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  :مقدمة
تعاني الدولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرررررو ا وسررررر من قلررررور في المفهو  والم ررررمون    

للدولة الوطنية الحديثة، فمفهومها تعتر ررج جملة من اإلشرركاليات ت سرربج ،لررولررية، وتجعلج 
يعاني قلررورام م ررمونيام، كما أن الفكر ا فريقي والعرمي ل  يوك إشرركالية الدولة حقها بما أنج 

ال،لرررررررولرررررررية ا فريقية والعرمية برنشررررررراء نمول  كير مسرررررررتورد يراعي ك  مكونات ل  يراعي 
 المجتمعية للمنطقة و،لولياتها.

والدة الدولة الوطنية في المنطقة المراد دراسررررررررتها عكسررررررررت عنالررررررررر أزمة بنيوية، بسررررررررب     
تناق ها مع التاريخ والجغرافيا والفكر، ومن أه  هله العنالر البحث عن الشرعية إلى جان  
الفراغ السرررررياسررررري والسرررررلطوإل والماسرررررسررررراتي واإلدارإل البيروقراطي وتجلر الفكر ا بوإل الجديد 

  بمفالررررر  الحياة االقتلرررررادية والسرررررياسرررررية واالجتماعية للدولة، للا فرن مشررررررو  وتحك  الحا 
الدولة الوطنية الحديثة جاء لسررررد هلا الفراغ، وعليج فقد كان بناء السررررلطة قب  الدولة بولررررفها 

 .أداة رئيسة لفرض هيمنة الدولة وبسر نفولها في المجتمع

نها الدولة الوطنية بدأ بأزمات التد،  نناقش في هلا االسرررررررررررررت تا  االزمات التي تعاني م  
ال،ارجي في عملية البناء وكلا المتغير الدا،لي المتمث  في دسررترة الفكر االبوإل اللإل انعك  
على مسرررألة التنمية السرررياسرررية واالقتلرررادية للدولة، وكلا المع رررتت ا منية التي تعاني منها 

لة ج في فترة زمنية محددة بمرحلا كل،الرررررررررررررة بتطور التهديدات التتماثلية في هله الدو  وه
 .2020و 2011لفية مع التركيز على الفترة الزمنية ما بين ا 
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األبوّية في الّتأسيس المختّل الّدولة الوطنّية الحديثة: تجّليات 

  والمشروعّية الممتنعة
The modern nation-state: the manifestations of patriarchy in the 

dysfunctional establishment and the abstaining legitimacy 
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ينصرف اهتمامنا في هذه المقاربة إلى   
تجويد الّنظر في بعض إشكاليات الّدولة 
الوطنّية. وسنّتخذ مفهوم األبوية 
)البطرياركية( واألبوّية المستحدثة مدخال 
منهجّيا نحاول به تفكيك األسس التي 
نهضت عليها، وتمحيص مصادر 
المشروعّية التي تستند إليها، للوقوف على 

لّنزعة األبوّية الثاوية في هذين تجّليات   ا
المستويْين: األسس ومطلب المشروعّية. 
تلك األبوّية المستحدثة التي نفترض في هذا 
البحث أّنها الّسبب الّرئيس لكّل المشاكل 
والّصعوبات التي تعصف بكيان الّدولة 
الوطنّية الحديثة في حاضرها ومستقبلها. 

The target of this article is to better 

investigate some of the problems of 

the national state. We will consider 

the concept of patriarchy and that of 

neo-patriarchy as a methodological 

approach by which we try to 

dismantle the foundations on which it 

was founded, and examine the sources 

of legitimacy on which it is based, in 

order to identify the manifestations of 

patriarchal tendency entrenched in 

these two levels: the foundations and 

the demand for legitimacy. That neo-

patriarchy, which we assume in this 

research, is the main cause of all the 

problems and difficulties that plague 

the entity of the modern nation-state 

in its present and future. This is the 

problematic of the research, its major 

hypothesis and challenge. 
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برى كوهذه هي إشكالّية البحث وفرضّيته ال
 ورهانه.

وسيكون ُوْكُدنا في هذه المقاربة هو بيان 
آليات اشتغال الّسلطة واستراتيجيات الّتوازن 

من خالل توظيف القيم  …والّضغط 
والممارسات المرتبطة بالّنزعة  والتصّورات

األبوّية بعد نقلها من بنية صغرى هي األسرة 
إلى بنية كبرى هي الّدولة، وفي ضوء الواقع 

والتأّثر بشروط اللحظة الحضارّية  العالمي
الموسومة بالتبعّية بالّنسبة إلى الّدولة 
الوطنّية. وهو ما أنتج ما يسّمىه بعضهم 
باألبوّية المستحدثة المجافية لكّل توّجه لبناء 
دولة حديثة تقوم على الّديمقراطية والمساواة 
ومفهوم المواطنة والّتداول الّسلمي على 

 قانون.الّسلطة واحترام ال
الكلمات المفاتيح: األبوّية، األبوّية 
المستحدثة، الّدولة الوطنّية، األسس، 
  المشروعّية.

Our focus will be to explain the 

mechanisms of the operation of power 

and the strategies of balance and 

pressure. This will occur through the 

employment of values, perceptions 

and practices associated with 

patriarchy after transferring it from a 

micro-structure that is the family to a 

macro-structure that is the state and in 

light of the global reality and being 

influenced by the conditions of the 

civilizational moment marked by the 

dependence of the national state. This 

resulted in what some call neo-

patriarchy, abhorrent to any tendency 

to build a modern state based on 

democracy, equality, the concept of 

citizenship, the peaceful transfer of 

power and respect for the law. 

 

Keywords: patriarchy, neo-

patriarchy, the nation-state, 

foundations, legitimacy. 
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 مدخل
يترّكز الّنظر في هذه المقاربة على تفكيك بعض األسس التي تقوم عليها الدولة العربية   

المسّماة "دولة وطنّية". والّتسمية ذات طابع تمييزّي، إذ تفصل بين مرحلتين في الحديثة 
الحكم: المرحلة االستعمارّية التي كان الحكم فيها لألجنبّي المستعمر، ومرحلة االستقالل 
التي توّلت فيها الّنخب المحّلّية مهّمة قيادة الّدولة والمجتمع، مع ما صحب هذا الّتحّول 

اقتصادّية واجتماعّية وسياسّية... وما شهدته هذه المرحلة، منذ بداياتها،  من اختيارات
من بحث عن مشروعّية جديدة للحكم، ومن تصّورات لعالقة الحاكم بالمحكوم، والدولة 

وصورة للفرد/المواطن. وال شّك أّن كّل ذلك  ،بالمجتمع، وشكل/أشكال ممارسة السلطة
قدر جرى تحت إكراهات فرضها الواقع الّدولّي، وأخرى مأتاها الموروث الّسلطاني القديم 

 الخ... 
وننطلق في هذا البحث من فرضّية كبرى، سنحاول إثباتها، مفاُدها أّن الّسمة الغالبة   

يدًة، )بطريركي(، وأّن لهذه الّسمة تجّلياٍت عد على نظام الدّولة الوطنّية هو الّنظام األبويّ 
سنكتفي برصدها في مستوْيين: مستوى التأسيس، ومستوى مطلب المشروعّية. وبناء 
على ذلك فحضور مفهوم األبوّية سيكون ذا طابع منهجّي إجرائّي، نحاول به تفكيك 

 لخلل فيها.ومواطن اميكانيزمات الّسلطة في الّدولة الوطنّية سبيال للوقوف على أعطابها 
مستعار. وقد ورد المعنى األّول في  ثانٍ ، ومعنى ولألبوّية معنيان: معنى أّول حقيقيّ 
لطة قوية س ولرّبهامن النوع األبوي.  هي األسرةإّن "تعريف الموسوعية العالمّية كاآلتي: 

يما يتعلق حقيقية ف منزلّيةعلى النساء واألطفال؛ حتى أنه يمارس عليهم سلطة قضائية 
رقة التي )زنا المرأة، سوء سلوك الفتاة، الس ممتلكاتهشرفه أو  تمّس  باألفعال السيئة التي
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. وما يسترعي االنتباه هو إقرار وجود فعل سلطة وتعيين لصاحبها  1"ترتكبها الزوجة(
 )رّب األسرة( ولمن يخضع لها )الّنساء واألطفال( ولمجال فعلها )منزل( وموضوعها

(، فقد خطا خطوة La Rousse)ردع األفعال السيئة(. أّما تعريف معجم الروس )
إضافّية تمّثلت في توسيع مجاالت الّسلطة األبوّية، والّتشديد على دور التقابل الجندرّي 

كال شكل من أشفي تحديد تموقع الرجل والمرأة من الّسلطة. جاء في المعجم: "األبوّية "
ادية لطة في المجاالت السياسية واالقتصي يمارس فيه الرجل السّ التنظيم االجتماعي الذ

 .2"ةبالمرأمقارنة والدينية، أو يكون له الدور المهيمن داخل األسرة، 
 ولئن كان مدار األبوّية في معناها األّولي على بنية صغرى داخل المجتمع هي البنية  

، فإّن المعنى االستعاري قد نقل المفهوم من تلك البنية الصغرى إلى بنية أكبر العائلّية
هي بنية المجتمع والّدولة، ولم تكن عملّية الّنقل تلك عملّية بسيطة تّم فيها تحّول 
ممارسات وبنى ذهنّية وعالقات قّوة... من فضاء إلى آخر فحسب، بل وقع نوع من 

جديد، وهو ما أنتج صورة جديدة، وأضاف أبعادا الّتفاعل بين المفهوم ومجاله ال
ن احتفظ بكّل ما هو أساسّي فيه. وهكذا  وخصائص لم تكن له في الفضاء األّول، وا 

بوّي أاستوجب األمر فضل تدقيق في مستوى الّتسمية والتعيين، فبتنا نتحّدث عن نظام 
فهوم ميز هذا الم"ما ي عّرفه أحد أكثر الباحثين العرب اهتماما به بقوله:مستحدث، 

]األبوية المستحدثة[، كما استعملته في هذا البحث، هو ازدواجيته النظرية. إنه يشير 
إلى نظامين مترابطين ال إلى نظام واحد، النظام األبوي التقليدي أو القديم، والنظام 

                                                 

patriarcale/-https://www.universalis.fr/encyclopedie/societe - 1 
 2-https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/patriarcat/58689  
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األبوي الجديد أو المستحدث )...( هو خليط غير متمازج من القديم والحديث، من 
 .3والمعاصر: نظام غريب يختلف عن أي نظام آخر"التراثي 

وال شّك في أّن الّسمة األهّم لهذا التركيب الهجين هي الّتنافر، لذلك فال غرابة أن   
مستوى  يفيكون غيَر منتج وال خاّلق. ويكفي للتأّكد من ذلك أن نستعرض تقابَلهما 

المقارنة على المجاالت (، وسنقتصر في هذه épistémèالنظام الفكرّي )اإلبستيمي 
اآلتية: الحقيقة والّلغة والّسلطة والعالقات االجتماعّية والمعرفة والبنية االجتماعية، على 

 الّنحو اآلتي:
من وجهة  غةلّ ال. و دينية مجازيةف األبوّيةأّما نظيرتها  ،نقدية عمليةّية الحداث الحقيقةف  

 ديمقراطية داثةالحلدى لطة السّ . و األبويّ ام ، ولكّنها بيانّية في الّنظتحليلية الحداثة نظر
في  جتماعيةالعالقات اال. وتّتخذ أبوّية مستحدثة ، فهياألبويّ  ، أّما في الّسياقاشتراكية
ّي لحداثا في التصّور المعرفة. و عمودّيةف األبوّية ا، أّما عندأفقيّ طابعا  يّ الحداث األفق

ابل البنية وفي مق األبوّي.وعلى األسطورة والمعتقد في الّنظام  ،عقلوال فكرال قائمة على
الطبقّية التي يقوم عليها المجتمع الحداثي، أي على أساس روابط تستند إلى الموقع من 
أسلوب اإلنتاج، ينتظم المجتمع األبوّي على أسس نظام القرابة، والعالقات الّدموّية 

 .4رّية وطائفّيةالمعطاة سلفا، أي في بنى عائلّية وعشائ
                                                 

شكالية تخّلف المجتمع العربي، تر. محمد شريح، بيروت، مركز  -3  هشام شرابي، النظام األبوي وا 
"يشير مفهوم النظام األبوي  . انظر كذلك قوله:15ص  1993، 2دراسات الوحدة العربية، ط

بنى كبرى )المجتمع، الدولة، االقتصاد( وبنى صغرى )العائلة أو المستحدث على السواء إلى 
الشخصية الفردية(. وتاريخيا تستمّد ظاهرة النظام األبوي المستحدث معناها من تعبيرين أو واقعين 

 . المرجع نفسه.21ص  يؤلفان بنيتها الماّدية، هما الحداثة والنظام األبوي".
 )بتصرف(. 36ص  ،نفسهمرجع ال -4 
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ّتخذ المجتمع السياسي غالبا ما يومن المّسلمات الّرائجة في الفكر السياسي الحديث أّن 
ا يتشّكل في جميعه، و وقيمه ومواضعاته المجتمعبنية صورة تعكس بشكل مرآوي تقريبا 

هي األسرة.  تقول المؤرخة األمريكية غيردا ليرنر )ت. و نواة هذا المجتمع األساسّية 
: "ظهر النظام األبوي في شكله األقدم في شكل الدولة القديمة. في هذا المعنى (2013

وكانت الوحدة األساسية لتنظيمه هي األسرة األبوية التي وّلدت باستمرار قواعدها وقيمها، 
النظام األبوي في القيم والعادات والقوانين واألدوار  قد جّسد نظام الّسلطةو  5".اوعّبرت عنه

 لعامّ ا إلى استعارات رائجة ساهمت في البناء الثقافي ذلك الّتجسيد اعّية، وامتدّ االجتم
  التفسيري.ّ و  الّذهني والنسق

ريطانيا بومن تنّوع البنى والقيم واألنساق توّلد تنّوٌع في أسس انبثاق األمم، من ذلك أّن   
انبثقت و منبثقة من رحم الدولة، ف أّما األمة الفرنسيةمن المجتمع المدني،  قد انبثقتأمة 
روث ة منبثقة من المو أمّ فألمانيا أّما الواليات المتحدة األمريكية من االتحاد الطوعي. أّمة 

  .6الثقافي والعرقي
وقياسا على ذلك فإّن الدولة الوطنّية العربّية المعاصرة قد ولدت والدة هجينة جمعت،    

مكن ، ورافد غربّي وسمها بالتبعّية، وهكذا يفي غير تناسق، بين موروث سلطانّي أبويّ 
القول إّن الدولة العربية الوطنّية هي خالصة نظام أبوّي مستحدث عّرفه هشام شرابي 

                                                 

غيردا ليرنر، نشأة النظام األبوي، تر. أسامة إسبر، مرا. بولس وهبه، بيروت، المنظمة العربية   -5 
 413. ص 2013للترجمة، 

ريتشارد مينش، األمة والمواطنة في عصر العولمة، )من روابط وهويات قومية إلى أخرى  -6 
. 1عامة السورية للكتاب، طلة(، تر. عباس عباس، مرا. علي خليل، دمشق، منشورات الهيئة المتحوّ 

(، 89-67(، ص66-41(، )ص ص40-17ظر الفصول على التوالي: )ص ص . ان2010
 (.177-91ص ص )
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"من المستحيل التعّرف إلى فهم دقيق لتصّور الّنظام األبوي المستحدث دون بقوله: 
. وبدل ظهور نمط 7والتبعّية"ابقين له، أي األبوّية ين والسّ منيّ ه الّض التعّرف إلى تعبيريْ 

طبقة  ،ةالية، برزت، في ظل التبعيّ ضح فيها طبقتان بورجوازية وعمّ تتّ  إنتاج رأسماليّ 
وهكذا يحكم شرابي على  .8"البورجوازية الصغيرة األبوية المستحدثة" هجينة هي طبقة

تجربة الّتحديث العربّية بالُهجنة استنادا إلى معطى داخلي موروث هو األبوّية، وآخر 
ث في ظل "إن التحديخارجّي وافد هو االمبريالّية وهيمنتها االستعمارّية، يقول شرابي: 

مط نبنيته األبوية، وعالقاتها الخاضعة لهيمنة االستعمار واالمبريالية لم يكن سوى 
سم األثر الّسلبّي الحا أنّ أن شرابي يؤّكد ت والاّلف .9تحديث هجين: نتج منه أبوية "محّدثة"

للعامل الخارجي على وجه الّتخصيص في "حرف" الّدولة الوطنّية عن وظائفها الطبيعّية، 
وجعلها أجنبّية ال تحظى بتعاطف المحكومين، ورّبما يعود ذلك إلى فاعلّية اآلليات 

المستلهمة من الدولة الغربّية الحديثة، ولكْن مع تغيير وظائفها وأهدافها األصلّية. الحديثة 
"اشتملت بنية الدولة الحاكمة على رعوية االستعمار والجهاز البيروقراطي  يقول شرابي:

للدولة الحديثة، فنصبت نفسها مكان المجتمع وأنجزت وظائفه، وبالنسبة إلى المواطنين 
ولعّله للسبب ذاته قد رأى فيها برهان غليون كيانا  .10مفروضا عليهم" كانت كيانا خارجيا

ال  ،دتهمح الناس وأفئارو أ يطلب أن ُيعبد، حين أباح لنفسه )يعني هذا الكيان( أن يحكم

                                                 

شكالية تخّلف المجتمع العربي، مرجع سابق، ص -7   .22هشام شرابي، النظام األبوي وا 
 .23المرجع نفسه، ص  -8 
 85المرجع نفسه، ص  -9 
 87المرجع نفسه، ص  -10 
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وعلى عكس ما تتبّناه كثير من الكتابات  .11مع أجسادهم وعقولهم ومصالحهم أن يتعامل
وعصرنة نجحت أو فشلت بهذا القدر أو  المعاصرة من حديث عن محاوالت تحديث

ما تّم فعال هو تحديث زائف أو "ال تحديث"، ذلك  أنّ القول  ذاك، فإّن شرابي يذهب إلى
أّنه كان مجّرد ترسيخ لألبوّية الموروثة، وتوليد أبوّية مستحدثة بشروط معاصرة. يقول 

م يجر ئة عام األخيرة ل"بنى النظام األبوي في المجتمع العربي على مدى الما شرابي: إنّ 
 .12تبديلها أو تحديثها، بل إّنها ترّسخت وتعّززت كأشكال "محّدثة" مزّيفة"

 فماهي تجّليات تلك األبوّية المستحدثة في مستوى تأسيس الّدولة الوطنّية؟
I-  المستحدثةالتأسيس وتجّليات األبوّية 

أّن الّدولة العربّية الحديثة ليست متماثلة في بناها وأنظمتها ينبغي التأكيد بداية،    
ولة الخليفّية دّ ال موروثاتمثقلة بوأسسها وتصّوراتها ومصادر مشروعيتها الخ... ذلك أّنها 

لك بصورة الّدولة الغربّية الحديثة، وتعاني جّراء ذ ،في اآلن ذاته ،اإلمبراطورية، ومفتونة
، هيو  سات، وهي أزمة ترتقي إلى درجة المحنة.من أزمة في المفاهيم والبنى والمؤسّ 

مية تيارات القو ، ومنها الهاكيانمتجاوزة لاإليديولوجيات التعاني من مأزق  إلى ذلك،
ستعمار، د واقع التجزئة الذي فرضه االالتي تراها دولة إقليمّية ُمدانة ألّنها تجسّ  الوحدوية

تي تقفز التيارات اإلسالمّية المثُلها و ويسعى إلى المحافظة عليه بكّل أشكال والوسائل، 
عليها طلبا لدولة المسلمين الواحدة )الخالفة(، فضال عن األطروحات األممّية الماركسّية: 

ية، ت من الخالفة واإلمامة الشرع"ورثنا شذرايقول عبد هللا العروي:  دولة البروليتاريا.
                                                 

، 2ن غليون، نقد السياسة، الدولة والدين، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبرها -11 
 172.ص 1993

شكالية تخّلف المجتمع العربي، مرجع سابق، ص  -12   .22هشام شرابي، النظام األبوي وا 



 حامدي د. امبارك    األبوّية في الّتأسيس المختّل والمشروعّية الممتنعةالّدولة الوطنّية الحديثة: تجّليات 

 2021ث والدراسات االجتماعية واإلنسانية            أكتوبر المركز الدولي لألبحا

9 

 

أهمها الماركسية، استوردناها من  توتتساكن معها اليوم في مجالنا الفكري طوبويا
 .13الغرب، لكن الطوبى المهيمنة نسبيا على األذهان تمثل حاليا الدولة العربية الكبرى"

مونها عن ضجميعا في شكلها وم هذه الطوباويات المتساكنة إّنما تعّبر نّ أفي  شكّ وال 
ن بوسائل ومفاهيم جديدة، وال أدلَّ على ذلك  ضرب من الوصاية، أي عن نزعة أبوّية وا 

: الحزب القائد، حزب الّطليعة، الجماعة الحزب الواحدمن أّنها جميع تؤمن بفكرة 
يترجم عن ذهنّية أبوّية ولو على سبيل استعاري،  اسياسيّ  امعجمالمؤمنة... وتستخدم 

لتونسية األسرة ا بناتي، ،أبنائي مفردات من قبيل: اإلخوة المواطنون،ويتجّلى ذلك في 
...، وقرى أطفال بورقيبة )وهي تجمعات سكنية  فالن بابااألخ القائد، أو المصرية، 

يم مفاهوهي  ...تابعة لوزارة المرأة، ويجمع فيها األطفال الفقراء، األيتام مّمن ال سند لهم(
ديثة وقيمها، مثلما تجافي نمط العالقات المنشودة التي تربط تجافي تصّورات الّدولة الح

. 14بين األفراد داخل المجتمع، وفي عالقتهم بالسلطة الحاكمة القائمة على أساس الّتعاقد
 ،وشيئا فشيئا تتّم االستعاضة عن مؤسسات الدولة وقوانينها، ليصبح الحاكم هو الّدولة

رادته هي القانون.  وا 
أّن مفاهيم األخوة واألبّوة والعائلة هي مفاهيم ذات محموالت عاطفّية  وغنّي عن البيان  

تقطع الّطريق، بما تستدعيه إلى األذهان من معان ضمنّية، مثل ضرورة توقير األب 
واألخ األكبر، على كّل نقد أو اعتراض شأَن ما هو معروف ومتداول من أشكال للّتعامل 

                                                 

، ص 1981الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  -عبد هللا العروي، مفهوم الدولة، بيروت -13 
169 

   اآلباء الذين قادوا المرحلة األولى من الدولة الوطنيّة: بورفيبة،  -يكشف اسقراء خطابات الزعماء
 عبد الناصر، القذافي... تواتر هذه المفردات بصورة الفتة.

 Jacques, Rousseau, Du contrat social. Paris. –Jean                      انظر:         -14 

Flammarion. 1992 



 حامدي د. امبارك    األبوّية في الّتأسيس المختّل والمشروعّية الممتنعةالّدولة الوطنّية الحديثة: تجّليات 

 2021ث والدراسات االجتماعية واإلنسانية            أكتوبر المركز الدولي لألبحا

10 

 

لمواعظ جا ذتصوير في هذا الشاهد الذي يمّثل أنمو في المجتمعات القبلّية. ونجد له خير 
الّسلطانّية التي تكّثف الّذهنية األبوّية الموروثة، وقوامها ثنائّية: ملك/ رعّية، ووالد/ لد. 

"العالقة بين الّسلطان وبين الرعية قوّية، ألّنها  (: إنّ هـ414يقول أبو حّيان التوحيدي )
إلهّية، وهي أوشج من الّرحم التي تكون بين الوالد والولد، والملك والد كبير، كما أّن 
الوالد ملك صغير، وما يجب على الوالد في سياسة ولده من الرفق به، والحنّو عليه 

لى الولد من في طاعة والده  )...( والرّقة له، واجتالب المنفعة إليه، أكثر مّما يجب ع
  . 15كذلك الرعّية الشبيهة بالولد، وكذلك الملك الشبيه بالوالد"

هذا التصّور يقع على طرف نقيض من مفاهيم وتصّورات أرستها  نّ في أ وال شكّ    
قة "الدولة الحديثة والسياسة الحديثة ال عالممارسات الّدولة الحديثة. يقول برهان غليون: 

بالعاطفة والمودة واألخوة، ولكنها تنبع مباشرة من تحديد الدور والمكانة والوظيفة لها 
 .16والمسؤولية لكل فرد وكل طائفة وكل جماعة"

والحقيقة أّن تلك المفاهيم ليست مجانّية أو دون مفاعيل ملموسة في الواقع العيني، بل   
عبه في ّية يمنحها الحاكم لشتتّم ترجمُتها في صورة نفوذ مادّي ومعنوي وامتيازات عين

يد ثل عمصورة "إكرامّيات" ال بوصفها حقوقا ومستحّقات، وفي مناسبات ترتبط بشخصه 
 زواج ...الالميالد أو عيد العرش، أو 

                                                 

، تح. أحمد أمين وأحمد الّزين، بيروت، دار مكتبة 3أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع والمؤانسة، ج -15 

 .87الحياة، د.ت. ص

 174 برهان غليون، نقد السياسة، الدولة والدين، مرجع سابق، ص -16 
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ذا كانت الدولة في المنظور الماركسي     "هي دولة أقوى الطبقات، أي دولة الطبقة وا 
نمو "في طور من أطوار ال، استنادا إلى فلسفة في التاريخ ترى أّنه 17المهيمنة اقتصادّيا"

االقتصادي المرتبط، حتما، بانقسام المجتمع إلى طبقات، أصبحت الدولة ضرورة فرضها 
لتي ا، فإّن الدولة الوطنّية، بحكم بنيتها األبوّية المستحدثة، هي 18هذا االنقسام نفسه"

تبّرر لها ازيين، وتصنع "نخبتها" التي تدافع عنها و تصنع طبقتها من المستفيدين واالنته
إذا كانت  وبعبارة أخرى، .19"الدولة دائما مزامنة للفرد والمجتمع" ، من منطلق أنّ أيضا

ا من هي التي تصنع دولته ، وخاّصة في مرحلة الّرأسمالّية،يالطبقة في المجال الغرب
 .20"طبقتها"لتي تصنع منظور ماركسي، فإّن الّدولة في المجال العربي هي ا

 افرز دولتهت ما طبقةلّنافل القول في مجتمع أبوّي تابع، إّن يكون من ا وبهذا المعنى   
ناغم مع ، في تالمخصوصة خبةنتدب تلك النّ . بل غالبا ما تُ االتي تدافع عن مصالحه

مكن ي الّنظام األبوي المستحدث، على أسس القرابات الدموية والطائفّية، وعلى هذا الّنحو
فهم بعض األسباب التي جعلت الّدولة عاجزة هيكلّيا عن خلق ديناميكيات جديدة داخل 
المجتمع من شأنها تطوير العالقات وتحريرها من أشكالها الموروثة المتقادمة، وهو ما 

إن استمرار روابط العشيرة أو الوالء الطائفي في المجتمع األبوي أّكده شرابي في قوله: "
العائلة ] ّل على مدى االرتباط الوثيق بين األبوّية الحديثة واألشكال البدائيةالمستحدث يد

                                                 
17 - Friedrich Engles, L'origine de la famille, de la propriété privée et de 
l'État,eds. Sociales, 1962. p157.  

18-  p159 Ibid. 
 7مرجع سابق، ص عبد هللا العروي، مفهوم الدولة، -19 
ة، العربينزيه نصيف األيوبي، الدولة المركزية في مصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة  -20 
 14.ص 1989،
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والعشيرة والقبيلة والطائفة[، فلم تفلح المدينة أو المجتمع أو الدولة في تطوير أشكال 
اجتماعية قادرة على توليد ُبنى أصيلة بديلة. ولذا تبقى صلة القربى والتجاذب الديني 

 .21والء والتحالف"الخلفية األساسية لل
سار كان خالصة مقد  ُيظهر الّتحليل التاريخي أّن هيمنة نظام األبوّية المستحدثة  

تاريخّي منذ مرحلة الكفاح ضّد المستعمر وصوال إلى مرحلة االستقالل وما شهدته من 
جهود لتأسيس النظام الجديد وتوطيد أركانه. ففي مرحلة الكفاح كان هناك ميل إلى 

العاطفة الوطنّية الجماعّية في وجه األجنبّي. وحاولت دولة االستقالل، في استثمار 
مرحلة أولى، صهر الجماعات العرقية والطائفّية في بنية قومّية جامعة، وبسبب تعثرات 
كراهات التبعّية والخضوع لمفاعيل االستعمار الجديد، نكصت القيادات  مشاريع التنمية، وا 

ليا اهرة الذي ألحق المجتمع بالسلطة كالدولة المحدثنة والّص  وما لبث مفهومالسياسّية، "
الدولة  ـمفهوم[]أن استبدل ب تجابة طبيعية له ووسيلة وحيدة لتطبيقه،باعتباره اسوخلق، 

األقلوية، دولة النخبة المتنورة، سواء تماهت هذه النخبة مع الحزب الواحد، أو مع قبيلة 
. 22فة األكثر تفتحا وحداثة، أو االثنين معا"أو طائفة أضفت على نفسها صفة الطائ

السياسة -وهكذا "قاد الطموح لبناء الدولة القومية إلى تفريخ أكثر أنواع النظم االجتماعية
فال عجب، والحالة تلك، أن يرتّد الفرد  .23ميكانيكية وانحطاطا، وانعداما للحمة الوطنية"
مواجهة  ة( طلبا للحماية والّشعور باألمان فيإلى الّروابط األولّية )عائلّية، عشائرية، طائفيّ 

مكّونات المجتمع األخرى، بل في مواجهة الّدولة ذاتها التي تحّولت شيئا فشيئا إلى قّوة 

                                                 

شكالية تخّلف المجتمع العربي، مرجع سابق، ص ص  -21   48، 47هشام شرابي، النظام األبوي وا 
 196برهان غليون، نقد السياسة، الدولة والدين، مرجع سابق، ص  -22 
 197المرجع نفسه،.ص  -23 
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لى كيان خارجّي عنه. يقول شرابي:   "في المجتمع األبوي المستحدثقهر واغتراب، وا 
ة ال اعته، إذ أن الدوليجد المرء نفسه ضائعا متى انقطع عن عائلته وعشيرته أو جم

مكان هذه البنى األولية التي توفر الحماية له. وبالطبع فإن الدولة قوة  يمكن أن تحلّ 
  .24تدفعه إلى االغتراب وتضطهده"

ونتيجة لفشل الّدولة الوطنّية ذاك يزداد شعور الفرد في مجتمعات العالم الّثالث، ومنه   
مريضا أو عاطال عن العمل، ألّنه ال يتمّتع العالم العربي، بعدم األمان إذا ما وقع 

بضمان صّحّي، وال بضمان الوظيفة مثل نظيره األوروبّي الذي يسمح له ضمان الّدولة 
. وهكذا 25للّصحة والعمل بأن يستقّل عن عائلته وعن عصبّيات القرابة العشائرّية والقبلّية"

ي البنية الكبرى رة والقبيلة(، ثّم فتترّسخ سطوة األبوّية في البنية الصغرى )العائلة والعشي
 مطلقة هنا وهناك.سلطة "شرعّية" )الّدولة( في تعاضد بين البنيتين، لتشّكل 

والغريب أّن هذه الرّدة في مستوى البنى االجتماعّية والمفاهيم والممارسات، إّنما تتّم   
المستوى العالمي سمتها األبرز تجاوز المجاالت  فيفي ظّل تحّوالت عميقة كاسحة 

الجغرافّية والعرقية والّلغوّية والدينّية والطائفّية الضّيقة، بل تجاوز القومّية نفسها نحو 
فضاءات معولمة أرحب وأوسع أّيا تكن المآخذ عليها، والتحّفظات على أهدافها، المعلنة 

وى ا مستقاّل عن إرادات توظيفها من قبل القمنها والخفّية. ذلك أّنها تحمل بعدا موضوعيّ 
 Ritshard) المتحّكمة في مقّدرات العالم ومصالحه الكبرى. وقد رصد ريتشارد مينش

Minsh ) :جاءت الحداثة بدولة األمة بوصفها الوحدة االجتماعية هذه الحقيقة في قوله"

                                                 

شكالية تخّلف المجتمع العربي، مرجع سا -24   53بق، صهشام شرابي، النظام األبوي وا 
قضايا في نقد العقل الّديني، كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ تر. هاشم صالح، دار ن، كو محمد أر  - 25

 .217ص  .2000، بيروت/ لبنان، 2الطليعة، ط
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لى ة عة دولة األمّ التي توحد الناس )...( في بداية القرن الواحد والعشرين بدأت قدر 
مج االجتماعي تفقد مرتكزاتها. فنحن ننتقل إلى "العضوية ما فوق قومية" )...( الدّ 

واالقتصاد العولمي آخذ في تحطيم روابط التضامن، وتوسيع الفجوة بين الرابحين 
 .26والخاسرين من الحداثة ضمن إطار دولة األمة"

ذا كان بعُضهم يرّكز على التحليل البنيويّ    ل المتعّلق األنثروبولوجي في تفكيك الخل وا 
باألسس التكوينّية للدولة الوطنّية، فإّن كثيرا من الباحثين يتوّسلون الّتحليل الّتاريخي، 
فينتهون إلى نتائج مخالفة، للعوامل الخارجّية )االستعماري تخصيصا( الّدور األكبر 

مملوكية ة بين نمطين: السلطانية ال"إن الدولة العربية الحالية متأرجحفيها، يقول العروي: 
والتنظيمية العقلية. بل تبدي في الواقع مالمح النمطين معا. يكمن سبب التأرجح في 
الفجوة بين السياسة والمجتمع المدني، بين السلطة والنفوذ المادي أو األدبي، بين الدولة 

ة االستعمارية ركزتها اإلدار والفرد، تلك الفجوة الموروثة عن الدولة السلطانية القديمة والتي 
 .27األجنبية"

نخلص في هذا المستوى من البحث إلى أّن الّدولة الوطنّية قد نشأت نشأة هجينة، إذ   
تلّبست بها قيم وبنى موروثة صورتها األكثر تجريدا هي األبوّية المستعارة من بنية 

ة، ولكْن غربّية الحديثأصغر هي بنية األسرة، وبأخرى مستوردة من مبادئ وقيم الّدولة ال
في ظّل شروط حضارّية سمتها التبعّية والخضوع إلى األطماع االستعمارّية. فكانت 
خالصة هذا وذاك أبوّية مستحدثة شّلت كّل قدرة على تطوير العالقات وبنى السلطة 
واالجتماع. وهو ما يفّسر الّلجوء في نهاية المطاف إلى القمع المجّرد. ذلك القمع الذي 

                                                 

 .7ص  مرجع سابق،ريتشارد مينش، األمة والمواطنة في عصر العولمة،  -26 
 169، 168عبد هللا العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص ص  -27 
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زداد عنفا بسبب الفشل في إرساء شرعّية تحّقق لها المقبولّية من قبل المجتمع بمختلف سي
فئاته وقواه. ووقع الّتعبير عنه باالنصراف عملّيا إلى تبّني قيم وتصورات وعالقات ترّسخ 

 األبوّية واألبوّية المستحدثة.
 فما هي تجّليات تلك القيم والتصّورات في مستوى مطلب المشروعّية؟

II- تجّليات األبوّية في مطلب المشروعّية 

 جعلي مباشرة نوع من التقّصي الّنظري لما هو بالبحث في أسس المشروعّية المقصود  
 االمتثال يف القبول هذا الكاّفة. ويتجّسد من مقبولة سلطة الدولة تمارسها الّسلطة التي

 رؤساء نم المستوياتممثلو الدّولة في مختلف  يصدرها التي واألوامر للقوانين الطوعي
 يستمد لذيا المصدر"ووزراء ومسؤولين محّليين، وبعبارة أكثر تركيزا، إّنه البحث عن 

ن تشريع أو يتخذه م من يصدر بما والعمل ألمره االمتثال حق الحاكم أو القانون  منه
الشرعية تعني رصد العالقة القائمة بين  جاء في الموسوعة السياسية أنّ و  .28تدبير"

صاحب السلطة وأفراد الشعب، من جهة مدى موافقة اختيارات السلطة الحاكمة ونهجها 
السياسي في الحكم مع مصالح للمواطنين وقيمهم االجتماعية، بما يؤدي إلى الرضا، 

 .29فالقبول الطوعي لتلك السلطة
ن قائل واشتراكية وديمقراطيات اجتماعّية، وبياختلفت النظريات الحديثة بين ليبرالية   
الّشرعّية تكمن في تحقيق الّرخاء واألمن )الليبرالّية( أو في مطابقة الحكم والقوانين إّن 

                                                 
)بيروت: دار المغرب اإلسالمي  5عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ط - 28

 .213( ص 1993
، عمان، المؤسسة العربية للّدراسات والنشر، 3عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسيىة، ج -29 
 451، ص 1993، 2ط
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تكمن وبين القول إّن  ،30في ضرب من الّتعاقد االجتماعي مع قيم المجتمع المشتركة
في التزام القانون، ومنها ما يجمع بين ذلك كّله، شأَن نظرّية عالم االجتماع األسكتلندي 

 في قوله:  Marclver Morrison Robert( 1970)ت  إيفر مريسون  روبرت ماك
 طابقأّن الّسلطة الحاكمة تتصّرف بصور تغالبية المجتمع حين تجد  قالشرعية تتحقّ  إنّ 

ويحفظ  ،يحفظ للمجتمع تماسكه واستقرارهوعلى نحو  األساسية للمجتمع، القيم والمصالح
 .31أمنه ورفاهه

ومّما يقع أيضا في دائرة الّتنظيرات الحديثة لشرعّية السلطة، جمُع بعضهم بين التزام    
-القانون )العدل والمساواة أمام القانون(، وشكل إدارة الّسلطة وممارستها )ديمقراطّية

و ما يسمح لها باحتكار العنف واإلكراه ضمن الشروط السابقة. يقول بول ليبرالية(، وه
يكفينا أن تظهر الدولة األكثر شهرة، واألكثر عداًل، واألكثر ديمقراطية، واألكثر "ريكور: 

بين الشرعية والعنف، أي كقوة معنوّية للفرض، وقوة ماّدّية  تأليفليبرالية، على أنها 
لتي انتهى إليها أحد كبار الباحثين في مشروعّية ممارسة وهي الخالصة ا .32لإلكراه"

                                                 

 30-Jacques, Rousseau, Du contrat social. Paris. Flammarion. –Jean  
               انظر:   1992

ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، األردن، دار  -31 
 المجدالوي للنشر

. ، )تمارتن ليبستسيمور بقول عالم االجتماع ااألمريكي  ذلكقارن  .177ص  2661والتوزيع،
قدرة النظام السياسي على إرساء اعتقاد صلب بأّن المؤسسات  أن مصطلح الشرعّية يعنيب( 2006

 ,Seymour Martin Lipset   القائمة هي األكثر انسجاما مع المجتمع وبناه وتطلعاته
L’homme et la politique,Tra. Guy et Gerarad, Paris. 1960  . 

Paul Ricœur, Histoire et vérité, Editions du Seuil, 1995. p274 - 32 
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ال "الّدولة للعنف واحتكاره. ويعتبر أّن ذلك مّما ينفرد به عصُرنا الحديث، وذلك بأّنه 
سمح للمجموعات وال لألفراد باللجوء إلى العنف إاّل بالقدر الذي تسمح به الّدولة، وهكذا يُ 

 .33ه يستمّد الحق في ممارسة العنف"تصبح الّدولة المصدر الوحيد الذي من
وخلص أحد الباحثين العرب إلى إجمال مصادر المشروعّية الممكنة في ثالثة، وهي 

 كاآلتي:  
 ويعني الّنظر إلى حدود التزام الدستور والقانون فيأو القانوني،  الدستوري البعد ا-أ

 .السلطة وممارستهاطريقة الوصول إلى 
برجال الّسلطة، وحدود مدى اقتناع المحكومين  به مراقبة قصدوي:  بعد التمثيليّ ال-ب

 القابلّية بهم ممّثلين عن أفراد الّشعب. 
 .34النتظارات الناسبمدى إنجاز السلطة وهو بعد يتعّلق  :ي اإلنجاز  البعد-ج

و نظرّيا، وتتمّتع تكتسب مشروعيتها ول ولةالدّ وفي الّدولة السلطانّية التراثّية نفُسها لم تكن 
إال بخضوعها للشرع وأخذها بما هو قانون فوق الدولة " بالتالي بقدر من قبول األهالي،

  .35والمجتمع معا، أي بما هو قانون إلهي ومقّدس"

                                                 
33  -Max Weber, Le savant et la politique, préface de Raymond Aron, 
2ème Ed. Paris.1963. p125. 

تأثير التحوالت في النظام الدولي على النظم السياسية عبد العظيم محمود حنفي محمود،  -34 
 :العربية
 2002ر، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، يفي قضية الشرعية" رسالة ماجست دراسة
 35، ص

 .170برهان غليون، نقد السياسة، الدولة والدين، مرجع سابق،.ص  -35 
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والمالحظ أّن الدولة الوطنّية لم تلجأ للوهلة األولى، وهي تلتمس ركائز مشروعّيتها،    
 إلى وضع اإلسالم االجتماعيكما كانت تفعل حركات اإلصالح في التاريخ اإلسالمي، 
طرة واّدعاء العودة إلى دين الف ،الواقعي التاريخي في مستوى اإلسالم المعياري المثاليّ 

إذ "اإلسالم في الوعي اإلسالمي هو األصل المطلق، واالنحراف،  بعد أن عّم التقليد
ولذا أقيمت مرادفة بين اإلسالم و"الفطرة"، وهو ما تعنيه القضية التالية التي أصبح 
مسلما بها من قبل سائر مفكري اإلسالم )باستثناء الفالسفة( وهي "اإلسالم دين 

ا فعال أتيحت لهشروعّية حديثة. وقد بل سعت، في مرحلة أولى، إلى بلورة م .36الفطرة""
بعض مصادر الشرعّية الحديثة، كالّنهوض بعدد من الوظائف االجتماعّية والقانونّية، 
غير أّن ذلك لم يدم طويال، إذ ظّلت شرعّيتها "مجروحة" في عين نفسها وعيون منتقديها 

مارية، عة استععلى الّسواء، فقد ُوجد من منتقديها من ظّل ينظر إليها على أّنه صني
واألدهى أّن الماسكين بالّسلطة أنفسهم كثيرا ما تبّنوا هذه اإليديولوجيا )القومية واإلسالمية 

جهز الدولة "توالماركسية بدرجة أقّل(. ويعّبر عبد هللا العروي عن هذه الظاهرة بقوله: 
ّل هذه اّل أن كإ-هذا هو مجال اجتماعيات الدولة–اإلقليمّية البالد: تعّلم، تشّغل، تنّظم 

اإلنجازات ال تكسبها والء وال تنشئ إجماعا حولها، خاصة إذا كانت دعايتها تعيد 
ومن  .37رى"ة الكبباستمرار إلى الذاكرة أنها مرحلة فقط على طريق تحقيق الدولة العربيّ 

هنا، من هذا اإلحساس بنقص المشروعّية، ارتّدت الّدولة الوطنّية إلى التماس المشروعّية 
موروثة الجاهزة واستثمارها لتحقيق قدر من االعتراف واالستقرار. أعني نظام األبوّية، ال

                                                 
الدار البيضاء المركز الثقافى العربى، بيروت، دار التنوير، علي أومليل، اإلصالحية العربية،  - 36

 .15ص  1985ولى، الطبعة األ
 .169عبد هللا العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص  -37 
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واألبوّية المستحدثة على وجه الّتحديد. وهكذا باتت الّشخصية الكارزمّية، وشخصّية 
القائد المعّلم، والقائد الّضرورة، والزعيم الملهم الخ... الذي يستبطن عالقة األب بعائلته 

الّزوحة( وحدها كافية لتَهَب صاحب الّسلطة إحساسا بالمشروعّية. وينطبق ذلك )األبناء، 
خاّصة على الدولة الوطنّية ذات التوّجه الوطني القطري، أو تلك التي تتبّنى أطروحات 
قومّية وحدوّية. ويترّسخ ذلك اإلحساس بما تصنعه الّدعاية السياسية للزعيم، وما تنسبه 

مر في الماضي، أو بما يبديه من عداء لقوى الهيمنة العالمّية، له من معارك ضّد المستع
 م السياسيالنظايظهره في صورة األب الحامي ألبنائه. يقول الباحث إبراهيم الحيدري: 

ب ه "األنّ أى بويا يطرح الحاكم نفسه فيه علأشرعيته من كونه نظاما قرابيا  يستمدّ " العربي
ه، وعليهم جميعا واجب تقديم الطاعة والوالء ؤ بناأفراد الشعب هم أن جميع أالقائد" و 

 .38"هبنائه الوالء المطلق لأب القائد " من والخضوع له دوما، وفي ذات الوقت ينتظر "األ
وال تختلف الّنظم الوطنّية التي تعتمد الّدين مصدرا لمشروعيتها عن النظم "العلمانّية"، 

بوّية، بالرغم من أّن اإلسالم قد جاء بمفهوم إذ تحّول الّدين ذاته إلى أداة موّلدة لسلطة أ
األّمة بديال من مفهوم العشيرة والقبيلة، ووسم عاصمته بـ "المدينة" بكّل ما تحيل عليه 
األلف والاّلم االستغراقية )الجنسية( من إطالق، وذلك في مقابل معاداة البداوة واعتبارها 

دانة العصبية القبيلة باعتبارها "دعوى  ريخي جاهلية". إالّ أّن األمر في اإلسالم الّتارّدة، وا 
قد اّتخذ مجرى مغايرا إلسالم الرسالة. وقد عّبر برهان غليون عن االختالف البّين بين 
الّسلطتين المدنّية الحديثة واألبوّية القديمة المتجّددة. وهو اختالف يتّم تكثيفه، في رأيه، 

                                                 

العدد: -مدنالحوار المتالنظام األبوي/البطريركي وتشكيل الشخصية العربية، إبراهيم الحيدري،  -38 
-المحور: الفلسفة، علم النفس، وعلم االجتماع- 17:06 - 15/ 3881-2012/10

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=328342 
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https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3881
https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=158
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منطق األخوة الذي يحكم ف"أخرى. في مفهومي "األخ" من جهة و"السّيد" من جهة 
 لطة أبوية )أو أخوية، إذ ليست هذهكسالنموذج الديني ينتج بصورة طبيعية السلطة 

لدولة ا فة للسلطة األبوية( )...( وبالعكس، تستمدّ األخيرة إال إحدى التنويعات المخفّ 
حرار متميزين اد أدة والشكلية بين أفر تها من منطق القانون، أي المساواة المحدّ السياسية قوّ 

يد تماما لقب السّ ق االسم بها تحقّ يادة المشتركة. إنّ فيما بينهم ال تجمع بينهم إال رابطة السّ 
ويترّتب عن اختالف نسق العالقات  .39ينية تسمه بسمة األخوة"مثلما كانت الفلسفة الدّ 

في  ، ويبدو ذلك االختالف يّتصل بمنازل األفراد بين األخّوة و"الّسيادة" اختالف أبعدُ 
ظاهره لصالح السياسة الّدينّية الّداعية إلى المساواة بين األفراد من منطلق األخّوة 
والّتضامن األخوّي، وهو خطاب من شأنه مساعدة الّسلطة على كسب مزيد من الّشرعّية، 

الّ أّن الّظاهر إ في مقابل سياسة الّتمايز )وهو غير الّتمييز( التي تنتهجها الّدولة الحديثة،
إذا كانت سياسة الدين هي نفي التمايز وتأكيد وحدة البشرية غير الباطن، يقول غليون: 

ورفض التمايز إال على أساس التقوى والصالح واالستقامة والزهد في مباهج الحياة 
 ديثة قد جاءت لتؤكد مشروعية التمايز على أساس الكفاءة والعملحالدولة ال الدنيا... فإنّ 

 .40والمسؤولية والدور والوظيفة حسب الجهد والفاعلية
وُيالحظ أّن انغراس مفهوم األخّوة )واألبوّية( في الوعي الجمعي من العمق والّتأثير    

، في سياق "ثورّي" من 2014بحيث لم يسلم من كتبوا دستور الجمهورّية التونسية لسنة 
ى مفهوم المواطنة وعلى مدنّية رغم إلحاحهم في كثير من الفصول عل ،التخّلص منه

الدولة وطابعها الحديث، ويعود ذلك في رأينا إلى ما يهبه المصطلح من مشروعّية 
                                                 

 .173ص  برهان غليون، نقد السياسة، الدولة والدين، مرجع سابق، -39 
 .174ص  المرجع نفسه، -40 
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ومقبولّية للحّكام الجدد، ولما يّتخذونه من إجراءات، فضال عن تأثير المرحعّية التراثّية 
في توطئة . فقد ورد للفاعل الّسياسي األقوى بعد "الثورة"، نعني حزب حركة النهضة

ائمة على "الوحدة الوطنية القتأكيد: لالّدستور في سياق بيان العالقة بين أفراد المجتمع 
 . 41والتكافل والعدالة االجتماعية" األّخوةالمواطنة و

ويلحق باألخوّة لقُب المشيخة باعتباره رمزا للنظام األبوّي، وهيموصولة بالعشيرة    
والقبيلة، وبتأكيد أهمية التقّدم في السّن في إضفاء الّشرعية على الّسلطة والنفوذ، عبر 
فرض االحترام والتقدير والتزام الطاعة، بناء على أّن التقّدم في السّن مؤّشر على امتالك 

مَة وبعَد الّنظر نتيجة لسعة التجارب وكثرتها. وهنا تلتقي البنية الّذهنية صاحبه الحك
الموسومة باألبوّية بنمط العيش البدوي من جهة، وبالّطابع الّشفوي للمعرفة والثقافة 
الّسائدتين من جهة أخرى. على أّن لقب "الشيخ" قد تداخل فيه القبلّي والعشائري البدوّي، 

عضا من بويلّخص أحد الباحثين هنية أبوّية قائمة على الوصاية. وكالهما يكّرس بنية ذ
تمتد جذور النظام االبوي العربي الى النظام القبلي الذي يقوم على هذه الّسمات بقوله: "

صلة الدم والقربى والعصبية القبلية، وتكون من شروط تاريخية وجغرافية وثقافية وذلك 
لحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية عن عن طريق سيطرة الثقافة البدوية على ا

قوم ي دارتها كتنظيم اجتماعيّ ا  طريق نظام القبيلة )المشيخة( الذي كان بديال للدولة و 
ولم تتلّبس األبوّية المستحدثة، في سياق مطلب المشروعّية،  .42"ةعلى العالقات العشائريّ 

الحّكام إلى  تجّلى في سعي بعضبالبداوة والقبلّية فحسب، بل تلّبست كذلك بالّدين، وي

                                                 

 - المسلمين اإلخوانريّا إلى حركة تباه إلى أّن حركة النهضة تنتمي فكهّم االنمن الم. 

 (التشديد مّنا) .2. التوطئة ص 2014جانفي  26دستور الجمهورية التونسية،  -41 
 النظام األبوي/البطريركي وتشكيل الشخصية العربية، مرجع سابق.إبراهيم الحيدري،  -42 
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لى الّساللة النبوّية )المغرب( تأكيدا  اّدعاء االنتساب إلى الّساللة الهاشمّية )األردن(، وا 
 .للوصاية األبوّية التي تزيدها القداسة رسوخا

على هذا الّنحو دأبت سلطة الّدولة الوطنّية على تشريع طاعتها، وتبرير هيمنتها على    
قنا عه بضرورة تلك الّطاعة، وتسويغ تلك الهيمنة، وحتى االضطهاد )الذي يأخذ الفرد، وا 

تسميات أخرى كاإلصالح والتأديب(، ورفض الّنقد واالعتراض، تماما كما هو الّشأن 
ي مستواها األبوّية ف بين األب وابنه، أو الّزوج وزوجته الخ... وهكذا تتناظر الصورتان:

بطة القرابة، واألبوّية المستحدثة في مستوها المجازي الحقيقي األّول الُمنبني على را
االستعاري، والمحّصلة هنا وهناك هي شرعّية التسّلط، واستحقاق "الحاكم" الّطاعة 

 وقد اتخذت "األبوة " صفتها من صلةالمطلقة بموجب األبّوة. يقول إبراهيم الحيدري: "
ديم االبن ى خدمته. وال زالت تقاليد تقوالقيام عل ألبيهم وضرورة احترام االبن القربى والدّ 

و االحترام ه ألبيهن احترام االبن أواحترامه مستمرة حتى اليوم. كما  ألبيهفروض الطاعة 
ب سلطة األ نّ إزا في شخص واحد يمثلها هو شيخها. وفي الحقيقة فنفسه لعشيرته مركَّ 

 .43"ال مظهر فردي لسلطة القبيلةإما هي 
، في بعض نماذجها على األقّل، تبّني قيم حديثة، غير أّن الوطنّيةالّدولة  حاولت  

استسهالها اعتماد الموروث الجاهز أحيانا قد أوقعها في الّتلفيق بين مرجعيتين للّشرعية، 
ذلك الّتلفيق الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تكريس الّنظام األبوّي في صيغته 

ديثة موضوع السياسة الحالمرجعّيتين: فـ" المستحدثة، وذلك لتباعد ما بين موضوعيْ 

                                                 

 -  النزعة األبويّة المتولّدة من ادّعاء النّسب، وبين طقوس تقبيل يد الحاكم الحظ الوشائج القويّة بين

 والمبالغة في التّوقير في حضرته...

 المرجع نفسه. -43 
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دارة الحرية التي هي مصدر  الرئيسي أو محور جهدها ومركز توظيفها هو تنمية وا 
التوازن والخير العام والخاص من جهة، أي كقيمة منظمة للمصالح البشرية )...( في 

دارة م اعر شحين أّن موضوع السياسة الدينية الرئيسي ومحور نشاطها هو تنمية وا 
وال عجب  .44اإليمان ورعايتها باعتبارها مصدر تعميق القرابة الروحية وبناء قيم األخوة"

أن تختلف أدوات الّضبط السياسّي واإلقناع بشرعّية الحاكم وسياساته وبما يّتخذه من 
قرارات، كما اختلفت موضوعاُتها بين الّسياسة الحديثة والسياسة الّدينية، فأداة األولى 

حمة الرّ مير والخشية ومخافة هللا و الّض نون واألوامر والتشريعات، وأداة الثانية هي هي القا
 .45ة الخالصة...والنيّ 
وفي هذا الّنسق الفكري البطرياركي تتالشى كّل األفكار والبنى والقيم الحديثة من    

سبب بقبيل الوطن والمجتمع والحرية والعدل والمساواة والفصل بين الّسلطات... إّما 
فراغها من المعنى، أو بسبب معاداتها الّصريحة من قبل األفراد المسَتلبين، وال تترك 
الّدعاية المخاتلة ألجهزة الدولة الوطنّية أّي أثر في وجدان األفراد أو في أذهانهم، تلك 
الّدعاية التي تستهدف رسم صورة "ترويجّية" لالستهالك الخارجي، وال أثر لها في واقع 

اليومي، وهو ما يجعل األفراد، بمرور الوقت، ال يعتّدون بما يسمعون، ألّنهم  الّناس
رد العادي بالنسبة إلى الفيرون رْأَي العين األشكال الفعلّية لممارسة الّدولة للّسلطة فـ "

ذ معنى خفكرة المجتمع أو الوطن مجردة وال تتّ  في هذا المجتمع ]األبوي المستحدث[ فإنّ 
  .46لية للقرابة والدين"بالنماذج األوّ  إال في ارتباطها
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ولم تلبث هذه الّشرعية المطلقة، وما يقابلها من خضوع مطلق أن حّولت الّدولة الوطنّية   
ل إلى تحولت بالفع اأرادت أن تكون موضوع عبادة جديدة وتأليه، بل إّنه، إذ "إلى صنم

ياسة للسّ  دةدل أن تكون مولّ نوع من الصنم المعبود أو الطالب للعبادة والخضوع، وهكذا ب
ل إلى منبع لقيم الحرية، أصبحت أداة استالب جماعّية، ورمزا للروح الوطنية، وأن تتحوّ 
 .47القهرية واألجنبّية"

 الخاتمة
 .ليّ مفصوخالصة القول، إّن الدولة الوطنّية قد ولدت في سياق تاريخي وحضاري   

فهي وارثة لدولة االستعمار، ومن هنا الشعور بمعاداته، ولكّنها من جهة أخرى مفتونة 
بإنجازاته واختياراته في مستوى بناء الدولة. وهي، إلى جانب ذلك، واقعة تحت سطوة 
الموروث الّسلطاني الذي يجعل "الجماهير" جاهزة تقريبا ألن ُتقاد أبوّيا في طاعة وانقياد. 

الحاكم البراغماتّي بطبعه، خاّصة أّن األمر لن يكّلفه جهدا ولن يجبره وهو أمر يغري 
 على أّي مخاطرة من أّي نوع كان...

 اللخب التي توّلت الحكم بعد االستقمن النّ  اكثير مع ذلك، تقتضي الدّقة القوَل إّن و   
س ة تقوم على أستأسيس دولة عصريّ  ، في بدايات االستقالل على األقّل،قد حاولت

 ديثة، وتحظى بقدر من الّشرعّية، إاّل أّن إكراهات واقع التبعّية والّضغط االمبرياليّ ح
لطاني قد أرسى عملّيا نظم حكم أبوّية مستحدثة، وسهولة استدعاء قيم الموروث السّ 

مقام األب، وحّل شخُصه محّل مؤّسسات الّدولة، وأشاع قيما  احتّل فيها الحاكم
مارسات قبلّية وطائفّية وبدوّية، وهكذا عاشت الّدولة وتصّورات، وأرسى سلوكات وم
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الوطنّية، ومازالت، انفصاما بين ممارستها األبوّية بكّل ما تحمله من قيم تدعو للّطاعة 
وتبّرر الهيمنة وتمارس حكم الفرد، وبين دعايتها التي ترّوج لدولة المواطنة وحقوق 

لذي أصبح يمّج نظام الوصاية اإلنسان والديمقراطّية... تحت ضغط روح العصر ا
السياسّية، ويّتجه حثيثا إلى تعميم القيم الحديثة في الحكم. وتلك هي المفارقة التي يعيشها 
نظام الحكم العربّي بدرجات متفاوتة، وهي مفارقة تدفع بالّدولة الوطنّية، كّلما زاد الوعي 

ي، إلى أن تكون دولة الّداخلي وتعاظم تضامن المجتمع المدنّي على المستوى العالم
 خارجّية، فيدفعها ذلك إلى مزيد الّلجوء إلى القمع واإلكراه، وفي ذلك كّله إيذان بسقوطها.
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The crisis of state building and the failed state in the Middle East 

and Africa 
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االوسررر  هنالك عدد من الدول في منطقة الشررر     
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There are a number of countries in 

the Middle East that suffer from a 
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provide basic services, foreign 
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and the Middle East 
Keywords : The Middle East, the nation-

state, foreign interference, foresight, the 

weakness of the construction process, 

evaluation. 

