىٍب ىدؿ الٍ يع ٍن ى
كصفيكفىوي ،ك ٍ
َّد كم ىمتىوي ي
ٌ
ى
ؼ بالتٌ ي
ى
أساسية لبناء ٌ ً
و
فىكضعبذلؾ لىبً ىن و
طمُّ ىعاتًيىا
ات
اميا ا ٍلعمؿ كالتٌعميـ ،كتى ى
اسيا ى
أس ي
الدكلة الحديثة ،ى
ى ىى
الع ٍدؿ كا ٍل يم ىساكاة ،كقك ي
و و
ياال ٌلن ً
ؤلج ً
كم ٍشر و
ككف
الرىيادة ك ُّ
ّْ
ؽ ،فتى ًج يد ىذا يتى ىمنَّى ٍ
اش ىئة ٍ
صةن لً ٍ
أف ىي ى
أف تى ٍحمي ىـ ٍ
مما أتاح في ٍر ى
بمستى ٍقبؿ ىكائد ي
الرًق ٌي؛ ٌ
يد ُّؿ
ضةنكأخرل يم ىرب ىّْية ،ىكىمي ٌـ جرا،
فإنما ي
طىبًيبان ،كذاؾ يميى ٍنودسان ى
فيذاإف ىد َّؿ عمى شيء ٌ
ٍ
كآخ ىر يحقيكًقيِّا كتمؾ يم ىم ّْر ى
ً
و
درجة كبي ورة مف الٍ ىك ٍع ًي كالتٌقى ُّدـ ،ك َّ
أف يككف
كصؿ إلى
أف الٍ ًج ى
يع ٍ
عمى ٌ
أف المكاطف الركاندم ى
ادـ ىي ٍستط ي
يؿ الٍقى ى
أج ىمع!
ائد القارةى ٍاألفريقية،
رى
كينافس العالى ىـ ٍ
ى
فيا تيرل  ..ىؿ ىستىًفيؽ ُّ
األقؿ -لتحقؽ
الد ىكؿ األفريقية ًم ٍف ثيىباتًيا الٍ ىعميؽ ،كتح يذك ح ٍذ ىك ركاندا – عمى
ٌ
دك ً
الر ً
ظ ُّؿ ً
فاىيَّة كا ٍل ىع ٍيش الكريـ ل يش يعكبيا ،أك ستى ى
تك ّْغمةن
األك ىى ًاـ ،كقىابً ىعةن في ىك ٍىًـ ٍ
األحبلـ ،ي
امات ٍ
غارقىةن في َّ ى
كم ى
يف الفساد ك ًاالستً ٍبداد؛ ال سيما تمؾ ا ٍلمستعمر ً
في تى ٍك ًط ً
ات الفرنسية العريضة؟!
ٌ
ٍ
ي ٍ ٍى
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الفعؿ االحتجاجي بالمغرب بيف استمرارية أك تالشي أطركحة الكساطة :حممة
المقاطعة نمكذجا
The protest act in Morocco between the continuity or the dissolution
of the mediation thesis: the boycott campaign as model
ميمكد الرحالي :باحث في الجغرافية االجتماعية/جامعة سيدم محمد بف عبد اهلل-فاس
إبراىيـ بمكح :باحث في عمـ االجتماع/جامعة ابف طفيؿ-القنيطرة
– المغرب.

ممخص

لعؿ ما يبعث عمى االحتجاجات االجتماعية بمختمؼ البمداف ىك فشؿ السياسات العمكمية كالبرامج الحككمية في تدبير كحسف استثمار الرأسماؿ الطبيعي
كالمادم كالبشرم .ما يجعميا غير قادرة عمى تحقيؽ التمكيف االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي لؤلفراد كالجماعات.

كتستيدؼ ىذه الدراسة الكشؼ عما يميز حممة

"المقاطعة" ىذه ،باعتبارىا فعبل احتجاجيا ،عف مختمؼ أشكاؿ الفعؿ االحتجاجي السابقة ،كذلؾ عبر البحث عف المتحكؿ في ىذه األخيرة ،فضبل عما ظؿ ثابتا فييا.

كما تتغيا أيضا الكقكؼ عمى حدكد ىذا الفعؿ االحتجاجي مجاليا :أم ىؿ اقتصر األمر عمى مغاربة الداخؿ فقط دكف غيرىـ أـ عـ أيضا مغاربة الخارج؟ كما الذم
فرض ىذا االنزياح االحتجاجي مجاليا؟ كما ترمي كذلؾ إلى رصد انعكاسات ىذا الفعؿ االحتجاجي الجديد عمى مختمؼ مككنات المجتمع المغربي ،كالكشؼ أساسا

عمى استراتيجيات الفعؿ/رد الفعؿ الممكنة سكاء مف قبؿ المقاطعيف أك الكسطاء التجارييف أك أصحاب الشركات المقاطعة منتكجاتييا أك مف خبلؿ مختمؼ التدابير
كاإلجراءات التي اتخذتيا الحككمة المغربية تعاطيا مع ىذا الفعؿ االحتجاجي .كأخي ار النظر فيما إذا انتقمت المقاطعة مف فعؿ احتجاجي إلى حركة ا جتماعية فاعمة
كمؤسسة.

الكممات المفاتيح :حممة المقاطعة ،الفعؿ االحتجاجي ،العالـ االفتراضي الرقمي ،المجاؿ العاـ

Abstract

The socials protests in different countries may be triggered by the failure of public policies and government
programs to manage and capitalize on natural, physical and human capital. Making them unable to achieve the econ omic,
social and political empowerment of individuals and groups. The aim of this study is to find out what distinguishes this
"boycott" campaign, as an act of protest, from the various forms of the previous protest action, by looking for the converts in
the latter, as well as what remained constant. it aims to stop standing on the limits of this act of protest area: Is it confined to
the Moroccans inside only without others or also Moroccans abroad? What is the imposition of this wave of protest area? It
also aims to monitor the repercussions of this new protest action on the various components of Moroccan society and to
uncover mainly the possible action / reaction strategies either by the boycotters, the commercial intermediaries or the owners
of the boycotted companies or through the various measures and actions taken by the Moroccan government The protest act.
And finally to look whether the boycott moved from protest to active and institutionalized social movement.

مقدمة

مف المبلحظ أف المغرب منذ سنة  2005بدأ يعيش عمى إيقاع متناـ لزيادة األسعار كارتفاع أثماف

جؿ المكاد االستيبلكية مف قبيؿ الماء كالكيرباء كالنقؿ .كلـ تسمـ الخضر كالفكاكو التي تضاعؼ ثمنيا

أكثر مف مرة .كيعكد سبب ذلؾ إلى حصكؿ المضاربات باألسكاؽ في غياب شبو تاـ ألجيزة الرقابة .كلعؿ
خركج مناطؽ عدة مف المغرب بالمدف كالقرل كالمداشر في مظاىرات احتجاجية عمى الزيادات الكبيرة في

فكاتير الماء كالكيرباء مؤشر داؿ عمى الكضع االقتصادم اليش لشريحة كاسعة مف المجتمع المغربي.

فضبل عف الزيادات التي عرفتيا أيضا قنينات الغاز كالحميب كالخبز كغيرىا .كؿ ذلؾ يجرم في غياب
األجيزة التي تعمؿ عمى ضماف شركط الجكدة كالسبلمة مف األخطار  ،كمف مختمؼ مظاىر االستغبلؿ
كالتبلعب باألسعار ،مما ييدد الحياة االستيبلكية لممستيمؾ ،ككذا حقو الدستكرم في األمف الصحي
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كالغذائي كالنفسي .كأماـ تعثر مسمسؿ مختمؼ المشاريع اإلصبلحية الحككمية المتتالية اتسعت دائرة الفقر،
كارتفع معدؿ البطالة ،كتراجع مستكل القدرة الشرائية لممكاطنيف كالمكاطنات.
) (1

ليعترؼ عاىؿ البمد خبلؿ

شيكر سابقة بفشؿ النمكذج التنمكم االقتصادم المغربي.

إف كؿ ىذه اإلخفاقات التنمكية جعمت عمكـ المكاطنيف بالمدف كالقرل ،كعمى اختبلؼ مكاناتيـ

االجتماعية ككضعياتيـ القطاعية كالمينية كالحرفية ،ال يكفكف عف رفع عقيرتيـ تعبي ار عف رفضيـ لكاقع

بائس ابتداء مف احتجاجات البيضاء إباف الثمانينات(2) ،مرك ار باالحتجاجات االجتماعية لحركة عشريف

فبراير ،كانتياء باحتجاجات اؿحسيمة كجرادة )(3كحممة "المقاطعة" التي يشيدىا المغرب ىذه األياـ  ،كالتي
انبثقت عنيا حركة اجتماعية جديدة ،إنيا "حركة المداكيخ" ) ،(4أك ىكذا يسمي بعض ركادىا أنفسيـ .كىي
حركة افتراضية المنشأ ككاقعية التأثير ،إعبلمية المدخؿ كسياسية المخرج ،فئكية المبادرة كاجتماعية

المشاركة .كقد جسدت ىذه الحركة تحكال "سكسيكنضاليا" فارقا كمنفتحا عمى أكثر مف احتماؿ .فيؿ ستركف
ىذه الحركة الجديدة إلى النماذج النضالية االحتجاجية اؿ سابقة في المغرب؟ أـ أف مآالت الحراؾ الحالي
ستدفع في اتجاه التأسيس لحركة اجتماعية كاعية قادرة عمى تغيير األكضاع؟

إف ىذه الدراسة تستيدؼ الكشؼ عما يميز ىذه "المقاطعة" عف مختمؼ أشكاؿ الفعؿ االحتجاجي

السابقة ،كذلؾ عبر البحث عف المتحكؿ في ىذه األخيرة ،فضبل عما ظؿ ثابتا فييا .كما تتغيا أيضا

الكقكؼ عمى حدكد ىذا الفعؿ االحتجاجي مجاليا :أم ىؿ اقتصر األمر عمى مغاربة الداخؿ فقط دكف
غيرىـ أـ عـ أيضا مغاربة الخارج؟ كما الذم فرض ىذا االنزياح االحتجاجي مجاليا؟ كما ترمي كذلؾ إلى

رصد انعكاسات ىذا الفعؿ االحتجاجي الجديد عمى مختمؼ مككنات المجتمع المغربي ،كالكشؼ أساسا
عمى استراتيجيات الفعؿ /رد الفعؿ الممكنة سكاء مف قبؿ المقاطعيف أك الكسطاء التجارييف أك أصحاب

الشركات المقاطعة منتكجاتييا أك مف خبلؿ مختمؼ التدابير كاإلجراءات التي اتخذتيا الحككمة المغربية
تعاطيا مع ىذا الفعؿ االحتجاجي.

كلئلجابة عػف ىػذه الػتػسػاؤالت ،كبغية التحقؽ مف األىداؼ التي تتغياىا ىذه الدراسة ،ستعمؿ ىػذه

الػكرقػة فػي الػقػسػـ األكؿ عمى تقديـ إشكالية الدراسة كفرضياتيا ،ككذا مختمؼ األسئمة التي تطرحيا .أما

القسـ الثاني فسيتعرض لتحديد منيجية البحث .فيـ القسـ الثالث ،سيعمؿ عمى تحميؿ نتائج الدراسة
كقراءتيا في ظؿ سياؽ حممة "المقاطعة" مع مختمؼ االحتجاجات االجتماعية السابقة عمى ضكء
1
2

ثنائية

خطاب العاىؿ محمد السادس بمناسبة عيد العرش سنة 2017
انتفاضة "ككمي ار" كالتي تمثمت في إضراب عاـ تقرر إجراءه يكـ  20يكنيك سنة  1981كدعت إليو الكنفدرالية الدمقراطية لمشغؿ .كقد استجاب لو المكاطنيف بكافة

شرائحيـ مف عماؿ كمكظفي القطاعيف العاـ كالخاص رغـ عدة تيديدات مف ك ازرة الداخمية لممكاطنيف لعدـ المشاركة في ىذا اإلضرابالذم كاف سببو الرئيس الزيادات

في المكاد االستيبلكية.
3

بيتف :األكلى مدينة ساحمية تقع في منتصؼ الشريط الساحمي
مدينتف مغر ا
ا

المتكسطي المغربي .كىي مف أىـ حكاضر منطقة

اإلدارية إلقميـ الحسيمة .كالثانية مدينة معركفة بالفحـ الحجرم .كتقع في الجية الشرقية جنكب عمالة كجدة  -أنكاد.

4

الريؼ الكبرل كىي العاصمة

لئلشارة فإف أكؿ مف أطمؽ ىذا التكصيؼ عمى مختمؼ المتظاىريف ميدانيا أك افتراضيا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىك السيد بف كيراف إباف كاليتو األكلى

) ( 2016- 2011كرئيس حككمة.

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

213

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

الثابت كالمتغير ،كعبر سؤاؿ متغير المقاطعة كعبكر المجاؿ الجغرافي .ثـ مف خبلؿ آليات التفاكض
كالحكار الجديدة التي بات يفرضيا ىذا الفعؿ االحتجاجي الجديد "المقاطعة" .كأخي ار مف خبلؿ سؤاؿ

االنتقاؿ مف فعؿ احتجاجي إلى حركة احتجاجية فاعمة كمؤسسة.

إشكالية الدراسة

غالبا ما تحيؿ إشكالية كؿ دراسة عمى مفارقة .أيأف الباحث عندما يقدـ عمى صياغة إشكالية

دراستو  ،فؤلف ثمة أم ار يكتنفيا الغمكض ك يكد الكشؼ عنو .كلذلؾ فإف إشكالية ىذه الدراسة أيضا ال
تخرج عف تمكالمفارقةالتي تشكميا حممة "المقاطعة" ىذه بيف ككنيا فعبل احتجاجيا مف المفترض أف يعمؿ
عمى تغيير كاقع قائـ ،كبيف طابع االستم اررية الذم مف الممكف أف تتسـ بو عمى غرار باقي الحركات

االحتجاجية السابقة ،مف دكف أف تحدث تغيي ار مممكسا في كاقع الحاؿ.لذلؾ تتحدد إشكالية الدراسة في

السؤاؿ المركزم التالي:

 -ىؿ استحالت حممة "المقاطعة" اليكـ حركة اجتماعية تفرض منطقا جديدا لمتفاكض عبر

جديدة لمحكار؟ أـ أف حممة "المقاطعة" ىذه ال تزاؿ تعرؼ عسر االنتقاؿ لبمكغ فعؿ/حركة

آليات

احتجاجية اجتماعية قكية ،مؤثرة كمؤسسة  instituanteفي نفس اآلف لتعاقد اجتماعي مستقبمي

جديد ينتصر لصالح مطالب عمكـ أفراد كجماعات المجتمع إزاء مالكي الشركات اإلنتاجية مف
جية كالحككمة مف جية أخرل باعتبارىا المككمة بمراقبة كتفعيؿ مجالس المنافسة

كالسير عمى

منظكمة القكانيف الخاصة باالستيبلؾ؟

أسئمة الدراسة:

إنالدراسةتحاكالإلجابةعنتمكالمفارقة التي تتمثؿ في السؤاؿ المركزم السابؽ ،كالذم تتفرع عنو

األسئمةالتفصيمية التالية:

 ما الذم يميز ىذه "المقاطعة" عف مختمؼ أشكاؿ الفعؿ االحتجاجي السابقة؟ -ما المتحكؿ في ىذه الظاىرة كما الثابت فييا؟

 -ما حدكد/انزياحات ىذا الفعؿ االحتجاجي مجاليا؟

 -ما ىي انعكاسات ىذا الفعؿ االحتجاجي الجديد عمى مختمؼ مككنات المجتمع المغربي؟

 ما استراتيجيات كمآالت الفعؿ/رد الفعؿ الممكنة سكاء مف قبؿ المقاطعيف أك الكسطاء التجارييفأك أصحاب الشركات المقاطعة منتكجاتيا أك الحككمة كاألجيزة الكصية؟

فرضيات الدراسة
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إف كؿ محاكلة لئلجابة عف إشكالية الدراسة ككذا مختمؼ األسئمة التي تنبثؽ منيا تفترض

ض ّْم ينوي في الفرضيات التالية:
إجاباتمؤقتة عف ىذه األخيرة .كىي ما ي
سن ى
 -تختمؼ حممة "المقاطعة" التي تشيدىا مناطؽ مختمفة مف المغرب عف باقي أشكاؿ الفعؿ

االحتجاجي السابقة مف حيث الشكؿ كالمضمكف ،مما يفترض معيا تحكؿ في الكعي كالفعؿ

االجتماعي؛

 لـ تؤثر حممة "المقاطعة" في جؿ مككنات المجتمع المغربي فحسب ،بؿ تجاكزت مجالياالجغرافي ،األمر الذم أسيـ في تعدد الفاعميف كثراء الثقافة المطمبية .كىك ما مف شأنو أف يعمؿ
عمى تدكيؿ صيغة االحتجاج الجديدة ىذه ،مما يجعؿ ساحة الفعؿ/رد الفعؿ تستدعي آليات

كمقاربات جديدة لمسيطرة كالتكجيو؛

 إف نفس الفعؿ االحتجاجي لحممة "المقاطعة" المتسارع كالمستمر كما كنكعا يطرح إمكانية انتقاؿالمقاطعة إلى أشكاؿ احتجاجية أخرل أكثر كقعا عمى االقتصاد الكطني ،كمعو مصالح بعض
األشخاص كالشركات النافذة ،مما يدفع في اتجاه نفاذ صبرىا كاتخاذىا بعض اإلجراءات غير

محسكبة العكاقب)(1؛

 -نظ ار الستمرار صدل شعارات "الربيع العربي" في كؿ فعؿ احتجاجي ،فمف المحتمؿ أف تنتقؿ

حممة المقاطعة مف المطالب االجتماعية إلى غيرىا مف المطالب السياسية كالتحررية ،خاصة في

ظؿ غياب حكار جدم ،أك تحقيؽ لبعض مطالب المقاطعيف.
كالختبار ىذه الفرضيات البد مف خارطة طريؽ يرسميا كؿ باحث رغبة في التحقؽ مف إجاباتو
ض ّْم ينوي خبلؿ المحكر المكالي الذم يستعرض منيجية البحث.
المؤقتة ،كىك ما ي
سن ى

منيجية البحث:

تستند ىذا الدراسة إلى بحث ميداني أنجز في شير مام  2018في إطار متابعة تداعيات الفعؿ

االحتجاجي الراىف "حممة المقاطعة" الذم عرفتو مناطؽ مختمفة مف المغرب .كباالستناد إلى أىداؼ

الدراسة التي ترمي إلى الكشؼ عما يميز ىذه "المقاطعة" عف مختمؼ أشكاؿ الفعؿ االحتجاجي السابقة.

فضبل عف الرغبة في رصد انعكاسات ىذا الفعؿ االحتجاجي الجديد عمى مختمؼ مككنات المجتمع

المغربي ،فقد كقع االختيار عمى العينة العشكائية ،كالتي تعد أفضؿ أنكاع العينات كأكثرىا دقة في تمثيؿ
المجتمع اإلحصائي المتجانس.

 -1أنظر عمى سبيؿ المثاؿ تصريح الناطؽ الرسمي باسـ الحككمة مصطفى الخمفي الذم ىدد بمراجعة القكانيف لمتابعة ركاد التكاصؿ االجتماعي مف المقاطعيف
بذريعة تركيج أخبار كاذبة كما إلى ذلؾ.

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

215

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

كارتباطا بمكضكع الدراسة الذم يستيدؼ الكشؼ عمى استراتيجيات الفعؿ/رد الفعؿ الممكنة سكاء

مف قبؿ المقاطعيف أك الكسطاء التجارييف أك أصحاب الشركات المقاطعة منتكجاتيا أك مف خبلؿ مختمؼ
التدابير كاإلجراءات التي اتخذتيا الحككمة المغربية تعاطيا مع ىذا الفعؿ االجتجاجي،

فإف مكاصفات

المجتمع المدركس ىمت تحديدا فئتيف اثنتيف ىما :عينة مف أصحاب محبلت البقالة كفئة أكلى ،كعينة مف
مغاربة الميجر كفئة ثانية .كسنأتي فيما يمي عمى المبررات المنيجية كالمكضكعية ليذا االختيار.

تـ اختيار عينة تتكزع عمى  14مدينة مغربية كتغطي نسبة ال تقؿ عف  20بالمائة مف أحياء كؿ

مدينة مف أصحاب محبلت البقالة كذلؾ العتبار يشمؿ كؿ المبررات التالية:

 المبرر األكؿ :يتمثؿ في ككف ىؤالء المبحكثيف يدخمكف ضمف سمسمة اإلنتاج ،كلربما يعدكفالحمقة األىـ في تسكيؽ المنتكج كايصالو لمزبائف كالمستيمكيف.

 المبرر الثاني :اختيار عينة باعة البقالة يتيح مف جية أكلى الكقكؼ عمى طبيعة كمعدؿتعامبلتيـ مع الشركة قبؿ كخبلؿ المقاطعة مف خبلؿ التعبير عف مكقفيـ منيا قببل كبعدا ،كمف

جية ثانية يطمعكننا أيضا عمى مكاقؼ كردكد فعؿ المقاطعيف/غير المقاطعيف مف الزبائف لممنتكج،
ناىيؾ عف اضطبلعنا ،مف خبلليـ دائما ،عمى مكاقؼ كردكد فعؿ مكزعي ىذا المنتكج أم

مستخدمي الشركة المقاطى ىعة.

 المبرر الثالث :ثمة تفاعؿ اجتماعي مكثؼ يحصؿ بشكؿ يكمي بخصكص ىذه المقاطعة بيف كؿمف الزبكف كصاحب المحؿ التجارم مف جية كالمكزع كصاحب المحؿ التجارم مف جية ثانية،

" une personne carrefour

كىك ما ييمنا بخصكص ىذه الدراسة .إف البقاؿ ىك بمثابة "

بمقدكره أف يطمعنا عمى مختمؼ مجريات الفعؿ االحتجاجي الذم يضـ أزيد مف فاعؿ كما سبقت

اإلشارة إليو .كيضـ الجدكؿ أسفمو تكزيع العينة حسب المدف ،كعدد األحياء المشمكلة بالدراسة.
المدينة

عدد األحياء

آسفي

02

البيضاء

03

تطكاف

05

تمارة

02

تيفمت

04

الحسيمة

02

سيدم قاسـ

04

طنجة

04

فاس

02

قصبة تادلة

01

القنيطرة

03
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مراكش

02

مكناس

01

كجدة

02

جدكؿ رقـ  : 1تكزيع العينة حسب المدف ،كعدد األحياء المشمكلة بالدراسة ،ككذا نسبة المقاطعة

) (1

كمف خبلؿ تتبع مجريات حممة "المقاطعة" ىذه تبيف أف ثمة فاعؿ آخر ينخرط في ىذه األخيرة
بشكؿ ال تخطئو عيف المتتبع .كقد تـ رصد ىذا الفاعؿ مف خبلؿ مختمؼ الفيديكىات التي تـ تتبعيا عبر

مكاقع التكاصؿ االجتماعي .إف األمر يتعمؽ بمغاربة الخارج ،إذ يشكؿ انخراط ىذا الفاعؿ الجديد أحد

أبرز متغيرات "المقاطعة" كفعؿ احتجاجي .لذلؾ كقع االختيار عمى عينة مف مغاربة الميجر .كنظ ار لبعد
المسافة الفاصمة بيف ىؤالء كمجاؿ اشتغاؿ الدراسة ،فقد تـ تكجيو استمارة إلكتركنية كأداة قصد تعبئتيا

كاعادة إرساليا ،كشممت بعض الدكؿ األكركبية كاألمريكية كاألفريقية.

كبخصكص األداة المعتمدة ،فقد تضمنت أسئمة ال تركـ فقط التقاط معمكمات كمية باألساس،

كلكنيا حكت أيضا أسئمة تنحك منحى اإلمساؾ بمكاقؼ المبحكثيف .أما بخصكص بناء ىذه التقنية فقد تـ
ذلؾ مف خبلؿ محكريف رئيسييف كفؽ تسمسؿ منيجي بمقدكره أف يجيب عف أسئمة كأىداؼ الدراسة

كالتالي:

 محكر أكؿ :يرمي لمكقكؼ عمى مدل متابعة المبحكث لحممة "المقاطعة" مف خبلؿ أسئمة تبحثفي ماذا تعني حممة "المقاطعة" بالنسبة إليو ،فضبل عف أشكاؿ متابعتو كتعاطيو ليا.

 -محكر ثاف :يتغيا مف خبلؿ أسئمتو معرفة مكقؼ المستجكب اتجاه حيثيات المقاطعة مف خبلؿ

مكقؼ المبحكث مف المقاطعة كمختمؼ أشكاؿ الفعؿ إزاء ىذه األخيرة ،كلمتعرؼ أيضا عمى مدل

قدرة حراؾ "المقاطعة" الحالي عمى التأثير في مجريات األحداث.

أما بخصكص طبيعة األسئمة المتضمنة باالستمارة فقد تنكعت تماشيا مع طبيعة الدراسة .كتمت

صياغتيا تارة مغمقة كتارة مفتكحة كتارة أخرل زكجية  coupléesأم مفتكحة كمغمقة ،كذلؾ كمو حسبما

يقتضيو قياس المتغير.

أكال :اؿسياؽ االجتماعيؿحممة "المقاطعة" بكصفيا فعال احتجاجيا

تطمعنا مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث التي تندرج ضمف سكسيكلكجيا الحركات االجتماعية

كاالحتجاجية عمى أف فعؿ االحتجاج ىك فعؿ ككني  Universelال تختص بو جماعة بشرية ما أك نظاـ

سياسي بعينو ،كال ينحصر ضمف تراب مجالي محدد .إنو فعؿ مارستو كؿ المجتمعات ،كال تزاؿ تتخذه

كسيمة لمتعبير عف الرفض؛ رفض لكاقع ترزح تحت نيره كتأمؿ مف خبلؿ ىذا الفعؿ في تغيير ىذا الكاقع

إلى آخر أكثر رخاء كرفاىية ،حيث تتحقؽ العدالة االجتماعية كالكرامة اإلنسانية لفائدة كؿ أفراد المجتمع.

 1المصدر :البحث الميداني إبريؿ/مام 2018
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إف الحديث /التنقيب عف الحركات االحتجاجية ،كما تتسـ بو مف مكاقؼ الرفض كاالعتراض

كاالستنكار كالتنديد كالرغبة في التغيير ،يطمع الباحث عمى مختمؼ تمؾ األشكاؿ االحتجاجية التي أبدعيا

كطكرىا العقؿ الجمعي ) .(1كما كيكشؼ لو أيضا عمى اختبلفيا كتعدد مساراتيا كمآالتيااالجتماعية

كالسياسية .فقد تتسـ بميسـ االحتجاج االجتماعي كتنأل عف الحقؿ السياسي ،كقد تمزج بيف السياسي
كاالجتماعي ،كقد يكظؼ فعؿ االحتجاج االجتماعي لحسابات سياسية ضيقة

) .(2لكف أىـ ما يميز

االحتجاجات االجتماعية مغربيا ،خبلؿ السنكات العشريف األخيرة ،ىك تحكليا مف الثقافة االحتجاجية

الصدامية إلى المطمبية السممية).(3

كلعؿ اندراج الفعؿ االحتجاجي ضمف المسألة االجتماعية ،باعتبارىا أحد أىـ انشغاالت كتيممات
الباحثيف في العمكـ االجتماعية ،حيث تقاطع السكسيكلكجيا كالعمكـ السياسية كالتاريخ المعاصر ،يبرر

بمقدار معيف التساؤؿ حكؿ سياؽ حممة "المقاطعة" ىذه ىنا كاآلف ،مقارنة مع ما سبقيا مف احتجاجات
اجتماعية ،كالتساؤؿ أيضا حكؿ حاؿ كمآؿ ىذا الفعؿ االحتجاجي في/مف خبلؿ مختمؼ تضاريس

كمككنات المجتمع المغربي .كىؿ مف الممكف أف يستحيؿ ىذا الحراؾ

فعبل اجتماعيا يجعؿ عمكـ

المكاطنيف يمارسكف نكعا مف السيادة الفعمية عمى مصيرىـ كمستقبميـ؟
إف حممة "المقاطعة" التي يعرفيا المغرب اليكـ ،بكصفيا فعبل احتجاجيا ،ال تخرج عف سياؽ

مختمؼ الحركات االحتجاجية كاالجتماعية التي شيدتيا مناطؽ مختمفة مف المغرب خبلؿ فترات متفرقة

مف العشريف سنة الماضية ) ، (4كالتي مف شأف تتبعيا كتحميميا أف يكشؼ عف سيركرة التحكؿ االجتماعي
كعف العبلقة التي تربط الدكلة بالمكاطنيف.

) (5كقد دفعت ىذه الدينامية االحتجاجية المجالية الفاعميف

السياسييف إلى محاكلة بدء عيد جديد في عبلقة الدكلة المغربية بعمكـ المكاطنيف ،مف خبلؿ

المصالحة

مع الماضي المكسكـ بانتياكات حقكؽ اإلنساف التي عرفتيا ثمانينات القرف الماضي ،كذلؾ بإنشاء ىيئة

اإلنصاؼ كالمصالحة سنة  2004لتسكية ممؼ ماضي انتياكات حقكؽ اإلنساف ،كلمبحث عف الحقيقة

كجبر الضرر كاطبلؽ مجمكعة مف المبادرات كالتدابير لمقضاء عمى الفقر كاليشاشة  .إال أف ىذه المحاكلة

1

الحبيب أشتاتي زيف الديف ،الممارسة االحتجاجية بالمغرب :دينامية الصراع كالتحكؿ ،مجمة عمراف ،العدد  5/ 19شتاء  ، 2017ص150 :

تنقسـ أشكاؿ الحركات االحتجاجية حسب الباحث إلػى ثػبلثػة أشكاؿ عبر ثبلثة مراحؿ زمنية :شكؿ/جيؿ االحتجاجات السياسية ،شكؿ/جيؿ االحتجاجات الحقكقية،

شكؿ/جيؿ االحتجاجات عمى السياسات التنمكية.

 10الحركات االحتجاجية في الكطف العربي ،تأليؼ مجمكعة مف المؤلفيف ،تحرير عمرك الشكبكي ،مركز دراسات الكحدة العربية2011 ،
 3عبد الرحيـ العطرم ،التحكالت المجتمعية بمغرب اليكـ ،مجمة الشعمة ،العدد  ، 12يناير  ، 2010ص23 :

 4آثرنا الحديث عف االحتجاجات االجتماعية خبلؿ العشريف سنة السابقة لككنيا اتسمت بطابع السممية عمى عكس ما سبقيا مف احتجاجات خبلؿ ستينات كسبعينات
كثمانينات القرف المنصرـ .كىذه االحتجاجات االجتماعية خبلؿ العشريف سنة السابقة أيضا ال تخرج عف سياؽ االحتجاجات التي تسبؽ ىذه الفترة بفترات زمنية
متفرقة لعؿ أبرز محطاتيا مارس ، 1965يكنيك ، 1981يناير ، 1984دجنبر . 1990

Abderrahmane Rachik, La société contre l‟état : Mouvements sociaux et stratégie de la rue au Maroc, La Croisée des
Chemins, Essais2016.
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سرعاف ما بدا قصكرىا كعدـ كفايتيا ،إذ شيد المغرب مجمكعة مف االحتجاجات االجتماعية بمختمؼ

المناطؽ المغربية ،نمخص أبرزىا في المحطات التالية:
 احتجاجات إقميـ الخميسات سنة .2000عرفت مدينة الخميسات في فبراير

 2000احتجاجات عديدة ضد التيميش الذم طاؿ أبناء

المنطقة المطالبيف بأبسط حقكؽ المكاطنة كالعيش الكريـ .كعكض أف يمبي الفاعمكف السياسيكف ىذه

المطالب الشرعية ،فقد ككجيت ىذه األخيرة بتدخؿ عنيؼ لقكات األمف ،األمر الذم خمؼ العديد مف

الجرحى ،كتـ اقتياد عشرات الناشطيف لممحاكمة.
 احتجاجات مدينة سيدم إيفني سنة2005عاشت مدينة سيدم إيفني ىي األخرل حراكا شعبيا منذ مام

 ،2005كرفعت ساكنتيا عقيرتيا

بمجمكعة مف المطالب المشركعة كالمتمثمة في رغبة عمكـ المكاطنيف في إحداث عمالة سيدم إفني،

كاتماـ أشغاؿ المدينة ،كايجاد فرص الشغؿ لممعطميف ،كانجاز الطريؽ الساحمي الرابط بيف سيدم إيفني

كمدينة طانطاف ،كتحسيف الخدمات الصحية ،إال أف المسؤكليف لـ يكلكا أم اىتماـ ليذه المطالب ،ما دفع

المكاطنيف إلى تنظيـ مسيرة احتجاجية يكـ سابع غشت  2005كقد ككجيت ىي األخرل بتدخؿ عنيؼ

لؤلجيزة األمنية .كشيدت المدينة إضرابا عاما ،كاعتقؿ العشرات مف المكاطنيف ،كتـ تقديميـ لممحاكمة.
 -احتجاجات مدينة العيكف سنة 2010

تعد احتجاجات مدينة العيكف التي شيدىا ثامف فبراير  2010مف أبرز االحتجاجات االجتماعية
التي عرفيا المغرب ،إذ أقدـ عدد كبير مف المحتجيف عمى نصب مجمكعة مف الخياـ بمنطقة "أكيدـ

إزيؾ" لممطالبة بالسكف كالشغؿ .كاستعممت القكل األمنية مختمؼ األجيزة لتفكيؾ المخيـ ،األمر الذم خمؼ
العديد مف الجرحى كالمعتقميف.
 احتجاجات  20فبراير 2011عمى إثر اندالع مكجة "الربيع العربي" ،شيدت سنة  2011احتجاجات غطت مختمؼ ربكع

المغرب ،معمنة ميبلد حركة شباب "عشريف فبراير" ،التي ضمت نشطاء طالبكا بإصبلحات سياسية
كحقكقية ،باإلضافة إلى تحقيؽ العيش الكريـ كالعدالة االجتماعية .كقد استطاعت الحركة تنظيـ

مسيرات كاحتجاجات عارمة عبر مختمؼ مدف المغرب ،لممطالبة بإسقاط رمكز الفساد كاالستبداد،

كاقرار دستكر ديمقراطي يمثؿ اإلرادة الحقيقية لمشعب المغربي ،كالمطالبة بمحاكمة المتكرطيف في

قضايا الفساد ،كاستغبلؿ النفكذ ،كنيب خيرات الكطف ،كالمطالبة أيضا بإطبلؽ سراح جميع المعتقميف

السياسييف ،كمعتقمي الرأم ،كمحاكمة المسؤكليف ،كتخميؽ الحياة العامة.
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 احتجاجات الحسيمة سنة .2017شيدت مدينة الحسيمة خبلؿ ىذه السنة احتجاجات متكاصمة تطالب بتنمية المنطقة ،كتحسيف

األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لسكانيا ،السيما كأنيا ما تزاؿ تعاني مف التيميش ،كانعداـ مرافؽ

عمكمية أساسية كالمستشفيات كالكميات كغيرىا .كقد زاد مف تأجيج ىذه االحتجاجات ،مقتؿ بائع السمؾ

"محسف فكرم" ،الذم أذكى مقتمو ش اررة مظاىرات غاضبة في مناطؽ مغربية عدة تحت شعار "طحف

مك") ،(1تعبي ار عف حالة الصدمة التي سادت الببلد عقب مقتؿ "فكرم" سحقا داخؿ شاحنة لجمع النفايات.
كقد فتحت تحقيقات رسمية في ىذا الشأف ،لكف مف دكف أف تسفر عف متابعات قضائية لممسؤكليف

الحقيقييف عف الحادثة المؤلمة.

كاستمر الحراؾ الشعبي بالحسيمة كضكاحييا لممطالبة برفع التيميش كالعسكرة التي تعرفيا المنطقة

منذ سنكات طكاؿ .لكف المقاربة األمنية كانت األعمى صكتا ،إذ شرعت ىذه األخيرة في اعتماد أساليب
الردع كالضرب كالتعذيب النفسي لمنشطاء كالمعتقميف ،كاتياميـ باالنفصاؿ كالتخكيف كسحب تمؾ التيـ

عمى كؿ مف يرل في قضية ىذا الجزء مف الكطف قضية عادلة كمشركعة ،كال تزاؿ محاكمة العشرات مف
شباب الحسيمة مستمرة إلى اآلف دكف بكادر انفراجات في األفؽ.
 احتجاجات جرادة سنة.2018لـ تكد تنتيي سنة  2017حتى طالت االحتجاجات الشعبية مدينة جرادة شرؽ الببلد ،حيث

شيدت المدينة مكجات غضب مطردة تطالب بحقيا في العدالة االجتماعية ،كاالستفادة مشاريع اقتصادية
تحسينا لظركؼ عيش الساكنة .كقد ازدادت قكة ىذه االحتجاجات ىي األخرل عمى إثر مصرع شقيقيف

داخؿ بئر لمفحـ الحجرم .ككما العادة كعند كؿ احتجاج شعبي يخيـ الصمت عمى الفاعميف السياسييف،
كتتجمى عدـ قدرتيـ عمى استيعاب المطالب االجتماعية لمساكنة ،كاستمرارىـ في عدـ االستجابة لضغط
الشارع ،كحالة االحتقاف الشعبي التي عمت أرجاء كاسعة مف البمد.