  

yahoo.commiran@81يميل: اإل: سلاالمؤلف المر*

 
 
 
 

إشكالية بناء الدولة الوطنية الحديثة في أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط: بين الفكر األبوي 

 وحتمية التدخل الخارجي
ISBN  978-1-7398456-0-5 

 2021أكتوبر 

 



 د. مي ان حسين حسن                 زمة بناء الدولة والدولة الفاشلة في منطقة الش   االوس  واف يقااأ

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                 أكتوبر 

29 

 

 مقدمة:
تعد ازمة بناء الدولة الوطنية من اهم المشااااااااااااااامل التي تعاني منثا الدو  ال دي ة  ي   

الوقت ال اضاااااار،  يل ان الدو  التي اسااااااتقلت عن الدو  ا سااااااتعمار ة لم تتم ن من 
،  ياال ان مع م الاادو  الوطنيااة والمطلوبااة و قااا للمعااايير الطبيعيااةبناااء دولااة وطنيااة 

تعاني من ازمات وطنية ومشاااااااااامل  قيقية،  ون ان الدو  المساااااااااتقلة  دي ا  ي منطقة 
الشااااارق ا وساااااط وا ر قيا واجثت العديد من الت ديات والمشاااااامل وا زمات والتي ا رت 

 ل داخلية وخارجية  بيرة.على اداء ومستوى اداء هذه الدو  وادخلتثا  ي مشام
هذه المشااااااااااااامل وا زمات ا رزت مشااااااااااااامل متنوعة لثذه الدولة، مما ادى الى  ثور   

وا ر قيا، اي الدولة التي  ة الفاشااااااالة  ي منطقة الشااااااارق ا وساااااااطالعديد من نماذج الدول
، وان ذلك ادى بدوره الى  روب وا تتا  داخلي و قر يم نثا القيام بمثامثا ا ساااسااية 
 .ير من المشامل المتنوعة والعميقةخلف و ساد وهجرة داخلية وخارجية وعدد  بوت
المشاااااااااامل وا زمات بعضاااااااااثا بقضاااااااااايا تتعل  بارل ا ساااااااااتعمار وا  ت    ارتبطت  

ا جنبي والبعض ا خر يتعل  بااال روف الم ليااة والواقج ا جتماااعي وا قت اااااااااااااااادي 
ل  م  ي على ا ا ا ن مة التي تعاقبتللدولة الناشئة والبعض ا خر من المشامل سببث

 .بعد التخلص من ا ستعمار والتبعية ا جنبية هذه الدو 
لى اضعاف هذه الدولة وعدم تم نثا من القيام بمثامثا إهذه ال روف وا زمات  أدت  

ا سااااااساااااية  دولة و ت ت الباب امام الدو  ا جنبية للتدخل  ي ا وضاااااا  الساااااياساااااية 
نية  ي هذه الدو ، وخا ااااااة الدو  التي تمتلك ام انيات اقت ااااااادية وا قت ااااااادية وا م

و روات و يرة وموقج اسااتراتيجي، و رض  الة من الو اااية والتدخل ا جنبي على هذه 
ى وا ر قيا ادت ال اي ان مشاااامل بناء الدولة الوطنية  ي منطقة الشااارق ا وساااط ،الدو 

ة ا  السياسية وا قت ادية وا جتماعيعودة ا ستعمار والتدخل ا جنبي وانثيار ا وض
 . ي هذه البلدان
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 بناء الدولة أزمات 
 ازمة الهواة الوطناة:  -1

عد موضاااااااااااااو  الثوية ا جتماعية وال قا ية من المواضااااااااااااايج المثمة التي برزت إلى ي   
بطت المت دة وارت السااااا ة الف ر ة  ي منت ااااف القرن العشاااار ن، وخا ااااة  ي الو يات

ة إلى تلك ا راضااي، و رتبط بمفثوم الثوي وت ااار  الثويات المثاجرة خا ااة با قليات
عااادد من العناااا اااااااااااااار التي يم ن إيجاااازهاااا باااالتاااالي  ا نتمااااء، الو ء، الوعي باااالاااذات 

 اجتماعيا، ا رتباط بالم ان.
أزمة الثوية هي تلك التي تتعل  بتمو ن شاااااااااااعور مشاااااااااااترك بين ا راد المجتمج الوا د   

ن عن غيرهم  ي المجتمعاات األخرى، اذ يجاب أن يتو اااااااااااااالوا إلى اقرار وأنثم متميزو 
کون اقليمثم هو وطنثم ال قيقي،  ما يجب أن يشاااااااااااعروا بو ااااااااااافثم أ رادا ب ن هو تثم 
الشااااااااااااااخ ااااااااااااااية م ددة جزئية بانتمائثم إلى ب دهم الم ددة اقليميا. و ي مع م الدو  

ماعات العشاااايرة او الطائفة واين الجالجديدة أن األشاااا ا  التقليدية للثوية تتراو  ما بين 
اإل نية واللغوية التي تتنا س مج الشاااااااااااااعور بالثوية الوطنية األوساااااااااااااج، ولثذا  ان أزمة 
الثوية ذات  قل  ي التنمية الساااااياساااااية  ي المجتمج، أو بعبارة أخرى ذات  قل  ي بناء 

 (.1)الدولة
أم   و دة متجانسااااااااة الثوية مرتبطة بساااااااايا  رئيسااااااااي لمن نعترف بالو ء  هل للدولة  

إل ااادى مقوماااات الثوياااة   ااامذا  اااان ا نتمااااء القومي أو الثوياااة القومياااة التي تتجااااوز 
الو ءات الم دودة أسااااااااااااس وجود الدولة ذاتثا وم ر ثا ورمزها وترجمة لثا،  من الو ء 

ل المنطقة( هي التي ت دد  ش ،العشيرة إل دى مقومات الثوية )الطائفة، العرق، اللغة،
أزمة الثوية تشاااير إلى غياب   رة المواطنة بين أ راد المجتمج، بما يعني   لة اي انالدو 

ذلك من غياب الو ء الساااااااااياساااااااااي المو د الذي يتج  إلى   ومة وا دة، وبالتالي تعدد 
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الو ءات الساااااااااااااياساااااااااااااية داخل المجتمج الوا د، ب يل ي ون و ء الفرد لجماعت  العرقية 
هو المشااااااااااااا ل لسااااااااااااالو   ا جتماعي ومن  م ا تقاد   رة  وليس و ئ  لل  ومة المر ز ة

 (2)الدولة الوا دة.
   استنادا إلى أطرو ات لوسيان باي وليونارد باندر من ألزمة الثوية أراج أنوا 

من  ياال ع قااة الثويااة باامقليم الاادولااة  بمعنى أن للمتغير الجغرا ي دور  ي   -
ال دود الساااااااااااااياساااااااااااااية للدو  لم تراعي البعد العرقي  ت ديد أزمة الثوية، اي ان

 والقومي والمذهبي والديني للدولة، 
متغير المن  يل ع قة الثوية بالبنية ا جتماعية  ت دل أزمة الثوية بتدخل  -

 ي إ اادال انقسااااااااااااااااامااات داخاال البنيااة ا جتماااعيااة،  الفوارق الطبقيااة-الطبقي
 لشرق األوسط  ان من ش نثا التفاوت الطبقي واتسا  هوت  داخل مجتمعات ا

 إ راز  ورة جديدة ألزمة الثوية.
 اإلنادمااج ال قاا ي أي قادرة الادولة  من  يال ع قاة الثوياة باالتباايناات ال قاا ياة -

على ت و ل و ء األ راد وانتماءاتثم الضاااايقة )العشااااائر ة، الطائفية( إلى الن ام 
 .السياسي المر زي 

ي   ت ااادل األزماااة نتيجاااة التغير من  يااال ع قاااة الثوياااة باااالمورول ال قاااا  -
ا جتماعي الساااار ج، ونشااااوء الوعي ال اد بالتفاوت العمي   ي القوة والم ااااال  
جراء األخذ بالوسااائل واأل  ار الغراية  ي ت ديل المجتمج السااياسااي  ي إطار 

 ما يسمى بالعولمة ال قا ية.
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 ازمة الش عاة: -2

ي مااادى رضااااااااااااااى أ ،ل الم  ومينوهي مااادى المقبولياااة التي يتمتج بثاااا ال  م من قبااا
 .الم  ومين عن ال امم والقبو  ب  م 

وم ادر الشرعية و قا لما  ددها عالم ا جتما  ا لماني مامس  يبر تاتي من   ل  
  م ادر أساسية وهي

الم اااااااااادر التقليدي  والذي يق ااااااااااد ب  إلى مجموعة التقاليد الدينية وا عراف   -1
 ومين، القيادة السياسية  ي ت قي  رضا الم  التقليدية والعشائر ة التي تعتمدها
 وذلك انط قا من الدين والتقاليد.

الم ااادر الشاااخ اااية المار زمية أو التار خية   ي ون ال امم نفسااا  هو م ااادر  -2
الشاارعية، والواقج أن شااخ اانة الساالطة قد تبدو مفيدة  ي الواقج  ي مر لة من 

  اهرة القيادات المار زمية راطت نفسااااااااثا  .مرا ل التطور السااااااااياسااااااااي للدولة
بالقضايا الوطنية، ا مر الذي قاد إلى أن تتم ور  ا ة القضايا والوطنية  و  
شااااااخص ال امم إذ أ ااااااب  هذا ا خير هو الذي يقرر  ل شاااااايء ومن يخالف  

 (3) ثو خالف م ل ة الب د.
رائية د ا جالم اادر العق ني القانوني  ويق ااد ب  مجموعة الميسااسااات والقواع -3

التي تت اال بتن يم الخ  ة السااياسااية وتضاابط سااير العملية السااياسااية،  ضاامن 
هذه الشاااااارعية تقوم الساااااالطة على قوانين تعتمد على الدسااااااتور وترتبط ب ، مما 

 يضفي عليثا طابج المشروعية. 

ولمن  ي المقابل نجد أن هناك من يضااااااااايف م اااااااااادر أخرى لشااااااااارعية السااااااااالطة 
 السياسية وهي 



 د. مي ان حسين حسن                 زمة بناء الدولة والدولة الفاشلة في منطقة الش   االوس  واف يقااأ

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                 أكتوبر 

33 

 

عية الديمقراطية  بمعنى أن سلطة ال امم   تمون شرعية ا  إذا خولت لثم الشر  -
 من قبل الم  ومين.

الشااااارعية ال يوقراطية  وهذا النو  من الشااااارعية المنطلقة من سااااايادة ا عتقاد  ي  -
  ترة من الفترات ب ن هللا هو م در السلطة ولذلك يجب طاعتثا.

الشرعية الدستور ة  أي أن تمون مبادرات ال  م قابلة للتوقج  نثا مشروطة  ي  -
أ ولثا ونتائجثا، بشب ة وجملة من القوانين المتف  عليثا، أي أن الن ام السياسي 

 يعتمد على الديمقراطية والمشار ة  ي طر قة ال  م.
 فة عامة العالم ب الشرعية ال ور ة   في  ل التغير ات والت و ت التي يشثدها -

 والمنطقة العراية.
 .أنواع الش عاة 2-1
 أوال: الش عاة في االنظمة السااساة المنفتحة)الدامق اطاة( 

 يل الشاااعب هو م ااادر  ل السااالطة، وأن هذه ا خيرة تمون منفت ة ومراقبة، والقبو  
نا سااية تلبثا طوعي واذ تت سااس الشاارعية  ي هذه ال الة على العق نية والميسااساااتية، وا

ي ون  يثا ا ترام ال ر ات وتوا ااااال بين ال امم والم  وم من أجل بلوغ سااااادة ال  م، و 
 (4)وقدرة هذا ا خير على التعبير عن أرائ  واتجاهات  دون وجود عوائ  و واجز.

 ))التقليداة ثاناا: الش عاة في االنظمة السااساة المنغلقة
 في ا ن مة التقليدية تمون  يثا السااااالطة مطلقة وقثر ة، وي ون الخضاااااو  والو ء ليس 
على أساااااااااااس إرادي و ر بل ي ون الخضااااااااااو  وا مت ا  لساااااااااالطة إ مراه، ونلمس ذلك 
خا ااااااة  ي ا ن مة المتخلفة  يل ي ون م اااااادر الشاااااارعية هو م اااااادر إلثي أو بما 

 يسمى بال   ا لثي. 
 :   ة أنماط  رعية ا  وهيطار اإلو ندرج  ي هذا  

 .المجتمعات التقليدية البدائية :النمط ا بوي  ويسود ذلك  ي -
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 تمون الع قة بين القائد والم  ومين طابج  :النمط الرعوي القبلي العشااااااااااااااائري  -
 .شيخ القبيلة

النمط ا قطاعي  وهذا النمط التقليدي للساااااااااااااالطة الذي ساااااااااااااااد  ي أوروبا  ي  -
 .المر لة ا قطاعية

م أسااااباب  قدان الشاااارعية هي انثيار  عالية الن ام السااااياسااااي والمشااااامل الدسااااتور ة واه
 الميسسية وا زمة التغير ة.

 ازمة مشا كة -3
 ي عملية  اانج القرارات السااياسااية، ب ل الوسااائل  دور معينت دية    المواطن  ي   

ساااااااثام الفرد  ي  اااااااياغة نمط ال ياة المجتمعية  ي النوا ي ا قت اااااااادية  الشااااااارعية، وال
وا جتماعية والساااياساااية، وترتبط المشاااار ة الساااياساااية  ي  اااورة ما يقوم ب  األ راد من 

اهم  ية ومنت اااااار ات و عاليات  م ل الت ااااااو ت، و   المشااااااار ة  ي ال ياة السااااااياساااااا
 (6)اش ا  المشار ة السياسية هي المشار ة المدنية وا نتخابات ودور ا ع م.

تعتبر المشاااااااار ة الساااااااياساااااااية    من ال قوق األسااااااااساااااااية التي تعتمد من مة ا مم    
المت دة وو ا تثا على تنفيذها وت قيقثا عالميا، وأ اااب ت المشاااار ة الساااياساااية إ دى 

أو الساااالبي لةن مة السااااياسااااية،  ما أن أ ااااب ت شاااارط من عنا اااار التقييم اإليجابي 
شروط ا ستقرار السياسي عن طر   ما يسمى بال  م المشار اتي والضامن لبناء دولة 

  .ال   والقانون 
(. تتخذ أبعادا مختلفة Political Participation Crisisأزمة المشااار ة السااياسااية )  

لمشااااااار ة ومدى  اعليتثا، وتعد  اهرة سااااااواء من  يل النطاق أو ال ااااااي  المطرو ة ل
العزوف عن المشااااار ة  ي ال ياة السااااياسااااية من أبرز القضااااايا التي شااااغلت المثتمين 

ها ا لخطورة آ ار بمسااااااااتقبل الديمقراطية ب اااااااافة عامة وا نتخابات ب اااااااافة خا ااااااااة ن ر 
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من اهم المعوقات امام المشاااااااار ة الساااااااياساااااااية ا  زاب الساااااااياساااااااية  ود  ت أسااااااابابثا
 (7).مج والميسسة العس ر ةوالمجت

أزمة المساااااااااهمة عدم تم ن األعداد المتزايدة من المواطنين من اإلسااااااااثام  ي  تجتأن  
ال ياة العامة لدولثم م ل المشااار ة  ي اتخاذ القرارات السااياسااية، أو اختيار المساايولين 

وت دل هذه األزمة عندما   تتوا ر تشااار عات وميساااساااات ساااياساااية معينة  .ال  وميين
 يم ن أن تستوعب القوى الراغبة  ي تلك المشار ة.

 ازمة تغلغ  -4

زمة التغلغل تنجم ازمة التغلغل عن عجز الن ام السااياسااي وميسااسااات  واجثزت  عن أ  
مما ييدي إلى عجزه عن ممارساااة ادواره على  ،تجسااايد ا رادة المجتمعية والتعبير عنثا

عية او  ي  امل مستويات البنية المجتم ، امل ا متداد الجغرا ي للو دة السياسية ا قيا
عموديا".  يجب على الن ام الساااياساااي أن ي ون قادرا على الو اااو   تى إلى مساااتوى 

 القر ة، وان يمس  ياة الناس اليومية.
قدرة ال  ومة على التغلغل تشااير إلى مقدرتثا على بسااط ساايطرتثا على  ا ة مناط    

ا ااة الفئااات والطبقااات والجماااعااات المشاااااااااااااا لااة اإلقليم الجغرا ي لاادولتثااا، و ااذا على  اا
لمجتمعثاااا،  اااالتغلغااال يت ق  عنااادماااا ي ون بمقااادور ال  وماااة المر ز اااة تنفياااذ قوانينثاااا 
وسااااياساااااتثا العامة داخل شااااتى أرجاء إقليم دولتثا، وعلى أن تمون ال  ومة قادرة على 

نثا ذ قوانياساااااااتخدام أدوات اإلمراه المادي  لما رأت أن ذلك ا ساااااااتخدام ضاااااااروري لتنفي
 (8)وعلي   مة بعدين متماملين للقدرة على التغلغل. .وسياساتثا
  مقدرة ال  ومة المر ز ة على تنفيذ ساااااااااااياساااااااااااتثا العامة داخل إقليم دولتثا البعد األول

بغض الن ر عن ميو  وتوجثاات ن ر الم  ومين باا عتمااد على ا تماار الساااااااااااااالطة 
  لمادية.القوة ا–المر ز ة ألدوات اإلمراه المادي 
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مقاادرة ال  ومااة المر ز ااة على الت  م  ي توجثااات وميو  الم  ومين،  البعررد الثرراني:
ب يل تسري قوانينثا وسياساتثا عليثم استنادا إلى رضاهم دونما ال اجة إلى استخدام 

 القوة المادية.
 ازمة االندماج والت ام :-5

ياسااااااة الشااااااعبية بعمل أزمة ا ندماج والتمامل تغطي هذه األزمة مشاااااا  ت راط الساااااا  
 .ال  ومة، وه ذا  انثا تم ل ال ل الفعا  والم ئم لمل من أزمتي التغلغل والمشاااااااااااااار ة

عده و  ،لذلك  ان ازمة ا ندماج تن ااااااب على المدى الذي ينت م  ي  الن ام السااااااياسااااااي
روابط متفاااعلااة  يمااا بينثااا، وهااذه الروابط قااائمااة بين مختلف الجماااعااات والم اااااااااااااااال  

 ما أن األزمة تتعل  ب يفية تن يم الو دات  .مطالب لثا لدى الن ام الساااااااااااااااعية وراء
ا جتماعية الوطنية الساااااااااااااياساااااااااااااية وا قت اااااااااااااادية والعرقية والدينية واندماجثا  ي  تلة 
متجانسااة ومنسااجمة واي أن األزمة ت ثر عادة عند  دول ا خت   وعدم التوازن بين 

 (9)لمشار ة، وعجزها عن ت قي  أهدا ثا.الفعاليات الرامية إلى  ل أزمتي التغلغل وا
 ازمة توزيع-6

أزمة التوز ج تتعل  ازمة التوز ج بمثمة الن ام السااااااااياسااااااااي  ي توز ج الموارد والمنا ج   
نما  ،وقد تعني ليس  قط توز ج عوائد التنمية  قط ،المادية وغير المادية  ي المجتمج وال

استقرار المجتمج ن را لما ينجم عن  من ومن ش ن هذه األزمة أن تثدد  أعباءها أيضا.
    را  طبقي، وازمة التوز ج مر بة  ي  د ذاتثا  ونثا ت توي على

  غياب مبدأ التساوي أمام القانون بش ل يجعل القانون يعلو على البعض ويعلى
 علي  من طرف البعض اآلخر
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 ي ساغياب أو ضعف مبدأ التنمية المتوازنة بين الجثات لسبب وجود ن ام سيا
قااائم على الم سااااااااااااااوايااة أو قااائم على الجثويااة أو النخبويااة، ممااا يجعاال مباادأ 

 (10.).التساوي  ي الفرص مع وسا  ي الواقج
   الدولة الفاشلة مفهو 

لدولي ولمن سااااااااااالطتثا أ اااااااااااب ت هي دولة تتمتج باعتراف قانوني على المساااااااااااتوى ا  
مجتمج مواطنيثا والخارجية تجاه العاجزة على الو اء بالتزاماتثا الداخلية تجاه ضااااعيفة و 

الدولي، وهذا العجز يتمر ز على مسااااتو ين  مسااااتوى ضااااي  وهو  قدان ا تمارها ل   
اساااتخدام العنف المشااارو   ي األراضاااي التي ت  مثا ومساااتوى واساااج وهو عجزها عن 

 .تقديم المعقو  من الخدمات العامة
ب مندوااااااة الو ياااااات المت ااااادة  ثااااار م طلااااا  الدولاااااة الفاشااااالة  و  مااااارة  اااااي خطاااااا  

بثاااااادف ت فيااااااز  ،1992ا مر  ياااة  اااي ا مااام المت اااااادة  ااااااي شااااااثر  انااااااون ا و  عااااااام 
الاادو  لمساااعدة ال ومااا  التااي أخااذت   ومتثاا با نثياار. وهاذا ا مار دعاا البا  يان 

اااي عاااام و ثااارت   ،دولاااة الفاشااالةوالمخت يااان بالعلاااوم السياساااية إلاااى الب ااال بماهياااة ال
الة ونشاارت  وساتيفن راتناار دراساتان ا ولاى لاا جيرالاد هيرماان 1993 اة الفاشا عاان الدولا

اان اام زارتما ا وليا اا الدراساة ال انياة  ثاي لا اة، أما اة الخارجيااة ا مر  يا اة السياسا   ااي مجلا
 (11) .1995عان الدولاة المنثاارة عاام 

وقااااد  اااادد المف اااار ا مر  ااااي نعااااوم تشومساااا ي بعااااض الخ ائااااص ا وليااااة للدولااااة   
ا ولاى هاي عادم القادرة أو عادم الرغباة  اي  ماياة مواطنيثاا مان العناف وراماا  ،الفاشالة

 مان الدماار نفسا . وال انياة هاي نزعاة اعتبار نفساثا  اوق القاناون.
 .يتباآلخ ائص رئيسة للدو  الفاشلة تجسدت  اجل الس ممن   يما  ددت من مة 

 قادان سايطرة الدولاة علاى أراضيثاا أو جازء منثاا، أو  قادان ا تا ار ا ساتخدام  -1
 المشارو  للقاوة والسالطة داخال أراضيثاا.
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  تآمل السلطة الشرعية لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات مو دة. -2
 العامة. عدم القدرة على تو ير الخدمات -3
عدم القدرة على التفاعل مج الدو  ا خرى بو فثا عضوا  امل العضوية  ي  -4

 المجتمج الدولي.

الذي  state Fragile دأب البنك الدولي على اسااااااااااتعما  م طل  الدولة الثشااااااااااة    
ي ف ال الة نفساااثا مااان عااادم اساااتقرار الدولاااة باخت  اااات بسااايطة عااان الم طل اااات 

 يوجاااااد  ااااارق واضااااا  ساااااوى تر ياااااز مساااااتخدمي  عااااان الجاناااااب التنماااااوي إذ   ،الساااااابقة
ا قت اااادي وا جتماعاااي ماااج اتفااااق جمياااج هاااذه الم طل اااات علاااى إنثاااا تع اااس  الاااة 
مان الضعاف الو يفاي أو الخلال الثي لاي وعاادة ماا تقاوم ا زماات الداخلياة والخارجياة 

ة أو الفشاال المامنااة  ااي الدولااة، ويفضااي  قاادان الساالطة باادور المعنااى لعواماال الثشاشاا
اااج وترج .ينع س علاااى الخدماااات ا جتماعياااة ا قت ادية مما إلاااى إضعااااف السياسات

عااادم القااادرة علاااى اتخااااذ قااارارات ملموساااة   أزماااة الدولاااة إلاااى  ضاااور هذيااان العن ر ااان
ومااان  ااام عااادم القااادرة علاااى تو يااار الخدماااات ا جتماعياااة  ،علاااى المساااتوى ا قت اااادي

 (12)الما ياة. 
ب نثا الثيامل الضااااعيفة أو الفاشاااالة، والاااااااااااااااااااى  ،الدولة الثشااااة عرف المجلس ا وراي  

ال اا ت التاي ي اون قاد انثاار  يثاا العقاد ا جتماعاي بسابب عادم قادرة أو رغباة الدولاة 
ئفثا ا ساساااية والو اء بالتزاماتثا ومسااايولياتثا تجاه تعز ز سااايادة  اااي التعامااال ماااج و ا

 ،وتو يار ا مان وا ماان لسا انثا ،القانون، و ماية  قوق ا نساان، وال ر اات ا ساساية
تا اااة  ر  ،وال اااد مااان الفقااار، وتقديااام الخدماااات وا دارة الشااافا ة والعدالاااة للماااوارد اااة وال

اااالطة، غياااار إن مع اااام المن مااااات الدوليااااة تتفاااا  مااااج تعر ااااف لجنااااة الو ااااو  إلااااى الس
التابعاااة لمن ماااة التعااااون ا قت اااادي والتنمياااة الاااذي يناااص  DAC المسااااعدة ا نمائياااة

علاى أن تماون الدولاة هشاة عندماا تفتقار هياملثاا لإلدارة والقادرة السياساية )أو ا دهماا 
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ان وعلاى التنمياة و اون ا م ،ا ساساية ا زماة لل اد مان الفقار ( علاى تو يار الو ائاف
و قاوق ا نساان لسا انثا، و ارى  موئيال هانتنغتاون إن التماياز السياساي ا بارز بيان 
الااادو    يتعلااا  بنماااط ال  ااام بااال بدرجاااة هاااذا ال  ااام. إن الفروقاااات بيااان الديمقراطياااة 

 ،ا جتماا  ،ال مان الفروقاات بيان الادو  التاي تتجساد  اي سياساتثاوالدي تاتور اة هاي اق
 الفعالياة وا ساتقرار وتلاك التاي تعاناي سياساتثا مان عجاز ،التن يام ،الشارعية ،ا تفااق

 (13)  اي هاذا ال عياد.
 م ش ات فش  الدول -1

ية ا قت اااااااادالميشااااااارات الساااااااياساااااااية و يتم قياس  شااااااال الدولة و قا ل زمة رئيساااااااية من 
 ميشر  رعي دا  عليثا. 100ا جتماعية والتي تنقسم بدورها إلى أم ر من و 

 اوال: الم ش ات السااساة
ل النخبة ال اممة، وهي تتم وهي مرتبطة أساااسااا بن ام ال  م و  إن الميشاارات السااياسااية

 : يمايلي
 الم ش  االول: فقدان ش عاة النظا  السااسي فهي تتجلى فاما يلي:

 .المشار ة السياسية نتيجة انعدام  قة المواطنين  ي نزاهة ا نتخابات غياب -
 .انتشار  اهرة الفساد ب ش ال  -
 .لع يان المدنياانتشار الت اهرات و  -

 :الم ش  الثاني: غااب دولة القانون وانتهاك حقو  االنسان وي تب  أساسا بمايلي
 .العس ري ال  م الدي تاتوري و  -
 .العنف المدنيالسياسي و ا عتقا   -

 غااب الشفافاة والمحاسبة السااساة الم ش  الثالث:
 عدم ا لتزام ببنود اتفاقية ا مم المت دة لم ا  ة الفساد -
 غياب أجثزة الرقابة و الم اسبة- 
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الم ش  ال ابع: تدخ  دول أخ ى أو فاعلين سااسيين خا جيين وعد  وجود منظمات 
 وم سسات مستقلة.

خل العساا ري أو شااب  العساا ري داخليا  ي الدولة أو جيشااثا أو جماعات  رعية أي التد
 (14).وتدخل قوات  فظ الس م والقوات الدولية ،بثا

 ت اجع قد ا الدولة على تقدا  الخدمات العامة الم ش  الخامس:
 م ش ات اقتصاداة ثاناا:

 :هي إن المعايير التي ت نف الدو  على أساسثا ب نثا  اشلة اقت اديا
  التدهور ا قت اااااااادي المبير  ي عنا ااااااار ا قت ااااااااد الداخلي للدولة وتشااااااامل

التدخل القومي، وسااااعر ال اااارف والميزان التجاري ومعد ت ا ساااات مار وتقييم 
العملة الوطنية ومعد  النمو، والتوز ج والشاااااااااااااافا ية والفساااااااااااااااد والتزامات الدولة 

 المالية.
 - عدم القدرة على تقديم قدر معقو  من الخدمات العامة للمواطنين موازاة مج

 (15).تدهور الخدمات المتو رة وعدم القدرة على التجديد
 - غياب الرقابة والم اسبة ال قيقية التي تقوم على مبدأ الجميج ت ت القانون. 
 -تويات سااااااااغياب التنمية ا قت ااااااااادية العادلة  ي التعليم والو ائف والدخل وم

 وتزايد النزاعات ا  نية الفقر،
 نثيار قيمة النقد الدولي  .ر ود  ي الدورة ا قت ادية وال
  زدياد معد ت الفساداانتشار المعام ت العر ية و 
  دراتثا.قالعملية ا قت ادية بمم انيتثا و تثميش  ئة الشباب التي تعتبر جوهر 
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 - ا شااااااة طبقتين إ داهما  تفاوت  بير  ي الطبقات ا جتماعية لتن  اااااار  ي
إلى غياب الطبقة الوسااااااااااطى التي تعتبر  باإلضااااااااااا ة ال راء وأخرى مساااااااااا وقة،

 .ع مة التوز ج الجيد لل روة
 الموارد ا قت ادية.لقدرة على تطو ر وسائل ا نتاج و غياب ا 
  ون هناك أي تطو ر القروض دون أن ياللجوء إلى المساااااااااااااااعدات الخارجية و 

الذي يترتب علي  مديونية مت اااااااااااااااعدة تره   اهل هو ا مر  قيقي ملموس و 
 الموازنة العامة

  على ت ر ااك عجلااة ت ااااااااااااااب  الاادولااة عاااماال طرد للمشاااااااااااااااار ج التنمويااة القااادرة
سااااااااااتبدالثا بمشااااااااااار ج وهمية لينتفج بثا قلة من أ اااااااااا اب النموا قت ااااااااااادي و  ال

 .المنا ب والسياسيين

 : م ش ات إجتماعاةا  ثالث
تتضااااااامن أراعة ميشااااااارات رئيساااااااية يتفر  عن  ل ميشااااااار مجموعة من المعايير تتم ل 

 : يمايلي
ت اااااااااعد الضااااااااغوط الديمغرا ية  ارتفا  الم ا ة الساااااااا انية وت  يرها على المواد  -

 .الغذائية والمواد الضرور ة ل فظ البقاء
   ا ة المناط  وت  يرها على  ر ة الممارسااااااااااات ا نسااااااااااانية بما  يثا ا نتاجية -

  ر ة تنقل التفاع ت ا جتماعية، والمعتقدات الدينية. ا قت ادية،
 إ ارة المشامل ال دودية وا ت   ا راضي. -
 الضغوطات الناتجة عن توز ج الس ان. -
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ال ر ات العشاااااااااوائية ل جئين أو التنقل الداخلي تخل  نقص التغذية، انتشاااااااااار  -
 ا ة إلى عملية ا بادةندرة المياه ال ال ة للشرب، واضطرابات إض ا مراض،

الساااعة داخل الدولة الوا دة أو  يما بين ماعية مما ييدي لمشاااامل إنساااانية و الج
 .الدو 

 الميرال العدائي الشديد الذي يولد الرغبة  ي ال  ر لدى الجماعات الم لومة.- -
 الجرائم التي   يتم معاقبة مرتمبيثا  ي   الجماعة أو طائفة ما. -
 على ا غلبية.سيطرة أقليمية معينة  -
تتعل  بثجرة العقو  والم قفين والمعارضاااااااااااااين  .الموجثة ل  رادالثجرة الدائمة و  -

ة و ذا الثجرة ا دار  الساااياساااين الفار ن من ا ضاااطثاد أو الساااياساااات القمعية،
للطبقات الوساااااااااطى م ل المقاولين بسااااااااابب تدهورا وضاااااااااا  وتنامي الشاااااااااعور 

 با غتراب الداخلي
 الش   االوس  وشمال اف يقااالدولة الفاشلة في  -2

ق   عانت بعد ا ساااات ان الدو  المسااااتقلة عن ا سااااتعمار الغراي والساااايطرة الع مانية  
  بيرة بعضثا سبب  سوء ا دارة وعدم تم ن الدو  ال دي ة من القيام بادوارها من ازمات

بالشااا ل ا م ل والقسااام ا خر من سااابب  مخلفات ا ساااتعمار  ي تقسااام وترسااايم ال دود 
القطر ة بين هذه الدو  واسااااااااااااااباب اخرى تتعل  بعدم اندماج الم ونات القومية والدينية 

 والمذهبية والقبائلية  ي هذه الدو .
 قيا ا ر هذه ا وضاااا  بمجملثا نماذج من الدو  الفاشااالة  ي الشااارق ا وساااط و  أ رزت  

بسااااااااااابب عدم تم ن هذه الميانات الجديدة من ممارساااااااااااة دورها  دو  و شااااااااااال ا ن مة 
ال دي ة  ي هذه الدو  من ممارساااااااة سااااااالطتثا وساااااااطوتثا على جميج الم ونات وتو ير 
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يادة على جميج ان اء الب د و ثور النزعات القومية والدينية  الخدمات و رض الساااااااااااااا
 (16).و شل هذه البلدان من معالجة هذه المشاملوالمذهبية والقبلية  ي هذه البلدان 

جميج الاادو  العرايااة تعاااني من مشااااااااااااااااماال قوميااة ودينيااة ومااذهبيااة وقبااائليااة تعاااني   
ومناطقية،  العراق على سبيل الم ا  يعاني من مشامل قومية ودينية ومذهبية، وم ر 

مشااامل  ي منوالسااعودية تعاني من مشااامل طائفية ولبنان تعان تعاني من مشااامل دينية
المغرب و  دينية وطائفية والسااودان  ان يعاني من مشااامل دينية ومناطقية وقومية وقبلية

ان   يل ،.. الخ.تعاني من مشااامل مناطقية وسااور ا تعاني من مشااامل قومية وطائفية
العراق على ساااابل الم ا  يعاني من مشااااامل  ي الثوية الوطنية واروز الثويات القومية 

شل هذه وان هذا دليل على   عشائر ة على  ساب الثوية الوطنيةقفية والوالدينية والطائ
 .البلدان من ت قي  ا ندماج الوطني. وعدم تم نثا من ت قي  الثوية الوطنية

لك ادى وان ذ مع م الدو  العراية وا  ر قية تعاني من ازمات  ي التوز ج والتغلغل  
برى واهما  القرى وا ر اف والمناط  الى تمر ز الخدمات و رص العمل  ي المدن الم

المناااط   ممااا ادى الى تطور الماادن وتخلف ا ر اااف وا طراف،  ياال تعاااني النااائيااة
الر فياة والناائياة من ازماة  ي التوز ج والتغلغال مماا ادى الى عادم تم ن هاذه الادو  من 

 (17) . رض سيطرتثا التامة على هذه المناط  واي ا  الخدمات الى هذه المناط 
ا ن مااة العساااااااااااااا ر ااة والااد تاااتور ااة والملميااة الورا يااة  ي دو  هااذه الاادو  ادت الى   

انخفاض نسااابة المشاااار ة الساااياساااية وانعدام شااارعية ن ام ال  م وعدم تم ن المواطنين 
 .من المشار ة والمساهمة السياسية  ي ادارة شيونثم بالش ل المطلوب

 وا قت ااادية وا جتماعية للدو  الفاشاالة من الم  ظ ان جميج الميشاارات السااياسااية   
توجد  ي الدو  العراية وا  ر قية  يل اشااااااااااااااارت الت اااااااااااااانيفات  ل من ا مم المت دة 

( والبنك الدولي و ااااااااااااندوق من اجل OECDومن مة التعاون ا قت ااااااااااااادي والتنمية )
السااااااا م والتي قامت بت ااااااانيف جميج دو  العالم و   معايير ومقاييس الدولة الفاشااااااالة 

قد و  الثشااة الى ان دو  الشاارق ا وسااط وا ر قيا هي  ي مقدمة الدو  الفاشاالة والثشااة،و 
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ة وعشااارة دو  عراي ،خمساااة دو  عراية ضااامن ام ر عشااار بلدان  شااا   ي العالم  انت
 178دولة ا م ر  شااااا   ي العالم بموجب ترتيب مجلة  ور ن بوليساااااي    50ضااااامن 

ن المرتبة ا ولى عالميا بينما ان الت اااااااانيف وقد ا تل اليم 2019دولة  ي العالم لعام 
ك ت نف لذل اشار الى ان الدو  الخمسة ا م ر  ش   انوا  ي الشرق ا وسط وا ر قيا

مع م هذه البلدان ضااااامن الدو  الفاشااااالة والثشاااااة والتي هي قادرة على القيام بواجباتثا 
 .بالش ل المطلوب

 الخالصة 
نثا أتعاني من ازمة  ي بناء الدولة و  وا ر قيامع م دو  الشاااارق ا وسااااط نسااااتنت  أن   

تعاني من مشامل جوهر ة  يما يخص بادارة الدولة واسلوب تعاطي ال  م  يثا  سباب 
عديدة مما ادى الى ان تت و  هذه الدو  الى دو  هشة و اشلة وغير قادرة على القيام 

ذه ولذلك  ان ه ،داخليبدورها  دو   املة الساايادة وذات م انة دولية وعلى المسااتوى ال
الدو  غير مساااااتقرة و يم نثا تو ير ا  تياجات والمتطلبات ا سااااااساااااية لشاااااعواثا على 

 .الرغم من تو ر ا م انيات المادية والبشر ة وال روات  يثا
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Abstract الملخص 

 
 

 إشكاليات بناء الدولة التشادية
 (استشرافية لعملية البناء الحديثة رؤية)

The problems of building the Chadian state 

(Forward-looking vision of the modern construction process) 
 

 *1 د. حممد البشري بن أمحد موسى

 جامعة الملك فيصل بتشاد 1

 
 

  

ودوا شهههههههههندت لدد ما دوا اليارة ا فر يية 
الشهههههههههرح اتوسهههههههههش تحو ت كبيرة ل  تشهههههههههنهههد ههها منههه  
ا سهههههتيلا و لا فا اتناء بناء الدولة الديميراسية وسهههههش 
نداءات سههههههههياسههههههههية وانتمالية واسههههههههعة لتحيي  العدالة 
والمسههههههههاواة فا المنتمعات ا فر يية المختلةة و ههههههههرورة 
إحههههداو تحو ت حييييههههة فا النوانهههه  ا  ت هههههههههههههاديههههة 

ييا  الحك  الرشهههههيد  والسهههههعا وا نتمالية والسهههههياسهههههية ل
حد  والنظا  العسهههههههههكرة  واتبوية   لغاء مبدأ الحز  الوا
الروحية التا لاشت اليارة فا أكنافنا حينًا ما الزما  بل 
تحولت بع ههههههههنا فا ظل ا الحز  الواحد إلخ دولة مخةية ) 
فاشههههههلة(  تعانا  بعن أركاننا ما ا   ههههههاء والتنمي   

الشههههههع  لتحيي  سموحات وا سههههههتغلا السههههههي  لميدرات 
شهههههخ هههههية  أو حزطية أو مناسيية أو فكر ة للخ حسههههها   

 با ا اتركاا والمنتمع بأسرء.
  

  الديميراسية  بناء الدولة الوسنيةالكلمات المةتاحية: 
 .التشاد  ا بوية الروحية  الحك  الراشد

A number of African and Middle Eastern 

countries have witnessed major 

transformations that they have not witnessed 

since independence, in the direction of building 

a democratic state, amid broad political and 

social calls to achieve justice and equality in 

various African societies, and the need to bring 

about real transformations in the economic, 

social and political aspects of establishing good 

governance, and seeking To abolish the one-

party principle, the military regime, and the 

spiritual patriarchy in which the continent lived 

for some time, some of which turned under the 

shadow of one party into a failed state, some of 

whose pillars suffer from exclusion and 

marginalization, and the bad exploitation of the 

people’s capabilities to achieve personal or 

partisan ambitions Or regional or intellectual at 

the expense of the rest of the pillars and society 

as a whole. 

Keywords : Building the national state, 

democracy, good governance, spiritual 

patriarchy, Chad. 
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 ميدمة:

القارة اإلفريقية      الشههههههرط اح الههههههة لم  م    رة ل  شههههههد م            
لشهههد ما  اال ا الهههلقك ف اللت فه الاا   اال ال  لة ال ي قراطيةف الهههة ا الام الهههياالهههية 
 اال ا ية  االهههلة للمق ل الل الة  ال الههها اة فه ال ال لام اإلفريقية ال ولروةف  هههر رة 

   ا ية  الالهههههههياالهههههههية لقيا  الم إم اث لم  م مقيقية فه الا ااب ا قلصههههههها ية  ا ال
الرشههههه  ف  الالهههههله إلللال    و الم ب ال ام ف  الايا  اللالههههه رحف  اح  ية الر مية الله 
 اشهههههههههم القارة فه وناافدا م اان    ال   ف  ع لم لم ظل هههههههههدا فه يع   الم ب ال ام  

  إلى   لة  ووقة ) فاشهههرةتف للااه  ظلر ور اادا    اإلقصهههال  اللد يسف  ا الهههللك
الالههههه د ل ق رام الشهههههلب للمق ل ط  مام شهههههوصهههههيةف و  م رية و   ااطقية و  ف رية 

  رى مالاب  ظاقه احر ا   ال ال ع ظأالر .
لق  وث لم اللاارب الل رية ظأاه   ل ا  ق الب اام ة ل اال ال  لة الم  ثةف  لن   

لمق ل اال  ر دا لل ا    ائ   و   ة لر  ارالة ال ي قراطية  لر  لة القاا اية ي    ال 
  لة القاا    ال ؤالالام )ال  لة الم  ثةتفمالب ير ف  ع   ال ع    ال ال لام 

 الظشرية .
 وم ي ة الظمث:

 ل ا ل ما ر مالا النلاب    وم ية فه لالرية ال  ل  رى إش الية  اال ال  لة 
ب اال طاية الم  ثة فه إفريقيا  الشههههههههرط اح الههههههههةف فق  وم  م و  وشههههههههارت فه مالا النل

  رقة  لا اة  هههههههههههههههههه دإشهههه اليام  اال ال  لة اللشهههها ية ....رؤية االههههلشههههرافية لل رية ال اال 
الم  ثةد للالههرية ال هه ل  رى اح  ههاش فه لشهها ف    ان    ال   هه  ام الله   ع و  
لالههههههههههد  فه    هههههههههه ش النلاب   ما ر  ال ل   ةف لم   ان  اال ال  لة الم  ثة الله لرا ه 

ايس الالر ه     ال   اام ال ولروة. لالا لاظع وم ية مال  ال راالة المق ط  المريام  اللل
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   المااة إلى إ ا ة لشههههههههه  ع ال ال ع فه إطار ال  لة ال الهههههههههل رية  راال ال  لة  رى 
 والس   ق  ام  الل رية ا   ة.

 مو وع البحو :
 "الاا   فه مال  ال راالة    وك  ال م ر الما ح  شر لرنلاب  ال لا    ه

شراف لعملية بناء الدولة الوسنية الحديثة فا  ارة إفر ييا ومنسية الشرح تييي  واست
   وك  اللط  ل  رى المالة اللشا يةف  اإلااظة  رى احالئرة ال للرقة  اتوسش"

   ظ    ش الظمث إل اا  إااظام  ر دا لالد  فه  اال ال  لة ال الل رية فه لشا .
 ط يلة  ش رة الظمث:  

 اقلاا ال   ف رى ل ادا  ال يا   للاي ان فه لل ي  المق ط إ   ال لأ ع فه 
 المريام  راال ال  لة القاا اية   لة ال ؤالالامف ق  وصظح    ال لاح لر اي ام 
 النيااام الالياالية فه ا د رية لشا  ا اللوا ة    اللاارب اللال ية في ا  للرل   اال 

ة  اللاا ش    الل ا ع وم دا ا اللورا   ظالالرط  للد  الم  ثة الله لشد  إوواقا    ران لل   
الق ره الاالج    الصراش  رى الالرطةف  رغ   ا ل ى مال  ال ؤالالام الالياالية اللشا ية 
   اد   فه إطار  اال ال  لة الم  ثة إ  و   اقع مال  ال ؤالالام الله لرفع راية 

يااام   رت ال رل    ال لار ة ال ال  اام ال  اية و  ال الرمة  ررا ج   ع مال  الن
وكلدا و  اإلش الية ليالم فه لل  ر الايا   واصة    وك  اللل  ر ال الرحف طال ا 
و   قرية رؤالال   اال ره مال  النيااام الالياالية  ا  الم  اوس  قرية    فه الالرطة!  
فرالاف و لق  و  اإلش الية لن   فه لل  ر  قرية الاوب الاليااليةف ملى  لالاى الل افل 

رى   لة لا ع الا يع     إقصال  يل  الل ا   الالر ه لرالرطة     املنارف ف اال  
ا اللقك   ملى ال    لشد  لشا  ما م ل ر   الل رة   لشهل ال ى افلقا  الل افل 

    ماا ي    صياغة  ش رة ال راالةف فه و  ال لار ة  ال ال له ل اال ال  لة الم  ثة.
قم الماله النث ر    ال ش كم الام الصرة ظال اال ال ؤالاله  الايا   لا للاايا  فه ال  

ال ال فه  اوع احم اب الالياالية و  المر ام ال الرمةف و   اوع  اية الايا  اواله 
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 واصة في ا  للرل ظا اللورا  ظالالرطة      اللق   ال ال   الل ر ال  لة و   الل ر مال  
 الح ياللر    ر رة إ اا    ثاط ا لهالمر ام الالياالية ال  اية و  اللال ريةف اح ر ال

ل افقه لنيا  ال  لة ال اش  ةف    ثاط ل افل لل ع مال  احم ابف  راائدا  رى والس 
 ي قراطية مقيقيةف   راالة اا ة للرت ال ؤالالام ال  ر ثة    اللد  ا اللل ارح الله 

   ل انب ال لل رام ال  لية ال   .
 تساؤ ت البحو: 

 -ال راالة م   اإلااظة  رى اللالاؤ م اللالية:لل م ر مال  
  ا ال اطرقام احالاالية ل را ج اإلصكح ال الل رح فه لشا ؟ .1
مع اإلش الية فه  اال ال  لة  للرقة ظالاص ص ال الل رية و  ظالشوصية  .2

 اللشا ية و    اية ال  لة ال  ر ثة    اللد  ا اللل ارح؟
 له ل اال ال  لة الم  ثة فه لشا ؟ ا ال ش كم  اللم يام و ا  ل افل  ال  .3
  ف ي    إ ا ة  اال ال  لة  رى والس لل   ال م ة ال طاية  اللا ية  الليس  .4

 النري  لنع و اائدا؟ 
 أ داف البحو:

 لدال  ال راالة وم اف وا ردا في ا  ره :
  يا  ال ل قام ال اورية  الواراية الله لللرر  ال رة  اال ال  لة ال الل رية فه 

 لشا .
 .  يا  الل ا ع ال الا  ة فه لأاليس ال  لة ال الل رية فه لشا  
   يا  مااة ال ال ع اللشا ح ل اال   لله فه إطار القاا   الالح ي وع الالر 

 ا ال ا ه  الللايس الالر ه فه ال  لة.
  ال الام ة فه لق ي  وطر مام  رؤى   رية إليقاف ا يف ال   اللشا ح الالح

  ان . راط  اال ونثر    الل    ا
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 مننج  البحو :  
  لظع الظامث فه لاا له ل    ش مال  ال راالة ال ادج ا اللقرائه اللمر ره.  

 وم    رااع الظمث:
ال ف يلل   الظامث فه لاا له ل    ش مال  ال راالةف  رى         ال رااع 
 النلب القاا اية  ا ة   لب   رااع القاا   ال الل رح واصةف   ا ال ل    اللت    

   الد ا س  ث م ال رااع  ال صا ر.وك
 مي ع الظمث :

 لن   الظمث    ل د    فصر    وال ةف      ف دا  روص لرظمث  ريا  
 الالائج  الل صيام ف قائ ة ال رااعف  اللت   ا  ره :

 العوامل السالبة التا تيون الدولة التشادية: الة ل اتوا
الله لل ط قيا   اشأة ال  لة  الالج فه مالا الوصع  امرع الل ا ع الالالظة 

 القاا اية فه لشا ف  اللت فه  ظمث  ف  اللت  رى الام  اآلله:
 وأثرء فا تيوين الدولة اليانونية فا تشاد. المبحو اتوا: العامل اليبلا

اشأم لشا  الم  ثة  رى واقار و س وقالي  الرافية قائ ة م   ظم رة لشا ف  
  مه:
 الا ل الش اله اللرره    الظك  ال   .إقري   اا  ه  را ف  ي ثع  .1
 إقري  ظاقر هف  م  ي ثع الا ل اح الة الاا ره    الظك  ال   . .2
 إقري    احف  ي ثع الا ل اح الة  الشرقه    الظك . .3
 إقري   ر  ف  ي ثع الا ل الصمرا ح الش اله    الظك . .4
 ت1)إقري   و ظااقه شارحف ي ثع الا ل الاا ره    الظك . .5

                                                 
أمهية املوقع اجلغرايف وعالقته ابلتطور واالستقرار السياسي يف دولة تشاد، مرجع  :إبراهيم حممد إسحاق (1)

 .(14) :سابق، ص
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فلش رم    مال  احقالي  ال  لة الم  ثة فه لشا ف   اام الا اة احالاالية مه   
ف  اللت ظل  ت2)  رنة  اا ف  الا الا  احوريلا  الثاا يلا ف م ا   رنله ظاقر ه    اح

االلقطاش ا ل     ع  إقري     مال  احقالي   فل وارطة ل َّ الل افل  ر دا     ال    
احقالي  قظائع   شائر لال ه حنثر     ائله ق  رة  ا     اللرريةف  ق  ا لم مال  

 ااصر  ااية  وورى  رريةف للقاطع  للظا     ادا احلال ف  لولرف ف دا احل ا ف 
 اللا ام  اللقال  ف  اح يا ف فالج     ع اللت للايس اال ا هف  لصامر     ظلر 

ه   و ي  ال  الت اإلالك ية فمال  ال   اام اللرقيةفللالد  ا يلدا فه إاشال ثكثة  
  اطقة  الة إفريقيا.
 اتمة التشادية بيا المةنو  والوا ع: المسل  اتوا: 

إالا  اام اح ة مه  ا   ة احفرا  الله لررطدا راظطة ط يليةف  ثع  م ة  
احصع و  ال  ف و  الرلةف و  ال   ف  لا لد   اللت  ا ام  لقال    لشا دةف فإ  

ح فه   لله ال لاصرة ق  افلق  ا لان    مال  احص   الله لق    ر دا ال ال ع اللشا 
اح ةف فاح ة اللشا ية   اال الق ط ال  الت الثكثف لم لم إلى و    لقاطلةف  مه 
 اام ال افع ل ى اح ة الاا رية ه إ  صمم اللظارة ه فه ال طالظة ظاإلاوصا ف ولكف 

ف ا    ر م لمم الياط داللم ر  اللورفد.  لن  اللا ام  اللقال  ف ع ال يااةف وي ان 
احالاس الاالج    اللت و  مالا الالياط  ر  ل ا   مقيقه لرو ارط     ال ااطل الش الية 
اله ل  لل ر ر ظل  ظش ع  ا حف   الاا رية صالدا ال اللل رف   ا و  ال  لة الله    

ية إلى الق  ية اللشا م ث  الع ال  ل لدالا ال ط   رلوع    ال مرية و  اإلقري ية 
الاا لةف  يرلوع القف ال  ل إلى ال ود   الم  ث لكال ال  م  دال  اطاةد    ن    

                                                 
(، والنواة لدى علماء اجلغرافيا هي القلب، فلكل دولة نواة منت من حوهلا 30) :املرجع السابق، ص (2)

األقاليم إىل أن مت تعيني حدود الدولة اجلديدة، فـ" منطقة النواة النووية، هي عبارة عن منطقة صغرية منت 
 :ص املرجع السابق، .إىل دولة كبرية خالل عدة قرون مبا أضيف هلا من أراضي جديدة وسكان جدد"

(28). 
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ال لا  ر ا قلصا ية  ا ال ا ية د لورف/  لم رد و  الالرافية داا ره/ ش الهف و  
 اللقائ ية  الر  /  اليمهد.

ر لال ه رة و   ااص مال  الرؤية الله الام  ال اللل ر فه لاال رما  الع  ع ق  
إلى إقري  الرافه  م  ف و  إلى ظقلة  يقة    مالا اإلقري ف لق    صالمدا الواصة 
 رى اللا ةف مه الياالة االلل ارية  ا        ادا لم   الظك ف  لنادا لألالف لم لم 
فه  صر الاوب اللشا ية إلى الياالة   طر ة فه م   ام  ا ظل  ا اللقك ف  الج 

ق ير  اال ال  لة الم  ثة  ال  لة القاا اية فه لشا ف  لم لم  ع الث رام    اللت  ره ل
لى    اا مالا إلى ث رام ق رية و   شائريةف  مالا  ا الرلدا  الله الام  اال ا اللقك   ا 
فه الالا   احو رة  لوول  فه ال ص   لرم  ف  ل  لمقل غايالدا  وم افدا الله م رم 

ال ب الب الد ية ال  م ة لر ال ع ويان  ا  مالا ال ال عف يل ُّ غياالالكح    واردا.ف
الرئياله فى الل       اح  ام اللى ل اادهف  واصة فه إفريقياف   لان    و  ة الشر يةف 
  ر ران ظأ  ة ال شار ة الاليااليةف  االدال ظأ  ة ال  اطاةف ف فأصظمم النث ر    

ه     طقية و  الطائوية الو رية و  ال  اية فاحم اب ل اى  رى اإلثاية و  الق رية و  ال اا
إال  ف ود   اح ة اللشا ية ل   ل ر ر ظل  ظش ع ي    ف       ادا لشا .ت1)       القارة

و  يالد  فه  قف ا يف ال   اللشا حف الل اه ام   اال ال  لة الق  ية الاا لة لرق  يام 
  اإلثايام ال ولروة.
 العامل اليبلا و أزمة ا ندماج الوسنا: المسل  الثانا: 

يل     رية د ال  ج ال طاهف و  اإلا  اج ال طاهد ال    فه لشا   ر رة والاالية   
ل اال ال  لة ال ؤالالية  القاا ايةففاإلا  اج لل يان يلاه الل اوع  ا اللم ا   ا الل الف 

                                                 
إبراهيم أمحد نصر الدين،" التنمية واإلصالح السياسي وتعزيز حقوق اإلنسان كمداخل وقائية حلل  .د (1)

، حبث مقدم إىل ندوة قضااي الالجئني ىف إفريقيا التحدايت الراهنة وسبل "مشكالت الالجئني يف أفريقيا
 2005يونيو 20)ة االقتصاد والعلوم السياسية، برانمج الدراسات املصرية األفريقية كلي :املواجهة، القاهرة

 .(6) :( ص
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و ا اصطكميان فإاه يلر ف فت1)فيقا :داا  ج الشهل  ا   ْجد  وع فه الشهل  االلم   فيه
 هد الال ر رة اللاريوية الله ل     شوصان و   ا   ة    احشواص    اللقارب  اللم    
إلى و  ال فه  ا   ة ون ر   و العف   ر ل ا ه قي  ايا دا ا ال ا ه  ق ا   د. 

ف  يقص  ظه وي ان:دلن ي   ا  ش و   عف  م   ا ت2) اللت ل ى  ر ال  ر  ا ال اش
ط ل  رى احشيال   ا يالرح  رى ال ا   ام الظشريةف  احشواص ا  لظاريةف  ثع  ا

 .ت3)ال   د
و  ة ا ا  اج ال طاى فى إفريقياف إش الية    رة  فه  اال ال  لة  ق   ثرم  

الالياالية اإلفريقية    الللا ع  ع ال اقع اللل  ى الق ره  الق  يةف  اللت ظلا  الاي 
ال ال ظا غرالف و  ظاإلنرا ف  مالا  ا و ى إلى  ر  ال  لام      الطائوه لر ال عف 

ال اا  وي ان و ا  ا ملراب  ال طاية  رى ال  ل ال طاه و  الق  هف  م   ا وفالح
ريقية الاي  الالياالية اإلفف يدر اللت اريان فه  ا  ا ال ا ه     الا ا ام ال ولروة

  ى اللت إلى فق ا  الرغظة فى الليس ال شلرت اال ال  لة ال طاية ظل  ا اللقك ف  و   
 ال لالا ح     ال   اام ا ثاية ال ولروةفظش ع  الع    الصل ظة ظ  ا  إطكط 

اللى لليس  رى مالا اإلقري ف  ع  يالع      صطرح دشلبد  رى لرت الا ا ام
  .ت4)اللت النيا   رى الصل ظة ملى إطكط  صطرح د  لةد

                                                 
 .(274)  :،مرجع سابق، ص2لسان العرب، جملد :ابن منظور اإلفريقي (1)
االندماج االجتماعي وبناء جمتمع املواطنة يف املغرب الكبري،ورقة  مقدمة للمؤمتر  :احممد مالكي .د (2)

( املركز العريب لألحباث ودراسة 2013مارس  31-30السنوي الثاين للعلوم االجتماعية واإلنسانية )
 .(4) :ص .السياساتـ مراكش ـ املغرب

 .(4) :سابق، صالرجع امل (3)
" التنمية واإلصالح السياسي وتعزيز حقوق اإلنسان كمداخل وقائية حلل :إبراهيم أمحد نصر الدين .د(4)

 .(6) :، مرجع سابق، ص"مشكالت الالجئني يف أفريقيا
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الاوب الالياالية فه لشا     إ ارة و  ة ا ا  اج  لالا فإ    ا  الاي      
 ا ال ا ه     ال   اام ال ولروةف  راع إلى   ة والظاب      ادا:

ف  م   ا الرلدا لاما  لوئة  رى مالاب أوً : فساد كثير ما النخ  والنظ  السياسية
ه ملى  االوئة احورىف ال ال ل ى الاوب ال ثقوة و احم اب الاليااليةف و  ال ال ع ال 

 .ت5)فه ال ؤالالام  الا ليام ال  اية  ال ؤالالام الو رية
ف لي  القظائع اللشا ية لا  رص  ان لدا فه     الا ارف ظا لظار  ثانيًا: التداخل اليبلا 

و  ال  لة ل  إاشاؤما  لا وة احقالي  الو الةف  وصظح وفرا  الق  رة ال ام ة            
و اال الق  رة ظال ي   ا  ل الف يأله ال      ر الم    إ ا   لل   و  ونثرف ف ر ا ومس  

 لرفع الير   الم فف  ا  ا للل  ر ال  ع  ا الليكل  رى الم  . 
فه   ا  الل  يع اللا   لرو  ام  ل  فه  ثالثًا:  عف حكومات ما بعد ا ستيلا 

لا ل لى لد يس ام ما اح اى  لالاش احقالي   واصة الصمرا ية  اداف  م   ا وف ى إ
 احن ر    ال ال ع.