كيظؿ كاقع االحتجاجات االجتماعية ىذا السمة األساسية ؿؿكضعية السكسيكاقتصاديةؿلمغرب .فمنذ

كض َّم ىف سياستو
حصكؿقعمى االستقبلؿ ،كعمى الرغـ مف أف المغرب رفع شعار "بناء المغرب الجديد" .ى
التنمكية كخططو اإلصبلحية العمؿ عمى بناء كتنمية المدف كالقرل .لكف تمؾ السياسة التنمكية ،ككذا

مختمؼ البرامج اإلصبلحية المتتالية ،اصطبغت بطابع أمني بدرجة أكلى ،ك"ظمت ،في عدد مف المياديف،

حب ار عمى الكرؽ" ) .(2منتيجة في تقكية مشركعيتيا عمى مقاربة فكقية كمركزية ،كمغيبة بذلؾ لكؿ إشراؾ
فعمي لحساسيات كفعاليات البمد ،كفي مقدمة المغيبيف ،المكاطف المغربي ،عمى الرغـ مف ككنو جكىر

 -1اختار ركاد التكاصؿ االجتماعي شعار "طحف مك" نسبة إلى عبارات رجؿ األمف الذم أعطى األكامر لسائؽ الشاحنة كي يستمر في عمؿ ية طحف األسماؾ رغـ
كجكد بعض باعة السمؾ عمى متف الشاحنة المشغمة ،كىك ما أدل إلى مقتؿ "محسف فكرم".

2

تقرير الخمسينية ،المغرب الممكف ،إسياـ في النقاش العاـ مف أجؿ طمكح مشترؾ ،مطبعة دار النشر المغربية ، 2006 -الدارالبيضاء -المغرب ،ص273 :
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كغاية كؿ مقاربة تنمكية .إنيا مقاربة أفرطت في التنميط كالتخطيط كالتقرير الممركز ،ما نتج عنو كاقع
تداخؿ فيو التدبير السياسي بالتنمكم ،بؿ ىيمف فيو اإلدارم عمى التنمكم).(1

لينضاؼ لمسمسؿ اإلصبلحات المتعثر ىذا تراجع الدكلة عف كعكدىا التنمكية بحمكؿ ثمانينات

القرف المنصرـ عمى إثر تكصيات البنؾ كصندكؽ النقد الدكلييف .األمر الذم جعؿ البمد يعاني لفترات

طكيمة مف تنمية مغيبة أك معطكبة في أحسف األحكاؿ .كىك ما جعؿ " المكاطف ما يزاؿ يشعر ببعض

التحفظ إزاء المرافؽ العمكمية .إنو لـ يضع دكما ثقتو في الدكلة ،بالنسبة لما ييـ تنميتو".2.

إف الخيط الناظـ لكؿ تمؾ االحتجاجات ،يتمثؿ في إصرار مختمؼ سكاف المدف كالقرل المغربية

عمى أف حقيـ في التنمية ،كفي العيش الكريـ ،كفي محاربة كؿ أشكاؿ كرمكز الفساد كاالستبداد ،ال ينتظر
مف خبلؿ المشركع التنمكم الذم ييب ىشر بو كطنيا كجيكيا كمحميا عمى لساف كؿ الفاعميف اإلدارييف
كالسياسييف ،فقد أثبتت المقاربات المعيكدة فشميا ،ك إنما أصبح األمؿ الجماىيرم معقكدا عمى استمرار
الفعؿ االحتجاجي ،سبيبل كحيدا النتزاع حقكؽ الفقراء كمطالب المقيكريف العادلة كالمشركعة.

ثانيا :حممة "المقاطعة" كأشكاؿ الفعؿ االحتجاجي السابقة ..الثابت كالمتحكؿ

ال يكاد المتتبع يتأمؿ حممة " اؿمقاطعة" التي يعرفيا المجتمع المغربي اليكـ ،في سياؽ استحضار

ما سبؽ ىذه األخيرة مف احتجاجات اجتماعية ،حتى يقفز إلى ذىنو تفرد ىذه الحممة التي جعمت مف

مكاقع التكاصؿ االجتماعي بمختمؼ أنكاعيا كسيمة ليا لمتعبير عف الرفض) ،(3كمحاكلة لتغيير كاقع شريحة
كاسعة مف الشعب المغربي ،عكض أف تجعؿ مف الشارع العاـ فضاء لممطالبة بتغيير ىذا الكاقع .ىذا

األخير الذم شكؿ لعشريف سنة مرت المجاؿ الفيزيقي لبلحتجاج بامتياز ،بالرغـ مما يستتبعو يش ٍغ يؿ ىذا
المجاؿ مف تبعات ثقيمة كمكمفة عمى عمكـ المحتجيف جراء إعماؿ مختمؼ أشكاؿ المقاربة األمنية التي
تتذرع بعرقمة السير العاـ ،كتعطيؿ المصالح العامة ،كالحاؽ الضرر بالممتمكات .فقد كاف ثمف النضاالت

االجتماعية كاالحتجاجية السابقة ،صنكفا مف التضييؽ كالمتابعات القضائية لمعديد مف الناشطيف ،كضحايا
)(4

قضى بعضيـ تحت شطط أمني غير مبرر.

إف األمر يتعمؽ إذف بتحكؿ في الفعؿ االحتجاجي الذم انتقؿ مف المجاؿ الفيزيقي إلى المجاؿ

االفتراضي الرقمي ،كالذم يعد ،في نظر المقاطعيف ،مجاال بعيدا عف كؿ أشكاؿ التضييؽ األمني،

المؤمنفي نفس اآلف لسرعة انتقاؿ الصكرة كالصكت المكثقيف لكؿ مسارات كتطكرات كتداعيات حممة
ك ّْ

"المقاطعة" .إنو مجاؿ عاـ آخر يتيح لمجميع الدخكؿ فيو كممارسة حرية التعبير كالرأم .كما ألفى فيو
1

إبراىيـ بمكح ،التنمية المحمية ..كسؤاؿ التدبير التشاركي ،الطبعة األكلى ، 2016 :المطبعة السريعة ،القنيطرة -المغرب  ،ص:

3

فيس بكؾ ،كاتساب ،أنستغراـ ،تكيتر..

2

4

تقرير الخمسينية ،المغرب الممكف ،المرجع السابؽ ،ص89 :

شييد حراؾ  20فبراير ابف مدينة آسفي كماؿ العمارم.
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عمكـ المقاطعيف ثمة مف الحقائؽ كالقضايا المرتبطة بنظاـ الحكـ كآليات التدبير السياسي كاإلدارم

ىذا

كاالقتصادم عبر حرية النقاش كالتعبير المتاحة بشكؿ أكبر مف باقي اآلليات التكاصمية التقميدية.

االنتقاؿ الذم يشكؿ أبرز متغير في ىذا الفعؿ االحتجاجي الجديد ،كيعبر في نظر األنثربكلكجي عبد ا﵀

حمكدم عف " كعي شعبي متنامي أباف عف قدرة كبيرة عمى إبداع أساليب احتجاج جديدة قادرة عمى

االلتفاؼ عمى كؿ أساليب الضغط كالقمع التي كانت تكاجو بيا االحتجاجات السابقة" ) .(1كيضيؼ قائبل:

"إف مكجة "مقاطعكف" تؤسس لفعؿ نضالي غير خاضع لكؿ آليات الضبط كالتحكـ التي كانت تستعمميا

السمطة في السابؽ إلحكاـ سيطرتيا عمى الكضع (2)" .كبذلؾ صار العالـ االفتراضي الرقمي اليكـ بمثابة
المجاؿ العاـ الذم يمتقي فيو المكاطنكف لتبادؿ اآلراء كمناقشة كنقد القضايا السياسية.

إف "المقاطعة"  boycottسبلح/فعؿ احتجاجي ترفعو شريحة/شرائح ما مف المجتمع في كجو

المييمنيف اقتصاديا ،أمبل في دفع ىؤالء إلى إصاخة اؿ سمع لمطالبيـ االجتماعية .كقد ارتبط ىذا الفعؿ
االحتجاجي ،كظؿ ثابتا لعقكد طكيمة ،بتيار اليسار داخؿ المجتمع ،إذ إف "جؿ الحركات االحتجاجية تتسـ

بطابع راديكالي كتنحك يسا ار") ،(3لكف المتغير في حممة "المقاطعة" ىذه ىك انطبلقيا ىذه المرة ،في البدء،

مف خبلؿ اإلسبلمييف فك ار كممارسة) ،(4لتنخرط ضمنيا ،فيما بعد ،مختمؼ شرائح كطبقات المجتمع.
كبحثا دائما عف المتغير في ىذا الفعؿ االحتجاجي ،فمـ يعد حك ار ىذه المرة عمى "القاع

االجتماعي" الذم يحيؿ عمى شريحة كاسعة مف المجتمع المغربي ،كالتي تعاني عمى الدكاـ مف "االنقيار
المعيشي"  ،بؿ شاركت في ىذه الحممة فئاتكشرائح اجتماعيةمف الطبقة المتكسطة ،كلفيؼ مف األكاديمييف

كبعض الفنانيف كالسياسييف) ،(5الذيف أعمنكا دعميـ كتأييدىـ لعمكـ الشعب الذم يعاني مف غبلء المعيشة.
ىذه الطبقة االجتماعية التي كانت تنأل بنفسيا في ما مضى بعيدا حياؿ جؿ الحركات االحتجاجية حفاظا

عمى رأسماليا الثقافي كالرمزم كاالجتماعي.

)(6

كفي إطار التنقيب عف المتغير ،فإف البلفت لبلىتماـ في نسخة االحتجاج األخيرة ىذه ،ىك

انخراط شرائح ميمة مف المغاربة المقيميف بالخارج ،إذ يرصدت عبر مختمؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي،
مجمكعة مف الفيديكىات التي تعكس انخراطا فعميا ككاعيا .حيث كانت ليذه المشاركة لمستيا الخاصة،
بتركيزىا عمى مقارنة أسعار السمع كالخدمات ببمداف الميجر مع نظيرتيا في المغرب ،حيث انخفاض

األسعار كارتفاع األجكر بالخارج ،مقابؿ غبلء األسعار كتدني األجكر في المغرب ،بؿ إف ىذه الشريحة
1

http://lakome2.com/point-de-vue/38777.htmlconsulté le 29-05-2018 à 11:55
2
Ibid.
 3عبد الرحيـ العطرم ،التحكالت المجتمعية بمغرب اليكـ ،المرجع السابؽ ،ص24 :
4

تشير العديد مف الحساسيات السياسية ) السيد أخنكش زعيـ حزب األحرار نمكذجا( بأصابع االتياـ لئلسبلمييف )الكتائب اإللكتركنية( في دعكتيـ لحممة " مقاطعة"

المنتكجات الثبلثة.

 5تشير العديد مف الحسابات الرسمية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كالمنسكبة لمثقفيف كباحثيف كفنانيف عمى انخراطيـ كتأييدىـ لممقاطعة.
6

مف الفنانيف الذيف عبركا عف دعميـ لحممة " المقاطعة" الفناف رشيد الكالي ،داداس .كشريحة أخرل سياسية لـ تبد دعميا لمحراؾ ،لكف تؤكد شرعيتو بالنظر إلى

األكضاع المعيشية الصعبة مف قبيؿ طرح األسئمة في البرلماف مف قبؿ فريؽ األصالة كالمعاصرة.
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أظيرت حجـ الجشع الذم يبديو المستثمركف الخكاص في تعاطييـ مع حاجات مكاطني الدكؿ النامية

)المغرب( ،كذلؾ مف خبلؿ مقارنة أسعار نفس السمعة في الخارج كفي المغرب )نمكذج مياه الشرب،
المحكـ ،األلباف( ،مما أظير تضاعؼ سعر بعض المنتكجات في المغرب بشكؿ صارخ.

باإلضافة إلى مغاربة العالـ ،شيدت المقاطعة انخراط فئة أخرل ،كيتعمؽ األمر بفئة أصحاب

محبلت البقالة ،ككنيـ كسطاء كيتعاممكف مع إحدل الشركات التي يقاطع منتكجيا .كما انخرطت أيضا
فئة الفبلحيف كأصحاب التعاكنيات الفبلحية إلنتاج الحميب ،كىك ما يكحي بعدـ رضا ىذه الفئات مف

الكسطاء في سمسمة اإلنتاج ،كتذمرىا مف ضعؼ أرباحيا مقارنة مع الشركات المكزعة ،إذ تظؿ ىذه
الفئات عماد إنتاج ىذا المنتج ،كفي الكقت ذاتو ،الحمقة األضعؼ في سمسمة اإلنتاج.

ثالثا:حممة المقاطعة كآليات التفاكض كالحكار الجديدة

كما كسبقت اإلشارة إليو في منيجية الدراسة ،فإف مجتمع البحث الذم كقع عميو االختيار استنادا

إلى األسباب المنيجية كالمكضكعية السالفة ،في أفؽ تكصيؼ حاؿ حممة " المقاطعة" ،كالمتمثؿ في عينة

مف أصحاب محبلت البقالة مكزعيف عمى  14مدينة مغربية ،قد أتاح لنا ،بعد النظر في األرقاـ التي

أفرزىا ،الكقكؼ عمى طبيعة كمعدؿ تعامبلت البقاليف مع الشركة قبؿ كخبلؿ المقاطعة .كما كعبر عف
مكاقؼ كردكد فعؿ المقاطعيف/غير المقاطعيف مف الزبائف لممنتكج
ط ىعة.
ؿمكاقؼ كردكد فعؿ مكزعي مستخدمي الشركة المقا ى

)حميب سنطراؿ(  ،ناىيؾ عف إب ارزه

كىي كميا مؤشرات بمقدكرىا المساعدة عمى

االطبلع كالكقكؼ عمى كاقع كمجريات المقاطعة.

كتطاكؿ ىذه الفقرة الحديث عف نقطتيف أساسيتيف:

 النقطة األكلى :تقتضي تكصيؼ كاقع كتداعيات حممة المقاطعة مف خبلؿ ما تكشؼ عنو األرقاـ؛ النقطة الثانية :استعراض مختمؼ آليات التفاكض كالحكار المنتيجة مف قبؿ المقاطعيف/غيرالمقاطعيف ،ممثمي الشركة المقاطعة ،الفاعميف السياسييف.

لعؿ أكؿ أمر يضعو الباحث /المخبر في اعتباره ،كىك ييـ بتكزيع استمارات دراستو عمى
المبحكثيف )أصحاب محبلت البقالة( ،ىك مبلحظتو لمكاف البحث بغية التحقؽ مف كؿ ما مف شأنو أف

يساعده عمى التقاط بعض المبلحظات األكلية ) ،(1صحيح أف المبلحظة ىي أدنى درجات المنيج العممي

لكنيا أساسية في كؿ ممارسة ميدانية .كقد كشفت لنا ىذه التقنية عف مؤشر ميـ في القراءة كالمتمثؿ في

كجكد إشارة/شعار "خميو يريب" لممقاطعة بالمحؿ مف عدميا .كقد كشفت نتائج البحث أف  80.58بالمائة
مف مدف المغرب المستجكبة مف خبلؿ البقاليف ال يضعكف إشارة لممقاطعة بالمحؿ ،بينما أعرب
1

8.21

مف بيف المبلحظات األكلية التي سجمناىا ما يمي:
-

ىناؾ استحساف كتعاطؼ كبيريف أبداه جؿ البقاليف عند طمبنا ليـ بتعبئة االستمارة ،األمر الذم يحيؿ عمى رغبة كبيرة في الحديث عف المكضكع؛

عبر بعض البقاليف أيضا عف عدـ تعامميـ مع شركة سنطراؿ حتى قبؿ بدء حممة المقاطعة لعدة أسباب ضمنكىا في االستمارة.
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بالمائة عف كجكدىا ،لكف بشكؿ متكارم ،فيـ قرر  11.19بالمائة إظيار شعار " خميو يريب" عمى كاجية

المحؿ.

كمف خبلؿ ىذه األرقاـ يظير أف ثمة ثبلث فئات مختمفة في تعاطييا مع حممة "المقاطعة" .لكف

الفئة األكبر :أم ما يفكؽ  80بالمائة ،آثرت الحياد ) (1عمى اعتبار أنيا تشكؿ في اعتقادىا "نقطة بيع"
) (point de venteكما جاء عمى لساف كثير منيـ .كىذا يدؿ عمى مستكل مف الكعي كالمعرفة لدل فئة
كبيرة مف الباعة.

كقد أسيـ ىذا المستكل المعرفي في الكشؼ الدقيؽ عف ردكد فعؿ الزبناء اتجاه المقاطعة ،عمى

اعتبار أف ىؤالء يحصؿ بينيـ كبيف البقاليف

تفاعؿ اجتماعي مكثؼ بحكـ األلفة التي راكمكىا خبلؿ

عبلقتيـ اليكمية .ىذه الردكد التي مف شأنيا أف تكشؼ لنا عف حجـ كطبيعة المقاطعة .كىك ما سيسيـ

في اإلمساكبالعبلقة الترابطية بيف مكاقؼ دعاة المقاطعة عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كسمككات الزبناء
عمى أرض الكاقع ،حتى يتبف ىؿ ثمة تكافؽ أـ طبلؽ بيف المكقؼ /المعيار كالسمكؾ .إذ إف سؤاؿ رد فعؿ

الزبناء إزاء المقاطعة كشؼ عف ارتياح

 83.59بالمائة ليذه األخيرة ،كتشكيؾ  7.19بالمائة ،كتحفظ

 7.61بالمائة ،فيـ رفض فقط  1.38بالمائة مف الزبناء ىذه المقاطعة حسبما عبر عنو المستجكبكف .كقد
تباينت نسبيا نتائج البحث عبر مختمؼ المدف المغربية ،لكف المدف التي أبرزت ساكنتيا عف ارتياحيا

لممقاطعة بنسبة  100بالمائة ىي كؿ مف الدار البيضاء ،مراكش ،فاس ،آسفي ،سطات ،الحسيمة،

كجدة) .(2األمر الذم يكشؼ عف االنسجاـ الكبير بيف الدعكة لممقاطعة كتجسيدىا فعميا عبر ترؾ اقتناء
) (3

ىذا المنتكج )حميب سنطراؿ( مف طرؼ عمكـ المغاربة.

كتظير عمى الخريطة أسفمو نسب مقاطعة منتكج الحميب ببعض المدف المغربية.

1

المقصكد ىنا بالحياد :أم عدـ فرض المكقؼ الشخصي لمبقاؿ عمى عمكـ الزبناء .فقد يككف ىذا األخير مقاطعا ليذا المنتكج ،لكف احتراما لزبنائو يقتنيو كىـ أحرار

في شرائو أك تركو .بؿ أكثر مف ذلؾ عبر أحدىـ أف نجاح حممة "المقاطعة" رىيف بشرائو كعرضو عمى الكاجية مف دكف أف يقتنى ،فيحصؿ بذلؾ تأثير عمى عمكـ
الزبناء ،كيزيد في تفاعميـ مع المقاطعة ،ليرد فيما بعد كيعاد لممكزع.

2

عبر عدد كبير مف المخبريف ،تحديدا بالمدف الشرقية كالشمالية الشرقية ،عف تعامؿ ساكنتييما مع شركات حميب أخرل أكثر انتشارا ،كال يشكؿ حميب سنطراؿ

االختيار األكؿ لممستيمؾ.

3

بعد أسبكع مف المقاطعة فقدت شركة دانكف -سنطراؿ  6بالمائة مف قيمة أسيميا كتراجعت المبيعات.
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كىذا ما سيعمؿ عمى تكبيد الشركة المقاطعة منتكجيا خسائر كبيرة

)،(1خاصة كأف ىذه األخيرة

تنتشر عمى نطاؽ كاسع مف سكاف المدف كالقرل ،كتغطي النسبة األكبر مف منتكجات األلباف كمشتقاتو،
كظمت لسنكات طكيمة المكزع األكؿ ليذه المادة عمى سائر المحبلت التجارية مقارنة مع باقي شركات

كتعاكنيات الحميب األخرل .كىك ما تعكسو نسب سنكات تعامؿ البقاليف مع ىذه الشركة فضبل عف كمية
الحميب المقتناة مف البقاليف بشكؿ يكمي في المبيانيف أسفمو:

1

صرح السيد عادؿ بف كيراف مدير مشتريات الحميب بشركة سنطراؿ –دانكف في برنامج "  45دقيقة " بأف خسائر الشركة تقدر ب  20بالمائة مف المبيعات كمك ما

يقارب  17مميار سنتيـ ،ىذا خبلؿ األياـ األكلى لمحممة أم األسبكع األخير مف شير أبريؿ

 . 2018مضيفا في تصريح لمتمفزيكف المغربي باف الشركة استثمرت

 150مميكف درىـ لكف تمت خسارتيا .كتتكالى خسائر الشركة إذ انخفضت أسيـ شركة "سنطراؿ دانكف" بنسبة  5.69بالمائة يكـ االثنيف أبريؿ.
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مبياف: 1مدة تعامؿ البقاليف مع شركة سنطراؿ-دانكف )شيكر/سنكات(

مبياف : 2كمية الحميب المقتناة مف قبؿ البقاليف يكميا

كما ككشفت نتائج البحث أف أقؿ كمية يقتنييا الباعة بشكؿ يكمي أم بنسبة

 34.18بالمائة ال

تقؿ عف  20عمبة أم  10لترات ،بينما يفكؽ االقتناء  30عمبة بنسبة  32.23بالمائة .فيـ يتجاكز معدؿ
االقتناء عند  33.15بالمائة  50عمبة أك أكثر أم ما يزيد عف  120لتر يكميا خاصة بالمدف الكبرل.
كتظير جميا تبعات ىذه المقاطعة

)(1

عمى الشركة مف خبلؿ ما تعكسو أرقاـ الجدكؿ التالي ،كالتي تعقد

مقارنة بيف الكمية التي كانت ترد مف الحميب قبؿ حممة " المقاطعة" كبعدىا.

 1قررت شركة سنطراؿ-دانكف اؿدخكؿ في قرار خفض كميات شراء الحميب مف التعاكنيات بنسبة  . 3بالمائة.
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مبياف : 3عدد عمب الحميب المرجكعة )قبؿ الحممة(

مبياف : 4نسبة المرجكعات مف منتكج الحميب )بعد الحممة(

كفي سبيؿ التحقؽ مف إمكانية كجكد عبلقة دالة بيف سبب الدعكة إلى مقاطعة ىذا المنتكج ،دكف
غيره مف منتكجات الحميب ،كطبيعة العبلقة التي تربط ىذه الشركة كمكزعييا مع الباعة ،كاف مف الميـ

الكقكؼ عمى مكقؼ ىؤالء مف الشركة كمكزعي منتكجيا .كتجدر اإلشارة ىنا عمى مبلحظة أكلية رصدىا
المخبركف ،إذ نقمكا عف بعض الباعة استياءىـ مف طبيعة التعامؿ التي تنتيجيا الشركة ككذا مكزعي

منتكجيا .كلمتحقؽ مف ذلؾ سألنا الباعة عف مكقفيـ مف تعامؿ المكزعيف قبؿ المقاطعة ،فأعرب 76.35
بالمائة بأف تعامميـ جيد ،بينما أزيد مف  23بالمائة يقكلكف عكس ذلؾ ،كىي نسبة دالة عمكما ،كتعكس
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تمؾ الفئة التي عبرت عف عدـ رضاىا عف تعامؿ الشركة كمستخدمييا.

)(1ال سيما كأف مقاطعة منتكج

حميب سنطراؿ لـ تضر بدخميـ بشكؿ كبير جدا حسبما عبر عنو المبحكثيف .كىك ما يعكسو مكقؼ

 79.58بالمائة مف البقاليف الذيف أقركا بأف مقاطعة ىذا المنتكج لـ تؤثر عمى دخميـ اليكمي ،بينما عبر
 26.57بالمائة بمحدكدية ىذا التأثير ،فيـ لـ تؤثر إال عمى دخؿ  0.71بالمائة مف الباعة.

كمف خبلؿ ىذه النسب يظير أف ثمة عكامؿ أخرل ،غير المؤشر األخير ،أسيمت في تحديد

اختيار الناس لمقاطعة ىذا المنتكج تحديدا .كيمكف التقاط بعضيا مف خبلؿ ما يعبر عنو مف خبلؿ عمكـ
المكاطنيف في مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف قبيؿ امتبلؾ ىذه الشركة ل  60بالمائة مف اإلنتاج الكطني،

كاذا ما تمت مقاطعة ىذه الشركة ستعمؿ عمى خفض سعر منتكجيا ،كىك ما سيدفع بباقي الشركات إلى
أف تحدك حدكىا .فضبل عف سؤاؿ جكدة المنتكج كاشتمالو عمى مشتقاتو مف عدمو .كيدعـ ىذا الطرح

ارتياح أزيد مف  80بالمائة كما سبقت اإلشارة إلييمف الزبناء إزاء حممة المقاطعة ىذه .كىناؾ أطراؼ
أخرل عبرت مف خبلؿ منابر إعبلمية مختمفة أيضا ،كيخص األمر فئة الفبلحيف أيضا ،كالذيف عبركا عف

استيائيـ مف تعامؿ الشركة في ما يخص ثمف شرائيا لمتر الحميب ،كالذم ال يتجاكز درىماف كنصؼ،
باعتبارىـ المنتج األكؿ لمادة الحميب كالحمقة األضعؼ في نفس اآلف.

غير أف تداعيات حممة " المقاطعة" سيككف ليا األثر عمى طبيعة العبلقة بيف كؿ مف الباعة

كالمكزعيف كىك ما تظيره أرقاـ الجدكؿ التالي .فمف الطبيعي أف تتحكؿ العبلقة التي اتسمت بالجيدة فيما
قبؿ )أم بنسبة تزيد عف  76بالمائة( إلى عبلقة يطبعيا التكثر كالقمؽ أحيانا .كمرد ذلؾ اعتبارات عديدة،
لعؿ أبرزىا خكؼ معظـ المستخدميف عمى عمميـ ،طالما أنيـ يرجعكف منتكج الحميب لمشركة .فالخكؼ

مف تسريحيـ مف الشغؿ عامؿ أساس في تكثر العبلقة بيف كؿ مف المكزع كالباعة(2) .كيزيد التكثر أيضا
لحظة عكدة المكزع ليجد غالبية عمب الحميب تنتظره لردىا لمشركة.

انًذٌ
آعفٙ
ذادنح
ذطٕاٌ
ذٛفهد
1

َغة هثٛؼح انرؼايم لثم انحًهح
غٛش رنك
جٛذ
00
100
00
100
36,37
63,63
75
25

َغثشدج انفؼم تؼذ ذغهى انًشجٕعاخ
ذٕذش أٔلهك
اسذٛاح
تذٌٔ سد فؼم
100
00
00
37,50
00
62,50
30,00
13,34
56,66
75
00
25

عبر بعض الباعة عف استيائيـ مف الشركة كمستخدمييا سكاء في فرض الشركة عمى البائع حجـ ما عميو اقتناءه أك عدـ قبكليـ ألخذ المرجكعات ) .( changes

كما أف ىذه األخيرة تتعامؿ بتعاؿ مع البقاؿ .كلئلشارة فإف البقاليف قامكا بمقاطعة شركة سنطراؿ قبؿ ىذه الحممة أياـ  3،4،5دجنبر  2017عقب انتشار فيديك عمى
مكاقع التكاصؿ االجتماعي يظير المستخدميف في ردىة الشركة يقكمكف بحركات رياضية كيغنكف بعبارات قدحية تسيء لمباعة.

لمشركة باعتذار رسمي في ىذا الشأف .كما كعبر بعضيـ عف استيائو مف عدـ استجابة عمكـ المكاطنيف إلضرابيـ ذاؾ.

2

كلئلشارة فقد تقدـ المدير العاـ

أعرب لنا المخبركف عف طريؽ مجمكعة مف الباعة أف بعض المكزعيف يرجكف الباعة ألخذ منتكج الحميب عمى األقؿ كعرضو لمبيع .ىذا األمر تؤكده نسبة تزيد

عف  36بالمائة مف المكزعيف تحسف تعامميـ مع الباعة.
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انحغًٛح
انذاس انثٛناء
عطاخ
عٛذ٘ لاعى
هُجح
فاط
انمُٛطشج
يشاكؼ
يكُاط
ٔجذج

00
35
00
00
25
25
64,71
20
00
50

100
65
100
100
75
75
35,29
80
100
50

100
32,08
00
00
50
25
23,52
00
60
50

00
00
00
00
00
25
00
00
30
00

00
67,92
100
100
50
50
76,48
100
10
50

جذٔل :2هثٛؼح ذؼايم انًٕصػ ٍٛيغ انثاػح لثم ٔتؼذ انحًهح

كفي أفؽ الكشؼ عف آليات التفاكض كالحكار التي يتـ انتياجيا تدبي ار كتفاعبل مع كضع المقاطعة
ىنا كاآلف ،كالذم يسائؿ العديد مف الفاعميف :مقاطعيف كأرباب شركة ،فضبل عف السياسييف ،فإف العكدة

إلى بداية حممة المقاطعة ،كتتبع مختمؼ تداعياتيا مجتمعيا أمر أساسي في قراءة مختمؼ أشكاؿ التفاكض
كالحكار الجديدة ،ككفيؿ أيضا بأف يطمعنا عمى إمكانية تحكؿ ىذا الحراؾ المجتمعي إلى رأم عاـ مؤثر

في مسمسؿ األحداث شريطة إف جرل ضمف حكار عقبلني نقدم كمتحرر مف كؿ أشكاؿ الييمنة.

فقد كاف انطبلؽ حممة " المقاطعة" يكمو األحد  22أبريؿ مف السنة الجارية عبر صفحات مكاقع

التكاصؿ االجتماعي ،كالتي عرفت تجاكبا كبي ار عبر تفاعؿ العديد مف ركاد ىذا العالـ االفتراضي .ىذا

التفاعؿ االفتراضي الذم انعكس بشكؿ فعمي عمى مكاقؼ عمكـ المكاطنيف الذيف انخرطكا بأعداد كبيرة في

مقاطعة حميب "سنطراؿ" .ليعقب ىذا الفعؿ المجتمعي يكـ الثبلثاء  24مف نفس الشير :أم بعد يكميف

فقط ،تصريح لكزير االقتصاد كالمالية السيد محمد بكسعيد في قبة البرلماف كصؼ مف خبللو المقاطعيف ب

"المداكيخ") ،(1مدافعا عف الشركة المقاطعة بككنيا شركة مييكمة كتؤدم الضرائب ،مف دكف أف يستنكر

عمكـ البرلمانييف سمكؾ الكزير ىذا الذم أساء فيو لمكاطنيف مف المفترض أنيـ يمارسكف حقيـ في التعبير

كالمكفكؿ دستكريا.

كعبر السيد المنصؼ بمخياط

)(2

المنتمي لنفس حزب كزير االقتصاد كالمالية الحالي ،في تصريح

لمجريدة اإللكتركنية "ىسبريس" يكمو  25أبريؿ قائبل" :إف حممة المقاطعة سياسية ،كتيدؼ إلى ضرب

مصالح اقتصادية معينة ،كالعمؿ عمى تفريؽ المغاربة ".كىنا يطرح سؤاؿ :ما الذم منح ىذه الشركة عبر

منتكجيا "الحميب" كؿ ىذه القكة كالقدرة عمى جمع شتات المغاربة ،كمتى كاف ليا ذلؾ؟ كىك ما يكشؼ

حقيقة عف تمثؿ بعض السياسييف لطبيعة التعاقد االجتماعي المفترض/المدافع عنو بيف السائديف كعمكـ

المكاطنيف.
كظمت خبلؿ ىذه الفترة بأكمميا مكاقع التكاصؿ االجتماعي فضاء لردكد أفعاؿ مطردة ،إذ عبر

الباحث األكاديمي المغربي إدريس الكنبكرم عبر تدكينو لو بالفيس بكؾ يكـ  24أبريؿ قائبل " :إف الحممة
1
2

لفظ بالمساف الدارج المغربي كيقصد بو أكلئؾ المصابكف بالدكار.

سياسي ككزير سابؽ شغؿ منصب كزير الشباب كالرياضة بيف  . 2012 – 2009ينتمي لحزب التجمع الكطني لؤلحرار
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سياسية كخمفيا حزب العدالة كالتنمية الذم يرمي إلى اإلضرار بكزير الفبلحة الحالي السيد أخنكش ".كىك
حكـ يجانب كاقع الحاؿ عمى كؿ حاؿ ،بؿ يحرـ شريحة كاسعة مف عمكـ المكاطنيف ،ال انتماء ليا

بالضركرة ،مف حؽ التفكير كأخذ مكقؼ ما مف قضايا مجتمعية .كلـ ينتظر طكيبل السيد عزيز أخنكشكزير

الفبلحة كالصيد البحرم كالتنمية القركية كالمياه ليصرح ل "ىسبريس" يكـ  25أبريؿ بأف ىذا األمر )يقصد
حممة المقاطعة كتداعياتيا( قائبل " :مثؿ ىذه األمكر ما فيياش المعب ،كلي بغا المعب يمشي لببلصة

أخرل ".كىك ما يكشؼ عف خطاب استعبلئي تستمد شرعيتو كقكتو مف مدل القرب أك البعد مف دكائر
صنع القرار السياسي أكثر منو مف شرعية صناديؽ االستحقاقات .كفي محاكلة منو لرأب الصدع عبر

رئيس الحككمة السابؽ السيد عبد اإللو بف كيراف لجريدة أخبار اليكـ يكـ  26أبريؿ عف استغرابو مف حممة

المقاطعة خصكصا كأف ماركة الحميب لـ تشيد أية زيادة طيمة فترة رئاستو إلى اليكـ.

كؿ التصريحات السابقة بقدر ما لـ تسيـ في محاكلة حمحمة األزمة بقدر ما لـ تعمؿ عمى

تأزيميا ،إذ ظؿ الصمت كاالنتظار العبلمة األبرز لمتفاعؿ كالتفاكض .لكف ردكد الفعؿ التي أججت حممة

"المقاطعة" أكثر مف محاكلة إخمادىا عبر فتح باب الحكار ،كاف أبطاليا بعض أرباب الشركة المقاطعة

كبعض المسؤكليف الحككمييف ،كثمة مف البرلمانييف كغيرىـ .فقد تكجو يكـ  24أبريؿ السيد عادؿ بف كيراف

الذم يشغؿ بشركة سنطراؿ -دانكف مدير مشتريات الحميب بتصريح
الحممة مغرضة كخائنة لمكطف ،كىي ضرب لبلقتصاد الكطني.

)(1

ل "ىسبريس" كاصفا مف خبللو أف

مما يؤشر عمى نفس التمثؿ الذم يحممو

بعض الساسة كالفاعميف االقتصادييف ،كيعكس منطؽ زكاج السياسة بالثركة.

كيأتي تصريح ثاف لبرلمانية كقيادية في حزب االتحاد االشتراكي السيدة حناف رحاب عبر صفحتيا

بالفيس بكؾ كاصفة المقاطعيف ب "القطيع" .فيـ كاف تصريح الناطؽ الرسمي باسـ الحككمة الحالي السيد

مصطفى الخمفي في أكؿ خركج لو يكـ  10مام يقطع مع كؿ آليات كأخبلقيات  Déontologieالتكاصؿ
السياسي الذم يفترض المسؤكلية كااللتزاـ .إذ عبر صراحة عمى أف مجمس الحككمة لـ يناقش حممة "

المقاطعة" ىذه عمى الرغـ مما أثارتو كال تزاؿ مف ردكد فعؿ محمية ككطنية كدكلية ،كما خصو اإلعبلـ
العربي كاألجنبي مف تغطية إعبلمية مستمرة ،كتتبع لتداعيات المقاطعة .كىنا يساءؿ اإلعبلـ الكطني عف
مدل انشغالو حقيقة بالقضايا المجتمعية التي تشغؿ باؿ عمكـ مكاطني الداخؿ كالخارج .كلـ يكتفي في

تصريحو ،كالذم بدا فيو مرتبكا كغير متكازف ،بيذا اإلخبلؿ بالمسؤكلية بعدـ إدراج حممة المقاطعة ضمف
برنامج المجمس الحككمي ،بؿ تكعد المركجيف كالداعيف لممقاطعة مف خبلؿ آلية مراجعة القانكف الخاص

بمتابعة نشر األخبار الزائفة ،معمبل تصريحو ىذا بأف ىامش ربح الشركة ال يتجاكز

المقاطعة مف شأنيا أف تضر بقطاع كاسع مف الفبلحيف كباالقتصاد الكطني.

1

 20سنتيما ،كبأف

تجدر اإلشارة إلى أف السيد عادؿ بف كي ار ف اعتذر شخصيا فيما بعد يكـ  2أبريؿ في فيديك قائبل" :أعتذر لكؿ مف جرحتو بكبلمي".
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كؿ تمؾ التصريحات السالفة أسيمت بشكؿ كبير في استمرار المقاطعة كاستنكار عمكـ

المكاطنيف .كىك ما يشي بكعي جميكر المقاطعيف بعدـ قدرة جؿ ىؤالء الفاعميف عمى التكاصؿ كاإلقناع.
كىك ما أجبر مسؤكلي الشركة في ببلغ رسمي لمشركة المقاطعة يكـ  2مام عمى االعتذار بشكؿ رسمي
مف خبلؿ السيد عبد الجميؿ ليقايمي نائب الرئيس كالناطؽ الرسمي باسـ الشركة .كأعمنت الحقا الشركة

نفسيا يكـ  16مام عف تحفيض PROMOTIONفي المتر الكاحد لمحميب بسعر

 6دراىـ عكض 7

دراىـ .فضبل عف عرض يخص منتكج الياغكرت  DANONEبمنح كاحد مجانا إذا ما اقتنى الزبكف أربع
عمب مف الياغكرت .كقد حممت ىذه المبادرة شعار " أجي نتصالحكا" .لكف عمكـ المقاطعيف سخركا مف
ىذا العرض عبر مجمكعة مف الفيديكىات عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعيالتي تبرز مطالب ىؤالء،

كالمتمثمة في خفض الثمف إلى خمسة دراىـ بشكؿ نيائي كليس في حدكد شير رمضاف فقط كما تذىب

إلى ذلؾ الشركة.

لتتكالى محاكالت مختمفة لكسر الصمت الحككمي )(1بتقدـ حزبي األصالة كالمعاصرة كاالستقبلؿ

بمساءلة الحككمة في قبة البرلماف .فيـ أعمف حزب االشتراكي المكحد يكـ  7مام تأييده لحممة المقاطعة.
كيأتي اعتذار رئيس الحككمة السيد سعد الديف العثماني يكـ

 15مام بالبرلماف لعمكـ المقاطعيف عمى

خمفية تصريحات بعض المسؤكليف الحككمييف ،كيدعك المقاطعيف إلى تغميب المصمحة الكطنية .لتتشكؿ

فيما بعد يكـ  17مام لجنة لمراقبة األسعار .كقد عقب كؿ ىذه الخرجات ببلغ لمحككمة يكـ
تدعك فيو المغاربة لكقؼ مقاطعة الحميب.

كما حمؿ الكزير السابؽ السيد حسف الشامي يكـ الثبلثاء

 29مام

 22مام عبر جريدة TELQUEL

الحككمة مسؤكلية المقاطعة ،مؤكدا أنيا نتيجة لسياسة التحرير غير الناضجة

) .(2كليصرح السيد سعد

الديف العثماني العثماني رئيس الحككمة الحالي أخي ار يكـ السبت  26مام في كممة افتتاحية ألكؿ اجتماع
لمجنة الكطنية لحزبو بعد المؤتمر الكطني بأف " المقاطعة صرخة جزء مف الطبقة المتكسطة ".مضيفا أنيا

" بمثابة تعبير عف رأم المكاطنيف كالمكاطنات كىذا أمر محمكد ".كمعترفا أيضا بأف أثمنة بعض المكاد

ارتفعت كرسائؿ المقاطعة تـ استيعابيا جيدا .لكف حذر أيضا مف الرككب عمى معاناة المقاطعيف مف قبؿ
بعض المكبيات .مف دكف أف تسفر ىذه االعترافات عف تدابير فعمية كمممكسة.

كرصدا دائما آلليات التفاكض التي انتيجتيا الشركة في أفؽ إقناع عمكـ المقاطعيف بالعدكؿ عف

حممتيـ تمؾ ،عممت الشركة عمى استقداـ بعض مف مستخدمييا لمتظاىر أماـ البرلماف يكـ الثبلثاء

5

يكنيك في محاكلة منيا لمكاجية المقاطعيف كتحكيؿ الرأم العاـ لمتعاطؼ مع مظمكمية ىؤالء المستخدميف.

1

لعؿ أبرز عبلمة في إطار التفاعؿ مع حممة المقاطعة ىك صمت غالبية الفاعميف السياسييف  ،كتيربيـ مف إعطاء جكاب أك تصريح لمختمؼ المنابر اإلعبلمية،

خاصة المستقمة.
2 https://telquel.ma/sponsors/hassan-chami-dit-tout_1593588
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لكف الذم أثار استغراب كاستياء عمكـ المكاطنيف ىك خركج كزير الحكامة السيد لحسف الداكدم

)(1

صحبة

ىؤالء المستخدميف المتظاىريف .كىك ما يرل فيو البعض محاكلة الستقكاء الشركة بمسؤكليف حككمييف.

األمر الذم يقحـ عمى الدكاـ سؤاؿ الجمع بيف الثركة كالسمطة ،كىك ما يدؿ عمى استمرار ىذا الزكاج الذم

تـ رفضو كظؿ مطمبا أساسيا مف مطالب حركة  20فبراير في أفؽ تخميؽ الحياة السياسية بالمغرب.

إف كؿ تداعيات كردكد أفعاؿ االقتصادييف أك السياسييف فضبل عف بعض المثقفيف ،إنما تكشؼ

عف كاقع استم اررية ثقافة اليركب إلى األماـ كالقفز عمى ما تقتضيو القراءة الدقيقة كالممتزمة لكضع أقؿ ما
يمكف القكؿ عنو أنو متأزـ كيسكده االنحسار.كلذلؾ تظؿ مختمؼ تمؾ الطركحات كالرؤل كزكايا النظر

بعيدة كؿ البعد عف مطالب المقاطعيف .مما يجعؿ كاقع الحاؿ يتسـ بميسـ االنتقائية كالتخبط

كالتييالمييمنة عمى ردكد أفعاؿ مختمؼ الفاعميف .األمر الذم يؤكد عدـ قدرة ىؤالء عمى التصرؼ ؾ"فاعؿ

اجتماعي" لو القدرة عمى الفعؿ كالتأثير في المحيط ،كما لو ما يكفي مف المؤىبلت أيضا ليتمكف مف

استعادة ذاتو ،فضبل عف إمكاناتو في التكاصؿ مع اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ مشتركة كمتعاقد حكليا .بؿ إف

ىذه " الييمنة الممارسة عمى عممية التكاصؿ بيف عمكـ المكاطنيف عمى حد تعبير ىابرماس

Jürgen

 Habermasىي التي تمنع الكصكؿ لفيـ مشترؾ كاجماع ،كتعمؿ بالمقابؿ عمى تزييؼ الفيـ كتشكيو

)،(2كتبرز في نفس اآلف قدرة الشعب

التكاصؿ كصنع إجماع زائؼ ال تتكافر فيو الشرعية العقبلنية".

"الشباب"  ،حسبما يكصفو األنثربكلكجي المغربي عبد ا﵀ حمكدم ،عمى التعبئة كاتخاذ مكاقؼ مف شأنيا أف
تغير جكانب مف المعادلة السياسية كاالجتماعية.

كمف خبلؿ تتبع كرصد مختمؼ ردكد فعؿ أصحاب الشركة المقاطعة أك بعض الفاعميف السياسييف

في سياقيا الزمني يظير أف ىذه الردكد يمكف تصنيفيا إلى أربع مراحؿ أساسية:

- 1مرحمة الصمت كعدـ االكتراث :إنيا مرحمة أساسية يصر فييا المسؤكلكف الحككميكف عمى عدـ
إصاخة السمع لمطالب المحتجيف ،بدعكل عدـ جدية مكقؼ ىؤالء أك عدـ قدرتيـ عمى االستمرار في

فعميـ االحتجاجي ذاؾ .لكف ىذا التصرؼ الذم يصدر عف ىؤالء الفاعميف االقتصادييف أك السياسييف
إنما ينـ عف طبيعة الذىنية كالثقافة التي ينظر مف خبلليا السائدكف لمطالب عمكـ المكاطنيف .لكف

المثير لبلنتباه أف ىذا المرحمة لـ تدـ إال يكميف فقط ،ليشعؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كزير
االقتصاد كالمالية مف خبلؿ نعتو لممقاطعيف بقبة البرلماف ب "المادكيخ".

- 2مرحمة التخكيف :سرعاف ما بدأت ىذه المرحمة ىي األخرل ،بؿ إنيا جاءت بشكؿ دياكركني مع

صؼ مشاركة ىذا األخير في التظاىر
 1خمفت مشاركة كزير الشؤكف العامة كالحكامة السيد لحسف الداكدم استياء كبي ارا كسط ركاد مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كا ة
بالخطكة غير اؿمسبكقة ،إذ صارمنعتب “كزير -سنطراؿ ”.كانتشر فيديك السيد لحسف الداكدم كىك يردد “ىذا عار ىذا عار االقتصاد في خطر “انتشا ار

كاسعا مذيبل

بتعميقات ساخرة كأخرل غاضبة.
https://search.mandumah.com/Record/625503. consulté le 05/06/2018 à 11.00
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سابقتيا ،كلعؿ ىذا التزامف كردة الفعؿ السريعة ىذه إنما تعبر عف إصابة المقاطعيف لعصب اقتصاد
ىذه الشركة ،كىك ما أفرز تصريح السيد عادؿ بف كيراف الذم يشغؿ بشركة سنطراؿ -دانكف مدير

مشتريات الحميب بتصريح ل "ىسبريس" الذم كصؼ الحممة بالمغرضة كالخائنة لمكطف.كقد سار عمى
نيج التخكيف كاتياـ المقاطعيف بالككالة السياسية أيضا ثمة مف السياسييف كما تـ التطرؽ إليو سابقا.

- 3مرحمة التنكيـ :ىي محاكلة مف الشركة المقاطع منتكجيا امتصاص غضب كحنؽ المقاطعيف.

كتتمثؿ بعض أساليب ىذه المرحمة في حممة"أجي نتصالحكا" التي تقدمت بيا الشركة لعمكـ المقاطعيف

أمبل منيا في إخماد الفعؿ االحتجاجي لممقاطعة ،لكنيا فشمت في ثني المقاطعيف عف فعميـ االحتجاجي.
- 4مرحمة التيديد :ابتدأت مع السيد مصطفى الخمفي الناطؽ الرسمي باسـ الحككمة في أكؿ خركج

لو يكـ  10مام حينما تكعد المركجيف كالداعيف لممقاطعة بمراجعة القانكف الخاص بمتابعة نشر
األخبار الزائفة ،معمبل تصريحو ىذا بأف ىامش ربح الشركة ال يتجاكز  20سنتيما ،كبأف المقاطعة مف
شأنيا أف تضر بقطاع كاسع مف الفبلحيف كباالقتصاد الكطني.

- 5مرحمة االستعطاؼ :دخمت الحككمة ىذا المنعطؼ لما فشمت كؿ السبؿ التي اعتمدتيا الشركة
المقاطعة أك مختمؼ المتدخميف السياسييف ،بما فييـ رئيس الحككمة السابؽ السيد عبد اإللو بف
ى
كيرانفي كسب تعاطؼ المقاطعيف كالعدكؿ عف مقاطعة كشفت فشؿ تدبير كؿ ىؤالء الفاعميف في إدارة

ىذه األزمة.

- 6مرحمة محاكلة التمييع .إنيا مرحمة تحاكؿ فييا أطراؼ عدة بكعي أك بدكنو تحريؼ تحريؼ مسار

المقاطعة ،كذلؾ بالدعكة إلى مقاطعة أشياء /منتكجات أخرل ،لعؿ أبرزىا الدعكة إلى مقاطعة زيت

لكسيكر ،ميرجاف مكازيف..مف خبلؿ ما يمكف تسميتو بالذباب اإللكتركني الذم يستأجر ليذه

الغاية .لكف المبلحظ أف عمكـ المقاطعيف كاعكف بيذه المرحمة التي يعتبركنيا منعطفا خطي ار
كجب التعامؿ معو بحذر ،بعدـ االنجرار كراء مقاطعة منتكجات أخرل ،كاالستمرار في مقاطعة

المنتكجات الثبلثة فقط .

إف كؿ المراحؿ التي مرت منيا حممة المقاطعة أبرزت قكة طرح المقاطعينبؿ كشرعية

استم ارريةفعميـ االحتجاجي .كبالمقابؿ كشفت عف

ضعؼ طرح "االقتصادييف السياسييف" الذيف يدعكف

امتبلكيـ ؿمنظكمة الخبراء كعمب االستشارة كقدرتيـ عمى التكاصؿ مع عمكـ الزبناء مف جية ،كما
كأظيرت أيضا عف ضعؼ التناكؿ السياسي لمحككمة ،األمر الذم يضعيا أخبلقيا كسياسيا مكضع

تساؤؿ.كمف ثمة فإف ىذا المكقؼ /الفعؿ االحتجاجي مف عمكـ المكاطنيف/المقاطعيف يضع مكضع
المساءلة العديد مف األطراؼ السياسية كالثقافية كالمدنية نخص بعضيا فيما يمي:

- 1النظاـ السياسي :أثبتت التجارب السياسية المتعاقبة مغربيا ،فضبل عف تجربة "التناكب" ،فشؿ
مسمسبلت اإلصبلحات المتكررة مف داخؿ "المؤسسات" ،عبر عدـ قدرتيا عمى الحفاظ عمى

مستكل النمك المأمكؿ كالنماء المرتقب اقتصاديا كسياسيا كاجتماعيا كثقافيا ،فباألحرل أف تعمؿ
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عمى تغييره في منحى أفضؿ .في الكقت الذم ما تزاؿ القكل الشعبية تظير نجاعة طركحاتيا
المشركعة ،كفعالية حركاتيا االجتماعية السممية كالحضارية

كعدالة مطمبيتيا  ،عمى الرغـ مف

اليامش الضيؽ لتحركيا ككؿ أنكاع التضييؽ الممارس عمييا .األمر الذم م ضع النظاـ السياسي

المغربيأماـ تحدم تحييدك رفع كؿ أشكاؿ المنع كالتضييؽ عمى ىذه القكل حتى تمارس فعاليتيا
داخؿ المجتمع.
- 2النخب كالفاعميف :أكدت تجربة "المقاطعة" التي مارستيا شريحة كاسعة مف المجتمع عمى أف
التنظيـ ال يحتاج أحيانا إلى كاريزمات أك زعامات حتى يحدث تغيي ار ما داخؿ أنساؽ كأبنية

المجتمع .األمر الذم يسائؿ كؿ تمؾ التنظيمات السياسية كالنقابية كالمدنية التي ما تزاؿ تعتقد في
الزعيـ أك القائد .كىك ما سيجعميا متجاكزة في المستقبؿ القريب ما لـ تعمؿ عمى ممارسة "النقد

المتعدد األبعاد" عمى حد تعبير عالـ االجتماع مصطفى محسف ،أم نقد الذات كاآلخر كالمحظة

التاريخية الراىنة  ،حتى تكاكب سقؼ المطالب االجتماعية لعمكـ المكاطنيف كانفتاح شريحة كاسعة
منيـ عمى عالـ افتراضي بما يحممو مف أفكار كقيـ كنظـ سياسية كاجتماعية كمعرفية كتقنية

تطمعـ عمى تجارب اآلخر كمختمؼ أشكاؿ الكجكد كالفعؿ التي يحيا مف ضمنيا ،كتجعميـ يعممكف

مقارنة بيف كاقع يأممكنو كآخر ما يزالكف يرزحكف تحت نيره.

- 3آؿ الحرؼ كالسؤاؿ :لعؿ العديد مف الباراديغماتكالنمادج اإلرشادية كالمراجع التفسيرية )..شرعية
العنؼ ،الكاريزما ،التنظيمات ،العقبلنية

األداتية كالكظيفية ( مما كاف الباحثكف في العمكـ

االجتماعية كالمعرفية يعدكنو أساسا في فيـ عبلقة الدكلة بالفرد كالمجتمع ،كما يكتسي ىذه

العبلقة مف كؿ أشكاؿ كأنماط الفعؿ االقتصادم كالسياسي كالتقني  ،أصبح اليكـ يفقد بريقو كقدرتو
التفسيرية لما يعتمؿ في المجتمع مف كقائع كأحداث كمكاقؼ ..األمر الذم يسائؿ ىؤالء الباحثيف

حكؿ قدرتيـ عمى مساءلة شكؿ/أشكاؿ العبلقة الجديدة دكلة-أفراد المجتمع) :المقاطعة كشكؿ مف

أشكاؿ االحتجاج كالفعؿ( في بعدىا التكاصمي )(1كمفيكـ/مفاىيـ إلعادة قراءة تحكالت المجتمع في
عبلقة األفراد كالجماعات بالنظـ السياسية كاالقتصادية القائمة.

- 4المجتمع :لقد عبرت شريحة كاسعة مف المقاطعيف ،مف خبلؿ مختمؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي،
عمى مستكل عاؿ مف المسؤكلية كاالنخراط في أفؽ تغيير كاقع صعب ،كذلؾ عبر العديد مف

اإلبداعات كأشكاؿ الرفض كالتعبير عف عدـ الرضا ،كىك ما يشي بذكاء اجتماعي ممفت لبلنتباه.
األمر الذم يسائؿ ىذا المجتمع نفسو كمختمؼ مؤسساتو االجتماعية فيما إذا كاف ييمو كؿ ىذا

1

ظؿ الفكر االجتماعي كالسياسي ييتـ لفترة طكيمة بالتنظير لمعقبلنية األداتية كالكظيفية السائدة في مجاؿ االقتصاد كالسياسة كالقانكف ،أما رؤية ىابرماس الجديدة

فيي تنحك منحى العقبلنية التكاصمية السائدة في مجاؿ الحياة االجتماعية ،كتظير في الفيـ الذاتي لممجتمع كشعكره بكحدتو كتماسكو كتكحده مع تراثو.
https://search.mandumah.com/Record/625503. Op. cit.
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السكاد مف الشباب المبدع كالفاعؿ ،في الكقت الذم مؤل الحديث عف الرأسماؿ البشرم،

كالبلمادم ،كالتمكيف البشرم كؿ فضاءات ىذا األخير مف دكف أف يعمؿ حقيقة عمى تطكيره

كاستثماره.

رابعا :المقاطعة كعبكرالمجاؿ الجغرافي

إف المبلحظ كالمتتبع لمختمؼ الحركات االحتجاجية مغربيا يكاد يجزـ بككنيا تتسـ بميسـ

"المحمي" ،كال تحقؽ شرط االنتشار المجالي جغرافيا .بؿ صار ىذا الثابت يحكـ كثي ار مف مكاقفنا كآليات

تفكيرنا .كلعؿ القامكس الشعبي المغربي يحفؿ بتمؾ العبارات )(1التي تكرس عدـ االنتصار لآلخر عمى
الرغـ مف أف الكؿ داخؿ بكثقة كاحدة،كيعاني مف نفس الكضعية المأزكمة .كما تزاؿ الكثير مف الخطابات

اليكـ داخؿ األكساط السياسية كالشعبية تعيد إنتاج ىذا الحقؿ المفاىيمي الذم يدعـ أطركحة مفادىا أنو إذا

كانالمكاطف المغربي بالجية الشرقية مثبل يعاني القير االجتماعي ،كيخرج يكميا لمتظاىر كالمطالبة بالحؽ

في العيش الكريـ ليقابؿ بماكينة الردع كباألجيزة األمنية ،فػإف مكاطني الشماؿ الغربي يصطافكف عمى

امتداد الشكاطئ الساحمية ،دكنما اكتراث لما يقع بالضفة األخرل لنفس التراب.لكف خبلؼ ىذه األدلكجة

تباغتنا بو حممة "المقاطعة" اليكـ .فما الذم فرض ىذا االنزياح المجالي الذم لـ ينتشر فقط في مختمؼ

قرل كمدف المغرب ،بؿ تعداه ليشمؿ مغاربة العالـ؟

كاف سؤاؿ المستجكبيف في البدء عما إذا سمعكا كتابعكا حممة المقاطعة التي تجرم في بمدىـ

المغرب ،فتبيف مف خبلؿ أجكبة ىؤالء أنيـ سمعكا بالحممة كلدييـ معرفة أيضا بمختمؼ البضائع

المقاطعة ،بؿ كيتابعكف بشكؿ يكمي تداعيات ىذه المقاطعة عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كبشكؿ أكثر

تحديدا مف خبلؿ تطبيؽ الفيس بكؾ كاليكتيكب  ،FACEBOOK YOUTUBEثـ فيما بعد مف خبلؿ إعبلـ
بمد إقامتيـ كاإلعبلـ الكطني.

كبغية الكشؼ عف تمثؿ ىؤالء المغاربة لحممة المقاطعة كماذا تمثؿ بالنسبة إلييـ فضبل عف

مكقفيـ إزاءىا ،لـ تتبايف أجكبتيـ كثيرا ،إذ عبر معظـ المستجكبيف بأف فعؿ المقاطعة عمؿ حضارم

ككسيمة لمدفاع عف الحقكؽ االقتصادية .كما أنو فعؿ حر كآلية مف آليات كقؼ االحتكار كالفصؿ بيف
السمطة كالثركة .فيـ رأم فييا (خ 50 .سنة مف دكلة سريالنكا) " مصير شعب ألنيا تتعمؽ بالكعي

الجماعي أكثر مف الحاجة إلى ردة فعؿ لحظية ".بينما تعبر بالنسبة ل (س 53 .سنة مكظؼ مف دكلة

الطكغك) عف " رغبة في الخبلص كتعبير عف الرفض كاالستغبلؿ ".كىك ما يعكسالرغبة الممحة لمغاربة
الخارج في تحسف الكضع االقتصادم لبمدىـ  ،في الكقت الذم تغيب فيو أجيزة المراقبة كالمحافظة عمى

سبلمة المكاطنيف .ك يؤكد ىذا الطرح جكاب (ق 40 .سنة مف دكلة ألمانيا) بقكلو" :عمى الحككمة أف

1

راسك سخكف ،دييا ؼ سكؽ راسؾ ،كايف غي راسي يا راسي ،كيت المي جات فيو ،ماكاينش مع مف...
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تتحمى بالشفافية فيما يتعمؽ بمراقبة ىذه الشركات) .مثبل كانت ىناؾ تصريحات متضاربة لبعض

المسؤكليف فيما يخص ىامش ربح ىذه الشركات( .كىك ما يبرز متابعتيـ الحثيثة ألكضاع بمدىـ.
كلذلؾ فكؿ األجكبة أتت مؤيدة ليذا الحراؾ كداعمة لو سكاء خارج الكطف أك داخمو.

كمف خبلؿ

النظر في مختمؼ أجكبة المستجكبيف تكررت ألفاظ مف قبيؿ الحقكؽ االقتصادية ،االحتكار ،االستغبلؿ،
الفصؿ بيف الثركة كالسمطة ،الفساد المالي .مما يؤشر عمى كعييـ بمكامف العطب التنمكم مغربيا،
كالمرتبط أساسا بمعضمة زكاج الماؿ كالسمطة.

كعف سؤاؿ ما إذا كاف المستجكبكف يعتقدكف في جدكل كتأثير ىذه المقاطعة في خفض األسعار،

أعرب أزيد مف  85بالمائة بقدرة ىذا الفعؿ االحتجاجي عمى دفع أصحاب الشركة إلى تخفيض ثمف

المنتكج المقاطع ،فيـ عبر  14بالمائة عمى أنيا لف تثني مالكي ىذه الشركة عمى االستجابة لمطالب

عمكـ المقاطعيف ،حجتيـ في ذلؾ أنيا مف الممكف أف تراىف عمى خسارة أقؿ ،كسرعاف ما ستخبك ىذه

المقاطعة ،إال أف ىذه الفئة تعتبر ىذا الفعؿ االحتجاجي يعكس كعيا ال تخطئو العيف ،كمف شأنو في ما
سيستقبؿ مف األياـ أف يمفت انتباه السائديف إلى األخذ بعيف االعتبار استعداد كيقظة عمكـ المكاطنيف

لمتصدم لكؿ أشكاؿ الفساد كاالحتكار المالي مغربيا.
فيـ كاف رد المستجكبينعف سؤاؿ

ما إذا كاف بمقدكر المياجر المغربي أف يساىـ في الحراؾ

الحالي ،كإلبراز مدل استعداد ىذا األخير لبلنخراطفي ىذا الفعؿ االحتجاجي أمبل في خفض األسعار

كاالستجابة لمطالب المقاطعيف ،ىك أف بإمكاف كؿ مغربي أنا كاف أف يسيـ في ىذا الحراؾ .كقد تباينت
نسبيا أجكبة المستجكبيف حكؿ كيفية ىذه المساىمة إال أنيا تشترؾ في نقطة كاحدة مفادىا التفاعؿ

اإليجابي كالدفع في أفؽ إنجاح ىذه المحظة الفارقة في تاريخ االحتجاج المغربي .إذ أعرب (أ 27 .سنة
ميندس بتركيا )بأف مساىمة مغاربة العالـ يمكف أف تكمف في "الكقكؼ إلى جانب ىذه المقاطعة بدعيما
كعدـ شراء ىذه المنتجات ،خاصة في المغرب .كقد ساىـ بعض المياجريف مف خبلؿ نشر فيديكىات

تكعكية تبيف أف ثمف تمؾ المنتكجات في أكركبا أرخص مما ىي عميو في المغرب ،خاصة الحميب كالماء،

ىذا مع مبلحظة أف دخؿ الفرد في أكركبا أكثر مف دخؿ الفرد في المغرب" .فيـ يقتضي األمر أكال حسب

(ؾ 55 .سنة ألمانيا) " تعريؼ مغاربة الداخؿ بأثمنة السمع المقاطعة في بمداإلقامة ،ثانيا استغبلؿ ىامش
الحرية الذم ننعـ بو في بمد إقامتنا مف أجؿ رفع منسكب الكعي الجماعي ،كشرح حيثيات كأىداؼ

المقاطعة كالتشجيع عمييا مف خبلؿ الدعـ كالتأييد كايصاؿ المغزل كاليدؼ مف المقاطعة لمقنصميات

المقربة ببرليف كدسمدكرؼ ،كاتباع نيج المقاطعة أثناء التكاجد بالمطار أك بالمغرب ".كىك ما عبرت عنو
كذلؾ (ـ .مكظفة  33سنة فرنسا) بقكليا" :كؿ مياجر لو عائمتو في المغرب  ،كبالتالي سيقكـ بحثيـ عمى
المقاطعة باإلضافة عند دخكلو ألرض الكطف سيقاطع أيضا فالعطمة عمى األبكاب".

األمر الذم يكشؼ عف استعداد ىؤالء المغاربة لبلستمرار في دعـ المقاطعة ،عبر مختمؼ آليات

التأييد كالدعـ التي يدفع بيا ىؤالء المستجكبكف .كىك ما يتناغـ حقيقة عمى المستكل االفتراضي بيف
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مغاربة الداخؿ كالخارج ،إذ أف ىذا التفاعؿ الرقمي زاد مف إصرار مقاطعي الداخؿ عمى فعميـ

االحتجاجي ،السيما كأف إخكانيـ بالخارج يطمعكنيـ عبر العديد مف الفيديكىات عف الحقيقة التي تبرز

الفرؽ بيف أثمنة المنتكجات المقاطعة في بمداف إقامتيـ كفي بمدىـ األـ.

إف كؿ التعبيرات التي عبر بيا معظـ المستجكبيف تظير بجبلء انيماميـ بأحكاؿ البمد كرغبتيـ

األكيدة في تغير األكضاع في االتجاه اإليجابي ،كلك أف بعض مغاربة الخارج يعيشكف

ببمداف أفريقية ال

تزاؿ ىي األخرل تعاني مف مشاكؿ عدة .كيمثؿ ىذا الرأم (س 43 .سنة إدارم مف غينيا ككناكرم) إذ
يقكؿ " :أ عتقد كمياجر مغربي أ حب الببلد كأغار عمييا كأريد ليا الرقي كاالزدىار كالتقدـ كالعيش الكريـ

بأف عمى المغاربة أف يتضامفكا جميعا كيستمركا في المقاطعة كيقكلكا بصكت كاحد لمكبيات الفساد  :ال
لبلستغبلؿ كالجشع".

كالجدير بالذكر أف مكقؼ مغاربة الخارج ،مف خبلؿ ما كشفت عنو أجكبتيـ ،ال يقؼ عند مسألة

الينبغيات كالتنديد كالمطالبة بالتغيير ..بؿ إف مف المستجكبيف

)(1

مف أخذ بزماـ المبادرة كانخرط في الفعؿ

االحتجاجي افتراضيا .كيظير ىذا الفعؿ مف خبلؿ (ش 47.سنة ميندس دكلة أمريكا) بقكلو " :لقد قمت
بتصكير أشرطة فيديك في محبلت بيع بأمريكا  ،كأظيرت أف ثمف الحميب كالماء كالزيت أقؿ بكثير مف

ثمنو في المغرب  ،دكف أف ننسى الفرؽ الشاسع بيف معدؿ دخؿ الفرد بيف المغرب كأمريكا  .كسجمت كذلؾ
شريط فيديك في محطة البنزيف  ،كقمت بتكثيؽ أثمنة المحركقات في أمريكا ك

ـ قارنتيا بمثيبلتيا في

المغرب ،كتىبيف أف األثمنة مضاعفة في المغرب".
إجماال ،كمف خبلؿ مختمؼ ما صرح بو مستجكبك الخارج ،كما رصد مف خبلؿ التفاعؿ الذم
)(2

جرل بيف المخبريف

كمغاربة الشتات نسجؿ المبلحظات األساسية التالية:

- 1أبدل المستجكبكف رغبة كبيرة في مؿء االستمارات ،كتعكس أجكبتيـ ذلؾ االنشغاؿ الدائـ بكضع

كمستقبؿ بمدىـ ،خاصة كأف أسئمة االستمارة نحت منحى كيفياؿإلمساؾ بمكاقؼىممف خبلؿ بعض

األسئمة المفتكحة؛

- 2لـ يكتفي مغاربة الخارج بالتنديد أك القكؿ بصكابية المقاطعة ككنيا تعبر عف أسمكب حضارم في
االحتجاج ،بؿ طرحكا بدائؿ كآليات أخرل لمتعريؼ بشرعية مطالب المقاطعيف،

- 3لـ يتحددمكقؼ مغاربة الميجر عند التأييد فقط ،بؿ أعربكا عف كؿ أنكاع االحتجاج التي سمككىا
بأنفسيممف أجؿ تكعية مغاربة الداخؿ أيضا بحقكقيـ المدنية كاالقتصادية كالسياسية؛

1

عديدة ىي الفيديكىات عمى اليكتيكب أك الكاتساب ،كالتي تـ رصده ا عبر شبكة مكاقع التكاصؿ االجتماعي لمعديد مف مغاربة العالـ المنخرطيف في حممة الدعكة

إلى المقاطعة كتأييدىا مف خبلؿ تصكير فيديك يعمؿ مقارنة بيف أسعار المنتكجات المقاطعة بيف بمداف إقامتيـ كبمدىـ األـ.
2

نظ ار لحدكد إمكانات فريؽ البحث تـ اختيار بعض الدكؿ مف القارات الثبلث بحسب تكاجد المخبريف .كيخص األمر الدكؿ التالية :الكاليات المتحدة األمريكية،

ألمانيا ،فرنسا ،تركيا ،التشاد ،الطكغك ،بكركينافاصك ،غينيا ككناكرم ،سيريبلنكا
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- 4معظـ التعبيرات التي عبر بيا المستجكبكف تضع اؿ

حككمة مكضع السؤاؿ في عدـ تيمميا

بالكضع االجتماعي لغالبية المكاطنيف  ،كعدـ تحممياؿمسئكليتيا في حماية المستيمؾ مف

كؿ

أشكاؿ االستغبلؿ بتغييب ىيآت كمجالس المراقبة كحماية المستيمكيف،

خامسا :حممة "المقاطعة" كسؤاؿ االنتقاؿ /التحكؿ

إف تفكيؾ إشكالية االستمرار/االنتقاؿ في الظاىرة المدركسة )المقاطعة( يقتضي البحث عف

إجابات ،كلك بصيغة أكلية ،عف األسئمة التالية:

 ما طبيعة السياؽ المجتمعي الذم يجرم فيو ىذا الحراؾ؟ كىؿ تساعد مجرياتو عمى إحداث تحكؿذم باؿ؟

 ما ىي مؤشرات الفعؿ االجتماعي التي يكظفيا الحراؾ األخير؟ كىؿ بإمكاف ىذه المؤشرات أفتسيـ في انتقاؿ محقؽ؟

 ما ىك التراكـ الذم أضافتو مقاطعة البضائع إلى باقي المقاطعات الجزئية كالفئكية األخرل) مقاطعة العمؿ الحزبي كالنقابي ،كمقاطعة االنتخابات ،كالعزكؼ عف المشاركة السياسية(؟.
ليصير البحث في االنتقاؿ ممكنا؛

 ىؿ بإمكاف آليات المقاطعة أف تتحكؿ إلى قطيعة مع المجتمع السياسي كالمؤسساتي الرسمي فيسياؽ االنتقاؿ؟

 ما ىي السمناريكىات المحتممة لممقاطعة في ظؿ مجمكع السياقات المذككرة؟بالرجكع إلى التاريخ الحديث لممغرب ،يتبيف أف النظاـ االجتماعي المغربي عرؼ طفرات ميمة

جراء تناقض مصالح مجمكعات الفاعميف منذ خركج المستعمر ،لكف كضعية النظاـ االجتماعي بقيت

رىينة اختياريف اجتماعييف :اختيار السمطة ،كاختيار األحزاب الكطنية ،ليدخؿ الجيش عمى خط الصراع
َّ
المؤطر بذاتو ،بؿ إف المجتمع خبلؿ
مع بداية السبعينات .ىذه المقدمات تكحي بغياب الحراؾ االجتماعي
كؿ ىذه المراحؿ ،دخؿ مرحمة انتظار طكيمة ،يترقب ما يرشح عف الصراعات القائمة ،الدمكية منيا

كالسياسية .إال أف كضعية الصراع بيف مربع السمطة كالمعارضة الراديكالية بالتحديد ،لـ يفض إلى نتيجة
حاسمة ،فدخؿ الجميع في حرب باردة ،سمتيا التشيير كارغاـ الخصـ عمى ارتكاب المزيد مف األخطاء،

لتخكينو أماـ الشعب ،كاظياره لمرأم العاـ ،بمظير الكائف السياسي الجشع الميككس بالسمطة عمى حساب
مصالح العامة.

لقد منحت ىذه التحكالت لمشعب فرصة سانحة لمدخكؿ عمى خط الصراع ،خاصة كأف النظاـ

السياسي المغربي ،حاكؿ مف جانبو مضطرا ،تكسيع ىكامش المشاركة العامة ،كذلؾ بإعبلف نيتو فتح

مرحمة جديدة ،عنكانيا المصالحة الكطنية،كأكلكية التنمية كحقكؽ اإلنساف .في سياؽ ىذه التحكالت كذلؾ،
بادرت السمطة إلى حكار مباشر مع المعارضة اليسارية ،باعتبارىا الكتمة السياسية المتمنعة عف الخكض

في الشراكة مع النظاـ.
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كبإقرار كؿ المتتبعيف ،تعتبر ىذه المرحمة حاسمة في خمخمة النظاـ االجتماعي المغربي لعدة اعتبارات:
 -لقد عقد الرأم العاـ آماال عريضة عمى مرحمة المصالحة التي انطمقت بما أطمؽ عميو مرحمة

"التناكب التكافقي"  ،كقد كانت صيحات االنتشاء بادية عمى شرائح اجتماعية كثيرة ،تبشر بأفؽ

االنتقاؿ نحك الديمقراطية بخطى ثابتة ،تستحضر التاريخ كالشركط السياسية كاالجتماعية الخاصة

لممغرب؛

 خبلؿ ىذه المرحمة ،أعمنت السمطة مسؤكليتيا عمى تدني مؤشرات التنمية ،كما أعمنت نيتيااإلسراع في إطبلؽ أكراش التنمية االجتماعية كتكسيع ىكامش الحرية كضماف حقكؽ اإلنساف،

كتداعى صكت تجاكز مرحمة "الجمر كالرصاص"؛

 ما ميز ىذه المرحمة ىك اعتبلء الممؾ محمد السادس كرسي العرش ،كحرصو عمى تقديـ نفسو"ممكا لمفقراء" كحامي مصالحيـ.

لكف لـ تعمر المرحمة طكيبل )  04سنكات تقريبا( حتى أعمف النظاـ عف نيتو في اعتماد أطركحة

جديدة )األطركحة البديؿ عف الشراكة السياسية( ،أطركحة الشراكة مع التكنكقراط كرؤؤس األمكاؿ

كالمستثمريف األجانب عمى حساب الشراكة السياسية مع عمكـ األحزاب كمنظمات المجتمع المدني ،فكانت

بذلؾ إعبلنا عف دخكؿ مرحمة " تراجع أدكار األحزاب كالمؤسسات المدنية" ،بالمقابؿ انتعاش منظكمة

م " ،التي أصبح
اجتماعية متكاممةأخرل) ،(1تـ تنظيـ أدكارىا بدقة مع إطبلؽ "المبادرة الكطنية لمتنمية البشر ة
القائمكف عمييا يمثمكف حككمة حقيقية مكتممة األركاف ،كذات صبلحيات كبرل ،تتجاكز الحككمة المنتخبة

كباقي الفاعميف.

ضاع الحمـ بانتقاؿ ديمقراطي نابع مف شراكة سياسية ،كما ضاعت معو مصالح العديد مف

الطبقات االجتماعية ،التي أصبحت تستفيد مف بعض االمتيازات المحدكدة عمى سبيؿ الصدقة ال أقؿ كال
أكثر ،في حيف أهطمقت يد التكنكقراط ،كأصحاب المشاريع ،كاالستثمار الخاص في القرار االقتصادم
كالسياسي لممغرب ،كأصبح رأم المقاكليف كاالستثمار األجنبي يحدد التكجيات العامة كالسياسات

العمكمية في المغرب ،فكانت النتيجة بامتياز:

 تناقضات صارخة بيف إنتاج الثركة كطريقة تكزيعيا ،ففي الكقت الذم ينتج المغرب مف الثركة مايمفت اىتماـ العالـ ،ال يستطيع التقدـ في تصنيؼ التنمية كحقكؽ اإلنساف؛

 تغكؿ الرأسماؿ كاطبلؽ يده في القرار السياسي كالخريطة االنتخابية لكؿ االستحقاقات الكطنية؛ ارتفاع تكاليؼ عيش جؿ الشرائح االجتماعية ،كبداية تبلشي الطبقات الكسطى جراء تأديتيا فاتكرةالجمع بيف السمطة كالثركة مف قبؿ المستثمريف المحتكريف؛

 - 1عمؿ النظاـ السياسي خبلؿ ىذه المرحمة عمى صناعة نخب كطنية كمحمية عمى المقاس ،كمنحيا أدكا ار سياسية كاجتماعية حاسمة ،بحيث أنو أصبح لكؿ قريب

مف مربع الحكـ ،شبكات محمية ككطنية تتحكـ في القرار العاـ كتكجو السياسات العمكمية ،باسـ التكجيات الكبرل لمدكلة ،كباسـ إرادة الممؾ في بعض األحياف )أنظر

عمى سبيؿ المثاؿ حممة دعـ حزب األصالة المعاصرة في االنتخابات التشريعية األخيرة ،حيث كاف يتـ تقديـ بعض مرشحيو عمى اعتبار أنيـ مرشحك حزب صديؽ

الممؾ(.
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 تسريع كتيرة خكصصة ما تبقى مف الخدمات ،مع تجميد آليات المنافسة )تجميد مجمس المنافسةلصالح مستثمريف سياسييف معركفيف(.