 الاه  اللت الل وع    ق ع      الا ار فه الشأ  رابعًا: التدخلت ا  ليمية والدولية: 
ال اوره للشا ف و  الل وع الورااله     الو اة  احورى للم يع الصراش الاليااله إلى 

 صراش ق ره و  إثاه .
الالانرة الا ا ية لر ال لام ظا ليا ف فق  ف فاللاريخ م  خامسًا:  غش ا رو التار خا

يع مالا اإلرث ي ارس  ل طه ظااليا   رى ال ال عف  ي ا  ي    ماال ان فه ظلر 
ف إال  ا  الم الايرة ل ى ظلر القظائع اللشا ية لرقظائع احورى ايرة   اية ت1)احما   

                                                 
التوافق  أنشأت علىمن بني أكثر من مخسني حزاًب يف تشاد اليوم، جند قلة قليلة من هذه األحزاب  (5)

 .القبلية أو االثنية أو املناطقيةاجلماعية ال  الفكري والرؤي
، من منشورات املركز الثقايف  العريب، بريوت ـ لبنان، 1جممل اتريخ املغرب، ط :عبد هللا العروي.د (1)
 .(30) :م( اجلزء األول، ص2000)
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ا   يقهفلدالا فإاَّ ااطكقان    اإلرث اللاريوهف  م   ا يم       لمق ل ا ا  اج المق
 اطالب ظاللصامر ا ال ا هف  لنااا اطالب ظالللايس الالر ه  ا ال ا ه. 

: إالا  اام ال  لة فه  د  ال  الت اإلالك ية لالل   سادسًا: اختلف المرنعية الةكر ة
ق لدا  ااالاا دا ا ال ا ه    اللا ع ال  اهف الالح يش ع راظطة اللكم   الل ا   

 ال ع ظ ولرف ول ااد   واااالد ففإ  ال  لة الم  ثة وصظمم  لا رة ل ا ان     وفرا  ال
للرت المالة  ولكف ال رالية  اللاااس للياب ال رالية الو رية فه لم    الد ية 

 ال طاية لرظك . 
االلورا  ظلر الاوب ظالم  ف     ث         شائرح و    سابعًا: نظا  الحز  الواحد:

ا ة الد ة ا ال ا ية     ال   اام ال ولروةف  م   ا وف ى إلى الظاش ق رهف الام  فه  ي
الالياالة اللررية فه  ث   الوكفام  اوع ال ال ع ملى لور  الالامة     اافس ق ح 

 لرم ب المان .
إالا  اام ال  اطاة للاه فه وظالة  لاا دا الالياالية   ثامنًا: غيا  مةنو  المواسنة:

 القاا ايةف الل لع   االطة وفرا  الشلب ظالمق ط  ا لل ا  ظال ااظام فه إطار ال  لة 
ال  ااة و  اللكقة ا ال ا ية القائ ة     ال ام ةففإادا فه اإلطار ا ال ا هف للاه:د

مال  اللكقة يق   الطرف اح   فر  ط يله   ال ع اليااله )   لة تف     وك  
)ال  اط ت ال  لف  يل لى الطرف الثااه) ال  لةت الم ايةف  للم   مال  اللكقة     الور  

 . ت2) ال  لة    طريل واي ة الم   القائ ةد
  د ا  اام الللريوامف فإ  والاس ال  اطاة لق    رى الللايس ال شلرت     

 ا     ل   م  لداف  اللت لرنيا  القائ   لرايا  ال   اام ال ولروة فه ال ال عف   
يقل ه لقرير مل  ع   اط  فه ال  لة ظال شار ة فه الاليااله لدالا النيا ف  م   ا 

                                                 
قاموس علم االجتماع، من منشورات دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  :حممد عاطف غيث .د (2)
 .(56) :م(، ص 1995)
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اوليار الالرطة الله ل ثرهف مقه فه ل له ال يائف اللا ةف مقه فه اللنافع ا ال ا هف 
س ال  لة لاه وي ان لأالي مقه فه   ارالة مريله  مق قه الط يلية     و فف  م   ا ي

القاا اية ال ؤالالية.  لن  ال اقع ال    فه لشا ف يل ر لاا و  ال ود   المقيقه لر  اطاة 
غائب ل ا انف  ظلياب مالا ال ود  ف مر م  وامي  ا   ة ل  لالا    ل  لالد  فه إا  اج 

 ة يمقيقه      افة شرائح ال ال ع اللشا حف  م   ود   داللظلية  الر  ية لألا
المان ةدفال ال  اام ش  لية و  شظه ش  لية. غياب ال ود   الصميح لر  اطاة  ال ل ثع 

 فه اللااصر احالاالية لداف  مه: 
 أ. ونود بنية تشر عية سليمة.

  .  ونود تنانس انتمالخ بعيد لا السائةية  أة ا ندماج ا نتمالا الحيييا.
 .ت1)ونود أ داف مشتركة يسعخ النميع لتحييينا .ج

اليالد  فه االل رار الث رام اللال رية  الالياالية    ال اقع الماله لر ال ع 
اللشا حف   اللت الصرا ام ا ال ا ية القائ ة  رى لو ط اللاصر و  الق  رةف  ا ل  
لالَع الاوب ال ا ية للمق ل ا ا  اج المقيقه     ال   اام ا ال ا ية اللشا ية 

قيقيةف  رر   الايا  اللظله الر  حف  ا  وال مالا ال ولروة.  يل   غياب ال  اطاة الم
 الايا  شر ية ال  اطاة  رى فئام     احورىف إلى احالظاب اآللية:

 ف  ال  ل ة  اال ا اللقك .أزمة الشرلية  والحك  فا البلد .1
ف  مه طظقة اال ا ية  لاللم ال بروز سبية النةو  وانتناا حيوح المواسنة .2

 اللال ريةف  وصظمم يامرة فه ال ال ع اللشا ح  رى  ران  الاو ال الق رية 
  ال ال لام الق رية     ان.

                                                 
أثر صـراع اهلوايت على التعايش السلمي يف السودان، ديناميات اهلوية واملواطنة  :عبده خمتار موسى .د (1)

امعة الواقع وآفاق املستقبل  جبالسودان،  :واالندماج الوطين، ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي السنوي األول
 .م(2012سبتمرب  26-25) :إفريقيا العاملية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية السياسية، يف الفرتة 
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 المقيقية     الا يع فى ال ااظام  المق ط. لد  تحيي  المساواة .3
 قة.ف  الله لل   م فان رئياليان لر  اطاة المل ى النافة  عف  ي  الو ء وا نتماء .4
لاللم ال  لملنر مالا  ف ظا لظار و  فئة  الد  المشاركة فخ اليرار الوسنخ .5

القرارف  وصظح ال  اط  ال ولرر فيه و  ي    الشريت احالاالى  الوا ع فه 
   رية صاع القرارام  د شان   ا  الان.

فى اح  ام ا ال ا ية  ا قلصا ية  الاليااليةف  م    عف المنالة الوسنية .6
ره و  ال ااطقه ق  ا الام  فه االل رار الا ا ام الق رية  اإلقري يةف  لق ي  ال  ل ال

 رى ال  اطاة و  ال  ل الا لهف  مالا و ى إلى إ لاف م ف    وم اف 
 ال  اطاة.  

 لرور ج    مال  ال  ليةفالالالظةفالله الام م فه لق ير ال  لة القاا اية 
  ال ؤالالية فه لشا ف فإ َّ الاوب الالياالية  الو رية اللشا ية  طالظة ال     لمق ل اآلله:

 يل ثع اللت فه  ر رة الم     ال  لام اللملية )ق ريةف : ط ا نتمالاأوً : الشر 
اثايةف...الخ ت لصالح ال  ل ال طاه  الد ف ال   ئه فه مالا الالياط م  اا  اج ا يع 

  اية...ت  اوع ايا  ال  لة  فى إطار  ا ي     –ق رية  –الا ا ام ال د شة ) إثاية 
 لال  له ظال ي قراطية ا ال ا ية. 

 مالا الشرط   اه  رى الشرط ا ال ا هف ف ا     ل  طاه  الشرط الوسنا:ثانيًا: 
 رير يالور    إا اش  طاه  اال  رى ل اه و    ل اه و   ظا ئ  الل ريةف ي وه 

  .ت1) رى الايا  المان   شر   له  لالع    ا ال ال ال طاه و ران مل يان 

                                                 
طاب حنو رؤية جديدة لتنمية إفريقيا، اخل :إبراهيم نصر الدين، يف نقد العقل و املمارسات الغربية .د (1)

)  :السياسية لوم السياسية، املؤمتر الرابع عشر للجمعية اإلفريقية للعلومالرائسي لرئيس اجلمعية األفريقية للع
 .(10-9) :(  ديرابن ـ جنوب إفريقيا، ص2003يونيو  28ـ  26
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فال  اطاة ليالم  ار  مق ط  مريام  ل   شرط التأسيس الدستورة للمواسنة  ثالثًا:
قرارما فه ال الل ر فمالبف  ع إادا   رية و  ل    اللت ظ ث رف فده  ا  لراف  دا  ا 
مالة    ال  ه  الا ج ال ال لهف لم    الور      ار      و  ا   و    اط  و  

ادا قي ان  لاظع إلى شوصية الا لأث ر فه  اال ال  لة  ال ال ع  لانف  لص ر ال  اطاة م
   ارالام مية فه  اقع ال ال ع    ار  لاي ر فه ال الل ر  القاا  ف   ا  ا  الما  

 ت 1774فه إ كاام مق ط اإلاالا   ال  اط  الله  االا الااان لرث رل   اح ري ية )
 ت الرلا  م للا ال وامي  ال طاية لرمق ط  المريام إلى   ارالام 1789 الوراالية )

ف  ا    اام فه  ميطدا اح ري ه  الورااله فقة. لن  ليع  لرت الاص ص  اقلية    رية
الان  رى م ار ا ا هف  ليح لرااس و     ي ث ر اد   ا امةف  لل  ل افقان  ال ليان  ؤال 
إ  اايام اللل  ر     رائد  ظمريةف  ال شار ة الا ا ية فه صياغة ال ثائل ال الل رية 

ف  م   ا يل  ت2)قي داف  االليلاب   ا  ادا  وظلا ماالله لاللر   اد ان    ران لل ث ع 
 ر رة والاالية لر اال الق ح لر  لة ال ؤالالية  القاا اية فه لشا   غ رماف  للع الل افل 

 ت.  1996الا ا ه الالح ل َّ فه   ع  الل ر  ا  )
 لنه  لمقل ا ا  اج المقيقه فه ال ال عف  لاللقي  رابعًا: شرط التنشئة ا نتمالية:

ال  ارالة المقيقية لر  اطاةف  لل ط  قي دا فه الثقافة الاليااليةف فك         رية 
اللاشئة ا ال ا ية  الالياالية لر ال ع  احفرا ف  رر رة اللت ظاإلرا ة اللا ة المقيقية الله 

س ال  اطاة الالاظقة إلى  اقع   رهف لادر  لط  ل مالا ا ا  اجف  لم يع ق ا    وال
يلايشه الور  فه  ع ال الائع الله لالد  فه اللاشئة ا ال ا يةف فا ا  اج   ر ال  اطاة 
 ا   ارى الاص  ريه فه  الل ر ل  الل افل ال ال له  ريهف فإاه ل  للمقل إ   إرا ة 

                                                 
-33) :ص .االندماج االجتماعي وبناء جمتمع املواطنة يف املغرب الكبري،مرجع سابق :احممد مالكي .د (2)

34). 



 د موسىد. حممد البشري بن أمح (       استشرافية لعملية البناء الحديثة)رؤية  إشكاليات بناء الدولة التشادية

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                  أكتوبر 

59 

 

فرا   اال  الالياالية لأل مقيقيةف  مال  اإلرا ة ل  ي    لدا  ا   إ  ظاللاشئة ا ال ا ية
 ت1) الصلر.

اللت و  ال م ة    طريل اللل  ية رما   خامسًا: شرط التعددية فا إسار الوحدة 
  صميحف  صالح لرل ا    اال  رى اللاشئة الالياالية لر ال ع.

الر ا    الالياالام الله لالدج طال ا وادا ل ارس  فقان  وحسادسًا: شرط الر ا: 
  اة  لنافؤ الورص.لق ا   الل    ال الا

ففده  ق  ة  ر رية لكا  اج الوكط فه  افة ا ن نار الثيافا سابعًا: شرط
  ال اا م احورى فه ال ط .

ف  اللت  لرال خ  الألة اللالا ح  ا الليلاب لر والف ثامنًا: شرط التسامح ا نتمالا
  ح  ُّ  دافيلل       اام ثقافية  اظله اللر يج لدا ظاقلااش  ا عف  ا امة ف رية 

لصوية ال يال  الق ي ة  الله لال  م فه إم اثدا الاي  الالاظقة مه وم   ر رام اللم   
اإل اا ه ل اال ال  لة الق  يةف ملى   ل  لطرب اح ر لل ير احفرا   الا ا ام 

 ال قد رة   ا لمل  د      يال   لل    ا   ظلر ال  االب  القي .  
ف فاللا ية  ام ة    ر ائ  اااح ف رة ا ا  اج لعدالة ا نتماليةتاسعًا: شرط التنيمة وا

  ال طاه.

                                                 
على أن الدعاية اليت حتمل طابعاً عرقياً أو قبلياً او إقليميا  (1996مارس )دستور ( من 5نصت املادة ) (1)

" تضمن الدولة  :( على 14كما نصت املادة )  .أو طائفياً، وترمي إىل املساس ابلوحدة الوطنية ممنوعة
لسياسي، ا للجميع املساواة أمام القانون من دون متييز يف املنشأة، أو األصل، أو اجلنس أو الدين، أو الرأي

أو املستوى االجتماعي"، وهي نصوص جيدة من حيث النظرية، ولكن الواقع غري ذلك، فما زالت متارس 
بعض االنتهاكات لألفراد انطالقًا من اجلنس أو اللون أو أصل املنشأة أو املستوى االجتماعي، وما زال 

ه إال املواقع، وهو أمر ال ميكن  تغيري االزدراء أبصل املنشأة أو املستوى االجتماعي مشاهدًا يف كثري من 
 .ابلتنشئة االجتماعية للمجتمع عرب برامج حقيقية لالندماج االجتماعي
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افة ف  اللت  إالاا  ال ااصب القيا ية لنلاشرًا: شرط المشاركة السياسية فا  نع اليرار
وطياف ال ال عف فدالا يالدع   رية إثرال اإلا  اج ال طاه ل ا    الامة  ااالظة  لواال 

 وه ق ران    ران    الشل ر ظا ال ال   ر الو الام قرارام   ل س الاليا ة  ع ل
 ال االلة    الالرافيا.

يل  ميا  الايس فه المياة الالياالية   ماا حياد الني : ثانا لشر: حادة لشر : 
ظ ثاظة   ا  و ا  ل    اللم   الالري  فه ال  لةف  راال ال  لة ال ؤالالية  ال الل رية 

  ه فه الصرا ام الم رية  الالياالية  صراش ال صالحفه لشا ف  اللت لرم ر لة     إقما
ال يقةف  اللت ظل   اال الايس ال طاهف ح  الا  س المالية مه ا  س إثايةف  ليالم 

 ا  شان ق  ية. 
 المبحو الثانا: العامل الدولا

يل ُّ مالا اللا ع    الل ا ع احالاالية الالالظة فه لق ير ال  لة القاا اية  
لشا ف  واصة و  ال  قع الالرافه  ل الطدا     الم    ف   الاملدا  ال ؤالالية فه 

الن  رة الله لل  راظع   لة إفريقية    م ث ال الامةف  اام  ردا   ا ع  الا  ة فه 
الل وع ال ائ  فه   لة لشا   اال اشألدا اح لى إظا   د    رنة  اا  اإلالك يةف لدالا 

    الل ا ع       ادا اللا ع الواراه )الل   القطم مال  ال  لة  ال    الله لرلدا ظل  
الواراه ال ال    ال لرب و  ال شرطتف فالااير لرلط ر الاليااله فه لشا ف  رى وثر 
    الا ار فه احم اث الله شد لدا لشا   اال ا اللقك ف  واصة و  ظلر مال  

لواراية    م ا ر اه  ا  فالل وكفال    لل  ال ظان رئياليان فه اا  ش المر ب احمرية
ل  يا و  ا ا ريافو  النا  ر  ف و  الال  ا  يصبُّ  لي دا فه  صالح لللرل  دال  ال    
للمقيقداف  ق  لن   مال  ال صالح الري ة   ا دةف  ق  لن   غ ر اللتف  لن َّ ال  قع 
الالرافه للشا ف الردا  ر ة لرل وكم الواراية الله وث رم فه  اال ال  لة ال ؤالالية 

 اام لرلم  م احالاالية الله م ثم فه اللال   اال و اور الث اا ايامف قاا اية. لق  ال
  ادا اداية المرب الظار ة  ااديار النلرة الشرقية  وص صا )ا لما  الال ف له الاظقاتف 
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وثر   ا ح فه اللم  م الالياالية الله م ثم فه        ال    اإلفريقية في ا  للرل 
 مق ط اإلاالا ف  لرااع او ال ظلر ال    اللرريةف ق   ارالم  ظق ايا ال ي قراطية

ال اي ام ال  لية   ران    ران    ر  الان فه ل اى ال    اإلفريقية لدال  الق اياف  فلدا إلى 
القيا   لل  رام فه مي رلدا ال اوريةفام   اال ال  لة ال ؤالالية  ال  لة القاا ايةف  الم  

 .ت1)  ال    اللررية فه الق ايا اإلفريقية       ادا فراالا   الل وكم الالافرة لل    
 ظالم الل ل ة ل ثع وم  اللم يام الرئيالية الله ل ااه ال  لة اإلفريقية فه 
ال قم الما رف وص صان فه يع والال ب    ارالام الدي اة الروال الية اللال ية  رى 

ةف لوا م فه الق رام ال ولروقطا ام ال ا   اح  ا ف   ا  اا     اللت    اللنريس لر
 فه  الل يام الثرال  اللق  ف  فه ال الل يام ال ليشية لرشل ب  ال يانف  يالج     ع 

       .ت2)اللت لق ير ال  لة ال ؤالالية فه إفريقيا.
 العوامل المونبة أو المسالدة لبناء الدولة الحديثة  : الثانا الة ل

اإل اا ية ال ل افرة فه ال ال ع فه مالا ال ظمث الثااه الالطرط لرل ا ع  
ة القاا اية  لاللشا حف  ال  ئة اللشا يةف الله اللالد   إال  هللا للالى فه  اال ال 

 . ال ؤالالية فه لشا 
 
  

                                                 
قبل يف األسباب , األبعاد , احتماالت املست :أ التحوالت الدميقراطية، يف إفريقيا  :صبحي قنصوه .د (1)

 :( ص 1997مصر، مايو )  –يقية، القاهرة إفريقيا، املوسوعة اإلفريقية، معهد البحوث و الدراسات اإلفر 
(115- 116).  

 )2( Bamidele A Ojo, Africa’s Triple Dilemma: The State, 
Democratization and the Challenges of Globalization (New Jersey: 
School of Political & International Studies Fairleigh Dickinson 
University, 2004)p.(22).  
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 المبحو اتوا : العامل الدينا والنغرافا.
ا رس مالا ال طرب    وك   ا ر   إ اا     والاال    لر ال ع اللشا ح ل   

 الام لا فه  اال ال  لة القاا اية  ال ؤالالية فه لشا ف  م ا: ي وا ظش ع ا   ل
 المسل  اتوا : العامل الدينا:

    %85اإلالك  م  ال    شظه الرال ه فه لشا فإال يللاقه  ا   ي   رى  
الال ا ف  ظا لظار و  لشا    لة لن ام والاالان      الت إالك يةف فإ  وثر مال  ال الت 

 ع ظ ع وطيافه  الر ان و  غ ر  الر فلالا لا   ث ران    و اال يع قائ ان فه مياة ال ال
الاا ب    غ ر ال الر    يم ر   وال ال إالك ية  ل   القا ر   م   
 غ رم اف يليش    ع ال ال ع ال الر  فه غالب اح قام فه مالة    الللايس 

لروة ام ال والالر ه.فاحصع و  مالا اللا عف  ا ع  م ة   اولكف    لل       ال   ا
فه ال ال ع اللشا حف حاه  ال ع  ل    ظطظلهف  لناه ق   لم   إلى  ا ع م   إالا 

  يف    ق ع الل ر.
 المسل  الثانا: العامل النغرافا:

يلل ر اللا ع الالرافه    وم  الل ا ع الله والد م فه لش  ع الشوصية 
ال قم  ع و  ظآور فه الاماللشا ية ال لاصرة ظ ع وصائصدا ال لور ةف   ا والد م ظش 

لنريس   ا ع الا اش        االهف  اللت ل لف اليطرة الم   ة ال ر  ية  رى مهه     
ال االههلة ال لرا ية احطرافف و  اللن ف  ع   ئله  ل ارياله ال ولروةففإالا  اام ال الامة 

 م ر ت ق  ش رم ال    الرافية ا د رية لشا ف فإ  مال  الالرافية لش ر1ف284000)
 اللت  اال و  وصظح اإلالك  م      ومع مال  ال اطقةف  وصظمم القظائع  ردا   للرف 
الرافية لم   ما ال ى مال  احرا ه الشااللةف الله ل ل  إل دا الرطلد  الالياالية 
 ا ال ا ية  ا قلصا يةف   اال و  اول لم مال  الالرافية فه مال  ال الامة ال يقةف 

قة ال شلر ة لا يع القظائع الله  لن    ادا ال ال ع  ا  ل ا ان و  لن   مه ال اط
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اللشا حف لاللت   ي    لق  رة  ا و  لول   الرافية لشا  فه إطار ورار الق  رة  م ما 
   ت1)!

 المبحو الثانا : العامل ا نتمالا والعامل ا  ت ادة     
 االللرر مالا ال طرب    وك  ال طر    اللال   :  

العامل ا نتمالا ودورء فا بناء الدولة اليانونية والمؤسسية فا المسل  اتوا : 
 تشاد.

 اال و   صع اإلالك  إلى  اطقة  الة لشا ف  قيا  ثكث   الت فه مال  
ال اطقةف فاللاريخ وصظح  شلر ا     ا يع القظائع اللشا يةف اللت ح  مالا اللاريخ  رلظة 

ية الام م  لان فه  اال مال  الم ارة ال ام ظاإلالك ف  ثاايان ح  ا يع القظائع اللشا ية
فه  الة إفريقياف  اللت م  اللا ع احالااله ل اال ال  لة الم  ثة.  ل َّا  ا  اللاريخ 
 شلر انف رقلة احرر الله يقي  ف دا اللشا      ام ةف فق  اشأم  كقام   صالح     

ر ةف  ار  ال صالح ال شلالقظائع ا يلان فه الش ا  و  الاا بف مافي ا  رى  كقام الا
 الله ل ل  وي ان ل ئام الالا  ف ف  ف إالا ُلْول   مال  اللكقة  ردا فه  صالح ق رية 
 يقةف لث رما ق ى ا اللل ارف  احط اش  احم ال الشوصيةف فلق ه  رى  ع شهل 
 شلرت ال ال  ا  لاريوان و  الرافية  ل اةف و   صالح  شلر ة ؟! إ َّ ال  لة      و  
لا ع ال    فه  اورداف  ا   ام ظشرية للا ش فه وص لدا   شارردا  ثقافلداف للش ع 

  لان   لة لشا  الم  ثةف و  لن   اللكقام   ادا  كقام لنا ع   ل ا .
 المسل  الثانا: العامل ا  ت ادة وطناء الدولة اليانونية والمؤسسية فا تشاد.   

فاللا ع ا قلصا ح يل ُّ  ا كن  ر ريان  د ان  والااليان فه إ ا ة  اال ال  لة 
الم  ثة فه لشا فاللت ح  اللا ية الظشرية لل  ال       ال ق  ام احالاالية فه  اال 
ال  لة القاا اية  ال ؤالالية. فاللا ية الظشرية ال   ف   ال صطرمام الشائلة ال    لمااة 

                                                 
 .(123) :تشاد مقاربة لبناء الدولة  احلديثة، مرجع سابق، ص :حممد البشري أمحد موسى (1)
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االااية لدال  اللا يةف  لدالا وصظح  ود  دا  ولروا  أح  ود   و   لي  ال ال لام اإل
 صطرح للاا  ه احف ار  ال الامب الو رية. ف راا ج اح   ال لم ة لرلا ية يلرفداف ظأادا 
  رية لد ف إلى  يا ة الويارام ال لامة و ا  الااسف     م ث ال   و فإ  الويارام 

   م ث اللط  ل فق  ل    واه  رى ا يع  ظك م     للل ر  ع  ر ر ال قمف و ا
  الل يام اللا ية للر   الويارام احالاالية لرلا ية فه ثكثة وظلا  مه:

 و. و  يميا الااس مياة ط يرة والية    اللرعف
 ب.  و  ي لال  ا ال لرفةف

  و  يمصر ا  رى ال  ار  الك  ة للمق ل مياة  ري ة. .ج
  و لة فالليع  النث ر      ا ل  لن  مال  الويارام احالاالية  . 

الورص احورى ظل  ة ال اا ف  ع إ َّ االشار يامرة المر ب احمرية 
فه ونثر     ر  فه القارة اإلفريقية  فلقا   لي  مال  ال    لدال  

 اللا ية.
فررلا ية الظشرية  فل ال راالام الله لطرمدا اح   ال لم ة اااظا : اح   م  لش  ع 

لمال    الل ى الصمة  ال لرفة  ال دارامف  الثااه م  االواش الااس الق رام الظشرية  ل
ظق رالد  ال  لالظةف  ا ل  لاللطع اللا ية الظشرية لمق ل ل ا       مال   الااا   فيصظح  

 . ت1)الشل ر الل  ل ظاإلمظاط  مصرة ط يليةف ال ظان    والظاب اا  ش المر ب  اح  ام
 ا اللا عف وح ا قلصا حف  ا رت وم  له فهلل  ران مقيقيان فه مال  لنه ام ث

 اال ال  لة ال ؤالالية  القاا اية فه لشا ف فإ َّ  رى الم   ة اللشا ية الواال وط ام 
  رية للل  ر ال  عف   رى ال ال ع ال  اه   اي اله     مالا الل اهف  اروص مال  

 الوط ام فه اآلله:

                                                 
 .(118) :تشاد مقاربة لبناء الدولة  احلديثة، مرجع سابق، ص :حممد البشري أمحد موسى (1)
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لل  ر ا ة الثقافة الالياالية الالائ ة  اللأن    رى إ كل اليا ة القاا    ال الل ر  .1
 . ت2) لنريس لقال   القيا ة ال الؤ لة   النوؤة  ال  اط  الصالح 

االلاا  الثقافة الالياالية الا   ة  رى  ود   اللالا ح  قي ة  ريا والااليةف  .2
روح اآلور لالياالية  الق    ظال ا  لراف ظاحم اب الاليااليةف ظ ا يلاى اللل  ية ا

فه يع املرا  القاا    ال الل ر    اااب  افة الق ى الشل ية ال ولروة   رى 
 ا يع ال الل يام. 

 ر رة اللأن    ا  صياغة  ا  ا ة صياغة ال الال ر اإلفريقية  رى اللم     .3
  ر ال ق ل لر ظا ئ  المق ط  المريام  ال ااظام الالياالية  احالاالية لنع    الو

  الا ا ام ظاإل افة إلى لم    ط يلة  والس الم    غ رما. 
و  لل    ريام اللررية  اللاشئة الالياالية  رى   ل ال وامي   ال لل رام  .4

ال لاصرة  الله  اظله و  لن    رى والس   وامي    ظا ئ ال ي قراطية 
 الالري ة. 

ه    وم الو  للر    يائف ال  لة  رى و  ة  صالح الشلبف     واع لمال  .5
   الل ياله ال ليشية. 

لوا ى االلو ا  و  ام الق ع اإلنرامه ال  ر  ة لر  لة فه   اادة القطا ام   .6
الشل ية ال ولروة ملى فه مالة  لار ة مؤ ل لرالياالام ال لظلة    ق ع 
الالرطة المان ةف  ل    فه مالا الص   وم ية   ر رة ل     ال الل ر  مل 

و   ر د  لر الاللةال  اطا   فه الليامر  مرية اللا ع  ا   ال الروح     لل
 لرقدر  ا  ا م لل  ظطرط الري ة  قاا اية. 

فه الالرطة اللشريلية  رى ال الل ى ال ر  ح  ل ث ع ا ا ام ال ال ع ال  اى    .7
  ال مره. 

                                                 
 .قإشكالية الدميوقراطية غري املباشرة يف إفريقيا، مرجع ساب :مجال حممد السيد ضلع  .د (2)
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ال شار ة الاليااليةفو  الللا ع  لدا  الام  لامية احم اب الالياالية  ؤقلا     .8
ع ال  اه    م ث الل ث ع ال ال  الطريقة اللى للا ع  دا الاقاظام   اي ام

الو رة اإلفريقية وث لم فه  فه ال رل ا   ال االس الشل ية ال مريةف طال ا و 
ظلر ال ااطل و  مال  احم اب ما   ا  ما إ ا وراظان و    ل ايان و  اثايان و  

اادارم فيه اح    ل ايامفو  فى اللالب اح   وم اب إثايةف  إقري يانف فى  قم
 و م إلى ش  ش مالة        ا اللقرار الاليااله فه الظك .إقري ية  و 

لول ع   ر ال ال ع ال  اه  رى مالاب ال ال ع اللقر  حفظم ث لاللى  افة  .9
الم  ثة  داية و  مرفية و  غ رما إلى إقا ة لايي الدا  الالله ل يا ة  الا ا ام

  .يةل ث ع  صالمدا فى ال رل ا   ال االس الشل ية ال مر    يلدا ظلية
إ وال  اصر الا ارة  النوالة  رى   ع ال رل ا   ال االس الشل ية ال مريةف  .10

و    ثع  ع اقاظة و   اي ة ل يه    النوالة  الو رة  ا ي  اه    اللل  ر  طال ا
و  ائداف  طال ا و  الاقاظة و  ال اي ة اللش ع   م الو رة لدؤ ل      صالح

 .ل شر  ام الق اا   الا اب فى طرمد 
  ا  ا امة  شوافية ا الواظام طال ا و   ع اقاظة و   اي ة مه الله   .11

االواب   ثر دا فى ال رل ا   ال االس الشل ية ال مريةف ظل  ان     اللل لى
  .  ريام اللرشيح  ا الواب ل وع اإل ارة فى

إادال مي اة اح    ل ايام  رى الل ع الاليااله    ادةف  اادال اليطرة  .12
اإلثاه و  اإلقري ه  رى الل رية اللشريلية    ادة ثاايةف  الم ر لة  الطاظع
  اليطرة راا  ال ا   اح  ا   رى الالرطة الالياالية    ادة ثالثة.     

ل ث ع  افة ال صالح  اللل  ر  اداف  م   ا يل   ال شار ة الالياالية  ياده  .13
  شر ية الايا ف  يق ه  رى و  ة ال  اطاة. و  ة
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و   فى ل  يع اح ظالف  فى ل  يع ال اافعف ظش ع ر ائه طال ا لمق ل الل   .14
 ع فئام ال ال ع الم  ث   ثرة فى الالرطة اللشريليةف ظاللاله ظام فه  ق  ر 

     ت1) ادا ال الا  ة للمق ل  صالمدا.  ع
ل     الا اب    و ال   رم  الرقا ه ظولالية  رى و  ا  الالرطة اللاو اليةف  .15

ال لاس لم  الدا إلى  صالح احقريةف  رواصة ا ثاية و   وث م ال اقع اللى
  ت2)اللال ية. الق رية  رى مالاب

 الخاتمة
 النتائج والتو يات

  ا ال ل ال ر  فه الصومام الالاظقة فإااا لوريج  ا رة    الالائج  الل صيام ا ا ما 
 فه اللاله:

 أو : النتائج:
 ورصم ال راالة إلى ا رة    الالائجف الر دا  رى الام  اآلله:   

 (  ت ل  لن  اللقرية اللررية 1900ل َّا معَّ ا اللل ار  رى ورر لشا  فه  ا 
ل رت و  ماات م ههارة الهها م حنثر    ولف  ا  فه مال  الظقلة    إفريقياف 

ة  دا  ث ران ح رري واه  اام ماات قي  إاالااية الا ية ل  لموع فراالا    ال    ا
 فه اللت ال قم.

  م  م ال  الت اإلالهههههههههههك ية لشههههههههههها   ال    ال اا رة ل  ة ل ي     ولف  ا ف
 ت  ر ران ظ  رنهههة )ظهههاقر هت 900 ههه وم ظ  رنهههة ) هههاا ت اإلالههههههههههههههك يهههة  ههها  )

  ت. 1615 تف  االدالن ظ  رنة )  احت اإلالك ية)1512

                                                 
محدي عبد الرمحن، ظاهرة التحول الدميقراطي يف أفريقيا، القضااي والنماذج وآفاق املستقبل " السياسية  .د (1)

 .(10 – 8) :، ص 1993، يوليو 113الدولية، القاهرة، مؤسسة األهرام، العدد 
 .مجال حممد السيد ضلع، إشكالية الدميوقراطية غري املباشرة يف إفريقيا، مرجع سابق .د (2)
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  الم   ف داف    ههههههههع  ق  م مال  ال  الت صهههههههه ران  شههههههههرقة    ال  لة  ايا
القاا    الههههههههههههههيا لهف ع للايس الههههههههههههههر ه     ال   اام اإلثاية  اللرقيةف  الرل يةف 

  ال  اية.
  رم لشههههههههها  ظولرام   رامع  ولروة    الم   الوراالههههههههههف الالح ل    ظالههههههههه ة 

 شهههههلر ة فه ا يع ال الهههههلل رام الوراالهههههيةف  مه إ ارة احرا هههههه ال اقلة في ا 
ة  ر  ية  صههههههههههههههار ة  قرما ظاريس.     واه  ع  رال الظمار  م  دا   ر إ ار 

يد ر ال وامي  الم  ثة فه فراالههههههاف  ر   صههههههطرحدا الههههههليلابدوح: الههههههياالههههههة 
فرر الثقافة الوراالههية  اي  ال ؤالههالههام الالههياالههية  ا ال ا ية  رى احفارقةف 

 ملى يالل    ا مال  الاي   الوراالية. 
 لدا اإل ارة ية الله الظلوث لم اللاررة الالههههههههههياالههههههههههية الم رية فه لشهههههههههها فو َّ النيو

ا الهههلل ارية فه إ ارة الل رية ال ي قراطيةف و طم ااطظا ان للا ة ال ال ع ظأ  
ة.   الايا  ال ي قراطه الالح ل  ر  اإل ارة الوراالية    الج ال ى   لة مشَّ

  ا  الاي   الاوب الالههههياالههههية فه لشهههها     إ ارة و  ة ا ا  اج ا ال ا ه 
 ةف  راع إلى   ة والظاب      ادا:    ال   اام ال ولرو

 فالا   ث ر    الاوب  الاي  الالياالية. .1
 الا اش الق رهف  لف م   ام  ا ظل  ا اللقك . .2
 .الل وكم اإلقري ية  ال  لية .3
  لة اإلرث اللاريوه. .4
 غياب ال ود   الصميح لر  اطاة.  .5

 ثانيًا: التو يات:
  راال  رى  رى مال  الالائجف ا صه ظاآلله:

 فه مهههههالا اإلطهههههارف  اهههههب إ ههههها ة الاير فه  وهههههامي  اللقههههه  ا ال ههههها ه فه  .1
ال ال لام اإلفريقيةللرالهه خ والههس إ ا ة الل افل  رى ال ظا ئ احالههاالههية لر  لة 
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القههاا ايههةف  ا لظههار المريههام اللهها ههة  امههة إلديههة  ليالهههههههههههههههم  ههههههههههههههر رة ط يليههة 
م افمالهههبف   هههع احالهههس المقيقية للول ع الاصههه ص ال الهههل رية   ر ال ههه اا

احالهههههههاالهههههههيةف إلم اث االهههههههلقرار مق قه  ظالهههههههة لرمريام اللا ة فه ال ال لام 
 اإلفريقية.

 هههههر رة اللأن    ا  صهههههياغة ال الهههههال رف  رى اللم    ال ق ل لر ظا ئ  المق ط  .2
 المريام  ال ااظام الالههياالههية  احالههاالههية لنع    الور   الا ا امف ظاإل ههافة 

 إلى لم    ط يلة  والس الم    غ رما. 
ليس    ال  ع إلى إشا ة الل الة ا ال ا ية  الالياالية  ال الا اةف  ظالة م    .3

القاا   فه إفريقيا  لمق ل اللا يةف  ال شهههههار ة الالهههههياالهههههيةف  الم   الرشههههه  ف إ  
  ر لرالههههههه خ ق ا    قي  اللررية ال طاية  ال ي قراطيةف  اللأم ع اللر هف  ال  ه 

 القرار.المق قهف  ال شار ة الوا رة فه صاا ة 
إ َّ لط  ل ال ي قراطية فه إفريقيافيلاه ال  ههههههههههههههه  إلى  ا م  وظل      ار   .6

إارال ا الواظامف لل  ر الايا  الالههياالهههففال ي قراطية فه ما  ا لظارما  ا  ان 
 ووكقيانف للل ر   ارالة مية فه المياة ال   ية لر ال ع.

ف دا  قاا ايةف  ُلْ اىلنه لادر ال  لة اإلفريقية  لصههههههههههههههع إلى  رمرة ال  لة ال .7
ال ؤالههههالههههام  رى اللل  ية   رى فصههههع الالههههرطامف        ال الههههاس ظمق ط 

 اإلاالا   مرياله احالااليةف فك       ل افر اآلله: 
 .قيا   ؤالالام  الل رية مقيقية 
 .ا ال ال المقيقه لر ط   ال  ل الصا ط 
 . إ الة اآلثار الالر ية لر اللل ر 
 االية.إاشال  يااام اال ا ية  الي 
 .الل افل  رى   ثاط  طاه لرالر  ا ال ا ه 
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    َّ ل اال ال  لة فه ال ال ع ال لاصهههههههههرف      هههههههههع ا  لظار للاريخ ال ال ع  .8
   ر  فه  اال ال  لة فه ال ا هههههههههههههف )الوروية اللاريوية لر  لة الم  ثةتفل لرفة 

 اللل  رام الله اللش ع  اال ال  لة ال لاصرة.
 لة فه إفريقياف  رى إ رات مقيقة و َّ وفلا  ال  لة مه  اب و  لق   ايرية ال  .9

   ا ش احفلا  ال قصهههههههههههههه  ة و  اإل اريةف ف ع ادا     واد لدا يمقل م فان 
 ل اانف إالا  ا ايراا إليه  الههههههلقكن    احاد ة احورىف  ا اش مال  احاد ة م  

 الالح يش ع ال  لة ظص
 فلدا لايي ان        الاي  ال لنا رة. .10
لألى ال    ال اال الق ح لر  لة فه إفريقيا    وك  الاااب الاليااله فقةفإال     .11

 لل    ل افر الا ااههب ا ال هها يههة  ا قلصهههههههههههههههها يههةفح َّ ا اهه  ههاج ال طاه     
ال   اام ا ال ا ية ال ولروةف اللا ية الظشههههههههههههههريةف لا ية ال اية اللمليةف  ردا 

ل  لة ال ؤالهههههههالهههههههيةف فه  ااطل لرق    ا ع لالههههههها    رى قيا  ال  لة القاا اية  ا
  رى  و    مائع    الثر ام  ال  ار  ال را ية  ال ائية  ال ل اية  غ رما. 

 لأن  ال    ونثر   ا   ههههههىف و َّ مااة ال ال ع اللشهههههها ح لن   فه الل افل  رى  .12
احالهههههس الالهههههاظقةف  القاا ة ظأ َّ الللايس ا ال ا ه الالهههههر ه والهههههاالهههههه ل قف إراقة 

اال ال  لة الله  اام  ث ران    الل وكم الواراية  الا ا ام ال اوريةف ال  الف  ر
 و    ا ع ال م ة  ال االف  الل ا ع ال الا  ة احورى  ا اة فه ال ال ع اللشا ح 
 فه احرر اللشهههههههها يةف ل  ل   ل ييودا الل ي ف اح ثعف  ل  لاوع لرت ال شههههههههاريع 

 ع ث رح و  م   ة إثايةف طال ا غاب الاو  ية الله  ا  الم يطرمدا  ع  رة فصهههه
الم ار ال اَّالف  اللوا ع ال ال له  الائج مالا الم ارف  لط  ل الائج الم ار  رى 

 ورر ال اقعف م ادا فقة ُلْ اى ال  لة القاا اية  ال ؤالالية فه لشا . 
ال  ل ظاللاشهههئة ا ال ا ية لر ال ع   ر ال رامع ال راالهههية ال ولروة فده صههه ا   .13

 اح ا  لرلا ية ال ال لية  الم   الرش  ف  اإل ارة الوا رة.
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و   لمق ل الل   فى ل  يع اح ظالف  فى ل  يع ال اافعف ظشههههههه ع ر هههههههائه طال ا .14
 ع فئام ال ال ع الم  ث   ثرة فى الالههههههههههههههرطة اللشههههههههههههههريليةف ظاللاله ظام    

  الصل ظة ظ  ا   الا  ة  ع فئة للمق ل  صالمدا.   
 

  و ر   وم  ف مالاف  هللا و رى
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الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي تطور التهديدات األمنية وإشكالية بناء  

The evolution of security threats and the problem of state building 

in the African Sahel region 

 2الباحثة أسماء برناوي، *1 عجال رزايقيةالباحث 
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تعد منطقة الساحل اإلفريقي من أكثر المناطق       
تأثرا بالتهديدات األمنية الجديدة، وقد ساهمت 
المشاكل التي تعيشها المنطقة في انتشارها لتصبح 

األمني للمنطقة.  ميزة أساسية يختص بها المركب
لى الضوء ععليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء و 

هاته التهديدات وأثرها على عملية بناء الدولة 
إبراز طبيعة هذه التهديدات من خالل لك ذالوطنية، و 

 وتبعاتها على عملية البناء.

في األخير توصلت الدراسة إلى أن التهديدات       
 ،في الجريمة المنظمةاألمنية الجديدة والمتمثلة 

والهجرة غير الشرعية، تعتبر أحد أهم  ،اإلرهاب
األسباب التي ساهمت في عرقلة عملية بناء الدولة 

 الوطنية في المنطقة ككل.

، األمننة، قتاعاألمن، االن : الكلمات المفتاحية
الجريمة المنظمة، اإلرهاب، الهجرة غير الشرعية، 

  بناء الدولة

  The African Sahel region is one of the 

regions most affected by new security 

threats, and the problems experienced by 

the region have contributed to its spread to 

become an essential feature of the region's 

security complex. Therefore, this study 

aims to shed light on these threats and their 

impact on the process of building the 

national state, by highlighting the nature of 

these threats and their consequences for 

the building process. 

      Finally, the study concluded that the 

new security threats represented by 

organized crime, terrorism, and illegal 

immigration, are considered one of the 

most important reasons that contributed to 

obstructing the process of building the 

national state in the region as a whole. 

Keywords: security, emancipation, 

securitization, organized crime, terrorism, 

illegal immigration, state building. 
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 مقدمة
أدت التحوالت التي مست بنية النظام الدولي إلى ضرورة إعادة تعريف األمن وتجاوز   

التركيز الحصري على أمن الدول وفتح مساحة أكبر لعمل القوى االقتصادية والمجتمعية 
والبيئية، وهذا بدوره أدى إلى تعدد الفواعل والقطاعات والتهديدات األمنية. وبفعل العولمة 

دات شاملة كما لم تعد مرتبطة بالدول فقط؛ شكلت هذه األحداث أصبحت هذه التهدي
إضافة حقيقية للتصورات التي برزت في الثمانينات والتي دعت إلى االهتمام بفواعل 
ومرجعيات أخرى غير الدول منها، وهذا بدوره أشار إلى ظهور تهديدات أخرى غير 

رت طر البيئية وغيرها، كما تغيالتهديدات العسكرية كاإلرهاب، الهجرة، الجريمة، المخا
 الخطوط األمامية للحرب مع انتشار النزاعات المسلحة داخل الدولة أكثر منها عبرها. 

وتعتبر دول الساحل اإلفريقي من أكثر الدول تأثرا بالتهديدات األمنية الجديدة      
يا لدول نخاصة مع تأزم الوضع األمني في منطقة الساحل اإلفريقي، مما يشكل تحديا أم

 المنطقة.
 وفي ضوء ما تقدم، يمكن طرح اإلشكالية التالية :       
كيف أثرت التهديدات األمنية الجديدة على عملية بناء الدولة الوطنية في الساحل       

 اإلفريقي؟
تعود أهمية الموضوع لكونه يسلط الضوء على التهديدات األمنية الجديدة في       

قي باعتبارها من أهم القضايا الدولية المعاصرة التي تحتل صدارة منطقة الساحل اإلفري
 االهتمامات الدولية والوطنية.

في المقابل تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تأثير التهديدات األمنية الجديدة    
في منطقة الساحل اإلفريقي على عملية بناء الدولة الوطنية، من خالل التطرق إلى 

 ه التهديدات وتداعياتها على عملية بناء الدولة الوطنية .  طبيعة هذ
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اعتمدت الدراسة على منهج دراسة حالة من خالل التطرق إلى طبيعة التهديدات   
األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي، وكيف تؤثر على عملية بناء الدولة الوطنية، 

ية المتعلقة بواقع التهديدات األمن كما تم توظيف المنهج اإلحصائي في جمع البيانات
 في منطقة الساحل اإلفريقي.

 ولإلجابة على اإلشكالية تم تقسيم  المقال إلى محورين : 
التحول االبستمولوجي في مفهوم األمن: من أمن الدول إلى أمن  المحور األول :

 المجتمعات واألفراد
 أوال : ما بعد هيمنة مركزية أمن الدولة 

 توسيع وتعميق مفهوم األمن ات اإلستراتيجيةمرحلة الدراس
 ثانيا : أمن المجتمعات واألفراد
 األمن المجتمعي وقيمة الهوية

 أمن األفراد: االنعتاق كموضوع ومادة الدراسات األمنية
 : التهديدات األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقيالمحور الثاني 

 قة الساحل اإلفريقيأوال: طبيعة التهديدات األمنية في منط 
 ثانيا : أثر التهديدات األمنية الجديدة على عملية بناء الدولة الوطنية
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المحور األول : التحول االبستمولوجي في مفهوم األمن: من أمن الدول إلى أمن 
 المجتمعات واألفراد

شهدت نهاية الحرب الباردة تغيرا في طبيعة النزاعات المسلحة من نزاعات دولية        
إلى نزاعات داخل الدولة الواحدة، األمر الذي ساهم في تطور حقل الدراسات األمنية 

 من خالل االهتمام بفواعل أخرى في التحليل غير الدول.
 أوال : ما بعد هيمنة مركزية أمن الدولة

اعتبار األمن كمفهوم قابل لالشتقاق أحد أهم األسباب التي أدت نحو التوجه  شًكل      
 لما بعد مركزية أمن الدولة، وتجلى ذلك في ما يعرف بتوسيع وتعميق المفهوم.

 .مرحلة الدراسات االستراتيجية1
اعتبر األمن في مرحلة الحرب الباردة مرادفا لحماية وبقاء الوحدة السياسية ممثلة        

في الدولة من خالل تحليل الجهود التي تبذلها في مواجهة التهديدات العسكرية للدول 
( ساد ها التصور في الفترة الممتدة من نهاية 9، صفحة 2012المنافسة. )قوجيلي، 
ية إلى غاية منتصف الثمانينات والتي حددها كل من "ستيفن والت" الحرب العالمية الثان

و"دافيد بالدوين" من انبعاث الدراسات األمنية كحقل معرفي إلى غاية نهضته منتصف 
الثمانينات والتي هي عبارة عن تجديد الدراسات األمنية، اعتبرت هذه المرحلة مرحلة 

 ( Stephen, 1991, p. 213كالسيكية في تاريخ الدراسات األمنية. )
وبما أن الدولة هي بناء قانوني وسياسي مبني على مفهوم السيادة، فإن تحقيق      

األمن يكون من خالل ضمان استمرار سيادتها وسالمة أراضيها، وبما أن التهديد الذي 
يواجهها يأتي تقليديا من العدوان العسكري من قبل الدول األخرى فإن المقاربات 

لألمن كانت منشغلة بقضايا عسكرية محددةعلى نطاق واسع مثل الردع  الكالسيكية
(انطالقا من هذا جاءت Tobias, 2009, p. 250وتوازن القوى وتشكيل التحالف. )
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مفاهيم األمن القومي تجسيدا لها التصور من أهمها تعريف " والتر ليبمان" كالتالي: 
اسية ا معرضة لخطر التضحية بالقيم األس"تكون الدولة آمنة إلى الدرجة التي ال تكون فيه

إذا كانت ترغب في تجنب الحرب، وهي قادرة إذا واجهت التحدي على المحافظة عليها 
( بينما عرف "ارنولد Leland, 1943, pp. 935-938باالنتصار في الحرب. )

 والفرز" األمن القومي ب" غياب التهديد ضد القيم المكتسبة، كما ينظر لألمن على أنه
مساو لغياب التهديدات العسكرية ضد الدولة أو قدرتها على رفض مثل هذه التهديدات. 

(Bert, 2011, p. 7 في حين عرفه آخرون بأنه قدرة الدولة على مقاومة أو تحمل )
العدوان الخارجي، هاته النظرة التقليدية للعدوان تعكس أن األرض والموارد الطبيعية هي 

ية االقتصادية لألمة عندئذ ينظر للوحدة الترابية على أنها القاعدة األساسية للرفاه
 ( Giacomo, 1989, p. 152مصلحة وطنية عليا والحفاظ عليها هو جوهر األمن. )

وعليه فإن األمن القومي قائم على هوية تتمحور حول الدولة ويهدف إلى حماية       
ئية ممثلة في أن بقاء ( حيث تشييييييييير إلى فكرة نهاliotta, 2002, p. 487السيييييييييادة )

الوحدة السياسية ممثلة في الدولة وقيمتها األساسي ممثلة في السيادة هو جوهر األمن، 
وها ما يشكل لب الدراسات اإلستراتيجية، غير أن انتقال التهديدات والنزاعات من على 
المستوى الدولي إلى المستوى المحلي )الداخلي( جعل هذه التصورات والتحليالت تقف 
عاجزة أمام تفسير طبيعة النزاعات الجديدة، مما ساهم في ظهور تصورات نقدية تدعوا 
إلى االهتمام بفواعل أخرى غير الدول كالمجتمعات واألفراد وتجاوز االهتمام الحصيييري 

 بالطابع العسكري. 
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 .مرحلة توسيع وتعميق مفهوم األمن: المقاربة التوسيعية 2
بنية النظام الدولي إلى ضرورة إعادة تعريف األمن  أدت التحوالت التي مست     

والتركيز على فواعل أخرى غير الدول منها أو ما يصطلح عليه بعملية توسيع وتعميق 
مفهوم األمن وحقل الدراسات األمنية. كانت المحاولة األولى مع نشر أبحاث كنيث 

حول "السالم  (ويوهان غالتونغKenneth, 1978بولدينغ حول "السالم المستقر" )
االيجابي"، كما ظهرت في الثمانينات مشاريع بحثية أهمها المشروع الذي قدمه ايغون 
بار إلى اللجنة المستقلة والتي عقدها أولف بالم رئيس الوزراء السويدي بعنوان " األمن 
المشترك"، صاغ األعضاء السبعة عشر في اللجنة برنامجا يهدف إلى إعادة توجيه 

بين الشر والغرب نحو مزيدا من االنحدار. إال أن االنطالقة الحقيقية سباق التسلح 
والمفصلية في عملية التوسيع تزامنت ونشر كتاب "باري بوزان" "الشعب الدولة والخوف 
والذي دعا فيه إلى مقاربته الخماسية للقطاعات لتشمل إضافة للقطاع العسكري القطاع 

 (18، صفحة 2014ي. )قوجيلي، السياسي، االقتصادي، المجتمعي والبيئ
وعليه يمكن القول أن األمن في جوهره يشمل على عناصر أخالقية، إيديولوجية،       

معيارية، مما يجعل البيانات التجريبية غير ذات صلة ويصعب الوصول إلى تحديد 
(  كما Ronnie, 1995, p. 9مفهوم شامل له، لذا يعتبر مفهوما متنازعا عليه. )

لقول أن انهيار االتحاد السوفياتي أنهى أربعة عقود من االزدواجية القطبية في يمكننا ا
توزيع السلطة، كما أنهى االنقسام اإليديولوجي للنظام الدولي بين الكتل الرأسمالية 
والشيوعية، إحدى نتائجه المباشرة التقليل الكبير من التوترات والتهديدات العسكرية بين 

فتح مساحة أكبر لعمل القوى السياسية، االقتصادية والمجتمعية.  القوى الكبرى من خالل
(Barry, 1995, p. 148) 
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 تانيا: أمن المجتمعات واألفراد    
بعد سياسة اإلصالحات المرتبطة بما يعرف بإعادة الهيكلة "بروسترويكا" التي       

في الدولة  ألمنجاء بها الرئيس السوفياتي السابق، ارتفعت أصوات مناهضة في رؤية ا
والقوات المسلحة، وتزايد ذلك االهتمام خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة، إذ ظهرت 

 تهديدات أخرى غير التهديدات العسكرية.
 األمن المجتمعي وقيمة الهوية

تشير التطورات على مستوى بنية النظام الدولي إلى توجه التهديدات من الدولة       
نحو الجماعات االجتماعيةي، مما تسبب في صعود خطاب أمني مختلف يركز على أمن 
المجتمعات بدال من أمن الدول، من بين هاته األصوات أنصار مدرسة كوبنهاغن التي 

عن طريق تحويل االنتباه من الدولة كمرجع مع تضمن عملها فحص النظام األوروبي 
السيادة كقيمة يجب ضمانها إلى المجتمع كمرجع رئيسي والهوية كقيمة يجب ضمانها 

 وحمايتها.
إلى ازدواجية أمن الدولة وأمن المجتمع حيث  Ole Waeverوقد دعا أول وايفر      

عتبر الموضوع المرجع يبقى األمن المجتمعي دائما قطاعا من أمن الدولة، بل إنه ي
( وعليه يمكن اعتبار األمن المجتمعي مهما في 27، صفحة 2012لألمن، )قوجيلي، 

حد ذاته، حيث ال يمكننا الحديث عن األمن القومي بمعزل عن األمن المجتمعي، 
فالتهديدات الموجهة نحو الجماعات االجتماعية تهدد بقاء الدولة نفسها، سواء كانت 

أو أطراف أخرى، بذلك يمكننا اعتبار أمن المجتمعات هو أمن للدول هي مصدر التهديد 
نفسها، فاستقرار المجتمع هو عبارة عن أمن واستقرار للدولة وبالتالي محافظتها على 

 أمنها القومي من التهديدات الداخلية.
 



شكالية بناء الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي الباحثة /الباحث عجال رزايقية     تطور التهديدات األمنية وا 
 برناوي أسماء

 

 2021تماعية واإلنسانية               أكتوبر المركز الدولي لألبحاث والدراسات االج

78 
 

 

 :األمننة  -1
تعني األمننة إعطاء الصفة األمنية لقضية على أنها قضية وجودية وعاجلة من       

حيث األهمية التي ال ينبغي أن تتعرض للمساومة الطبيعية للسياسة، ولكن يجب التعامل 
 ,Barry, Ole, Japdeمعها بشكل حاسم من قبل قادة الدولة قبل أية قضية أخرى. )

1998, p. 25ظرية اللغة فعل الكالم يقول وايفر " األمن ليس إشارة ( إن األمننة في ن
تشير إلى شيء ملموس الكالم أكثر واقعية، الكالم نفسه هو الفعل"، فاللغة تعمل كأداة 
وسيطة تجلب الممارسات االجتماعية في إطار التواصل المؤسسي إنها قوة حاسمة تدمج 

 ( Jef, 2002, pp. 44-45العالقات االجتماعية. )
لقد صاغ أل وايفر نظرية األمننة على تمييز جون أستون في نظريته العامة       

لخبرية اإلنشائية( وبين العبارات ا -ألفعال الكالم بين العبارت أو الجمل األدائية )الزائفة
(فوفقا له" الكالم في حذ ذاته الفعل، أي النطق John, 1962, pp. 5-7أو التقريرية، )

مغايرة للحالة القائمة أو السابقة وهكذا تصبح الحجة الرئيسية أو التكلم ينشئ حالة 
لنظرية األمننة في أن القضية تصبح قضية أمنية متى عرف المرء ذلك على أنه تهديد 
وجودي، حيث يطالب صاحب السيادة بالحق في استعمال اإلجراءات غير عادية 

قبول ط من خالل كسب اللضمان بقاء الكائن المرجعي ويستلزم ذلك قبول الجمهور، فق
 ,Oleالعام يمكن نقل القضية من مجال السياسة العادية إلى عالم سياسة الطوارئ، )

1989, p. 42 وهذا يؤدي إلى وجوب النظر إلى األمن على أنه نقطة سلبية التي)
( إن Diskaya, 2013تؤكد عدم القدرة على التعامل مع مسائل السياسة العادية. )

ليس بناء سياسة أمن مجتمعي بل سياسة محاوالت تجنب إثارة مخاوف  هدف أول "وايفر"
األمن المجتمعي  في المقام األول وهكذا يصبح لب نظرية األمننة يتوقف على كون 

( ويمكن تعريفها على أنها 27األمن ممارسة خطابية أو فعل الكالم، )قوجيلي، صفحة 
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لى لى أنها قضية أمنية ثم يجب ععملية دعوة واستجابة يقوم الممثل بتعريف قضية ع
الجمهور الرد بالقبول، أي أنه يجب تأطير الحجة بما يحقق الرنين المطلوب إلضفاء 
الشرعية في استخدام التدابير االستثنائية، إذا لم يكن هناك مثل هذا المستوى من القبول 

 (Paul, 2004, p. 281فإن األمننة ستفشل. )
ة أمنية كلما ثم تحديد ذلك من قبل أصحاب السلطة إذن تصبح المشكلة مشكل      

حيث يرى "وايفر" أن التعريف األساسي للمشكلة األمنية هو شيء يمكن أن يقوض 
النظام السياسي داخل الدولة، وبالتالي يغير األسس لجميع القضايا األخرى.أما عن 

بل الجهات  تكلمطريقة تكلم المجتمع أمنيا، يجيب وايفر بأنه ليس المجتمع هو الذي ي
الفاعلة فيه، وبالتالي يصبح األمن المجتمعي منفصل عن أمن الدولة ولكل منهما مجال 

 (. Ole, 1995, pp. 55-56مميز وموضوع مرجعي )
 الحالة االستثنائية

قامت مدرسة كوبنهاغن بتنظير عملية األمننة، التي من خاللها يؤدي إطالق         
خطر المهدد إلى إعالئه فوق أي تهديد آخر، وهو ما يبرر تسمية الخطر األمني على ال

(وقد 459، صفحة 2016تعطيل القواعد السياسية المعتادة. )دان، كوركي، سميث، 
حول الحالة االستثنائية  Carl Shmittاعتمد منظروا مدرسة كوبنهاغن على أعمال 

شياء النقيضة ل األفبالنسبة له  يتضمن جوهر السياسي تكوين قرار حول العدو تتحول ك
إلى نقيض سياسي، وتشكل المعارضة السياسية بين الصديق والعدو العداء األكثر حدة 
وتطرفا، وتصبح الخصومة ملموسة كلما كانت سياسية واقتربت من النقطة األكثر تطرفا  

( فالقرار السيادي من خالل تشكيل Carl, 1996, p. 37العدو، ) -الخاصة بالصديق
 ,Claudiaاألمن هو األفق األساسي للسياسة بناء "نحن" ضد "هم". )عدو، سيكون 

2006, p. 37) 
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من خالل هذا، يتضح لنا أن تحقيق األمن المجتمعي ال يمكن أن يكون بمعزل       
عن أمن الدول، فال يمكن الحديث عن أمن المجتمعات في دول منهارة من جهة، كما 

المجتمعات داخلها تعيش تحت ظروف انعدام ال يمكن اعتبار الدول آمنة إذا كانت 
األمن من جهة أخرى، وبالتالي تبقى هذه الدول غير آمنة ولو كانت ظاهريا تنعم باألمن 

 واالستقرار.
 أمن األفراد: االنعتاق كموضوع ومادة الدراسات األمنية  -2    

ريف دة تعفرضت التحوالت الدولية التي مست بنية النظام الدولي ضرورة إعا       
األمن، شمل هذا التغير التركيز على فواعل أخرى غير الدول منها اعتبار الفرد كموضوع 
ومادة الدراسات األمنية النقدية، هذا التحول أدى إلى وجود العديد من التعاريف والمفاهيم 
الخاصة بمفهوم األمن اإلنساني أو كما يفضل البعض تسميته باالستقرار اإلنساني 

"Humain Stability" ،(julia, bebe, 2001, p. 96) فاألمن ال يمكن اختزاله في
بعده العسكري فقط، فالتهديدات الجديدة أظهرت مؤسسات جديدة، كما أنه هناك حاجة 
لمؤسسات أخرى، فالسالم يتحقق بفعل مجموعة من الوحدات) األمم المتحدة، األفراد، 

 ( Albert, 1994لدول فقط. )المجتمعات، المنظمات ...( وليس محصورا في ا
وعليه يمكننا القول بأن تحقيق األمن وفق تصور أنصار مرجعية الفرد كموضوع      

مرجع للدراسات األمنية النقدية على غرار أنصار مدرسة أبرستويث يعود إلى االهتمام 
بالفرد واالنعتاق كموضوع ومادة الدراسات األمنية النقدية، حيث قدم " كين بوث" 

رتشارد واين جونز" رؤية واضحة لكيفية إعادة صياغة مفاهيم الدراسات األمنية مع و"
 التركيز على التمكين البشري؛ فقط عملية التحرر تستطيع زيادة تحقيق األمن اإلنساني.