كانت ىذه األعراض كافية النخراط الشعب المغربي في مكجة الربيع ،كقد لكحظ ضغط ىذه التحديات
عمى كاىؿ الشرائح الشعبية مف خبلؿ ما صدحت بو حناجر المتظاىريف مطالبة بإسقاط الفساد

كاالستبداد ،كالتخمص مف بعض األسماء المعركفة بجمعيا بيف الثركة كالسمطة.

لكف السمطة السياسية في المغرب ،كانت محظكظة في تجاكز ىذا االختبار كالتحكؿ االجتماعي

االستثنائي ،فربحت معركة االنتقاؿ لفائدة مصالحيا ،كاستعادت زماـ المبادرة مف خبلؿ تعييف حككمة

جديدة ،سرعاف ما تـ سمبيا جؿ الصبلحيات ،لتجد نفسيا مرة أخرل أماـ تحديات اجتماعية ال قبؿ ليا

بيا.

كتأتي المقاطعة الحالية إذف في ىذا السياؽ الذم يتسـ باليأس التاـ مف كؿ مبادرة رسمية ،تككف

المؤسسات الحزبية أك غيرىا مف المؤسسات شريكا فييا ،بؿ إف التحكالت المذككرة ،التي بقيت لصالح

مربع السمطة ،جعمت الحركة االجتماعية المغربية تجزـ في عدـ جدكل الحكار الرسمي ،كأشكاؿ الكساطة
التقميدية ،بؿ جعمتيا تقطع اليأس مف كؿ مبادرة أك خطاب يركـ التيدئة عمى حساب أكلكية تحقيؽ

المطالب.

إف المتتبع ليذه التحكالت االجتماعية يكاد يجزـ بحدكث انتقاؿ استثنائي بكؿ المقاييس ،كلعؿ

المقاطعة األخيرة تبرز مظي ار جديدا آلليات خمخمة النظاـ السكسيك-سياسي باعتمادىا نمكذجا جديدا في
التعبئة كالضغط كالحكار كالتفاكض ،كاستراتيجية مختمفة في تناكؿ بعض المفاىيـ.
كعميو يمكف رصد بعض مؤشرات ىذا التجديد مف خبلؿ القضايا التالية:

عمى مستكل التصكر :تبنت المقاطعة آلية التدرج ،كاالنتقائية التي تظير حنكة كبراعة ميمة في
إثارة االنتباه إلى بعض اإلشكاالت البنيكية التي تعيؽ االنتقاؿ المطمكب في المغرب ،كمنيا

التركيز عمى بعض الماركات التي تثير أسماؤىا كتاريخيا أسئمة ترتبط بطبيعة البنية المعقدة
لمسمطة في المغرب ،كتعقيدات القرار كالتدبير العمكمي ،الذم يبقى في النياية غامضا الرتباطو

بمبدأ الريع كاعتماده أسمكب الغمكض .ىذا باإلضافة إلى إدماج العنصر األخبلقي في تدبير
الحممة ،كذلؾ مف خبلؿ إظيار تناقض الخطاب الرسمي ،كالممارسة السياسة ،كالتدبير

االقتصادم ،مع متطؿبات المكاطنة الحقة ،كالتكافؿ االجتماعي في دكلة إسبلمية .كعمى الرغـ مف
محاكلة الماركات المقاطعة اعتماد األسمكب نفسو ،بتبني شعار "أجي نتصالحكا" ،إال أف

المقاطعيف تحدكا الشركات بتقديـ عركض أكثر إجرائية لتجسيد المصالحة االجتماعية الحقيقية

) تخفيض الثمف ،كالتنازؿ عف احتكار السكؽ ،كمراقبة الجكدة(؛

 عمى مستكل المفاىيـ :لقد أبرزت المقاطعة األخيرة طفرة نكعية في حمكلة بعض مفاىيـ المقاكمةكالصراع ،كأىميا مفيكـ "الفضاء العمكمي" ،حيث أبدعت المقاطعة في تحكؿ مفيكـ الفضاء
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العمكمي ،مف شكمو الفيزيقي الكاقعي في الساحات كالمؤسسات كالمناسبات ،إلى بعده الرمزم
كاالفتراضي ،مما عقد مأمكرية السمطة في رصدىا لدكاليب تدبير المعركة االجتماعية ىذه،

كبالتالي تقميؿ التكاليؼ لصالح المقاطعيف ،كقد أبدعت المقاطعة فعبل في أبراز مفيكـ الفضاء
العمكمي باعتباره مفيكما ديناميا ،يجد انتعاشو باألحرل ،خارج أنماط المشاركة السياسية

كاالجتماعية المؤسسية ،كما أظير المفيكـ الجديد لمفضاء العمكمي المؤسسات السياسية ،كعمى

رأسيا الحككمة بمظير المؤسسة التقميدية العاجزة عف مسايرة حراؾ الشعب.

كما أبدعت المقاطعة الجديدة في صياغة مضاميف جديدة لمفيكـ "المكاطنة" ،كذلؾ عندما

ضمنتيامضمكنا اجتماعيا ،بؿ حركة اجتماعية مقاكمة لمصمحة الفرد ،باعتباره كائنا اجتماعيا

مساىما كمستفيدا مف مجمؿ التحكالت؛

 عمى مستكل اآلليات :اعتمدت المقاطعة آلية مركبة )تكليفة( لمكاجية مناكرات افتراضية كميدانيةمحتممة ،لدلؾ اعتمدت ،كبشكؿ متكازم عمى:

 oرصد تطكر المقاطعة كمدل تأثيرىا االقتصادم كالسياسي ،كمحاكلة صياغة اإلنجازات
في سياؽ الصراع االجتماعي القائـ بيف السمطة كالمجتمع؛

 oإعبلميا :عمؿ ركاد التكاصؿ االجتماعي عمى نشر كؿ أشكاؿ المقاطعة كمجاالت تأثيرىا
كتقاسميا فيما بينيـ ،كمع عمكـ الجميكر؛

 oأخبلقيا :حرص ركاد التكاصؿ االجتماعي مف المقاطعيف عمى عدـ االنجرار إلى ردكد
األفعاؿ المتشنجة التي مف المحتمؿ أف تيكم بيـ في مستنقع السب كالشتـ كالقطيعة

االجتماعية؛

 oتفاكضيا :رغـ انعداـ كجكد ىيئة تفاكضية محددة ،إال أف بعض الركاد انتدبكاأنفس قـ إلى
الرد المنطقي عمى تصريحات بعض السياسييف ،ككشؼ تناقضات تصريحاتيـ ،كتحكؿ

بعض الساسة إلى محاميف لمماركات المقاطعة ،كخاصة شركة سنطراؿ-دانكف؛

 oتنظيـ أدكار التعبئة كاإلقناع بيف مغاربة الداخؿ كمغاربة الخارج ،فمغاربة الداخؿ يعممكف
عمى تكسيع نشر تقدـ المقاطعة كنجاحيا في اختراؽ المزيد مف الشرائح االجتماعية،

كمغاربة الخارج يعممكف عمى إعداد مقارنات بيف تكاليؼ المعاش في المغرب كفي بعض
الدكؿ األجنبية التي يتمتع المكاطف فييا بحزمة ميمة مف االمتيازات ،مع دخؿ أكثر مف

مريح؛

إف ىذه الخصكصيات التي تـ إبرازىا ،تؤكد أف التحكؿ االجتماعي الذم تساىـ فيو المقاطعة ال
يرتبط بالنماذج التفسيرية الكبلسيكية ،كخاصة نمكذج التفسير األحادم ،بؿ تؤكد أف التحكؿ االجتماعي

الذم يتـ بناؤه في المغرب اآلف ،ينبني عمى نمكذج جديد ،كىك النمكذج الذم يعتمد تداخؿ المؤشرات،
حيث يقكـ أحدىا بمعب دكر العامؿ الميميف ،كىك في ىذه الحالة ،كما تـ التكضيح ،قطع اليأس مف
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الكسائط المؤسساتية كالتقميدية لتنظيـ التفاكض ،في حيف أف باقي العكامؿ األخرل ،الميدانية كاإلعبلمية
كالتكاصمية كالتأطيرية تبقى عكامؿ مساعدة عمى خمؽ حالة اجتماعية جديدة في سياؽ االنتقاؿ.

كقد يتساءؿ متسائؿ ،ىؿ بإمكاف مطمب خفض األسعار ،المساىمة في االنتقاؿ؟ .نعـ بإمكانو ذلؾ ،لككف

قضية خفض األسعار مرتبط ة ارتباطا بنيكيا بعبلقات يتداخؿ فييا االقتصادم بالسياسي كاالستراتيجي،
ماداـ قرار خفض األسعار سيحيؿ عمى:

 انتصار حركة اجتماعية عفكية خارج النسؽ الرسمي ،كىك ما ال ترغب في تأكيده السمطةالسياسية؛

 تجاكز األدكات التقميدية لمحفاظ عمى النظاـ االجتماعي ،كىك ماال يرغب فيو أصحاب القرار؛ انيزاـ أطركحة الجمع بيف السمطة كالثركة ،كايذاف بدخكؿ مرحمة القطع مع سياسة الريع ،كخكضتماريف الممارسة الديمقراطية النزيية؛

 -األخذ بعيف االعتبار الكضع االجتماعي لممستيمؾ ،كبالتالي مراجعة مصالح رؤكس األمكاؿ

كاالستثمار األجنبي ،كىك ما يفرض مقاربة جديدة لمتعامؿ مع الرأسمالية العالمية كىيمنة الشركات

متعددة الجنسيات كرؤكس األمكاؿ العابرة لمقارات؛

 -دخكؿ مرحمة المنافسة االقتصادية الحرة كالنزيية ،كبالتالي معرفة مصادر الثركة بشكؿ شفاؼ،

مما يسمح بالنقد البناء لمتكجيات االقتصادية ،عكض اإلغراؽ في تحميؿ الشكميات ،نظ ار لغياب

المعطيات االقتصادية الحقيقية جراء انتعاش سياسة الريع االقتصادم.

إف ىذه المعطيات تحيمنا عمى أربع سيناريكىات محتممة لممقاطعة:

سيناريك أكؿ :أف يككف مآؿ المقاطعة ،ىك مآؿ التحركات االجتماعية المجالية في الحسيمة كاجرادة

كغيرىا ،كبالتالي تستطيع الدكلة الكصكؿ إلى نشطاء المقاطعة ،كتحريؾ المتابعة في حقيـ ،سكاء بتيمة

التحريض كنشر أخبار ال أساس ليا مف الصحة ،كما ألمح إلى ذلؾ الناطؽ الرسمي لمحككمة مصطفى
الخمفي في كقت سابؽ ،كبالتالي يتـ التحكؿ مف الحراؾ االجتماعي إلى الحراؾ الحقكقي عمى شاكمة

أحداث الحسيمة كتطكراتيا؛

سيناريك ثاني :إقداـ الماركات المعنية عمى تخفيض األسعار ،كذلؾ بعد تمييع الحممة ،كنجاح المناكرات
الحالية في دخكؿ مجمكعات جديدة عمى خط الحراؾ ،كتشتيت جيكده في اإلقداـ عمى مقاطعة ماركات

أخرل ،كي ال يحسب لممقاطعيف انتصارىـ في المعركة،

سيناريك ثالث :إقداـ السمطة السياسية عمى بعض التغييرات في بنية الحككمة ،كاعتبار الحراؾ نتيجة

تياكف الحككمة ،كبالتالي إلصاؽ كؿ التيـ بالكزراء كالمسؤكليف الذيف سيتـ إعفاؤىـ ،لتحكيؿ الحراؾ مف

المطالب االجتماعية إلى رككب مكجة جديدة مف انتصارات السمطة كالنظاـ الحاكـ؛

سيناريك رابع :قدرة المقاطعة عمى صناعة كعي اجتماعي ،كحالة يقظة اجتماعية قادرة عمى نقؿ المجتمع

مف حالة السمبية كالبلمباالة كالخضكع لؤلمر الكاقع ،إلى حالة الكعي بأىمية تحقيؽ الديمقراطية كالمساكاة،
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كالتداكؿ عمى السمطة ،كالفصؿ بيف الثركة كالسمطة ،كربط المسؤكلية بالمحاسبة ،كالضرب عمى أيدم

مخالفي القانكف .كفي ىذه الحالة تككف المقاطعة ،قد أجبرت السمطة السياسية الحاكمة عمى تقديـ المزيد
مف التناكؿ ،إلحداث انفتاح حقيقي في نظاـ الحكـ مف أجؿ دمقرطتو.

خاتمة

أصبح العالـ االفتراضي الرقمي اليكـ بمثابة المجاؿ العاـ الذم يمتقي فيو المكاطنكف لتبادؿ اآلراء

كمناقشة كنقد القضايا السياسية .كقد بدأت مبلمح جديدة تبرز عمى سطح الكاقع بيف ىذا المجاؿ العاـ

كباقي المجاالت السياسية كاالقتصادية .كصار يعمؿ عمى بمكرة عبلقة جديدة في طكر التشكؿ كاالنبناء
بيف كؿ مف الدكلة كأفراد المجتمع .كلعؿ حممة المقاطعة ،اال فتراضية المنشأ كاؿكاقعية التأثير التي يعرفيا

المغرب اليكـ ،تؤشر عف ميبلد حركة اجتماعية أسيـ في إنتاجيا كاعادة إنتاجيا السياؽ السكسيكتاريخي
الذم يشيد بفشؿ كؿ أشكاؿ الكساطة التقميدية في تحقيؽ مطالب عمكـ المكاطنيف .ىذا الفشؿ الذم ما

يزاؿ الفعؿ االحتجاجي يكشؼ عنو مف خبلؿ مختمؼ ردكد فعؿ الفاعميف االقتصادييف كالسياسييف .كىك

ما يفرض احتماؿ تجاكز ىذه المقاطعة لكؿ السيناريكىات الرسمية ،كتحكليا إلى حركة اجتماعية عبر

فعميا االحتجاجي إلى ما يمكف تسميتو ب " المجتمع ضد الدكلة".

كعميو ،فقد عممت ىذه الدراسة ،قدر اإلمكاف ،عمى إبراز أىمية ىذا الفضاء ،كدكره في المساىمة

في التحكالت االجتماعية التي يعيشيا المغرب ،في ظؿ ما راكمو المجتمع مف خبرات التكاصؿ كالتأثير،

التي جعمت منو كيانا قاد ار عمى إرغاـ صاحب القرار عمى اإلنصات الذم غاب منذ تجاكز محنة الربيع
العربي .غير أف ىذا التأثير ،كما أكضحت الدراسة ،لف يستطيع أف يصؿ مداه ،في شكؿ تحكؿ اجتماعي
مكتمؿ ،إال في ظؿ بمكرة صيغة اجتماعية تؤسس لمقطيعة مع أشكاؿ التدبير السياسي كاالقتصادم

السابقة ،كالتي يبقى الريع أىـ سماتيا .كقد أكدت الدراسة ،أف ىذا المبتغى يخضع لمكازيف قكل لـ تكتمؿ
مبلمحيا بشكؿ تاـ ،مما جعؿ الدراسة ترسـ لمستقبؿ التحكالت االجتماعية التي تساىـ فييا المقاطعة

الحالية ،أربعة سيناريكىات كفؽ مستكيات مرتبة ،تخضع الستقراء مؤشرات الفعؿ/رد الفعؿ التي سيمجأ

إلييا كؿ طرؼ.
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قائمة المراجع بالعربية:
أ /الكتب:
- 1إبراىيـ بمكح ،التنمية المحمية ..كسؤاؿ التدبير التشاركي ،الطبعة األكلى:

 ، 2016المطبعة السريعة ،القنيطرة-

المغرب.
- 2الحركات االحتجاجية في الكطف العربي ،تأليؼ مجمكعة مف المؤلفيف ،تحرير عمرك الشكبكي ،مركز دراسات
الكحدة العربية2011 ،
- 3العطرم عبد الرحيـ ،التحكالت المجتمعية بمغرب اليكـ ،مجمة الشعمة ،العدد  ، 12يناير 2010

ب /الكثائؽ الرسمية:
- 4خطاب العاىؿ محمد السادس بمناسبة عيد العرش سنة 2017

ج /التقارير:

- 5تقرير الخمسينية ،المغرب الممكف ،إسياـ في النقاش العاـ مف أجؿ طمكح مشترؾ ،مطبعة دار النشر المغربية-
 ، 2006الدارالبيضاء -المغرب

د /المجالت كالدكريات:
- 6الحبيب أشتاتي زيف الديف ،الممارسة االحتجاجية بالمغرب :دينامية الصراع كالتحكؿ ،مجمة عمراف ،العدد

5/ 19

شتاء 2017

ق /المكاقع اإللكتركنية:
7- http://lakome2.com/point-de-vue/38777.html
8- https://search.mandumah.com/Record/625503.
9- https://telquel.ma/sponsors/hassan-chami-dit-tout_1593588

قائمة المراجع بالمغة األجنبية

a/ books

10Abderrahmane Rachik, La société contre l‟état : Mouvements sociaux et
stratégie de la rue au Maroc, La Croisée des Chemins, Essais 2016.
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سياسة التجديد الحضرم في المدينة المغربية كآفاؽ التنمية المستدامة:
مركز مدينة القنيطرة نمكذجا
Urban renewal policy in the Moroccan city and prospects for
sustainable development:
The city center of Kenitra as model
محمد اربكح ،باحث بسمؾ الدكتكراه ،جامعة ابف طفيؿ  -المغرب

ممخص:

نريد في ىذا المقاؿ أف نسائؿ السياسة التعمير الحديثة في المدف المغربية  ،في عبلقتيا باالستجابة لرىانات التنمية المستدامة  ،مف خبلؿ مقاربة نسقية

كتحميمية لدينامية التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة  ،كالتي أدت إلى تحكالت مشيدية كمعمارية ككظيفية ممحكظة ،حيث انتقؿ المركز مف الكظيفة السكنية
إلى الكظيفة الثالثية الخدماتية كالتجارية  ،كمف السكف األفقي إلى السكف العمكدم.

ىذق الدراسة اعتمدت عمى بحث ميداني كفر معطيات كمية ككيفية أضفت المصداقية العممية عمى تحميؿ سياسة التجديد الحضرم في مركز مدينة

القنيطرة كظاىرة مجالية ،كتفكيؾ عناصرىا كالخركج بخبلصات مكضكعية  .كما اعتمد ت عمى المنيج الكصفي التحميمي لرصد مدل اختراؽ دينامية التجديد الحضرم
لمركز مدينة القنيطرة كدكاعييا كأشكاليا كمقارباتيا كرىاناتيا كالفاعمكف فييا كمخرجاتيا.

كما متميز ىذا البحث بالراىنية كالنجاعة  ،إذ يمثؿ أكؿ دراسة عممية اىتمت بيذا المكضكع في ىذه المدينة ،كت تغيا أف تصؿ إلى نتائج كاضحة تتعمؽ

بإعادة النظر في مقكمات كمقاربات سياسة التجديد الحضرم  ،لتنتقؿ مف مقاربة قطاعية جزئية كعمكدية إلى مقاربة نسقية تشاركية كشاممة  ،عبر تقديـ مقترحات

عممية لبلستجابة لمتطمبات التنمية المستدامة بأركانيا الثبلثة البشرية كالبيئية كاالقتصادية  ،كتجاكز االختبلالت المشيدية كالمعمارية كالسكسيكمجالية كالكظيفية .كقد
كاف مسنكدا أيضا بالكثير مف المراجع المتخصصة مف كتب كرسائؿ أكاديمية كمقاالت محكمة.

الكممات الـ فتاحية :التجديد الحضرم  ،التنمية المستدامة  ،مركز المدينة ،االختبلالت السكسيكمجالية

Abstract
In this article, we want to raise the question of modern reconstruction policy in the Moroccan cities in
relation to the bets of sustainable development through a coherent and analytical approach for the dynamic of
urban renewal in the center of the city of Kenitra, which led to transformations of landscape, architecture and
function. The center moved from the residential function to the service and commercial tripartite function and
from the horizontal housing to the vertical housing.
This research was based on field research, which provided qualitative and quantitative data that would
give scientific credibility to the analysis of the policy of urban renewal in the center of Kenitra city.
This research is also characterized by currency and efficiency, as it represents the first scientific study
concerned with this subject in this city, and it seeks to reach clear results related to reviewing the elements and
approaches of the urban renewal policy, moving from a partial and vertical sectorial approach to a participatory
and comprehensive approach by presenting practical proposals to respond to the requirements of sustainable
human, environmental and economic development, And overcome the landscape and architectural and
cosmopolitan and functional imbalances. This research was based on many specialized references from books,
academic letters and articles.
Keywords: Urban Renewal, Sustainable Development, city center, sociospatial imbalance

مقدمة

إف المدينة باعتبارىا مجاال لمتنكع كالغنى كالتأثير كالتأثر تخترقو ديناميات سكسيكاقتصادية كسكانية

كسياسية ،تؤدم إلى تجديده مكرفكلكجيا ككظيفيا شكبل كمضمكنا ،كذلؾ باستغبلؿ كتثميف جميع المؤىبلت
كتجاكز االختبلالت السكسيكمجالية كاالقتصادية مف أجؿ تحقيؽ تنمية حضرية شاممة ،تستجيب

لممتطمبات اآلنية كالمستقبمية ،كتحقؽ الكحدة الحضرية ،كتعزز القدرة التنافسية ،كتقكم المركزية الحضرية

بتقكية مركزية المركز كتنكيع كظائفو.

كباعتبار المدينة عمكما نسقا مفتكحا عمى أنساؽ أخرل ،فإنيا تخضع لمنطؽ التراتبية كقكة الكزف

الذاتي داخؿ السياؽ الجيكاقتصادم كالسياسي العالمي كالكطني كالجيكم.

فمنطؽ العكلمة يفرض عمى

السياسات التعميرية الحديثة في المغرب أف تعمؿ عمى تقكية تنافسية الشبكة الحضرية الكطنية لتككف
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مؤىمة لجذب التيارات المالية كالبشرية في إطار سكؽ عالمية يطغى عمييا صراع رأسمالي محمكـ يتبمكر

كيظير مجاليا .مما يستدعي التفكير الجاد كالمستمر في تجديد منطؽ كفمسفة كآليات سياسات التعمير
كخاصة سياسة التجديد الحضرم مف أجؿ خمؽ أقطاب حضرية قكية تتحقؽ فييا مقكمات التنمية

المستدامة .كنجد كبل مف لندف كطككيك كنيكيكرؾ في أعمى ىرـ الشبكة الحضرية العالمية التي ليا قدرة
استقطابية عالية جدا  .كتساىـ بشكؿ فعاؿ في تأطير كتنظيـ التيارات العالمية المختمفة المالية كالبشرية

كالمعمكماتية .كذلؾ راجع باألساس لتكفرىا عمى مراكز ذات كظيفة قيادية كتجارية كثالثية عميا تساىـ
بفعالية كبيرة في تركيز اتجاه تدفؽ التيارات المالية كالبشرية كالمعمكماتية كتمنع تشتتيا.

كىنا يمكف أف نعتبر الجيكية المتقدمة لبنة أساسية لمحكامة الترابية  ،كمقكما أصيبل لمتنمية المحمية ،

كسياسة رشيدة تستجيب فيما تستجيب لمتحديات التي تفرضيا العكلمة عمى الشبكة الحضرية الجيكية

كالكطنية .فبل بد لمسياسات التعميرية أف تعمؿ عمى تجديد كظيفي كمكرفكلكجي لمراكز مدننا المرشحة
لتككف عاصمة جيكية أك قطبا اقتصاديا مؤط ار لمجاؿ جغرافي أكسع كأرحب.

التحديات كالرىانات التنمكية المطركحة.

حتى تستطيع مسايرة

إف مراكز المدف تمر مف أزمات كتعيش إكراىات كاختبلالت تسعى إلى تجاكزىا بتجديد حضرم

تمقائي أك مخطط لو ،حتى تستمر في تجسيد المركزية الحضرية باستقطابيا ألنشطة ثالثية نادرة ليا

منطقة نفكذ كتأثير شاسعة  ،كتستطيع تأطير مجاؿ كاسع جدا .فتتحكؿ كظيفة المركز تدريجيا مف كظيفة
سكنية إلى كظيفة ثالثية كخصكصا األنشطة القيادية  ،سكاء كانت خاصة أك عمكمية حيث ال تجد إال

المركز كدعامة مجالية لتتكطف فيو باعتبار ريع المكقع كباعتبار المركز

مجاال حيكيا ديناميا متنافسا

عميو.

كال يخفى أف أشكاؿ كمشاريع كنماذج سياسات التجديد الحضرم لمركز المدينة تختمؼ مف دكلة إلى

أخرل ،فالتجديد الحضرم لمراكز المدف األكركبية ال يتطابؽ مف قريب أك بعيد مع التجديد الحضرم

لمراكز المدف األمريكية .كما أف السياقات تختمؼ كاألكلكيات كالرؤل كالغايات تختمؼ كمكرفكلكجيات

المراكز تختمؼ  .1فإذا كانت الغاية مف التجديد الحضرم لمركز المدينة حصكؿ تنمية حضرية مستدامة ،

فمف األكلى الحديث عف "تنميات حضرية" بالجمع بدؿ" تنمية" لتعدد
كالنماذج ،فدعما ليذا السياؽ ،عممت الحككمة عمى إخراج القانكف

الصيغ كتنكع الرؤل كالمقاربات

 94- 12المتعمؽ بالمباني اآليمة

لمسقكط كتنظيـ عمميات التجديد الحضرم بتأسيس الككالة الكطنية لمتجديد الحضرم نياية سنة .22017

قد
إف سياسة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة أحدثت تحكالت مشيدية كمعمارية ككظيفية ،ؼ

انتقؿ المشيد مف مجمكعة فيبلت تركيا االستعمار ليا امتداد أفقي إلى عمارات تصؿ إلى

 8طكابؽ

كتغيرت كظيفة المجاؿ مف كظيفة سكنية طاغية إلى كظائؼ متنكعة تجارية كخدماتية كادارية كسكنية.
,géographie urbaine ;ARMAND COLIN , paris,p183,2008. .P 1 PAULET
 2أَظش انجشٚذج انشعًٛح ،ػذد  ، 6618تراسٚخ  13ففش ََٕ 2( 1439ثش .)2017
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إشكالية الدراسة:
بالرغـ مف أف مدينة القنيطرة تتكفر عمى مكقع استراتيجي  ،كليا مف المؤىبلت كالفرص ما يجعميا

قطبا اقتصاديا كاجتماعيا يتميز بقدرة تنافسية قكية كبدكر مؤثر كمؤطر لمنطقة نفكذ كبيرة داخؿ الشبكة

الحضرية الجيكية كالكطنية ،إال أف مركز المدينة ال يساير ىذه الدينامية التنمكية السريعة  ،كمازاؿ يعاني
مف اختبلالت كثيرة كظيفية كمكرفكلكجية أدت إلى تشتت المركزية الحضرية كتشتت الكحدة الحضرية

كبركز اختبلالت سكسيكمجالية كمشيدية عميقة بالرغـ مف تدخبلت المخططيف كالفاعميف مف أجؿ تفعيؿ

سياسة تعميرية جديدة تقكـ عمى تجديد حضرم لممركز شكبل كمضمكنا مف أجؿ تقكية مركزيتو كالعمؿ

عمى الحد مف ىذه االختبلالت المربكة لمدكر التنمكم المفترض

مف بكار حضرم كصناعي كتدىكر

اإلطار المبني كالبيئي كتمايز سكسيكمجالي يككف مصد ار لمجريمة كالعنؼ كاالقصاء االجتماعي.
فإلى أم حد استطاعت سياسة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة الحد مف ىذه

االختبلالت كالنقائص ،كالعمؿ عمى تقكية المركزية الحضرية لممدينة في سبيؿ االستجابة لمتطمبات التنمية

المستدامة؟

يجال انذراست

ىذا البحث يدخؿ في إطار الجغرافية الحضرية التطبيقية حيث يدرس كيحمؿ آلية كسيركرة التجديد
الحضرم في مركز المدينة  ،كانعكاسات ذلؾ عمى تحكال ت المعمارية مف انتقاؿ مف سيطرة البناء األفقي

)الفيبلت  (villasإلى البناء العمكدم )عمارات تصؿ إلى  8طكابؽ( بالمكازاة مع تغير كظيفتو تدريجيا
نحك استقطاب كتكطيف الخدمات الثالثية كخاصة اإلدارية كالقيادية التي مف شأنيا أف تقكم مركزية المركز

كتنافسية المدينة كتعزيز دكرىا التنمكم الجيكم كالكطني.

فمدينة القنيطرة مف المدف الحديثة التي أنشئت بعد الحماية مباشرة لتثبيت نفكذ األجيزة االستعمارية

الفرنسية ،كتقكية مؤسساتيا في كجو االستعمار اإلسباني المنافس في الشماؿ .لذلؾ كاف أكؿ ما أنشئ ىك
الميناء النيرم " ميناء ليكطي" ،ككاف مركز المدينة ىك النكاة األكلى الستقرار المعمريف األكركبييف في
سكف راقي ) فيبلت( كالذم سيصبح فيما بعد المركز العصرم كبجانبو حددت مناطؽ استقرار األىالي

المغاربة ،كتـ الفصؿ بينيما بحي عسكرم لضماف األمف.
لقد تـ بناء المركز

كفؽ النمكذج األكركبي  ،حيث ضـ الشكارع العريضة كالحدائؽ كالفيبلت

كالتجييزات اليامة ،في حيف افتقرت منطقة األىالي ألبسط متطمبات العيش.

أكؿ تصميـ تييئة سنة .1914

كىذا الخمؿ كاف مع كضع

صكرة لمركز مدينة القنيطرة المغربية سنة 1959

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

247

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

كمع تكالي مراحؿ التكسع كالتشكؿ مست المركز تحكالت عميقة قمينة بأف تخصص ليا أبحاث

عممية متنكعة المشارب كالرؤل  ،حتى يتـ الخركج بخبلصات مكضكعية حكؿ ديناميات كمظاىر كآفاؽ
التطكر كالتحكؿ في مراكز المدف  ،كتأثير ذلؾ في الدينامية التنمكية كتنافسية المدينة كدكرىا في النسؽ

الحضرم كالشبكة الحضرية.

كاف مدينة القنيطرة بحكـ مكقعيا كمؤىبلتيا المتنكعة كعبلقاتيا باألقطاب الحضرية المجاكرة يمكف أف

تساىـ في تشكيؿ فضاء قطبي مركزم كنقصد ىنا القنيطرة – الرباط – الدار البيضاء .كىذا يستكجب أال

تككف مدينة القنيطرة بمثابة التابع الضعيؼ كالميمش داخؿ ىذا المجاؿ القطبي المركزم  ،بؿ يؼترض أف

تتميز المدينة بمركزية خدماتية كتجارية كقيادية قكية ،كذات قدرة تنافسية مميزة .
خريطة رقم 1

 :موقع مدينة القنيطرة ضمن األقطاب التنموية
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لذلؾ يجب أ ف تراىف السياسة التعميرية الحديثة المتجسدة في مشاريع التجديد الحضرم في مركز
مدينة القنيطرة عمى أف تضطمع ىذه المدينة بأدكار تكاممية كبزخـ تنمكم قكم كمستقؿ عمى مدينتي الرباط

كسبل ،كاال ستصبح مدينة القنيطرة مدينة منامة كامتدادا سكانيا ىشا لمدينة الرباط الكبرل.

فمدينة القنيطرة المغربية مدينة فتية ما فتئت أف أكممت مئكيتيا األكلى  ،1لكنيا مدينة كاعدة عمى

الصعيد التنمكم  ،إذ يمكف أ ف تصبح قطبا اقتصاديا كخدماتيا كسياحيا ميما عمى الصعيد الكطني ،
كلما ال الدكلي  ،لما تتكفر عميو مف مؤىبلت مرتبطة بالمكقع االستراتيجي في الشماؿ الغربي لممغرب

كعمى المحيط األطمنطي كبيف أقطاب اقتصادية كطنية كبرل كقطب طنجة تطكاف كقطب الرباط الدار

البيضاء كقطب مكناس فاس .كما أنيا تعتبر عاصمة جيكية في التقسيـ الجيكم السابؽ
التقسيـ الجيكم الحالي فيي تتكسط المدف الكبيرة في الجية الطبيعية.

 .أما في

حيث تتككف الجية الطبيعية

مف خمس مدف كبيرة يفكؽ عدد سكانيا  100000نسمة  ،مما يفرض عمى مدينة القنيطرة استغبلؿ

جميع مؤىبلتيا لكي تتجاكز تحديات التنافسية  ،كىذا يفرض نيج مقاربات تنمكية جادة تجنبيا التبعية

لمرباط كسبل ،كتدفع في اتجاه التنمية المستقمة.

الجدكؿ رقـ  : 1القنيطرة تتكسط المدف الكبيرة في الجية الطبيعية

1

المدف

عدد السكاف في 1994

عدد السكاف في 2004

عدد السكاف في 2014

سبل

579850

760186

890403

الرباط

615377

621480

573895

القنيطرة

292453

359142

431282

يذُٚح انمُٛطشج ذى ذأعٛغٓا يٍ هشف االعرؼًاس انفشَغ ٙعُح  1912ػهٗ ٚذ انًاسؽال نٕٛه.ٙ
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تمارة

130793

225497

313510

الخميسات

88839

105088

131542

المصدر :اإلحصاء العاـ لمسكاف كالسكنى ،المندكبية السامية لمتخطيط لسنة  1994ك  2004ك . 2014
خريطة رقـ  : 2القنيطرة ضمف الشبكة الحضرية لجية الرباط  -سال  -القنيطرة:

نتمي إلى جية تضـ خمس مدف كبيرة ،أم إلى جية تحتؿ الرتبة الثانية مف
كبيذا تككف القنيطرة ـ ة

حيث عدد المدف الكبيرة بعد جية الدار البيضاء الكبرل – سطات التي تضـ سبع مدف كبيرة .كتضـ

ىاتاف الجيتاف المتجاكرتاف معا  12مدينة كبيرة أم بنسبة تشكؿ ثمث مجمكع عدد المدف الكبيرة في

المغرب كالتي يبمغ عددىا  36حسب نتائج إحصاء  .2014كبالرغـ مف االعتماد  ،منذ بداية التأسيس ،
عمى تصاميـ كمخططات التييئة إال أف ذلؾ لـ يمنع مف التكسع الضاحكم العشكائي  ،مما أدل إلى تمدد
المدينة لتشكؿ مع سبل كالرباط ما يسمى بظاىرة التجمعات الحضرية المتصمة.

كلكي تتحقؽ النظرة المستقبمية كاالستشرافية لمدينة القنيطرة كقطب تنمكم اقتصادم  ،فإنو ال بد مف

استغبلؿ جميع مؤىبلت المدينة كتثمينيا كتجاكز االختبلالت التي ترزح تحت كطأتيا مف تشتت الكحدة

الحضرية ،كتشتت المركزية  ،كتمايز سكسيك مجالي  ،كتزايد التمديف الضاحكم  ،كعمى المدل المتكسط أك
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البعيد فقداف الحدكد كاليكية .كلف يتـ ىذا إال بنيج سياسة تعميرية جديدة كمتجددة تقكـ عمى ابتكار

مشاريع تجديد حضرم ينتقؿ بالمدينة مف تعمير اإلنشاء كالتكسع إلى تعمير إعادة التشكيؿ كالتركيب أم

تعمير التجديد كتعمير التحكيؿ حسب تعبير .« C.CHALINE »1
منيجية تحديد مركز مدينة القنيطرة جغرافيا

مف أىـ الدراسات التي اىتمت بدراسة منيجية تحديد مركز المدينة ،نجد الدراسة التي قامت بيا

" ،" Beaujeu Garnierإذ ال يمكف الحديث عف فكرة تحديد المركز بدكف الرجكع إلي دراستيا ،كال بد
مف إعطاءىا القيمة التي تستحقيا في ىذا البحث .ففي مقاليا المعنكف ب" Méthode d'étude pour le

 2" centre des villesاعتبرت أف مركز المدينة يحتؿ بطبيعتو مكانة خاصة،

كدراسة ظكاىره المعقدة

تدخؿ في مجاؿ الجغرافية ،لكف معرفة ىذه الظكاىر تيـ كبل مف المعمارم ك االقتصادم كالسكسيكلكجي

كحتى المكاطف البسيط  .كلذلؾ فعمى الجغرافييف أف يقكمكا بدراسات كأبحاث منتظمة لمركز المدينة حتى
يخرجكا بنتائج ناجعة كذات أىمية.

فيناؾ معايير متعددة لتحديد مركز المدينة منيا :معيار القيمة العقارية ،كىك المعيار األساسي ،ثـ

المعيار الديمكغرافي ،ك يؼٛاس َٕع انُؾاه االلرقاد٘ ،كمعيار عمك العمارات.
- 1تحديد مركز مدينة القنيطرة بناء عمى معيار القيمة العقارية
- 3
بناء عمى مقاببلت مع أصحاب ككاالت عقارية

 ،كمطالعة كتفحص الدليؿ المرجعي ألثمنة

الصفقات العقارية الصادر عف المديرية العامة لمضرائب في يكليكز ،32015كاعتمادا عمى القيـ المتكسطة
ت تحديد قيمة متكسطة تقريبية لكؿ مجاؿ مف مجاالت
لمجاالت األثمنة المقترحة مف المصادر السابقة ،ـ

المدينة ،كمنو تـ إنجاز ىذا اؿشكؿ :

الشكؿ رقـ : 1قيـ األسعار التقريبية لمعقار لكؿ حي بمدينة القنيطرة سنة 2017

,Paris,p127,1999. 3496 n° 1 CHALINE.C, La régénération urbaine , Presses Universitaires de France, Coll QSJ ,
BEAUJEU-GARNIER . J. Méthode d'étude pour le centre des villes. In: Annales de Géographie, vol74, n°406,pp695-707,
1965.
3 Référentiel des Prix des Transactions Immobilières de Kénitra, Direction Générale des Impôts, pp26, juillet 2015.
2

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

251

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

ما نبلحظو في ىذا المبياف ىك ارتفاع القيمة العقارية كمما اقتربنا مف مركز مدينة القنيطرة  ،كىذا

يتكافؽ مع ما ذىبت إليو كؿ الدراسات الجغرافية الخاصة بمنيجية تحديد المركز  .فبل يستطيع االستقرار
في مركز المدينة إال مف يستطيع تسديد الريع العقارم الحضرم ليذا المكقع .كمما يزيد مف الكمفة العقارية

نجد التجييزات كالبنية التحتية التي يتكفر عمييا مركز المدينة ،باعتباره النقطة المفضمة التي تشيد كثافة

التدخبلت العمكمية كالخاصة  ،كالتي ترمي إلى تجييز المركز كتييئتو ليككف في مستكل التنافسية

المجالية ،كىذا يؤدم إلى أف يمعب المركز دك ار انتقائيا.