بالنسبة ل"كين بوث" األمن ضروري وليس مجرد البقاء على قيد الحياة ولهذا فإن       
افة لكونه حرية معينة في الحياة تحدد باختصار البقاء، األمن األمن يعادل البقاء، إض
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هو التحرر) االنعتاق(. إن الحصول على مستوى من األمان يمنح األفراد والجامعات 
الطاقة والقدرة على اختبار القيام بشيء غير البقاء على قيد الحياة ككائنات بيولوجية، 

اسة التحرر هو جزء من المشروع بهذا المعنى فإن البحث عن األمن من خالل سي
 (Keen, 2007, p. 110االبتكاري الختراع اإلنسانية. )

وعليه يعتبر الفرد الوحدة غير قابلة لالختزال، حيث تعمل الدول كمصدر تهديد     
ألمن األفراد بينما يقدم الفرد الكثير من األسباب وبعض القيود ألنشطة البحث األمني 

(لذا يمكننا القول بأن أمن األفراد هو جزء Barry, 1983, p. 18للوحدات الجماعية، )
ال يتجزأ من أمن الدول، فالدول اآلمنة ال يعني أن الفرد داخلها آمن، ولكن الفرد اآلمن 

 يشير إشارة واضحة إلى أمن الدولة. 
 المحور الثاني : التهديدات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي

ل اإلفريقي من التهديدات األمنية الجديدة كاإلرهاب، الجريمة تعاني منطقة الساح      
المنظمة، الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أمن األفراد وعلى استقرار منطقة 

 الساحل والمناطق المجاورة لها.
 أوال : طبيعة التهديدات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي

ثر المناطق تأثرا بالتهديدات األمنية الجديدة، تعد منطقة الساحل اإلفريقي من أك      
وقد ساهمت المشاكل التي تعيشها المنطقة في انتشار التهديدات األمنية الجديدة، وتشمل 

 تلك التهديدات :
 .الجريمة المنظمة : 1

تسبب تفاقم النزاعات الداخلية خاصة االثنية منها في تفشي الفوضى في المنطقة،       
األمر الذي دفع بالسكان إلى تقديم الوالء لعصابات الجريمة المنظمة أو المتمردين بغية 
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االستفادة من أرباح نشاطات التهريب أو من أجل الحصول على الحماية.  
 (158، صفحة 2016)زقاع،منصوري، 

تنتشر جريمة تجارة المخدرات الصلبة مثل الهيروين والكوكايين والكراك في منطقة       
الساحل اإلفريقي، في ظل غياب سلطة القوانين في بعض المناطق أين تقل درجة 

من الكوكايين  10( حبث يتم تهريب 534-533، الصفحات 2020الرقابة، )كراوة، 
وروبا عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل اإلفريقي، القادمة من أمريكا الالتينية إلى أ

من تلك  14مليون دوالر، تخصص نسبة  328مقابل متوسط سنوي يقدر بمليار و
، صفحة 2017األرباح كإتاوة لتنظيم القاعدة الذي يسيطر على ممر التهريب. )كالع، 

53) 
طقة ر والبنزين في منمن جهة أخرى تنشط تجارة تهريب المواد الغذائية، السجائ      

( حيث تعد موريتانيا واحدة من أهم 534، صفحة 2020الساحل اإلفريقي، )كراوة، 
، صفحة 2016ثالثة محاور لتهريب السجائر في الساحل وغرب إفريقيا  )بومدين، 

(  . كما تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي ثاني أكبر سوق عالمي لالتجار باألسلحة. 30
( أين يتم تسريب األسلحة التي تم إدخالها بطريقة قانونية 259ة ، صفح2020)ويكن، 

إلى جهات قانونية من قبل أجهزة حكومية والجيش مقابل دفع الرشوة. )كراوة، صفحة 
533 ) 
وعليه فإن انتشار الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها في منطقة الساحل اإلفريقي،       

سلحة، تجارة تهريب المواد الغذائية والسجائر والتي تشمل تجارة المخدرات، تجارة األ
والبنزين، يهدد أمن واستقرار المنطقة خاصة وأنها ترتبط ارتباطا وطيدا بالهجرة غير 

 الشرعية واإلرهاب. 
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 .اإلرهاب :2
تواجه منطقة الساحل اإلفريقي تهديد اإلرهاب عبر الوطني والذي بدأ في التنامي       

بشكل كبير تحت لواء القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، مما يهدد أمن واستقرار 
( وقد مهدت الجريمة المنظمة 327، صفحة 2016المنطقة ودول الجوار. )جدو، 

ريقي، حيث أدت الجريمة المنظمة إلى زيادة لظهور اإلرهاب في منطقة الساحل اإلف
االضطرابات االجتماعية والعرقية، األمر الذي استغلته الجماعات اإلرهابية التي تطالب 
بحمل السالح وتدعو إلى إصالح الوضع العام، والقيام بثورة سياسية وأخالقية. 

(https://bit.ly/3mMwlw8 ) 
الساحل اإلفريقي نظرا لطبيعة مجتمعات  عرف هذا التهديد تناميا في منطقة      

المنطقة المفككة اثنيا، قبليا، عرقيا، في ظل غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة وصعوبة 
تحقيق االندماج االجتماعي. مما أدى إلى وجود أزمات داخلية يصعب التحكم فيها 

غينيا  ة فيومراقبتها على غرار أزمة الطوارق في مالي والنيجر، االضطرابات العرقي
( كما 89، صفحة 2014وكوت ديفوار، الصدمات االثنية والقبلية في تشاد. )عطية، 

بدأت معظم الجماعات المسلحة التي نشأت في منطقة الساحل اإلفريقي نشاطها للتعبير 
عن مظالم محلية أو بغية تحقيق أهداف داخل تلك الدول، ثم سرعان ما انضمت إلى 

 (  48المغرب اإلسالمي أو تأثرت بأيديولوجيته. )كالع، صفحة تنظيم القاعدة في بالد 
في المقابل بدأ تنظيم داعش الصحراء الكبرى بالتمدد في المناطق الخاضعة لنفوذ       

جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين، األمر الذي أدى إلى بروز صراع عملياتي وا عالمي 
حيث سعى تنظيم داعش إلى  بين تنظيمي داعش والقاعدة، ، 2020في مطلع عام 

تعويض هزائمه في كل من سويا والعراق من خالل البحث عن ساحة نفوذ جديدة في 
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منطقة الساحل اإلفريقي، أين يسعى تنظيم القاعدة للحفاظ على نفوذه في المنطقة. 
 (  38-36، الصفحات 2021)النجار، 
ن اإلفريقي، والذي ش من جهة أخرى ينشط تنظيم بوكو حرام في منطقة الساحل      

هجمات إرهابية واسعة في كل من تشاد، الكاميرون، نيجيريا، تسببت في وقوع قتلى 
واختطاف العديد من النساء واألطفال، حيث احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة بين الدول 

. 2020األكثر تضررا من اإلرهاب حسب تصنيف مؤشر اإلرهاب العالمي لعام 
(https://bit.ly/3yHcuRE ) 

تقوم الجماعات اإلرهابية بممارسات إجرامية بهدف تمويل أنشطتها، وتشمل تلك       
الممارسات : عمليات االختطاف مقابل الحصول على فدية، ابتزاز المواطنين في 
المناطق المسيطر عليها من قبل الجماعات اإلرهابية، سرقة المواشي أو السلع األخرى 

( وقد تزايدت عمليات االختطاف https://bit.ly/3mMwlw8وا عادة بيعها...الخ. )
مقابل الحصول على الفدية مع تنامي وجود تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي في 

( كما تعد عملية االختطاف https://bit.ly/38s8ZUuمنطقة الساحل اإلفريقي. )
م دفعها دية التي يتالتي تقوم بها الجماعات اإلرهابية تجارة مربحة، حيث تتراوح الف

ماليين دوالر أمريكي للرهينة الوحيدة. )غربي،  4و 5للجماعات اإلرهابية ما بين 
 (184، صفحة 2016
في المقابل أصبح اإلرهاب في منطقة الساحل اإلفريقي ذريعة للتدخل الخارجي       

 قفي شؤون دول المنطقة، مما جعلها ساحة تنافس القوى الكبرى التي تسعى لتحقي
 مصالحها اإلستراتيجية في المنطقة.
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 .الهجرة غير الشرعية :3
تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي نقطة عبور للعديد من المهاجرين غير الشرعيين       

( 95، صفحة 2000عبر البحر األبيض المتوسط ومرورا بشمال إفريقيا،  )مجدان، 
يقي إلى ارتفاع عدد المهاجرين وقد أدت حالة عدم االستقرار في منطقة الساحل اإلفر 

غير الشرعيين نحو دول شمال إفريقيا وأوروبا، إلى جانب تدهور األوضاع السياسية 
 (18، صفحة 2016واالقتصادية والبيئية في المنطقة. )ظريف، 

يمكن التمييز بين ثالث فئات من المهاجرين غير الشرعيين في منطقة الساحل       
 اإلفريقي :

 لذين يهاجرون عادة داخل دول القارة اإلفريقية بهدف االستقراراألشخاص ا -
 األشخاص الذين يعبرون منطقة المغرب العربي نحو األراضي األوروبية-
األشخاص المهربين الذين يتم استغاللهم من طرف شبكات الجريمة المنظمة في أعمال -

 (  163التهريب واإلجرام. )زقاع، منصوري، صفحة 
 األسباب التي تدفع األفراد نحو الهجرة غير الشرعية في :وتشمل       
أسباب أمنية وسياسية : تعرف دول منطقة الساحل اإلفريقي انتشار الحروب -      

األهلية، االنقالبات العسكرية، هشاشة األنظمة السياسية، عدم االستقرار السياسي. 
 (52، صفحة 2018)شوادرة، 
تدني اقتصاديات دول المنطقة، ضعف الموارد المالية لمعظم  أسباب اقتصادية :-      

الدول وعجزها عن تمويل المشاريع التنموية، هشاشة البنى التحتية، ارتفاع معدالت 
المديونية )يليه( ، تدني مستوى الدخل الفردي حيث تتراوح نسب مستوى الدخل الفردي 

في مالي.  0.01ومال وفي الص 0.004بالنسبة للدخل العالمي في المنطقة من 
(https://bit.ly/3n7SiG6   ) 
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أسباب اجتماعية : ارتفاع معدل البطالة مقابل ارتفاع النمو الديمغرافي في دول -      
الساحل اإلفريقي، إلى جانب تفشي الفقر والمجاعة في منطقة الساحل، 

(https://bit.ly/3aru4Pr  أين يعيش أكثر من )خط من سكان تشاد تحت  60
الفقر، باإلضافة إلى غالء المعيشة وانتشار األمراض كالمالريا، السيدا، وارتفاع عدد 

 (329المتوفين بسبب اإلصابة بتلك األمراض. )جدو، صفحة 
أسباب مناخية : تعاني منطقة الساحل اإلفريقي من تغيرات مناخية الجفاف -      

من الدخل اإلجمالي  60يمثل  والتصحر، مما ينعكس سلبا على القطاع الزراعي الذي
 (17لدول المنطقة. )ظريف، صفحة 

تكمن خطورة الهجرة غير الشرعية في ارتباطها الوطيد بأشكال الجريمة المنظمة        
على غرار تهريب المخدرات، تجارة السالح، تزوير األوراق النقدية، تبييض األموال 

(https://bit.ly/3n7SiG6 جريمة االتجار با ،) لبشر أين تقوم عصابات التهريب
واالتجار بالبشر باستغالل المهاجرين غير الشرعيين في أعمال غير مشروعة 
كاالستغالل الجنسي، تسخيرهم في العمل، تجنيدهم في الحروب والنزاعات الداخلية، 
االتجار باألعضاء البشرية. حيث تعد دولة نيجيريا سوقا واسعا لالتجار بالبشر أين يتم 

يب األشخاص من األدغال اإلفريقية والصحراء وبيعهم لجهات محلية في مالي تهر 
والنيجر وموريتانيا، أو من أجل بيعهم لجهات دولية تستغلهم في أوروبا. )مجدان، 

(من جهة أخرى تعد السودان معبرا هاما لالتجار بالنساء من إثيوبيا والفيليبين 95صفحة 
( وهو 95فال في الحروب األهلية. )مجدان، صفحة وتحويلهم إلى أوروبا، وتجنيد األط

 ما يعد انتهاكا لمنظومة حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني.
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وعليه ساهمت المشاكل التي تعيشها منطقة الساحل اإلفريقي في انتشار التهديدات      
األمنية الجديدة لتصبح ميزة أساسية يختص بها المركب األمني للمنطقة، وتشمل تلك 

شاكل شساعة المنطقة وصعوبتها في ظل ضعف الرقابة على الحدود، وانتشار الفساد الم
أزمة الدولة وعدم قدرتها على فرض سيطرتها، كثرة االنقسامات السياسية والنزاعات 
 الداخلية القبلية والعرقية، ارتفاع معدالت البطالة والفقر، انتشار المشاكل البيئية.       

 ات األمنية الجديدة على عملية بناء الدولة الوطنيةثانيا : أثر التهديد
أثرت التهديدات األمنية الجديدة على غرار الجريمة المنظمة، اإلرهاب، الهجرة       

غير الشرعية على عملية بناء الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي، نتيجة جملة التداعيات 
 التي أفرزتها هذه التهديدات والمتمثلة في : 

 .اآلثار األمنية :1
تساهم نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمختلف أنواعها في عرقلة عملية       

بناء الدولة، خصوصا وأن عملية البناء تستلزم توفر االستقرار واألمن.  )بومدين، صفحة 
(حيث يخلق تفشي الجريمة المنظمة في منطقة الساحل حالة من الهلع والخوف 30

لمجتمع، ويسهل توغل تلك المنظمات اإلجرامية داخل الدول. )مجدان، صفحة داخل ا
(  كما تساهم الجريمة المنظمة في زعزعة االستقرار السياسي للدول، من خالل 163

دفع الرشوة للمسؤولين أو ابتزازهم بهدف الحفاظ على مصالحها، مما يتسبب في تشويه 
اسية في دول المنطقة، مقابل فشل الحكومات العملية الديمقراطية وسقوط األنظمة السي

 (61في التصدي لها. )كالع، صفحة 
في المقابل بات اإلرهاب ذريعة للتدخل الخارجي في شؤون المنطقة، والذي اتخذ       

أشكاال سياسية، أمنية، عسكرية متنوعة كالتدخل الفرنسي في مالي.  )عطية، صفحة 
92) 
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ة غير الشرعية باالبتزاز واالتجار بالبشر وانتشار من جهة أخرى ترتبط الهجر       
عمليات االختطاف مقابل الحصول على الفدية من قبل الجماعات اإلرهابية، انتشار 
التهريب، باإلضافة إلى وجود عالقة وطيدة بين أعمال العنف ونشاطات الجريمة 

دين، ة. )بومالمنظمة في المنطقة، في ظل تورط جهات حكومية ورسمية في دول المنطق
( كما يساهم المهاجرون غير الشرعيين في نقل ونشر األمراض كمرض 30صفحة 

 (https://bit.ly/3n7SiG6السيدا، الطاعون، الكوليرا، في ظل غياب الرقابة الطبية.)
وعليه ساهمت التهديدات األمنية في تأزم األوضاع األمنية في منطقة الساحل       

ا على األمن الشخصي للفرد أين باتت حياة المدنيين واألجانب اإلفريقي، مما انعكس سلب
مهددة من قبل التنظيمات اإلرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تقوم بممارسات 

 إجرامية على غرار القتل، االعتداء، االختطاف، االعتقال، التهديد.
 .اآلثار االقتصادية :2

اديات دول الساحل اإلفريقي، من خالل تؤثر الجريمة المنظمة سلبا على اقتص     
سيطرة عصابات الجريمة المنظمة على قطاع االقتصاد وقيامها بالتهرب الضريبي، 
غسيل األموال، التشجيع على المعامالت المشبوهة، مما ينتج عنه خسائر اقتصادية.  

 (60)كالع، صفحة 
تي تمارسها من جهة أخرى تنعكس األعمال والنشاطات غير المشروعة ال      

المنظمات اإلجرامية سلبا على الجانب االقتصادي وعلى التنمية المحلية لدول الساحل 
اإلفريقي، وتتسبب في إهدار األموال وتعطيل اإلنتاج االقتصادي. )مجدان، صفحة 

101 ) 
كما تؤثر السوق السوداء على االقتصاديات الوطنية أين يتم تبييض األموال غير       

مما يحرم الدولة المحولة منها تلك األموال من استغاللها في التنمية المحلية،  المشروعة،
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ويؤدي إلى نقص موارد الدولة ومداخلها بسبب التهرب من دفع الضرائب، مما ينتج عنه 
 (102صعوبة التسيير االقتصادي وفساد النظام المالي والمصرفي. )مجدان، صفحة 

تجاز الرهائن المتكررة في انهيار قطاع السياحة في المقابل تسببت عمليات اح      
في منطقة الساحل اإلفريقي، مما نتج عنه تراجع فرص العمل والربح خارج النشاط 

 ( https://bit.ly/38s8ZUuاإلجرامي. )
وعليه أدت التهديدات األمنية الجديدة إلى تراجع الوضع االقتصادي في دول       

عرقلة النمو االقتصادي وأثرت سلبا على المستوى الساحل اإلفريقي، وتسببت في 
 المعيشي للفرد، ما يشكل تهديد لألمن االقتصادي.

 .اآلثار االجتماعية والمجتمعية:3
تؤثر األعمال غير المشروعة التي تمارسها الشبكات اإلجرامية على غرار رواج       

ى جانب األضرار الصحية المخدرات، ممارسة الدعارة على القيم األخالقية للمجتمع، إل
( من جهة 102والمتمثلة في انتشار األمراض الخطيرة كنقل السيدا. )مجدان، صفحة 

أخرى هناك ارتباط وطيد بين تجارة المخدرات وتمويل بعض النزاعات الداخلية وتجارة 
األسلحة، مما يهدد التجانس المجتمعي للدولة، ويزيد من االنقسامات داخل المجتمع. 

( كما تشكل الهجرة غير الشرعية تهديدا لألمن المجتمعي من خالل 59صفحة  )كالع،
تشكيل أقليات والتي بدورها تشكل تهديدا للقيم الهوياتية والثقافية للمجتمع. )برناوي، 

 ( 89، صفحة 2021طيبي، 
وعليه ساهمت التهديدات األمنية الجديدة في تمزيق النسيج الطائفي واالجتماعي       
طقة الساحل اإلفريقي من خالل تأجيج النزاعات الطائفية والقبلية، مما يهدد األمن في من

 المجتمعي في المنطقة.
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لذا يمكن القول بأن انتشار الجريمة المنظمة، اإلرهاب، الهجرة غير الشرعية في منطقة 
لبا سالساحل اإلفريقي يهدد أمن األفراد الذي يعد جزء ال يتجزأ من أمن الدول، مما يؤثر 

 على عملية بناء الدولة الوطنية في منطقة الساحل اإلفريقي.
 الخاتمة
تعاني منطقة الساحل اإلفريقي من انتشار التهديدات األمنية الجديدة مما يشكل       

 تحديا أمنيا لدول المنطقة. 
 وعليه توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :      
نطقة الساحل اإلفريقي في انتشار التهديدات ساهمت المشاكل التي تعيشها م      

 األمنية الجديدة لتصبح ميزة أساسية يختص بها المركب األمني للمنطقة.
تحمل التهديدات األمنية الجديدة بما فيها اإلرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير       

، االجتماعي يالشرعية تبعات سلبية على كافة المستويات ) األمني، السياسي، االقتصاد
 والمجتمعي(، مما يهدد أمن األفراد الذي يعد جزء ال يتجزأ من أمن الدول.

أثرت التهديدات األمنية الجديدة على غرار الجريمة المنظمة، اإلرهاب، الهجرة       
غير الشرعية على عملية بناء الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي، نتيجة جملة التداعيات 

ذه التهديدات والمتمثلة في :  زعزعة االستقرار السياسي واألمني، انتشار التي أفرزتها ه
أعمال العنف، تشويه العملية الديمقراطية، وتمويل بعض النزاعات الداخلية، إهدار 
األموال وتعطيل اإلنتاج االقتصادي والتنمية المحلية، فساد القيم األخالقية للمجتمع، 

رد وارتفاع معدالت البطالة والفقر واألمية والمجاعة. مقابل تدني المستوى المعيشي للف
وعليه فقد تسببت التهديدات األمنية الجديدة في عرقلة عملية بناء الدولة الوطنية في 

 منطقة الساحل اإلفريقي.
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 في األخير تقترح هذه الدراسة جملة من التوصيات المتمثلة في :      
الساحل اإلفريقي باعتبارها إحدى القضايا  يجب أمننة التهديدات الجديدة في منطقة

العاجلة التي تهدد امن واستقرار المنطقة، والتعامل معها بشكل حاسم من قبل قادة 
 الدول.
ضرورة إقامة تعاون أمني بين دول المنطقة في مجال محاربة التهديدات األمنية       

للتهديدات األمنية الجديدة من خالل وضع خطة عمل جدية وفعالة في مجال التصدي 
 الجديدة، وبإشراك كل األطراف والهيئات الدولية.

يتطلب التصدي للتهديدات األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي المزج بين اآلليات       
العسكرية كتشديد الرقابة على الحدود، محاربة الفساد، تجريم كل من الهجرة غير 

ا، لف أشكالها وتشديد العقوبات على مرتكبيهالشرعية، اإلرهاب والجريمة المنظمة بمخت
واآلليات غير العسكرية كتبني مقاربة تنموية فعالة في دول الساحل اإلفريقي من أجل 

 النهوض بالتنمية.
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 الخلفيات والرهاناتصينية: دراسة في -الشراكة األفرو
 The Afro-Chinese Partnership: A Study of Backgrounds and 

Stakes 

 *1د. أسماء حداد

 .3جامعة الجزائر -كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية 1

 
 

  

صيني -لقد شهد التعاون المشترك األفرو    
تصاعدا خالل األلفية الثالثة، وتجاوزت الصين 
سياسة الدخول البطيء للقارة السمراء إلى بناء 
عالقات إستراتيجية حيث أصبحت شريكا 
استراتيجيا لعدد كبير من دولها. ويعود ذلك 

إقتصادية للقارة -لمجموعة المقومات الجيو
االفريقية خاصة لما تمثله من مصدر رئيسي 

يد الصين بحاجاتها المتزايدة للمواد وخزان لتزو 
الخام باإلضافة للفرص المعتبرة للتجارة 
 واالستثمارات بالنظر لشساعة السوق االفريقية.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء 
على أبعاد وخلفيات التواجد الصيني في القارة 
االفريقية انطالقاً من ثالث محاور أساسية؛ بحيث 

حور األول التعرف على طبيعة يتضمن الم
صينية، بينما يستعرض المحور -العالقات اإلفرو

الثاني محددات الدور االقتصادي الصيني في 
إستراتيجية -إفريقيا، وأخيرًا الرهانات الجيو

 صينية.-للشراكة األفرو
أفريقيا، الموارد الطبيعية، العالقات الكلمات المفتاحية:  

 .تسثممارصينية، الشراكة، اال-األفرو

      The Afro-Chinese partnership 

witnessed a big step and major increase 

during the third millennium, and China 

became a strategic partner for a large 

number of African countries. This is due to 

the combination of the geo-economic 

components of the African continent; 

especially it constitutes a major source for 

supplying China with its growing needs for 

raw materials in addition to the 

considerable opportunities for trade and 

investment in view of the largest markets 

in the world. 

& this research paper aims to focus on the 

dimensions and backgrounds of the 

Chinese presence in the African continent 

from three main axes: the first one includes 

an understanding of the nature of Afro-

Chinese relationship, while the second axis 

reviews the determinants of the Chinese 

economic role in Africa, and finally the 

geo-strategic challenges for the Afro-

Chinese partnership. 

 
Keywords : Africa, Natural Resources, Afro-
Chinese relations, Partnership, Investment . 
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 :مقدمة

االفريقي بعدا هاما لدى التسياتسة الخارجية الصينية ضمن -يحثل الثعاون الصيني    
اتسثراثيجيثها الدولية فهي ثتسعى جاهدة لثطوير صداقثها مع الدول االفريقية، إنطالقا 

والتسعي  "رابح-رابح "من المصالح األتساتسية على ضوء ثحقيق المنفعة المثبادلة أي 
 وراء الثنمية المشثركة للطرفين. 

ضمن ، أي أن الصين ث"باالنثفاع المثبادل"صينية ما يتسمى -كما ثعزز الشراكة األفرو
ثنميثها من خالل ثفعيل الثعاون مع دول المنطقة، ومن جانب الدول االفريقية  إتسثدامة

فثتسثفيد هي األخرى من اتسثممارات جديدة ما يتسهم في ثقوية عالقاثها الثجارية.  وثثحدد 
 :هذه الدراتسة من خالل ثوجيه التسؤال الثاليلالبحمية  المشكلة

  الة في صينية فع-أفروفيما تتمثل إمكانية تحقيق شراكة إستراتيجية
 ؟إقتصادية-ظل الرهانات الجيو

 : صينية-طبيعة العالقات األفرو -1
األفريقية، البد من الرجوع إلى -قصد الثعرف على طبيعة العالقات الصينية      

 الخلفية الثاريخية حثى يمكن ثحديد الثحوالت الثي شهدثها هذه العالقات.
 االفريقية:-الصينية: السياق التاريخي للعالقات 1-1

يعود اثصال الصين بالقارة التسمراء الى عدة قرون، فهناك مواقع آمرية على التساحل     
. وكذلك الرحالت الثي )1279-960(الشرقي ألفريقيا يرجع ثاريخها الى آالف التسنين 

 نفي إطار االتسثكشافات الشهيرة من قبل الصينيي "Cheng Hoاألدميرال شنغهو"قام بها 
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تسلمين للتساحل الشرقي االفريقي، وثطورت خاللها الثجارة مع التسكان المحليين الم
(Taylor, 2006 ;p.16) . 

وفيما يخص منطقة شمال أفريقيا فثعود العالقات مع الصين لحقبة الرحالت       
الصين خالل القرن التسادس عشر، لكن على الصعيد  الى "ابن بطوطة"المغربي 

العالقات الدبلوماتسية بين الصين ودول شمال أفريقيا ثأتستست  الدبلوماتسي الرتسمي فإن
بعد الحرب العالمية المانية وما صاحبها من صعود حركات الثحرر في العالم المالث 
عامة وبشمال أفريقيا خاصة، حيث غلب الطابع االيديولوجي في إطار الحرب الباردة 

 بين المعتسكرين الشرقي والغربي.
خمتسينات وتسثينات القرن الماضي، كانت الصين ثرى في أفريقيا  ففي خالل فثرة      

 ميعلى أنه فكر عال "لفكر ماوثتسيثونغ"كأتساس لنشر الشيوعية وحاولت الثرويج 
(Jiang, 2006 ;p.7) تساندت الصين حركات الثحرر في شمال أفريقيا وفق مبدأ  اكم

نه ثأكد خالل "حق الشعوب في ثقرير مصيرها» عدم  لدول "باندونغمؤممر " خاصة وا 
 ثأييد الصين لشعوب شمال أفريقيا من أجل بلوغ اتسثقاللها.  1955االنحياز لعام 

للصين خالل منثصف التسبعينات مشاريع عدة في أفريقيا بالرغم من ثوجه  و كان
االهثمام الصيني مع دول المنطقة على الصعيد التسياتسي، ألن الصين كانت ثتسعى 
لثشكيل ما يتسمى المتسار المالث لموازنة القوثين االثحاد التسوفياثي والواليات المثحدة 

 ,Rakhmat)األمريكية وثحقيق أهدافها االيديولوجية 
 2014) . 
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وثمثاز العالقات الجزائرية الصينية بطابع ثاريخي خاص، حيث ثعد الصين أول دولة  
، وبفعل االيديولوجية المعثمدة 1958غير عربية ثعثرف بالحكومة الجزائرية المؤقثة عام 

على البعد االشثراكي ثعزز الثعاون بين البلدين قبل اتسثقالل الجزائر وزادت العالقات 
المنائية بين البلدين منذ االتسثقالل في عدة ميادين خاصة المتسثوى التسياتسي والدبلوماتسي 

 واالقثصادي. 
في حين أن ثونس قد ثوطدت العالقات بينها وبين الصين بعد عدم اعثراف ثونس       

بانفصال الثايوان عن الصين، وثأييدها في انضمامها لمنظمة الثجارة العالمية. كما ثعد 
من أول البلدان الثي أقامت عالقات ثجارية مع الصين من خالل ثوقيعها ألول  ثونس

، ثاله عدد من االثفاقيات الثجارية باإلضافة الى ثأتسيس 1958ثعامل ثجاري معها عام 
الثونتسية للثعاون االقثصادي الثجاري والثكنولوجي عام -اللجنة المشثركة الصينية 

 .)623-622، ص ص. 2017طويل،  (1983
بينما ثعد مصر من أوائل الدول العربية الثي كان لها ثمميل دبلوماتسي مع الصين عام  

، وقد كان 1956، أيضا كانت تسباقة لالعثراف بجمهورية الصين الشعبية عام 1928
لهذه األخيرة موقف رافض ثجاه العدوان المالمي على مصر فضال عن ثقارب الثوجهات 

ية ة عدم االنحياز الى جانب ثأييد الصين للقضايا العربالتسياتسية للبلدين في دعم تسياتس
ثي يو،  (وارثباط البلدين بعالقات ثعاون منائية شملت القطاعين الثجاري والمقافي

2009(. 
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 االفريقية بعد الحرب الباردة-: العالقات الصينية1-2
وبفعل الثحوالت الثي أعقبت الحرب  الباردة ثحولت إتسثراثيجية الصين إلى عالقة       

الدبلوماتسية في خدمة الدبلوماتسية "جديدة ثحكمها المصالح االقثصادية من منظور 
‘Diplomacy serving diplomacy’  الى عالقة جديدة ثحكمها المصالح

 Diplomacy serving‘االقثصاد االقثصادية، من منظور الدبلوماتسية في خدمة 
economy’  صينية -حيث أمرت هذه الثحوالت على طبيعة العالقات العربية األفرو

بانثقالها من موقف الداعم لثشكيل ثحالف دولي لمواجهة القوى العظمى الى موقف يدعم 
ثعزيز الثبادل والحوار مع أفريقيا على أتساس البحث عن أرضية مشثركة مع ثرك 

ت جانبا الى جانب ثغيير النظرة الصينية العدائية للغرب واالثحاد التسوفياثي في الخالفا
الحقة باثجاه ثبني أتساليب أكمر دبلوماتسية من أجل الحفاظ على بقاءها و  مرحلة
 .) 17-16، ص ص. 2018قوادرة،  (تسيادثها
الحرب  ةولقد اتسثمرت العالقات المنائية بين الصين ودول شمال أفريقيا بعد نهاي     

الباردة وغلب عليها الطابع االقثصادي والثجاري، وبإنشاء منثدى الثعاون االفريقي 
وأصبح هناك إطار منظم لهذا الثعاون وزاد اهثمام الصين بالمنطقة  2000الصيني عام 

خاصة مع الوميقة الثي أصدرثها الحكومة الصينية وميقة تسياتسة الصين ثجاه الدول 
الثي حددت مكانة ودور المنطقة العربية. اضافة الى العالقات  13/1/2016العربية في 

الصينية بدول المنطقة العربية، حيث بينت هذه الوميقة تسبل ثدعيم وثعزيز الثعاون 
الصيني االفريقي في كل المجاالت االقثصادية والتسياتسية والمقافية واالجثماعية في 

الصين بفعل تسياتسثها الناعمة  ثمكنت  )624، ص.2017طويل،  (مجال التسالم واألمن
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اتسثقطاب دول شمال أفريقيا، األمر الذي يتسثدعي الثعرف على موقع الصين الحقيقي 
 في المنطقة ومدى ثأميراثها.

 : محددات الدور االقتصادي الصيني في أفريقيا -2
شهدت العالقات الصينية مع الدول االفريقية زيادة بعد الثوجه نحو عالم مثعدد    

 رابح.-األقطاب، وهي عالقات إقثصادية بالدرجة األولى إلى مبدأ رابح
  : الدبلوماسية االقتصادية الصينية2-1

 ينبغي أوال الثطرق لمفهوم الدبلوماتسية االقثصادية، حيث يقصد بها ثلك النشاطات     
الدبلوماتسية الثي ثتسثخدم العامل االقثصادي في الثعامل التسياتسي، وذلك بعد أن ثبين 
 للدول المثقدمة مدى قوة ثأمير هذا العامل في الثحركات التسياتسية على المتسرح الدولي.

نشاء عدد من         وقد برزت هذه الدبلوماتسية في أعقاب الحرب العالمية المانية وا 
الثي ثشكل اطارا للنظام المالي الدولي وللنشاطات الثجارية للدول المنظمات الدولية 

 الحديمة ومن أهمها صندوق النقد الدولي.
، 2017طويل،  (وثثممل وتسائل الثحرك لدى الدبلوماتسية االقثصادية فيما يلي

 . )623-622ص.
 الثأمير على الثجارة واالتسثممار لثطوير فعالية التسوق. -1
 لثجارة لرفع متسثوى المنافع االقثصادية المثبادلة.اعداد إثفاقيات ا -2
 .المنظمات الدولية و دعم المناخ التسياتسي التسليم الذي يخدم الثحرك االقثصادي -3
وثعد الدبلوماتسية االقثصادية نهجا حديما في ادارة العالقات الدولية، حيث ثبرز    

 الدولي وما صاحبه منكدبلوماتسية صاعدة ثثالءم مع الثحوالت الحاصلة في النظام 
كما ركزت الصين على أن يمثد  عولمة شملت كل جوانبه خاصة االقثصادية منها.
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عمقها االتسثراثيجي الى امثداد مصالحها االقثصادية والثجارية ولجأت الى ثبني مقاربة 
مخثلفة ثثالئم مع طبيعة قوثها االقثصادية، حيث أولت اهثمامها على مالمة مفاهيم 

 . )624، ص.2017طويل،  (ي التسالم والثنمية والثعاون مثرابطة وه
 وذلك راجع للعوامل الثالية:

الثعاون والثنمية أمر ثقرره طبيعة الصين االشثراكية فكما ثبنى التسياتسة الداخلية  -1
على مبادئ الثعاون والمتساواة في الملكية والفرص، وثبنت الصين تسياتسة خارجية ثؤمن 

 ثطلبات الثنمية والثعاون.بالثعاون من أجل ثعزيز م
 التسالم والوفاء وااليمان بحتسن الجوار والثعاون. -2
آمن صناع القرار في الصين أن النهج االقثصادي في ثتسيير العالقات الدولية أهم  -3

 وأتسهل في ثحقيق المصالح على المتسثوى االقثصادي.
ادل والثعاون يه فرص الثبثبني المفاهيم الجديدة للنظام الدولي العادل الذي ثثتساوى ف -4

 االقثصادي.
ثدعو الصين دائما تسواء على متسثوى ثوجهاثها االقثصادية والدولية، الى ثبني  -5

اجراءات بناء المقة المثبادلة ألنها أتساس هام لثبادل المنافع. ومن خالل دراتسة متسار 
 الصين دبلوماتسيا يمكن ثحديد محورين: 

 :ثعد الصين من أهم مؤيدي الثعاون جنوب تعزيز التعاون مع الدول النامية-
جنوب، وثبحث عن امكانية ثفعيل الثعاون االقثصادي مع الدول النامية على 
أتساس ثبادل المنفعة، وفي هذا اإلطار ثقدم الصين معونات اقثصادية أوفي 
شكل ديون مباشرة. كما أنشأت الصين منثديات لثقنين العمل االقثصادي 
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–العربي ومنثدى الثعاون االفريقي-ثعاون الصينيالمشثرك ممل منثدى ال
 .)626-625ص. ، ص2017طويل، (الصيني 

 :ثعثمد الصين على حل مجمل خالفاثها  استمرار العالقات المستقرة
االيديولوجية والحدودية بصورة تسليمة، وفعالة اتسثنادا الى ثوتسيع قاعدة المصالح 

 المشثركة في الجانب االقثصادي.
 االستراتيجية الصينية االقتصادية في أفريقيا: محركات 2-2

عملت الصين دبلوماتسيا على ثوحيد عالقاثها مع أفريقيا، من خالل ثوظيف عدة وتسائل 
 أهمها:
 إضافة لثعزيز الروابط غير الرتسمية بثبادل الممقفين والطالب الزيارات الرتسمية،*       

 والصحفيين واألطباء.
نها ثعد أكمر الوتسائل فعالية في خلق عالقات ، * الوتسائل االقثصادية      خاصة وا 

مثينة بين الصين والدول االفريقية. وثمملت في المتساعدات المالية خالل بداية التسثينات 
وحثى التسبعينات لدعم ثوجهاثها االشثراكية آنذاك، مم ثطورت هذه العالقات لثشمل 

أللفية ارثفاعا، وخالل بداية االجانب الثجاري حيث تسجلت حقب الممانينات والثتسعينات 
 المالمة عرف أرقاما قياتسية.

ريقيا بدأت الوتسائل الصينية لجذب أف تسياتسة االصالح واالنفثاح الصينية* في ظل     
ثخثلف، فقد أصبحت ثممل أتسواقها أنتسب مكان لثتسويق البضائع والتسلع الصينية. كما 

 صاد الصيني. مملت دول أفريقيا مالذا آمنا لمصادر الطاقة لالقث
وقد   الوتسائل الثالية لثوطيد عالقاثها مع أفريقيا. 2007وقد انثهجت الصين ابثداءا من 

 2,8تسنويا الى  0,04بلغ ثدفق االتسثممار المباشر الصيني الى أفريقيا ارثفاعا من 
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مليار  167,8صينية قد بلغ -مليار دوالر، في حين أن حجم الثجارة المنائية األفرو
 .)2021موقع اليوم التسابع، ( 2020ل عام دوالر خال

، اتسثعملت الدبلوماتسية الصينية في ثعميق عالقاثها مع دول العامل المقافي*       
أفريقيا البعد المقافي من خالل ثأمين العديد من المنح الثعليمية والثبادل المقافي، إضافة 

 .)2009ثي يو، (للجوانب األخرى المهمة كالصحة والعلوم 
 : الغايات االقتصادية للتواجد الصيني في شمال أفريقيا3-2
ثمكنت الصين من الدخول كشريك اقثصادي في منطقة شمال أفريقيا، ويظهر ذلك      

جليا من خالل الثأمير االقثصادي والثجاري، حيث ثتسعى الصين لثحقيق من وراء 
 ثواجدها في هذه المنطقة عدة مكاتسب ولعل أهمها ما يلي:

: وثشكل الجزائر محور االهثمام من مصادر الطاقة والمعادن اثأمين احثياجاثه*     
الصيني في المنطقة المغاربية فيما يثعلق بالنفط والغاز الطبيعي، خاصة أن الجزائر 

 ,Lafargue) ثعد من بين الدول الثي ثمثلك أكبر احثياطات الغاز الطبيعي في العالم
2005). 

ثرى الصين في منطقة المغرب العربي مجاال حيويا  ديدة:* كتسب الصين ألتسواق ج   
وتسوقا مهمة لصادراثها فهي ثثوقع ثوتسع األتسواق االتسثهالكية للتسلع الصينية في المنطقة 

 على المدى المثوتسط.
كما أن تسياتسة الصين في اتسثقطاب األتسواق المغاربية مدعومة بتسياتسثها المعروفة 

خالل الثزامها بعدم الثدخل في الشؤون الداخلية وذلك من  "بالنهضة السلمية للصين"
للدول ومنحها المتساعدات المالية والثقنية للدول الشريكة، إضافة لثميز التسلع الصينية 

 بانخفاض أتسعارها مقارنة بالتسلع الغربية.
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وثتسعى الصين لثوظيف أفريقيا ومن ضمنها الدول المغاربية لبناء قوة كبيرة        

ثمكنها من لعب دور رئيس على المتسثوى الدولي كالمشاركة في بعمات األمم المثحدة 
لحفظ التسالم. وهذا بغرض ثكوين صورة الفاعل الدولي المتسؤول عن االتسثقرار واألمن 

أي ثعزيز الفرص الثجارية  (Mbenza, 2010;p p.146-147)في العالم 
الصينية في المنطقة المغاربية وضمان الوصول الى المصادر والمروات  ةواالتسثمماري

ن  الذي "الدبلوماتسية في خدمة االقثصاد"الطبيعية وفق المنطق الصيني الجديد  تسبق وا 
 ثمت االشارة اليه.

 صينية: -الرهانات الجيوستراتيجية للشراكة االفرو -3
 االفريقية-تحديات الشراكة الصينية : 3-1
يشكل الثواجد االقثصادي الصيني في أفريقيا وخاصة في شمالها ثحديدا في منطقة    

 المغرب العربي عدة ثحديات يمكن ثلخيصها فيما يلي:
القدرة الثنافتسية الثجارية الصينية العالية أدت الى ثقويض قدرة الصناعات الثحويلية  -

المغاربية. أي تسيطرة الشركات الصينية على المتسثوى البعيد على  المحلية في الدول
 االتسثممارات الوطنية للدول المغاربية.

به من  الصينيين لما ثثميز إشكالية ثوظيف العمالة الصينية من طرف المتسمثمرين -
مهارات وكفاءة وهوما يؤمر على تسوق العمل في الدول المتسثضيفة ويتساهم في رفع 
معدالت البطالة ويظهر ذلك في االتسثممارات المرثبطة بقطاع األشغال العمومية، حيث 
ثطرح متسألة الهجرة الصينية نحو الدول المغاربية ثحديا كبيرا أمام الدول المتسثضيفة 

(Nicolas, 2010; p.49). 
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احثمال ثورط الصين تسياتسيا و عتسكريا بفعل األزمات الداخلية الذي قد يؤمر على  -

نه تسبق لها وثدخلت في عدة أزمات  المصالح االقثصادية الصينية في المنطقة، خاصة وا 
 ةافريقية ممل ثدخلها و دعمها لنظام الحكم القائم في األزمة التسودانية دارفور، ألن إدان

بكين لنظام الحكم القائم يضر بمصالحها االقثصادية في التسودان و خاصة المصالح 
 النفطية.

رهان الثعاون والدعم العتسكري الصيني للدول االفريقية، لعبت الصين دورا في ثمويل  -
الجماعات المتسلحة ودعم أنظمة حاكمة ثتسلطية حفاظا على مصالحها االقثصادية. 

ت خاصة بعد ثوتسيع الصين لصادراثها من المنثجات العتسكرية وهوما يصطلح عدة ثحديا
نحو بعض الدول االفريقية على غرار أوغندا، رواندا، بورندي، التسودان...وهي دول 

 .)74، ص.2017قوادرة،  ( شهدت اضطرابات داخلية.
 صينية -: اآلفاق المستقبلية للشراكة االفرو3-2

 ل االفريقية عالقة مثرابطة، فهي ثحرص علىثشهد التسياتسة الصينية ثجاه الدو        
االرثقاء بالعالقات الصينية االفريقية وذلك بعد أن أنشأت مصالح جديدة مادية وحيوية 

-32، ص ص. 2017كاظم،  (ممل دعم الشعوب المضطهدة وثقوية دور المنظمات
33(. 
كما يبقى ثعزيز الثعاون مع الدول االفريقية يشكل جزءا هاما من التسياتسة الخارجية  

التسلمية المتسثقلة للصين، وهي ثتسعى لثطوير نمط جديد من الشراكة االتسثراثيجية مع 
أفريقيا قائم على المتساواة والمقة المثبادلة والمنفعة االقثصادية المشثركة من خالل الثعامل 

إضافة  )هيئة األمم المثحدة(، أو دوليا )االثحاد االفريقي(قليمية مع المنظمات اال
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جراء المزيد من الصفقات  للمشاركة في منثديات الثعاون والمؤثمرات كأتسلوب للثقارب وا 
نها ثتسعى لثقديم نفتسها كقوة عالمية في النظام الدولي وثكريس  بين الطرفين، خاصة وا 

 .)193، ص. 2015هادي،  ( اثهانمط الثعددية القطبية على طبيعة عالق
، أقرت دول االثحاد وفي اطار مواجهة ثداعيات كورونا على الصعيد االقثصادي     

األفريقي العديد من الخطط واإلجراءات الضرورية لمواجهة ثداعيات الوباء من 
مارس عن  20( : في Afreximbank)إعالن البنك األفريقي لالتسثيراد والثصدير بينها:

( PATIMFAمليارات دوالر، للثخفيف من آمار الثجارة الوبائية ) 3ثقديم ثتسهيالت بقيمة 
قية على الثعامل مع اآلمار االقثصادية والصحية لوباء كورونا. ولمتساعدة البلدان األفري

دوالر لثمويل الوضع  مليار 100مجلس وزراء المالية األفارقة على ثخصيص  كما اثفق
انهم بلد تاقثصاديا حذر الوزراء األفارقة من أن و الطارئ لمكافحة فيروس كورونا. 

رمضان قرني  (ثواجه مخاطر ثباطؤ عميقة ولن يثمكن من الثعافي إال بعد مالث تسنوات
 ). 2020محمد، 

الصين من أكمر الدول الثي قدمت دعما لدول القارة، حيث أقرت الحكومة الصينية  ثعد 
 لدولة أفريقية بدأثها بالفع 17إرتسال إمدادات طبية إلى ب من العام الماضي فريلأ 6في 
وتسيراليون  ن ابو غوثشمل الدول األفريقية المتسثفيدة: غانا ونيجيريا والتسنغال وال ،بغانا

وغينيا وتساحل العاج وجامبيا وليبيريا ومالي وبوركينا فاتسو. وجمهورية الكونغو وغينيا 
االتسثوائية وثوجو وبنين والرأس األخضر، وكذلك تساوثومي وبرينتسيب. كما شرعت 

عاون مع الخبراء الطبيين الصينيين لثبادل الخبرات وثدريب حكومة نيجيريا في الث
العاملين الطبيين في نيجيريا، ودعم قدرة الدولة على إدارة الوباء على أتساس اتسثشاري 

https://www.youm7.com/story/2020/3/25/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D8%AE-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9/4687702
https://www.radioexpressfm.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A/
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عند الضرورة، مع االتسثفادة من ثجاربهم. كذلك أعلنت مصر، عن ثتسلم شحنة متسثلزمات 
 ,South China morning post) ورونافيروس ك لمكافحة الصين طبية أهدثها

2020). 

ممل في ثث ،في مقدمة الدول الثي قدمت متساعدات طارئة للصينكانت الجزائر بينما   
بعدة  هابثبرعدورها مدت الصين يد المتساعدة للجزائر فب مواد ومنثجات طبية للوقاية

لدين ظل الب منذ تسثينيات القرن الماضيف دفعات من المواد الطبية لمكافحة الوباء
رابح في - ملثزمين بمبادئ االحثرام المثبادل والمنفعة المثبادلة والثعاون وفقا لقاعدة رابح

  ).2020وكالة األنباء الجزائرية،  ( شثى المجاالت.

من خالل تسبق يثضح أن ثوجه الصين نحو إفريقيا يعد خيارا اتسثراثيجيا باألتساس       
هائلة واتسثممارات واعدة، فمن شأن الشراكة أن ثثيح الفرص لما ثحمله القارة من موارد 

إلقامة نوع جديد من العالقات الدولية مبني على الثعاون والمنفعة المثبادلة، فالصين 
ثتسثفيد من ضمان نموها االقثصادي في حين أن الدول االفريقية ثتساهم الشراكة الفعالة 

 من ثحتسين متسثوياثها االقثصادية.

 

 

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/3691/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17051/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#bodykeywords
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س  تنتاجات:خالصة وا 

يكمن الهدف األتسمى لإلتسثراثيجية الصينية بأفريقيا، وثحديدا بشمالها في التسيطرة     
على موارد الطاقة والمعادن اضافة لفثح األتسواق المغاربية أمام المنثجات الصينية. 
وزيادة االتسثممار في القارة التسمراء من خالل االتسثعانة بدول المغرب العربي في عمليثي 

والثصدير للدول األخرى، قصد ضمان نمو اقثصادها من جهة وثنامي نفوذها  االنثاج
 على المتسثوى الدولي من جهة أخرى.

 وثخلص الدراتسة الى مجموعة النثائج الثالية:
ثثممل االتسثراثيجية الصينية الجديدة في الثوظيف المرن ألدوات تسياتسثها  -

 االقثصادية.الخارجية المعثمدة أتساتسا على الدبلوماتسية 
على دول شمال أفريقيا أن ثركز على بناء عالقات أكمر ثكافئا مع الصين،  -

ن االعثماد على الموارد األولية  والتسعي لثعزيز الثعاون الثكنولوجي خاصة وا 
 يعطل متسارها في بناء اقثصاد قوي قادر على المنافتسة.

ضرورة ثكثل دول شمال أفريقيا و خاصة المنطقة المغاربية اقثصاديا، بغية  -
انة صينية حثى ثثبوأ مك -الثصدي لحل الرهانات الناثجة عن الشراكة االفرو

 معثبرة اقليميا وثثمكن من ثحقيق منافع مثبادلة.
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Abstract الملخص 

 
 

دبلوماسية اللقاحات: هل يعزز وباء كورونا التغلغل الصيني في القارة 
 اإلفريقية ؟

Vaccine diplomacy: Does the Corona epidemic enhance the 

Chinese penetration into the African continent? 

  *1 يونس زرقيالباحث 

 تلمسان -كلية الحقوق والعلوم السياسية  –جامعة أبو بكر بلقايد 1

 
 

  

تواصلللل الصللليز تعزيز وترسللليف ناوقها في القارة اإلفريقية 
منق انتشلللار وباء كورونا في يفريقياي حيم تملت الصللليز 

قا ه تلى تقديم بعض المساتدات الطبية لمواجهة  خطورة
الوباء، ومع اكتشللللللللال الصلللللللليز للقاا بد ت في تبني ما 
يعرل بدبلوماسية اللقاا مز اجل مساتدة الدول االفريقية 

” مسللينوفار ”و” سللينوفا “،فقد  تلنت الصلليز  ز لقاحات 
، وبد ت في يمداد ما يقرب مز ”مناعة تامة تالمية“هي 
في كثير مز الحاالت مز دوز  ي تكلاةي -دولة بها  100
ز المؤكد  نه ال شللللليء مجاني في تالم الدبلوماسلللللية، وم

حيم يكتب المحلل في المعهد البولندي للعالقات الدولية، 
"مللارتز برجيهودينللا "، مشللللللللليراط يلى  ز مللا نطل  تليلله 
"دبلوماسلللللللللية الوباء"، يحمل في طياته، ما هو  بعد مز 
مجرد تقديم مسللاتدات طار ة لقارة موبوءة، يق يتحدم تز 

  اسية  واقتصادية وراء خطوات بكيزيدوافع سي

دبلوماسية ، الصيزالكلمات الماتاحية: 
 ،الدول االفريقية ،حا جة كورونا ،اللقاا
 ي19كوفيد

 

China has continued to consolidate its 

influence on the African continent since 

the spread of the Corona epidemic in 

Africa. As China began to adopt what is 

known as vaccine diplomacy to help 

African countries, China declared 

"Sinovac" and" Sinopharm" vaccines to 

be a "global public good," and began 

supplying nearly 100 countries - in many 

cases at no cost. To be sure, nothing is 

free in the world of diplomacy, where an 

analyst at the Polish Institute of 

International Relations, Martin 

Bergehodinac, writes, noting that what 

we call "epidemic diplomacy," carries 
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 مقدمة
مع مطلع األلفية الثانية وفى ظل التطورات التي يشهدها العالم، حرصت الصين    

على تعزيز التعاون مع دول القارة اإلفريقية من خالل العديد من المبادرات يأتي في 
، حيث كثفت الصين في السنوات 2013قمتها مبادرة طريق الحزام التي تم إطالقها سنة 

فريقية انطالقا من العالقات التاارية وصو ا إلى التوااد األخيرة حضورها في القارة اإل
 والحضور العسكري في بعض الدول، على غرار ايبوتي.

ظهور فيروس كورونا في الصين وانتشاره في العالم وما تبعه من اتهامات للصين      
 بنشر الفيروس، أدى إلى ترااع صورة الصين وتشويهها في العالم وفي إفريقيا، لكن مع
تغلب الصين على الفيروس وقدرتها على احتواءه، فكرت الصين بتحسين صورتها في 

دبلوماسية اللقاح بتزويد القارة باللقاح والمعدات الطبية واألطباء، »أفريقيا من خالل 
وخاصة ظل تخلي الدول الكبرى عن القارة تستغل الصين الفرصة من اال تقديم نفسها 

ة اللقاح، التي أصبحت تثير الكثير من الادل حول كبديل لها من خالل دبلوماسي
األهداف الحقيقية من وراء هذه الدبلوماسية، فهناك من يرى أن دبلوماسية اللقاح ما هي 
إ ا وسيلة تستخدمها الصين من اال زيادة نفوذها في القارة اإلفريقية ، بينما تقدمها 

ن بيرا عن الصداقة والتعاون بيالصين على أنها مبادرة لمساعدة الدول اإلفريقية وتع
 الصين والدول اإلفريقية، وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الوباء.

تهدف هذه الدراسة لتحليل محتوى دبلوماسية اللقاح الصينية في القارة اإلفريقية ،    
وعالقتها باإلستراتياية الصينية للتغلغل في القارة  وتبين مختلف األهداف التي تسعى 

ين لتحقيقها واإلشكاليات المتعلقة بالموضوع من اهة  ومن اهة أخرى، فـإن الص
المساعدات الصينية في شتى الماال، ترتبط ولو ضمنيا بمشروطة ما دامت تدخل في 
إطار شمولي، انطالقا من منطق المصالح ا اقتصادية، فالصين تسعى إلى تعزيز 

إلفريقية، ية الصينية للتغلغل في القارة  اموقعها في إفريقيا. وعالقة كل هذا با استراتيا
كما تبحث في منطلقات دبلوماسية اللقاحات الصينية في إفريقيا" فهي استمرار لاهود 
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بكين في ما يعرف بدبلوماسية الديون المتبعة منذ فترة التغلغل في القارة ، واألهداف 
 التي تسعى الصين لتحقيقها من خالل هذه الخطوة. 

ه  ا شيء مااني في عالم الدبلوماسية، فان التساؤل الذي يطرح هنا ومن منطلق أن
حول مضامين دبلوماسية اللقاح الصينية في افريقيا وا اهداف التي تسعى بكين لتحقيقها 

 من وراء هذه الدبلوماسية:  
 فكيف تفهم دبلوماسية اللقاح الصيني في القارة ا افريقية ؟ 

  ااندة الصحية؟وهل لها ااندات ايوسياسية غير ا
 وتم تناول الموضوع من خالل العناصر التالية:

 أو ا: العالقات الصينية اإلفريقية: السلوك ا استراتياي للصين في إفريقيا
 ثانيا: الواود الصيني في افريقيا:  هل الصين دولة "نيوكولونيالية"؟

رسيخ قوتها بة الصين في ترغ 19-ثالثا: دبلوماسية اللقاح: هل تؤكد أزمة كوفيد 
 ؟الناعمة

  وال: العالقات الصينية اإلفريقية: السلو  االستراتيجي للصيز في يفريقيا
نتياة للتغيرات الدولية مع بداية تسعينيات القرن الماضي، والتطور الذي عرفته   

الصين، تحولت عالقاتها بأفريقيا من ا ارتكاز على العوامل األيديولواية، ومساندة النظم 
ة إلى إقامة عالقات أكثر براغماتية، تستند إلى المصالح والمنافع المتبادلة، الشيوعي

وربما كان العنصر األيديولواي الوحيد الذي ظل قائما في عالقات الصين بدول القارة، 
صين واحدة وبالتالي فنحن بصدد الحديث عن سلوك استراتياي صيني في »هو مبدأ 

 ده في ما يلي:القارة اإلفريقية والذي تتالى أبعا
 البعد السياسي: -1
عندما نستقرئ تطور العالقات الصينية اإلفريقية منذ حكم الرئيس "ماوتسي   

"( الى غاية اليوم، ناد أن هناك تمايزات واختالفات من عدة Mao Zedongتونغ")"
نواحي وفي نفس الوقت هناك مبادئ مشتركة ثابتة لم تتغير يأتي على رأسها البعد 
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التضامني) انوب انوب( الذي يرفع شعار )مناهضة ا امبريالية وا استعمار والهيمنة( 
والذي ما يزال في قمة أولويات العالقات الصينية اإلفريقية بالرغم من تغير السياسات 
الدولية واختالف الظروف واألحداث والتطورات الحاصلة في النظام الدولي وفي القارة 

القول أن هناك ثالث مراحل رئيسة للسياسة الصينية إزاء بصفة خاصة، بحيث يمكن 
إفريقيا على مدى العقود الخمسة الماضية، تبدلت فيها السياسة الصينية ما بين ا اهتمام 

ينيات في الست” منطقة مصالح استراتياية“المكثف بالقارة األفريقية، واعتبارها 
قارة األفريقية منذ أواخر والسبعينيات، ثم اإلهمال الملموس من اانب الصين لل

السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، ثم معاودة الصين عقب ذلك اهتمامها بأفريقيا بدراة 
 (.03كبيرة )عادل، ص 

كما تتميز السياسة الصينية تااه القارة اإلفريقية بالثبات والوضوح في الحفاظ على   
ية للنزاعات ودعم المواقف اإلفريقعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحل السلمي 

( إننا نحبذ أن تواصل إفريقيا 1في المحافل الدولية ويدعم هذا ما قاله "ايانغ زيمين " )*
لحلول مشاكلها ونزاعاتها من خالل المفاوضات السلمية، وان الحكومة الصينية تدعم 

نمية الذي الت اهود الدول اإلفريقية بشأن استكشاف واختيار النظام السياسي، وأسلوب
 يتالءم مع ظروفها الوطنية

 (.http://alragrag.blogspot.co.ke/search?updated-max)أنظر: 
 البعد الجيو اقتصادي: -2
تدمج ا استراتياية الصينية في أفريقيا عناصر القوة الناعمة والقوة الصلبة، لكّن القوة   

لقوة تبر الكثير من أنواع االناعمة برزت بشكل خاص في الخطاب الصيني. وفيما ُتع
ا اقتصادية من أشكال القوة الصلبة، تنخرط الصين عبر شكل أنعم من النفوذ 
ا اقتصادي، مستخدمة الدبلوماسية ا اقتصادية كمكافئة أكثر منها كعقاب ويرتبط الاانب 
التااري للنفوذ الصيني في أفريقيا بشكل مباشر بالشرعية المتنامية للنموذج اإلنمائي 
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لصيني الذي يركز على التنمية ا اقتصادية وعدم التدخل بالشؤون السياسية، على ا
 عكس التركيز الغربي لتقليدي على المناصرة لتحقيق المعايير الليبرالية والديمقراطية.