الباحث " ،1" Allain Rémyكسماه قانكف الحقؿ الحضرم:

كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ ،كىك مف اقتراح

الشكؿ رقـ  : 2القدرة عمى تسديد الريع العقارم الحضرم

1 Rémy.A ,Morphologie Urbaine,Armand Colin,Paris,p26,2014.
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خريطة رقـ  :3خريطة القيـ العقارية المتكسطة التقريبية بمدينة القنيطرة ك تحديد المركز

سياسة التجديد الحضرم سياسة عابرة لممجاؿ.
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ىك مفيكـ جديد ظير مع

التصكرات كالسياسات األنؾؿكساكسكنية المعتمدة في سنكات

السبعينات بيدؼ الحد مف آثار األزمة التي ضربت الصناعات التقميدية  ،كمنيا صناعات النسيج،
كاختفاء جزء مف ىذه األنشطة في المدف أدل إلى ظيكر مناطؽ بكار حضرم  ،كالتي يرافقيا عمكما

تدىكر بيئي في اإلطار الطبيعي كالمبني لمحي الذم تتكطف فيو ،ككذلؾ تراجع الظركؼ االقتصادية

كاالجتماعية )تراجع االستثمار ،بطالة ،ىشاشة( ،ىذا االضمحبلؿ كالتدىكر الحضرم أدخؿ المدف
المعنية في منحدر اقتصادم كاجتماعي كمادم.

كمف ىنا تجندت السمطات المحمية إليجاد حمكؿ قادرة عمى الحد مف ىذا التدىكر  ،كقادرة كذلؾ

عمى جعؿ المدينة أكثر دينامية كجاذبية .ىذه السياسات التي اعتمدت في البداية عمى تأىيؿ اإلطار
المبني ،كتحسيف جكدة اإلطار المادم كالبيئي خاصة في مناطؽ البكار الحضرم بالشكؿ الذم
يسمح بإعطاء القطاع المعني جاذبية أكثر لممستثمريف كاألنشطة الجديدة.

كبيذا قدـ التجديد

الحضرم جكابا شامبل عمى أزمة المدينة الصناعية في سنكات السبعينات كالثمانينات.

أما في فرنسا فقد تحد ث »  « Claude Chalineعف سياسات المدينة  ،كخصص جزءا كبي ار

مف كتابو  1لسياسة التجديد الحضرم  ،إذ لـ يعتمد ىذا المفيكـ رسميا إال في

 1999/12/14مف

طرؼ المجنة الدكلية لممدينة "  (CIV)2كالتي أطمقت مخططا يتضمف  50مف المشاريع الكبرل

لممدينة  (GPV)3ك  40عممية لمتجديد الحضرم  .(ORU )4ككذلؾ المخططات المحمية لبلندماج
االقتصادم  ، (PLIE)5ذلؾ ألف أعماؿ كمشاريع التجديد الحضرم تسعى إلى تحسيف جكدة اإلطار

المبني ،كتحقيؽ الكلكجية  ،كالمشاركة في الحياة الحضرية  .كما تيـ أعماؿ التجديد الحضرم خمؽ
المجاالت الخضراء  ،كىدـ اإلطار المبني المتدىكر  ،كالعمؿ عمى إنشاء مركزية تجارية .كلذلؾ

أطمقت عدة مشاريع كمخططات في فرنسا مف أجؿ النيكض بيذه األحياء اقتصاديا  ،كالتخفيؼ مف

كطأة البطالة.

أما اآلف ،فقد أصبح ىذا المفيكـ أكثر ركاجا كجاذبية رغـ ما يحممو في ثناياه مف غمكض كضبابية.

فمفيكـ التجديد الحضرم يتضمف مفاىيـ التأىيؿ كاعادة الييكمة أك البناء  .كفي كؿ األحكاؿ فنحف
أماـ مفيكـ يؤدم إلى تحكالت حضرية  ،كالى إنتاج لممدينة كاعادة إنتاجيا ،كىك نمط كدينامية
تتعارض مع ميكانيزـ التكسع كالتمدد الحضرم.

إف استعماؿ ىذا المفيكـ يكشؼ عف إرادة قكية في ىيكمة المدينة كالتحكـ في تنميتيا ،كاعادة

تمركزىا عمى نفسيا  ،كادماجيا في سيركرة التنمية المستدامة  ،كتكسيع دائرة نفكذىا بتجديد أنشطتيا

ككظائفيا .كلمكاجية التمدد الحضرم كالضركرات البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية لمتنمية المستدامة،
Qsj, 6 édition, PUF, pp127,2010. .1 CHALINE. C ,Les politiques da la ville, coll
2
CIV : Comité International à la ville
3
GPV : Grands projets de ville
4
ORU : opération de renouvellement urbain
5
PLIE : Programmes locaux d‟Insertion Economique.
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إف

أصبح مف الضركرم إعادة بناء المدينة عمى نفسيا بدكف استيبلؾ مساحات فبلحية جديدة.

مدينة المستقبؿ ينبغي أف تحدث تحكالت عمى نسيجيا الحضرم كعمى كظائفيا .كالتجديد الحضرم
ىك شكؿ مف أشكاؿ تطكر المدينة كاعادة بناء المدينة عمى نفسيا مع تغيير المكرفكلكجيا كالكظيفة

لضماف جاذبية كفعالية كتأثير أكبر  ،كذلؾ بتجاكز مختمؼ االختبلالت التي تعانييا األحياء القديمة
كمناطؽ البكار الحضرم أك الصناعي أك األحياء التي ال تؤدم كظيفتيا السكسيكاقتصادية بالشكؿ
الذم يسيـ في تنمية المدينة ،كلذلؾ فيك كسيمة لمحد مف السكف غير البلئؽ ك"المدف المنامات"

كالفصؿ االجتماعي كالفقر كاليشاشة.

كفي ىذا السياؽ يمكف تعريؼ التجديد الحضرم ب " نمط جديد في تنمية المدينة ككظائفيا

يسعى إلى تكفير المساحة كالطاقة،

كتجديد المجاالت الحضرية المتدىكرة كزيادة االندماج

االجتماعي" .1كما أنو " عندما تككف المساحة محدكدة ،يككف لدينا اتجاه نحك البناء نحك األعمى مف
أجؿ إسكاف أكبر عدد ممكف مف الناس

 ،كتكطيف األنشطة كالخدمات في مكاف ضيؽ جدا

فالتجديد الحضرم يعمؿ عمى تشجيع كتحفيز كاعماؿ ديناميات التنمية خاصة

2

".

االقتصادية

كاالجتماعية ،مما يؤدم إلى تغيير كتجديد في الشكؿ يصاحبو تغيير في كظيفة مجاؿ جغرافي

معيف.

كمف ىنا تبرز أىمية ىذه الدراسة لربطيا الغاية التنمكية لممدينة بتجديد مركزىا كأكلكية ممحة

حتى تتحقؽ الكحدة الحضرية  ،كتتقكل مركزية المركز

كيتجاكز اختبلالتو المشيدية كالمعمارية

كالسكسيكمجالية كاالقتصادية .إذ أف نسبة البكار الحضرم كالصناعي بالمدينة تشكؿ نسبة ىامة،
كحتى مركز المدينة ،كبالرغـ مف التحكالت التي أحدثيا التجديد الحضرم ،فما زالت نسبة البكار

الحضرم كالصناعي تشكؿ نسبة مقمقة بالنسبة لمدينة تريد أف تمتمؾ مقكمات التنافسية كاالستقطاب.
الجدكؿ رقـ  : 2نسبة البكار الحضرم في مركز مدينة القنيطرة
العدد

النسبة

البكار الحضرم:

272

10,53

عدد البقع اإلجمالي

2583

100

البقع المستغمة

2311

89,47

المصدر  :البحث الميداني . 2017
خريطة رقـ  : 4البكار الحضرم في مركز مدينة القنيطرة

JEGOUZO. Yves, La loi SRU ,Dossier in L‟actualité juridique ,droit administratif, pp9-17,20janvier 2001,.
2
BEAUJEU Garnier J. Géographie urbaine, Armand Colin, Paris, p71, 1995 .
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صكرة رقـ  2ك : 3البكار الحضرم في مركز مديفة القنيطرة

المصدر :العمؿ الميداني 2017

انحاجت إنى تجذٌذ حضزي يستذاو  :تؼذد األشكال وانًمارباث.

1

إف عبارة "التجديد الحضرم " تتميز بجمعيا تحت لكاء كاحد كىك تدابير التييئة المختمفة" .كليس

اليدؼ فقط مف التجديد الحضرم باعتباره  " ،إعادة بناء كتشكيؿ المدينة عمى نفسيا"  ،الحد مف التكسع

الحضرم في الضكاحي  ،كلكف اليدؼ منو إعادة تشكيؿ النسيج الحضرم المكجكد لمحاكلة إيجاد بعض

الحمكؿ لممشاكؿ كالضغكط االجتماعية كاالقتصادية المتزايدة ،كذلؾ بإعادة بناء بعض األحياء المتدىكرة
أك البناء في مناطؽ البكار الحضرم أك بتكطيف أنشطة اقتصادية ،كخمؽ اندماج اقتصادم كاجتماعي.

2

recherche, n°160, PUCA, 1 LE GARREC. S, “ Le renouvellement urbain, la genèse d'une notion fourre-tout ”, collection
renouvellement urbain(2000-2006), Enjeux et février 2006,p 91. extraites de l‟ouvrage de BENTAYOU Gilles,Le
2008. programme de recherche, PUCA,p16. octobre enseignements d'un
. 2 ANTONI J-P., Lexique de la ville, Edition ellipses,p142, octobre 2009.
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كمف جية أخرل فالنمك الحضرم ينقسـ إلى نمطيف أساسييف :


النمط األكؿ ىك التكسع الضاحكم المستيمؾ لممجاؿ؛



النمط الثاني ىك التجديد الحضرم لممدينة عمى نفسيا بالنسبة.

فالتجديد الحضرم يمكف أف نعتبره مف أحد الزكايا ككسيمة إلعادة التفكير في التكسع الحضرم
ككسيمة إلعادة ىيكمة المدينة كفؽ معايير االستدامة كجكدة إطار العيش ،كما ىك فرصة أيضا إلعادة
النظر في قكة مركزية المدينة مف خبلؿ تقكية مركزية مركزىا ،فالتجديد يمس الشكؿ كالمضمكف

كالكظيفة كنكعية المقاربات مع التدبير المقتصد في المجاؿ.

كىذا ما يثبتو "  " F.Rousselإذ يقكؿ" :ال يتعمؽ األمر بتضميد بعض الجركح كاستجبلب بعض الراحة
كالطمأنينة عمى إثر ذلؾ في انتظار األياـ السعيدة ،كلكف باالنخراط في معالجة عميقة تقيـ المريض عمى

رجميو ،كتمنحو كسائؿ الدفاع كالمقاكمة التي تضمف لو الصحة كالمعافاة".

1

كيقكؿ " " : "P.Picardالتعقيد المتزايد لمظاىرة الحضرية ،ضركرة مقاكمة سيركرات الفصؿ كالتدىكر التي

تمس عددا كبي ار مف المجاالت كاإلجابة عمى األشكاؿ الجديدة لئلقصاء كالبلأمف  ،يؤدم إلى تفعيا كتأىيؿ

مختمؼ الفاعميف في المدينة  ،كاستدعاء كفاءاتجديدة  ،كاحتراؼ أشكاؿ كأنماط جديدة لمتدخؿ  ،كتجاكز

الحدكد التقميدية الفاصمة بيف األكساط المينية " 2ؼفي كؿ زمف كبشكؿ متزايد ،تعرؼ المجاالت المتدىكرة
كالمعزكلة بشكؿ أك بآخر تجديدا حضريا ،كلكف الذم يتغير بشكؿ عاـ ،ىك األىمية التي تعطى لعممية

إعادة التأىيؿ كاعادة التثميف القكية كالكاضحة كالسريعة لممجاالت المعزكلة ،ىذا التطكر يككف مزدكجا:

فيك يرتبط باىتماـ بعيد المدل كذلؾ باستعماؿ أفضؿ كتثميف أكثر لمنسيج المكجكد ،كيرتبط كذلؾ بتقييـ
التدخبلت في المكاقع أك المجاالت التي تكجد في حالة صعبة كمعزكلة بشكؿ أك بآخر ،تقييـ يبرز أننا إف

ستككف لدينا صعكبات كثيرة في إعادة بعث عمميات إنشائية
لـ نغير العتاد ،كاف لـ نطكر "كيفية العمؿ" ،ؼ
كابتكارية ذات قيمة تخرج المجاالت المعنية مف مأزقيا.
- 1أشكاؿ التجديد الحضرم
- 5

مف جية أخرل فإف أمراض المدينة متعددة  .كالتدخؿ التجديدم يتخذ أشكاال متنكعة بتنكع كتعدد

االختبلالت ،كقد يتخذ التجديد الحضرم األشكاؿ التالية:

 محافظة عمى الشكؿ » « restaurationمع تثمينو  ،كىذا يككف في المراكز التاريخية
العريقة ،كفي بعض البنايات المصنفة ضمف التراث المعمارم .كنشير إلى أف مركز مدينة

القنيطرة يضـ العديد مف البنايات التي تعكد إلى الحقبة االستعمارية كالمصنفة ضمف التراث

المعمارم مثؿ  :فندؽ أكركبا ،كفندؽ إيكرم ،كمقر بمدية معمكرة ،كفيبل)

...(DEUXكقد

1
Roussel.F,”Des ambitions pour la ville”,in Urbanisme n 308, ,p63,Sep.Oct.1999.
PICARD.P, Une nouvelle ambition pour les villes : de nouvelles frontières pour les métiers ,Délégation Interministérielle à
la Ville ,p4,Sept,2000.
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ضمت في مجمميا  19بناية تـ تقييدىا ضمف المكركث المعمارم لمقرف العشريف لمدينة
القنيطرة بقرار مف السيد كزير الثقافة  1؛

 إعادة الييكمة »  « restructurationمف أجؿ ضماف كلكجية قكية  ،كتكطيف أنشطة ثالثية
كخمؽ اندماج اجتماعي ألف اإلقصاء سبب النتشار ظكاىر سمبية تؤثر عمى األبعاد التنمكية

كميا عمى مستكل المدينة بأسرىا بؿ كخارجيا؛

 كما نجد شكبل آخر مف أ شكاؿ التجديد يقكـ عمى تأىيؿ اإلطار المبني المتدىكر كتثمينو
»  « La réhabilitationكيخص دمج النطاقات اليامشية كالمتدىكرة  ،بكاسطة تدخبلت
عمى الصعيد المكرفكلكجي المادم كاالجتماعي؛

 كىناؾ شكؿ آخر يتبنى آلية اليدـ مف األساس كاعادة البناء بشكؿ

جديد «

»  rénovationككظائؼ جديدة كجذب فئة اجتماعية راقية كأنشطة ثالثية نكعية،

كىذا

الشكؿ ىك الطاغي في سياسة التجديد الحضرم المنتيجة في مركز مدينة القنيطرة ،لذلؾ

فقد يتطمب األمر مف المتدخميف كالمسؤكليف عمى التييئة في بعض األحياف إجراء عمميات

جراحية في قمب المدينة مف أجؿ بعث الحياة كالقكة كالفعالية فييا بعد كىف كتكمس كضعؼ

مخؿ بمشيده ككظائفو كمركزيتو الحضرية  ،كبالتالي تحدث سياسة التجديد الحضرم انتقاال
مف نسؽ إلى نسؽ كىذا الشكؿ يكضح ذلؾ:

1

لشاس انغٛذ ٔصٚش انصمافح سلى  2067-06ف ٙؽؼثاٌ  1427انًٕافك ل  28غؾد .2006
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الشكؿ رقـ  : 3مف نسؽ إلى آخر

1

 - 2أنكاع التجديد الحضرم
- 5
ىناؾ نكعاف مف التجديد الحضرم:


تجديد حضرم تمقائي :ىك التجديد الحضرم الناتج عف تكيؼ العرض مع الطمب كيككف

بمبادرة خاصة منعزلة.
3.41 PAULET.P,Op.Cit ,p
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تجديد حضرم مخطط  :يككف بمبادرة عمكمية بحيث يككف في إطار عمميات التييئة

المبرمجة.

 - 3مقاربات التجديد الحضرم
- 5
أما مف حيث مقاربات تناكؿ مكضكع التجديد الحضرم فيناؾ مقاربتيف أساسيتيف:


المقاربة القطاعية :كىي مقاربة تتناكؿ فعؿ التجديد الحضرم مف زاكية قطاعية كنكعية

كجزئية .كىي المقاربة السائدة في سياسة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة ،إذ تككف ىناؾ

تدخبلت تخص التجديد الحضرم في عبلقتو بقطاع النقؿ كالمكاصبلت  ،كذلؾ بتأىيؿ الشبكة الطرقية ،

كمحطات النقؿ المختمفة  ،كالمرائب ،كمناطؽ حظر السيارات كاستعماؿ الدراجات اليكائية ...مف أجؿ
ضماف كلكجية قكية كتكطيف أنشطة القطاع الثالث كما يحدث في ىذه الشيكر األخيرة ،بما في ذلؾ
ىدـ جميع البنايات المحيطة بمحطة القطار مف أجؿ تجديدىا كتأىيمو.

كذلؾ " التجديد الحضرم باسـ
الحضرم.1


كيدخؿ ضمف ىذه المقاربة

االندماج" حيث االىتماـ باألسئمة االجتماعية لمشاريع التجديد

المقاربة الشمكلية كالنسقية:

مف أىـ األعماؿ النادرة كاليامة التي اىتمت بتناكؿ

التجديد الحضرم في بعده الشمكلي  ،كبمقاربة نسقية  ،كالتي تحاكؿ اإلجابة عف األسئمة المستجدة ،
نجد كتاب

" " Le renouvellement urbain : Analyse systémiqueؿ

» « Olivier Piron

2

.

ىذه المقاربة تعتمد عمى تحميؿ التفاعبلت بيف مختمؼ العناصر التي تسمح بفيـ طريقة عمؿ

النسؽ كتؤثر فيو  .فيي مقاربة مستعرضة تنظر إلى النسؽ في عمكميتو كتفاعمو مع باقي المجاالت.

كلذلؾ فالتجديد الحضرم لو أبعاد متعددة كمتنكعة ينبغي استحضارىا في كؿ تدخؿ مؤثر في المجاؿ .

كتزداد أىمية استحضار المقاربة النسقية كمما ازدادت أىمية المجاؿ

 ،كمركز المدينة مجاؿ متعدد

كمركب ،كالتجديد في المركز عممية دقيقة ينبغي أف تككف مدركسة كشاممة كممتدة كتشاركية ترتكز

عمى الحكامة الترابية كعمى التخطيط االستباقي  ،كىك ما يفتقد في سياسة التجديد الحضرم المنتيجة

في مركز مدينة القنيطرة ،إذ مف خبلؿ المقاببلت مع المسؤكليف في الككالة الحضرية ،كمع السكاف،

كبعض الجمعيات الميتمة باألحياء ،يتبيف غياب مطمؽ لممقاربة التشاركية التي تأخذ بعيف االعتبار

حاجيات كانتظارات كمقترحات السكاف كباقي الفاعميف في المجاؿ.

1

PUCA, Renouveler au nom de la mixité ? , Bilan d‟appels d‟offres de recherches, Département sociétés humaines et habitat,
mai 2006 .
2
BENTAYOU. G, Le renouvellement urbain (2000-2006), Enjeu et enseignement d'un programme de recherche, PUCA,p12,
octobre 2008.
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انفاػهىٌ فً انتجذٌذ انحضزي :بٍٍ تؼارض األهذاف وتبًُ انًماربت انتشاركٍت

ال يمكننا الحديث عف التجديد الحضرم المكرفكلكجي الذم يعتبر آلية كدعامة مف دعامات التنمية

الحضرية المستدامة ،بدكف التطرؽ إلى عكدة دكر الفاعميف كاختبلؼ كتعارض أىدافيـ  ،1كضركرة اعتماد
المقاربة التشاركية كالحكامة في التدبير

2

لمحد مف تعارض كاختبلؼ أىداؼ كمطالب كؿ فاعؿ كتحقيؽ

أىداؼ كغايات التجديد الحضرم المكرفكلكجي  .كقد أشار
تتمحكر حكؿ أربع أفكار أساسية: 3

»  «Mario Gauthierإلى أف الحكامة

 المجتمعات المعاصرة تزداد شيئا فشيئا صعكبة حكامتيا؛
 المجتمع المدني يسير أكثر فأكثر في اتجاه االستقبللية؛
 الحكار بيف الفاعميف يبرز المصالح المشتركة؛

 الفعؿ العمكمي متعدد المراكز ،كيفرض تعاكنا كتبلحما بيف مختمؼ الفاعميف.
كمف بيف ىذه األىداؼ نجد تحسيف شركط كجكدة إطار

العيش .حيث أشار" Claude CHALINE

" إلى أف " عمميات كمشاريع التجديد الحضرم تدخؿ في ىذا الجانب مف أجؿ تحسيف جكدة اإلطار

المبني كتحقيؽ الكلكجية كالمشاركة في الحياة الحضرية ،كما تيـ أعماؿ التجديد الحضرم خمؽ المجاالت

الخضراء كىدـ اإلطار المبني المتدىكر كالعمؿ عمى إنشاء مركزية تجارية«4 .

كفيما يخص مكضكعنا فإننا نجد تعددا كتنكعا في الفاعميف كالمتدخميف  ،مما ينتج عنو تعدد الرؤل

كاألىداؼ كاالستراتيجيات .كمف بيف الفاعميف نجد:

 الفاعمكف العمكميكف :كىي ممثمة في الدكلة كالسمطات البلمركزية التي تمثميا ،كالجماعة المحمية

التي تعتبر فاعبل أساسيا كمحكريا في التجديد الحضرم؛

 الفاعمكف شبو العمكميكف :كعمى رأسيـ نجد الككالة الحضرية القنيطرة – سيدم قاسـ

 ،كالتي

عممت منذ  2009عمى صياغة كطرح مشاريع تخص التجديد الحضرم مثؿ مشركع التجديد الحضرم في
شارع الحسف الثاني ،مشركع التجديد الحصرم لحمقة سبك ،شاطئ الميدية ،الحي الصناعي ،الخبازات

...،الخ؛

 الفاعمكف الخكاص :كيتمثمكف في الشركات كالمقاكالت التي تعمؿ في مجاؿ التعمير كالبناء ،مثؿ

"  " ALLIANCEك" الضحى" ...ككذلؾ األفراد الذيف يعممكف عمى اقتناء الفيبلت القديمة أك الميجكرة
ثـ بناء عمارات مكانيا؛

 المجتمع المدني كالسكاف  :مازاؿ دكرىـ باىتا إف لـ نقؿ منعدما في إبداء رأييـ

 ،كمشاركتيـ

الفعالة في مشاريع التجديد الحضرم في مركز المدينة  .كليذا األمر سياقات كمساقات مركبة كمعقدة،
1

TOURAINE . A , Le retour de l‟acteur, Librairie Arthème Fayard ,collection : Mouvements. Paris, p29,1984.
2
FNAU, Réussir le renouvellement urbain ,p165,2001.
.M ,Développement urbain durable, débat public et urbanisme à Montéréal,PUM, p167-168,2008 3 GAUTHIER
4
CHALINE.C, Les politiques de la ville , PUF,6 edition, Paris, pp85-86,2010,.
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أكليا غياب ىذه الثقافة في المؤسسات المعنية بكضع المشاريع  ،كآخرىا فقداف الثقة في جدية المؤسسات

في األخذ بآراء السكاف.

إف لمكاطف مركز مدينة القنيطرة تمثبلت كتصكرات حكؿ ىذه التحكالت المكرفكلكجية كالكظيفية

مف حكلو  .كما لو اقتراحات مف شأنيا أف تدفع بدينامية التجديد الحضرم نحك تحقيؽ رىاناتيا كأىدافيا،
لكنو في الكقت نفسو يشتكي مف ثقافة تقميدية إقصائية مازالت مسيطرة عمى منيجية إعداد مشاريع التجديد

الحضرم ،في حيف أف مدنا فرنسية مثؿ بكردك كانت شبيية كضعيتيا بمدينة القنيطرة في كثير مف

الحيثيات ) كجكد نير يخترقيا ،كجكد قكاعد عسكرية ،بكار حضرم  (...تـ اعتماد المقاربة التشاركية مف

أجؿ تجديدىا ،بحيث تـ إشراؾ مجالس  13حي في ىذه العممية ،حيث أعمف  " :A.Juppéأف األمكر قد
تغيرت ،كأنو أصبحت الحاجة ماسة إلى مشاركة الساكنة ،...حيث أف المشركع سيككف بالتكافؽ ،حيا
بحي ،سيشارؾ في كضع إطاره العاـ كمبادئو الكبرل التي ترسـ صكرة لبكردك

 "1.2015كبالتالي كانت

النتائج مبيرة ،كأصبحت بكردك اليكـ غير بكردك األمس مكرفكلكجيا ككظيفيا.

كنشير إلى أف ىؤالء الفاعميف قد تككف مصالحيـ كأىدافيـ في أغمب األحياف متعارضة كمتصارعة،

فمكؿ فاعؿ مطالب خاصة كانتظارات مأمكلة كحاجات مرغكبة ،كال يمكف الجمع بيف كؿ ذلؾ إال بالمقاربة

التشاركية كالحكامة في التدبير .كىذا ما أشار إليو "  " PAULET .Pفي فقرة خاصة باختبلؼ أىداؼ

الفاعميف في كتابو " " Géographie urbaineحيث تختمؼ ق اررات الفاعميف مف ق اررات ميكركجغرافية إلى

ق اررات ماكركجغرافية  ،كىذا تنتج ع فق آثار سمبية مختمفة  .2مما يدعك إلى اعتماد مقاربة جديدة لسياسة
التجديد الحضرم تمزج المحمي بالشمكلي كالميكركجغرافي بالماكركجغرافي.

 - 6التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة كالتكسع العمكدم :
جاء ىذا النكع مف التكسع بعد ازدياد معضمة ندرة االحتياط العقارم بالمدينة،

بمركزىا ،مما اضطر المخططكف لمتييئة في كضع تصميـ تييئة سنة

كبالخصكص

 2004يعمؿ عمى تغيير معالـ

كمكرفكلكجية مركز المدينة ،بحيث أدل ذلؾ إلى بداية لسيركرة متدرجة لدينامية التجديد الحضرم في

المركز ،كذلؾ باستبداؿ فيبلت القرميد بعمارات تصؿ إلى ثمانية طكابؽ كسبعة كستة كخمسة ثـ أربعة
كذلؾ حسب قربيا كبعدىا مف نكاة مركز المدينة .

كما أف اختيار مركز المدينة كمجاؿ لمتجديد الحضرم كفؽ تصميـ التييئة

 2004لـ يكف

اعتباطيا بؿ لو ما يبرره  ،كلعؿ أبرز سبب ىك تركز أىـ األنشطة الثالثية العميا كالنادرة بو ثـ ريع مكقعو،
GODIER.P, TAPIE.G, Recomposer la ville ,Mutations bordelaises,L‟Harmattan, pp46-47,2004.
.422 PAULET.P,Op.Cit, p
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كأنو ال يمكف تحقيؽ تنافسية ترابية داخؿ الفضاء القطبي المتكسطي كمركز القنيطرة يعاني مف اختبلالت
ىيكمية كبنيكية ،لذلؾ تـ التنبو ليذا االرتباط الشرطي بيف تفعيؿ دينامية التجديد الحضرم في مركز

المدينة كبيف تقكية المركزية الحضرية.

عمميات التجديد الحضرم غيرت كجو النسيج الحضرم مف بنايات أفقية غالبييا فيبلت كمنازؿ

مغربية مف طابؽ كاحد إلى انتشار سريع ككبير لعمارات مف فئة

 8طكابؽ ،كالتي تنتشر في الشكارع

الرئيسية مثؿ شارع محمد الخامس كشارع محمد الديكرم ،كتضـ أنشطة خدماتية كتجارية عميا.

فالتجديد الحضرم المكرفكلكجي في مركز مدينة القنيطرة المس أجزاء كبيرة مف المركز الذم يرشح

نفسو أف يككف مركز أعماؿ يتجو أكثر إلى سيطرة البنايات العمكدية ،إال أننا نبلحظ أنو مازالت مناطؽ
منو تنتظر كتقاكـ التحكؿ عمى شكؿ مناطؽ شاغرة أك بكار حضرم أك بنايات متدىكرة ال تساير المنطؽ
السائد في انتظار مضاربات أخرل تسيؿ لعاب المحتكريف ليا بشكؿ يغرييـ أكثر.

إف القراءة الكمية لمنسيج الحضرم تكحي بكجكد صراع رأسمالي حكؿ المجاؿ ألىميتو ،يتجسد مف

خبلؿ اختبلؿ في التدخبلت العمكمية كعدـ انتظاميا ك نجاعتيا  ،كىك ما يظير مف خبلؿ غياب التناغـ
كاالنسجاـ في اإلطار المبني ،كخمؽ أزمة مفتعمة تتعمؽ بندرة الكعاء العقارم بالرغـ مف كجكد بكار

حضرم يشكؿ أكثر مف  % 10المركز أم ما يناىز  20ىكتار تقريبا ،كؿ ذلؾ يخفي عقمية تدبيرية
سياسية تمعب عمى حباؿ متعددة كراء ستار مسرح المشاىد الحضرية كالنسيج الحضرم لتسمعنا أغنية

تحالؼ الرأسماؿ كالسمطة.

كىك ما يدفعنا لمقكؿ بأف النسيج الحضرم ليس تعبي ار عف نظاـ كاحد كمكحد إال نادرا ،كانما ىك حصيمة
أنماط تقنية كتنظيمية كسياسية مختمفة مف اإلنتاج كالتفاعؿ  ،ليا أىداؼ مضمرة كأخرل معمنة تمتقي
ظاىريا في جعؿ التنمية المستدامة غاية ليا.

جدكؿ رقـ  : 3النسيج الحضرم بمركز مدينة القنيطرة
النسيج الحضرم

العدد

النسبة

سكف مغربي

268

10,38

سكف جماعي

1254

48,55

بناية أكركبية

306

11,85

فيبل

465

18

18

0,7

بكار حضرم

272

10,53

المجمكع

2583

100

سكف عشكائي

المصدر  :العمؿ الميداني . 2017
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كمف جية أخرل فإف نمكذج "  " J.Vanceيميز بيف ست مراحؿ لتطكر مركز األعماؿ

مرحمة تساىـ في ظيكر تحكالت مكرفكلكجية عمى مستكل المدينة :2

.(CBD)1كؿ

 مرحمة التشكؿ كالتككف" :" La formationمركز األعماؿ )  (CBDيظير في حي النخبةكالفئات الغنية.

 مرحمة اإلقصاء"  :" L’exclusionيحصؿ فرز لمصمحة األنشطة األكثر قدرة عمى تسديد الريعالعقارم المرتفع.

 مرحمة الفصؿ" :" La segrégationمركز األعماؿ)  (CBDيصبح أكثر فأكثر تخصصاكيحتكر األنشطة الثالثية القيادية.

 مرحمة التمدد" :" L’expansionإما بالتماس أك القفز الضفدعي ؿلقطاعات األقؿ جاذبية إعادة اإلنتاج "  :" La reproductionمركز أعماؿ)  (CBDثاف يظير في حي آخر أك فيالضاحية.

 التجديد الحضرم"  : " Le renouvellement urbainإعادة بناء مركز األعماؿ ) (CBDعمى نفسو .
انتجذٌذ انحضزي وتزاتبٍت األلطاب فً يذٌُت انمٍُطزة :

مف النتائج المباشرة لسياسة التجديد الحضرم الكظيفي في مركز مدينة القنيطرة تشكؿ تراتبية كاضحة
جدا بيف أقطاب المدينة الثبلثة كىي عمى التكالى :مركز مدينة )المدينة األكربية( كمركز الساكنية

الخبازات ثـ مركز أكالد اكجيو .كذلؾ ناتج لتأثير عامؿ ريع المكقع كفارؽ السكمة الكرائية في جذب
االستثمارات كجذب طبقة راقية مكاف أخرل مجسدة بذلؾ لدينامية اإلثراء كاإلغناء التي تتمك دينامية

التفقير ،كالشكؿ التالي يبيف ىذه التراتبية بيف األقطاب:

الشكؿ رقـ  :4تراتبية األقطاب داخؿ مدينة القنيطرة

CBD : Center Business District
2
REMY A., Op.Cit .p180.

1
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الرهاَاث انتًُىٌت نسٍاست انتجذٌذ انحضزي انًستذاو فً يزكش يذٌُت انمٍُطزة

أشار »  « Beaupuy ,jean marieفي كتابو "  "Bâtir des villes durablesإلى أنو مف
أجؿ تغيير كتجديد مدننا البد مف معالجة اختبلالتيا كالتفكير في رىانات سبعة كىي:

الرىاف الد ممغرافي ،رىاف التمدد الحضرم ،رىاف الحركية الحضرية ،رىاف السكف ،الرىاف البيئي كرىاف

التنافسية كالتشغيؿ كاإلبداع كأخي ار رىاف االندماج االجتماعي .1كىي رىانات مماثمة لما يتطمبو التجديد

الحضرم في مركز مدينة القنيطرة ،منيا ما ىك معمارم أك اجتماعي  ،كمنيا ما ىك بيئي أك اقتصادم ،

كمنيا الرىاف المتعمؽ باإلنصاؼ المجالي  ،كمنيا ما يرتبط بجكدة صكرة مركز المدينة ،كيمكف إجماليا في
الشكؿ أسفمو.
الشكؿ رقـ : 5رىانات التنمية المستدامة لسياسة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة

.2008 , 1 Beaupuy .J.M, Bâtir des villes durables , édition YVES Michel,p223
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المصدر :عمؿ شخصي
 - 8سيركرة التجديد الحضرم المستداـ في مركز مدينة القنيطرة :نحك رؤية نسقية كاستشرافية:
إذا أردنا أف ننظر إلى سيركرة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة نظرة نسقية تربط بيف المدخبلت
كالتفاعبلت كالمخرجات مع األخذ بعيف االعتبار المتغيرات الثبلثة األساسية في ىذه

اإلنساف ،المجاؿ( فإننا سنحصؿ عمى الشكؿ التالي:

السيركرة )الزمف،

الشكؿ رقـ  : 6رؤية نسقية لسيركرة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة.
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 - 9اقتراحات عممية لتجكيد سياسة التجديد الحضرم في مركز مدينة القنيطرة :
أمبل في تحقيؽ رىانات التنمية المستدامة ،فقد خمصت ىذه الدراسات إلى العديد مف المقترحات

التي نضعيا بيف يدم عمكـ الفاعميف كالمتدخميف في ىذا المجاؿ الجغرافي:

 جعؿ مركز المدينة محك ار أساسيا مف محاكر التدخبلت التنمكية ألنو القمب النابض لممدينة؛

 اعتماد المقاربة النسقية الشاممة في تدبير كاعداد مشاريع التجديد الحضرم  ،كاالبتعاد ما أمكف
عف المقاربة القطاعية؛

 سياسة التجديد الحضرم منبغي أف تنشد تحقيؽ "عمراف أخكم " تضامني يتميز بالقكة كالفعالية

كالتضامف كالتماسؾ ،كيعمؿ عمى تحسيف جكدة إطار العيش.

 اعتماد نمكذج التجديد الحضرم ببناء المدينة عمى نفسيا كاعطاء األفضمية لمتكسع العمكدم بدؿ
التكسع األفقي الممتيـ لؤلراضي الفبلحية كالغابكية كالمسبب لتشتت الكحدة الحضرية؛

 االىتماـ بالجانب االجتماعي كعدـ فصمو عف الجانب المعمارم كالحضرم،
 اعتبار الساكنة فاعبل أساسيا في مشاريع التجديد الحضرم  ،كاعتماد المقاربة التشاركية كمبدأ

الحكامة؛

 تشجيع ثقافة تداكؿ المعمكمة داخؿ المؤسسات  ،ككسر الحكاجز اإلدارية  ،كفتح نقاش عمكمي

جاد لربط آلية التجديد الحضرم بالتنمية المستدامة؛

انًهجذ األول – انؼذد انخانج –سبتًبز/أٌهىل 2018

267

مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل – المركز الديمقراطي العربي

 الحد مف المضاربات العقارية كاالحتكار  ،كالعمؿ عمى حؿ إشكالية البكار الحضرم داخؿ المركز

كالذم تجاكزت نسبتو %10؛

 التعجيؿ بتجديد الحي العسكرم كالميناء بمشاريع تقكم مف مركزية المركز كالمركزية الحضرية

لممدينة ،كىذا يحتاج إلى إرادة سياسية كتغميب المصمحة العامة عمى الحسابات الضيقة؛

 نقترح فتح المركز عمى الضفة اليمنى لسبك ،كانجاز مشاريع ترفييية كسياحية تستقطب سكاف

المدينة كسكاف الرباط كالنكاحي كاستغبلؿ قرب المسافة كالخط السككي السريع؛

 طرح مشركع التجديد الحضرم لمميناء كلضفتي نير سبك في إطار منافسة دكلية الختيار أحسف

مشركع تنمكم؛

 االىتماـ بالمساحات الخضراء كالمرائب كممرات الراجميف كالفضاءات االجتماعية؛
 المحافظة عمى التراث المعمارم المصنؼ كتثمينو؛

 اعتماد مشاريع تجديد حضرم تقكم التضامف كالتماسؾ االجتماعي  ،كتقمؿ مف اإلقصاء مما

يساىـ في انتشار األمف كالحد مف العنؼ كالجريمة؛

 فتح شراكات بيف المختبرات العممية الميتمة بدينامية التجديد الحضرم كبيف الككاالت الحضرية

كمعيد التييئة كالتعمير كالك ازرة الكصية مف أجؿ القياـ بدراسات جادة لتحقيؽ الرىانات التنمكية.

 سياسة التجديد الحضرم يجب أف تنشد تحقيؽ » عمراف أخكم تضامني « يتميز بالقكة كالفعالية

كالتضامف كالتماسؾ .كيعمؿ عمى تحسيف جكدة إطار العيش.

خاتًت
حاكؿ ىذا اؿمقاؿ اإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة  ،كالتي ربطت بيف سياسة التجديد الحضرم

في مركز المدينة كآفاؽ التنمية المستدامة ،كذلؾ مف خبلؿ تجاكز االختبلالت اؿ مشيدية كالمعمارية
كالسكسيكمجالية كاالقتصادية كالبيئية.

يقينا منا بارتباط منطقي مفاده أنو ال يمكف أ ف تحقؽ مدينة القنيطرة قفزة تنمكية تجعؿ منيا رقما

كازنا داخؿ الشبكة الحضرية لمجية الطبيعية كداخؿ الشبكة الحضرية الكطنية  ،إال إذا ساير مركز المدينة
التحديات التنمكية المطركحة محميا كجيكيا ككطنيا ارتأينا في سيركرة التجديد الحضرم فرضية لتحقيؽ

ذلؾ.
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إستغالؿ األطفاؿ كطنيا كدكليا:
(الجزائر نمكذجا)
: Child Abuse nationally and internationally
as model) (Algeria
1
الباحثة :إيماف بكقصة /جامعة العربي التبسي_ تبسة_ الجزائر

ممخص التنفيذم:
تعد ظاىرة تشغيؿ األطفاؿ مف الظكاىر القديمة قدـ اإلنسانية ،حيث كجدت أنماط متعددة منيا في مختمؼ المجتمعات اإلنسانية ،إذ يعمؿ األطفاؿ جنبا إلى جنب

مع أسرىـ في أعماؿ زراعية كرعي ككافة األنماط األخرل لؤلنشطة اليكمية ،حيث أضحت ظاىرة عمالة األطفاؿ مف الظكاىر المألكفة كجزء مف الثقافة التقميدية
لؤلسرة.

حيث أضحى استغبلليـ في مختمؼ المجاالت االقتصادية كالعسكرية أشد خط ار نتيجة كـ األخطار اليائؿ الذم مف المحتمؿ تعرضيـ لو ،مف أمراض كأفأت

إجتماعية ،إضافة إلى الضرر النفسي كالجسدم ،ال يتحمميا القاصر ،لذلؾ سعت التشريعات الدكلية كالكضعية لحماية ىذه الفئة مف المجتمع.
اإلشكاؿ التالي :كيؼ يمكف لممجتمع الدكلي التعامؿ مع ظاىرة االستغبلؿ لؤلطفاؿ؟

كما تيدؼ ىذه الدراسات إلى تسميط الضكء عمى مشكؿ كاقعي ،كظاىرة جد خطيرة كمنتشرة ،فيما أسماه التطكر بالعالـ الثالث ،كسكؼ نخمص لجممة مف النتائج لعؿ

أىميا:

_ التأثيرات السمبية لعمالة األطفاؿ ىناؾ أربعة جكانب أساسيٌة تؤثر عمى الطفؿ الذم ييستغؿ مف الناحية االقتصادية بالعمؿ الذم يقكـ بو.
_ إف االتفاقيات العديدة حكؿ حقكؽ الطفؿ كتكاصؿ االنتياكات بحقو دليؿ عمى فشؿ ىذه اآلليات في كبح الجرائـ ضد الطفكلة ،كعدـ تكفير الحماية البلزمة لمنع

ىذه االنتياكات أك الحد منيا.

_ ضعؼ التكعية الجماىيرية بحقكؽ الطفؿ كأىميتيا في بناء كضماف مستقبؿ األمـ كالشعكب إذ البد مف تكعية األفراد بأىمية ىذه الحقكؽ كضركرة المحافظة

عمييا كتفعيميا كرعايتيا.

_ إف التداعيات السمبية عمى األطفاؿ المستغميف ال تقتصر عمييـ كحدىـ ،إذا استمرت مظاىر االستغبلؿ في االنتشار كالتكسع في المجتمع ،فإنيا تؤسس مجتمع

غير سكم تشكبو الكثير مف االنتياكات.

الكممات المفتاحية :األطفاؿ ،عمالة ،تجنيد ،تشغيؿ ،مناجـ.

Abstract:
The phenomenon of child labor is one of the most ancient phenomena of humanity. There are
many patterns in the various human societies. Children work side by side with their families
in agricultural, grazing and all other forms of daily activities. Child labor has become a
familiar phenomenon as part of traditional culture Of the family.
Where their exploitation in various economic and military fields became more dangerous due
to the enormous dangers they are likely to suffer from diseases and social evils, as well as
psychological and physical harm, which the minor can not afford. Therefore, international and
state legislation sought to protect this group of society.
?How can the international community deal with the exploitation of children
The aim of these studies is to shed light on a real problem, a phenomenon that is very serious
and widespread, in what he called evolution in the third world, and we will conclude for a
number of results,

أستاذة مكمفة بجامعة العربي التبسي_ باحثة دكتكراه.

قانكف جنائي خاص.
1
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The negative effects of child labor There are four main aspects that affect a child who is
economically exploited by the work he does.
The numerous conventions on the rights of the child and the continuing violations against
them are proof of the failure of these mechanisms to curb crimes against children and the lack
of protection to prevent or limit such violations.
- Lack of public awareness of the rights of the child and its importance in building and
ensuring the future of nations and peoples, as it is necessary to educate individuals about the
importance of these rights and the need to maintain, activate and care for them.
The negative impact on exploited children is not limited to them alone. If exploitation persists
in the spread and expansion of society, it creates an abnormal society, which is subject to
many violations.
Keywords: children, employment, recruitment, operation, mines.

مقدمة:
عامة كعمى األطفاؿ
تيعتبر ظاىرة تشغيؿ األطفاؿ مف الظكاىر التي تترؾ آثا انر سمبية عمى المجتمع ٌ
متعددة مف أىميا تشغيؿ كتسخير األطفاؿ بعمؿ يككنكف غير مؤىميف لو
خاصة ،كليذا االستغبلؿ
ه
أشكاؿ ٌ
ٌ

الرغـ مف أف الكثير مف االتفاقيات الدكلية تيجرـ االستغبلؿ االقتصادم
مف الناحية
ٌ
الجسدية كالنفسية عمى ٌ
لؤلطفاؿ.

كما أف مف أسباب تشغيؿ األطفاؿ المستكم الثقافي لؤلىؿ ،بحيث ال يعممكف فكائد التعميـ لمطفؿ  ،الفقر

إف األطفاؿ يرغبكف بمساعدة أىالييـ بسبب عجزىـ عف اإلنفاؽ عمييـ .قمٌة التعميـ اإللزامي
كالبطالة ،أم ٌ
لؤلطفاؿ في ىذه المجتمعات ،كأيضا قمٌة المعرفة بقكانيف كأنظمة عمالة األطفاؿ ،الحركب ،االستعمار
اقتصادية ،نظاـ التعميـ السائد ،كالذم يككف سببان في ترؾ الطفؿ لمتعميـ
كاألزمات التي تنتج عنيا أعباء
ٌ
غبة بالتعميـ ،كاإلخفاؽ في الدراسة،
كىركبو مف المدرسة ،كسكء معاممة المعمميف لؤلطفاؿ ،كعدـ الر ٌ

النقص في البرامج الدكلية التي تيحارب الفقر ،كؿ ىذه األسباب جعمت مف الطفؿ ضحية استغبلؿ مف قبؿ
قناصي الفرص الذيف ركا مف كضعو فرصة الستغبللو في مصالحيـ ،كبمختمؼ الطرؽ ،لعؿ أبشعيا
التجنيد اإلجبارم كاستعمالو في النزاعات المسمحة ،إضافة إلى عممو في المناجـ ،كالصناعات المختمفة،
نتيجة بخس األجر الذم سكؼ يتقاضاه كليضـ حقكقو مف طرؼ مف يشغمكنو،

كأيضا كعمى الرغـ مف

سعي المشرع لحماية الطفؿ مف خبلؿ قانكف  15/12المتضمف قانكف الطفؿ إال أف ظاىرة عمالة األطفاؿ

مازلت متفشية ،مف ىنا نطرح اإلشكاؿ التالي :ما ىي صكر استغبلؿ األطفاؿ؟ ككيؼ يمكف لممجتمع

الدكلي التعامؿ مع ظاىرة االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ؟ ككيؼ يمكف الحد مف ظاىرة التجنيد القسرم

لؤلطفاؿ؟ كما دكر المنظمات الدكلية في ذلؾ؟

سكؼ نحاكؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف خبلؿ ىذا البحث ،معتمديف عمى المنيج الكصفي ،كالمنيج

التحميمي ،لدراسة كبياف مختمؼ التكجيات بشأف ىذه الظاىرة ،مف خبلؿ ثبلث عناصر كفقا لمخطة التالية:
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أكال :إستغالؿ األطفاؿ في مجاؿ الصناعة:
ثانيا :عمؿ األطفاؿ في المناجـ:

ثالثا :إستغالؿ األطفاؿ في الحرب:
رابعا :مخاطر عمالة األطفاؿ في الجزائر:

أكال :إستغالؿ األطفاؿ في مجاؿ الصناعة:
إف إستغبلؿ األطفاؿ في الصناعة يعني إستغبلليـ في القطاع الصناعي)المصانع ،المعامؿ ،المناجـ(،
سكاء كانت تقكـ بو شركات أك أفراد ،كما يشمؿ إستغبلؿ األطفاؿ في الخدمات كذلؾ مف خبلؿ تمبية
حاجيات الكبار كرغباتيـ بغض النظر عف تأثيرىا عمى المشاعر كمستقبؿ ىؤالء األطفاؿ.

 _ 1إستغالؿ األطفاؿ في مجاؿ الصناعة:
إف تاريخ عمالة األطفاؿ في الصناعة كالتي تأخذ شكؿ العبكدية في بعض األحياف إذ ال يعكد تاريخو إلى
عيد الثكرة الصناعية بؿ يعكد إلى ما قبؿ ذلؾ بكثير ،إذ تجد عمالة األطفاؿ جذكرىا بشكؿ أساسي في

تفشي الفقر ،كما أف العادات كالتقاليد االجتماعية تساىـ إلى حد كبير في تكسيع رقعة ىذه العمالة

كتطبيقاتيا ،كأف حجـ عمالة األطفاؿ في الصناعة لـ يتقمص مع التطكر الصناعي كالتشريعي ،بؿ تزايد

مع تزايد الحجـ السكاني كذلؾ تبعا لعدـ إتباع آليات إجتماعية كتشريعية ناجعة ،كتبعا لتزايد الفركقات

االجتماعية مع عصر العكلمة كعصر اآلالت كالشركات العمبلقة إلى جانب الفقر كالمشاكؿ االجتماعية،

مما يدفع باألطفاؿ األيتاـ كالفقراء خاصة ،إلى االنخراط بسكؽ العمؿ بغض النظر عف ظركؼ العمؿ
كنتائجو.

كتنتشر عمالة األطفاؿ في المقالع كالمناجـ بشكؿ أكثر مما تنتشر في المعامؿ ،كذلؾ ألف الدكؿ غالبا ما
تفرض رقابة مشددة عمى المصانع ،كىذا ال يعني أف األطفاؿ ال يساىمكف بشكؿ كبير في بعض

الصناعات ،كخاصة في المؤسسات العائمية الصغيرة التي ال تتحمؿ ركاتب العماؿ الكبار ،مثاؿ ذلؾ

صناعة السجائر ،كحياكة السجاد كالحرير كصناعة الكبريت ،كصناعة اآلجكر كالقرميد كالطكب...إلخ.1

_ عمالة األطفاؿ في بعض اإلتفاقيات الدكلية:

لقد بدأ االىتماـ بظاىرة عمالة األطفاؿ بعد إنشاء منظمة العمؿ الدكلية ،في عاـ

 ،1919ىذا كيشير

تقرير البنؾ الدكلي لعاـ  1997ـ ،إلى ظيكر العديد مف المنظمات األخرل التي تشارؾ في محاربة

كمكافحة الظاىرة ،مثؿ مؤسسة األمـ المتحدة لرعاية الطفكلة )اليكنيسيؼ( ،إتفاقية األمـ المتحدة المعنية
بحقكؽ الطفؿ ،كقد صدر عف ىذه المنظمات مجمكعة مف القكانيف المتعمقة بتشغيؿ األطفاؿ.
 _ 1بساـ عاطؼ المختار ،إستغبلؿ األطفاؿ )تحديات كحمكؿ( ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،طبعة  ، 01بيركت ،لبناف ،سنة  ، 2008ص. 24
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كقد أصدرت منظمة العمؿ الدكلية عاـ  1919ـ ،مجمكعة مف القكانيف المنظمة لعمالة األطفاؿ في العالـ،

كقد صدرت اإلتفاقية رقـ  05لسنة  1919ـ ،بشأف الحد األدنى لسف التي يجكز فييا تشغيؿ األحداث في
أعماؿ الصناعة ،كقد نصت ىذه اإلتفاقية عمى أنو ":ال يجكز إستخداـ أك تشغيؿ األحداث الذيف تقؿ

أعمارىـ عف  14سنة ،في المنشآت الصناعية أك الخاصة فيما عدا المنشآت التي تقتصر عمى أفراد

األسرة الكاحدة ،كيشترط أف ال تككف ىذه األعماؿ بطبيعتيا تمثؿ خطكرة عمى المشتغميف بيا ،ثـ صدرت

تكصية رقـ  52لسنة  1932ـ ،بتطبيؽ الحد األدنى لسف التشغيؿ في المنشآت العائمية أيضا ،ثـ صدرت
اإلتفاقية رقـ  59لسنة  1932ـ ،لتعديؿ سف اإلستخداـ إلى سف  15سنة.

كقررت اإلتفاقية رقـ  90لسنة  1948ـ ،بأف ال يجكز تشغيؿ مف ىـ دكف  18سنة ،لمدة تزيد عف 7
ساعات يكميا ،كقضت بمنع تشغيميـ ليبل ،كما نصت اإلتفاقية رقـ  77لسنة 1950ـ ،عمى ضركرة إجراء

فحص طبي لتقرير مدل لياقة األحداث قبؿ التحاقيـ بالعمؿ في ىذه المنشآت ،كقد اشترطت اإلتفاقية

إعادة ىذا الفحص عمى فترات متقاربة ال تتجاكز السنة الكاحدة.1

 _ 2اإلتفاقيات العربية بشأف حظر عمالة األطفاؿ:

رغـ أىمية مكضكع عمالة األطفاؿ كضركرة تحديد سف التشغيؿ فإف إتفاقيات العمؿ العربية لـ تعالجو

بنصكص شاممة ،كما تـ في اإلتفاقيات الدكلية.2
إذ إقتصرت عمى نصيف في كؿ مف المادة

 575مف اإلتفاقية رقـ  01لسنة  1966ـ ،بشأف مستكيات

العمؿ كالمعدلة بالمادة رقـ  06مف اإلتفاقية رقـ  07لسنة  1977ـ ،بشأف السبلمة كالصحة المينية.
 _ 3التشريعات الكضعية كعمالة األطفاؿ:

كضعت بعض الدكؿ قكانيف بشأف عمالة األطفاؿ في مجاؿ الصناعة ،كمف بيف ىذه الدكؿ نذكر:

_ بدأ إىتماـ الحككمة الفرنسية بعمؿ األطفاؿ منذ سنة

 1841ـ ،كأتضح ذلؾ جميا مف خبلؿ محاكلة

كضعيا لتنظيـ يحدد فيو الحد األدنى لسف التشغيؿ كتحديد ساعات العمؿ ،ككضع نظاـ تفتيش عف ىذه

القكانيف األكلى ،ثـ تكاصؿ صدكر القكانيف المتعمقة بيذا الشأف ،كقد نصت المادة  211فقرة  01مف قانكف

العمؿ الفرنسي ،أف السف الدنيا لتشغيؿ األطفاؿ ىك  16سنة ،تسرم عمى جميع القطاعات ،كتربط ىذه
السف بالتحرر مف التعميـ اإللزامي ،كيسمح بتشغيؿ األطفاؿ باألعماؿ الخفيفة أثناء اإلجازات المدرسية

بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف يتابعكف تعميميـ في مؤسسة تعميمية ،كحدد سف  15سنة كحد أدنى ،لمتمييف بشرط
إتماـ مراحؿ التعميـ اإللزامي ،كبالنسبة لغير المتمدريسيف فحدد ب

211فقرة .01

 _ 1عبد الرحمف بف محمد عسيرم ،تشغيؿ األطفاؿ كاإلنحراؼ ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،ط

 14سنة فما فكؽ ،طبقا لممادة

 ، 01الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،سنة

، 2005

ص. 11،12

2

_ فاطمة بحرم ،الحماية الجنائية لؤلطفاؿ المستخدميف ،ط ، 1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ، 2007 ،ص . 47
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_ في مصر ينتشر إستخداـ األطفاؿ خصكصا في معالج القطف ،كمصانع السجائر ،كقد أدل ذلؾ إلى

كثرة الكفيات ،كظيكر أضرار عديدة عمييـ  1مما جعؿ المشرع المصرم يتدخؿ بإصداره أكؿ قانكف عمؿ
في مصر ىك القانكف رقـ  14لسنة  1909ـ ،بشأف تشغيؿ األحداث في بعض األعماؿ الصناعية.

كقد جعؿ ىذا القانكف الحد األدنى لسف تشغيؿ الحدث ىك  09سنكات ،غير أف ىذا السف غير مقبكؿ ألف
الطفؿ في ىذا السف ال يتحمؿ أم مجيكد عضمي ،مما جعؿ المشرع المصرم يصدر قانكف ثاني لسنة

1933ـ ،كىك القانكف رقـ

 48لتنظيـ عمؿ األحداث في الصناعة دكف غيرىا ،كخاصة بعد تقدـ

الصناعة ،كاحتياج أصحاب العمؿ لؤليدم العاممة ،كال سيما منخفضات األجر منيا ،إذ تـ إستخداـ

األحداث بكثرة.2

فرفع المشرع السف إلى  12سنة مع إباحة خفضيا إلى سف  09سنكات في الصناعات البسيطة ،أك رفعا
إلى  15أك  17سنة بمقتضى قرار كزارم يصدر بذلؾ.3

_ أما القانكف الجزائرم فقد أصدر األمر  31/75الصدر بتاريخ  19أفريؿ 1975ـ ،المتعمؽ بالشركط
العامة لعبلقات العمؿ ،كقد كاف ىذا األمر أكثر كاقعية كمكضكعية بعد سمسمة الق اررات التي تتابعت بعد

قانكف  31ديسمبر  1962مف كالتي كانت إما تكرس األفكار الرأس مالية أك االشتراكية ،في القانكف
البلحؽ ليمغي سابقو.

ثـ جاء القانكف رقـ  12/78المتعمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمعامؿ ،كجاءت المادة  44منو لتأكد نص

المادة  181مف القانكف  ، 31/75بالتالي كاف الحد األدنى لسف تشغيؿ الحدث  16سنة.

كفي القانكف رقـ  06/82المؤرخ في  27فيفرم  1982ـ ،كرس المشرع الجزائرم نفس السف ،كىي سف

 16سنة ،كفي الكاقع فإف ىذه السف ىي نياية التعميـ اإللزامي المعبر عنيا في الجزائر في المدرسة
األساسية.

كتكاصؿ صدكر القكانيف المعدلة حتى صدكر قانكف عبلقات العمؿ ،األمر

 11 /90المؤرخ في 06

فيفرم  1990ـ ،المتضمف قانكف عبلقات العمؿ ،كلـ يأتي بالجديد فيما يخص تحدم الحد األدنى لسف

تشغيؿ الحدث ،إذ تنص المادة  15منو عمى أنو ":ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يقؿ العمر األدنى

لتكظيؼ عف  16سنة ،إال في الحاالت التي تدخؿ في إطار عقكد التمييف التي تحدد كفقا لتشريع كالتنظيـ

المعمكؿ بيما.4

 _ 1نبيمة الشكريجي ،السمكؾ العدكاني ألطفاؿ الشكارع ،دار النيضة ،ط ، 02مصر ، 2007 ،ص. 17

 _ 2كأنظر_ محمد سيد فيمي ،التشريعات االجتماعية)األسرة ،المعاقيف ،العمؿ ،األحداث( ،دار الكفاء ،ط ، 01مصر. 2007 ،
 _ 3فاطمة بحرم ،مرجع سابؽ ،ص. 43،47

 _ 4فاطمة بحرم ،مرجع السابؽ ،ص. 35،47
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ثانيا :عمؿ األطفاؿ في المناجـ:
يستخدـ األطفاؿ كخاصة األطفاؿ المياجريف في مناجـ الحديد ،كغيرىا مف المكاد األكلية ،حيث تنتشر

عمالة األطفاؿ بكثرة في المناجـ حكؿ العالـ في اليند ،كمف الصعب إحصاء عدد األطفاؿ الذيف يعممكف
في المناجـ كالمقالع بشكؿ دقيؽ ،كلكف تشير الدراسات كميا إلى أف حجـ عمالة األطفاؿ في المناجـ بمغ

حجما مقمقا كينذر بالخطر المحدؽ.

إف النسبة الكبيرة مف عماؿ المناجـ ىي مف األطفاؿ فيما يقدر نسبتو حسب الكبار ثبلثة مف الصغار

مقابؿ إثنيف مف الكبار.1

مف بيف األعماؿ التي يقكـ بيا األطفاؿ في المناجـ ىي أعماؿ الحفر كتكسير الصخكر ،كأعماؿ النخر
كتحميؿ الشاحنات كنقؿ المكاد الخاـ كتنظيؼ الشاحنات ،كيأتكف بجميع األعماؿ التي تتطمبيا األعماؿ

المنجمية.

تستمر األعماؿ المنجمية طيمة فترة  8أشير في السنة ،كال يستخدـ أصحاب المناجـ عمبل ثابتا ،لتيرب
مف أم إلتزامات قانكنية ،حيث يقكـ بعض أصحاب المناجـ المختمفة كفؽ شركط العقد ،بتعاقد معيـ ثـ

ردىـ إلى منازليـ بعد شير أك أسبكع أك أكثر ،كما أف األطفاؿ مف أجؿ العمؿ كتحصيؿ لقمة العيش
يترككف المدارس بشكؿ نيائي ،لئللتحاؽ بالعمؿ في المناجـ

 ،2إذ أف مكاقع المناجـ بعيدة عف القرل

كبالتالي يتعذر عمى ىؤالء األطفاؿ اإللتحاؽ بالمدارس.

إف أصحاب المناجـ ينتيككف تشريعات العمؿ كقانكف المناجـ في سبيؿ الحصكؿ عمى ربح سريع ،إذ أنيـ
يحصمكف عمى رخص ىذه المناجـ بطريقة غير كاضحة تماما ،كيسجؿ إنعداـ الرقابة عمى مراعاة ىذه

المناجـ قكانيف العمؿ كالمناجـ.3

 _ 1أطفاؿ المناجـ في المنظمات الدكلية:

تنص اإلتفاقية رقـ 123لسنة  1965ـ ،عمى عدـ جكاز إستخداـ مف تقؿ سنيـ عف  16سنة في المناجـ

كالمحاجر ،كما نصت اإلتفاقية رقـ  124لسنة  1965ـ ،عمى أنو عند إستخداـ أشخاص تقؿ سنيـ عف

 21سنة في العمؿ تحت سطح األرض في المناجـ أك المحاجر يتعيف عمى جيات العمؿ ،إجراء فحص

طبي دقيؽ كامؿ ليـ كتك ارره بفترات دكرية ،كتدعك التكصية رقـ  124لسنة 1965ـ ،برفع الحد األدنى

لسف إلى  18سنة.

كقد ذكرت اإلتفاقية رقـ  125لسنة  1965ـ ،شركط إستخداـ ىؤالء األحداث في ىذا العمؿ ،كمف ىذه

الشركط أف يحصؿ األحداث عمى تدريب ميني بيدؼ إعدادىـ كتأىيميـ ،لنكع العمؿ كاإلسعافات األكلية،
لتعرؼ عمى كيفية إتخاذ االحتياطات لممحافظة عمى صحتيـ ،كما أكصت بالسماح ليـ براحة أسبكعية.1
 _ 1بساـ عاطؼ المختار ،مرجع السابؽ ،ص. 52
 _ 2محمد سيد فيمي ،مرجع سابؽ ،ص. 224

 _ 3بساـ عاطؼ المختار ،المرجع سابؽ ،ص . 25،27
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 _ 2أطفاؿ المناجـ في التشريعات الكضعية:
_ في التشريع المصرم قسـ األعماؿ الخطرة إلى قسميف أقؿ خطكرة كاشد خطكرة ،كقد أحاؿ القانكف

المصرم إلى كزير العمؿ ضركرة إصدار قرار يتضمف نظاـ تشغيؿ األحداث  ،2مع تحديد شركط كظركؼ
التشغيؿ كتحديد العمؿ كالميف كالصناعات كفقا لمراحؿ السف المختمفة ،كىذا ما نصت عميو المادة

 145مف القانكف القديـ التي تقابميا المادة  10مف قانكف العمؿ رقـ  12لسنة 2003ـ ،حيث فكض كزير
القكل العاممة كالتدريب بإصدار القرار رقـ

 118لسنة  2003ـ ،الذم حدد فيو مجمكعة مف األعماؿ

كالميف التي ال يجكز ألم طفؿ أف يشتغؿ فييا ماداـ سنو أقؿ مف  18سنة ،كأجاز ممارسة بعض األعماؿ

التي تقؿ خطكرة إذا كاف سنو ال يقؿ عف  16سنة.

مف بيف قائمة األعماؿ المحضكرة التي ال يجكز تشغيؿ األطفاؿ الذيف تقؿ سنيـ عف

 18سنة في

األعماؿ كالميف كالصناعات اآلتية:

_ العمؿ تحت سطح األرض في المناجـ كالمحاجر كجميع األعماؿ المتعمقة باستخراج المعادف كاألحجار.
_ العمؿ في المعامؿ المعدة لصير المكاد المعدنية كالمكاد الخطرة ،كتكرارىا ،أك إنتاجيا .3

_ أما المشرع الجزائرم ،فقد منع إستخداـ العماؿ القصر مطمقا في جميع األعماؿ الخطرة ،دكف أف يحدد
قائمة يكضح فييا تمؾ األعماؿ ،غير أنو ذكر في الفقرة

 03مف المادة  15مف قانكف عبلقات العمؿ،

أنو ":ال يجكز استخداـ العامؿ القاصر في األشغاؿ الخطيرة كالتي تنعدـ فييا النظافة أك تضر صحتو ،أك
تمس بأخبلقياتو".4

كذلؾ كرد في المادة  44فقرة  01مف المرسكـ رقـ  132 /86المؤرخ في  27مام 1986ـ ،عمى عدـ
جكاز تشغيؿ مف لـ يبمغ الثامنة عشر مف العمر في األعماؿ المتصمة باإلشعاعات األيكنية ،فالمشرع

الجزائرم تناكؿ أكصاؼ األعماؿ غير الجائز لطفؿ ممارستيا دكف تحديدىا عمى عكس المشرع المصرم
كبعض التشريعات العربية األخرل ،كبذلؾ يككف مف البدييي أف السف األدنى الخاص لتشغيؿ في ىذه

األعماؿ ىك  18سنة ،كلعؿ المشرع الجزائرم قد أحسف عمبل إذ لـ يحدد قائمة باألعماؿ التي يحظر عمى
الطفؿ مزاكلتيا ،ذلؾ لزيادة الحماية فكؿ عمؿ ييدد مصمحة الطفؿ بالخطر يعتبر محظك ار كمعاقب عميو،
كاألخطار تتفاكت كعدـ التحديد كالتفصيؿ كما قد ينفع ،ربما يضر أكثر مما ينفع.5

 _ 1عبد الرحمف بف محمد عسيرم ،مرجع سابؽ ،ص . 14

 _ 2أنظر _ فاطمة شحاتة أحمد زيداف ،تشريعات الطفكلة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر. 2008 ،

 _ 3مركز حقكؽ الطفؿ المصرم ،محاكمة المسؤكليف عف جرائـ استغبلؿ األطفاؿ في الحرب كاألعماؿ الخطرة ،أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كعمى رأسيـ بكش

المسؤكؿ األكؿ عف الحرب في دارفكر ،القاىرة ،في  18نكفمبر . 2004
 _ 4فاطمة بحرم ،مرجع سابؽ ،ص . 48،50
 _ 5فاطمة بحرم ،مرجع سابؽ ،ص . 49،59
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ثالثا :إستغالؿ األطفاؿ في الحرب:
سعت مختمؼ الجيكد الدكلية إلى حماية الطفؿ مف اإلستغبلؿ كحماية حقكقو األساسية ،لكف لـ تكؼ

االنتياكات عند تشغيمو بصفتو مدنيا بؿ إمتد اإلعتداء إلى تجنيده في صفكؼ الجيش في الحرب كالسمـ،
سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ ىذا العنصر إلى بياف ىذا النكع مف اإلستغبلؿ.

 _ 1إستخداـ الجنكد األطفاؿ:

_ في المنطقة العربية ،يتأثر 125مميكف طفؿ بالحركب كالنزاعات ،حسب تقديرات التحالؼ ضد الجنكد

األطفاؿ في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا ،كيعكد المشكؿ مبلييف األطفاؿ العرب ضحايا لمدكر اإلسرائيمي

في تؤلجيج الصراعات المسمحة في لبناف كفمسطيف كالعراؽ ،حيث قالت المديرة اإلقميمية في منظمة

اليكنيسؼ لمشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا سيغريد كاج ،إف حماية األطفاؿ في لبناف مف استغبلليـ في

الحركب يككف أكال عبر تطبيؽ البرتكككؿ االختيارم لمشاركة األطفاؿ بالنزاعات المسمحة ،كما أشارت إلى

طرح مكضكع استغبلؿ األطفاؿ في النزاعات المسمحة ،ثـ أفادت بالقكؿ ب ":نحف نعمؿ عمى المستكل
القانكني ،بحيث يتـ التعامؿ مع األطفاؿ المخالفيف لمقانكف كفؽ أساليب ال تضر بيـ ،كىناؾ تكصيات

ستصدر في ضكء المحادثات الجيدة التي تمت مع المسؤكليف المبنانيف ،"...كيبقى الكاقع المزرم ألطفاؿ
الحركب كالنزاعات المسمحة عربيا كدكليا أمر أخر.

_ كما تشترؾ غالبية األطفاؿ في العالـ في جماعات سياسية مسمحة مختمفة ،كتشمؿ مجمكعات شبو
مسمحة تدعميا الحككمة ،قكات الميميشيا ،ككحدات الدفاع عف النفس التي تعمؿ بدعـ حككمي في العديد

مف مناطؽ القتاؿ ،كتشمؿ مجمكعات أخرل مسمحة تعارض حكـ الحككمة المركزية ،كمجمكعة مككنة مف
أقميات أثنية كدينية أقميات أخرل حزبية ،أك قبمية ،تحارب الحككمة كبعضيا البعض مف أجؿ المكارد

كاألرض.2

انخفض منذ عاـ  2001ـ ،معدؿ استخداـ األطفاؿ في المعارؾ التي تشترؾ فييا القكات المسمحة
الحككمية الرسمية ،لكنو ال يزاؿ مستم ار في بعض الدكؿ ،كما تستمر القكات الحككمية في استخداـ

األطفاؿ بصكرة غير رسمية كجكاسيس ككمراسميف لمقياـ ببعض الميمات ،مما يعرضيـ في كثير مف

األحياف إلى اإلصابات قد تصؿ حد المكت.3

 _ 2كضع األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة حسب مجمس األمف الدكلي:

 _ 1أنظر_ لمزيد مف التفاصيؿ تقرير اليكنيسيؼ كضع األطفاؿ في العالـ ،تاريخ النشر . 2004 / 12

 _ 2عمي أبك ىاني ،عبد العزيز العشاكم ،القانكف الدكلي اإلنساني ،دار الخمدكنية ،الجزائر ، 2010 ،ص. 456

 _ 3التحالؼ لكقؼ استخداـ الجنكد األطفاؿ ،يمكف الحصكؿ عمى التقرير الكامؿ العالمي حكؿ الجنكد األطفاؿ لعاـ  2004الصادر في  17نكفمبر تشريف الثاني

 ، 2004اإلطبلع عمى مكقع األنترنتhttp://www.child-reports.soldiers.org/resources/global :
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ارتفع عدد الدكؿ التي انضمت إلى آلية متابعة اتفاؽ باريس حكؿ مكافحة استخداـ األطفاؿ كجنكد في

النزاعات المسمحة مف 66إلى  76دكلة ،حيث بالغ عدد األطفاؿ المجنديف 250ألؼ طفؿ حكؿ العالـ،
خاصة في آسيا كافريقيا.1

كما دعا مجمس األمف إلى إتخاذ تدابير قاسية ضد الذيف يمارسكف العنؼ ضد األطفاؿ ميما كاف شكمو،

كضد الميميشيات التي تجند األطفاؿ.

كقد مجمس األمف في ق ارره  1612الصادر في يكليك/تمكز  ، 2005تدابير لحماية األطفاؿ خبلؿ النزاعات
المسمحة ،كبمغت حد فرض عقكبات عمى المخالفيف سكاء كانكا دكال أك حركات تمرد.

كنص القرار عف إقامة نظاـ مراقبة كاببلغ عف اإلنتياكات الخطيرة مثؿ :القتؿ ،التشكيو ،تجنيد األطفاؿ،
الخطؼ ،كمختمؼ التجاكزات الجنسية.

 _ 3مكقؼ المحكمة الجنائية الدكلية مف ظاىرة تجنيد األطفاؿ:

ىناؾ العديد مف اآلليات القانكنية الدكلية

2

التي تسعى إلى تأميف حماية لؤلطفاؿ مف االنخراط في

النزاعات المسمحة ،تشمؿ ىذه اآلليات البركتكككؿ االختيارم كمعاىدة حقكؽ الطفؿ حكؿ االنخراط

األطفاؿ في النزاعات المسمحة كالذم يمنع االستخداـ المباشر لؤلطفاؿ تحت السف  18سنة في المعارؾ،

كالتجنيد القسرم لمف ىـ تحت سف  12سنة ،مف قبؿ الحككمات،كأم تجنيد لمف ىـ دكف  18سنة ،مف قبؿ

مجمكعات مسمحة غير حككمية.3

كما يعتبر تشريع ركما لممحكمة الجنائية الدكلية تجنيد األطفاؿ دكف سف  15سنة ،جريمة حرب ،كينص
عمى محاكمة كمعاقبة المخالفيف ،تصؼ االتفاقية رقـ

اإلجبارم ألم فرد دكف سف

األطفاؿ.4

 182لمنظمة العمؿ الدكلية التجنيد القسرم أك

 18سنة ،الستخدامو في نزاع مسمح ،ككاحد مف أسكأ أشكاؿ تشغيؿ

رغـ التنديد شبو العالمي بحضر تجنيد األطفاؿ ككجكد إطار عمؿ سياسي كقانكني متيف ،كاف غياب

اإلرادة السياسية يشكؿ عائقا أماـ تحقيؽ تحسينات مادية كتأميف حماية فعالة لؤلطفاؿ عمى األرض.5
رابعا:

مخاطر عمؿ

:

األطفاؿ في الجزائر

تحتؿ قضية عمالة األطفاؿ في الجزائر كالعالـ أىمية كبيرة خاصة بالنسبة لممنظمات غير الحككمية

كالمؤسسات الدكلية كقد أدم ىذا االىتماـ إلي صدكر عدد مف االتفاقيات الدكلية التي تيدؼ لحماية

حقكؽ األطفاؿ كرعايتيـ كما أدم إلي قياـ الحككمات الكطنية بإصدار عدد مف التشريعات كالقكانيف التي

تيدؼ إلي حماية كرعاية حقكؽ األطفاؿ  ،كعمى الرغـ مف ىذا االىتماـ عمى المستكم المحمى كالدكلي إال
 _ 1أنظر _ ىنداكم حساـ أحمد محمد ،حدكد سمطات مجمس األمف في ضكء قكاعد النظاـ العالمي الجديد،ط ، 01مصر ، 1994 ،ص . 267
 _ 2أنظر _ شريؼ يسيكني ،المحكمة الجنائية الدكلية ،نشأتيا كنظاميا ،اإلسكندرية. 2000 ،

 _ 3ىادم نعماف الييتي ،النزاعات المسمحة ،مف تأثيراتيا المباشرة في األطفاؿ ،مجمة الطفكلة كالتنمية ،القاىرة ،عدد ، 09مجمكعة  ، 2003 ، 03ص. 139
 _ 4عبد العزيز بككدف ،استراتيجية التكفؿ باألطفاؿ ضحايا العنؼ ،دار العالـ الجديد ، 2004 ،ص. 268
 _ 5عمي أبك ىاني ،عبد العزيز العشاكم ،مرجع سابؽ ،ص . 489
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أف األطفاؿ العامميف كالمعرضيف لمخطر يزداد عددىـ سكاء عمى مستكم العالـ

أك في الجزائر كتشير

بعض التقارير كالدراسات الدكلية كالمحمية إف الفقر كتدىكر العممية التعميمية يعداف مف األسباب الرئيسية

لزيادة عمالة األطفاؿ خاصة في قطاع الزراعة كما تشير معظـ ىذه التقارير بأف سياسات تحرير األسكاؽ
ساىمت بشكؿ كبير في تنامي الظاىرة كانتياؾ حقكؽ األطفاؿ في الرعاية كالحماية.