تتكون بنية الصادرات الصينية نحو أفريقيا من اآل ات المصنعة، والبضائع، والمواد 
بالمئة من الواردات الصينية من  70ية، في حين يشكل النفط الغذائية والمواد الكيميائ

 (.Ahmed, para 03) أفريقيا، يستورد أغلبه من أنغو ا والسودان
تعد مبيعات السالح واحدة من المكونات الرئيسية للعالقات بين الصين والعديد من   

ة للصين، لنسبدول القارة األفريقية، بحكم ما يحققه من مكاسب متعددة للطرفين، فبا
تعتبر مسألة تصدير األسلحة والمعدات العسكرية مسألة تاارية بحتة، كما تندرج صفقات 
األسلحة والمعدات العسكرية الصينية في الكثير من األحيان ضمن إطار صفقات 
متكافئة مع دول أفريقية، تقّدم الصين بموابها السالح في مقابل النفط أو المواد 

 (.03الخام)يحي، ص
في اميع األحوال، فإن هناك قدرا كبيرا من الترابط والتداخل بين مبيعات السالح   

الصينية ألفريقيا، وبين المصالح ا اقتصادية للصين في العديد من دول القارة األفريقية، 
ويبدو هذا ا ارتباط واضحا في أن مبيعات السالح تساعد في توثيق العالقات بين 

في بعض الحا ات أن ا اكتشافات البترولية التي عثرت  الاانبين، كما وادت الصين
عليها شركاتها في أفريقيا تتطلب منها تأمين مناطق عمل تلك الشركات، ما يدفعها 
إلرسال مدربين عسكريين صينيين إلى تلك الدول لمساعدة قواتها على القيام بمهام حفظ 

ت يز قدراتها في الماا ااألمن وا استقرار، فضال عن مساعدتها لتلك الدول في تعز 
 (.143األمنية والدفاعية)محمود، ص

 البعد الثقافي والدبلوماسي  -3
تمتلك الصين فروعا لمعهد "كونفوشيوس"، وهو عبارة عن مؤسسة ثقافية تتيح لألاانب   

إمكانية تعلم اللغة الصينية وا اطالع على ثقافة شعبها، ويعتبر من أبرز روافد "القوة 
بلدا إفريقيا، منها كينيا التي يواد فيها هذا معهد   22ينية، فيما  ا يقل عن الناعمة" الص
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شيخ فضال عن برامج لتدريب ثالثين ألف موظف إفريقي في مختلف الماا ات، وتقديم 
 ألف منحة دراسية ماانية للطلبة األفارقة 18نحو 

 (.http://alkhaleejonline.net/articles)أنظر: 
ي دور الثقافة في تعزيز العالقات بين الشعوب والدول، فلم تعد تكتففالصين قد فهمت   

باستقبال الكم الهائل من الطلبة األفارقة في اامعاتها بل سعت خالل السنوات األخيرة 
إليهم في عقر دارهم، حيث أطلق راديو الصين الدولي، الذي تشرف عليه الدولة، أول 

ساعة من البرامج  19، لتقديم 2006اانفي  محطة إذاعية خاراية له في كينيا في شهر
اليومية لمليوني كيني؛ حيث يقدم لهم األخبار الرئيسية عن الصين والعالم، بما فيها ما 

 (. 03يتم من مباد ات بين الصين والبلدان اإلفريقية)شريفة، ص
 البعد األمني للصيز في يفريقيا  -4
بوتي  ن خالل القاعدة  العسكرية في ايالتوااد العسكري الصيني في  إفريقيا يظهر م  

والتي تعد مؤشر على أن الملف األمني أصبح من األمور التي تحرص بكين على 
ا اهتمام بها في استراتيايتها في إفريقيا، حيث تسعي بكين من خالل قاعدتها العسكرية 

لسياسة االاديدة إلى تأمين طريق الحرير وسفنها التاارية من القراصنة، ووفقا لورقة 
، فإن القوات المسلحة ستعمل على خلق 2015الدفاعية للصين التي صدرت في ماي 

وضع استراتياي مالئم مع التركيز على استخدام القوات والوسائل العسكرية)فريدة، 
 (.149ص
(  والتي تهدف إلى إنشاء 2كما أن الصين أطلقت ما يعرف بمبادرة  سلسلة  اللؤلؤ)*  

حرية بطول المحيط الهندي لتأمين الممرات البحرية التي عادة ما خط من الموانئ الب
تمر بها السفن التاارية للصين، وتهدف مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" إلى إنشاء 
شبكة طرق برية وبحرية تاارية تربط الصين مع الشرق األوسط وأوروبا، وبالتالي فإن 

ت يق الهدف األخير حيث تمر صادراالهدف الرئيسي من هذه القاعدة ستساعد على تحق
 صينية يوميا من خليج عدن وقناة السويس إلى أوروبا تبلغ قيمتها مليار دو ار
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 (.https://studies.aljazeera.net/en/node/4126)أنظر: 
كذلك فإن الصين شاركت في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة سعيا منها 

المعقدة في إفريقيا، من خالل  مشاركتها في ما يقارب  لتسوية النزاعات وحل المشاكل
عملية، إضافة إلى ذلك عملت على زيادة قدرة الدول اإلفريقية في ماا ات حفظ  12

األمن وا استقرار بتبادل التكنولوايا، التدريب العسكري، والمساعدات العسكرية، وليس 
الة في وخلق طرق ووسائل فع هذا فقط فقد قامت الصين بتبادل المعلومات ا استخبارات

 ماال مكافحة اإلرهاب والتهريب بكل أنواعه. 
إذن فالصين عرفت كيف تفرض قواعد لعبة اقتصادية وسياسية داعمة لمصالحها في   

إفريقيا، وتحصل بموابها على حصتها من الثروات "، فقد أدركت ايدا أنه يتعين عليها 
الماا ات، مما يدفع دول القارة إلى زيادة ارتباطها ا استثمار اقتصاديا في العديد من 

بالصين في ظل غياب الدول الكبرى، في المقابل يبقى التحدي الذي يوااه الصين في 
هذه النقطة هو تركيز الصين في عالقاتها مع الدول األفريقية على الماا ات ا اقتصادية 

ق ين في المساهمة في تحقيوالتاارية والذي يحد من الدور الذي يمكن أن تلعبه الص
 األمن وا استقرار في القارة  ومن ذلك تطوير الاانب الدبلوماسي  واعله أكثر ديناميكية.

 (.https://studies.aljazeera.net/en/node/4126)أنظر:  
 ثانيا: الوجود الصيني في افريقيا:  هل الصيز دولة "نيوكولونيالية"؟ 

 رح بشأن الحضور الصيني في إفريقيا وحول طبيعةكثير من التساؤ ات طرحت وتطال  
النوايا الصينية في القارة، واألهداف التي تريد تحقيقها من هذا الحضور، هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى رؤية األطراف لهذه العالقة فالدول اإلفريقية ترى في الصين شريكا 

ي أن هذه ل الكبرى ترى فاقتصاديا، والصين ترى في إفريقيا سوقا لالستثمار، والدو 
 العالقة هي عالقة استعمار اديد من طرف الصين إلفريقيا.

 وهنا يمكن أن نسوق ثالث رؤى متباينة تحاول تناول العالقات الصينية اإلفريقية .
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 الصيز كاستعمار جديد  الرؤية الغربية -1
في العالقات ا اقتصادية والتاارية الصينية  كبيرنمو  في السنوات األخيرة،بدأ   

األفريقية يثير المخاوف والشكوك حول حقيقة التوااد الصيني المكثف في القارة السمراء 
بالتحديد، وصل إلى حد اتهام الصين بممارسة شكل من ا استعمار الاديد، إ ا أن 

ها ن مساعدتهدف الصين م“الحكومة الصينية تدعي في دحضها لهذه ا اتهامات أن 
تعليم شخص صيد “، مستشهدة بالمثل الصيني الشهير ”إفريقيا هو تعزيز قدراتها التنموية

، لكن هناك من يرى أن الصين تساعد األفارقة في ”السمك أفضل من إعطائه السمك
 (. 02اصطياد ما لديهم من أسماك دون أن تارأ على تعليمهم فنون الصيد )يحي، الفقرة

ين القادم من آسيا كما يسمى أتى يلتهم خيرات القارة السمراء، مغريا فالصين هذا التن
حكوماتها باستثمارات هائلة، يمكن أن يتسبب في ضرر وتوتر أكثر مما هو متوقع 
فا استثمار الصيني صاحبه استعمال واسع لليد العاملة الصينية وليس األفريقية التي 

لع ة إلى أفريقيا إضافة إلى عدم اودة الستعاني من البطالة، وتزايد في الهارة الصيني
الصينية التي غزت األسواق األفريقية بما اعل البعض )الو ايات المتحدة والدول 
األوروبية( يعتبرون النفوذ الصيني في أفريقيا بديال استثماريا واستعماريا حل محل 

بادرة الحزام عن دين م 2018المستثمر والمستعمر األوروبي، ففي تقرير صدر في العام 
والطريق، حذر الباحثون من مركز التنمية العالمية أّن ثمانية دول في خطر الوقوع في 

، بما فيها)" ايبوتي "، طاايكستان "قيرغيزستان "،" اوس" ”دين يفوق المعدل“
،"المالديف" ،"منغوليا"،"باكستان" و"مونتينيغرو"(، وتقوض مستويات الدين العالية ذات 

 (Schiereet Alii, para02لشفافة ا اقتصاديات .)الشروط غير ا
وبحسب مبادرة األبحاث الصينية األفريقية التي قامت بها كلية األبحاث الدولية   

( ، بلغ ماموع القروض الصينية إلى الحكومات الشمال أفريقية من SAISالمتقدمة)
من البلدان )مليون دو ار أمريكي(، و 4607ما يعادل  2017حتى العام  2000العام 

الشمال أفريقية على تلك القائمة، احتلت مصر المرتبة األولى لناحية ماموع قروضها 
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دو ار أمريكي (، وتبعها   3421,60) 2017حتى العام 2000من الصين من العام 
 ( مليون دو ار أمريكي) .145,39( مليون دو ار أمريكي) وتونس 1030,55المغرب 

ئي على اآلثار السلبية للسياسة الصينية: هناك تعمل وتعد انوب السودان كمثال مر 
شركة النفط الوطنية الصينية العمالقة المملوكة للدولة كمشغل لحقول النفط المحلية، 
وهي تلوث الطبيعة بال رادع، ونتياة لذلك، تتسمم الماشية، وتدمر التربة، وتسكب المواد 

هم أو أازاء أخرى من أاسامهم )أنظر الكيميائية في األنهار، فيولد أطفال مشوهة أطراف
https://arabic.rt.com/press .) 

(، لـ"نيزافيسيمايا Alexey Vasilievوفي الصدد، قال األكاديمي "أليكسي فاسيلييف")   
(: "لقد تبنى الصينيون األساليب الغربية للعبة، وهم يلعبون بشكل أفضل من 3غازيتا")*

يات المتحدة وأوروبا للخروج من إفريقيا، ليس من القوى الغربية، الصين تزاحم الو ا
المستغرب أن يوااه التعاون الصيني اإلفريقي رفضا متزايدا من الدول الغربية التي تفقد 
مواقعها، لذلك فهي تتهم الصين بأي شيء، بالطبع يستخدم الصينيون نفوذهم، فهم 

ات ة، وتغدو عملييشترون كل شيء، في مثل هذه الظروف، تنتعش الاريمة المحلي
 (. 2019اختطاف الخبراء الصينيين وراال األعمال أكثر تواترًا")نيزافيسيمايا، 

 الصيز بيز التأيد والرفض : كيف يرى األفارقة الصيز ؟  -2
فنااح النموذج الصيني في ذاته واستفادة القارة اإلفريقية من الصين من خالل   

ا استثمار المباشر وحام التبادل التااري والمساعدات الصينية المتنوعة غير 
خفاق النموذج الغربي في تحقيق التنمية للدول اإلفريقية، فإن النظام  المشروطة، وا 

فارقة اا يحتذى به في رأي بعض الباحثين األالسياسي وا اقتصادي الصيني أصبح أنموذ
لتحقيق الرخاء والتنمية، بحيث يمكن أن تستفاد منه الدول اإلفريقية في بناء نظام أفريقي 
يتناسب مع خصائص القارة، وهذا ما تنادي به بعض األصوات في إفريقيا)محمود، 

 (.139ص
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( دراسته 4)*Afrobarometer، نشر معهد األبحاث لعموم إفريقيا 2016ففي عام 
 ٪63األولى حول رأي األفارقة في مشاركة حكوماتهم مع الصين، وادت الدراسة أن 

دولة لديهم مشاعر إياابية بشكل عام  36من المواطنين الذين شملهم ا استطالع من 
تااه المساعدة الصينية، ومن بين األشياء التي برزت مشروعات البنية التحتية والتنمية 

 (.139ات الصينية في إفريقيا)محمود، صوا استثمار 
من ناحية أخرى، فان التصورات الخاصة باودة المنتاات الصينية أدت إلى تشويه   

مواة أخرى من  Afrobarometer، أارى 2019/20صورة بكين لدى األفارقة، ففي 
 دولة  تم امعها واها لواه من عينة تم اختيارها 18ا استطالعات، تم امع بيانات من 
.حول اعتماد إفريقيا على الصين في COVID-19عشوائيا من األشخاص قبل اائحة 

تنميتها، حيث تظهر النتائج األولية أن غالبية األفارقة ما زالوا يفضلون الو ايات المتحدة 
على الصين كنموذج للتنمية ، وأن تأثير الصين  ا يزال يعتبر إياابيا إلى حد كبير 

األفارقة الذين يدركون القروض الصينية يشعرون أن بلدانهم بالنسبة ألفريقيا، وأن 
اقترضت أكثر من الالزم، هذا مهم ألنه كما يفكر القادة األفارقة والصينيون في مشاركتهم 
ياب أن تسمح لهم هذه النتائج ببناء عالقة تعكس بشكل أفضل آراء واحتيااات 

 (.https://masralarabia.netالمواطنين األفارقة )محمد، 
أنه  2019/20و  2014/15ُيظهر إلقاء نظرة فاحصة على الردود من استطالعي   

في البلدان التي استثمرت فيها الصين بشكل أساسي في البنية التحتية، ظلت التصورات 
( أن األفارقة ما زالوا 4ثابتة أو أصبحت أكثر إياابية، كما بينت ا استطالعات)*

ي على النموذج الصيني، فحسبهم يعتمد نموذج التنمية يفضلون نموذج التنمية األمريك
الصيني على تخطيط السياسة الذي تقوده الدولة بينما يؤكد النموذج األمريكي على 

 (.https://masralarabia.netأهمية السوق الحرة)محمد، 
 الرؤية الصينية: الصيز كشري  اقتصادي إلفريقيا -3



 ونس زروقييالباحم: ييييدبلوماسية اللقاحات: هل يعزز وباء كورونا التغلغل الصيني في القارة اإلفريقية ؟

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واالنسانية                         أكتوبر 
124 

د وح وشفاف،  ا تواد فيه أية أاندة سرية، وليس ض"إن التعاون الصيني اإلفريقي مفت  
أي طرف ثالث، إنه يمثل ازءا من التعاون العادل والطبيعي فيما بين الدول النامية 
بهدف تحقيق التنمية المشتركة، إننا نحترم ونتفهم حرية الدول اإلفريقية في اختيار النظام 

رق تنموية تناسب السياسي وا ااتماعي، وندعم اهود شعوبها للبحث عن ط
خصوصياتها الوطنية، ونؤمن بأن إفريقيا قارة لألفارقة، وهي قادرة بكل ادارة على 
التصرف في قضاياها بما يخدم مصالحها األساسية، و ا نتدخل في الشؤون الداخلية 
لدولها، ونلتزم بتقديم مساعدات ودية خالية من أية شروط سياسية إلفريقيا، ولن نسعى 

ما يسمى بـ"نطاق نفوذ صيني" في إفريقيا، بل نحبذ الاهود الصادقة من وراء إقامة 
الدول األخرى لمساعدة إفريقيا في تحقيق النهضة الحقيقية المنشودة"، تلخص كلمة 
السفير الصيني في ليبيا محاضرة من السفير" وانغ وانغشينغ" والتي القاها في سنة 

-http://ly.chinaفريقية) أنظر الرؤية الصينية للعالقات الصينية اإل 2011
embassy.org/ara/zxdt.) 

فالصين عالقاتها مع الدول اإلفريقية مبنية على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة ركيزة  
أساسية للتعاون الصيني اإلفريقي، فهي تحرص على مساعدة الدول المضيفة على 

ناء ية للمنتاات ويساهم في بتطوير قطاع تصنيع المواد الخام ليرفع القيمة اإلضاف
منظومة الصناعات الوطنية لهذه الدول بالمعايير الحديثة، بما يمكنها من تحويل المزايا 
المتفوقة في الموارد إلى القوة الدافعة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستديمة، فالصين تولي 

عاون مع الدول على تفعيل التاهتماما بالغا ببناء القدرات التنموية للدول اإلفريقية، وتعمل 
المعنية في تنمية الموارد البشرية، وهناك عدد كبير من الخبراء والمتطوعين الصينيين 
يعملون في هذا الماال لمساعدة الدول اإلفريقية في رفع قدرتها الذاتية على تحقيق 

ناس الصيد لالتنمية ا اقتصادية والتقدم ا ااتماعي مثلما يقول المثل الصيني "إن تعليم ا
 (. 138خير من إهداءهم أسماكا" )محمود، ص 
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 12كما تحرص الصين على قضية السلم واألمن في إفريقيا حيث تدعم وتشارك في   
، فقد بلغ عدد الانود 1990عملية األمم المتحدة لحفظ السالم في إفريقيا منذ عام 

 1600ريقيا حاليا أ اف شخص، ويواد في إف 10والشرطة الصينيين في هذه العمليات 
عسكري وشرطي مدني صيني في إطار عمليات حفظ السالم تحت مظلة األمم المتحدة، 
كما تدعم الصين اهود الدول اإلفريقية وا اتحاد اإلفريقي والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية 

 (.138في سبيل حل النزاعات وتحقيق السلم واألمن في القارة )محمود، ص 
فريقي مفتوح وشفاف،  ا تواد فيه أية أاندة سرية، وليس ضد أي التعاون الصيني اإل

طرف ثالث، إنه يمثل ازءا من التعاون العادل والطبيعي فيما بين الدول النامية بهدف 
تحقيق التنمية المشتركة، وتدعم اهود شعوبها للبحث عن طرق تنموية تناسب 

الداخلية  و ا تتدخل في الشؤون  خصوصياتها الوطنية، تحت شعار إفريقيا قارة لألفارقة،
لدولها، وتلتزم بتقديم مساعدات ودية خالية من أية شروط سياسية إلفريقيا)محمود، ص 

138.) 
ا اتفاق بين الصين والدول اإلفريقية يؤكد على ضرورة رؤية المشاكل والصعوبات في   

ينية اإلفريقية الصالعالقات الصينية اإلفريقية بالمنظور العلمي والموضوعي، فالعالقات 
ليست خالية من أية مشكلة أو صعوبة، فالفوارق بين الصين والدول اإلفريقية من حيث 
الخصوصيات القومية واألنظمة السياسية وا ااتماعية والمراحل التنموية والتقاليد 
والعادات وغيرها، وأن التعاون الصيني اإلفريقي يغطي ماا ات واسعة وياري على 

وتة ويرتبط باهات متعددة، وخصوصا في ظل مرحلة اديدة تختلف عن مستويات متفا
المراحل السابقة، وبالتالي فمن البديهي أن تختلف اآلراء وتتضارب حول العالقات 
الصينية اإلفريقية ويوااهها تحديات عديدة، فهذا الواقع يستحق الدراسة الاادة والاهود 

هما تراعي مطالب الاانبين المنطقية ومصالحالمتضافرة من الاانبين إليااد حلول سليمة 
 (.138األساسية )محمود، ص 
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رغبة الصيز في ترسيف قوتها  19-ثالثا: دبلوماسية اللقاا: هل تؤكد  زمة كوفيد 
 الناتمة ؟

تمثل دبلوماسية اللقاحات الصينية في إفريقيا فرصة للصين من اال تحسين صورتها   
ه بشأن منشأ فيروس كورونا، فإذا ناح اللقاح  في فعاليت التي تشوهت في ظل ا اتهامات

ضد الفيروس في إفريقيا فسوف يتم اإلشادة بالصين، ومع ذلك إذا ثبت أن اللقاح غير 
فعال أو أحدث آثارا صحية غير متوقعة، فقد يتم تقويض صورة الصين التي تستند إلى 

د ة اللقاحات الصينية يظل موعُمُثل المصداقية والعمل الخيري، ولكن إضافة إلى كفاء
توزيعها والمقابل السياسي الذي ستأخذه الصين، عاملين أساسيين في تحديد احتما ات 

 نااح دبلوماسية اللقاح الصينية في إفريقيا.
 دبلوماسية اللقاا الصينية لماقا تثير الجدل ؟ -1
عندما 1798إن لمفهوم دبلوماسية اللقاحات تاريخ طويل حيث يمكن إرااعه إلى   

(، لقاح ادري البقر وتم Edward Jennerطور الطبيب البريطاني  "إدوارد اينر") 
إرساله إلى فرنسا خالل حروب نابليون إلاراء مهام دبلوماسية بما في ذلك إطالق سراح 

دة، كان تطوير اللقاح ماا ا رئيسيا للتعاون بين الساناء، أما خالل حقبة الحرب البار 
الو ايات المتحدة وا اتحاد السوفيتي وأسفر عن لقاح الادري وحملة عالمية مشتركة 
للقضاء على الادري، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أصبح مصطلح "دبلوماسية 

س فيرو  اللقاح" كلمة رنانة شائعة مستخدمة في وسائل اإلعالم لوصف إطالق لقاح
كورونا من طرف الدول التي انتاته خاصة روسيا والصين فقد أصبح مصطلح 
"دبلوماسية اللقاحات الصينية" أسئلة ضمنية حول فعالية اللقاحات الصينية من اهة 
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ومن اهة ثانية شاعت الفكرة القائلة بأنها مارد استراتياية لتعزيز نفوذ الصين في 
 (.https://www.sasapost.comإفريقيا والعالم )

في مدينة "ووهان"، اتخذت السلطات  2019منذ ظهور فيروس كورونا أواخر ديسمبر    
الصينية إاراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا المستاد والسيطرة عليه، وأصدرت 
قرارات اقتصادية هامة لحماية اقتصاد البالد خالل تلك الفترة الحراة، كما شهدت البالد 

لكافة الاهات المعنية وحشد كل الطاقات من أال التصدي لهذا الوباء، تعبئة عامة 
يقاف رحالت الطيران  وذلك من خالل العديد من اإلاراءات من إعالن حالة الطوارئ وا 
والقطارات وا غالق كلي لالماكن العمومية وفرض الحار الصحي، واستخدام التكنولوايا 

توعية والمراقبة والتتبع والفحص والعزل الحديثة والذكاء ا اصطناعي في إاراءات ال
 الصحي، وهكذا كان نااح الصين تاريخيا في إدارة أزمة كورونا على الصعيد الوطني.

 Sinopharmومع اكتشاف اللقاح أعلنت الصين أن لقاحات "سينوفارم" و"سينوفاك" )
and Sinovac ولة، د 100(هي "منفعة عامة عالمية" وبدأت في إمدادها لما يقرب من

في كثير من الحا ات دون تكلفة، هذا السلوك هناك من يرى انه يهدف قطع الطريق 
(، أو ربما "رشوة" المسؤولين Pfizerأمام الصفقات التي أبرمتها الدول مع شركة "فايزر")

وتستدل على ذلك إلى أن  Forigven policyالمحليين، وهذا وفق "فورين بوليسي" 
الباراغواي من تايوان وناحت في الضغط على البرازيل الصين طالبت بتغيير موقف 

( كشرط مسبق لتلقي شحنات Huaweiأمام "هواوي" ) 5Gلفتح سوق ا اتصا ات "
 اللقاح.

الواقع أن هناك تحليالت كثيرة أشارت إلى أن الهدف العام لدبلوماسية اللقاح الصينية   
ا ى أراضيها فحسب، بل وأيضهو تحويل ا انتباه عن حقيقة أن الاائحة لم تبدأ عل” 

إخفاء بكين الوباء في البداية، األمر الذي سمح بخرواه عن السيطرة وا انتشار ليس 
( وبالتالي يمكن 02فقط في مختلف أنحاء الصين، بل وفي العالم بأسره)اوزيان، فقرة 

 ينيةصاعتبار "دبلوماسية اللقاحات الصينية " امتداًدا لنظرية "دبلوماسية فخ الديون" ال
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تشير عبارة "دبلوماسية اللقاحات الصينية" إلى أن حملة اللقاح الصينية في إفريقيا 
انتهازية، أيضا أن مصطلح "دبلوماسية اللقاح" يستخدم في سياق حقيقة أنه في موااهة  
حائاة كورونا أن استخدام مصطلح "دبلوماسية اللقاح هو عملية إلهاء ألنه ينقل التركيز 

ينبغي أن يكون ماال للتعاون العالمي وفي ماال ا استثمار في قطاعات  بعيًدا عن ما
 (.02تصنيع األدوية في إفريقيا لتعزيز إنتاج اللقاح داخل قارة إفريقيا)محمد، فقرة 

في حين تؤكد الصين أن دبلوماسية اللقاح هي مواصلة وتعزيز وترسيخ نفوذها في    
 الحرير الطبي، إذ أرسلت معدات وقائية وطبية القارة اإلفريقية في إطار ما يسمى طريق

للدول اإلفريقية المتضررة بالفيروس في وقت يعتبر الحصول على إمدادات طبية أمرا 
، بالنظر للحااة الملحة 19بالغ األهمية للدول اإلفريقية التي تعاني من انتشار كوفيد 

ة أثناء الحماية المطلوبلهذه المساعدة حتى يمكن للعاملين في الماال الصحي التمتع ب
مزاولتهم لمهامهم، كما ستبدأ الصين في بناء مقر المركز اإلفريقي لمكافحة األمراض 
في إفريقيا وتنفيذ مبادرة الرعاية الصحية التي اعتمدت في منتدى التعاون الصيني 

اإلفريقية)أنظر:  -اإلفريقي، والعمل على بناء مستشفيات الصداقة الصينية
https://arabicpost.net.)/ / 

في خضم الوباء العالمي، تسد الصين حااة عالمية، ولكنها تتحول أيضا بشكل   
استراتياي من شريك إلى قائد، ومن مزود سلع عالمي إلى خبير رائد في الصحة 
دارة األوبئة، وقد يحدث هذا التحول فرقا كبيرا في قدرة الحكومات األفريقية  العالمية وا 

فيروس كورونا، خاصة إذا كان اإلنتاج المحلي للقاح الصيني سيساعد على التعامل مع 
في تصحيح اكتناز اللقاح وتوزيعه غير العادل بين البلدان ذات الدخل المرتفع )معظمها 
في شمال الكرة األرضية(، ويمكن أن تساعد شبكات الصين الصحية في إقامة تعاون 

حاء أفريقيا، حتى بعد تالشي الحااة صحي طويل المدى ومشاركة المعرفة في اميع أن
 (.99الملحة الحالية لتأمين اللقاح )عزت، ص 
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دول طرق الحرير الجديدة في قلب هقه الدبلوماسية: هل اللقاا الصيني سالا  -2

 جيوسياسي؟
قارات،  3في ضوء استراتياية الصين من خالل مشروع الحزام والطريق الذي يمتد إلى 

العالم، عملت الصين على إشراك إفريقيا بهدف توسيع من سكان  %60ويستهدف 
الماال ا اقتصادي لصالح الصين، وتعتبر شرق إفريقيا محورا مركزيا في هذا المشروع، 
وهو ما دَفع نحو التهيئة وا استثمار في البنية التحتية بالمنطقة، على سبيل المثال: 

ائي وخط السكة الحديد الكهربإنشاء خط سكة حديد قياسي يربط "مومباسا" "بنيروبي"، 
من أديس أبابا إلى ايبوتي، كما أنشأت الصين قاعدة بحرية في ايبوتي لتأمين المشروع 

 (.02واستثماراتها في المنطقة )زينب، فقرة
مبادرة الحزام والطريق رؤية الصين المميزة إلعادة تشكيل مشاركاتها العالمية، فهي    

ين كقوة عظمى وتمتد هذه المبادرة إلى ثالث قارات استراتياية شاملة  استعادة الص
أو نحو ذلك التي وقعت على  65من سكان العالم. وتمثل الدول الـ  % 60وتصل إلى 

من الناتج المحلي  % 30دولة من إفريقيا(  20البرنامج حتى اآلن )بما في ذلك حوالي 
شركة صينية  50من احتياطيات الطاقة. وتقوم حوالي  % 75اإلامالي العالمي و 
 900مشروع بنية تحتية حول العالم تبلغ قيمتها حوالي  1700مملوكة للدولة بتنفيذ 

( في دساتير One Belt One Roadمليار دو ار. وتمت كتابة طريق الحزام األول )
الدولة والحزب الحاكم كأولويات استراتياية لبلوغ الصين وضع القوة العظمى بحلول 

 ( Duclos. PARA 02والعشرين) منتصف القرن الحادي
مبادرة الحزام والطريق درة تاج ا استثمارات الخاراية للصين، حيث تهدف من  تعد 

خالله إلى السيطرة على أهم الممرات وطرق التاارة في العالم، وتنبع أهمية إفريقيا 
بالنسبة للصين في هذا الصدد من موقعها في منطقة بحرية تأمل بكين في توسيع 

براز قوتها. فكان وصول الصين إلى المياه المااورة إلفريقيا صعب اًدا في واود ها وا 
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السابق، وتشير التقديرات اآلن إلى أن بحرية ايش التحرير الشعبي الصيني تحتفظ 
بخمس سفن حربية وعدة غواصات في تناوب مستمر في المحيط الهندي. ومن المقرر 

زز الهند واودها في المنطقة. كما أقدمت أن يزداد هذا في العقود القادمة حيث تع
 ,Ghaliم)2017الصين على إنشاء قاعدة عسكرية لها في "ايبوتى" في اوت 

PARA04. ) 
يرى "المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية" أن عروض المساعدة الصينية في   

ونا، والتي كور توزيع اللقاح ازء من "دبلوماسية المساعدات الطبية" الصينية خالل وباء 
عملت على تفعيل الشبكات المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، وأنها تندرج ضمن رؤية 
استراتياية ومرنة تنشط على عدة مستويات حكومية وخاصة، حيث أخذت اإلمدادات 
الطبية في الغالب المصالح ا استراتياية الصينية في ا اعتبار، فعلى سبيل المثال 

ينية ين الصينيين بالمواد الطبية للبلدان التي تدير فيها الشركات الصتضمن قائمة المتبرع
المملوكة للدولة مشاريع مبادرة الحزام والطريق )على سبيل المثال في إفريقيا(، البنوك 
الصينية ذات الصلة بالمشروع باانب شركات البناء وشركات المواد الخام، كما قدمت 

ريك الموثوق به، مّما دعم الخطاب الصيني في ما بكين للعديد من الدول نموذاًا للش
 .يق مبادرة الحزام والطريق عالميايتعلق بتسو 
 (.https://www.silkroadbriefing.com/new)أنظر: 

عندما نتحدث عن دبلوماسية اللقاحات وتوظيف ماال الاغرافيا السياسية في مكافحة   
ة وأهداف غير معلنة باانب المال اائحة كورونا، تتالى واه قناع الواقعية السياسي

والنفوذ وعودة العالة ا اقتصادية لسابق عهدها المصالح  الايوسياسية  للدول الكبرى 
على غرار الصين، فالمالحظ أن الحديث عن نسب نااح كبيرة للقاحات التي يتم 
تطويرها وتعتبر كلقاحات طوارئ قصوى، وأخرى العمل ااٍر على تطويرها لُتختبر في 

راحل مختلفة ضد فيروس كورونا، يدل على ان اللقاحات ُتستخدم كأداة ايوسياسية،  م
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نظرا للمنافسة بين الدول المنتاة والتي هي دول كبرى لتطوير لقاح للفيروس)سالم، 
 (.04فقرة
الصين ومنذ بداية اكتشاف اللقاح بدأت في استخدامه كأداة قوة ناعمة حتى قبل   

وبالتالي تعزيز صداقاتها مع الدول النامية، ومن بينها دول القارة  الموافقة عليه بالكامل،
ا افريقية، واستمالتها لاانبها في ظل غياب او تخلي الدول ا اوروبية والو ايات المتحدة 
عن القارة في ظل ا ازمة الصحية التي ستلعب دورًا كبيرًا في التاارب والتوزيع في 

 و أميركي أو فرنسي أو ألماني أو بريطاني أو فرنسيالمستقبل، فإن اعتماد لقاح صيني أ
أو إسرائيلي أو هندي أو مشترك، سيكون أيضًا ذا أهمية لفرض األاندات والمشاريع 

 .والتقنية السياسية وا اقتصادية والتاارية والعسكرية
 (.-/https://www.alittihad.ae/opinion/4144819)أنظر: 

 السيادة  االفريقية تلى المح ؟اللقاا شكل جديد للديوز: هل  -3
تسبب انتشار اائحة كورونا في العالم بداية من الصين في ارتباك العالقات بين   

الصين والعديد من شعوب العالم وكان للدول اإلفريقية نصيب من هذه التوترات فقد 
تصاعدت ا اتهامات بين الشعب الصيني وشعوب القارة اإلفريقية حول المسؤولية عن 

، وزخمت وسائل التواصل ا ااتماعي 19تشار اائحة كورونا أو ما يعرف بكوفيد ان
بمطالبات بطرد الصينين من دول القارة وفى المقابل ظهرت بعض التقارير حول إاالء 
أفارقة من مدن صينية، فقد ادى ا انكماش ا اقتصادي الناام عن اائحة كورونا، الى 

 نمية التي تقودها الصين في إفريقيا، مما دفع إلىتزايد ا انتقادات المواهة لاهود الت
مرااعة الظروف، التي بموابها تقدم الصين المساعدة لتطوير البنية التحتية 
وا اقتصادات اإلفريقية. وازداد  الادل حول  القروض الصينية ، ما إذا كانت القروض 

دول؟ ساسية للالصينية صفقة عادلة للدول اإلفريقية ام انها  تنتهك المصالح األ
(Procopio, para 01.) 
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ادت مخاطر فقدان األصول أو الموارد الطبيعية نتياة تراكم الديون بعض الدول إلى    
إلغاء مشروعاتها مع الصين؛ فسيراليون الغت صفقة قرض تم توقيعها لبناء مطار دولي 

مليارات دو ار كانت  10مليون دو ار، كما الغت تنزانيا قرًضا بقيمة  400اديد بقيمة 
,(، ويأتي هذا Bagamoyo portقد وقَّع عليه في إطار صفقة ميناء "بااامويو"،) 

اإللغاء نظًرا للشروط القاسية التي فرضها المستثمرون مع الحكومة التنزانية؛ حيث ينصُّ 
 99سنة لضمان القرض، وعلى إياار متواصل لمدة  30ا اتفاق على الحصول على 

إلى أن الحكومة التنزانية لن تكون لديها أّي سلطة على الميناء طوال هذه  عاًما، إضافةً 
ف الشروط وخوًفا من  الفترة، وهو ما قاد الرئيس التنزاني إلى إلغاء ا اتفاقية؛ نظًرا لتعسُّ

 (.Soudan, para02فقدان الميناء )
ب انخفاض بسبفي إطار أزمة فيروس كورونا وما ألحقته من خسائر اقتصادية بالقارة؛   

أسعار النفط والسلع والعمالت الضعيفة، مما أدَّى إلى زيادة تكاليف خدمة الديون 
الخاراية، إضافًة إلى انكماش النمو ا اقتصادي، وهو ما ُيمّثل ضغوًطا متضاعفة على 
ميزانية الدول اإلفريقية، وهو ما ُيبرر دعوة وزراء المالية األفارقة بطلب حزمة تحفيز 

مليار دو ار، كما يضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وماموعة  100بقيمة 
( من أال وقف دفع الديون الثنائية المستحقة على الدول الفقيرة G20العشرين الكبرى )

في العالم، وحّث الصين على إلغاء بعض الديون المستحقة على بعض دول إفريقيا، 
 (.04ضة الفائدة)عمر، فقرةوتحويل الباقي إلى قروض طويلة األال منخف

فالدول اإلفريقية مثقلة بمستويات الديون غير المستدامة، وبالتالي فان اابارها على   
رهن مواردها النفطية والمعدنية كضمان، أو تسليم أصول وموارد أخرى عندما تكون 
 ةغير قادرة على السداد. وهو ما وقع فعال فدول مثل زامبيا وكينيا طلبت إعادة هيكل

الديون بمواب مبادرة تعليق خدمة الديون لماموعة العشرين، وهي تأايل مؤقت بسبب 
الاائحة. فكينيا اضطرت لرهن أكبر وأهم مرفأ بها "ميناء مومباسا" للحكومة الصينية، 

مليارات دو ار،  5.5وذلك بسبب قروضها المتراكمة، حيث بلغ حام الديون أكثر من 
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كثر عرضة لفقدان األصول ا استراتياية لصالح مما يضع كينيا ضمن الدول األ
 (.https://araa.sa/index.php?option=comالصين)الصادق، 

فهناك من يرى ان السياسة الصينية بهذا الشكل تهدد سيادة العديد من الدول اإلفريقية،   
 Andreألنها تستحوذ على مواردها لتغطية الديون حيث يرى مثال "أندريه دوفنهيج" )

Duvenhig األستاذ في اامعة نورث وست بانوب أفريقيا "انه في النهاية، ستطلب)
الصين من الدول المتعثرة عن سداد ديونها أشكا ًا أخرى من إعادة الدفع، مثل الموانئ 

 واألراضي".
وتوقع بأنه على المدى البعيد، ربما تبدأ الصين التأثير على القرارات ا اقتصادية 

ريقية محددة،على الاانب ا اخر، يتم وصف هذه العالقة الاديدة بين والسياسية لدول أف
الصين والدول اإلفريقية على أنها ترتيب متبادل لمنفعة الطرفين، وخروااً عن ا استغالل 
اإلمبريالي، الذي مارسته أوروبا والو ايات المتحدة، على موارد القارة ا افريقية 

 (.https://araa.sa/index.php?option=comوسيادتها)الصادق، 
 الخاتمة

مما  ا شك فيه ان الصين تهدف من خالل واودها في القارة ا افريقية الى تحقيق   
اهداف تزامنا مع رؤيتها ا استراتياية في ظل صعودها كقوة عالمية ، وعلى الرغم من 

مة ، الناعتبنيها لشعارات التعاون وا اعتماد المتبادل ، واستخدامها لمقاربة القوة 
ودبلوماسية اللقاح تأتي في اطار سعي الصين الى تحقيق مكاسب اديدة في القارة 
ا افريقية وتعزيز عالقاتها مع الدول ا افريقية في ظل ازمة اائحة كورونا، ومن ناحية 
اخرى فإن دبلوماسية اللقاح تنسام مع استخدام الصين لقوتها ا اقتصادية لكسب 

لدولي في وقت يتوسع فيه أيضًا تأثير مشروع "الحزام والطريق"  األصدقاء على الصعيد ا
في اطار القوة الناعمة الصينية، وتكملة لالستراتياية الصينية في اطار المنافسة مع 
القوى الكبرى وعلى رأسها الو ايات المتحدة ا امريكية  من اال الحصول على ا امتيازات 

 اطار ما يعرف بالقوة الناعمة الصينية. وزيادة النفوذ  والتغلغل في القارة، في
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و من المتوّقع أن توّسع الصين عالقتها وترّسخها مع الدول ا افريقية  في السنوات 
القادمة، نظرًا إلى مدى أهمية المنطقة من الناحية ا استراتياية، في مقابل ذلك ستكون 

يطرح  يا، وهناهناك ردود فعل القوى ا اخرى في موااهة التغلغل الصيني في افريق
التساؤل من اديد حول مستقبل العالقات الصينية ا افريقية الصينية ا افريقية بعد فيروس 

 كورونا .
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 تمهيد

لقد شكل مشروع التحديث / الحداثة السياسي في المغرب، مطلبا أساسيا منذ حصول   
اسي السيهذا األخير على االستقالل. ونظرا لكون أن الديموقراطية هي جوهر الفكر 

، فإن الملكية المغربية منذ عهد محمد الخامس (136، ص 2017)رشناس،  الحداثوي 
إلى اليوم حاولت بشكل أو بآخر أن تؤسس لهذا المشروع، وتعمل على تطبيقه على 

، ص 1987)أكنوش، الواقع، عن طريق "رسم شكل الدولة السياسي وفلسفته السياسية"
س جملة من المؤسسات السياسية الحديثة، منها: . فكان من مخرجات ذلك التأسي(146

الحكومة االنتخابات الجيش األحزاب القانون... هذا وباإلضافة إلى األفكار الدستورية 
 1955التي حاول محمد الخامس أن يعرب عنها في خطاباته بعد عودته من المنفى سنة 

 .(147، ص 1987)أكنوش،  بمناسبة عيد العرش
واألحداث السوسيوسياسية داخل الساحة السياسية في المغرب سوف ومع توالي الزمن   

تتشكل باقي المؤسسات السياسية الحديثة التي تميز النظام السياسي الحداثي 
الديموقراطي، خاصة مع الحسن الثاني ومحمد السادس، اللذين لعبا دورا أساسيا ومركزيا 

سية لتي تميز األنظمة السيافي تأسيس وترسيخ قواعد وقوانين المؤسسات الحديثة ا
 الديموقراطية في الغرب، والتي اعتبرت مصدر اإللهام والتقليد.

لكن المسألة األساسية التي تثير وأثارت العديد من الباحثين في الحقل السياسي   
المغربي، سيما األجانب منهم، هو أن النظام السياسي المغربي يعيش ازدواجية وتركيبا 

تحديد طبيعته، حيث تتداخل البنيات التقليدية )المخزن، األبوية، معقدا على مستوى 
القبيلة، البيعة، الجماعة...( والبنيات الحديثة )الدستور، القانون، األحزاب، البرلمان، 
الحكومة...إلخ( وال تسجل قطيعة بينهما بقدر ما تنتج نظاما هجينا، يسير بوتيرتين 

 متماثلتين.
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متمثلة في مظاهرها الحديثة المختلطة بمنطق التقليد السياسي إن ازدواجية الدولة ال  
عبد ) السلطاني، دون أن ينجح في تقليص مساحة التقليد المهيمنة على منطق الدولة

"، يصنف Maurice Duverger، هو ما جعل "موريس دوفرجيه (15، ص 2012اللطيف، 
فمظاهر التحديث  ،(1992 يه،دوفرج) المملكة المغربية ضمن قائمة الملكيات التيوقراطية

السياسي قائمة في كثير من مالمح المشهد السياسي. لكن، إلى أي حد يمكن القول مع 
هذه المالمح، أنها تجذرت وتكلست لتفرز وتدمج بنيات ونظريات عميقة للتحديث، يمكن 
أن يترتب عنها طريق الالعودة في موضوع غرس قيم الحداثة في بنية فكر المؤسسة 

و أن الحال الذي نعيشه ه ،الملكية والمجتمع، التي ال تزال غير قائمة! إنه في الواقع
د اللطيف، )عبسيادة كثير من أوجه ومظاهر اللغة العتيقة والميتة في الخطاب السياسي

ارسة السياسية للملكية، والذي يردنا إلى البنيات التقليدية التي موالم (17، ص 2012
السياسي منذ القرن السابع ميالدي، والذي اتخذ مظهرا جديدا عاشها تاريخ المغرب 

وصيغة جديدة، جعلت التحليل والفهم العميق لطبيعة النظام السياسي صعبا، إذا ما 
وضعنا كمنطلق في التحليل والنظر النماذج الحديثة للديموقراطية، التي عرفتها الدول 

بية اضرنا، والتي تحاول الدولة المغر الغربية تاريخيا بدءا من القرن السابع عشر إلى ح
عبد ) أن تستمد منها بنية السياسي في تاريخنا المعاصر، من منطلق الدولة الوطنية

 .(4 ، ص2012اللطيف، 
وفي ارتباط بموضوع بحث ورقتي هذه، الذي ينطلق من سؤال أساسي وجوهري، أسائل   

داثي وقوف على المشروع الحمن خالله الواقع السوسيوسياسي في المغرب، من منطلق ال
الديموقراطي للملكية من خالل الدستور في عالقتها بمؤسسة البرلمان، والذي حاولت 

كيف تتصور الملكية المشروع الحداثي الديموقراطي في أن أجعل صياغته كالتالي: 
 ؟المغرب في عالقتها بمؤسسة البرلمان
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لوجي، والنظري للباحث السوسيو هو سؤال جوهري وكبير أطرحه في األفق البحثي 
يمكن من خالل اإلجابة عليه فهم واقع الحياة السياسية في المغرب، بطبيعة الحال ال 
ننكر أن االقتراب منه ال يبدو عملية سهلة. فهذه الورقة ال تدعي الجواب على هذا 

نما هي محاولة في اإلقتراب من فهم تعقد المسألة التي يطرحها الحقل  لسياسي االتساؤل وا 
 في المغرب.

إن حقيقة هذا التساؤل الذي نطرحه في حقل البحث السوسيولوجي، في الواقع، هو نتاج 
العديد من القراءات التي قمت بها في حقل العلوم االجتماعية، والتي خلصت بشكل أو 
بآخر إلى كون الملكية كمؤسسة سياسية واجتماعية، هي مؤسسة تعمل على المزاوجة 

د والحداثة، ال سواء تعلق األمر بمشروعيتها أو في ارتباط بالمؤسسات التي بين التقلي
 تنتجها.

ي المؤسسة الملكية ترسم المشروع الحداثوعلى هذا األساس أقترح كفرضية أساسية أن   
الديموقراطي في المغرب، بالرغبة في اإلستمرارية والمحافظة على القديم من جهة 

 من جهة أخرى. والحيوية، والتحرك والحداثة
 التحديدات المفاهيمية

سيجري اعتماد المفاهيم التي تستجيب لمعطيات دراستنا من حيث اقترابها في تحليلنا   
لموضوع الدراسة، على أساس أنها تمكن من تحديد مفهوم إجرائي يتناسب والمعطيات 

 لمغربل يالواقعية لمسألة كيف تتصور المؤسسة الملكية المشروع الحداثي الديموقراط
؟ وعلى هذا األساس اعتمدت دراستنا هذه على مفاهيم في عالقتها بمؤسسة البرلمان

 :أساسية كانت كاآلتي
 مفهو  الديموقراطية •

تشكل الديموقراطية نوعا من أنواع النظام السياسي، وهي مصطلح يشير بشكل عام إلى 
اصر ذات "مجموع العننطاق المؤسسات والفاعلين السياسيين، ويمكن تعريفها على أنها 
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الطابع اإليديولوجي، المؤسساتي والسوسيولوجي، التي تساهم في تشكيل حكومة بلد 
 معين خالل فترة محددة". 

بالبعض ها بعضارتباط في وهكذا فإن هذا المصطلح يسمح أيضا بتصنيف أنماط الحكم 
ماط يث أنقواعدها الدستورية ومبادئ شرعيتها، وكذلك من ح اختالف اآلخر، من حيث

اشتغالها الفعال. عالوة على ذلك، فهذا المعيار األخير هو األهم بالنسبة للسوسيولوجيا 
السياسية، فأي نظام يمكن أن يكون له شكل دستوري "ديموقراطي"، يدعي اإلرادة الشعبية 

 Dormagen & Mouchard, 2010, p)لكنه يشتغل على الوقائع كديكاتور توتاليتاري 
43). 
في الوقت الذي توجد فيه أنواع عديدة من التنظيم السياسي )وأحيانا تتعايش( في    

دروس التاريخ، يمكن تصنيف االنظمة السياسية المعاصرة عموما في ثالثة أنواع كبيرة: 
 les régimes autoritairesاألنظمة الديموقراطية، األنظمة التسلطية )اإلستبدادية( 

. وهناك معياران مرتبطان يسمحان بتأسيس les régimes totalitairesواألنظمة الشمولية 
هذا التمييز الثالثي: مصدر السلطة ودرجة التوافق المطلوبة مع المحكومين. تقوم 
الديموقراطيات على مبدأ السيادة الشعبية )عن طريق وساطة الممثلين/ المنتخبين( وحرية 

اكمة؛ بير عن عدم التوافق مع السلطة الحالرأي والتعبير وضمانها، وبالتالي إمكانية التع
إن األنظمة التسلطية يديرها أفراد أو جماعات تحتكر السلطة وتسيطر على حرية التعبير 
فيما يتعلق باألنظمة السياسية، على أساس القدرة المطلقة لحزب واحد، التي غالبا ما 

 قاومة، ويطالبيجسدها الزعيم، الذي يهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الم
باإللتزام الفعال ألي كان بإيديولوجية وحيدة. وبالتالي، فإن الديموقراطية هي النوع الوحيد 
 من النظام السياسي القائم على إضفاء الطابع المؤسساتي المبني على التوافق

(Dormagen & Mouchard, 2010, p 43- 44.) 
 مفهو  الحداثة والتقليدانية السياسية •
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شغل سؤال الحداثة والتقليدانية، العديد من الباحثين والمفكرين من مختلف  لقد  
التخصصات وال يزال، فقد شكلت ازدواجية التقليد/حداثة، أبرز اإلشكاليات اإلبستمولوجية 
والسوسيولوجية التي دارت حولها كبرى الدراسات واالطروحات في تاريخ الفكر 

خصوصا. وهي إشكالية ال زالت أكثر راهنية السوسيولوجي الغربي عموما والمغربي 
حتى اآلن، نظرا ألنها طالت كل الميادين والمجاالت االجتماعية التي تخص المجتمع 

 المغربي. 
ففي وقت يعيش فيه المجتمع المغربي مرحلة انتقالية تتنافس فيها القوى التقليدية    

. تظل الثنائية (Ziani, 2010, p 27) والحديثة من أجل السيطرة على تطور المجتمع
المركبة تقليد/حداثة متخللة في كافة تفصيالت التنظيمات المجتمعية واألفعال 
االجتماعية، إلى حد أمكن معه القول أن ثنائية تقليد/حداثة تتعايش وتتمفصل في 
تفصيالت سوسيولوجية المجتمع المغربي. فمن ناحية تشكل التقاليد واألعراف والبنيات 

ة التقليدية والدين والمعايير وأنماط العيش والسلوكات المتوارثة مرجعية أساسية االجتماعي
إليديولوجية المجتمع المغربي، كما يشكل أيضا التحديث الذي عرفه المجتمع المغربي 
بفعل اإلستعمار على مستوى البنيات والتنظيمات االجتماعية وكذا البيروقراطية والقيم 

جية تخلق بفعل التداخل الحاصل بينهما ثنائية محددة لطبيعة الحداثية مدخالت إيديولو 
المجتمع المغربي وخصوصية من خصوصياته، التي تجعله صعبا في اإلحكام 

 ابستمولوجيا من حيث الدراسة والتحليل. 
ولهذا سوف أعمل فيما سيأتي على توضيح معاني هذه الثنائية المفاهيمية من خالل   

ة أن المفاهيم تعرف بنقيضها، وهي المقاربة التي رأينا فيها اإلنطالق بداية من جدلي
نوعا من التحليل والنقاش السوسيولوجي واإلبستمولوجي، وألجل هذه الغاية سأعرض 
لمجموعة من التحليالت النظرية التي عملت على مقاربة هذه الثنائية لكي أوضح من 

 لسياسي في المغرب.خالل ذلك معانيها في سياق دراسة سوسيولوجية للنظام ا
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نبدأ مناقشتنا هذه بفكرة أن الحداثة هي حالة أو ظرف تسود فيه بعض القيم المجردة 
نسبيا. في حين أنه ال يوجد هناك توافق محدد على الطبيعة الدقيقة لهذه القيم، إال أن 
مراجعة أدبيات العلوم االجتماعية ذات الصلة ستوفر مؤشرا واضحا ألهم السمات. 

 ي فتحليلنا هذا سيكون أكثر تركيبا منه إبداعا.وبالتال
لقد كان هيغل أول مفكر أوروبي يتخذ من موضوع التاريخ قضية فلسفية مركزية   

ويصوغ مذهبا منظما للتفكير به، فأشاد نظامه الفلسفي على جدلية مثالية تأبى المساومة. 
ه ليتخطى ْقو  على دفع فكر ومع أن طرحه الجدلي كان ثورة في دنيا الفلسفة، إال أنه لم ي  

األفق الديني والسياسي لعصره. فقط مع ماركس وعلم االجتماع األلماني في نهاية القرن 
التاسع عشر )وبشكل رئيسي مع ماكس فيبر( توفر لدينا تفسير جدي للتاريخ والتغير 

 التاريخي يستند إلى أسس اجتماعية واقتصادية مادية.
صور األساس المرافق لظهور الرأسمالية الحديثة يتجسد ففي حين رأى ماركس أن الت  

في طبيعتها الثورية، اعتبر ماكس فيبر أنه يتجسد في طبيعتها العقالنية، وتبعا لهذين 
رابي، )ش التصورين فإننا نتمكن من األخذ بالحداثة على أنها عقل وثورة في آن معا

  .(37، ص 1993
مسؤولة عن ادخال أكثر مظاهر الحداثة دينامية اعتبر ماركس أن الثورة البرجوازية    
حيث لعب االنقالب . (37، ص 1993)شرابي،  الهياج والحركة والتغير المستمر –

الذي عرفته وسائل اإلنتاج، والذي انعكس بدوره على طبيعة العالقات االجتماعية، محط 
 قديس.هتمام وتتحييد وحل ألشكال العالقات االجتماعية التقليدية التي كانت مركز ا 

واعتبر فيبر أن الحداثة أيضا محصلة حتمية للرأسمالية. ولقد اتفق فيبر مع ماركس في 
أن الرأسمالية تعمل على تحويل المجتمع األوروبي )والعالم( باتجاه جذري ال رجعة فيه، 

 ل ذرائعيأي توفر عق –إال أنه، وبخالف ماركس، رد هذه القوة التحويلية إلى "العقالنية" 
يقوم بحسبان العالقة بين الغايات والسبل إلى تحقيقها. وبالنسبة إلى فيبر فإن العقالنية 
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كانت القوة المسيطرة التي ال تتحكم فحسب بإنتاج الحياة البرجوازية بل بكل نواحي تلك 
 .(38- 37، ص 1993)شرابي،  الحياة أيضا

من خالل مناقشتنا للفرق بين التقليدانية والحداثة، نسلط الضوء على ثالث مجاالت    
رئيسية لالهتمام. األول يتعلق بمشكلة االختيار. فالحداثة تتضمن إدراك أن األسئلة ليس 
لها إجابات ثابتة وأن هناك بعض المشاكل التي تطرح. وأن الفرد الحديث يعمل على 

دس. فهو يرى الحياة كسلسلة من االختيارات والبدائل؛ ولم االبتعاد عن كل ما هو مق
يعد لديه شعور بأن ما هو موجود أمر ال مفر منه. الفكرة الثانية تتعلق بالتغيير، إنه 
اإلدراك المرتبط بأن األمور يمكن أن تكون مختلفة، وهي في نهاية المطاف كذلك.  من 

الحاضر أكثر جاذبية، وفي النهاية  المفترض أنه، عاجال أم آجال، سيكون البديل عن
ال يمكن أن يؤدي الخيار إلى التغيير. واألخيرة، هي أن هناك تقبال تجاه المعلومات 
الجديدة واألفكار الجديدة القادمة من خارج النظام الحالي. هذا القبول هو وضع إيجابي 

 أكثر منه سلبي. 
 laة كلها هي جزء من العقلية هذه الشروط الثالثة مترابطة بشكل أساسي فالثالث   

mentalité العامة التي تميز الحداثة عن التقليدانية (Tessler, 1971, p 152.) 
أصبحت الحداثة تتعارض إذن مع التقليد، وذلك باعتبارها أقصى تعبير عن العقل، فكل 

 - ما هو حديث هو إبداع دائم، في حين أن الماضي تقليد مطلق. وبالنسبة لهابرماس
ذي استند في تحليله لهذا المفهوم على الطرح الهيغيلي، هذا األخير الذي اعتبر ال

، 2014)النبواني،  ، فالحداثة هي انتصار للعقل- الحداثة، عبارة عن مسلسل لعقلنة
 على الالعقل.  (26ص 
وعموما، إذا كانت األدبيات السوسيولوجية في الغرب تدرس هذه الثنائية من خالل    

ذا أمكن لمارك الجدلية  التي حاولنا أن نجعلها مدخال لتفكيك هذه الثنائية المركبة، وا 
أن يحلل من خالل مقالته المعتمدة مفهوم الحداثة باعتماد  Mark A. Tessler تيسلر
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"استراتيجية النقيض" الذي هو التقليدانية في حالتنا وحالته هذه. عالوة على مقاربته 
م ق والمحددات بين الحداثة والتقليدانية بتوظيف مفهو اإلبستمولوجية في تبسيط الفر 

البراديغم المستقى من نظرية طوماس كوهن حول بنية الثورات العلمية؛ يتبادر إلى ذهننا 
السؤال التالي إلى أي حد قد تمكننا "استراتيجية النقيض" ومفهوم البراديغم من فهم ثنائية 

 مجتمع المغربي؟ تقليد/حداثة كحالة ذهنية وتجريدية تميز ال
والواقع أنه في دراستنا هذه ال "استراتيجية النقيض" وال مفهوم البراديغم سيمكناننا فعال   

من فهم هذا التمفصل والتداخل الحاصل ين ثنائية حداثة/تقليد، لكون أن هذه االزدواجية 
للهم إال ا ببساطة تجعل من هذا التناول الميثودولوجي بعيد المنال من الناحية الواقعية،

إذا ما أردنا أن نتعسف نظريا على الواقع. فلو أنه وجد عالم التقليد معزوال عن عالم 
الحداثة ألمكننا ذلك. ولمناقشة هذه المسالة نستعرض لتحليل نظري تناول هذه الثنائية 

 في دراسة حول سوسيولوجية االنتخابات بالمغرب. 
ابل ار بأن هذه االزدواجية بين التقليدي في مقففي هذه الدراسة يذهب الباحث إال اإلقر    

الحداثي" في مجتمع ما ال تشكل انشقاقا حقيقيا وجليا في الواقع، بقدر ما هي مجرد 
حالة ذهنية وتصنيف مجرد. ومن الناحية النظرية، يتم التعبير عن مصطلح "التقليد" 

جب تأويل فادها أنه يبشكل أساسي للتأكيد على احترام الماضي والفكرة الراهنة التي م
الحاضر على أنه "تقليد" لواقع اجتماعي وسياسي، ولكن فقط "كاستمرارية" لهذا الواقع. 
ومن ثمة فهذا التقليد يتعلق حتما، ويرتبط بالماضي، وبالتالي بسياسة ونظام اجتماعي 
ومؤسساتي "يجعل من الماضي حاضرا". وفي الواقع، "يحتوي التقليد على العناصر 

سية التي تؤدي إلى حماسة معينة في "األفعال المتعمدة" وكذلك في األفكار األسا
والمعتقدات والتصورات والجمعيات التي تدفعهم إلنجازها. فالمشاعر المنبثقة عن التقاليد 
هي بالضرورة مشاعر مشتركة )فالتقليد "المنزوي" غير موجود( والسلوك التقليدي هو، 

ممارسات ك. وبالتالي، فالتقليد يتجاوز القيم الفردية، فهذه الجزئيا، محفز بحقيقة أنه مشتر 
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 ,Ziani)لها قيمة اجتماعية ويتمتع الفرد الذي يتوافق معها بنوع من االعتراف االجتماعي

2010, p 25.) 
إن االزدواجية تقليد/ حداثة ليست حقيقة جديدة في السوسيولوجيا أو السياسة في   

 ريخ، ألنه في نهاية القرن التاسع عشر، قامت الدولة بسياسةالمغرب. إنها ضاربة في التا
لتحديث البنيات وأنماط اشتغالها لكن دون أن يكللها نجاح كبير. وسيكون االمتياز في 
" مهمة الحضارة " وتحديث بنيات الدولة المغربية للمستعمر. وفي الوقت نفسه، كان 

كان المجاالت: فتقريبا كان جل الس المجتمع في حالة من التخلف الكبير الذي مس جميع
في المناطق الريفية واإلنتاج االقتصادي كان معاشي باألساس، كما االنعدام التام للمرافق 
التعليمية الحديثة والمراكز الحضرية التي ترتكز على التجارة والحرف مع 

 . (Ziani, 2010, p 26)ضواحيها
ت ياسة، فإن التنشئة االجتماعية والتمثالأما فيما يتعلق بالبنيات االجتماعية والس   

االجتماعية والسياسية لكل فرد من أفراد الجماعة، فإن األسرة والقبيلة، واإلثنية، والدين 
والمخزن هي من تحتكر هذا الدور. إذ أن الروابط االجتماعية التي تربطهم بأعضاء 

لدينية إلثنية والوالءات اهذه البنيات، على التوالي، هي العالقات األسرية والقبلية وا
للمخزن. وفي ظل هذه الظروف، كان من الصعب أن تظهر ثقافة فردية. بل بالعكس، 

 فقد سادت الطائفية وسادت التنشئة االجتماعية الجماعية. 
وعلى المستوى االجتماعي، كان لالستعمار نتائج مدمرة على البلد بأكمله. ومع ذلك    

البالد لعدة قرون. فهذه المواجهة القسرية والمفروضة مع فقد أبرزت أيضا مدى تخلف 
الغرب جعلت النخبة تفكر، ألنها مست استقرار الطبقات الشعبية. فاألنماط التقليدية 
للتنظيم التي كانت سائدة من قبل لم تعد واردة أكثر في جميع أطراف المجتمع، وفي 

طور  سبيل المثال، فاألسرة فيطرق تنشئته الخاصة المقاومة بطريقة أو بأخرى. وعلى 
فقدان احتكارها لتنشئة أطفالها لصالح المدرسة ووسائل اإلعالم. وال تزال القبائل 
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والجماعات اإلثنية تقاوم في المناطق الريفية، ألنها تستفيد من تعصب "تسلل" البنيات 
ل ب األخرى للتنظيم والتنشئة االجتماعية التي يمكن أن تضع نفسها في وضع متميز.

أكثر من ذلك، فقد كانت الدولة شديدة اليقظة وال تزال حتى يومنا هذا، إلى حد ما، 
وتحاول من خالل بنيات اإلدارة المخزنية أن تعزز الثقافة التقليدية حتى تظل مسيطرة 
على العالقات االجتماعية والسياسية لدى العديد من الطبقات من المجتمع. ومع ذلك، 

دخال البيروقراطية على فإن عملية التحضر، و  ضفاء العمومية للولوج إلى التعليم، وا  ا 
ضفاء الطابع الشكلي على التنافس السياسي من خالل دستورية السياسة  اإلدارة وا 
دخال االنتخابات كوسيلة إلضفاء الشرعية على ممارسة السلطة  المتعددة األحزاب، وا 

ة تقليدي لصالح األنماط الحديثأدى إلى نفض أنماط االنتقاء االجتماعي والسياسي ال
التي هي في طور التجذر والتكيف. وهي تستند في ذلك إلى بنيات وأنماط التنظيم 
االجتماعي والسياسي مثل األحزاب السياسية والعمل الحكومي، ومجموعة من الخيارات 

 .(Ziani, 2010, p 27) الواسعة التي تسبق المجتمع
هذه الدراسة هو أن المغرب عرف تحديثا ولم إن ما يمكن أن يستشف من خالل    

يعرف الحداثة وهو الخلط الذي الحظناه في توظيفه لمفهوم الحداثة والتحديث فاألجدر 
بالذكر في هذا اإلطار هو أن البنية السياسية في المغرب عرفت تحديثا ولم تعرف 

قاربة الله مالحداثة. وهو ما سيتوضح أكثر مع النموذج التحليلي الذي سنحاول من خ
 دراستنا هذه والتي حاول فيها هشام شرابي أن يفصل بين هذين المفهومين.

فمن جانبه حاول هشام شرابي، الذي بلور أطروحة البنية النيوباطريركية 
NEOPATRIARXHY  للمجتمع العربي، أن يتعرض لمفهوم الحداثة من خالل مقارنة

 مقوالت األساسية: الحداثة باألبوية عن طريق استخدام عدد من ال
وبحسب هشام شرابي يمكن صياغة إحدى الخصائص المبدئية للحداثة باعتبار   

 فالحداثة جدلية على المستوى الفكري وثورية على مستوى الممارسة.ديناميتها: 
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وبالنظر تاريخيا إلى السياق العريض للتجربة األوروبية التي تمتد من نهاية القرن    
قرن العشرين، فإن الحداثة تمثل وحدة متماسكة وذات خصائص الخامس عشر وحتى ال

واضحة المعالم، ثالث منها أساسية تمكننا من رؤية الحداثة على ثالثة أشكال: بنية 
. وسيطلق على هذه (38، ص 1993)شرابي،  شاملة وسياق متكامل ووعي ناضج

 الخصائص تعابير الحداثة )بنية( والتحديث )سياق( والحداثوية )وعي(. 
ويعتبر التحديث عملية التحول االقتصادي والتقني )التكنولوجي(، كما جرت أوال في    

أوروبا، أما الحداثة التي يمكن ادراكها تبعا للبنية فتشتمل على شبكة من العوامل 
ذا ما نظرنا إلى الحداثة على والعالقات التي تشك ل سهال ثقافيا يتميز على أنه حديث. وا 

أنها وعي فهي نموذج اعتمدته أوروبا الحديثة لتمييز نفسها عما ليس حديثا. لكن 
الحداثوية على أنها الوعي بالحداثة فهي رؤية ترمي إلى تغيير النفس والعالم وتعبر عن 

الحداثة  ل وأيضا في الفن واألدب والفلسفة. لكننفسها ليس في "العقل" و"الثورة" فحسب ب
ر ينهضان من سياق التحديث، أي جدلية التغي –البنية والوعي المالئم لها  –والحداثوية 
 .(38، ص 1993)شرابي، والتحول

يتزامن مع ظهور الحداثة تحول بنيوي عميق، وتبدأ مرحلة تاريخية جديدة، فال يعود    
يح وتواصل بين ثقافات على مستوى واحد من األهمية، بل التطور الثقافي قضية تلق

يصبح ذلك التطور عالقة قائمة بين مركز قوة وهيمنة من جهة أولى، ومحيط تابع 
وخاضع من جهة ثانية. ومن الممكن القول إن المجتمع األبوي المستحدث كان نتيجة 

ن ان محصلة القترااستعمار أوروبا العالم العربي األبوي، بمعنى أن ذلك المجتمع ك
 .(39، ص 1993)شرابي،  اإلمبريالية باألبوية

تعتبر الديموقراطية، كنظام سياسي، في جميع أنحاء العالم النموذج األقل سوءا إلدارة   
فقد  (.Ziani, 2010, p 27)التناقضات االجتماعية دون الغوص في الفوضى السياسية

ل ونجاحها على أكثر من صعيد. فالبدائ أثبتت الديموقراطية كتجربة إنسانية جدارتها
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أثقلت كاهل الدول بالدم والظلم والطغيان. فقد جرت العديد من المراجعات الفكرية، 
. (335، ص 2017)عماد،  وتصاعد اهتمام النخب الثقافية العربية بالمسألة الديموقراطية
لية، التأقلم وتوقعاته المستقبإال أن كل مجتمع يحاول، وفقا إلحتياجاته في اللحظة الراهنة 

مع مبادئ الديموقراطية الليبرالية من أجل خدمة مصالح معينة دون إنكار لمصالح 
اآلخرين داخل المجتمع. وفي هذا السياق، تلتزم كل واحدة من البنيات الحديثة باإلنخراط 
في تشكيل نموذج للمجتمع من خالل تعبئة لحظات حاسمة في الحياة االجتماعية 

ومن . (Ziani, 2010, p 27)السياسية لكل القوى والفاعلين كل من مكانه لصالح هدفهاو 
بين هذه القوى والفاعلين األساسيين في النظام السياسي المغربي، نجد الملكية كمؤسسة 
وكنظام سوسيوسياسي يميز المغرب. وفي ارتباط بموضوع دراستنا هذه، تقدم الخطب 

تتمظهر فيها هذه اإلزدواجية الجدلية تقليد/حداثة. لكي  الملكية نفسها كلحظة أساسية
تضفي على خطابها نوعا من الشرعية التاريخية التي تستند عليها المؤسسة الملكية 
والنظام السياسي في المغرب. كما أنها في ممارسة دورها السياسي تتصرف وفق قواعد 

س التقليدية ك الذي يتبع المقاييجديرة بان تنسب إلى التقاليد الثقافية، فسلك هذا المسل
)كالدين، والسلطوية، والباطريركية( ال يتم بدافع الحنين إلى الماضي أو اإلقتداء باألجداد 
الموقرين، بل للتتبع التلقائي ألنماط من السلوك الذي ينتمي إلى مجتمع وحقبة الزال 

 اعة.طلبات الساالتصال بها، بغض النظر عن مدى توافق تلك األنماط الخطابية لمت
لقد حطم الفرنسيون المؤسسات القديمة، إال أنهم لم يستطيعوا أن يغيروا من أخالق 
وتقاليد المغاربة، وهكذا فإن ما أحدثته الحماية من بنية تحتية بقي في العمق كيانا 
خارجيا، غريبا مفروضا على شعب محافظ، ولم تبذل السلطات الفرنسية أي مجهود 

من أجل اإلسهام في الهياكل الجديدة، أو فتح مجال المشاركة  لمساعدة المغاربة
 والممارسة في ذلك.
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لم تفهم التحوالت التي أحدثتها الحماية في غالب األحيان، بل إنها زادت في حدة    
قلق المغاربة، وأضافت الشك والغموض، بدال من أن تساعد على التكيف مع الوضعية 

ذا ما وضعنا أمام ن  والتي ال ينبغي أن تغيب عن –صب أعيننا هذه الظاهرة الجديدة، وا 
فإننا نفهم بشكل جيد لماذا يلجأ الجهاز اإلداري اليوم وباستمرار إلى استعمال  –أذهاننا 

 .(76، ص 2013)واتربوري، أساليب المخزن القديمة مع ما يتمتع به من "عقلنة وحداثة"
 المقاربة السوسيولوجية المعتمدة

خالل هذه الفقرات أن أوضح ما أمكن، باإلستناد طبعا إلى مجموع من سأحاول من    
القراءات العلمية للمقاربة التحليلية التي أنوي استخدامها في هذا البحث، والتي عمل 
بعض القراء والمحللين على تقديمها وبسط أسسها ومفاهيمها، وباألخص هنا أذكر كل 

النيوباطريركية مدخال تحليليا لألطروحة الذي جعل من المقاربة  من عبد هللا حمودي
براز جوانبها اإليجابية وكذلك مواطن  الي قدمها هشام شرابي، والتي عمل على نقدها وا 
النقص فيها، ثم أيضا عبد الغني عماد الذي حاول بدوره ان يحدد معالم هذه المقاربة 

بمحض  يأت هكذا واهميتها في التحليل السوسيولوجي. ولذا فاعتماد هذه المقاربة لم
الصدفة، بقدر ما اتى من بعد العديد من القراءات التي حاولت جاهدا أن أتوسع فيها 

اب التي يمكن اعتمادها في فهم وتحليل الخط –أي المقاربة التحليلية –لكي أجد ضالتي 
الملكي بالبرلمان من وجهة نظر سوسيولوجية؛ واستنادا على مجموعة من المؤشرات 

ي جاءت من بعد اإلطالع على العديد من هذه الخطب، قررت ان أوظف الداللية الت
النموذج التحليلي النيوباطريركي الذي يقدمه هشام شرابي باعتبار ان جل أعمال هذا 
الباحث تركزت حول مسألة الحداثة والتقليد أو ما يدعوه األبوية التي هي مقابل الحداثة. 

ي دراستي هذه. من هنا يجد هذا التوظيف وهي اإلشكالية التي جعلتها موضع بحث ف
توافقا وتقاربا مع المقاربة النيوباطريركية لشرابي التي ركزت على مسألة التقليدانية 

 والحداثة.
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ليست المقاربة التحليلية إيجابية أو سلبية في حد ذاتها، بل نافعة على هذا الحد أو     
بوري في اعتماده على المقاربة ، كما أقر بذلك واتر (13، ص 2013)واتربوري،  ذاك

اإلنقسامية في دراسة النظام السياسي بالمغرب. وأنا أعتقد ان المقاربة النيوباطريركية، 
 هذه الدراسة. كما يحلو لي تسميها، ستساعدني كثيرا في

يحاول هشام شرابي تحليل المكونات االجتماعية والثقافية للمجتمع العربي فيما فضل    
قد ه التركيز على التبعية ورصد أسسها ونتائجها االقتصادية والسياسية. فكثير من سابقي

سعى نحو إيجاد تمفصل بين الروابط السياسية على مستوى الوطن والقوم، وبين ما 
، 2013حمودي، ) يمكن أن نسميه البنيات الصغرى للسيطرة القبلية والعشائرية والعائلية

ي التحليل السوسيولوجي للمجتمع العربي. فه . ذلك أنه يرى في العائلة مفتاح(13ص 
"المنتجة للعالقات التي تقوم بوظيفة الحفاظ على الوضع القائم، أي استمرارية السلطة 
الفوقية، التي هي صورة مكبرة عن سلطة األب في العائلة بتصرفاته ونظرته لنفسه 

االجتماعية  المؤسسة وعالقته بمن هم دونه". يعطي شرابي األهمية القصوى للعائلة ألنها
األولى الرئيسية التي تلعب دور الوسيط بين شخصية الفرد والحضارة االجتماعية التي 
تنتمي إليها. وغايتها من قيامها بهذا الدور دعم الثقافة االجتماعية المسيطرة لضبط 

ئد االتغيير والمحافظة على استقرار النظام االجتماعي الراهن الذي بدوره وليد النمط الس
 في تركيب العائلة وفي توزيع الثروة والسلطة والمكانة االجتماعية في المجتمع العربي

 . (274، ص 2017)عماد، 
واعتمادا على هذا عالج عالقات التبعية داخل األسرة وصوال إلى أخالقيات األنظمة     

كز السلطة االسوسيوسياسية األخرى وممارستها: العشيرة والقبيلة والطوائف واألحزاب ومر 
األخرى. وقد نحت مفهوم األبوية الجديدة )أو المستحدثة(، الذي يفترض أنه نتيجة زواج 

ص  ،2013)حمودي،  بين هذه التشكيلة السوسيوثقافية الخاصة واإلمبريالية األوربية
وبهذا المعنى يمكن القول ان اإلحاطة بمفهوم النيوباطريركية يقتضي فهم آلية  .(16
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حركة المجتمع في عنصريه األساسيين: المجتمع األبوي التقليدي القديم والتبعية للغرب. 
فهو إذن، نتيجة تلقيح بينهما، لذلك يمثل هذا المجتمع المستحدث في تبعيته وفي توجهه 

مجتمع المتخلف أصدق تمثيل، علما أنه يمتلك كافة مظاهر االجتماعي ـ السياسي ال
الحداثة الخارجية. يتابع تحليله ليبرز المفاصل األساسية المشكلة لبنية هذا المجتمع، 
فهو متميز بهيمنة األب ـ المركز الذي تتمحور حوله العائلة المحكومة منه عموديا 

 المطلقة المبنية على أساس متين وبنمط صلب من الحياة االجتماعية يقوم على اإلرادة
من العادات والتقاليد، وبقالب من الضبط االجتماعي القائم على القهر واإلكراه، وهو 
متخلف اقتصاديا ويعاني من عجز دائم ومستمر ويفتقر إلى القوة الداخلية والوعي 

ي فالذاتي. وهو بهذا يتخذ موقفا واضحا في نظرته إلى المجتمع األبوي المستحدث و 
تحليله له، وهو موقع الحداثة. فالحداثة بنظره هي أنجع السبل لفهم معنى األبوية، ألنها 

 .(276-275، ص 2017)عماد،  النقيض الجدلي لها
يرتكز النظام األبوي حسب شرابي على ركيزتين اثنتين: القبيلة والعقيدة الدينية.     

نية م قرابة متكامل، والعقيدة الديالقبيلة من حيث هي نظام حياة متكامل تمفصل مع نظا
من حيث هي نظام حياة متكامل تمفصل مع نظام القرابة وأعاد إنتاج العالقات القائمة 
على السلطة األبوية. لذلك بقي الوالءان والديني مسيطرين، "ولذا تبقى صلة القربى 

 . مجردةوالتجاذب الديني الخلفية األساسية للوالء والتحالف، أجذل من أية عقيدة 
مستوى  على فأواليتجلى النظام االبوي عند شرابي بجملة من الممارسات والنشاطات:   

السلطة والوالء تتأسس السلطة األبوية على الدور الذي يقوم به األب في العائلة، وتتمدد 
في اتجاهات دائرية تحكمها ثنائية الهيمنة والخضوع، ومنها تدرج في شكلها القمعي من 

 على القبيلة والجماعة واإلثنية والدينية.العائلة 
وفي هذا اإلطار من الخضوع والتبعية ال مكان لمفهوم العقد اإلجتماعي، وال روادع    

للقوة الفردية لراس الجماعة )شيخ القبيلة، الزعيم( إال القوة المادية والدين، وال قانون إال 
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 فالوضع القائم ال يمكن أن يبقىلخدمة الوضع القائم )العرف(. وهنا تكمن المفارقة، 
على ثباته، والمجتمع األبوي التقليدي لم يعد تقليديا ولم يتحول إلى مجتمع حديث، بل 
حول على مجتمع أبوي مستحدث، يقف بنظامه وبنيته االجتماعية وراء كل محاولة يقوم 

مستوى اللغة  ىيتجلى النظام األبوي علثانيا بها المجتمع األبوي إلبقاء الحداثة بعيدا. و
والخطاب فيضع شرابي نفسه في مواجهة اللغة العربية الفصحى من حيث ما تقوم به 
من وظائف، فهي تنمي حس تمثل القيم السائدة والتعلم عن طريق الحفظ وتخزين 
المعلومات. وبالغة اللغة وفصاحتها تجعالن خطابها أحادي الجانب، ال حواري، 

ة المطلقة، النافية لآلخر والمتكئة في توجهها على وتمثالن، بقوة البيان، الحقيق
 .(277-276 ، ص2017)عماد، الوحي
ويقابل هشام شرابي هذه األبوية بالحداثة، التي تبدو المقابل السالب للحداثة؛ فهي،    

في نظره، تفضل األسطورة على العقل، والبالغة )أو الخطابة( على التحليل، واالعتقاد 
العلمي، والنقل على اإلبداع. وعلى المستوى االجتماعي تسيطر العالقة على التحليل 

العمودية على العالقة األفقية التي تمثل التكافؤ والمساواة. وعلى المستوى السياسي، في 
لَّد طغيان يكاد ال يترك مجاال للتعاقد بين الحاكمين والمحكومين.  صورته التقليدية، ت و 

الكيان السائد، وهو السلطنة األبوية أو سيطرة دولة الحكم وقد أنتج تحديُث األبوية 
 (17 ، ص2013)حمودي،  السلطاني

تحتل صورة رب األسرة، في نظر شرابي، مركز العالقات اإلنسانية، ويُدلُّنا وبالتالي   
تأصل هذه البنية على نفوذ األب واألخ وزعيم القبيلة والزعماء الوطنيين؛ وبذلك يتمفصل 

شامل مع البنيات الصغرى التي يصهر فيها األنا االجتماعي للنزعة األبوية المعطى ال
ْبر ها. ويستحضر هشام شرابي  الجديدة. هذا األنا االجتماعي العربي ينشأ في األسرة وع 
مالحظات عالم النفس اللبناني علي زيعور بصدد العالقة الجوهرية بين األب واإلبن. 

سيطرة األبوية الجديدة، يربي اإلبن على الطاعة فاألب، الذي يمثل طراز صورة ال
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واإلحترام، مع تجاهل الجانب الجنسي. وبهذا تنتج األسرة األبوية نماذج الخضوع، 
وتصنع األنا الذي يالئم النزعة األبوية الجديدة؛ تلك النماذج التي تسوغها المعتقدات 

 .(18-17 ، ص2013)حمودي،  والخرافات البعيدة عن الروح العلمية
 الميثودولوجيا المعتمدة  

فيما يخص المنهج, إنني أعتبر تحليل النصوص مهمة أساسية للعلوم االجتماعية.    
و أود أن أوضح بعض األمور المرتبطة بالمنظور العلمي السوسيولوجي الذي يستند 

 إليه هذا البحث.
لكل  -Paul Sabourinعلى حد تعبير بول سابورين  –لقد عملت على القيام بتقسيم    

عملية قراءة للنص التشريعي الستخراج جزء من النص, على أساس أنه جزء دال بالنسبة 
لي كباحث. وقد اختلف مدى المقتطفات وفقا لمبررات البحث التي تهدف إلى وضع 

تصور : كيف تمعنى مميز لقرائتي للنص استنادا للهدف من البحث الذي هو معرفة 
ن م ي الديموقراطي في المغرب في عالقتها بمؤسسة البرلمان؟الملكية المشروع الحداث

 منطلق المقاربة السوسيولوجية المعمدة في التحليل.
 الملكية ورأسمالها الرمزي

حافظت معاهدة الحماية في فصلها األول على المؤسسة الملكية، وكل ما يتمحور    
 مفهوم المخزن، سوف حولها من مؤسسات وتقاليد سياسية ورمزية، يمكن إجمالها في

 تؤثر كثيرا على التاريخ السياسي للمغرب ما قبل وما بعد االستقالل.
فالحركة الوطنية، التي انبثقت في سياق الحركات التحررية، التي عرفتها البلدان   

المستعمرة، لم تغفل هذا الواقع السياسي، بل وتجدها منذ انطالقها، تلعب ورقة الملكية 
 لها الشرعية الالزمة تجاه الجماهير المغربية، وتنتج تعاطفا حولها، يرتبطحتى ُتْكِسب  عم

 بالرمزية التاريخية لهذه المؤسسة العريقة في شكل النظام السياسي بالمغرب.
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و"رمزية الوحدة" هذه قد ترجمت ماضيا وتترجم حاليا عبر مؤسسة البيعة التي حافظت   
ن المؤسسات التراثية، بل وقد استعملتها عليها سلطات الحماية، مما حافظت عليه م

بانتظام قصد إضفاء الشرعية الالزمة على وجودها، وعلى القرارات السياسية التي كانت 
 . (140، ص 1987)أكنوش، تتخذها باسم السلطان، أمير المؤمنين

وهي الرمزية التي حاولت هذه المؤسسة السياسية الحفاظ عليها من خالل مجموعة من 
الفصول عبر مختلف الدساتير التي تعاقبت عليها المملكة المغربية، منذ أول دستور 

: " الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة األمة 19)حيث نجد الحديث في الفصل  1962سنة 
وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام....". كذلك وضامن دوام الدولة واستمرارها 

؛ الفصل 41: " شخص الملك مقدس ال تنتهك حرمته". وكذلك الفصل 23في الفصل 
دستورية تؤكد على الرمزية  -وأخرى –.( وكلها فصول 58؛ الفصل 46؛ الفصل 42

 االجتماعية والسياسية للمؤسسة الملكية.
 ،(207، ص 2013)واتربوري،  شريفا وحامال للبركةيجل المغاربة الملك باعتباره    

ولقد قوي شأن الشرفاء في المغرب في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميالدي، 
، واحتلت القوى األوروبية العديد من المدن 1أي في فترة ضعف فيها الحكم المركزي 

مغاربة ونظرا ألن ال الساحلية المغربية، وحلت الكوارث الطبيعية والسياسية بالبالد،
يعتقدون أن الشرفاء هم ذووا كرامات وبركة وخوارق، فقد التفوا حولهم لمواجهة هذه 
الكوارث وهذه النوائب، فاالستفادة من كرامات وبركة الشرفاء التي ورثوها عن جدهم 
النبي رسول اإلسالم، كانت على ما يبدو من األسباب المباشرة لظهور الشرفاء على 

 .(103، ص 1987)أكنوش، االجتماعية والسياسيةالساحة 
تتجلى أهمية الرأسمال الرمزي للملكية في أنها تفسر لنا الشرعية المضفاة على الملكية،   

كنظام حكم سياسي واجتماعي في المغرب، يسند للملك صفة القداسة التي يجسدها 
                                                 

 هنا نتحدث عن الدولة الوطاسية التي ضعفت بفعل ظاهرة االحتالل األجنبي للساحل المغربي. 1 
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ذلك وطمأنتها. و  بفضل أوجه ومظاهر البركة الفاعلة التي تضمن استمرارية الجماعة
من خالل إعادة تركيب مميزاته األساسية التي يتم استدعاؤها باستمرار، ويتم فرضها 
عبر طقوس التعالي في الحياة اليومية، وبمناسبة األعياد الدينية والوطنية، وزيارات أقاليم 

، ص 2013)حمودي،  وربوع المملكة، والدخوالت الرسمية، والخطابات ووسائل اإلعالم
172-173). 

 تكريس الدستور للمؤسسة الملكية
، ولقد كان هذا 1962دجنبر  7ثم تبني أول دستور للمغرب عن طريق، اإلستفتاء في   

الدستور يكرس لسيادة النظام الملكي، ومؤسساته على كامل الحياة االجتماعية والسياسية 
الملكية  –حيث كانت في البالد. ب –بل واإلمتداد إلى الحياة اإلقتصادية  –والقضائية 

، فيما بين العرش العلوي (1998-1962)سنة  36في قلب المعارضة التاريخية لمدة  –
 وما يسمى بالكتلة الوطنية التي أصبحت فيما بعد الكتلة الديموقراطية.

، خرجت 1962هكذا إذن، وبعد حصول المغرب على اإلستقالل وتكريس دستور   
، بفضل شرعية سياسية مزدوجة: شرعية (Vermenen, 2006, p 19-20) الملكية قوية

دينية، ظهر مفعولها في صراع الملك مع سلطات الحماية؛ وشرعية نضالية -تاريخية
 اكتسبها الملك من رفضه الخضوع للمحتل ونضاله ضده.

وفي مقابل قوة الملكية خرجت الحركة الوطنية منهكة نتيجة التشتت الذي أصابها   
 . (145، ص 1987)أكنوش، لسياسية في إطار تنظيم موحدوعدم تكتل قواها ا

، كانت فترة البحث عن شكل ومحتوى 1962 -1955وعموما يمكن القول أن فترة   
السلطة التأسيسية التي من شأنها رسم شكل الدولة السياسي وفلسفتها السياسية، وبعد 

سوف  –نية ركة الوطبفعل تفكك الح –أن ضمنت الملكية احتكار هذه السلطة التأسيسية 
في تسطير القواعد الدستورية األساسية للمملكة، هذه القواعد  1962تشرع ابتداء من سنة 

اإلسالمي التاريخي منه -سوف يطغى عليها نوع من الرجوع إلى التراث السياسي
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والذي سوف يعطي للملكية مكانة متميزة ، (145، ص 1987)أكنوش، ي الفقه-والنظري 
 لدستورية األخرى.بين المؤسسات ا

ال أتوخى في تناولي لهذه المعطيات السالفة، التي حاولت رصدها فيما يتعلق بالملكية،   
خاصة بعد استقالل المغرب ومطلع سنوات الستينات سردها، كوقائع تاريخية، ورصها 
بعضها إلى البعض اآلخر لتكون ركاما من المعلومات المتناثرة التي تفتقر إلى إطار 

يرشدنا في الدراسة، ولكن ما أركز عليه هو الجانب الفهمي التفسيري التحليلي  تحليلي
الذي يمكن أن يمدنا به المنهج التاريخي، في دراسة الظواهر الماضية التي ولدت في 
ظروف زمنية لها خصائصها، كانت لها تداعيات في حاضرنا اليوم، من خالل التطورات 

 افتراضها، حول تلك التطورات. التي لحقتها، والعوامل التي يمكن
 1962من دستور  28قراءة سوسيولوجية في ضوء التحليل النيوباطريركي للفصل 

 .2011من دستور  52والفصل 
ينطلق هشام شرابي من خالل تحليله هذا الذي يرتكز على مفهوم النيوباطريركية   

ي. بحيث نيوباطريركليشمل أيضا مسألة الخطاب السياسي الذي يميز النظام السلطوي ال
أن الخطاب السياسي للنظام السلطوي ينعكس في تكريس الثقافة النيوباطريركية والتعبير 
عنها في الخطاب. وباعتبار أن الثقافة النيوباطريركية متجذرة في التاريخ وتجد سندا لها 
ا نفي التراث السياسي واإلجتماعي الذي ميز المجتمع العربي عموما والمغرب الذي يهم

خاصة. وهو ما حاول أن يوضحه هشام شرابي في مستهل حديثة عن اللغة والخطاب 
المميز للنظام النيوباطريركي، الذي تلعب التنشئة االجتماعية دورا كبيرا في تكوينه 
وتحديد مواقفه وشكله ومحتواه. الشيء الذي يؤدي بدوره إلى إجهاض كل عفوية في 

ها ما برفضها تماما او بامتصاصإالتحديات الخارجية، التساؤل والنقد والبحث، ومقاومة 
حداث أي تغير أو تبدل. وبتعبير آخر فهو للحفظ والنقل الثبات إوخزنها لكن دون 
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والتخزين ورفض كل األشكال الحديثة للتفكير والسلطة وأسس الحداثة عموما التي في 
 مقدمتها العقالنية والنقد. 

، يمكن القول أن ما ينطبق على الخطاب السلطوي وفي ارتباط بموضوع دراستي هذه  
الديني الذي أورده هشام شرابي، في دراسته حول النظام االبوي، فيما يتعلق بالخطاب 

بعاده  – الديني أي من خالل النأي بالخطاب عن أية مجابهة تضعه أمام الفهم والنقد، وا 
لطة الكالم، وهو حكر على السعن كل قراءة قد تنحو نحو اإلبداع والتغيير، والعتبار أن 

القائمة وفكرها السائد، هو شرط استمرارها واستقراراها، ومن هنا مركزية الحوار األحادي 
في كافة أصناف الخطاب األبوي المستحدث في أنماط العبير والتفاعل بين األفراد وفي 

الخطاب  لىينطبق ع -سلم القيم والعالقات التي يضفي عليها مصداقية وتعزز مكانتها
السياسي للمؤسسة الملكية في المغرب، نظرا لكون الخطاب محط اهتمامنا هو الخطاب 
الملقاة بالمؤسسة البرلمانية وهي نموذج المؤسسات الديموقراطية الحديثة. التي تستند 
في أسسها ومبادئها على الحداثة الديموقراطية. والتي من المفترض ان ينعكس الخطاب 

ا على طبيعة المؤسسة التي يمثلها. والحاصل أن ما يدور من خطابات الملقاة بدواليبه
حولها يعكس طبيعة النظام النيوباطريركي الذي تحدث عنه شرابي وال يعكس روح 
المؤسسة كمؤسسة حداثية ديموقراطية. بمعنى أن الخطاب السياسي السلطوي الذي يميز 

داخل على تنوير التراث أو نقده من الالدولة الوطنية الذي تشكل بعد اإلستقالل لم يعمل 
وتحريره من شحناته الماضوية وطلق العنان لما تفترضه مؤسسات الحداثة الديموقراطية، 

 بل راح يدعم العقل التراثي التقليداني. 
من اول دستور للمملكة نجد  28أنطلق في البداية من النص الدستوري ففي الفصل   

البرلمان واألمة، وال يمكن أن يكون مضمون ما أنه ينص على " للماك أن يخاطب 
)موسوعة العالقات بين الحكومة والبرلمان يخاطبهما به موضوع نقاش في البرلمان"

، الذي جاء في 2011. وهو ما حافظ عليه دستور (21، ص 2017، 1963-2016
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 52فبراير وما أطلق على تسميته بـ"الربيع العربي"، حيث ينص الفصل  20سياق حراك 
على " للملك أن يخاطب األمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كال المجلسين، وال يمكن 

، ص 2011)دستور المملكة المغربية،  أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما"
35) . 
إن هذا المعطى يبدو حاسما من أجل إضاءة استراتيجيتي في التدخل العلمي حول   

وتأكيد التشبيه الذي حاولت ان أعادله بالتطبيق النموذجي الخطاب الملكي بالبرلمان، 
الذي قدمه شرابي حول النص الديني المقدس. ويؤكد التحليل األركوني على ضرورة 
عدم اإللتفات إلى منطوق الخطاب، بقدر ما يجب التنقيب عن المسكوت عنه فيه، 

نما سمت المؤسسة . فحي(264، ص 2017)عماد،  والمساحات البيضاء أو الفراغات فيه
الملكية بخطابها وتعالت به عن النقاش ال سواء من حيث المضمون او من حيث 
الموضوع، فهذا معناه إضفاء صفة "القداسة" على الخطاب الملكي. وبالتالي السمو به 
إلى مرتبة "المقدس"، وهذا معناه ان الشيء ال يستمد "قداسته" من ذاته، بل بما يضفيه 

ن صفات "القداسة"، وهو ما عمل الدستور على تكريسه بشكل أو بآخر. عليه اآلخرون م
وهل من الممكن القول بأن مناقشة هذا "المقدس" في ذاته إبطال لمفعول قدسيته، أم أنه 
شكل من اشكال انتهاك المحرم؟ إن مناقشة هذا الخطاب "المقدس" يحول، هذا األخير، 

وفيها،  جميع القضايا، تقال باللغة ويفكر بهابهذا المعنى، إلى موضوع أو قضية شبيهة ب
االمر الذي يخضعه لمنطقها وعقالنيتها الداخلية، زمن ثم يدخل عليه ما هو غريب 

. (32، ص 2011)الزاهي،  عنه، ومتعارض معه، على حد تعبير نور الدين الزاهي
وركايم دوكما نعلم جيدا من خالل االدبيات السوسيولوجية، وعلى سبيل المثال، يحدد 

فالمقدس ال  le profaneقدسية المقدس بما يعارضها بشكل كامل عن مجال الدنيوي 
يلتقي بالمدنس ويالمسه إال لكي ينتفي أحدهما ويظل اآلخر قائما، وبسبب ذلك يتشكل 
كل طرف بوصفه نظاما خالصا ومتجانسا ومتعارضا وموازيا للطرف اآلخر. وبقدر ما 
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، فإن purيحيل المقدس داخل سياق تعارضه مع الدنيوي إلى ما هو طاهر وخالص 
 .(33، ص 2011)الزاهي،  يوي ونجسالدنيوي يحيل إلى ما هو دن

وبالتالي يمكننا القول أن الخطاب الملكي في البرلمان، الذي سن دستوريا على عدم   
جعل موضوعه ومضمونه موضوع نقاش في البرلمان، يحدد "قدسيته" بما يعارضه بشكل 
كامل من مجال "الدنيوي"، الذي هو بحسب اعتباري خطاب رؤساء الحكومات والوزراء 
والبرلمانيين، فهذا "المقدس" ال يلتقي "بالدنيوي" الذي هو خطاب هؤالء وال يالمسه إال 
لكي ينتفي خطاب البرلمانيين والحكومة ويظل الخطاب الملكي قائما. وبقدر ما يسمو 
الخطاب الملكي البرلماني "المقدس" داخل سياق تعارضه مع خطاب الحكومة 

محترم وطاهر وخالص وغير قابل للنقاش والبحث،  والبرلمانيين "الدنيوي" على ما هو
 فإن "الدنيوي" هو ذو مكانة من الدرجة األدنى ومحط نقاش وبحث وصراع. 

ذا ما انفتحنا على بعض التخصصات األخرى في العلوم االجتماعية كالعلوم    وا 
قانون لالسياسية والقانون العام، وبالخصوص األنظمة الدستورية المقارنة، "باعتبار أن ا

الدستوري ظهر لتقنين وللحد من السلطة المطلقة التي تمركزت في الملكية وطبقة النبالء 
في الغرب، لتحقيق هذا المسعى تضمن الدستور مجموعة من اآلليات الدستورية هدفها 
هو تقييد السلطة )فصل السلطات(، ووضع قواعد التنافس حولها وممارستها عبر آليات 

ول حول السلطة داخل أجهزة ومؤسسات )البرلمان، والحكومة(. االنتخابات والتدا
فإخضاع السلطة لقواعد قانونية مضبوطة ومحددة كان هو الهاجس األساسي للحركة 
الدستورية القانونية هي الشكل الحديث والعصري للنشاط السياسي، ألنها تجعل ممارسة 

ذا ما يبرر أن الحركة السلطة السياسية وشروط ممارستها متعارف عليها، ولعل ه
الدستورية في بدايتها )القرن الثامن عشر( كانت تدعو لبلورة القواعد الدستورية في وثيقة 
مكتوبة، تشكل اإلطار المرجعي الضابط للممارسة السياسية. فالنص الدستوري المكتوب 
 مبهذا لمعنى، يحد من مجال السلطة ويضبط الصراعات والنزاعات عبر الشرعية، ما دا
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، 2015عبوشي، والوزاني، أ ) أنه يبلور آليات ووسائل الوصول إلى السلطة داخل الدولة"
 .(9-8ص 
وبهذا المعنى فالدستور يلعب دورا مهما في تحديد األدوار والسلطات على أساس   

تعاقدي واضح، ينبني على القواعد الديموقراطية الصريحة والضمنية، والذي بواسطته 
السلطوية السائدة من ذي قبل. فمنذ استقالل المغرب تعاقبت الدساتير، تيم تجاوز 

وتعاقبت النداءات بقيام نظام برلماني بمجلس تشريعي ناشئ عن اقتراع شعبي. غير أن 
. (37، ص 2010)حمودي،  بين يدي العاهل -بموجب القانون المقدس–المبادرة تبقى 

ة خطبة برلمانية له في الوالية التشريعيوهو ما حاول أن يبديه الحسن الثاني في اول 
")...( ولن يفوتنا بهذه المناسبة أن نذكرك  بأن ، حيث يقول: 1965-1962األولى 

الملوك الذين تعاقبوا على عرش هذه البالد كانوا يمارسون طيلة قرون طائفة من 
زل المها  عن عادة من اختصاص الملكية المطلقة، أما نحن فقد أبينا إال أن نتنا

بمحض اختيارنا وطوع إرادتنا لالمة عن جملة من هذه اإلختصاصات مقتصرين على 
المها  التي يزاولها رؤساء الدول في البالد الديموقراطية، ولن نقف عند هذا الحد، 
بل أبينا إال أن نلقي على كاهلنا التكاليف التي تعلمونها والتي ينص عليها دستور 

، ص 2017، 2016-1963 قات بين الحكومة والبرلمان)موسوعة العال مملكتنا )...("
41.) 
هكذا إذن، فالملكية المغربية عندما اقرت )أو منحت كما يحب الباحثين والنقاد   

، كما جاء على لسان الملك، في خطابه 1962توصيفه( أول دستور للمملكة سنة 
نونبر  18حد بمناسبة عرض مشروع الدستور على اإلستفثاء الشعبي المغربي يوم األ

" ومنذ تلك اللحظة التاريخية أنفسح المجال لجاللة الملك والدنا ، حيث يقول 1962
 ليحقق إحدى الرغبات العزيزة عليه، فقرر أن يزود المغرب بمؤسسات ديموقراطية.
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)...( ولكن يا حسرة واالسف، فإن محمد الخامس الذي كان لنا جميعا ملكا عظيما،  
ل  يترك معركة إال خاضها، قد أثقلته األعباء وانتهكت قواه  وابا رحيما وهو الذي

المسؤوليات فالتحق بالرفيق األعلى ولما يمهله المنون إلتما  عمله الرائع، وكان من 
بين ما خلفه من ميراث زاخر للوطن وعده القاطع بأن تمتع البالد بدستور، وها أني 

حكومة )موسوعة العالقات بين ال "بة عنهوفاء لعهده و را بذكاراه أنجز وعده باسمه ونيا
وفي هذا اإلطار يتوجب اإلنتباه بداية على  .(31، ص 2017، 2016-1963والبرلمان 

مسألة "المنح" التي تميز النظام األبوي السلطوي، فاألب دائما ما يمارس الوصاية في 
اإلختيار لألبناء والتابعين، وهو ما يتجسد في اتجاه المتكلم في استثناء اآلخرين. وهو 

رح اختاره لنفسه، وقد ص ما يؤكد دور األب في عالقة الملك بالبرلمان والشعب، الذي
ويدي ، بالدار البيضاء لألحزاب قائال: " 1965الملك الحسن الثاني في أحداث سنة 

". فدور اإلبن في العائلة مبسوطة لرعاياي كافة دون تمييز، ألنهم جميعا ابنائي
الباطريركية هو الوالء والخضوع. إن النظام النيوباطريركي السلطوي بهذا العمل ينتج 

ا تابعين لتلبية حاجات النظام النيوباطريركي، وذلك بتعزيز الوالء المركزي وضمان أفراد
 .(64، ص 1993)شرابي،  استمرار النموذج األولي للسلطة األبوية

وبالتالي فالخطاب األحادي للملكية ليس الغرض منه التنوير بل تثبيت الهيمنة، وهو   
الخطاب الملكي بالبرلمان ال يكون مضمون ما يوضحه الفصل الدستوري الذي ينص أن 
المتلقي أي البرلمانيين أو الحكومة، وهو -موضوعه محط نقاش. ولذلك فإن المستمع

. (109، ص 1993)شرابي،  اآلخر في عالقة الخطاب األحادي، مطالب بالصمت
وليس من الصعب فهم الخلود إلى الصمت في ثقافة الخطاب األحادي. فإذا استثنينا 

وفي حالتنا ) –أي الفقراء والقاصرون والنساء  –الرقابة والقمع، فإن غالبية المجتمع أثر 
هذه نواب الشعب(، يحولون دائما على مواقع المستمعين )يسمعون الكلمة(. إن هذه 

شرابي، ) الغالبية من الناس مسكونة بأصوات فريدة عدة تامرها، وتسير حياتها من فوق 
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ب البرلماني دور اإلبن يصبح عاجزا ومسلوبا من حقوقه فحينما يلع .(109، ص 1993
ومجردا من ملكيته فيقع تحت رحمة أبيه، لهذا تكون جهود اإلبن تنصب على البحث 
عن سبل تعمل للحصول على غفران والده له ورضاه عنه وهو ما يتمثل في الصمت 

 يخرج عن طاب الالذي يفرضه الدستور أوال والبرلمانيين ثانيا باعتبار أن موضوع الخ
 !نطاق قضايا المجتمع، ولكونهم نواب وممثلي الشعب مؤسساتيا فلماذا اإللتزام بالصمت

ولعب دور األنثى إذا ما أردنا استعارة التشبيه الذي توصل إليه عبد هللا حمودي في 
 دتشبيهه لحياة المريد لحياة المرأة والخدم والعبد والطفل والشاب. وبالتالي لكي يصل المري

حمودي، ) إلى مرتبة الشيخ، عليه أن يتخلى عن سلوكه الذكوري فيتحول إلى أنثى
تجيد دور الصغارة واإلدالل والخضوع. لماذا هذا التشبيه ، (129-128، ص 2010
، ببساطة ألن المرأة في المجتمع األبوي تحتل وضعية دونية، ذلك أن المرأة ! بالذات

 جودها، وعن طريق التنشئة االجتماعية تتهيأ لقبولمنذ والدتها تواجه مجتمعا رافضا لو 
وضعيتها الدونية ووجودها المزدرى، ما يحقق بدوره التبعية واإلعتزال الخاضع للخوف 
من الرجال، وهكذا تنشأ المرأة إذن وسط بيئة يجعل منها التلقين والعنف كائنا سلبيا ينال 

لمتجاوزة يرضخ لقواعده الثقافية ااعتبار المجتمع متى قبل باستبطان قيمه ومعاييره و 
للطبيعة بالتحليل والتحريم واإلجازة والمنع وما يرتبط بهما من جزاء. لذلك فإن قيمة المرأة 
تحددها الثقافة األبوية ال الطبيعة. فتهمل فيها الرغبات والميول والمواهب واألفكار، 

. 2012)حمداوي، يريد لتخزلها في كائن يتأكد وجوده حين يراد وحين يراد له ال حين
وضعية المرأة و العنف داخل األسرة في المجتمع الجزائري التقليد 

 http://journals.openedition.org/insaniyat/8047) وفي نهاية هذا التوضيح أود ان .
النوع من التحليل المركب ألن الوضعية الدستورية أقدم مالحظة مركزة حول توظيف هذا 

التي يتموقع من خاللها الخطاب الملكي بالبرلمان، يجعله متعاليا ومحتال مرتبة تضفي 
عليه نوعا من "القداسة"، كما أن حث النص الدستوري على عدم إمكان مناقشة مضمون 

http://journals.openedition.org/insaniyat/8047
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ذا أردنا توصيموضوعه، يدنو بنواب الشعب على مرتبة الدونية والصغارة، بل  فا دقيقا وا 
إلى مرتبة األنثى في مجتمع أبوي ذكوري. كما ان هذا الخطاب يمارس نوعا من الوصاية 

 األبوية ويفرض نوعا من الوالء والخضوع ما دام خطاب أحادي اإلتجاه.
 خاتمة

يبدو أن الدستور المغربي مّكن المؤسسة الملكية في المغرب، من التأكيد داخل مؤسسة   
لمان على مكانتها ومنطق ممارساتها التقليدانية المستمدة من وحي التراث، دون أن البر 

التي تشكل احد مرجعياتها ومنطلق انتاجها ومفاهيم من قبيل  –تنجح أسس الحداثة 
تساح في اك  -الديموقراطية واالختيار الحر والعقل والعلم واالحتالف أحد مرتكزاتها

سسة الملكية والبرلمان. ودون أن تسجل قطيعة على تفصيالت هذه العالقة بين المؤ 
مستوى بنية الفعل والممارسة، لتنتج لنا نظاما نيوبطريركيا يؤطر هذه العالقة ويبين 

 أدوار كل منهما وانتظاراتهما.
نشاء المؤسسات المنتخبة، كافيا في هدم  إنه لمن الخطأ، اعتبار التحديث الدستوري وا 

السياسي )المخزن، الدين، األبوية...( وذلك ألن هيمنة األسس القليدانية للنظام 
التقليدانية على حساب الحداثة السياسية ال زال ممتدا ومثبتا في بنية النظام السياسي. 
وبالتالي فأي محاولة في اتجاه الحداثة لن تخرج عن هذه األطر التي تحددها التقليدانية، 

ا الل حتى اليوم ال يعدو أن يكون إال مظهر ومنه نستنتج أن ما عرفه المغرب منذ االستق
منمظاهر التحديث التي ال تخدم أوال وأخيرا سوى التقليدانية التي تكرس لهيمنة المؤسسة 

 الملكية ومركزيتها.
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 تمهيد:
الخ فة العثم عية ب ال  الغ ء اغلبية المساااااااااااااالمعال  ع م     ا   ال  ال ل ى ساااااااااااااا    

ال ي ك عت  شاااااااع ه  بكتعو  عع متال الس كي ال ساااااااي ساااااااي تا       "المؤساااااااساااااااة ال م  ة
تاصاااا  و      إلعق ذ  تلة الخ فةاخ فت. كم  أ  ك المصاااال تال عتمو  ب ال م  ت  و  

 فشلت.

لكال ذلك ل  يضااااااااام   ا  سااااااااا م ا  الم  ت ت تاللوت  مال ال  اصااااااااا   الكي ع ت   
الساااي ساااية الم لية ال ي   ضااات تلت ه  تشااا  ع و  م  ف ة في السااا ب  بع  ة شاااكلية 
ب لسااااااااالا ال العثم عي تاصاااااااااب ت     لي  تا ع     م  تمو ت لقي   م  سااااااااايع   ب ل ت  

فسااااااااااااااقتن الخ فة لع  مال هذط الكي ع ت القا  ة تمال ال تلة  تاعية ات ال تلة ا مةال
التاعية المللأ الت ع  ام   المل مع ت تالعخب ل م ية تلت ه  الساااي ساااي تا   صااا    
ب تال اال يق   ل عو  ال غبة في ال ت   تالشاااعت  ب  ع م ء الس كي ال اتسااام  ب  ط ال تاب  

  م ية المص لح المش  كة.ال    خية تال  لة الس 

ت    أت ش ا ح تاسعة مال هذط العخب فيم  فعله كم   ا   ت ك عمتذل  يمكال ا    اء   
به مال ال  ا  مة  ت     ك   لس  صاابي ت  تمية م لية أ  العم   لس  ثبعت الت ء 

 1للتاال بمفوتمه القا   ت مله ضمال مقتم ت ال تلة الل ع ة.

ال اا عاا   ال بعاا ء الاا تلااة بمععاا هاا  الغ تي في الاا ت  ال ي في هااذط الم  لااة اعال    
خ لت مال   ت ا      تمعو   ت  شااام   اف  قي  في مع صااان الق ال العشااا  ال تمال 

                                                 
1 Abdou Filali-Ansary, « Islam, laïcité, démocratie », Pouvoirs 2003/1 (n° 

104), p. 5-19. 
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ل ب أ مال ل ع  في  ل تة  ساااااااااا ت  ة تالغتذ في ال ل ذب ت  1956بععو   تعس سااااااااااعة 
اك لع تتي آعذ ت  ابيعة ال تلة مال ال تلة القتمية ال ي   ت  اال يف ضااااااااااااااو  ال ي   ا

ت   اسااا ق  ال أ   2011تصااات  الس الل    ت  ال تلة اإلسااا مية تال تلة الم عية بع  
  لس ال عصيذ  لس أال  تعس " تلة م عية". 

ال تلة الم عية  ب  ة م كتعة مال كلم عال م ع   ي المع عي ال تلة تالم عية. أّم  ال تلة   
ث  مم  ات    2(status سية ككّ  )فوي مصالح  و  معذ الق   تك عت السلاة السي

المعاي ت الساااي ساااية ا ل م  ية أصاااب ت  عّ   بأعو   ع ي  ساااي ساااي ت  عتعي يسااامح 
ب لفصاا  بعال   ه ة الساالاة تأشااخ ذ ال  كمعال ت تّف  م  مة مؤسااساا ت  خضاام لقتا   

 .3تأ ك    عّب   ال م ا ة  خ لن  ال م ا ة األشخ ذ

الّ  ععية تال ي  civitasأّم  الم عّية فوي مب  ي  صااااااااااااافة لل تلة تهي م أ ّية مال كلمة   
كاا عاات   عاا  لاا ى ال تماا ال ملس مع ة ع مّ م بواا  الف  )المتااعااة( ت  مّ م بواا  الملمت ااة 

 .4)الم عية(

                                                 
2 G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome II, Paris, L.G.D.J, 1980, 
pp. 249-259 ; S. BELAID, Islam et droit, Une nouvelle lecture des versets 
prescriptifs du Coran, Tunis, C.P.U., 2000, p.  

، ذ 1987تالب ت  تالعش ،  ب  الف     م ، التلع  في الق عتال ال س ت  ، م ك  ال  اس ت  3 
92. 

 .6، ذ 2002أع   م م  كم   ش   ال عال،   عتال م عي،  تعس، المابم ال سمية لللموت  ة،  4 
 P.MAGNETTE, la citoyenneté, une histoire de l’idée de participation 
civique, Bruylant, Bruxelles , 2001, p 35. 
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 libertasل ى ال تم ال م  با  تثع  ا   ب ن بمصااااااااااااالح  civitasك ال مصااااااااااااالح 
س شاااااك  مال أشاااااك   ال ع ي  الساااااي ساااااي الذ  يكتال فيه الشاااااعب ي ع  المصاااااال عال مل

 civitasمصااااااالح  Ciceronت   اساااااا عم  الفعلساااااات  ال تم عي  5مصاااااا   الساااااالاة
تأ ي ع  يقصاااااااااااااا  بو  ال م ن متااععال لو  عفس  6كم ا   لل تلة لللموت  ة تللشااااااااااااااعب

 . 7ال  

  ع     بشاااااك  يساااااال بع ء ال تلة الم عية بوذا ال صااااات  في  تعس عتاله   ع  العتام  
معه  ي   " تلة م عية" تهع   مكال مشاااااااااك لية ب ثع  ل   ع  هذط العتا   ال ي علب ا ال و  

 ليك م  بع ء ال تلة الم عية فم هي  تا   بع ء ال تلة الم عية في  تعس؟ 

                                                 
5 « La civitas et la libertas ne se réduisent pas à cette sujétion au droit et à 
cette relation négative au pouvoir, A l’époque républicaine au moins, les 
deux concepts siamois évoquaient aussi une certaine forme d’organisation 
du pouvoir, dont le peuple était réputé être la source et la 
mesure ».P.MAGNETTE ,la citoyenneté une histoire de l’idée de 
participation civique, op.cit,p 39. 
6 « Une cité (civitas) qui n’est autre chose qu’un peuple organisé, c’est-à-
dire ce que j’appelle la chose publique (res publica) ou du peuple (res 
populi) », Cicéron, De la république, des lois, édition de L. AAUHN, Paris, 
Garnier-Flammarion,1965, cité par P. MAGNETTE, La citoyenneté, une 
histoire de l’idée de participation civique, op.cit, p.40. 
7  P. MAGNETTE, La citoyenneté, une histoire de l’idée de participation 
civique, op. 
Cit, p .40.  
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 الجزء األول: العوائق القانونية لبناء الدولة المدنية في تونس
أذه عع   ع    اءة الفصاااااااا  األت  تالفصاااااااا  الث عي مال مال ال ساااااااا ؤ  الذ  ع ب    ملس   

ال ساااااا ت  خصااااااتصاااااا  في غي ب  ق ي   ع  ن تاضااااااح لمفوت  ال تلة الم عية ه  ال تلة 
الم عية  تلة  لم عية أ   تلة    ععية  سااااا لو  مال المب  م السااااام ة لاسااااا   كم  ل ء 

 في  تا ة ال س ت ؟
ي ل ي  ات اإلصا  ية في الع ل  الع تي فع ى بعض المفك  ال الذعال    تا ال م ت تا  

ال تلة الم عية مال ال ق لع  اإلساا مية األصااعلة مال لوة تال  اثة السااي سااية اال 19الق ال 
مال ع  ية أخ ى ك ال أت  مال يقت  مال ال تلة في اإلساااااااااااااا   هي بابيع و   تلة م عية 

عال م ال بتفي ذلك ا   ا  ب كتمة  يمق ااية ت ساااااااااااااا ت  ة  قت   لس مب أ الفصاااااااااااااا  ال
  .8السلا ت تض ت ة مخض ن ال كتمة لسيا ة لمعية  مثعلية  عب   ال ال أ  الع  

هذا م  يفسااااا   بت  الا   الساااااي ساااااي ذت الم لعية اإلسااااا مية في  تعس بفك ة ال تلة 
عم  ب لعكس  الم عية  ع  ع تال أال ليس هع ك  ع  ض بعال ال تلة الم عية تاإلساااااااااااا   تا 

  9س  .ال تلة الم عية مال صمي  اإل
هااذا الخل  تضااااااااااااااباا بيااة مفوت  ابيعااة الاا تلااة هت مال أب   العتا   ال ي   ت   تال   

    كع ه  كم  يأث  سلب   لس مع تمة ال قتق ت ال    ت بشك     .
 