كفي الجزائر بالرغـ مف صدكر قانكف الطفؿ رقـ )

( 12الذم يحظر عمؿ األطفاؿ كتحتكم بنكده عمى

الكثير مف النصكص التي تكفؿ حماية حقكؽ األطفاؿ إال

أف التطبيؽ العممي يؤدم إلي انتياؾ حقكؽ

األطفاؿ حيث يصؿ عدد األطفاؿ العامميف إلي أكثر مف ثبلثة مميكف طفؿ عامؿ معظميـ يعمؿ في

ظركؼ عمؿ خطرة خاصة العامميف في منيـ في مجاؿ الزراعة .كتشير بعض التقارير إلى تدىكر ظركؼ
تشغيؿ األطفاؿ مف حيث تدني األجر كعدـ كجكد إجازات باإلضافة إلي إىماؿ مؤسسات الدكلة لكفالة
حقكؽ ىؤالء األطفاؿ في التعميـ كالرعاية الصحية كاالجتماعية كغيرىا مف صكر الرعاية ك تشير ىذه

التقارير اف عمى الرغـ مف عمؿ المنظمات غير الحككمية لحػػماية حقػػكؽ األطفاؿ في الجزائر إال إف ىذه

الجيكد ال تصؿ إلي حمكؿ لمشكبلت األطفاؿ كأسرىـ المتراكمة مما يؤدل الستمرار عمؿ األطفاؿ سكاء

في المدف أك الريؼ عمى حد سكاء كتزايدىا بسبب التخمؼ االقتصادم كاالجتماعي كعدـ التكزيع العادؿ

لمثركة بيف الريؼ كالحضر

أك العامميف باجر كأصحاب اإلعماؿ كالمزارع الكبيرة.

كما تشير بعض التقارير إلي كجكد قصكر تشريعي في بعض القكانيف الجزائرية كالتي بمكجبيا ال يكفؿ

لمطفؿ العامؿ االشتراؾ في نقابة مينية تدافع عنو أك عدـ شمكلو بالرعاية الصحية كاالجتماعية أك حقو

في الحماية القانكنية كالتي ينظميا قانكف العمؿ الجزائرم.

كذلؾ تؤكد تقارير مركز األرض إف األطفاؿ العامميف في الزراعة يتعرضكف لمخاطر المبيدات التي تسبب
ليـ مشاكؿ صحية عديدة قد تؤدل إلى الكفاة أك الحياة مع المعاناة مف اإلمراض المزمنة

كالمركز إذ يعد كرشتو حكؿ ىذه المحاكر كالتي مف المتكقع حضكر عدد مف أىالي ىؤالء األطفاؿ

كالجمعيات التنمكية الريفية العاممة في ذات المجاؿ يكـ

 2006/7/1بجمعية كاريتاس مصر كذلؾ

لمناقشة اإلبعاد المختمفة الدكلية كالمحمية لظاىرة عمؿ األطفاؿ كدكر المجتمع المدني لمعالجو مخاطر

ىذه الظاىرة كستحاكؿ الكرشة عبر الجمسات

أف تبمكر برامج عمؿ كخطط لتحسيف أكضاع األطفاؿ

العامميف في الريؼ في خطكة أكلي لمقضاء عمى عمالة األطفاؿ في الجزائر ككفالة حقكقيـ في الرعاية

كالحماية كاألماف.
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خاتمة:
مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذا ابحث ،يمكف القكؿ بأف ظاىرة استغبلؿ األطفاؿ مف أقدـ الظكاىر كال
تزاؿ حتى اآلف مف أخطرىا ،عمى اإلطبلؽ لما ليا مف تأثيرات سمبية تمحؽ بالطفؿ عمى المدل البعيد

كمف جميع نكاحي حياتو ،لذلؾ لمحفاظ عمى مجتمع سميـ ال بد مف تكريس كافة الجيكد مف أجؿ حماية

بذكره ،منذ بداية حياتيـ فطفؿ اليكـ ىك رجؿ الغد.

بحؽ الطفؿ في حمايتو مف
_ تقكؿ اتفاقية حقكؽ الطفؿ )المادة " :(1- 32تعترؼ الدكؿ األطراؼ ٌ
يرجح أف يككف مض انر أك أف يمثٌؿ إعاقة ليتعمٌـ الطفؿ أك أف
أم عمؿ ٌ
االستغبلؿ االقتصادم كمف أداء ٌ
يككف ضا انر بصحة الطفؿ أك بنمكه البدني أك العقمي أك الركحي أك المعنكم أك االجتماعي".

يدد صحتيـ
_ ييمكننا تعريؼ عمالة األطفاؿ عمى ٌأنيا األعماؿ التي تضع
أعباء ثقيمة عمى األطفاؿ كتي ٌ
ن
كسبلمتيـ كرفاىيتيـ ،أم األعماؿ التي ييستغؿ بيا ضعؼ األطفاؿ كعدـ مقدرتيـ عمى الدفاع عف
دمر مستقبميـ.
حقكقيـ ،كاألعماؿ التي تعيؽ تعميـ األطفاؿ كتي ٌ

_ إف كثرة االنتياكات التي يتعرض ليا الطفؿ في كقتنا الحاضر ،عمى الرغـ مف كثرة آليات الحماية ليذه
الحقكؽ ،يثبت فشؿ ىذه اآلليات في تكفير الحماية البلزمة لمنع ىذه االنتياكات أك الحد منيا إذ أف مجرد

النص عمى حظر سمكؾ معيف ال يعد كافيا لبلمتناع عف ارتكاب الجرـ ،فبل بد إلى جانب ىذا الحظ مف
كجكد تحديد المسؤكلية الجنائية لممنتيكيف كذلؾ البد مف تنفيذ حقيقي كفعاؿ لمقكاعد الدكلية المتعمقة
بحماية الطفؿ.

النتائج:

أساسية تؤثر عمى الطفؿ الذم ييستغؿ مف الناحية
_ التأثيرات السمبية لعمالة األطفاؿ ىناؾ أربعة جكانب
ٌ
االقتصادية بالعمؿ الذم يقكـ بو.

_ إف االتفاقيات العديدة حكؿ حقكؽ الطفؿ كتكاصؿ االنتياكات بحقو دليؿ عمى فشؿ ىذه اآلليات في كبح
الجرائـ ضد الطفكلة ،كعدـ تكفير الحماية البلزمة لمنع ىذه االنتياكات أك الحد منيا.

_ ضعؼ التكعية الجماىيرية بحقكؽ الطفؿ كأىميتيا في بناء كضماف مستقبؿ األمـ كالشعكب إذ البد مف
تكعية األفراد بأىمية ىذه الحقكؽ كضركرة المحافظة عمييا كتفعيميا كرعايتيا.

_ إف التداعيات السمبية عمى األطفاؿ المستغميف ال تقتصر عمييـ كحدىـ ،إذا استمرت مظاىر االستغبلؿ
في االنتشار كالتكسع في المجتمع ،فإنيا تؤسس مجتمع غير سكم تشكبو الكثير مف االنتياكات.

_ إف تشتت القكاعد الدكلية المختصة بحقكؽ الطفؿ بيف صككؾ دكلية عديدة يؤدم إلى عدـ اإللماـ بيا،

كجب االتفاؽ عمى مادة تحدد كؿ الضمانات.
التكصيات:

_ حث الدكؿ غير المصادقة عمى االتفاقيات الدكلية التي تتناكؿ حقكؽ الطفؿ بالتنظيـ كالحماية عمى

المصادقة عمييا كااللتزاـ ببنكدىا.
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_ حث الحككمات البمداف التي تنتيؾ فييا حقكؽ الطفؿ بمضاعفة جيكدىا لمقضاء عمى ىذه الظاىرة

كارساء مبدأ التعاكف الدكلي فيما بينيا كتبادؿ المعمكمات كاآلليات الحديثة لمكافحة الجريمة.

_ حث الدكؿ عمى اتخاذ التدابير التشريعية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كافة لمحد مف االنتياكات

عف طريؽ اتفاقيات كقائية كفرض تشريعات كنصكص رادعة.

_ مراقبة التطكرات التكنكلكجية ،كالحد مف ظاىرة تسخيرىا كاستخداميا لخدمة الجريمة كاتساع ظاىرة

االنتياكات الجنائية لحقكؽ الطفؿ.

_ إف العالـ اليكـ أكثر مف أم عصر مضى بحاجة إلى أف يحمي أطفالو مما يحيطيـ مف مخاطر

كككارث نتيجة االنتياكات الجسيمة التي يتعرضكف ليا بسبب غياب المبادئ كاألخبلؽ كالقيـ االجتماعية
كاإلنسانية.

_ تطكير التشريعات الكطنية كالدكلية بما يتماشى مع التطكرات العصرية كالدكلية كتضمينيا نصكصا

خاصة بتنظيـ أحكاـ تجرـ كتعاقب االنتياكات الجنائية الدكلية لحقكؽ الطفؿ كتقرر ليا أشد العقكبات.
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الصكفية كالسياسة في السنغاؿ
Sufism and politics in Senegal
الباحثة عائشة بكمديف المركز الجامعي تمنراست

الممخص :

في ىذا المقاؿ سأتناكؿ عبلقة القكل الدينية مع النظاـ السياسي في السنغاؿ ك أىـ مظاىر تدخؿ زعماء الصكفية في الشؤكف السياسية حيث أف جميع رؤساء
السنغاؿ تحالفكا مع القكل الدينية مف أجؿ ضماف الشرعية كالكصكؿ إلى فئات الشعب المختمفة ،لذلؾ أردت أف أبرز ىذا الدكر األساسي لزعامات الدينية ك

طبيعة عبلقتيا مع السمطة السياسية سكاء في فترة االستعمار أك بعدىا .

الكممات المفتاحية  :السنغاؿ ،السياسة  ،المريدية ،سنغكر ،عبد ا﵀ كاد ،ماكي صاؿ عبدك ديكؼ ،االستعمار .

Abstract

In this article I will study the relationship between the religious forces and the political system in Senegal and the most
important manifestations of the intervention of the Sufi leaders in political affairs as all the heads of Senegal allied with the
religious forces in order to guarantee legitimacy and reach different groups of the people, so I wanted to highlight this key
role of religious leaders and The nature of its relationship with the political authority both during and after the colonial period
.

Keywords: Senegal, politics Muridiyya, Sengor, Abdoulaye Wade, Maki Sal, Abdou Diouf, colonialism

مقدمة :

إف اإلسبلـ في السنغاؿ يمتاز بطابعو الصكفي ،إذ أف انتشاره في ىذه الببلد كاف لصيقا بانتشار

الطرؽ الصكفية ،كيتقاسـ المسمميف في السنغاؿ أربع طرؽ صكفية كبرل

ىي  :الطريقة التيجانية ،التي

أسسيا سيدم أحمد التيجاني ،ك تكزعت عمى عدة عائبلت مف السنغاؿ منيا عائمة سي ،ك عائمة النياسيف

،ك عائمة عمر طاؿ ك القادرية التي تنحدر في السنغاؿ مف القادرية البكائية ،ك أىـ شيكخيا في المنطقة
الشيخ بككنتة ك ابنو بكنعامة ،كالمريدية التي أسسيا الشيخ أحمدك بامبا السنغالي ،ك أىـ مركز ليا مدينة

تكبة ،ك البلينينية ) اإلليية ( التي تأسست عمى يد عبد اإلمامك الم في مدينة يكؼ بالرأس األخضر بيف
أفراد قبيمة الميبك ،ك ال نكاد نجد مسمما سنغاليا ال ينتمي إلى الصكفية أك يتبع زعيـ

معيف  ،ك
ا
ركحي
ا
ا

يحظى مقدمي الصكفية بمكانة مقدسة لدل األتباع مطيعي ف ليـ كممتثمي ف ألكامرىـ دكف نقاش  ،ىذه
الظاىرة الدينية ىي في األساس ظاىرة متفردة ميزت المجتمع السنغالي عف بقية المجتمعات اإلفريقية ،ك
رغـ أف نظاـ الحكـ في السنغاؿ ىك نظاـ عمماني إال أف أثر الطرؽ الصكفية يظير جميا عمى الساحة

السياسية السنغالية كألف الطرؽ الصكفية حققت مكانة اجتماعية كثقافية ك اقتصادية مرمكقة انعكس ذلؾ

عمى الجانب السياسي ،ك سأحاكؿ في ىذا المقاؿ التطرؽ ليذا اؿمكضكع كاإلجابة عمى اإلشكالية التالية

:إلى أم مدل ساىمت الزعامات الصكفية في النظاـ السياسي السنغاؿ ؟
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تكطئة :

إف المكانة المرمكقة لمقادة اإلسبلمييف ليست كليدة األمس أك نتاج لمتطكرات المعاصرة التي عرفتيا

ىذه المنطقة ،بؿ ىذا األمر عريؽ ك متأصؿ في المجتمعات السنغالية منذ القدـ ،حيث أف المتتبع ليذا
المجتمع يبلحظ أنو في القرف السابع عشر تأصؿ اإلسبلـ في ىذه الببلد كمف ىنا أصبحت لعممائو

مكانة ال بأس بيا في المجتمعات التقميدية ،ك في ىذه الفترة بالذات برز نكعاف مف الشيكخ المسمميف

كىما شيكخ  :سريف  1فاؾ فاؿ  Serigne Fak Fallك سريف المب

، Serigne Lambك ىذيف

المصطمحيف خص بيما رجاؿ الديف عمى حسب مياميـ كامتيازاتيـ في المجتمع التقميدم السنغالي كمف
كظائؼ سريف فاؾ فاؿ تعميـ النشئ ك نشر الديف اإلسبلمي ك إمامة الصمكات ،االىتماـ بقضايا الزكاج

كالطبلؽ  ، ...كما كانكا يتمتعكف بألقاب كرؤساء لمقرل أك التجمعات القبمية دكف تدخؿ السمطة الحاكمة
،ك ما يميز ىذه الكظيفة الدينية عدـ كجكد احتكاؾ أك تداخؿ كبير بينيا كبيف السمطة الحاكمة.

أما سريف المب فكاف أكثر قربا بالسمطة الحاكمة حيث استغؿ الشيكخ مف ىذا الصنؼ مكانتيـ الدينية ك
كاريزمتيـ االجتماعية ،لخدمة السطمة السياسية،ك منحكا الشرعية لؤلنظمة الممكية في األكاسط الشعبيةٌ ،ك

مقابؿ ىذا تحصمكا عمى اليدايا كاالمتيازات مف الزعماء السياسييف ،ك أحيانا لجأ ىؤالء إلى السحر

كالشعكذة تأث ار بالديانات التقميدية لتحقيؽ مأربيـ الشخصية ك تحقيؽ الربح المادم ،إذف مف ىنا يظير لنا

جميا بداية تدخؿ الزعماء الديننيف في نظاـ الحكـ .2

 -1العالقة بيف الزعامات الدينية ك اإلدارة االستعمارية في السنغاؿ

إف شيكخ الطرؽ الصكفية كاف ليـ دك ار بار از في السنغاؿ في العيد االستعمارم خاصة في البداية

حيث كقفكا في كجو التكسع االستعمارم في إطار ما يعرؼ بالحركات الجيادية أك ما يعرؼ باإلسبلـ

العسكرم  ،إذ عرفت السنغاؿ كافريقيا الغربية ىذه الظاىرة كردة فعؿ عمى الجرائـ الفرنسية

أكالمقدـ أصبح رجؿ سياسة ك حرب بتشجيع الفمكؿ عمى الثكرات .3

رجؿ الديف
ؼ

ك في منتصؼ القرف التاسع عشر تعرض المجتمع السنغالي الزمة حادة ) أزمة أنظمة السيدك الممكية (

،ك ازدادت الصراعات مف أجؿ الكصكؿ إلى السمطة ،كما ازدىرت تجارة الرؽ ك برزت ىذه األزمة إباف

التكسع االستعمارم الفرنسي عاـ ، 1954كما عرؼ المجتمع السنغالي ثبلت أصناؼ مف الشيكخ :

الصنؼ األكؿ  :الذيف شارككا في الحياة السياسية كالسمطة المركزية كىـ  :المستشاريف كالقضاة ك األئمة

.

كممة تعني الشيخ أك العالـ أك المقدـ بالمغة الكلكفية (Serigne) .سريف

1

-

-Montage Diagne, Pouvoir politique et espaces religieux au Sénégal la gouvernance locale a Touba Cambéréne et

2

Médina Baye, Thèse présentée comme exigence partielle du Doctorat en science politique , UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL, December 2011,P 83 – 84 .

محمد بف شكش  :التكسع الفرنسي في السنغاؿ ك مكقؼ القكل المحمية لمتكسع في الحركات الجيادية ضد االستعمار الفرنسي في السنغاؿ ،أنظر - 3 :
 2، 2012- 2013 .أطركحة دكتكراه في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة الجزائر
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الصنؼ الثاني  :الذيف تبنكا فكرة اإلسبلـ العسكرم ،ك سعكا إلى االستقبلؿ ،ك تحقيؽ نكع مف االستقبلؿ
الذاتي لمجتمعاتيـ .

الصنؼ الثالث  :مف تبنكا الحياد االيجابي ك احترمكا السمطة االستعمارية كلـ يعارضكىا مباشرة خاصة

زعماء الطرؽ الصكفية أمثاؿ الحاج مالؾ سي زعيـ الطريقة التيجانية كالشيخ احمدك بامبا مؤسس الطريقة

المريدية .1

ك رغـ انتشار ىذا الصنؼ األخير في المجتمع السنغالي إال أف السمطات الفرنسية تخكفت مف النفكذ
اإلسبلمي في السنغاؿ ،خاصة بعد مكجة الثكرات اإلسبلمية التي عرفتيا المنطقة في القرف التاسع عشر

،كالتي كقفت كحجر عثرة ،في كجو االستعمار الفرنسي في السنغاؿ  ،مما جعؿ فرنسا تتبنى سياسة جديدة
اتجاه الحركات الصكفية أسمتيا
de la France

Politique Musulmane

ترمي إلى تفكيؾ التجمعات الدينية كتككيف حركات دينية جديدة ،تتكافؽ مع ذىنية

اإلنساف األسكد بإحياء المعتقدات اإلفريقية القديمة ،كدمجيا مع اإلسبلـ في السنغاؿ ،ك استيعاب الشيكخ
كالعمماء كما بقيت في مكقؼ المترقب مف الطرؽ الصكفية ،لكف المصالح المادية كمحاكلة استمالة

السنغالييف أحيانا دفعتيا إلى التحالؼ مع شيكخ الطرؽ الصكفية

2

،كىذا بعد فشميا في فرض سياسية

االستيعاب عمى الزعماء اإلسبلمييف الذيف رفضكا االندماج في النظاـ الفرنسي ،رغـ ما استعممتو معيـ

،مف سياسة عنيفة كتنكيمية ك رقابة دائمة

.3

لذلؾ حاكلت أف تغير سياستيا مع الزعامات اإلسبلمية بعد فيديرب ،حيث إف الحاكـ

حؿ محمو مارسيؿ دك ككبي Marcel de coppet

الفرنسي ،الذم

حاكؿ إيجاد نكع مف التقارب مع القكل الدينية

،كتبني سياسة الميادنة ،كأضاؼ بركتكككالت سياسية معينة ،منيا االجتماعات كجمسات االستماع

،كحفبلت االستقباؿ ،كالزيارات الرسمية ،ك منح األكسمة لرجاؿ الديف كشاركيـ االحتفاالت ،كاألعياد
اإلسبلمية كركز " دك ككبي " عمى ثبلث مراكز إسبلمية ميمة ىي تيفكاف ،كديكربؿ ،ك ككالؾ كخاصة

في األعياد ،مثؿ عيد التباسكي ) عيد األضحى ( حيث طمب مف الزعماء الدينيف القدكـ إليو في قصره
،ك كزع عمييـ األضاحي كما كانت اإلدارة الفرنسية تقكـ بتكريـ الزعماء الدينيف بمناسبة العيد. 4

كالف النظاـ االستعمارم لـ يستطع إدارة المجتمع السنغالي خاصة األرياؼ بسبب طبيعة الحكـ الفرنسي

التعسقي الذم ال يمكنو إقناع الجماىير بمقرراتو كمراسيمو  ،استعانت السمطات االستعمارية بشيكخ
الصكفية الذيف كصمكا إلى الجماىير بكاسطة الخطاب الديني المرف مستفيديف مف التكتبلت العائمية

-Montage Diagne :Op.Cit.P 86 .

1

–C. Tidiane Sy, Confrèrie Sénégalaise des Mourides un essai sur l Islam au Sénégal, Présence Africaine, 1969,P 203.

2

- Colonel Birane WANE :L‖ Islam au Sénégal le poids des confréries ou l‖ émiettement de l‖ autorité sperituelle,Tome II

3

, Thèse de Doctorat Sociologie / Anthropologie ,l 'Université Paris-Est , Soutenue le 18 Octobre 2010 ,P 9.

- Hélène Gandhomme : Les us et coutumes de l ― accommodation franco – musulmane au Sénégal ( 1936 – 1960) “ la

4

politique de sourire et de l enente “ Haol ,Num 17 ,Recido ,Otno 2008, P 88 .
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المكجكدة في المجتمعات الريفية ،ك استندت السمطات االستعمارية عمى رجاؿ الديف في عدة جكانب منيا
جمع الضرائب أك العمؿ الزراعي ك مقابؿ ىذه الخدمات حصؿ شيكخ الطرؽ الصكفية عمى عدة امتيازات

عمى شكؿ ىدايا عينية ك إعانات مالية ،ك تسييؿ الحج إلى مكة المكرمة ،ك تحصمكا كذلؾ عمى أكسمة

ك نياشيف .1

ك لـ تكف ىذه السياسة الفرنسية ،إال محاكلة لكسب كد الطبقات الشعبية ،ألف ىذه الفترة مف تاريخ

السنغاؿ ،عرفت سيطرة ال محدكدة لشيكخ الطرؽ الصكفية كالزعامات الدينية التي حمت محؿ االرستقراطية
الممكية ،كالتحالؼ مع الزعامات الدينية ،يعني ال محاؿ الكصكؿ إلى فئة عريضة مف الشعب السنغالي .

ك لقد كانت األرياؼ السنغالية في العيد االستعمارم تحت سيطرة الطرؽ الصكفية ،حتى أنو يمكننا القكؿ
أف اإلدارة الغير مباشرة في عيد االستعمار تمثمت في مقدمي الطرؽ الصكفية ألنيـ سيطركا بقكة عمى

سكاف األرياؼ )الفبلحيف ( ،كبالتالي تحكمكا في الزراعة كالتجارة ،ك ال ننسى أف الفبلحيف يمثمكف آنذاؾ
معظـ أتباع الطرؽ الصكفية ،مما جعؿ اإلدارة الفرنسية

تؤسس الجمعيات األىمية لبلدخار  Sociétés Indigènes de Prévoyanceمف أجؿ الحصكؿ عمى
المكاد األكلية بالسيطرة عمى اإلنتاج الزراعي في األرياؼ ،ك رغـ تأسيسيا ليذه الجمعيات ،إال أنيا لـ

تستطع كضع حد لنفكذ مقدمي الطرؽ الصكفية ،في األكساط الريفية ،ألف المقدميف أكدكا أنيـ الكحيدكف

الذيف ليـ الحؽ في السيطرة عمى األرياؼ كخصكصا في المجاؿ التجارم كأسسكا مجمكعة " كبار

المنتجيف " ،ك تبنك ا سياسة منع تسكيؽ اإلنتاج مف طرؼ غيرىػـ ك لقد أسس الشيكخ شركات زراعية

صغيرة لزراعة كتجارة الفكؿ السكداني ،كامتازكا باستقبللية تامة ،في ظؿ اإلدارة الفرنسية ،كيرل الباحث

السنغالي محمد ديكؼ أف شيكخ الطرؼ الصكفية في السنغاؿ ،لـ يككنكا يكما " بني كم كم " في ظؿ

االستعمار الفرنسي ،أم لـ ينقادكا كراء فرنسا حيث رفضكا سياسة االستيعاب كاإلدماج التي تبنتيا فرنسا
مف أجؿ تحكيؿ السنغاؿ إلى كالية فرنسية  .2عمى عكس بعض شيكخ الزكايا في إفريقيا الشمالية ،الذيف
سيمكا عمييا التكغؿ بيف فئات المجتمع

تحالفكا مع السمطات الفرنسية ك

اتجيت اإلدارة الفرنسية منذ سنة  1947إلى أسمكب " الزبكنية " ،أم التعامؿ التجارم مع زعماء الطرؽ
،كتحسيف العبلقات معيـ ،خاصة الطريقة المريدية كىذا بسبب سيطرتيا

3

عمى زراعة كتجارة الفكؿ

السكداني  ،كما استغمت فرنسا نفكذ الطريقتيف الكبيرتيف في السنغاؿ ،التيجانية ك المريدية ،لمراقبة
الفكؿ السكداني في األرياؼ ،ككانت تربطيا صبلت اقتصادية ميمة مع شيكخ الطرؽ
زراعة ىذا المحصكؿ ،ألنو كاف يدر أرباحا ضخمة عمى الخزينة الفرنسية أنداؾ. 4

- Montage Diagne :Op.Cit.p 89 – 91 .

زراعة

مف اجؿ تطكير

1

- Mamadou Diof, The Senegalese Murid trade dispora and the making of a vernacular cosmopolitanism, Translated by :

2

Steven Rondall, Public culture, Volume 12, Number 3, Fall, P 638,
- C.T. Sy, Op. Cit, P 209 – 211.

- Régine Bonnardel, Saint – Louis du Sénégal : Mort ou naissance, L harmattam, 1992, P 404.
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كأثناء الحرب العالمية األكلى قامت كؿ اؿعائبلت الدينية كاألرستقراطية المعركفة في السنغاؿ بالمشاركة

في الحرب العالمية األكلى إلى جانب القكات الفرنسية ،عف طريؽ إرساؿ أحد أبنائيا أك أحد أتباعيا

،حيث أف الحاج مالؾ سي قدـ ابنو " أحمد سي " الذم تكفي في معركة سالكنيؾ في اليكناف سنة 1916
،كما أف الشيخ بككنتو صاحب زاكية أنجاساف القادرية ،قدـ ىك األخر ابنو " الشيخ سيدم المختار الكنتي

" ،أما مؤسس المريدية أحمدك بامبا كاف قد اقترح ابنو الشيخ محمد مصطفى امباكي ،إال أف ىذا األخير
لـ يتمكف مف الذىاب ،كتطكع مكانو الشيخ يابا ديكب أحد مريدم أحمدك بامبا .1

 150شاب ،كمعيـ أبنيو الشيخ عبد

كما أف الشيخ إب ار فاؿ احد أشير زعماء المريدية أرسؿ كحده

البلم فاؿ ك فالك فاؿ ىذا األخير الذم لقي حتفو أثناء الحرب ،كمشاركة طائفة البام فاؿ إلى جانب

القكات الفرنسية ،لـ تكف مف اجؿ كسب كد فرنسا بؿ ألنيـ تمقكا األمر مف أحمدك بامبا ،كىك السمطة

العميا في الطريقة المريدية ك ال يمكف مخالفتو. 2

كاف الدكر االنتخابي لمطرؽ الصكفية محدكدا في بدايتو ،
المشاركة في االنتخابات ،حيث كاف ىذا الحؽ حك ار عمى

إذ لـ يكف لكؿ سكاف المستعمرة الحؽ في

األفارقة القاطنيف بما كاف يسمى بالمديريات

األربع  :دكار ،ركفيسؾ ،غكرم ،ساف لكيس ككانت ىذه المناطؽ خاضعة لشيح مالؾ سي الخميفة العاـ

لمتيجانية ،الذم لـ يضغط عمى أصحابو لمتأثير عمى نتائج االنتخابات ألنو كاف مدركا لطبيعة سكاف

المدف ك أنيـ ال يأتمركف بأكامر شيكخيـ. 3

كلكف فيما بعد لـ ينحصر دكر شيكخ الطرؽ الصكفية في تسيير

األرياؼ ك تنمية اإلنتاج الزراعي ،بؿ

4

 Blaise Diagneفي انتخابات 1914

برز دكرىا في المعارؾ االنتخابية في العيد االستعمارم ،عندما كقؼ الخميفة العاـ لمطريقة المريدية محمد

مصطفى امباكي )  (1945 – 1888إلى جانب بميز دياف
الذم يعتبر أكؿ إفريقي في البرلماف الفرنسي ،ضد منافسو

 Carnotكمف ىنا بدأ التكتؿ الديني السياسي ،الذم سيككف الطابع المميز لبلنتخابات السنغالية

كارنك

في العيد االستعمارم أك بعد االستقبلؿ ،كسيدخؿ مصطمح سياسي جديد ك ىك النيجؿ

 - 1انجام محمد غاالم :الشيخ أحمدك بمبا سبيؿ السبلـ ،مطبكعات نادم الكعي المريدم ،برككسؿ . 168 2011،
- Charlotte Pézeril, Islam, mysticisme et marginalité: les Baay Faal du Sénégal, L ―Harmattan, Paris, P 90 – 92

 -3خديـ محمد سعيد امباكي ،التصكؼ كالطرؽ الصكفية في السنغاؿ ،منشكرات معيد الدراسات اإلفريقية الرباط ،المممكة المغربية ،ص

2

. 155

– بميز دياف  :ىك أكؿ نائب إفريقي اسكد يمثؿ السنغاؿ عاـ  ,، 1914قد مثؿ السنغاؿ في مجمس النكاب الفرنسي مف ، 1934 – 1914ك أسس الحزب االشتراكي

الجميكرم

4

سنة ، 1914كتكلى منصب المفكض السامي لمقكات اإلفريقية في الحرب العالمية األكلى ،كمنصب رئيس لجنة المستعمرات في مجمس النكاب ،كما كاف لو دكر
أساسي في الدعكة إلى مؤتمر الجامعة اإلفريقية الذم عقد في باريس عاـ ، 1919ك إذا كاف قد اختمؼ فيما بعد مع زعماء الحركة مف األمريكييف السكد تكفي في

، 1934أنظر ألبير أدك بكاىف  :السياسة ك الكفاح الكطني في غرب إفريقيا )  ، ( 1935 – 1919تاريخ إفريقيا العاـ نضد كطبع بالمطبعة الكاثكليكية ش.ـ.ؿ
،بيركت ،لبناف ،اليكنسكك ،المجمد السابع ، 1990 ،ص . 649 – 648
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) (Ndiggelكيعني أمر الخميفة العاـ ألتباع الطريقة بالتصكيت لمرشح ،أك حزب معيف في االنتخابات

.1

ككاف لمسألة دكر كبير في الزج بزعماء التصكؼ في المعارؾ السياسية فمثبل الشيخ مالؾ سي التيجاني

أراد أف يخمفو سعيد نكر تاؿ حفيد عمر طاؿ ،لكف سعيد تاؿ أراد

خالفة جده كتنازؿ عف خبلفة زاكية

تيكاكف ) تيفكاف ( لصالح ابي بكر الكلد االكبر لمالؾ سي ،لكف ىذا األمر أزعج أخكيو عبد العزيز

كمنصكر المذاف أرادا الحصكؿ عمى الخبلفة ،ك استغؿ السياسيكف ىذا الخبلؼ لتأجيج االنشقاؽ بيف

األطراؼ المتناحرة ،كتحصؿ أبك بكر عمى الخبلفة بتزكية مف السمطات الفرنسية التي رأت فيو الحميؼ

المناسب ليا ،في  1951تعرض أنصار حزب  SFIOليجكـ بالحجارة مف طرؼ أنصار الخميفة أبا بكر
،مما سبب فشؿ ىذه الحركة في تيفكاف ،ك رغـ عقد صمح بيف األطراؼ المتناحرة ،إال أف الصراع بيف

األتباع بقي قائما ففي عاـ  1956ىاجـ أتباع الخميفة أتباع أخيو منصكر ،ك في سنة

 1957تكفي

منصكر كتكفي بعده الخميفة التيجاني لينفرد بالحكـ أخكىما عبد العزبز ،ك في بداية حكمو تعرض

لمعارضة مف بف أخيو الشيخ احمد التيجاني ،لكف تأييده معظـ اإلتباع لو ثبتو في منصب الخبلفة. 2

أما بخصكص الطريقة المريدية ؼبعد كفاة الشيخ بامبا انتيت الكحدة المريدية ك بدأت االنقسامات داخؿ
3

الطريقة تطفك عمى السطح حيث حصمت مناكشات بيف الخميفة األكؿ ،كعمو الشيخ أنتا

حيث كاف

الشيخ أنتا يطمع في الخبلفة ك يؤيده في ذلؾ الشيخ محمد الفاضؿ ) فاليمك امباكي ( االبف الثاني ألحمدك
بامبا ك بعض كبار أسرة امباكي ،بينما كقؼ الشيخ إبراىيـ أكبر إخكة أحمدك بامبا ك عدد كبير مف أتباعو

إلى جانب ـ  4حمد مصطفى امباكي كأيدت السمطات الفرنسية ىذا األخير مما أدل إلى تثبيت محمد
مصطفى كخميفة لمطريقة المريدية ك قد استنكر بعض المريديف التدخؿ الفرنسي في الشؤكف الداخمية

لمطريقة المريدية ،5كفي ىذه الظركؼ كسر تحالؼ محمد مصطفى امباكي مع بميز دياف ،ك تحالؼ

الشيخ أنتا مع غمندك ديكؼ Galandou Diouf 6الذم انفصؿ ىك األخر عف دياف ك انضـ إلييـ لميف
غي سنة 1928

7

الذم كاف أيضا عضك في حزب دياف  ،كلقد ساندىـ الشيخ أنتا في االنتخابات

- 158El Hadji Ibrahima Sakho Thaim, Les Aspects du Mouridisme au Sénégal, Thèse de doctorat de 3e cycle en

1

sciences politique, Département de sciences politique, Faculté des sciences sociales, Université de Siegen, Université Lyon
2 ,1980, P 127.

-2

خديـ محمد سعيد امباكي  ،المرجع السابؽ ،ص -156

-

Christian Coulon, Le marabout et le prince (Islam et pouvoir au Sénégal), Édition A. PEDONE, Paris, P 197 – 198- 3
 156خديـ محمد سعيد امباكي  ،المرجع السابؽ ،ص

-5

 :كزع غمندك ديكؼ عمى أتباعو منشك ار يدعك إلى إحياء مجد اإلسبلـ ،ك رغـ أف منافسو كاف مسيحيا إال أف الخميفة المريدم سانده .

6

 Magassouba Moriba, L‖islam au Sénégal, Demain et mollah ? La questionأنظر musulmane et le parties politique au :
Sénégal de 1946 a nos jour, Éditons Karthala, Paris, P 76 .

 - 7لميف غي )  : ( 1968 – 1891ىك أكؿ رجؿ قانكف أسكد في إفريقيا الفرنسية ،اشتغؿ بالمحاماة ،كتقمد منصب حاكـ مدينة ساف لكيس
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التشريعية ،حيث دفع ما يقارب  75000فرنؾ فرنسي لتمكيؿ ىذه الحممة ،بينما كاصؿ محمد مصطفى

مساندة دياف ،كحاكؿ غمندكؼ ديكؼ إنشاء تحالؼ إسبلمي ضد المرشح المسيحي بميز دياف رغـ أف كبل
المتنافسيف مدعكميف مف طرؼ شيخيف مريديف مسمميف محاكال إدخاؿ اإلسبلـ كعنصر ميـ في

االنتخابات التشريعية ك ازدادت الخبلفات بينو كبيف الخميفة العاـ المريدم لذلؾ نفتو السمطات الفرنسي ة

إلى السكداف الفرنسي ) مالي ( ،إلى غاية كفاة بميز دياف ليعكد مف منفاه سنة  1934كانضـ إلى لميف
غي ،ك كاصؿ الشيخ أنتا دعمو ماديا كمعنكيا ،لذلؾ فاز في االنتخابات. 1

ك يرجع الباحث خديـ محمد سعيد امباكي تحالؼ الخميفة العاـ لمطريقة المريدية محمد مصطفى امباكي

مع السمطات الفرنسية كاف بسبب انجاز جامع تكبة ) المدينة المقدسة لممريديف ( الذم أكصاه كالده

بإتمامو ك ككاف في حاجة إلى مساعدة السمطات الفرنسية التي أصدرت ترخيص لبناء جامع تكبة. 2
 (PSSفي سنة  1929تأسس أكؿ حزب سنغالي ك ىك الحزب االشتراكي السنغالي )

ك أصبح سنة  1938تابع لمحزب االشتراكي المعركؼ باسـ الفرع الفرنسي لؤلممية العمالية
،كعيف لميف غي رئيسا لو  ،3ك كاف ليبكلد سيدار سنغكر ،4أحد السياسييف

في ىذا الحزب ،لكنو انفصؿ عنو سنة ، 1947كأسس مع مامادك ديا

) (SFIOالمنخرطيف
في  27سبتمبر

. 5 1948

)  (BDSحزب الكتمة الديمقراطي ك إباف االنتخابات البرلمانية سنة1951

شيدت العائمة المريدية نزاعات كبرل بيف أفرادىا بعد كفاة الخميفة محمد مصطفى بيف الخميفة الجديد

محمد الفاضؿ ) فاليمك امباكي ( ك بف أخيو شيخ أحمد الذم احتجز األكراؽ المتعمقة ببناء مسجد تكبة

،كاباف االنتخابات البرلمانية أئيد الخميفة المريدم حزب سنغكر ،6لكف ىذا التحالؼ بيف سنغكر كالمريديف

،لـ يكف يشمؿ كؿ العائمة المريدية حيث أف شيخ أحمد امباكي أعمف عدـ تائيده لسنغكر كلحزبو ،بسبب
كلعب دك ار كبي ار في إستقبلؿ السنغاؿ ،كفي السياسة الداخمية ليذا البمد ،أنظر  :أنجام ،الشيخ أحمد ك بامبا سبيؿ السبلـ ،ص 72
- C. Coulon.Op.Cit, P 197 – 198.