                                                 
8 Ridha BEN HAMMED, Histoire des idées politiques depuis le XIXème 
siècle ; Occident monde Arabo musulman, C.P.U, 2010, pp.88-89. 
9 Mouldi Riahi, « La constitution : élaboration et contenu », Pouvoirs 2016/1 
(N° 156) p. 31-53. 
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 الفقرة األولى: العوائق المتعلقة بطبيعة الدولة
 عت ك خ لن ال ل تة ال ساااااااااااااا ت  ة في  تعس  ال غع ه  مال البل اال الع تية  ع     

ال ل تة ال تعسية هي ا سب  بق ال ك م   ق  ب   ال ال ل  ب ال س ت  ة الع تية بإص ا  
تلكال ال ساا ت  ال  يسااي الذ     ا  م  ط هت  1861ات   ساا ت  في الع ل  الع تي سااعة 

 1881تذلك لع ة ا  ب  ات معو   خت   تعس   ت ع    ال م ية في  1959 ساااااااا ت  
هت ال سااااا ت  ال سااااامي ألعه يمّث  ب اية الا    ع ت  1959تب ل  لي    ا  ب    سااااا ت  

  أسيس ال تلة ال  عثة بع  ا س ق  .
 غ  ا  ب   ال  يس بت  عبة في شااااااااا  العلم عية ت أث ط ب ل ل تة ال ي    ه  مصاااااااااافس   

ععذ بصااات ة صااا   ة  1959كم   ا   ت ك في   كي  ل ء الفصااا  ا ت  مال  سااا ت  
  10ال تعسية أت ل تعس. لس ا س   ك عال لل تلة 

مال لوة أخ ى عذ عفس ال س ت  الس ب  الذك   لس معم  أسيس ا   اب السي سية   
 لس أسااااا س  ععي تهذا يفسااااا ط البعض  لس اعه يعكس اسااااا  ا علية المشااااا ن آعذاك في 
   ع  المل مم تكذلك  غعع  الع  ة لع  ة ال عال ب ل تلة ت   القس هذا ال    خ بض له 

 ع  ا  ت مسااااااا لة ال عصااااااايذ  لس  2011تة ال سااااااا ت  ة بع  اع خ ب ت  لس ال ل  
ال عال في ال ساااااا ت  تا يات بل   كبع  بعال ال ي  ات السااااااي سااااااية بعال  ي   ع     لمعة 

تلكال في عو ية الما      ا  م    11ال تلة ت ي   ع     ع    مك عة ال عال في ال ساااااا ت 
 .1959عفس عذ الفص  ا ت  مال  س ت  

                                                 

 تالع تية"  تعس  تلة   ة مس قلة ذات سي  ة  ععو  ا س    :1959الفص  ا ت  مال  س ت   10 
 ع  مو "   تاللموت  ةلغ و  

11 Bras Jean-Philippe. Op.cit p.59 
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 ن ال تعسااااي  ساااا  هذط المسااااألة بشااااك  عو  ي مال خ   الفصاااا  الث عي الذ  أ ا  المشاااا
تلكال هاااذا الا     عخلت مال اللبس تالغمتض تونس دولةةة مةةدنيةةة، ععذ  لس اال 

 ع  اال المشااااااا ن ل  يع   فساااااااع ا تاضااااااا   لل تلة الم عية مم العل  اال هذط العب  ة هي 
ى اصااابح فو  الم عية صاااعب   ب  ة ل ع ة بعال المصاااال  ت ال سااا ت  ة ت مال لوة اخ  

ب ع   المتاضااام ال ي ذك  فعو  ال عال في ال سااا ت  فليس الفصااا  ا ت  فق  ععذ  لس 
ال عال ت اعم     ال عصاايذ  ليه في ال تا ة ت الفصاا  الساا  س ت غع ط مال العصااتذ 

 12ا خ ى 
مثلت    ة ا سااااا   ب ل تلة ت شااااا  ع  و  تمؤساااااسااااا  و  مصااااا  ا ل ل ذب ساااااي ساااااي    

 1959أث  في المشو  السي سي ال تعسي اتا  ال ل تة ال س ت  ة مال  س ت  ت ق     
هذا الخل  هت مال أب   العتا   في ا    بع ء ال تلة لم   ع  اال  2014الس  س ت  

لااه مال  ااأثع   لس كاا ماا  المع تمااة القاا عتعيااة ال ي أصااااااااااااااب اات خاا ضااااااااااااااعااة لل لاا ذبا ت 
 األع عتلتلية. 

لذلك    اساا عم   مفوت  ث ل  تهت مفوت  ل ع   لس مساا تى المف هي  ال ساا ت  ة تهت   
مصااااالح ال تلة الم عية ت   ساااا    اساااا خ ا  فك ة ث لثة  ساااا ت ب العق    ت  الع  ة 

 لس كساااااااااااااا  هااذا المااأ ق. مفوت   1بعال الاا تلااة تالقاا عتال تالاا عال ال ي ل    لواا  الماا  ة 
تلة الم عية أال  كتال مع ساااااااااابة مال  ب  لميم األا ا  المف هي  مفوت   ع تعي يمكال لل 

في العق   ال ساااااااااااااا ت    لس ال غ  مال أال األخع ة أ ات مع عي ك عت أ ي ع  م ق  تة 

                                                 

 ل   ة المع ق . " تك فلةالفص  الس  س مال ال س ت : " ال تلة  ا ية لل عال  12 



 د. نضال الوشتاني                                       عوائق بناء الدولة المدنية في تونس

 2021أكتوبر      المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                

177 

 

تأ ي ع  م ب ععة ت  يح م خ له ال قع  المشاااااا  ك بعذ ال ساااااا ت  بمععس مال المع عي علمم 
 13بعال سل ت أخ  ية أت مل اءات م ع  ضة سلف 

ل تلة الم عية في العق   السااااي سااااي المؤسااااساااا  ي ال تعسااااي تا   اله هت  وت  مفوت  ا  
اب ك   أكث  تضت    ع  مال اللو   المف هيمي لل س ت  الذ   ات  ملس    كبع  في 

ع    لس المع  الس ك سااااايكية       ة كبع ة ف ل تلة الم عية    14الق ال ال  سااااام  شااااا 
تمال ث  فوي  و   ملس   قع    ة  يمكال أال  كتال  سااااااااك  ة أت اساااااااا ب ا ية أت  ععية.

أه ا   لع  مال الممكال اسااا خ امو  اسااا خ ام  مشااا  ك  أت معفصااا  تألغ اض شااا  عة 
 15أ ي ع  تأ ي ع  مخ لفة.

تباا إلضااااااااااااااا فااة ملس ذلااك فااإال ماا عيااة الاا تلااة   اا    تا ال لاا عاا  للع  اا ت بعال الاا تلااة   
ة متا      ال  لة الم عيتالمل مم في شااك      ق لل تلة ا ساا ب ا ية تيمكال ا  ب    وت 

لمفوت  آخ  ك ال   س اآلال ألعبي   لس ال ق لع  ال سااااااااااااا ت  ة للمل مم الم عي في الع ل  
 16الع تي.

                                                 
13 Philippe d Iribarne, « Islam et management. Le rôle d’un univers de sens 
», Revue française de gestion, vol. 171, n° 2, 2007, p. 141-156. 
14 Rachel Kantz Feder, « The Civil State in Political Discourse after the Arab 
Spring » Tel Aviv Notes, vol. 8, n° 10, mai 2014, p. 1-6. 
15 Jean-Philippe Bras, « Un État « civil » peut-il être religieux ? Débats 
tunisiens » Pouvoirs 2016/1 (N° 156), p. 55-70. 
16 Chibli Mallat Philosophy of Nonviolence: Revolution, Constitutionalism and 
Justice beyond the Middle East, Oxford, Oxford University Press, 2015. 
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ال تلة الم عية هي ل ء مال ساااالساااالة م صاااالة مم المل مم الم عي هت با  قة أت بأخ ى 
لع ية قعو   للمشااا  كة في بع ء مسااا  ة مشااا  كة بعال ال تلة تالمل مم لكسااا  ال  ت  ال 

 17بعال ال ك   تالم كت .
ب لعت ة الس الفلساااااااااااافة الغ تية ال ي  بلت ت فعو  فك ة ال تلة ات الساااااااااااالاة ات ال كتمة   

الم عية ع ى اعه مال الساااذالة ال صااا ع  ب ا ب  مفوت  ال تلة الم عية الغ تية مم مفوت  
ال تلة اإلس مية أت ال تلة ذات الم لعية اإلس مية. تذلك لسبب بسي    عخفس  لس 

ال أت في العلت  السااااااااااي سااااااااااية تهت أال مفوت  ال تلة الم عية ال ي ا لب مب  م في الق عت 
 ات ت في أت تباا  هي الاا تلااة الم اا عاا ة  ععياا  في بعض األع مااة كااألماا عياا  أت الاا تلااة 
المع هضاااة لل عال مث  ف عسااا    لي  تا      الساااتفي  ي سااا بق  أ  هي ال تلة ال ي ععذ 

 ق  لم عية في الثق فة تاألخ  سااااااا ت ه   لس   كية ال تلة ت  بعس  سااااااامي  ساااااااي ساااااااي ت
 تا ل م ن تالسي سة تال  تية تال علي .

 الفقرة الثانية: العوائق المتعلقة بالحقوق والحريات 
 لس  1959لتاال  1بع  ا س عم   ت اس ق    تعس ا  م  عذ ال س ت  أت   لس   

لموت    ت ال   ة ال ععية ت    ة مم  ساااااااااااة العب  ة شااااااااااا ن أال   عخ  ذلك ب لع    ال
الذ  يشااااع  بتضاااات  ملس ال    ت األساااا سااااية ت  قتق اإلعساااا ال في  5   ع ا الفصاااا  

  لمع و  مال ال ك م  ت ال  اب  بأكمله ت ل ى ال أكع   لس المع  شاااااااة الم علقة بمساااااااألة 
   ة التل اال في األ م   ال  ضااااع  ة للمللس التاعي ال أساااايسااااي ت     سااااببت هذط 

ف ت ت ال ت  ات بعال الوع  ت المكتعة تلكال أيضاااااااااااااا  في القضااااااااااااااية في الع ع  مال الخ 

                                                 
17 Jean-Philippe Bras  op.cit 
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صاااااافت  اللموت  ت ك عت المسااااااألة متضااااااتن الع ع  مال األا ت  ت ت    أ  ب  ال 
آ اء م ع  ضة مخ لفة في الص ن المع  ي ت الشبك ت ا ل م  ية ف ل عتن األع عتلتلي 

 ة ت مال بعال لفكت الصااا ان الساااي ساااي للمساااؤتلعال ت المتااععال المع خبعال ل  عبسااا  هذط ا
المشاااااا ك  ال ي ع ععال مث   و     الللتء ملس العون الق عتعي ال هت ي لاساااااا   في كثع  

 مال األ ي ال.
في التا م فك ة    ة الضمع   س سة بشك  خ ذ ليس فق  بسبب سمكو  ال    خي   

الفلساااااافي الق عتعي السااااااي سااااااي ت  س اللغ افي، تلكال أيضاااااا  الغمتض الذ  يف ح  لس 
تاساااااام يكشاااااان في التا م  ت  ات المل مم ت   ك عت    ة الضاااااامع  متضااااااتن   فسااااااع 

مع  شاا ت كثع ة في الع ل  اإلساا مي بععم  في الغ ب     سااتية القضااية معذ ف  ة ات لة 
كما  أعاه ي  فب بصاااااااااااااا ت تثيقاة مم المفا هي  الملا ت ة مثا     اة الا عال ت   اة ال أ  

 .و  أ ي ع ت   ة العب  ة تال س مح ال ي    الخل  بعع
ما  عا فععا  الس الختض في هاذط المسااااااااااااااا لاة ات  هي اعوا  م ا  اخ    ث  أعوا  في   

صاامي     ة ا ساا   ب   ة الضاامع  تاه  م  يمكال ا ساا     به في هذط الع  ة هت 
مب أ اال   اك اط في ال عال تهذط العب  ة ت  ت صاااااااااااااا ا ة في العذ الق آعي أ  اعه   

ا شااااااااك   اك اط أ  ك ال  لس ا ب ن  ع   ت تمع ق ات   يع    يمكال ب   شااااااااك  مال 
 .18بو 
عب ت اال المش ن ال تعسي ا بم عفس هذا ال تله كم  اال هع ك م  ع    لس اال الل      

الق     ت  مسااااااااااااألة    ة الضاااااااااااامع  ت مت ن ا ساااااااااااا   معو  ت   ة هذعال ا خع  ال 
                                                 

ت م م  م تلي  2604م م  الا ه  بال   شت  ال      تال عت    فسع  أية   اك اط في ال عال ذ 18 
 ت م  بع ه   241الشع ات  مال فيض ال  م ال ذ 
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لس ال شاااااا  م ال تعسااااااي   يع م    ب ل ساااااا ت  ف عه  لعع  الع   الس عقاة مومة تهي اال
الشااااا  عة ا سااااا مية ت   يع ب ه  مصااااا  ا للق عتال ت ب ل  لي ف ال هذط ال ع  ض الم  ت  
بعال فصاااااات  ال ساااااا ت  ليس له أ  مب   فب ل غ  مال ال أتي ت ال قلع ية للق آال ت كذلك 

 فكع  تال عبع  لال  عثة ت الثق  الذ   مثله ال ق لع  في الع ل  ا س مي فإال ال   ة في ا
تلع  أه  ال      لس اال  19تا   ق   اك ساااااااابت أساااااااا ساااااااا  م عع  في العذ ال ساااااااا ت   

مال ال س ت  في فق  ه  6المش ن ال تعسي ع بم ال ؤية الل ع ة لاس   هت عفس الفص  
الث عية أعال يمعم ال كفع  تب ل  لي فإعه ضااامعي  ععفي م  يسااامس ب ك  ال  ة  ال المع تمة 

 .20تب ل  لي فإعه بذلك ي مي    ة الضمع  تالمع ق  تال فكع الق عتعية 
الع علة األتلس ال ي ععبغي ال شااا ع   لعو  في هذا الفصااا  هي فك ة  ي   ال تلة فيم     

ع عل  بااا لااا عال أ  أعاااه علاااب أ  يكتال مل   مواااذب  لااا ط اللميم تأشااااااااااااااكااا   الفك  
 فضااااااااااعلو  أل   قع ة  ععيةتاألع عتلتلية أت ال عال، تلكال  ب  ك  شاااااااااايء     م و    

غع  أال السؤا  الذ  ععشأ في ضتء ذلك يمكال صي غ ه  لس الع ت ال  لي ه  ععات  
 ي   ال تلة في مسااااااااااااا    ال عال تالمع ق  ب لضااااااااااااا ت ة  لس  م ية    الف   في اخ ي   
 ععااه؟ تبعباا  ة أخ ى هاا  يساااااااااااااا فعاا  الف   مال  ياا   الاا تلااة ال   في ا   قاا   أت  اا   

 ا   ق  ؟

                                                 
19 Emmanuel Pisani, Apostasie en islam. Vers la liberté religieuse ? Études 
2015/11 Novembre  p. 67-78. http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-
11-page-67.htm  
20 Mouldi Riahi, La constitution : élaboration et contenu Pouvoirs 2016/1 (N° 
156) p. 31-53  p 40 

http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-11-page-67.htm
http://www.cairn.info/revue-etudes-2015-11-page-67.htm
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كم     ال عصاايذ أيضاا   لس  ي   المساا ل  ت ت  العب  ة في العم  ال  تي تهت اال   
  س تك ال هذا ال عصاااااايذ معقتذ ف عه تاال    ع    لس ا  ا ة ال شاااااا  عية للفصاااااا  

مكال لل تلة أ  اعه   يبعال ال ععي تالسي سي تهت الفص  الذ   قت   ليه ال تلة الم عية 
ال    المؤساااااااسااااااا ت ال ععية اال  م  س سااااااالاة مم  ساااااااة ا  سااااااالاة  ععية كم  ليس م

ا  اعع  م  لع  الس العت  ع ى تعسااامم خاب  في المسااا ل  عختض أصااا  بو   21ساااي ساااية
 في الشؤتال السي سية ت ت عن هؤ ء للخا ب ال ععي في العم  ال  تي.

 تعس     ج ل سااا  مساااألة ال ف    بعال ال عال تال تلة ال ي مال شاااأعو  أال  كتال مفع ة   
للغ ية لكال العت  ل عو  ساااااااااااالساااااااااااالة مال الضاااااااااااام ع ت المل مة   عتع  لتضاااااااااااام األف ا  لو  

تاللم   ت مث  اللمعي ت ال ععية في تضااااااااااااام أفضااااااااااااا  تالما لبة ب    ا     ة الفك  
 تالضمع  تالمع ق .

 الجزء الثاني: العوائق الهيكلية 
 قيقة هي في ال مث  المع تمة المؤسااساا  ية  لسااع ا هيكلي  ت ملي  لل تلة  ع  اعو     

  لمة للعذ ال ساااااااااااا ت   تالق عتعي  لس ا ض التا م تهي ال ي   ت  فك ة ال تلة الس 
 قيقة ملمتسااااة ب ع   كتال هذط المع تمة  سااااو   لس  ابع  الق عتال ت خضاااام له في 

 اال تا   بم  ع م شس مم  تلة الق عتال.
 و  غع  ي لعلالمع تمة المؤساااااسااااا  ية في  تعس  تاله   ع  الصاااااعتب ت تالعق  ذ ال 

     ة  لس  لسي  ال تلة.  
 

                                                 
21 Abdou Filali-Ansary, « Islam, laïcité, démocratie », Pouvoirs 2003/1 (n° 
104), p. 5-19. 
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 الفقرة األولى: التنظيم المؤسساتي للدولة:
ال ال ع ي  المؤساااااسااااا  ي اإل ا   في  تعس هت كذلك سااااالع  ال  كة اإلصااااا  ية في م  

الق ال ال  سااااااااام  شااااااااا  ال ي    ل  اعبو   بعض اف ا  السااااااااالاة ال  كمة آعذاك ب ل ع ي  
 المؤسس  ي في أت تب .

ال  كة اإلصااااا  ية في الق ال ال  سااااام  شااااا   لس ال قلع  مال الع  ية الشاااااكلية   ك ت م
بإ  ا  بعض المؤسااااساااا ت  لس شاااا كلة المؤسااااساااا ت في ال ت  األت تتية ا  اال التا م 
ا ل ماا  ي ل  يكال لاا ه ا لمثاا   لااك اإلصاااااااااااااا  اا ت ال ي لاا ءت بعم  فت ي تكااأعواا  

تسي سي مغ ع   م م  لم   أصب ت  تالب ل ه ة مسقاة  لس ع    معيشي تال م  ي
هت  ليه في أت تب  هذا ا خ    في ال تا ال بعال ال  فية ا ل م  ية تالسااااااااااااااي سااااااااااااااية 

 تال  كة اإلص  ية الفك  ة هت السبب ال  يسي في فش  اإلص  .
ام  بع  ا ساااااااااااااا ق   تم      ببع ء ال تلة ال  عثة ت   ع  المل مم فق  تاله عفس 
ا شاااك   هت الوتة بعال المل مم تالمع تمة الق عتعية ال ي    ا  اثو  بعسااا  سااا  م  تال 

 م ا  ة ب ء مس   ال  اثة ا ل م  ية. 
س مم أ  اعو  سااااااا همت في ا  ا  مع تمة   عتعية تمؤساااااااسااااااا  ية هيكلية     م شااااااا  

ال  ت  ا ل م  ية. الساااااااااااااي ساااااااااااااة البت  عبية ل   أخذ بععال ا   ب   تلتتية  عساااااااااااااع  
المع تمة المؤسااساا  ية مم المع تمة ال عليمية ال ي  ساا ه  في   قع  ال  اب  بعال البع ء 

 المؤسس  ي تالبع ء ا ل م  ي ليسع ا في عس  م تا   تم ع س .
 ية هلععة تمشااتهة لا ا ة ساا همت في هذا الخل  أيضاا  ساا ه  في ا  ا  بعية مؤسااساا 

ا ع  ا  ب لع    الساااي ساااي بم    يسااا لعب لم الب ت  تلة الق عتال تالمؤساااسااا ت  ع  
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اال هذا الع    ل  علع  مال المع تمة المؤسس  ية خ ضعة للق عتال تاعم  لعلو    عسن 
  22 لس الق عتال ب لق عتال.

هي مع تمة ب لية ت    م شااااااااااس مم كم  اال هذط المع تمة ال ي      كع ه  في  تعس   
معا  ال  اثة  ع  ا  م ت  لس معا  البع ت  ااية ت  كع  الساالاة تال سااعع  العلت  
  سااااااعخ  لمعا  فك  التصاااااا ية ا بتية بم  علع  مال الشااااااعب تكأعه معع   ا هلية ت  

 يمكعه اال يش  ك مؤسس ت ال تلة في ا   اآل اء تالب امن ال ي علب  عفعذه .
    كع  هذا العمتذج المؤساااااسااااا  ي في  تعس لع ع  ا   ب  ات تهت ال أث  ب ل ت  يعت   

األت تتية  تال  لوع  أ ضاااااية تتع ة ثق فية تال م  ية لبع ء مؤساااااسااااا  ي   ع  كم  اال 
هذا ال ع ي  في    ذا ه     أساااايسااااه  لس أعق ض ع    ا ا   ملكي  ل ت ط ال مال ففي 

ا خا   عا ي ت  لس المع تماة ا  ا  اة للبيا ت بما    قيقاة ا م  فا ال الع ا   البت  عبي
لعلو  شااااااااااااااكلي   ب ت   عثة ام  مال ع  ية تساااااااااااااا    العم  بقعت م خلفة ب لمق  عة مم 

 م الب ت  ص عة اإل ا ة.
ت    تاصااالت ال ع ي ت خ   ف  ة  ك  بال  لي في م  تلة مال الع    ال  ك  الس    

 ية تذلك ب     م ك  ة اإل ا ة مضااااااااااااف ء صاااااااااااات ة   عثة  لس المع تمة المؤسااااااااااااساااااااااااا 
تالمؤسااساا ت، تلكال ذلك   ع  قي الس مق   بع ء عسااعن مؤسااساا  ي م ك م   ع  ل      

 هذط ال ع ي ت ا   عقع ا تم   ا مال ال  اخ  ت    ال ع س  بعال المؤسس ت.
ب سااااااا ت  ل ع  في  1959ت غعع   سااااااا ت   2011م  بع  ال غع ات الساااااااي ساااااااية في أ  

صاااات  ال أساااايسااااي للمع تمة المؤسااااساااا  ية لل تلة اع صاااا  فق  في ما   ف ال ال  2014
                                                 

22 Mohamed Ladhari : le tribunal administratif de la république tunisienne 
R.T.D 1974 p199 
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مؤسس ت الع    السي سي  تال غع ط تذلك ب غلعب ص  ي ت مؤسس ت  لس مؤسس ت 
 أخ ى.

ل  يقم  غعع  المع تمة بشاااااااااااااك  لذ   تاعم  بقي ذلك في ا  ا   ع ي ت  لس عفس  
   ية تاألمثلة  لس ذلكالمع تمة لعبقس عفس ا شاااااك      م  بإ  ا   شاااااته ت مؤساااااسااااا

  ع ة خ صااااة  لس مساااا تى  صاااات  ال ك  الم لي الذ  يع  مال أب   ال ع ي ت ال ي 
 .2014ل ء بو   س ت  

يع ب  مب أ خضاااااااتن اإل ا ة ملس الق عتال م و ا أسااااااا ساااااااي  مال م  ه  الم عية ال  عثة   
وذا ل  ع  يشاااااك  خضاااااتن اإل ا ة إل ك   القضااااا ء ت عفعذه  أ   ال ابيق ت األسااااا ساااااية

المب أ. كم  اال     ام ث   اإل ا ة ملس أ ك   القضاااا ء يع ب   وت ا ت م  غع  مسااااؤت  
  يمكال  فسااااااااااااااع ط مّ  بكتال المساااااااااااااا تلعال  عاااه يع ب تال لااا هلعال أمععال غع  مااا عععال 
تم  ض  ال. لق  أصب ت الت   ن ال ي  قت  بو  ال كتم ت ل  معق ة تم  اخلة  ع  

م أسااااااااااااااس م تا عة   ك  الع  ة بعال اإل ا ة تتعال  بّعال لو  ضاااااااااااااا ت ة ال  ّخ  لتضاااااااااااااا
 المتااععال.

آلي ت    ي  القضااااااااااا ء ا  ا   تالت ت  أم   أّ  مم  سااااااااااا ت مال شاااااااااااأعو  الّعع  مال   
اساا ق لية القضاا ء ا  ا   ملس ل عب العم   لس  بّعي  ؤية تاضاا ة  قت   لس ا ساا ء 

   م ك  ة القض ء ا  ا   ت ق  به مال الم ق ضعال.
أكب  مشاااااااااااااك   عتاله القضااااااااااااا ء ا  ا   هت      ابع  ا  ك   الصااااااااااااا   ة  ال  مالّ   

الم كمة ا  ا  ة مال ا   ا  ا ة ال تعسية تهت م  علع  ا  ك    ب ا  لس ت ق فإعه 
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مال الضاااااااااااااا ت   ال عصاااااااااااااايذ  لس تلتب  عفعذ أ ك   الم كمة ا  ا  ة ت ل        
 23ال عفعذ.

ب إل ا ة ع بم مال فك ة التصاا ية ت لتية اإل ا ة ت ساالاو  اال هذا ال صاات  لع  ة الف     
 ت    خضت و  للق عتال تهذا مال أكب  عتا ض فك ة ال تلة الم عية.

  الفقرة الثانية: غياب المؤسسات الدستورية
معذ ا سااا ق   تال تلة ال تعساااية  ع عي مال عقذ تاضاااح في المؤساااسااا ت ال سااا ت  ة    

 ء ال سا ت   الذ  يع ب  هت الضا مال األسا ساي لقي   تلع  اه  هذط العق  ذ هي القضا
ال تلة تا   ا  ال يمق ااية تبشاااك  ا ق اال القضااا ء ال سااا ت   هت صااام   األم ال ل عفعذ 
ال  ا  العق  ا ل م  ي الذ  هت  ت  فك ة ال تلة ت     ت  ع    بال  لي  ف    هذا 

  ع  ذلك ل  يكال فع  العقذ بإ  ا  المللس ال ساااا ت   في ب اية ال سااااععع ت تلكال 
اال هذا المللس في  قيقة ا م  صت    ال  ايه في المس    ال س ت  ة اس ش    أ  

 اعه غع  مل   لمؤسس ت ال ك .
الس أال الم كمة ال س ت  ة  ع ب  مال أه   2011لذلك  فاعت السلاة ال أسيسية في   

ل س ت  ة الضم عة لعلتية االمؤسس ت ال س ت  ة الكفعلة ب م ية ك  المب  م ال س ت  ة ت 
لذلك ف ال  أخ    كع  الم كمة ال سااااااااااا ت  ة مال شااااااااااا عه أال يعا  م سااااااااااا ء  24ت ابيقه.

 المب  م ال س ت  ة الم علقة ب ك  س م عية ال تلة  لس ا ض التا م.
                                                 

23 Hichem moussa, « l’exécution de la chose jugée et la réforme de la 
justice administrative en Tunisie » colloque sur la réforme de la justice 

administrative, organisé du 27 au 29 November 1996, p 59 
24 Louis Favoreu :  « Les liberté protégées par le conseil constitutionnel in 
conseil constitutionnel et cour européenne des droits de l’homme, droits et 
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كم    علب أال ععساااااس أيضااااا  أال الم كمة ال سااااا ت  ة هي ال ي لو  الصااااا  ية ل أت   
ال اال ع مكال مال م ا بة  سااااااا ت  ة القتاععال في غي ب العصاااااااتذ ال سااااااا ت  ة فكعن يمك

 القض ء ال س ت  ؟
الم كمة ال ساااااا ت  ة هي العمت  الفق   لل يمق ااية ت أه  ساااااالاة مضاااااا  ة في  تعس   

لذلك علب الم ت  مال م  لة ال أساااااااااايس ملس بع ء المؤسااااااااااساااااااااا ت ال ساااااااااا ت  ة ال ا مة 
 ا  به م  لة بع  م  لة ت م ا ع  1959لل يمق ااية   ع  أال  ساااا ت   تعس لسااااعة 

ل  كع  السالا ت بع    يس اللموت  ة ت مضاع   بقية السالا ت م  أ ى ملس مف اق بقية 
مؤسس ت ال تلة مال م  تاه  ت  ع ب   تعس العت  أم           خي  ال  فعع  ال س ت  
ل  يك م  لذلك فإال ال فعع  األساا سااي لل ساا ت  يكتال ب  كع  الم كمة ال ساا ت  ة ت ذلك 

 ت  ال ي لو  ص  ية  أت   ال س   ب  ات   ة أهمو  معو  المؤسسة ال س ت  ة الت ع ة 
 . يكتال  أت لو  مل م  للميم األا ا ت 
م  مال الع  ية ال قعية ف ال  شاااكع  مللس الم كمة في    ذا ه يا     ة اشاااك  ت أ  

ذط اال هع   ه  لس مساااااااااا تى   كعبة الم كمة ال ساااااااااا ت  ة تا  قة  ل ع  أ ضاااااااااا  و  
ال  كعبة  ا    لعع  امك عية  ل ذب ت سااااااي سااااااية  ع  ساااااا صاااااابح هذط ال عععع ت   لمة 
للم  صاااااااصاااااااة ال  تية تهت م  سااااااايعكس ب لضااااااا ت ة الصااااااا ان ا ع عتلتلي في   كعبة 

 الم كمة ال س ت  ة كم  هع ك م    ت كذلك  لس عا ق اخ ص ذ الم كمة.

                                                 

libertés en Europe » sous la direction de : Dominique Rousseau et Frédéric 
Sudre, actes du colloque Montpellier, 1989 
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 لس م  سااااااااااااااب  ع بعال اال الم كمة بوذط الا  قة لال  كتال فع لة كم  عل   مال  بع ءا   
ع  ية  م ية المب  م ال سااااااااااااا ت  ة تفق  ل ءت في ما    تافقي م  ت  ليس أكث  تهذط 

 .هي ا سب ب ال قيقية ال ي أخ ت   كع  الم كمة
 ع  ععذ ال سااااااااا ت   لس اال ثل  أ ضااااااااا ء الم كمة ال سااااااااا ت  ة عل   ك  ث      
عتات تيساا  الشااغت  ال  صاا  في   كعبة الم كمة ب لا  قة المع م ة  ع   كت عو  مم ساا

م ا  ة لوة ال عععال تا خ صااا ذ.  عع  ب أ ضااا ء الم كمة ال سااا ت  ة معععتال تلوذا 
ساااايكتال هذا الويك  م   صاااا ان سااااي سااااي. تك ال ب إلمك ال  ل ت  هذط العقبة لت ا  أى 

ا ع خ ب خ صة في التضم السي سي ال اهال  أ ض ء المللس التاعي ال أسيسي ا  قة
لذا ف ال ال عصااااااايذ  لس أال أ ضااااااا ء الم كمة مسااااااا قلتال عبقس  ساااااااب ا  ق  ع  مل   

 ضااتا يمكال  12أ ضاا ء مال لملة  4شااع   كم  أال  ل ع  ثل  أ ضاا ء الم كمة أ  
أال يساااااابب مشااااااك   بم  اال ال ساااااا ت  عذ  لس أال ك  مال    سااااااة اللموت  ة تمللس 

لس األ لس للقضااا ء له ال   في  عععال  ضااات تا   فمال سااايععال العضااات العتاب تالمل
 ال ابم؟

ب إلضااااااااااا فة الس ذلك   تلت  ملية  شاااااااااااكع  مللس الم كمة ال سااااااااااا ت  ة الس م     
 ل ذب ت سااااااي سااااااية تذلك لع   بساااااابب  ع   لو ت  عععال أ ضاااااا ء الم كمة الذ  ل ء 

 تكأعه م  صصة مقصت ة ل عاع  هذط المؤسسة ال س ت  ة.
هذط اإلشااااااااااااااك  ت علب  ل ت ه  ب صاااااااااااااات  ل ع  للم كمة تذلك ب ال  كتال اللوة   

المسااااااااااااااؤتلااة  ال  عععال أ ضااااااااااااااا ء الم كمااة م اا عاا ة تبععاا ة كاا  البعاا   ال ال لاا ذباا ت 
 السي سية.
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هت  2011مال لوة أخ ى أكث  م  علفت ا ع ب ط في الع    المؤسس  ي ال تعسي بع    
 م  ا  اثو  الس العت .الوع  ت العمتمية المس قلة ال ي ل  يك 

أال اساااا يع ب ال ساااا ت  ال تعسااااي تالتا م السااااي سااااي ال تعسااااي لمفوت  الوع  ت  ب ل غ    
ال ساااا ت  ة المساااا قلة علع  مال  تعس بل  السااااب  ا ليمي  لكال مال الضاااا ت   ا ع ب ط م  
أاّل الب ء تال عّث  في ا س ء الوع  ت ت لسع  ال س ت  ليس اإلشك   الم ك   تاألس سي 
فصعتب ت ال أسيس م ت عة خ صة مم  ض  ب المص لح تال ل ذب ا ع عتلتلي ت    

ف إلشك   أال هذط الوع  ت أصب ت مث     ع   لل   بة ب ال    اف اغو  مال لته  ال تاف  
الو   مال ا  اثو  م  لعلو   ب    لس الع    المؤساااااسااااا  ي  ع     ك ساااااب صااااابغة 

و  و  ل صااابح   بعة لللو   ال عفعذ  الذ  عت ف ضااا  ية ت  سااالاة   ن ت   ا ع  ا  ب
لخ مة اه ا  سااااي سااااية ت ب ل  لي اصاااابح  ت ه    عب ع  كثع ا  ال مؤسااااساااا ت م صاااا ء 

 للمخ لف ت  تال اال يشك  ذلك أ  ضغ   لس اللو   ال عفعذ .
تب ل  لي ف ال تلت ه  غع  مو  بق   أهمية     اسااااا ق لية القضااااا ء ت ي  ط تالعأ  به   

 ب ت األع عتلتلية تالسي سية.  ال ال ل ذ
 استنتاج:

عخلذ في األخع  اال اإلشاااااك   اللته   في م ا   بع ء ال تلة في  تعس ع مث  في   
ل ي في    ة بمفوت  ال تلة الم عية ا أال  ملية ال أسااايس غع  تا ية بذا و  ت  بمه  و 

  الب فصااا  ال ععي  ال الساااي ساااي تمع تمة مؤساااسااا  ية م ك ملة تم ع ساااقة خ لية مال 
 الشتا ب تال  اخ .
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"نموذجاإشكاليات الديمقراطية الناشئة " تونس   

The Emerging Problems of Democracy: “Tunisia as a Model” 

  *1 راقية بنرباحالباحثة 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سوسة/تونس 1

 
 

  

االى دددراةلإاماددد الدددالاة ددددددددد ددد ل دددالاال     ا يهدددهذا دددحا
اله ماااط الافياةفايا  ا ال اقااأل سطافياالف اةاالمم هةا

 سدددددددددج بمددهاال يالددالاال  جسددددددددد ددالاا2020 ا2011بينا
جم حي ،اخ صددددددالا ءنابج لااله لالامجحاا سدددددد ا  اا  انا
ىمم اسددددالاسدددد  سدددد الاءب  الا يل ا ياف ا يا   اب ا يىالا

ءضددددد  ا2011جظ  اسدددددجالا لناعلي.الكناىبهاسدددددا  ا
الى ها ب شامخ ضددددد اه ماااط  ،المسدددددج دامناخ  اعهةا
     ا  غياا ا دددددددددمل االجظ  االاضدددددددددد  يا ال     ا
الهسددد  ايالا  غييااجظ  اال   ا  اسددديداال بهه الاال  ل الا
  ايددالاا ج خدد را  ايددالاايع  افياةطدد اامبددهءاا  اا ا

حاةا ا قاايجسدددددد ن.ا ل ا سددددددل ا حداال يالالامنا ب اا 
 ظلا يالالامسددددد  اهة،ام  ابا  اعهةاة ددددد  ل   اج  يالا
عناجظ  اال   االهيين،اةض فالاةلإاال ي حى  االس  س الا
 اجب  قاء ط راصااعاا غحيه ا  ىاخ اي ال،ا   ام اعطلا
مسدددددددد ااال جم الا  ههاا سدددددددد ااااااألمجي.اةضدددددددد فالاةلإا
له ماااطياهاخلا ال أ ياا االبم االاال ياء ه ه اا ج ا  اا

مي مع،ا  امج امعاظه اا   اا ا  بجإاءيجها ا  ب اضاال
معا ا فالاالمي معاال  جسدددددي.ا األخطاامنا لام اسدددددب ا
  ام     ا اسددددددديداءب  الايهيهةا سدددددددهاالفاا ا  كا ا
فكاةاال ع  /األراءمدد  االبي اعنااسددددددددد  بدد راالمفدد    ا

اااليهيهةاال ياء ه  ه اما لالاا ج ا  االه ماااطي.

االه ماااط ال،ا  ج ،اال ع مال،اال    .:االكلم  االمف    ال
 

This research aims to approach the problem of 
democratic transformations in Africa and the 

Middle East in the period between 2011 and 2020, 

and we will use the Tunisian experience as a model, 

especially since the building of the state since 

independence was accompanied by a paternalistic 

political practice that manifested itself in the two 

periods of rule by Bourguiba and Ben Ali. But after 

the fall of the regime in 2011, the country is in a 
democratic throes, which we saw through several 

transformations and changes, including the judicial 

system, constitutional transformations, changing 

the system of government, consolidating partisan 
pluralism, freedom of elections and freedom of the 

media within the framework of the principle of 

respect for human rights. This experience has not 

escaped from setbacks, as it remains an imported 
experience, for example, several problems emerged 

resulting from the hybrid regime, in addition to 

political quarrels and the emergence of poles of 

conflict fueled by external forces, which disrupted 

the development path and threatened security 

stability. In addition to the profound effects of the 

democratic transition within society, coinciding 

with the emergence of currents that adopt agendas 
that contradict the culture of Tunisian society. More 

dangerous than all of the above are the attempts to 

establish a new patriarchy that fills the void and 

perpetuates the idea of the leader/father in front of 
the inability to assimilate the new concepts brought 

about by the democratic transition. 
Keywords  :Democracy,Tunisia,leadership,transformation, 
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ا
اماهمال

مسارا انتقاليا عسيرا بعد نجاحها في اسقاط نظام سياسي  2011تشهد تونس منذ   
. فزعزعت التحوالت السياسية مفهوم البنية االبوية وصاغت الوعي بضرورة استبدادي

ارساء تصورات مستحدثة ترسخ للممارسة الديمقراطية وسلطة القانون. لكن واجهت 
الديمقراطية الناشئة عدة تحديات ومنعطفات هدرت الفرصة للوصول الى تحقيق 

ي ة المتجذرة في التاريخ التونسديمقراطية حقيقية والتحرر من وصاية االنظمة االبوي
والقطع مع المظاهر الكليانية. اذا ارتأينا البحث في خصوصيات التجربة التونسية والحفر 

 في أسباب التعثر والتداعي.

 الم ضناال  ايخيال   لاالف اااألب يافيا  ج :ا .1
امفه  اا ب  ال: ءء

دولة، كبرى )المجتمع ، اليشير مفهوم النظام االبوي المستحدث على السواء إلى بنى "ا
  (21، صفحة 1993)شرابي، أو الشخصية الفردية(".  ةاالقتصاد( وبنى صغرى )العائل

 إرادته المطلقة. وتتجسد األبوية فيفرض  وأحد ركائزه سيطرة األب ) البطريريك( و
أشكال ومستويات مختلفة انطالقا من المستوى االجتماعي و النظام االسري انتهاءا إلى 
نظام الحكم. وقد مثل تجذر االبوية وترسخها داخل المجتمعات أحد عوائق بناء الدولة 

االبوية لهذا  ةالوطنية وترسيخ قيم الديمقراطية. والجلي أن تاريخ تونس مقترن بالسلط
 سنحاول البحث في المسار التاريخي لتشكل االبوية المستحدثة فيها.

 األب  الاالب ا يىال أب
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نجح الحبيب بورقيبة من الوصول إلى سدة الحكم فألغى  1956سنة  االستقاللاثر 
. فتم 1957جويلية  25بصدور قرار في  الباينظام الحكم الملكي وتخلص من أبوية 

سرة الحسينية وأراضيها وضمها إلى أمالك الدولة. بدا بورقيبة مناهضا مالك األأتصفية 
للبنية األبوية عندما قضى على سيادة القبيلة والعشائرية. وقد عبر عن هذا التوجه 
بقوله:" من حفنة من خليط القبائل والعروش، كلها كانت مستسلمة للخنوع والمذلة، 

فوضع تدابير مناهضة وعمل على  (3، صفحة 1958)بورقيبة، صنعت شعبا وأمة". 
إبادة العروشية والظواهر المقترنة بهذه البنية التقليدية مثل التعصب واألحقاد والصراعات 

هي " النعرة على ذوي القربة وأهل االرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة."  فالعصبية
مع  لبآوعرفت في اللغة انها نصرة العصبية والت (697، صفحة 2005)ابن خلدون، 

، صفحة 2007)ابن منظور، أهل القبيلة على أن ينالهم ظالمين كانوا أو مظلومين. 
اضي ة. ففكك أر وهو ما مثل وفق بورقيبة عقبة أمام التـأسيس للدولة الحديث (2966

 سند ملكيتها لألفراد.أو  1957سبتمبر  28القبائل من خالل قانون 

ن خالل م إضافة إلى ذلك استهدف البنية القديمة للمجتمع المرسخة للنظام البطركي 
، 1956أوت  13الحد من السلطوية الذكورية، بإصداره لمجلة األحوال الشخصية في 

التي تضمنت تشريعات هامة مثل منع تعدد الزوجات وجعل الطالق بيد الحكمة عوض 
. إذا (16، صفحة 1993)شرابي،  الرجل. فأطاح "بحجر الزاوية في النظام االبوي "

 يمثل مشروع المساواة اللبنة األولى للتأسيس للديمقراطية.

ت كان بورقيبة متأثرا بالغرب المتقدم فاستلهم فلسفة التنوير في البناء والتغيير  لكنها كان
تجاهل الرصيد الثقافي التونسي. فهمش األمازيغية كموروث حضاري،  اذتجربة مسقطة 
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ء. اضافة إلى فشل تطبيق النموذج االقتصادي وهو ما شكل أزمة الهوية واالنتما
أالشتراكي أي الحركة التعاضدية بسب الفكر الواحد والتسيير الواحد " لقد تم تصور 
التعاضدية على أنها فضاء جديد، ومجتمع جديد ال ينبغي أن يكون فيه من يستحق 

 . (65، صفحة 2002)التميمي، ومن يسحق."  

عمل بورقيبة على تجسيم برنامج يستهدف بالدرجة األولى المجال االجتماعي. وقد تمكن 
من تحقيق عدة إنجازات ال يمكن انكارها فعمم التعليم وحارب األمية وأرسى نظاما 

د وتخلي عن التعليم التقليدي المقتصر على التردي .عصرياو مجانيا  ،تعليميا إجباريا
والحفظ والتلقين. وعمل على تحسين الظروف المعيشية المتردية التي كان يعيشها 

ت وراهن على القطاع الصحي فبنى المستشفيات والمستوصفا بعد االستتقالل. التونسي
 وشيد كليات الطب وطب االسنان والصيدلة ومختلف المهن الصحية. 

ن الجلي أن النظام البورقيبي تنكر للتوجه الحداثي القائم على الديمقراطية ومبدأ لك
أقر الرئاسة مدى ففعجز عن تجاوز اغراءات االبوية  .التداول السلمي على السلطة

مارس  19المورخ في  13_75الحياة بعد تعديل الدستور التونسي وسن القانون عدد 
وي في الوعي الجمعي في تونس. كانت سيطرته ، مستعينا برمزية النظام االب1975

جلية على كل المجاالت فقدم نفسه كرجل سياسة وكخبير اقتصاد ومصلح اجتماعي 
وديني. وحارب كل منافسيه على الحكم وتخلص من كل من نازعه الزعامة هذا المفهوم 

البشرية أو  ةالتي تعني"  القدرة واإلمكانية على معاملة الطبيعو المنبثق من رحم االبوية 
على التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف مشترك بطريقة 
تضمن بها طاعتهم وثقتهم وتعاونهم. بمعنى آخر ال تتمكن الجماعة من تعيين اتجاه 



 راقية بنرباحالباحثة اااااااااااااااااااااااااااااااااااله ماااط الاالج   الا"ا  ج اجم حي "ة   ل   ا

         2021أكتوبر                 المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واالنسانية

194 

وبذلك حشر  (719، صفحة 2017)أغراس، سلوكها او جهودها بدون وجود زعيم لها." 
. وأجزم أن (17، صفحة 1976)حجازي، "  الشعب في " وضعية طفلية إتكالية

التونسيين لم يبلغوا بعد مرحلة النضج والوعي ليستوعبوا الديمقراطية. فكان الحل بالنسبة 
وعية. األسباب الموضجديد الوعي والتأسيس لكل تإليه هو العمل على تغيير الواقع و 

وقد اعتمد على قدراته في الخطابة وما تقتضيه من فنون اإللقاء والبالغة وتجنيد اآللة 
ج. شعب لم يبلغ بعد مرحلة النضعلى اإلعالمية. فرسخ لصورة الزعيم الحامي والوصي 

وأسس نظام الحزب  1962الفاشلة سنة  االنقالبيةفألغى الحريات خاصة بعد المحاولة 
 ىوقض لحزب الشيوعيفحل احد " الحزب الحر الدستوري"، رافضا للتعددية الحزبية الوا

وشن على قياداته حمالت التضييق واالعتقال  االسالمي على حركات االتجاه
 والمحاكمات.

ى تفجر أدت في نهاية المطاف إل كل هذه االستراتيجيات التي اتبعها النظام البورقيبي
التي تعود إلى عدة اسباب  1984االوضاع وهذا ما كشفته "انتفاضة الخبز " سنة 

سياسية واجتماعية. فجوبهت المظاهرات برد عنيف من ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
ظل  فيو من المواطنين ورجال األمن. كانت تلك الشرارة التي تنبئ بنهاية النظام. 

قان الشعبي خاصة وأن بورقيبة الطاعن في السن أضحى عاجزا عن ادائه مهامه االحت
الرئاسية نجح االنقالب الناعم أو " التغيير المبارك" الذي قاده الجنرال زين العابدين بن 

 .1987نوفمبر  7علي في 

اج فمباا ال أس  الله لالاالب ل س ال:اا7اجا را ء 
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بة. البنية االبوية التي كرسها الحبيب بورقي اظهر بن علي في البداية أنه انقلب على
فأكد أن الشعب التونسي أضحى ناضجا ديمقراطيا وواعيا سياسيا وهو ما يستوجب 
تكريس دولة المواطنة وسيادة الشعب ومبدأ التعددية واحترام حقوق اإلنسان والتخلص 

لغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة، فصرح بهذا في  سابع من بيان المن السياسات القمعية وا 
نوفمبر بقوله:" أيها المواطنون، أيتها المواطنات إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما 
يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري 
يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسئولة وعلى أساس سيادة الشعب 

ا الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم فال مجال في عصرنا كما نص عليه
إلى رئاسة مدى الحياة وال خالفة آلية ال دخل للشعب فيها، فشعبنا جدير بحياة سياسية 

. (1987)بن علي،  متطورة ومنظمة تعتمد االحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية."
الجلي و  على مختلف مشاربها ترحيبا داخل األوساط الثقافية والسياسية االنقالبالقى 
 أنقذ المنتمين لحركة االتجاه اإلسالمي ) النهضة( من أحكام اإلعدام والمؤبد. أنه 

ارسى بن علي  جهازا بوليسيا قويا احكم قبضته من خالله على مجريات االمور المدنية 
ي تكوينه المخابراتي وتجربته على رأس الجهاز االمني فوالسياسية ونجح في ذلك بحكم 

" سجناء الدولة وعرضة لحكمها الطاغي وقهرها  المواطنينالعهد البورقيبي مما جعل 
ب الجديد أشكاال مختلفة من التسلط فمارس األ (25، صفحة 1993)شرابي، الدائم " 

فكرس  .قيم الديمقراطية التي بشر بها التونسيون لحظة توليه الحكموالقمع وانقلب على 
ام كما دعم سيطرة الحزب الحاكم وق .الحكم الفردي المطلق وجمع بين يديه جميع السلط

ى الحكم. منافسين عل باعتبارهمبمحاصرة معارضيه من اليسار واليمين على حد السواء 
ثم تم شن حملة واسعة ضدها سنة  ،1989النهضة سنة  لحركةفرفض منح الترخيص 
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ادت إلى سجن المئات من المنتسبين وهجرة عددا من قياداتها. كما فرض  1991
النموذج التحديثي الغربي خاصة النمط الفرنسي على المجتمع التونسي. فكان مغاليا 
في محاربة التدين وكبت الحريات الدينية والحد من حرية اللباس وممارسة االتمييز 

جي ضد المحجبات خاصة. فتمت مالحقتهن والتضييق عليهن في المعاهد المنه
 والكليات والشوارع  وهو ما يتعارض مبادئ الحرية ومبادئ حقوق االنسان.  

فرض النظام األبوي الجديد سيطرة العائلة الحاكمة ) أقارب ليلى بن علي ( مما أدى  
ي ذ على عموالت هامة من التوسط فإلى تفاقم ظاهرة الفساد. واستغالل النفوذ لالستحوا

لت طا كما الصفقات العمومية، وهو ماساهم في تفشي الرشوة في مفاصل الدولة.
عمليات الخوصصة جميع المجاالت فتم فتح القطاع العام لالستثمار المالي مما أضر 
بالمؤسسات العمومية وجودة خدماتها خاصة مجالي الصحة والتعليم وهو ما مثل محاولة 

يل من أحد دعامات الدولة التونسية التي أرساها الحبيب بورقيبة. فازداد عدد للن
المصحات الخاصة ذات الطابع التجاري أمام تقليص مساهمة الدولة في ميزانية الصحة 
العمومية كما تم اخضاع مؤسسات التعليم لمتطلبات االقتصاد الرأسمالي بخوصصته. 

ح المجال للمؤسسات األجنبية والعمل على وبعث مدارس ومعاهد وجامعات خاصة وفت
 ضعاف التعليم العمومي المجاني.إ

أرسى النظام الحاكم سياسة دكتاتورية تنتصر للحكم الفردي أقصت المعارضة ومبدأ 
والصحافة. فتعرض المعارضون للمالحقة والمراقبة االتعددية وقمعت االحزاب والمنظمات

والسجن والتعذيب وهو تجسيد للهيمنة األبوية في نزعتها الشمولية " التي ترفض النقد 
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 وال تقبل بالحوار إال أسلوبا لفرض رأيها فرضا. إنها ذهنية امتالك الحقيقة الواحدة
 .(16، صفحة 1993)شرابي، 

مني وحماية البالد من خطر الجماعات المسلحة ن نجح بن علي في المستوى األا  و 
سنة لكنه فشل في ارساء قيم الديمقراطية، واحترام مبدأ  23وتحقيق االستقرار طيلة 

وعجز عن اكمال مشروع الدولة الوطنية. فلم يحمل بن علي مشروعا  اإلنسانحقوق 
اصالحيا مثل بورقيبة بل نصب نفسه وريثا شرعيا على تلك المكتسبات دون أن يقدم 

 تثمارهاس اضافات بل استخدمها ليقدم نظامه بمظهر النظام العصري والتقدمي خاصة
 ليسية ووظف الجهازين الحزبيقضية المرأة. وارسى في المقابل اشرس االنظمة البو ل

ت االحتجاجات تمكنو واألمني لقمع الحريات الفردية والسياسية والتنكيل بكل المعارضين. 
فهل نجح . 2011جانفي  14في االطاحة به في  بن علي الشعبية المناهضة لحكم

 النظام البديل في بناء دولة ديمقراطية تجسد المطامح الشرعية للشعب التونسي؟

ا:ب  الاةلإاا ج ا  االه ماااطيمناا  .2
 ال ههيها ااألمج الا ال طاذ: ءء
 يهاف كثر المراحل خطورة إلمكانية التعرضأـمن  مرحلة االنتقال الديمقراطي تعتبر

ا مقاومة بقاي من خالل لالنتكاسة والتراجع وتحويل وجهة المسار الديمقراطي خاصة
اليات وهو ما يبرر التعقيدات واإلشك .النظام القديم وتشعب بناه وتجذرها في عمق الدولة

التي افتعلها الموالون للنظام في محاوالتهم المستميتة السترجاع مواقعهم بإتباع طرق 
 شرعية وغير شرعية.
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دخلت تونس مرحلة االنتقال  2011سنة  بعد التخلي عن نظام الحكم السلطوي لبن علي
وقد  .الديمقراطي للتأسيس لتجربة جديدة وبناء منظومة حكم ترتكز على قيم الديمقراطية

تم تكريس اآلليات السلمية لتدعيم هذه المرحلة الفاصلة بين النظام القديم االستبدادي 
م  في ير نظام الحكوالنظام الجديد الديمقراطي عبر االنتخابات وتعديل الدستور وتغي

 كانت التجربة التونسية تجربة واعدة خاصة وأن .اطار التداول السلمي على السلطة
بلد خال من النزعات القبلية والطائفية والعرقية وخال من الجماعات المسلحة  تونس

ن تو أهم من كل هذا أن المؤسسة العسكرية التونسية مبعدة عن واأل .الغير نظامية
ب الفاشل االنقال محاولةفقد استغل بورقيبة  .سية منذ العهد البورقيبيالمعارك السيا

اعد نفوذ تصو  .للجيش التونسي لتقليص دوره ومنح صالحيات واسعة للقوى االمنية
وبذلك  .بوليسيةال دولال من أعتى تونس لتصبحمن الداخلي مع حكم بن علي جهزة األأ

 نت المؤسسة العسكريةبرهالسالم. كما اقتصر دور الجيش على مجال الدفاع وحفظ 
نزول الشوارع ابان سقوط نظام بن علي لحماية الشعب والمؤسسات العند  اعلى حياده

ضافة إلى . اتورط في قمع المحتجين وتأمين مسار االنتقال الديمقراطيالالسيادية وعدم 
طي " ديمقراكانت فترة " االنتقال ال، اذ حرب مفتوحة على الجماعات االرهابية خوض 

صعب على تونس خاصة بعد اطالق سراح قيادات ومقاتلين موالين لتنظيم للقاعدة األ
راقةمورطون في قضايا قتل و في اطار العفو التشريعي العام   من أمثال الدماء وا 

بوعياض مؤسس تيار انصار الشريعة التي تم تصنيفها فيما بعد منظمة ارهابية بعد أ
 في اغتيال معارضين سياسيين والهجوم على ةمشاركالريكية و الهجوم على السفارة االم

ويعود ذلك إلى تساهل السلطات التونسية بعد سقوط بن علي مع المروجين  .منيةأمراكز 
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للعقيدة الجهادية في تونس مفسحة لهم المجال لالستقطاب وتنظيم حمالت دعوية اضافة 
 إلى الدعوة العلنية على المنابر للجهاد في سوريا.

وجد االرهاب منفذا الختراق البالد وتكوين جماعات مسلحة منهم " كتيبة عقبة بن  ااذ
نافع" ومنتمون لتنظيم الدولة االسالمية الناشطة في المناطق الجبلية، فتم اغتيال المحامي 

كان من أكبر المعارضين الذي  2013فيفري  6والمعارض اليساري شكري بلعيد في 
وكان االغتيال ايضا مصير النائب   2011ل بعد انتخابات الحاكم المتشك لإلتالف

ن مصير النقاد الجذريون إمثلما صرح هشام شرابي ف. و 25محمد البراهمي في  جويلية 
غتيالن إلى تأزم دى هاذان اإلوأغتيال والقمع بصورة دائمة ـالجدد هو الهجوم واإل

 .االوضاع االمنية والسياسية

على  اعتداء)ضرب السياحة التونسية في مقتل للى السياح ع ينهجوماضافة إلى تنفيذ  
المنية ا(. كما تم استهداف المؤسستين متحف باردو في   والهجوم على سياح في سوسة

رهابية عند الاتتوقف التهديدات ولم  الدولة. تفكيكو ا موانهياره إلضعافهما والعسكرية
حاولة السيطرة على مدينة بن قردان الحدودية في مارس بل تجاوز األمر إلى مهذا الحد 
  .مارة الخالفةإ إلقامة 2016

 رهابساهمت بشكل مباشر في تنامي ظاهرة اإل 2013_ 2011ن السلطة بين أالجلي 
لتنظيمات المناهضة للدولة اطالق سراح عناصر خطيرة والسماح بنشاط إمن خالل 

ر التغاضي عن دمغجة وتسفيو لجهاد المسلح المدنية وللقوانين الوضعية والمشرعة ل
دخالالشباب إلى بؤر التوتر  ي ف السالح إلى تونس اضافة إلى التراخي والتساهل وا 



 راقية بنرباحالباحثة اااااااااااااااااااااااااااااااااااله ماااط الاالج   الا"ا  ج اجم حي "ة   ل   ا

         2021أكتوبر                 المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واالنسانية

200 

التعامل مع قضايا االرهاب وهذا يفسر برغبة حركة النهضة االسالمية في الحفاظ على 
 مخزونها االحتياطي في االنتخابات.