 157خديـ محمد سعيد امباكي  ،المرجع السابؽ ،ص -2

- Ismaila Madior Fall et Mathias H. ounkpe et Adele L. Jinadu et Pascal Kambale , Sénégal Organes de gestion des

1

3

élections en Afrique de l‖ouest Une étude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de

la démocratie, Une étude d‖AfriMAP et de, L‖Open Society Initiative for West Africa, Open Society Foundations, 2011, P
186.
4

-ىك كاتب كشاعر ك سياسي ،سنغالي كلد في  9أكتكبر  2012بقرية جكاؿ جنكب دكار ،سافر إلى فرنسا سنة  1927ـ ،حيث درس بجامعة السربكف ،كأنضـ

إلى الجيش الفرنسي سنة ، 1936كبعد عكدتو إلى السنغاؿ تكلى عدة مناصب سياسية ،كأصبح أكؿ رئيس لمسنغاؿ في  5سبتمبر ، 1960تكفي في  20ديسمبر

 2001مخمفا عدة مؤلفات عديدة مف أىميا النشيد الكطني السنغالي ) األسد األحمر ( ،أنظر  :عمي محافظة  ،شخصيات مف التاريخ ،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر بيركت ، 2009،ط ، 1ص 184 - 181
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صداقتو مع لميف غي ،حيث التقى بو في مكة المكرمة ،ك از ار معا عدة دكؿ عربية معا ،ىذا المكقؼ

الذم تبناه أحمد امباكي لـ يكف بسبب ىذه الصداقة فقط ،بؿ السبب الرئيسي ىك اختيار عمو محمد
الفاضؿ امباكي كخميفة عاـ لممريدية ،فكانت انتخابات  1951الفرصة المبلئمة لبلنتقاـ حيث كقؼ شيخ
امباكي ،في كجو عمو بتائيده لحزب لميف غي ضد حزب سنغكر كبعد خسارة غي أقاـ الشيخ امباكي

أفضؿ مغاؿ مريدم سنة  1952ليمفت األنظار اتجاىو ،بعد أف خفت نجمو بسبب خسارة لميف غي
لبلنتخابات التشريعية ك ما لبث أف عاد إلى الكاجية السياسية بتأييده لحزب كتمة الجماىير السنغالية

 BMSالذم أسسو أنتا ديكب

1

 ،كقؼ إلى جانبو كسانده ماديا كمعنكيا  .2ك لـ يقتصر الدعـ لحزب

سنغكر عمى الطريقة المريدية فقط بؿ دعمو أغمبية زعماء الطرؽ الصكفية بما فييا زعماء الطريقة

التيجانية في لذلؾ تمكف مف الفكز بفضؿ دعـ األرياؼ التي تشيد تكاجدا صكفيا كبير ك تسير بقبضة

شيكخ المريدية كالتيجانية .3

إلى حزب  BDSك في سنة ، 1956قاـ سنغكر بتحكيؿ حزبو الكتمة الديمقراطية السنغالية

( ،الذم سيصبح الحزب الحاكـ عندما يصبح سنغكر ) UDSاإلتحاد الديمقراطي السنغالي
رئيسا لمسنغاؿ ،كقد فاز بانتخابات التشريعية في  17جكاف ، 1951كالبمدية في مارس

كالنيابية في  18مام ، 1958بفضؿ مساندة كدعـ زعماء الطرؽ الصكفية ،خاصة المريدية
ك لـ تكف ىذه المعارؾ االنتخابية بخالية مف االشتباكات ناخبي حزب
.4

 SFIOكأنصار حزب BDS

مف ىنا يتضح لنا أف انضماـ شيكخ الطريقة المريدية إلى المعارؾ االنتخابية ،كاف بالدرجة األكلى بسبب

الصراعات داخؿ الطريقة ،كخاصة تمؾ التي تدكر حكؿ كرسي الخميفة العاـ كتبنى ق ؤالء الشيكخ نظرية "
عدك العدك صديؽ " ،كدعمكا المرشحيف ضد منافسييـ ماديا كمعنكيا .

كفي  1953أقامت السمطات الفرنسية استفتاء ،يقضي بالتصكيت عمى دستكر سنغالي مف اقتراح اإلدارة
الفرنسية ،كلقد رفضت القكل الدينية ىذا الدستكر رفضا قاطعا ،كفي نفس الكقت حاربت بعض العناصر
األرستقراطية التقميدية ،منيـ السياسييف القدامى في دكار ساف لكيس لمكقفيـ المساند ليذا الدستكر . 5
مشركعو  ،المتمثؿ في إقامة  De Gaulleكفي  28سبتمبر 1958قدـ الجنراؿ ديغكؿ

 -1.سياسي سنغالي ،كأكبر عمماء القارة اإلفريقية ،اشتير بتعمقو في عمـ المصريات ،كالحضارات الزنجية القديمة ،أنظر  :أنجام ،المرجع السابؽ ،ص . 72
–C.T.Sy ,P 214 – 216

-Ibid, P 211 – 212.

- Fall Ismaila Madior et Mathias H. ounkpe et Adele L. Jinadu et Pascal Kambale : Sénégal Organes de gestion des

2
3
4

élections en Afrique de l‖ouest Une étude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de
la démocratie, Une étude d‖AfriMAP et de , L‖Open Society Initiative for West Arica , Open Society Foundations ,2011 , P
185.

- C. T. Sy, Op.Cit, P 217.
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انقساـ داخؿ

اتحاد بيف مالي كالسنغاؿ ،كطمبت الحككمة مف الكيانات السياسية التصكيت ،كلكف حدث

األحزاب السياسية ك الحركات الطبلبية بيف مؤيد كمعارض بينما القكل الدينية قالت نعـ ليذا المشركع

،بما فييا الطريقة المريدية ،كنجح ىذا الدستكر بأغمبية ساحقة بحيث قدرت نسبة

بيف مالي ، 1959كتـ ىذا االتحاد في جانفي  %األصكات المؤيدة إلتحاد مالي ب

،كلكنو لـ يستمر طكيبل حيث انحؿ في  20أكت  1960عندما استقمت السنغاؿ .1

 97كالسنغاؿ

لقد حاكؿ مامادك ديا رئيس المجمس آنذاؾ ،أف يثني المريديف ،عف المكافقة عمى ىذا الدستكر ،فبعد

عكدتو مف رحمتو إلى الخارج ،أتجو إلى تكبة ،كقابؿ الخميفة العاـ فاليك امباكي ) محمد الفاضؿ ( ،كلكف

ىذا األخير قد سبؽ كأعطى امر " النيجؿ " لمريديو لمتصكيت عمى استفتاء ديغكؿ ،عمى أثير اإلذاعة

الكطنية .2

تطكر القكل الدينية في كجو السمطة السياسية ،سجؿ

مامادك ديا أف يحد مف سيطرة القكل الدينية

تزايدا ممحكظا في سنة ، 1958لذلؾ حاكؿ

عمى القرار السياسي في السنغاؿ ،كلكنيـ استطاعكا

الكصكؿ إلى السياسة ،بكاسطة تأسيس " المجمس األعمى لمزعماء الدينيف "
الدستكر المستقبمي لمسنغاؿ

3

كشارككا في تأسيس

.

إذف القكل كالزعامات الدينية  ،كانت ليا مكانة ميمة عمى الساحة السياسية السنغالية ،خاصة في مجاؿ
تأييد المرشحيف كتمكيؿ حمبلتيـ االنتخابية ،كالمكافقة عمى القكانيف الفرنسية أك رفضيا تبعا لممصمحة

،ككانت السمطات الفرنسية تخضع لشيكخ المتصكفة خاصة المريديف كتنصاع لمطالبيـ بسبب سيطرتيـ
عمى إنتاج الفكؿ السكداني ،لما ليذه المادة مف مكانة في الصناعة الفرنسية ،كلـ يتكقؼ ىذا التحالؼ بيف

القكل الدينية كالسمطة السياسية في السنغاؿ ،كلـ يقتصر عمى المرحمة االستعمارية ،بؿ كذلؾ سنشيد

تحالفات عديدة بعد االستقبلؿ .

العالقة بيف السياسة كالطرؽ الصكفية إباف عيد سنغكر ( ) 1980 – 1960
إف السنغاؿ قبؿ االستقبلؿ كانت مقسمة بيف حزبيف ،ىما الكتمة الديمقراطية السنغالية

االستقبلؿ في  20أكت  ، 1960انتخب ليكبكلد سيدار
(

SFIOك ))(BDS

( ،كبعد

 BDSالكتمة الديمقراطية السنغالية ) سنغكر رئيسا لمجميكرية بعد أف فؾ حزبو القديـ

(في إطار سياسة الحزب الكاحد .4

 UPSك أسس حزب اإلتحاد التقدمي )

ك صؿ سنغكر إلى الحكـ بعد دعمو مف القكل الدينية خاصة فاليمك امباكي الخميفة العاـ لمطريقة

المريدية . 5كـ ؽابؿ ىذه الخدمة قدـ حزب س فغكر لممريديف حكالي  60مميكف فرنؾ لممساعدة في بناء
- Thaim, Op.Cit, p 128.
- Doudou Sidibé , Démocratie et alternance politique au Sénégal, Etudes Africain, L harmattan, 2006, P 99.

-C. T. Sy, Op.Cit, p 215 – 216.
5

1
2

3

Montage Diagne :Op.Cit.P 94 .-
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مسجد تكبة سنة  1960في فترة االنتخابات الرئاسية ،لكي يحصؿ عمى الدعـ مف المريديف ،الذيف أركا
في سنغكر ،الرئيس المناسب لمسنغاؿ  . 1كعيف مامادك ديا رئيسا لمحككمة ) الكزير األكؿ (

،لكف ما

لبث أف نشب خبلفا بينو كبيف سنغكر سنة  1962ألف ىذا األخير اشتكى مف كجكد تجاكزات في العمؿ
الحككمي ،أما ديا فقد رفض التدخؿ الدائـ لرئيس الجميكرية في العمؿ الحككمي ،مما خمؽ جك مف

التكتر بيف الرجميف ،كسعى مامادك ديا إلى ضـ جميع القكل

الدينية فذىب إلى الخبلفة التيجانية كطمب

دعميا ،كما التقى بخميفة الطريقة المريدية ،كقدـ لو الشكر عمى دكره في التنمية الريفية ،كأعتبر أعدائو

جكلتو ىذه مناكرة لجعؿ اإلسبلـ الديف الرسمي لمدكلة – مع العمـ أف الحككمة السنغالية عممانية – كفي
ىذه األثناء اتجو سنغكر إلى تكبة ،ليجدد أكاصر الصداقة القديمة ،التي جمعتو بالخميفة العاـ محمد

الفاضؿ امباكي ،كرغـ أف مامادك ديا ،دعا إلى التضامف اإلسبلمي ،إال أف سنغكر كاف صديقا كفيا

لممقدميف ،الذيف يتحكمكف في االقتصاد السنغالي ك قد تباينت ردكد فعؿ القكل الدينية اتجاه ىذا الصراع

،فالخميفة التيجاني ،عبد العزيز سي التزـ بالصمت كالحياد ،أما فرعا النياسيف كالعمريف التيجانيف ،فقد

دعما سنغكر ،ككقفا إلى جانبو كما أف الخميفة المريدم ،كقؼ في صؼ سنغكر ألنو مف أبرز مؤيديو .2
كفي نفس السنة قاـ مامادك ديا ،بانقبلب عسكرم في كانكف األكؿ أراد بو أف ينزع كرسي الرئاسة مف

سنغكر كسجف عمى إثره  13سنة . 3

إذف عبلقة سنغكر مع القكل الدينية كانت قائمة عمى التحالؼ كالتقدير المتبادؿ كنمتمس الكثير مف

التقدير لممريدية في الخطاب

،الذم ألقاه في  7جكاف  1963ـ بمناسبة تدشيف مسجد "تكبة "  ،كفي

حضرة الخميفة المريدم ،حيث أكد سنغكر في خطابو أف عممانية الدكلة التي ينص عمييا الدستكر ليست

إلحادا ،كال معاداة لمديف كما أنو أشاد بمسجد تكبة قائبل  " :نحف نجتمع في ىذا المكاف العظيـ مف أجؿ
تدشيف مسجد تكبة ،ىذا الذم بني قرش بقرش ،حجر بحجر ،حياة بحياة مف طرؼ عدد كبير مف

االمريديف  ........ىذا البناء ىك رمز كطني في جمالو مف أجمؿ المساجد في العالـ كتشيده درس في

الكحدة الكطنية"  . 4ك لقد جمعت سنغكر ،كالخميفة العاـ فاليمك امباكي ،عبلقة صداقة كطيدة حيث يقكؿ
سنغكر سنة ، 1966في ىذا الصدد عف الخميفة العاـ " إنو صديقي دائمػ ػػا أعرفو منذ
بكعكده ،إنني أثؽ بو ،كمتأكد أنو المبلذ األمف لسنغالنا " . 5

 21سنة إنو يفي

– Donal Cruise O‖Brien, Don divin, Don terrestre : L ―économie de la confrérie mouride, La construction de l ― état au

1

Sénégal, Edition Karthala, 2002 .P 183.

- Seydou Madani Sy : Les régimes politiques Sénégalais de l'indépendance à l'alternance politique 1960 – 2008,
 - 3عمي محافظة :المرجع السابؽ ،ص . 183

2

Éditions KHETHALA et CREPOS, 2009, P 321.

- Léopold Sédar Senghor, Liberté Négritude et Humanisme, Éditions de Seuil, Paris, 1964, P 423 – 424.
- C. Coulon, Op.Cit, P 234.
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كقد عينت كؿ الطرؽ الصكفية في السنغاؿ سكرتي ار عاما ،يسير العبلقات مع السمطات السياسية
1

لمناقشة القضايا الميمة خاصة التنمية الريفية ،كانتاج الفكؿ السكداني

.

ما ميز فترة سنغكر ىك اتفاؽ حكض السكداني بيف سنغكر ) المسيحي – مف قبائؿ السيرار ( ك كؿ مف
عبد األحد امباكي )المريدم – الكلكفي ( ك أبا بكر سي ) التيجاني ( ،حيث أف ىذا التحالؼ رغـ ككنو

تحالؼ بيف السمطة السياسية كالقكل الدينية في السنغاؿ إال أنو جسد تحالفا أخر ىك تحالؼ قبمي أك اثني

،كيتضمف ىذا االتفاؽ تنظيـ كتسيير األرياؼ مف طرؼ شيكخ الصكفية خاصة مناطؽ مثؿ تكبة كتيفكاف
كأنجساف كديكربؿ كككالؾ ألنيا المعاقؿ األساسية ألتباع الطرؽ الصكفية ،فأخذ شيكخ الصكفية عمى
عاتقيـ ميمة تجنيد السكاف لتطكير الزراعة خاصة زراعة الفكؿ السكداني عف طريؽ مراقبة تنظيـ

الحقكؿ ،ك المساىمة في ىيكمة العبلقات السياسية كاالجتماعية ك االقتصادية في المجتمعات الريفية

،كلتحقيؽ التنمية الزراعية قامت الدكلة السنغالية بمنح قركض لشيكخ الصكفية ) أصحاب الحقكؿ (  ،لذلؾ
ازدادت سيطرة مقدمي الصكفية ،الذيف طكركا زراعة الفكؿ السكداني كجمبكا اليد العاممة الكفيرة الغير مكمفة

التي تنقاد تمقائيا لمعمؿ الزراعي انطبلقا مف الخضكع الركحي لمقدمي الطرؽ الصكفية ،ك ىذه السياسة

كانت العامؿ األساسي في نجاح سياسة سنغكر. 2

ىذا النجاح المستمر لسنغكر يعكد ؿتشجيع المقدميف لسياستو  ،ألنو اعتبر نفسو فردا مف القكل الدينية

،ك كاحد مف أفراد الشعب السنغالي ،كيقكؿ في حكار أجراه سنة
المقدميف " عندما بدأت معركتي السياسية في

 1965مكضحا طبيعة العبلقات ،مع

طبقات األمة السنغالية

، 1948طمبت الدعـ مف كؿ

ل عف أحد أف اإلدارة الفرنسية ،كانت تخدـ دكما مف طرؼ مقدمي الطرؽ
،كخاصة القكل الدينية ك ال يخؼ
فاليمك امباكي ،الذيف

الصكفية ،ك الزعما ء الكاثكليؾ ،كىناؾ شيكخ ليـ سمطة كبيرة أمثاؿ ابابكر سي ك

دعمكني ككفمكني لتحقيؽ ما أسعى إليو ،خصكصا في األرياؼ ،حيث سعيت إلى تحسيف المستكل

المعيشي لفئات الفبلحيف ،كقيادة الببلد إلى االستقبلؿ إذف برنامجي باتجاه القكل الدينية ،ليس كسب فقط
بؿ أنا أتعاكف معيـ ،لكي نحقؽ المساكاة االجتماعية ،نحف لسنا دكغماتيكف ) متعصبكف عقائديا ( ،بؿ

أقدمنا عمى تحكيؿ المكاقؼ ألجؿ مصمحة شعبنا ".3

ىذه العبلقات برغـ أنيا كانت جيدة ،كمتينة عمى الدكاـ إال أنيا عرفت تدىك ار في فترات معينة منيا أنو
كاجو بعض المكاقؼ الدينية الغاضبة منيا معارضة شيخ الطريقة التيجانية ابراىيـ نياس لسنغكر ،بسبب

ديانتو المسيحية  4كذلؾ ما حدث في نياية الستينيات كبداية السبعينات ،عندما استنكر مقدمي الطرؽ

قانكف األسرة سنة ، 1972ألنو في نظرىا ينتيؾ القيـ اإلسبلمية ،كىناؾ عامؿ أخر أدل إلى تدىكر ىذه
العبلقات ،كالمتمثؿ في انخفاض أسعار الفكؿ السكداني ،كسياسة الحككمة في معالجة مشكؿ الجفاؼ في

- Montage Diagne :Op.Cit.P 98 -100.

-Ibid, P 238 – 239

2

- C .T. Sy, Op.Cit, P 211 – 212

، . 3ص  2014فبراير 1عبيد إميجف ،التصكؼ السياسي في السنغاؿ يدير البكصمة الحزبية ،مركز الجزيرة لمدراسات ،
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سنكات السبعيف ،كؿ ىذه األمكر كانت تؤثر عمى الكضع االنتخابي  .1ففي بداية سنكات السبعينات كبعد

جفاؼ  1970تكبد الفبلح السنغالي البسيط خسائر كخيمة خاصة في مناطؽ حكض الفكؿ السكداني في

الباكؿ ك السيف – سالكـ كالكايكر مما أثار غضب الفبلحيف ،كازداد سخطيـ بعد استيبلء رجاؿ الحككمة
ك رجاؿ األعماؿ عمى المحاصيؿ التي خزنيا الفبلحكف في المخازف ،كرفضكا التنازؿ عنيا ،كما أف

الدكلة قامت باسترجاع الديكف التي منحتيا لمفبلحيف ،ما اعتبره الفبلحكف سياسة تعسفية لذلؾ قامكا

بحممة تمرد داخؿ األرياؼ سنة ، 1973كبدا ىذا األمر جميا في األكساط المريدية ،كقد قاـ الخميفة العاـ
عبد األحد امباكي بتخفيؼ جزاء مف ديكف الدكلة عمى المريديف ،كىذا السياسة التي تبنتيا الدكلة أحدثت

.2

شرخا بيف المريدية كحككمة سنغكر

ربما ىذه المرة مف المرات النادرة التي اختمؼ فييا

رجاؿ الصكفية مع حككمة سنغكر لبلف الصكرة

الجمية ليذه العبلقة كانت دكما مبنية عمى التحالؼ ك المحاباة بيف الطرفيف .

العالقات بيف اؿقكل الدينية ك عبدك ديكؼ ( ) 1990 – 1980

عندما تكلى عبدك ديكؼ السمطة في البداية لـ يكف عمى تكافؽ كبير مع شيكخ الصكفية بسبب ثقافتو

الفرنسية ،ك انتقاده المستمر لمعبلقات بيف مقدمي الطرؽ ك أتباعيـ ،ك لـ يعط باؿ لمقكل الدينية في
السنغاؿ ،ك عمؿ عمى تحديث النظاـ السياسي في السنغاؿ عف طريؽ اإلصبلحات المؤسساتية ك امتازت

حككمتو بالتكنكقراطية ) حكـ الطبقة المتعممة ( ك االىتماـ بالعمـ

ك التكنكلكجيا ،كتبنى التعددية الحزبية

ك رغـ ىذه اإلصبلحات فقد تصاعدت االحتجاجات السياسية كاالجتماعية في أكساط األحزاب المعارضة
ك الحركات الشبانية ،ك الجمعيات ،كما أثارت ىذه اإلصبلحات المؤسساتية في أياميا األكلى قمؽ القكل

الدينية ،ك تخكفت مف انضماـ الجماىير إلى الجبية االجتماعية الغاضبة ) أحزاب المعارضة ،الحركات

الشبانية ،نقابات العماؿ ( بسبب التعددية الحزبية ،ك مع ذلؾ حافظ شيكخ المتصكفة عمى شرعية النظاـ
الحاكـ ،ك خاصة نيجؿ ) أمر التصكيت( مف طرؼ المريديف ،ك ىذا الدعـ ساعد عمى استقرار حكـ

ديكؼ في عقكده األكلى .3

( 1) - Thaim, Op.Cit, P 130.

-Pape Moussa Séne KANE : Les Intellectuels Musulmans et Chrétiens face à l‖instrumentalisation de la religion dans le

2

discours des hommes politiques: le cas du Sénégal post alternance, Mémoire pour l‖obtention du Diplôme d‖Études

Supérieures en Communication (DESC). Option : Communication Politique ; Analyse de contenu Discours, Institut

. Supérieur des Sciences de l‖Information et de la Communication, Année Académique : 2004 – 2006,P 9
Montage Diagne :Op.Cit.P 101 – 102 .- 3
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كما كاصؿ الرئيس عبدك ديكؼ سياسة سنغكر المتمثمة في التحالؼ مع شيكخ الطرؽ الصكفية حيث أف
عبد األحد امباكي الخميفة الثالث لممريدية دعـ الرئيس الجديد ،كدعا لمتصكيت لديكؼ في انتخابات

.11983

.

كذلؾ في انتخابات ، 1988أعمف الخميفة إعبلنو الخطير قائبل  " :مف لـ يصكت مف المريديف لعبدك
ديكؼ ،فقد خاف الشيخ الخديـ ") مؤسس الطريقة المريدية (

،2كلقد كاف ليذا الصكت صدل في جميع

األكساط السياسية ،كالدينية ،كخاصة في كسط المريديف ،ك ربما كاف ىذا الصكت سبب فكز ديكؼ في
االنتخابات ،كلك أف المعارضة قالت فيما بعد أف االنتخابات غير نزيية كمزكرة. 3

ك يقكؿ عبدك ديكؼ في مذكراتو " أعترؼ بصدؽ أف ما فعمو عبد األحد امباكي لـ يفعمو أحد مف قبؿ
ففاليك امباكي لـ يفعؿ ذلؾ مف أجؿ سنغكر ،ك قد اعتبرني الخميفة مثؿ ابنو ،عبلكة عمى ذلؾ عندما كنت

رئيسا لمكزراء كاف الناس يظنكف أني مريدم ،يعمـ ا﵀ أنني أنتمي لمطريقة التيجانية ،لكف الخميفة لـ يطمب

مني أف أككف مريدا '. 4

ك بسبب النجؿ الذم منحو الخميفة ألتباعو مف أجؿ التصكيت لعبدك ديكؼ حدث انقساـ خطير بيف أفراد

الطريقة المريدية الف فريقا منيـ كانكا منخرطيف في أحزاب المعارضة كخاصة الحزب الديمقراطي

السنغالي ،ك لقد امتثؿ عدد كبير مف الريفييف كصكتكا لشيخيـ ،ك امتنع جزءا أخر خكفا مف كعيد الشيخ

ك فكرة ) خيانة الشيخ الخديـ ( ،أما مريدم المدف فمنيـ مف امتنع كاعتبركا ارتباطيـ بالمريدية ىك ارتباط
ديني ال عبلقة لو بالتكجيات السياسية .5

ك يبدك أف عبدك ضيكؼ نيج نيج سنغكر ك اتبع نصائحو حيث يقكؿ في ىذا الصدد  ":لقد طمب مني
سنغكر زيارة ربع سنكية لكؿ مف الزعامات الصكفية عبد األحد ك عبد العزيز كبفضؿ ىذا التأييد فزت في

االنتخابات ػك فاز الحزب االشتراكي ب  103مقعد مف أصؿ .6120

- Thaim, Op.Cit, P 129.

- Gerti Hesseling: Histoire politique du Sénégal, institutions droit et société, Karthala A S C, P 321.

1
2

 - 3شعيب الحاج عبد امباكي ،المريدية كالسياسيكف ،مجمة مسارات ،مجمة أردنية ثقافية شاممة إلكتركنية ،الجمعة  07كانكف الثاني  2011ـ .
Abdou Diouf, Mémoires, Editeur Seuil, 2014,P 204.- 4
-

 . 163خديـ محمد سعيد امباكي  ،المرجع السابؽ ،ص
6

Abdou Diouf, Op.Cit, P 205.-
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السمطة الدينية في عيد عبد اهلل كاد ( )2012- 2000
ما ميز كاد أنو كاف صريحا في مكقفو اتجاه القكل الصكفية حيث أنو أثناء حممتو االنتخابية أعمف كالئو
لمطريقة المريدية ،لذلؾ أطمؽ عمى الرئيس الجديد لقب الرئيس المريد) الطالب (

le président talibe

،ك التقطت صكرتو كىك ساجدا أماـ الخميفة العاـ لمطريقة لممريدية ) ساليك امباكي ( Serigne Saliou
، Mbakéمما جعؿ البعض يتحدث عف "جميكرية راكعة" .1

أصبح لمطرؽ الصكفية دكر متزايد في الحياة السياسية ،إذ زالت الحدكد بيف

ك في فترة عبد ا﵀ كاد

المجاليف الديني كالسياسي ،ك بدا جميا في ىذه الفترة مظاىر استقبلؿ الرئيس لمطرؽ الصكفية ،كما أنو

منح المريدية كصفا خاصا متفكقا عمى غيرىا مف الطرؽ الصكفية مف الزعامات الدينية األخرل ،أما

الطريقة التيجانية فقد حاكؿ التأثير عمييا بتقسيميا إقميميا ،ك برز تدخؿ المشايخ في الشأف السياسي أثناء

االنتخابات المحمية عاـ ، 2002إذ قاـ الحزب الديمقراطي الذم يتزعمو الرئيس بتشريح الخميفة العاـ

يدم صالح امباكي عمى قكائمو ،ك في عاـ  2007خرج صالح امباكي كأعمف في التميفزيكف
لمطريقة المر ة
عف دعمو لتكلي عبد ا﵀ كاد الرئاسة لعيدة ثانية ،كىذا الػأمر كاف مستيجنا مف قبؿ الكثيريف .2

ك في مارس

un

 2000تأسس الحزب المريدم حركة المكاطنيف مف أجؿ الديمقراطية كالتنمية

) mouvement des citoyens pour démocrate de développement (MDCبزعامة سريف

فاؿ ) ، (Serigne Fallك في عاـ  2007انضـ إلى حركة التحالؼ مف التغيير ) (SOPIالتي ترأسيا
عبد ا﵀ كاد ،أما الحزب المريدم األخر ىك حزب الحقيقة مف أجؿ التنمية

Parti de la vérité pour

) développement (PVDك الذم يتزعمو سريف مكدك كا ار امباكي

Serigne Modou Kara

 Mbakeك تأسس عاـ

ك  2004ك انضـ بدكره إلى تحالؼ التغير ) ( SOPIك تبنى الحزب خطابا

إسبلميا كاضحا ،ك في المقابؿ تـ تسجيؿ حزبيف سياسيف التباع الطريقة التيجانية ىما  :حزب التجمع مف

اجؿ الشعب )، Rassemblement pour peuple (RPك الذم يتزعمو مأمكف نياس Mamoune
، Niasseك الذم تأسس عاـ  2004ك تحالؼ مع عدد مف أحزاب المعارضة في االنتخابات التشريعية

عاـ  2007ك فاز بمقعديف ،ك بعد االنتخابات أعمف نياس نفسا زعيما لممعارضة ،لكنو عاد في انتخابات
 2009ليدعـ الرئيس كاد بدعكتو أتباع الطريقة التيجانية لمتصكيت لحزب الرئيس ،ك ىك األمر الذم أثار
انتقادات كاسعة ضد نياس .3

Rémi Carayol, Sénégal: Marbouts power ou influence des confréries , jeune Afrique , 06 mars 2012, 15h39. - 1
.396

 . 397 -396نفسو ،ص

3

-
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ك امتازت فترة عبد ا﵀ بعدة تحالفات بيف الحككمة السنغالية كالقكل المريدية ،نظ ار النتماء الرئيس إلى

الطريقة المريدية ،ك استناه لزعماء التصكؼ مف أجؿ تقكية ك تدعيـ حكمو في السنغاؿ .

السمطة الدينية في عيد ماكي صاؿ )  - 2012إلى يكمنا ىذا )
مع بداية حكـ ماكي صاؿ برزت قضية اعتقاؿ نجؿ الرئيس السابؽ كاريـ عبد الكاد الذم اتيـ في
قضية فساد باالستيبلء عمى أمكاؿ عامة كذلؾ خبلؿ عممو كمستشار لكالده ثـ رئيسا لمككالة الكطنية

لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،لذلؾ قاـ كالده في منتصؼ مارس  2013بإشعاؿ ثكرة دينية باالعتماد عمى
بعض كبار مشايخ الصكفية ،حيث قاـ بعد عكدتو مف باريس بالضغط عمى الرئيس السنغالي ،ك إرغاـ

االئتبلؼ الحاكـ عمى اإلفراج عف نجمو المسجكف ،ك في أكجو ىذه األزمة قرر الرئيس السابؽ طرؽ

أبكاب تكبة ك ىناؾ أطمؽ تصريحاتو المستفزة حكؿ الصراع بينو ك بيف الرئيس الحالي ماكي صاؿ . 1
ك كما الحظنا سابقا أف الرئيس السابؽ عبد ا﵀ طالما سعى إلى مشايخ الطرؽ الصكفية كخاصة المريدية
لكسب التأييد ،عمى عكس الرئيس ماكي ص ا ؿ ،إذ أنو بعد فكزه باالنتخابات كاف ىناؾ انطباع عاـ لد
الكثير مف المراقبيف أف سيتبنى القطيعية بينو كبيف القكل الدينية كذلؾ مف خبلؿ تصريحاتو السابقة ك

بالفعؿ عند تكليو منصب الرئيس أعمف ماكي صاؿ أف ىؤالء الشيكخ ىـ مكاطنكف عاديكف ،ك في زيارتو

األكلى لممدينة المقدسة طكبة لـ يقبؿ يد الخميفة العاـ ،كما نشرت الصحؼ آنذاؾ خبر استعادة الرئيس

الجديد لسيارات كاف الرئيس السابؽ قد أعطاىا لبعض الشيكخ ،كما انتشرت أخبار أخرل حكؿ استرجاع
أك تجديد جكازات سفر دبمكماسية كانت قد منحت لمشيكخ ،كما خفت كتيرة الزيارات المتبادلة بيف طكبة

كالقصر الرئاسي ،ك انخفض مستكل التمثيؿ الحككمي في المناسبات الدينية لكف ىذا الفتكر لـ يكف عميقا

،إذ أقاـ الرئيس تحالفا مع الزعيـ التيجاني مصطفى نياس ) رئيس البرلماف آنذاؾ ( ك قد

أثار ىذا

التحالؼ المريديف الذيف أركا فيو إلغاءا ممينجا لمدكر الريادم لمشايخ طكبة ،كتسبب في معارؾ عديدة بيف

أتباع الطريقتيف ،ك لـ تيدأ ىذه المعارؾ إال بعد زيارة ماكي صاؿ لمخميفة المريدم ،ك ىناؾ تقارير

أظيرت الرئيس بمظير مريد يزكر شيخو أك ابف يزكر أباه .2

مف ىنا نبلحظ أف العداء بيف الرئيس ماكي صاؿ كالطريقة المريدية لـ يكف

قطعيا بؿ كاف ظرفيا ألف

الرئيس ماكي صاؿ أدرؾ أف عدـ إظياره الكد كاالحتراـ لمشايخ الطرؽ الصكفية سيتسبب في تراجع

شعبيتو ك فقداف الشرعية بيف فئات الشعب السنغالي .

 - . 3عبيد إميجف ،المرجع السابؽ ،ص

1

 4.نفسو ،ص -2
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كما لعبت الطرؽ الصكفية دك ار كبي ار في ربط العبلقات الدبمكماسية بيف السنغاؿ كجكارىا العربي في

إطار ما يعرؼ ب ) الدبمكماسية الركحية ( ،فازدىرت السياحة الدينية بيف المغرب )التي تتكاجد بيا
الزاكية الكبرل لمتيجانية في فاس كقبر سيدم أحمد التيجاني مؤسس الطريقة ( كالسنغاؿ

كفتحت الحدكد

المغربية أما السنغالييف ،كما ازدىرت عبلقات السنغاؿ مع الجزائر ) معقؿ التيجانية كمسقط رأس مؤسسيا
(،حيث أف الرئيس ماكي صاؿ خبلؿ تكاجده في الجزائر انتقؿ القصر القديـ

ك كقؼ عند مسقط رأس

الطريقة التيجانية سيدم أحمد التيجاني ك ق أر األكراد ك تحدث طكيبل عف األبعاد الركحية التي تجمع كبل

الشعبيف قائبل  ":إف السنغاؿ فيو ما فيو مف أبناء سيدم أحمد التيجاني كذريتو المنتميف إليو ،حيث كاف
خير مرشد ،ك خير منفذ لتعاليـ ديف ا﵀ كرسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ " كما منحو شيخ التيجانية في

الجزائر عمي التيجاني " إجازة التجانية "، 1مف ىما يظير لنا كجكد بعض التفاىـ بيف الرئيس ماكي صاؿ
كالطريقة التيجانية رغـ محاكلتو في البداية الحد مف مكانة شيكخ الصكفية .

ضمف مقابمة عمى قناة

ك يتحدث عبد القادر سيبل عف عبلقة شيكخ الصكفية بالسياسة في السنغاؿ

الجزيرة قائبل " السياسة تستغميـ كىـ ال يستطيعكف أف يستغمكىا لصالحيـ أك لصالح اإلسبلـ ىذا ىك

التناقض الكاضح بيف استفادة السياسييف مف شيكخ الطريقة كعدـ استفادة شيكخ الطريقة منيـ ىذا تناقض
كىـ في الداخؿ اآلف ال يمكف أف يمر أم شيء ىنا بدكف إشارة منيـ ك استشارتيـ ،حتى في قياـ حككمة

البد مف االتصاؿ بالشيكخ في تعييف فبلف كفبلف إلى آخره

كيضيؼ أيضا

"

كاف المفركض ليؤالء

الشيكخ كخصكصان بعد االستقبلؿ أف يمعبكا دكر كبيير فتصكر أف الشيخ رئيس الـ ريدية كرئيس التيجانية
في السنغاؿ يمكف أف يجمعكا في لحظة ما أكثر مف مميكف نسمة يخضعكف كينصاعكف ألكامره فمك

أمركىـ بأمر ما يتعمؽ بحياتيـ اليكمية ,سكاء كاف يتعمؽ بالحياة االجتماعية أك القكانيف الخاصة باالجتماع
أك القكانيف الخاصة بالحياة االقتصادية فيستطيعكف أف يغيركىا
2

لحظة "

إذف الباحث عبد القادر سيبل ،يرل أف الصكفية في السنغاؿ ،كاف ليا أف تمعب دك ار أىـ مف

الدكر الذم لعبتو في الساحة السياسية ،نظ ار لمثقؿ االجتماعي كاالقتصادم ليذه الطرؽ التي استغميا

السياسيكف ،كاستفادكا مف نفكذىا ،لجذب الفئات الشعبية،ككانت مكاسب الصكفيكف أقؿ بكثير مف تمؾ

التي حصؿ عمييا السياسيكف ..

 . 6عبيد إميجف ،المرجع السابؽ ،ص -1

 – 2عبد القادر سيبل ،السنغاؿ بيف العممانية كالصكفية ،ج ، 2حصة عمى قناة الجزيرة اإلخبارية ،تقديـ  :أسعد طو ،بتاريخ . 2005- 11- 30
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خاتمة :
ك في األخير بعد ىذا العرض التاريخي لعبلقة مقدمي الصكفية كالسمطة الحاكمة في السنغاؿ نستف ج أف
ىذا التأثير لمصكفية لـ ينقطع في أم عيد ك رافؽ جميع مراحؿ النظاـ السياسي السنغالي ك ىذا التأثير

مبني عمى التحالؼ ك التضامف بيف الطرفيف فالنظاـ االقتصادم القائـ عمى الزراعة التي يتحكـ فييا

مقدمي الطرؽ الصكفية ،كذلؾ النظاـ االقتصادم القائـ عمى اإلسبلـ الصكفي ىذيف األمريف جعؿ مف

السمطة الحاكمة سكاء في عيد االستعمار أك ما بعده تمجأ إلى زعماء الطرؽ الصكفية لتمرير الق ار ار ت ك
القكانيف كتنمية االقتصاد ك ضماف الشرعية ك في نفس الكقت حقؽ مقدمي الطرؽ بعض االمتيازات سكاء

الشخصية أك العامة ،ك لـ تخؿ ىذه العبلقة مف بعض االنحرافات كالتجاكزات ،لكف الدارس لمنظاـ
السياسي في السنغاؿ ال يمكنو ذلؾ

بمنأل عف دراسة تمؾ العبلقات القائمة بينو كبيف القكل الدينية رغـ عممانية ىذا النظاـ .
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