ع استغلت االطراف المكبوتة الوض فقد ريالياكان المشهد بعد سقوط نظام بن علي س
ساجد المالمتشددون على  استولىواالنتماء. من جديد اشكاليات الهوية  حالعام لتطر 
ير الذي طال التكف متبعين نهج الكتب والنشريات،وزعوا الخيم الدعوية و  وأقامواومنابرها 

بي وهو من أمثال محمد الطال واألكاديميينالمثقفين  . وأباحوا دماءالمعارضين السياسيين
أحد مؤسسي الجامعة التونسية والمتخصص في التاريخ االسالمي والفيلسوف يوسف 
الصديق والشاعر صغير اوالد حمد والقائمة تطول ) أنظر تاريخ التكفير في تونس، 

وهو ما ساهم في الحد من حرية التفكير والتعبير عن  .الجزء الثاني، لشكري المبخوت(
قصاءبث خطاب الكراهية الرأي و   .اآلخر وا 

غريبة عن خصوصياته ومظاهر ال من التعبيرصدم المجتمع التونسي بأشكال كما   
من على مثال ظهور حركة في .استفزازية للتحرر ال تنسجم مع تركيبته المعتدلة عموما

الساحة وتحديها للعرف االجتماعي لما تحمله من عنف رمزي وهو ما طرح من جديد 
رى ثنائية السفور والحجب فمن ناحية أخو مفهوم الحرية وقضية الجسد واللباس والمظهر 

ظهرت دعوات المتشددين دينيا بضرورة تحجيب النساء باعتبار أجسادهن عورة وجب 
  .الكامل من أخمص القدم إلى شعر رأسهاتكفينها ب

 يةواألمنانفالتا على كل المستويات االجتماعية  يجانف 14ٍالوضع في تونس بعد  شهد
التجربة الديمقراطية على مجتمع انفلت  بانعكاساتوالسياسية، وهو مبرر  واإلعالمية

ع كان الواق وما احدثته الثورة من انفجار للكوامن ،بوي لتوه من عقود من الحكم األ
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إن غياب  .(2021)جدلة،  " هستيريا الغوغاء وسيكزوفرينيا النخب" التونسي تحت وطأة
الوعي السياسي والثقافي والقانوني جعل تونس غير مؤهلة بعد إلى الوصول إلى 

ر االستفادة من الوضع المتوت جاهداالنخب حاولت  بعض ديمقراطية حقيقية خاصة وأن
 . واالنقساماتمن خالل افتعال المؤامرات  والتحريض والدفع إلى االضرابات 

اا   ل   اال    ءر
وكرس المفهوم الشامل للحقوق والحريات  2014فيفري  10صدر الدستور الجديد في 

لفردية اوقد خصص الباب الثاني منه لتفصيل الحريات  .في ابعادها االنسانية والكونية
والحريات العامة وضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية. كما تم تأسيس نظام تشاركي 
يقوم على توزيع النفوذ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان للحيلولة دون 

يطلق عليه البعض النظام النصف او  .بالسلطة وعودة االستبداد من جديد االستفراد
و أيتمتع البرلمان بصالحيات تشريعية ورقابية ومنح الثقة للحكومة  .نظام شبه برلماني

غلب الصالحيات التنفيذية أما رئيس الجمهورية فمنح أ سحبها منها ولرئاسة الحكومة 
شراف على الدفاع واألمن القومي والعالقات الخارجية. وقد تبين تصدع هذا النظام اإل

ن الد أمام انحرافات البرلماني التونسي عالفشل في ادارة الب ألنه كان سبب وهشاشته
افة إلى اض .وعدم التوافق بين مكوناته ما حرم تونس من االستقرار سياسيا اداء مهامه

الصراع الذي تجلي بين رؤوس السلطة. مما أدى في النهاية إلى خلق ازمة هيكلية في 
ن اداء دورها يذية عانقسام وتعطيل تسيير دواليب الدولة وشل عمل السلطة التنفو البالد 

ها ت اضافة الى القرارات التي اتخذاحكومالاسقاط  تم في االدارة وتحقيق التنمية. فقد
من حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان وهو ما خلق وتخوفات  ة سعيدرئيس الجمهوري

 وتجاوزه لصالحيته التي أقرها الدستور. من نتائج الجمع بين السلط  بيد الرئيس
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اشكالية النظام االنتخابي القائم على البواقي اذ يتم توزيع المقاعد في مستوى  اضافة إلى 
د عقبات حأالدوائر على أساس التمثيل النسبي مع االخذ بأكبر البواقي. وهو ما يمثل 

إلى االنهيار حالت االتقدم بالتجربة الديمقراطية فقد نتج عنه تركيبة برلمانية مفتتة ومفككة 
 نهأالبرلمان التونسي في تعميق االزمة اذ  تركيبةالحكم. ساهمت  الداخلي لمنظومة

النتماءات ايس تكر تم و  .فغابت المسائلة وحضرت سياسة الوالءات .مفتقر للكفاءة برلمان
 خيرة حلبة للمعاركجنداتها. كما أضحت الفترة النيابية األأ وخدمة ألطراف خارجية

تباع سلوكيات تمس من ا  لكرامة االنسانية واالعتداء على مكاسبوتصفية الحسابات وا 
اذ  .المرأة التونسية والتشجيع على العنف والتأسيس من جديد للثقافة االبوية الذكورية

 كانا تحت قبة البرلمان. كم من قبل نائبين االعتداء على نائبة بالصفع والركل وقع
ية ونشير الديمقراط إلرساءالبرلمان التونسي مالذا لتحصن الفاسدين وهو ما مثل تحديا 

في هذا المستوى إلى اشكالية الحصانة البرلمانية: فهل هي صك على بياض يسقط 
مام القانون؟ فقد تحول البرلمان إلى حاضن لخارقي القانون والمتنصلين أمبدأ المساواة 

شكال غياب معايير واضحة ودقيقة اذ ينص الدستور من المحاسبة القضائية وقد عمق اإل
ه " ال يمكن اجراء أي تتبع قضائي مدني او جزائي ضد عضو مجلس او ايقافه او أن

إن ما يثير هذه التساؤالت هو  (p. 12 ,2014 ,الدستور التونسي)محاكمته." 
االستراتيجية التي اعتمدها مكتب مجلس النواب برفضه وتجاهله لمطالب رفع الحصانة 

وص يالحظ غياب االنسجام بين نصفواب وجهت اليهم من قبل المؤسسة القضائية. عن ن
ي بل ساهمت فالفساد  الدستور الجديد.اذا فشلت مؤسسات الدولة في مكافحة ظاهرة
ي كل دى إلى تغلغلها فأالتشريع لتجاوز القانون واإلفالت من المسائلة القضائية مما 

 مفاصل الدولة. 
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وهو ما  2011منذ  لف جهات خارجيةخزاب والسياسيون حاالاصطفاف اضافة إلى 
ي راهن بعض السياسيون على الدعم الخارجفاحد التهديدات لالنتقال الديمقراطي.  يمثل

لشأن جنبية للتدخل في اطراف األجلي مع األ تواطؤللتموقع في الحياة السياسية في 
ارجية قائمة سياسية خ ألجنداتد الداخلي التونسي والتأثير عليه للتمهيد الرتهان البال

لذي اتخذته ا الدبلوماسيوهو ما يتناقض والنهج  ة.على سياسة المحاور االقليمية والدولي
   على سيادتها واستقالليتها. والحفاظتونس القائم على التوازن والحياد 

ورة ثمن ناحية أخرى تم تكريس الديمقراطية المحلية استئناسا بالتجربة الفرنسية بعد ال
التي أرست مصطلح االقاليم فتم التأسيس لالمركزية الترابية متكونة من بلديات وجهات 

وقد رأى البعض أن ال معنى" لسلطة محلية في دستور دولة موحدة تقوم على  .وأقاليم
 .(149، صفحة 2013)جنيح، مبدأ السيادة الشعبية التي ال تتجزأ وعلى وحدة القانون" 

نموي. ختالل التنه تم االنحراف بهذا المسار الجديد الذي كان هدفه تعديل اإلأخاصة و 
عميق وتالتداين  ضافية على كاهل الدولة من خاللإعباء أ الالمركزية تمثل  فأضحت

ضافة إلى تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية التجاوزات. فقد إ. هذا االقتصاديةزمة األ
البلديات في ملفات فساد في مجال الصفقات العمومية وا هدار المال العام  تورطت

طر القانونية المالئمة وخلو المجلة والتفويت في أراضي الدولة للخواص أمام غياب األ
 الجزائية من اآلليات الناجعة للتصدي للفساد.

اال جيناةلإاا ب  ال ء 
اركي من نظام رئاسي الى نظام تش تغيير نظام الحكم في تونس،كما سبق وذكرنا فقد تم 

تقاسم النفوذ بين عدة أطراف تحت مبدأ الفصل بين السلط والتوازن اعلىايقوم مزدوج
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الحد  ن ذلكدف مهفال.ابينها حتى ال يتسنى لرئيس الجمهورية االستحواذ على السلطة
تبد سللقضاء على االبوية القديمة التي يامن نفوذ رئيس الجمهورية على مفاصل الدولة

رامي عبرت عنه امال ق من خاللها بالرأي وبذلك اصبح الرئيس موظفا في الدولة وهو ما
  .بقولها:" كبير موظفي الدولة الحديثة"

مؤسس  السبسي الباجي فائد قدم 2014لكن بعد فوزه في االنتخابات الرئاسية سنة 
ذت اجي غالمنقذ للشعب الذي يعيش حالة من النوست كاألبنفسه  حزب نداء تونس

فترة من ال ن الرئيس الجديد انبعثأالحلم باستنساخ التجربة البورقبية من جديد باعتبار 
ناحية أخرى  من. كرازماتيكية تحاكي في سماتها شخصية بورقيبة ةشخصيالقديمة وهو 

لعائلة من خالل فرض نجله حافظ قايد السبسي على للمحنا محاولة توريث الحكم 
ستغلين م اولة أفراد ينتمون إلى النظام السابق الستعادة السلطةالساحة السياسية، ومح

حزب دى في النهاية إلى انهيار الأوهو ما  تردي األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية
 الحاكم " نداء تونس " الذي كان من شأنه اي يحدث توازنا سياسيا في البالد.

زمة إلى جانب األف  2021تضافرت عدة عوامل لينفجر الوضع في تونس سنة 
 نعالسلطة  مام عجزأعرفت االوضاع الصحية تدهورا فقد االقتصادية والسياسية 
فمثل هذا الفشل انعكاسا للصراع بين  .دارة االزمةإفي  وفشلهامواجهة جائحة كورونا 

اع ن القطأاضافة إلى  .ل الصالحياتو الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان والنزاع ح
يات عن المستشف فعجزت .نقصا في الموارد المالية والبشرية يشهدالعمومي  الصحي

 نالنقص الحاد في التزود باالكسجيو  الكوفيد استيعاب االعداد المتزايدة من مرضى
لمنظومة انهيار ا وا عالنمما ادى إلى ارتفاع نسبة الوفيات  .حاتاعجزها عن توفير اللقو 
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نظام السياسي الممزق وصعدت الصراع بين . عرت االزمة الصحية وهن الالصحية
 اقطاب السلطة.

ي خلق فعوامل التداعي و قصور الدولة عن تلبية االحتياجات الدنيا للمواطن ساهمت 
حساس احباط عام حالة  بالنقمة الجماعية على االحزاب باعتبارها حاضن للرداءة وا 

تعويضات ة المطالبة بالوقد اعتبرت دعوات حركة النهض .والفساد والفوضى والتقسيمات
. 2021جويلية  25حتجاجات ا الندالعفي فترة حرجة تمر بها تونس محركا أساسيا 

 80عمل البرلمان وحل الحكومة استنادا إلى تأويله للفصل  قيس سعيد جمد الرئيسف
هذا التأويل الذي خلق جدال بين من اعتبره منعرج انقالبي على الشرعية  ،من الدستور
تبره تصحيح لمسار الديمقراطية. إن المشهد السياسي الحالي يتسم بالضبابية وبين من اع

زب مام بوادر انهيار حأوالقتامة. لم تتبين بعد معالم المرحلة السياسية القادمة خاصة 
وتقلص شعبيته ورمزيته مقابل  2011قوى في تونس منذ سالمي الحزب األالنهضة اإل

    .صالحياتبكل الواستأثر والبرلمان  الحكومةسقط أتزايد شعبية رئيس الجمهورية الذي 

ي ن فئات شعبية واسعة أضحت تعتبره حامأ إذ فهل يمكن الحديث عن أبوية " قيسية "؟
للسيادة واالستقرار وهذا ما يالحظ من بعض  يمثل رمزا الذي الحمى أو األب المنقذ

أخر النضج ة القانونية وتغياب الثقاف في ظل السلوكيات الشعبية التي تحكمها العاطفة
ي الوعي ف والمواطنةد مفهوم الديمقراطية علم يرسخ بف .السياسي وضبابية المفاهيم

 سؤوليتهمكامل  بأداءسة ملزم ئافالرئيس  في نهاية األمر موظف في مؤسسة الر  .الجمعي
 يبحاجة إلى التخلص من الفكر الخطاب فإننا" لذلك القانونية والدستورية أمام الشعب.
غسل الكلمات من اصدائها االبوية المصمة، إلى ابتكار و ومن دكتاتورية الصرف والنحو 
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رابي، )ش(" ةالمستحدث واألبويةمعان جديدة ومفاهيم جديدة تخرجنا من الوعي االبوي ) 
 حر.للفكر الا سلتحقيق وعي مغاير وصياغة مفاهيم جديدة تأسي (15، صفحة 1993

ااس اا يي   االخا جامناالجف  .3
أمام فشل النظام السياسي الجديد من الضروري البحث عن استراتيجيات لتجاوز االزمة 

تعديل الدستور الجديد الذي حمل في مضمونه تصورات صدمت لعل أهمها هو 
لنظام غيير ابت وذلك .الواقع التونسي إلشكاليات ابالممارسات السياسية وعدم استيعابه

ة فشله في التسيير والتقدم نحو التأسيس لديمقراطي لىالسياسي الحالي الذي برهن ع
سن في ظرفية انفعالية مردها اضعاف مؤسسة الرئاسة لما تحمله صورتها فقد  حقيقة.

 م واحتكار المجال السياسي.كمن استبداد وانفراد بالح

ال يمكن  نهألالتمثيل النسبي  مالقانون االنتخابي خاصة نظااضافة إلى ضرورة تعديل 
عن  بمنءحزاب الحاكمة وتجعل األ .ن ينجح في ارساء حكومة قوية ومنسجمةأ

المحاسبة، كما تتحول هذه البقايا إلى وسيلة ضغط وابتزاز لدفع الحزب االول إلى تقديم 
 تحرمه من انجاز مشروعه االنتخابي. الفاتحترضيات وتنازالت لعقد ت

لية االنتخابية للحد من التجاوزات التي شهدتها الدورات السابقة ومنها مراقبة العمايضا  
و استغاللهم في الحمالت أبمقابل مادي  المحدوداصوات الناخبين ذوي الدخل  شراء

الترشح  عاييرموتعديل  .وهو طبعا يتناقض ومبدأي الشفافية وتكافئ الفرص االنتخابية
ى من المستوى التعليمي ونظافة السجل مثل الحد االدن جديدة من خالل وضع شروط

رساءالعدلي تركة لجأ االحزاب إلى تكوين ائتالفات وقوائم مشتنظام العتبة االنتخابي ل . وا 
مجهولة لارقابة صارمة على التمويالت المشبوهة  . ووضعوالقضاء على التشتت الحزبي
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حزاب األسخرها الجمعيات التي ت ومراقبةخالل الفترة االنتخابية  لألحزابالمصدر 
 وحلها. خارجية ألطرافاالحزاب الموالية  ومعاقبة

ؤية الستقرار السياسي وترسيخ ر زيادة لما قيل فإنه من الضروري العمل على تحقيق ا
ران فالفقر والبطالة وغياب االستثمار يعتب االجتماعيةالعدالة  قائمة على مبدأ اقتصادية

الدولة في  تفعيل دورو  .العادلة بين الجهات للتنمية لبرمجةوا الديمقراطيةمعيقان لمسار 
التأكيد على مبدأ العدالة الجبائية ومراجعات االستراتيجيات الخاطئة و الدورة االقتصادية 

الشركات الوهمية مثل شركات البيئة  انشاء التي انتهجتها الحكومات السابقة مثال
عوانها رواتب أ ى يتقاضو  به.شاط تقوم والغراسة والبستنة التي ليس لها سند قانوني وال ن

ومنح دون القيام بأي وظيفة والوقوف على التوظيف العشوائي وفائض العمالة الغير 
 قيل هي الصرامة هم من كل ماالدولة الديمقراطية. واأل ومبادئمجدي وهو ما يتناقض 

  ومراجعة استراتيجيات مكافحة الفساد.  في تطبيق القانون 

مكاسب الموروثة عن المشروع البورقيبي في مجاالت الصحة الكتفاء باالكما  ال يجب 
رساءوالتعليم  العمل على من خالل  المرأة وتدعيم حقوق اصالحات وطنية جذرية  وا 

 فحقوق االنسان واحدة وغير قابلة للتجزئة .ترسيخ المساواة في دولة القانون والمواطنة
قوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون "المواطنون والمواطنات متساوون في الحوألن 
محاربة العقلية االبوية التي ال تزال راسخة في عمق و (2014 ,الدستور التونسي) تمييز"

رتفاعا في قع يشهد اامن و  ة المرأةغير كافية لحماي الحالية المجتمع التونسي. فالقوانين
 (. اوجسديا واقتصاديا وجنسي نسب العنف ضدها) نفسيا

اخ  مال:
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قية في ارساء ديمقراطية حقي بعد بعد عشر سنوات من سقوط بن علي لم تنجح تونس 
ية مستوى حرية التعبير وحر التي شملت التحوالت فقد اقتصر األمر على مجموعة من 

لمطالب اذريع في االيفاء بأهم الفشل ال . مقابلضافة إلى الحريات السياسيةإعالم اإل
 .الشعبية وهي الكرامة االنسانية في ظل تنامي الفساد والظلم وتغللهما في مفاصل الدولة

 واالجتماعية بالنزاعات واالنقسامات.زمة االقتصادية عمق الحكام الجدد األ وقد

وية ق بإرادةال إلن يتحقق المأمول و  .إن طريق تونس نحو الديمقراطية طويل وعسير 
هوض تكريس كل اآلليات الممكنة للنو  ير للخروج من هذا النفق المظلموحقيقة نحو التغي

ناخ المؤمنة بالمصلحة الوطنية. وتوفير المو طراف الفاعلة جهود كل األ وتضافر والتنمية
بوية اجتثاث جذور اال. و المالئم لترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة والتعايش السلمي

مشروع بناء الدولة الوطنية بعيدا عن االمالءات تمام إلالمترسخة في الوعي الجمعي 
 خالت الخارجية.  دوالت
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Abstract الملخص 

 
 

السودان جنوبانفصال  في الجوار دول دور   

The role of neighboring countries in the secession of South Sudan 
 

 *1 عزيزة بن جميلد. 

 )الجزائر( عنابة –جامعة باجي مختار 1

 
 

  

قبـل انفصـال  -السـودان كان
 من واإلفريقية العربيةأكبـر الـدول  -الجنـوب

ملیوني أكثر من  حیث المساحة التي تبلغ
 ،حدود مشتركة مـع تسـع دول مربع، وله كیلومتر

 115یتكلمون  ،قبیلة 600 یتـوزع سـكانه علـى
القبائـل  ي هذهلغة ولهجة محلیـة، یـتحكم ف

ـي ف. وأمـراء وسالطین شیوخمـن  محلیون زعمـاء 
 700 حـین تبلـغ مسـاحة جنـوب السـودان حـوالي

مــن   %28 نسـبةل ما يشك ،مربـع كیلومترألـف 
، ولــه حــدود مشــتركة ككل مســاحة الســودان

وتنقســم قبائلــه إلــى ، خمس دول مجاورة مــع
تتــداخل مــع دول الجــوار  ،ثــالث مجموعــات

 كبیرا.تداخال 
، االنفصال، السودانالكلمات المفتاحية: 

جنوب ، الحرب األهلية، الدولة الوطنية
 .السودان

 

  Before the secession of the south, Sudan 

was the largest Arab and African country 

in terms of its area of more than two 

million square kilometers having 

common borders with nine countries. Its 

population is distributed over 600 tribes, 

speaking 115 local languages and 

dialects. These tribes are controlled by 

local chiefs, including sheikhs, sultans, 

and emirs. The area of South Sudan is 

about 700,000 square kilometers, which 

constitutes 28% of the area of Sudan as a 

whole having common borders with five 

neighboring countries. Moreover, its 

tribes are divided into three groups, with 

large neighboring countries overlapping 

greatly with them. 
 

Keywords : Sudan, secession, nation-

state, civil war, South Sudan. 
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 مقدمة: 
ظلت مسألة الجنوب تمثل أكبر تحد للنظم الوطنية التي تعاقبت على الحكم في     

السودان، إذ لم يستطع أي منها وضع حد للصراع العرقي المستمر ألكثر من أربعين 
م مصغرة إلفريقيا، نظرا التساع حجسنة. حيث يوصف المجتمع السوداني بأنه صورة 

التنوعات اإلثنية فيه على شاكلة التنوعات الموجودة في القارة اإلفريقية، إذ تظهر دراسة 
التاريخ السياسي واالجتماعي للسودان، أن اتساع مساحته وغنى موارده فضال عن تنوعه 

فارقة لمهاجرين األالمناخي والنباتي قد شكل عبر التاريخ عامل جذب ألعداد كبيرة من ا
إلى ذلك  ضف ،والعرب والمسلمين لالستقرار فيه، ومن ثمة االندماج بمكانة األصليين

رير تقدول مختلفة، مما يشير إلى صعوبة امتالك السودان لحدود مشتركة مع تسع 
سياسة خارجية ثابتة ومستقرة للتعامل مع هذه الدول، نظرا لحجم التقاطعات اإلثنية 

رقية تدخل هذه الدول لتأجيج النزاعات العمنه السياسية وتباين المصالح، و واالختالفات 
 . )العراقي( داخل السودان

 اآلتية:    ة الرئيسيةطرح اإلشكالينعلى ما تقدم  بناء      
وب جنفي ماهي الوسائل التي استخدمتها دول الجوار لتأجیج النزاعات اإلثنية * 

 ؟نيةعلى وحدة الدولة السودا وكیف أثرتالسودان؟ 
     :إلىفي محورين سنتطرق هذه اإلشكالية، إجابة على 

                                       . السوداني وسائل دعم الجماعات اإلثنية من طرف دول الجواراألول:  حورالم
أمثلة عن دور بعض الدول المجاورة في تذكية النزاعات اإلثنية  الثاني: حورالم

 بجنوب السودان.
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 . السوداني األول: وسائل دعم الجماعات اإلثنية من طرف دول الجوار حورالم
لعل التدخل في الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةون الداخلية عن طريا دعم األقليات المتمردة واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقبال       

التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمها دول الجوار  طرق أبرز ال عناصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرها وتدريبهم وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤليحهم، يعد من
 ، وفي ما1الجغرافي لتذكية النزاعات اإلقليمية في الدول التي تشؤؤهد اضؤؤطرابات داخلية

ل في أهم الوسؤؤؤؤائل التي تعتمدها دول من  الجوار في تحريك اإلثنيات يلي سؤؤؤؤوف نفصؤؤؤؤم
 .يراأقلها تأثيرا إلى األكثر تأث

 .: وسائل الدعم اإلعالميأوال
لم تغفل بعض دول الجوار عن أهمية التأثير اإلعالمي، من خالل شؤؤؤن حروب        

خضؤؤؤؤؤؤاعهم لنم   الدعاية واسؤؤؤؤؤؤتخدام وسؤؤؤؤؤؤائل اإلعالم الموجه، لتزييف وعي المواطنين وا 
فقاده  من التفكير الضيا، الذي يةدي بالنتيجة إلى تقسيم الصفوف الداخلية للمجتمع، وا 

إثارة النعرات العرقية والطائفية، وتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤخيم األخطاء لتوازنه االجتماعي والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي، ب
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية المرتكبة بحا بعض الجماعات. وعادة ما تنجح وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل الدعاية والغزو 

 الثقافي الموجهة من قبل دول الجوار، حينما تتوفر بعض األجواء المالئمة مثل:
أو  اعاتإتباع النظم السؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤية للممارسؤؤؤؤؤؤات القسؤؤؤؤؤؤرية في تعاملها مع بعض الجم -1

األقليات، ومنعها من ممارسؤؤؤؤؤة بعض أوجه حقوقها، األمر الذي يخلا حالة من التذمر 
والسؤؤؤؤخ ، وفيما بعد الرضؤؤؤؤو  الطوعي للدعاية المضؤؤؤؤادة، التي تركز على إبراز عيوب 

 النظام وأخطائه.

                                                 

اركة يتمثل في قيام الدولة بمش ي، الذغیر المباشرإرهاب الدولة وهو ما يطلا عليه بعض الفقهاء  1 
أو تشجيع أو تحريض أو التستر على، أو إيواء أو تقديم العون والمساعدة واإلمداد إلى جماعات 

تسهيل تواجدهم على أراضيها، أو تغاضيها عن = أو و غير نظامية أو عصابات مسلحة،نظامية أ
ل، بدون )واص وتخريب ضد رعايا وممتلكات دولة أخرى  أنشطتهم التي ترمي إلى القيام بأعمال عنف

 .(103تاريخ نشر، صفحة 
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ضعف إمكانات الرد اإلعالمي والتوعية الوطنية المضادة، التي يمكنها التوغل في  -2
 لمجتمع.صفوف ا

ومن العوامل المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة كذلك على نجاح الدعاية المضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة توزع األقليات بين  -3
دولتين أو أكثر، كما هو الحال مع القبائل النيلية في جنوب السؤؤؤودان، والقبائل الزنجية 
في موريتانيا والسنغال في حربها الدعائية ضد موريتانيا، حيث استثمرت السنغال وجود 

ة لتركز في أساليبها الدعائية على مفردات مثيرة للشقاق والتنافر، من الجماعات الزنجي
قبيل التركيز على سيطرة العنصر العربي على مقاليد السلطة، واتهامه بإتباع سياسات 
عنصؤؤؤرية، كاإلبعاد من المشؤؤؤاركة السؤؤؤياسؤؤؤية والتهميل االجتماعي للجماعات الزنجية، 

ي صية الزنجية، بالتركيز على الوجه العربفضال عن سياساته الرامية إلى محو الخصو 
لموريتانيا، وتعميا انضمامها إلى الصف العربي. وقد ترافقت هذه الحمالت اإلعالمية 
والدعائية مع إجراءات عملية اتخذتها السؤؤؤؤؤؤؤؤؤنغال، إليواء بعض التنظيمات السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤية 

 للجماعات الزنجية المعارضة للحكومة الموريتانية.
وجه ضؤؤؤؤد السؤؤؤؤودان، تحاول الدول اإلقليمية تصؤؤؤؤوير التوجهات في إعالمها الم    

القومية واإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمية للحكومة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودانية، ومحاوالتها الرامية إلى تثبيت الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعة 
اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمية في أنحاء السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان، أنها تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل تجاوزا على حقوق بعض الجماعات 

عزاوي، )ال الثقافيالمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحية الموجودة في الجنوب، األمر الذي يهدد وجودها وتكوينها 
 .(122-121، الصفحات 2003
 : وسائل الدعم السياسي.اثاني
في قيام بعض دول الجوار بتبني المطالب التي تنادي بها قيادات التي تتمثل       

األقليات، عبر االتصال المباشر بتلك القيادات وتوفير الضمانات  بعض الجماعات أو
التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدها على التمرد أو افتعال األزمات، مثل القيام بإيواء تلك القيادات وفتح 
مكاتب دائمة لها، وضؤؤمان حمايتها ودعمها ماليا، لتمكينها من أداء مهمتها في زعزعة 

لرأي العام ا وجيهم باالتصاالت الالزمة لتالقياأمن واستقرار بعض األقطار، فضال عن 
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المحلي داخل الدولة صؤؤؤاحبة المشؤؤؤكلة، وشؤؤؤن حملة سؤؤؤياسؤؤؤية وا عالمية مةيدة لتوجهات 
ومطؤؤالؤؤب األقليؤؤات المتمردة، هؤؤدفهؤؤا التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهير ببعض النظم واتهؤؤامهؤؤا بؤؤانتهؤؤاك حقوق 

ك مع ذلاإلنسؤؤؤؤان، واضؤؤؤؤطهاد الجماعات أو األقليات المتواجدة في مجتمعاتها. ويترافا 
ية، في المحافل اإلقليمية والدول جماعات اإلثنيةقيام بعض دول الجوار بتبني مطالب ال

السيما إذا كانت تلك األقليات تشكل امتدادا إثنيا لدولة الجوار، وغالبا ما تتحد مطالب 
األقليات بمطالب بعض دول الجوار الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بتعديل الحدود الدولية، حتى يتاح لتلك 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االنضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمام إلى دولة الجوار التي تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركها قوميتها أو دينها، مثلما األقليات فر 
حصؤؤؤل في الصؤؤؤراع السؤؤؤنغالي الموريتاني، حيث برزت السؤؤؤنغال كمثال عن الدور الذي 
تقوم به دول الجوار في تبني المطالب السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤية للجماعات أو األقليات، أين قامت 

 ريتانيا، وذلك من خالل فتح مكتببدعم المطالب السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤية لمقليات الزنجية في مو 
حرير "الجبهة اإلفريقية لت لجبهة سؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤية معارضؤؤؤؤؤة للنظام السؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤي الموريتاني، هي

قامة دولة على الضؤؤؤفة  موريتانيا"، وتبني مطالبها الخاصؤؤؤة باالنفصؤؤؤال عن موريتانيا، وا 
نما اتجهت للقيام ب ملة حالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمالية لنهر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنغال. ولم تكتف السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنغال بهذا األمر وا 

سؤؤؤياسؤؤؤية وا عالمية على المسؤؤؤتوى الرسؤؤؤمي وغير الرسؤؤؤمي للتشؤؤؤهير بالنظام الموريتاني، 
واتهامه بإتباع سؤؤؤؤياسؤؤؤؤة التفرقة العنصؤؤؤؤرية والتمييز ضؤؤؤؤد الجماعات الزنجية، في ميدان 
المشاركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لحساب العناصر العربية المالكة لعناصر 

 .(119-117، الصفحات 2003)العزاوي،  القوة والنفوذ
 : وسائل الدعم العسكري.اثالث
تبرز هذه الوسؤؤؤؤائل في أوقات األزمات والخالفات السؤؤؤؤياسؤؤؤؤية الحادة بين الدول     

المتجاورة، فعادة ما تلجأ بعض دول الجوار إلى تقديم الدعم العسؤؤؤؤؤؤكري المباشؤؤؤؤؤؤر وغير 
المباشؤؤر للحركات االنفصؤؤالية، بهدف مسؤؤاعدتها في الضؤؤغ  على النظام السؤؤياسؤؤي في 

المجاورة والحركات االنفصؤؤالية الرغبة المشؤؤتركة  الدولة المجاورة، وعادة ما تجمع الدول
في تشكيل تيار سياسي ضاغ  ضد الدولة المعنية بالمشكلة، إال أن األهداف عادة ما 
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تكون متباينة، ففي الوقت الذي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعى الحركات االنفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالية إلى اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام القوة 
إن الدعم صة، فالعسكرية، إلجبار النظام السياسي على االستجابة لبعض مطالبها الخا

العسكري الذي تقدمه بعض دول الجوار لتلك األقليات، إنما يهدف بالدرجة األولى إلى 
ممارسؤؤؤؤة الضؤؤؤؤغ  على الدولة المعنية لتحقيا بعض المكاسؤؤؤؤب السؤؤؤؤياسؤؤؤؤية، سؤؤؤؤواء على 
الصؤؤؤؤؤؤؤعيد الداخلي )إسؤؤؤؤؤؤؤقاس النظام السؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤي لدولة الجوار، إنهاك قدراتها العسؤؤؤؤؤؤؤكرية 

ا بحماية األمن الداخلي(، أو على الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيد الخارجي وارتباس وتحويلها لمهمات تتعل
زاوي، )الع ذلك بتطلعات دول الجوار إلى أن تتبوأ مكانة إقليمية على حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب جيرانها

 .(119، صفحة 2003
تقديم األسؤؤؤؤلحة والمعدات والخبرة العسؤؤؤؤكرية في ميدان  يشؤؤؤؤمل الدعم العسؤؤؤؤكري     

الرصؤؤؤد والمتابعة والتجسؤؤؤل، وكذلك فتح معسؤؤؤكرات خاصؤؤؤة في الدول المجاورة لتدريب 
العناصر المتمردة على حرب العصابات، تمهيدا إلشراكها في الحروب األهلية، فضال 

والمعدات واألجهزة  عن منح قيادات التمرد مسؤؤاعدات مالية، تمكنها من شؤؤراء األسؤؤلحة
المسؤاعدة على إدامة التمرد، والسؤماح لها باسؤتخدام الحدود المشؤتركة كقواعد لالنطالق 
في عملياتها العسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكرية، أو كمعبر لدخول األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحة التي تحتاجها هذه الجماعات 
المحاربة، مما قد يةدي بالدولة التي تعاني من التمرد، إلى شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن هجمات إلى داخل 

، 2003)الغفار،  الداعمة لهذه الجماعات، باسؤؤؤؤتخدام حا المطاردة السؤؤؤؤاخنةدولة الجوار 
 . (221صفحة 
في منطقة القرن اإلفريقي، البد من اإلشؤؤؤؤؤارة إلى الدعم الذي قدمته أثيوبيا لحركة       

التمرد في جنوب السؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان، عبر األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحة والمعدات والخبراء ومعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤكرات التدريب، 
والمسؤؤؤؤؤؤاهمة المباشؤؤؤؤؤؤرة لبعض وحدات الجيل األثيوبي في القتال إلى جانب المتمردين، 

ول أن الدعم األثيوبي في القتال إلى جانب المتمردين، قد وفي اآلونة األخيرة يمكن الق
اتحد مع الدعم المقدم من طرف كل من أوغندا وأرتيريا، حيث تهدف هذه الدول من 
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 قاس النظام السؤؤؤياسؤؤؤي في هذا البلددعمها المباشؤؤؤر لحركة التمرد في السؤؤؤودان، إلى إسؤؤؤ
 .(121-120الصفحات ، 2003)العزاوي، 

أمثلــة عن دور بعا الــدول المجــاورة في تــذكيــة النزاعــات اإلثنيــة                                           الثــاني:  حورالم
 .بجنوب السودان

مختلف وسؤؤؤؤؤؤائل الدعم التي تمنحها دول الجوار  بشؤؤؤؤؤؤأن تطبيقا لما تقدم شؤؤؤؤؤؤرحه
ذلك على ما حدث في جنوب السؤؤؤودان من يتم إسؤؤؤقاس ، سؤؤؤلمقليات وللجماعات اإلثنية

جؤؤدر طرحؤؤه قبؤؤل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةال الؤؤذي يإال أن  دعم الؤؤدول المجؤؤاورة للنزاع العرقي هنؤؤاك. 
هل يشكل تقديم دولة أو أكثر العون العسكري أو المالي هذه األمثلة، هو: في  الخوض

  التي تنشلة أو اللوجستي لجماعات غير نظامية، مساهمة في هجوم مسلح ضد الدو 
 هذه الجماعات غير النظامية في مواجهتها؟

بالنسؤؤبة لممارسؤؤة الدول، فإن تقديم السؤؤالح والدعم المالي واللوجسؤؤتي ال يعتبر 
بشؤؤكل عام هجوما مسؤؤلحا أو عسؤؤكريا لغايات الدفاع عن النفل، ففي مناسؤؤبات مختلفة 

لجماعات غير أعلنت الدول أنها ال تجعل من تقديم معونة عسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكرية أو لوجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتية 
، الصؤؤؤفحات 2004)الموسؤؤؤى،  نظامية، أسؤؤؤاسؤؤؤا يصؤؤؤلح بذاته لتوافر شؤؤؤروس الهجوم المسؤؤؤلح

88-90)  . 
تأسؤؤؤؤؤؤؤؤيسؤؤؤؤؤؤؤؤا على ما تقدم، فإنه لتحديد ما إذا كان النزاع المسؤؤؤؤؤؤؤؤلح الداخلي قد تم     

لون ي النزاع المسؤؤلح الداخلي يقاتتدويله، البد من معرفة ما إذا كان بعض المشؤؤاركين ف
إلى الدولة التي تقدم المسؤؤاعدات  لمصؤؤلحة دولة أخرى، أي أن أعمال المتمردين تنسؤؤب

 لهم، أو ما يسمى "بالسيطرة الفعالة"، التي ال تتحقا إال بتوفر ثالثة شروس هي:
من الضؤؤؤؤؤروري التحقا ما إذا كانت التعليمات المتعلقة بارتكاب ذلك الفعل بعينه،  أوال:

قد صؤؤؤدرت عن تلك الدولة. أي إثبات ما إذا كان الفعل غير المشؤؤؤروع أقر عالنية، أو 
 بأثر رجعي من جانب الدولة التي تقدم المساعدات.
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ضؤؤع ه عسؤؤكرية تخالبد أن تتسؤؤم سؤؤيطرة الدولة على قوات مسؤؤلحة أو وحدات شؤؤب ثانيا:
لها بطابع كلي، أي يجب أن تتضؤؤؤمن أكثر من مجرد اإلمداد بالمسؤؤؤاعدة العسؤؤؤكرية أو 
المعدات العسؤكرية أو التدريب العسؤكري، أي أن يكون للدولة دور في تنظيم أو تنسؤيا 
أو تخطي  األعمال العسؤؤؤؤكرية التي تقوم بها الجماعات العسؤؤؤؤكرية المتمردة، باإلضؤؤؤؤافة 

يب وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤليح تلك الجماعة أو إمدادها بالدعم العملياتي، ولكنه ال يمتد إلى تمويل وتدر 
 ليشمل إصدار أوامر محددة من جانب الدولة، أو توجيهها لكل عملية فردية.

 استيعاب بعض األفراد في أجهزة الدولة بسبب سلوكهم الفعلي داخل بنية الدولة. ثالثا:
كن أن يةدي إلى تدويل النزاع، الذي أي أن مجرد الدعم المقدم للمتمردين ال يم    

يبقى نزاعا مسؤؤؤؤؤؤلحا داخليا إال إذا ثبتت "السؤؤؤؤؤؤيطرة الكلية"، فال يكفي بالنسؤؤؤؤؤؤبة للمتمردين 
مجرد تلقيهم مسؤؤؤؤؤؤاعدة مالية أو حتى عسؤؤؤؤؤؤكرية من دولة ما إلثبات الوكالة )وكالء عن 

 .    (226-223، الصفحات 2004)ج.ستيوارت،  الدولة المتدخلة بتقديم المساعدة(
 : الدور األثیوبي.أوال
شؤؤكلت مسؤؤألة التمرد في الجنوب السؤؤوداني والدعم األثيوبي المتواصؤؤل لها أهم     

أسؤؤؤؤؤباب التوتر في العالقات بين البلدين، حيث سؤؤؤؤؤعت أثيوبيا إلى دعم حركة "األنيانيا" 
االنفصؤؤالية، فقدمت لها الدعم المالي والعسؤؤكري والسؤؤياسؤؤي، وفتحت أراضؤؤيها أمام تلك 

اكتساب  أثيوبية ترمي إلى استراتيجيةوداني، في إطار الحركة لتهديد األمن الوطني الس
موقع نفوذ إقليمي متميز على حسؤؤؤؤؤاب السؤؤؤؤؤودان، ومنعه من القيام بدور فاعل في دعم 
نضال الشعب األريتيري، الذي كان يسعى آنذاك للحصول على استقالله من االحتالل 

هؤؤة التحرير األثيوبي، فمن المعروف أن السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان قؤؤدم مختلف أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤؤال الؤؤدعم لجب
وهبان، ) األريتيرية، وفتح لها أراضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيه لالنطالق في عملياتها ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد القوات األثيوبية

 .(186، صفحة 2001
بداية السؤؤؤؤؤؤؤبعينات، تحسؤؤؤؤؤؤؤنت العالقات السؤؤؤؤؤؤؤودانية األثيوبية ضؤؤؤؤؤؤؤمن معادلة مع     

سؤؤؤؤياسؤؤؤؤية قامت في حينها على وقف الدعم السؤؤؤؤوداني لجبهة التحرير األريتيرية، مقابل 
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وقف دعم نشؤؤؤاس الحركات االنفصؤؤؤالية في جنوبي السؤؤؤودان، ولكن ذلك التحسؤؤؤن لم يدم 
مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلة القوميات، والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع  طويال إذ سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرعان ما أدى العنف في الجنوب و تفجر

الداخلي على السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة في أثيوبيا ذاتها إلى تردي العالقات بين البلدين مرة أخرى، إذ 
المتبادلة بين البلدين، فاتجهت أثيوبيا إلى تنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  دعمها  تجددت األعمال العدائية

العسكري والسياسي واإلعالمي لحركة التمرد في الجنوب، السيما مع وصول "منغستو 
، أين وجد زعيم التمرد في الجنوب 1974يال ميرييام" إلى السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة في أثيوبيا عام ه

السؤؤؤؤؤؤوداني "جون قرنا" في أثيوبيا مصؤؤؤؤؤؤدرا من أهم مصؤؤؤؤؤؤادر الدعم لحركته، فقدمت له 
الصفحات ، 2003)العزاوي،  األرض التي ينطلا منها في نشاطه الدبلوماسي و اإلعالمي

305-307). 
، ودخول القرن األفريقي مرحلة من 1991مع سؤؤؤؤقوس نظام منغسؤؤؤؤتو في مارل    

الفوضؤؤؤؤؤؤؤؤى السؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤية إثر تصؤؤؤؤؤؤؤؤاعد موجة الحروب األهلية، أخذت العالقات األثيوبية 
السؤؤؤؤودانية تشؤؤؤؤهد نوعا من التحسؤؤؤؤن مع مجيء "ميلل زيناوي" إلى السؤؤؤؤلطة في أثيوبيا، 

معسؤؤؤؤؤؤؤكرات متمردي جنوب السؤؤؤؤؤؤؤودان، حيث سؤؤؤؤؤؤؤعى الطرفان إلى وقيامه آنذاك بإغالق 
وقف الدعم المتبادل لحركات التمرد في كل منهما، واتجها إلى توقيع اتفاقات مشؤؤؤؤؤؤتركة 
حول المسؤائل األمنية والعسؤكرية والسؤياسؤية، وشؤةون الالجئين. غير أنه مع مطلع عام 

إعطاء بعد أن بدأت أثيوبيا بأخذت العالقات بين الجانبين بالتوتر مرة األخرى،  1994
الحكومة السؤؤؤودانية إشؤؤؤارات حول ضؤؤؤرورة التوقف عن تصؤؤؤدير أفكارها العقائدية الرامية 
إلى زعزعة االسؤتقرار السؤياسؤي في أثيوبيا، وقد جاءت محاولة اغتيال الرئيل المصؤري 

، لتشكل نقطة مهمة في 1995حسني مبارك خالل القمة األفريقية في أديل أبابا تموز
تدهور العالقات بين الجانبين، إذ وجهت أثيوبيا على إثرها إتهاما صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريحا للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان 
لدعم اإلرهاب ومسؤؤؤؤؤؤؤؤاندة الجماعات اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤالمية المتطرفة، ونجم عن هذا الحادث قطع 
العالقات الدبلوماسية وتصعيد في المواقف السياسية، إذ قامت أثيوبيا برفع شكوى إلى 

قرارا يدين السؤؤودان لدعمه  1996في كانون الثاني  مجلل األمن الدولي، الذي أصؤؤدر
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، الصؤؤؤؤؤؤفحات 2003)العزاوي،  اإلرهاب، ويطالبه بتسؤؤؤؤؤؤليم المسؤؤؤؤؤؤةولين عن محاولة االغتيال
307-308) . 
 : الدور األوغندي.اثاني
لم تكن أوغندا بعيدة هي األخرى عن اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتغالل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤألة الجنوب للتدخل في     

الشؤؤؤؤؤؤأن السؤؤؤؤؤؤوداني، فقد شؤؤؤؤؤؤكل التداخل القبلي على جانبي الحدود المشؤؤؤؤؤؤتركة للبلدين و 
ي التعؤاوني ف طؤابعالمصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالح، دافعؤا مةثرا في تغليؤب طؤابع الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع على التبؤاين 

 تعطيل الحركة السؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤية اإلقليميةالعالقات السؤؤؤؤؤودانية األوغندية، وفي إطار سؤؤؤؤؤعيها ل
للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان، عملؤؤت أوغنؤؤدا على تغؤؤذيؤؤة و دعم حركؤؤة التمرد في الجنوب، بؤؤالتوافا مع 
بعض القوى اإلقليميؤؤؤة األخرى المعؤؤؤاديؤؤؤة للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان، وفي مقؤؤؤدمتهؤؤؤا أثيوبيؤؤؤا و الكيؤؤؤان 
الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيوني، فقدمت ومنذ عهد الرئيل "ميلتون أبوتي" الكثير من التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيالت إلى 

، وقؤؤد أخؤؤذت وتيرة الؤؤدعم األوغنؤؤدي 1963يؤؤا االنفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليؤؤة منؤؤذ ظهورهؤؤا عؤؤام األنيؤؤان
، حينما سؤؤمحت لقوات األنيانيا بإنشؤؤاء المعسؤؤكرات 1970-1969تتصؤؤاعد بين عامي 

داخل أراضؤؤؤؤؤؤيها، واسؤؤؤؤؤؤتخدام تلك األراضؤؤؤؤؤؤي كقاعدة انطالق في هجماتها ضؤؤؤؤؤؤد وحدات 
 ، فضال عن(310-309، الصفحات 2003لعزاوي، )ا الجيل السوداني

قيامها بإرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال قوات أوغندية للقتال إلى جانب الجبهة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعبية لتحرير السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان، 
وسؤؤؤرعان ما تبادلت الحكومتان التصؤؤؤريحات العدائية واالتهامات، ووصؤؤؤل التوتر بينهما 

على  ، حيث شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرعت كل منهما في حشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد قواتها1996إلى ذروته مع بداية سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنة 
، 2001)وهبان،  الحدود، األمر الذي بات يهدد باندالع حرب بين الدولتين في أي لحظة

 .(187صفحة 
رغم مجيء حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسؤؤؤؤة الفريا "عمر البشؤؤؤؤير"، الذي عكل     

انية األوغندية، إمكانية التحول عن صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيغة المواجهة التي حكمت العالقات السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود
على ميثاق عدم اعتداء بين الجانبين، والتزام  1990السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيما إثر التوقيع في نيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان 

الطرفين بعدم السؤؤؤؤؤؤؤؤماح باسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام أراضؤؤؤؤؤؤؤؤي كل منهما في أعمال عدائية ضؤؤؤؤؤؤؤؤد الدولة 
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األخرى، إال أن االضؤؤؤطراب سؤؤؤرعان ما عاد إلى العالقات بين الجانبين، حينما اتهمت 
ويد المتمردين في الجنوب بأسؤؤؤؤؤلحة ومعدات عسؤؤؤؤؤكرية باالتفاق مع السؤؤؤؤؤودان أوغندا بتز 

الكيان الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيوني، من جانبه أخذ الرئيل األوغندي "موسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيفيني" يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعد هجومه 
بشؤؤؤن حرب عصؤؤؤابات ينفذها رجال أوغنديون  1996السؤؤؤياسؤؤؤي، فهدد في شؤؤؤهر أيلول 

 القائمة في في جنوب السؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان ما لم توقف الحكومة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤودانية دعمها لحركة التمرد
 شمالي أوغندا.

في ظل هذا التصؤعيد اسؤتطاع "جون قرنا" أن يسؤتفيد من تراكم الخالفات بين     
، ويحصؤؤؤؤؤؤؤؤل 1996الدولتين، ليحقا بعض التقدم في الميدان العسؤؤؤؤؤؤؤؤكري مع نهاية عام 

على الكثير من عوامل الدعم العسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكري واللوجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتي من الحكومة األوغندية، بهدف 
ة السؤؤودانية ودفعها إلى التجاوب مع أطروحاته السؤؤياسؤؤية المتعلقة الضؤؤغ  على الحكوم

 .(313-312، الصفحات 2003)العزاوي،  بتقرير المصير لجنوب السودان
 الفرع الثالث: الدور األرتیري. 

مع  عرفتها عالقاتهمرت عالقات السؤؤؤؤؤؤؤؤودان مع اريتريا بالمنعطفات ذاتها التي        
كل من أثيوبيا وأوغندا، مع وجود بعض الفوارق الرئيسؤؤؤؤؤؤؤية التي من أهمها، أن عالقات 
السودان تميزت باإليجابية مع الشعب األريتيري طوال مراحل نضاله ضد أثيوبيا، حيث 

والمعنوي للثورة األريتيرية، وبعد  قدم السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان خاللها الكثير من عوامل الدعم المادي
، حاول "أفروقي" 1993عالن الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمي عن اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالل اريتريا عن أثيوبيا في مارلاإل

ن عالقة بلده مع البلدان  الذي أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبح رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للحكومة األريتيرية المةقتة، أن يحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
المجاورة وخاصؤؤؤة السؤؤؤودان، لكن سؤؤؤرعان ما كشؤؤؤف تالحا األحداث عن رةية أريتيرية 

تيريا إلى انتهاج سؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تدخلية اتجاه جديدة ومغايرة لكل التوقعات، حيث عمدت أري
عدد من البلدان وفي مقدمتها السؤؤؤؤودان، حيث بدأت سؤؤؤؤياسؤؤؤؤة التحرل بالسؤؤؤؤودان سؤؤؤؤواء 
بشكل مباشر أو عن طريا دعم المتمردين والمعارضين للحكومة السودانية، وذلك من 
 عخالل فتح معسكرات لتدريب المتمردين لالستفادة منهم في فتح جبهة شرقية، تعمل م
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السؤؤؤؤودانية، وأشؤؤؤؤارت الكثير  جبهة الحرب في الجنوب السؤؤؤؤوداني على إسؤؤؤؤقاس الحكومة
من المصؤؤؤؤؤؤادر إلى أن أريتيريا احتضؤؤؤؤؤؤنت في إحدى فترات الصؤؤؤؤؤؤراع ثالثة آالف مقاتل 
سؤؤؤؤؤؤؤؤوداني معارض رابطوا في شؤؤؤؤؤؤؤؤمال البالد، وقد بررت أريتيريا سؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤتها هذه اتجاه 

ودانية لحركة الجهاد اإلسؤؤؤؤؤؤالمي األريتيري، السؤؤؤؤؤؤودان، بأنها رد على دعم الحكومة السؤؤؤؤؤؤ
 التي تقاتل إلسقاس الحكومة األريتيرية، والتي تتخذ من السودان مقرا لها. 

نجم عن ذلك اضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطراب العالقات بين الدولتين واتجاهها نحو التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيد ثم     
 يالقطيعة السؤؤؤياسؤؤؤية، حيث أعلنت أريتيريا قطعها لعالقاتها الدبلوماسؤؤؤية مع السؤؤؤودان ف

، ورفعت شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكوى إلى مجلل األمن تتهم السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودان بالتدخل في شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةونها 1995عام 
الداخلية، ورغم التزام الحكومة السؤؤؤؤؤؤودانية جانب التهدئة، وسؤؤؤؤؤؤعيها لتخفيف حدة التوتر، 
وتأكيدها في رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة مماثلة إلى مجلل األمن على مبادا حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الجوار والتعايل 

تر ظلت قائمة بين الجانبين، بل أخذت مسؤؤؤؤؤؤارا السؤؤؤؤؤؤلمي مع أريتيريا، إال أن عوامل التو 
تصاعديا، حينما قامت أريتيريا باستضافة حركات المعارضة والتمرد السودانية الشمالية 
والجنوبية، حيث أصؤؤؤؤؤؤبحت العاصؤؤؤؤؤؤمة "أسؤؤؤؤؤؤمرا" مقرا دائما لهذه الحركات التي تنضؤؤؤؤؤؤوي 

يعقد  أصؤؤؤبح تحت ما يسؤؤؤمى بالتجمع الوطني الديمقراطي السؤؤؤوداني، وهو التجمع الذي
مةتمرات دورية في العاصؤؤؤؤؤؤمة "أسؤؤؤؤؤؤمرا"، وهو ما يعني أن هذه القوى المدعومة من قبل 
الحكومة األريتيرية باتت تهدد األمن الوطني السؤؤؤوداني، فضؤؤؤال عن إشؤؤؤاعة عدم األمن 

، الصؤؤؤؤؤؤفحات 2003زاوي، )الع واالسؤؤؤؤؤؤتقرار في عموم المناطا السؤؤؤؤؤؤودانية المجاورة ألريتيريا
314-317). 
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 الخاتمة:
في تذكية النزاعات اإلثنية بجنوب السؤؤؤؤؤؤؤودان، وهو جوار دور بارز لدول الكان   

ما أدى بهذا البلد إلى القبول بإجراء اسؤؤؤتفتاء لتقرير مصؤؤؤير الجنوب وما ترتب عنه من 
 وحدةل فاصــــل كتاريخ ،2011 جويلية من التاســــعفي  لجنوب السؤؤؤؤؤؤؤودانيانفصؤؤؤؤؤؤؤال ل
عالنو  السودان،  السودان" جنوب جمهورية" إسم تحمل الجنوب في أخرى  دولة قيام ا 

  .المشترك العيش من سنین بعد
لكن وعلى عكل طموحؤات الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوب في إقؤامؤة دولؤة ديمقراطيؤة آمنؤة تحف   

في  2013الحقوق وتصونها وتشرع في التنمية الشاملة، غرقت الدولة الوليدة منذ سنة 
من الهشؤؤؤؤاشؤؤؤؤة السؤؤؤؤياسؤؤؤؤية  القد ورث جنوب السؤؤؤؤودان إرثا ثقي، فحرب أهلية مدمرة دوامة
الجهود  تفشؤؤؤؤي الفقر وفشؤؤؤؤلبسؤؤؤؤبب جتماعية، االتعقيدات باإلضؤؤؤؤافة إلى ال القتصؤؤؤؤاديةوا

التنموية وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، فمقومات الدولة غير متوفرة بالقدر 
يتكون من مجموعة ميليشؤؤؤؤؤيات قبلية وهو ما سؤؤؤؤؤاهم في جيل الدولة كما أن  المطلوب،

م فات السياسية بين قادة السلطة وحداثة الدولة لالمني، فالخألتعقيد الوضع السياسي وا
كانت لحا مسؤؤؤؤ ر قتاالوهو ما فجم  ،ءات التقليدية إلى مفهوم المواطنةالتسؤؤؤؤمح بتجاوز الو 

لسؤؤؤؤؤودان نحو نموذج الدولة جنوب ا إلى اتجاه، مما أدى تداعياته الداخلية والخارجية له
لة ، فما كان الداعي 2015، وهذا رغم التوقيع على اتفاق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم في أوت الفاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

)السؤؤياسؤؤات،  .وما بعدها( 186، صؤؤفحة 2020)باحريز،  النفصؤؤال الجنوب السؤؤوداني أصؤؤال؟
2014) 
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Abstract الملخص 

 
 

 وأثره على بناء الدولة العراقية.التدخل الخارجي األمريكي في العراق، 
U.S. foreign intervention in Iraq, and its impact on the building of 

the Iraqi state. 

 *1عبد الحميدعائشة د. 

 الجزائر –جامعة الشادلي بن جديد الطارف  1

 
 

  

كانت هناك على الدوام إشكاليتان مورثتان في    

العراق من حقب سابقة، وهي إشكالية الحدود 

العراقية اإليرانية المورثة منذ الحقبة العثمانية، 

واإلشكالية الثانية هي مشهد تراكم النوايا من 

الجانب األمريكي واالستثمار في األخطاء العراقية 

المتراكمة، فقد تم استثمار أمريكي واسع في 

 تضخيم أطروحة تهديد العراق لجيرانه.

يتألف العراق من قوميتين رئيسيتين العربية   

والكردية، ويضمن الدستور حقوق الشعب 

الكردي ضمن الوحدة العراقية واعترف لهم 

فبعد أن قرر صدام حسين اجتياح  بالحكم الذاتي.

أوت  02الكويت بالكامل بهدف احتاللها في 

، وتصاعدت األمور وهو اليوم الذي كان 1990

 ، قبل أن يكون على الكويت.مشئوما على العراق

There have always been two problems 

inherited in Iraq from earlier eras, namely the 

problem of the Iraqi-Iranian border inherited 

since the Ottoman era, and the second 

problem is the sight of the accumulation of 

intentions on the American side and 

investment in accumulated Iraqi mistakes, a 

broad American investment in amplifying the 

thesis of Iraq's threat to its neighbors. 

Iraq consists of two major Arab and 

Kurdish nationalities, and the Constitution 

guarantees the rights of the Kurdish people 

within Iraqi unity and has recognized them for 

autonomy. 

After Saddam Hussein decided to 

invade Kuwait completely with the aim of 

occupying it in 1990 02, things escalated, the 

day that was ominous for Iraq, before it was 

on Kuwait. 

The study aims to demonstrate that the 

United States of America is seeking to 

mobilize an international coalition to exploit 

إشكالية بناء الدولة الوطنية الحديثة في أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط: بين الفكر األبوي 

  وحتمية التدخل الخارجي
ISBN  978-1-7398456-0-5 

 2021أكتوبر 

 



تهدف الدراسة  إلى تبيان سعي الواليات   

المتحدة األمريكية لحشد تحالف دولي الستغالل 

الفرصة التي قدمها الرئيس صدام حسين على 

طبق من ذهب، إلطالق يدها للفعل غير 

المسبوق ضد العراق صعودا إلى أهداف لم تكن 

 واضحة على األجندة.

العسكري األمريكي في منطقة إن التدخل 

الشرق األوسط والخليج العربي، وهي منطقة 

االحتياطي العالمي النفطي الكبير، يؤكد ذلك 

وجود قاعدة الظهران الجوية األمريكية على 

 األرض السعودية.

وقرارات أممية رادعة ومواكبة لواقعة 

التدخل األمريكي والتحالف الدولي خالل الحربين 

 ولى والثانية.الخليجيتين األ 

العراق؛ الدولة الحديثة؛  الكلمات المفتاحية:
 التدخل الدولي؛ إيران؛ القوى الضاغطة.

 
 
 
 
 

the opportunity offered by President Saddam 

Hussein on a plate, to launch its hand for the 

unprecedented action against Iraq up to goals 

that were not clear on the agenda. 

U.S. military intervention in the 

Middle East and the Arabian Gulf, the world's 

largest oil reserve area, is confirmed by the 

presence of the U.S. Dhahran Air Base on 

Saudi soil. 

UN resolutions are deterrent and in 

keeping with the reality of U.S. intervention 

and the international coalition during the first 

and second Gulf wars. 

Keywords: Iraq; the modern state; 

international intervention; Iran; pressure 

forces. 
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 مقدمة:
يكاد يكون التاريخ اإلنساااااانيي تاريخا لوالو والسااااايطر  لقد  لحد الحر   حدا  

، 2006)نقرش، التاااريخ ىوا الرغم حن حسااااااااااااااتوى التطور الاا   تحق  ى ر اللحن. 
 (85ص

لحن حرو  دينية إل حرو  اسااااتعحارية لارس الساااايطر  والتوساااا  وا سااااتا لي 
)عبد إلا حرو  سااااااااااااياسااااااااااااية وحن حرو  ح ال ية إلا حرو  التحرير وا سااااااااااااتق ل. 

 (03، ص2014الحافظ، 
ي يتعرس العراق لي  اادايااة اةلايااة الثااالثااة 1990بعااد حر  الخويا الثااانيااة ىااام 

ا ىدوان اسااااااااااااااتخدحد لي   حد  اةسااااااااااااااوحة لي حرو  الخويا الثالثة إل 2003ىام 
 خطرالا.يتحت  العراق ال   الو واد  الرالدين التاريخي وحنب  الحضااااااااااااااار  اإلنسااااااااااااااانية 

 اةولا بحوق  لريد يؤالو  ةن يكون حكانا حتحيلا لي  يئت  اإلقويحية.
وىوا احتداد تاريخ ي وباةخص لي الحقبة التي تظهر ليها كيانا حسااااااااااااااتق  لي 

صااااااااااااار  ل حتا لي الحراحل الحتهخر  حن تاريخ  الحدي  كان يؤل   ل ا التاريخ الحعا
 حن اإلح راطورية العثحانية حنظحا  و يات  الث  : بادادي الحوصل والبصر .

لقد كان العراق ححكوحا بقوتين ضااااغطتين ىوا خيارات  الساااياساااية وحا يتحخس 
ثل بكل قويحي غير العربي الححىنها صاايانة لع قات  الدولية واإلقويحية ل وار العراق اإل

يران حن  هةي والاضااااااا  الحضااااااار  العربي ال   ينتحي إلي  حضاااااااريا حن  حن تركيا وا 
 هة  خرى والححثل لي الخويا والكويد  نوبا والححوكة العربية السااااااااااااااعودية والححوكة 

 اةردنية الهاشحية  نو  غر  وسوريا حن  هة الشحال.
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ي حي  تم إخضاع  1920ا وانق باد  ك ر حن  وقد شهد العراق ىناا دحويا كثير 
 صااااابر العراق دولة حساااااتقوة و دى  1932 كتوبر  03العراق لووصااااااية ال ريطانية ولي 
ي إثر انق   ى د الكريم قاساااااااااااااام 1957 ويوية   14 لك إلا لوال النظام الحوكي لي 

سااااااااا ئيوى د الساااااااا م ىارني واإلى ن ىن قيام ال حهورية العراقية وتنصااااااااي  قاساااااااام ر 
 ا  انق   آخر ليطير بحكوحة قاسااام وتنصاااي  ى د  1963ليار   08لوولرا ي ولي 

تولا الرئيس ىارن لي حاد  طائر   1966 لريل  17الساا م رئيسااا لو حهوريةي ولي 
 وتم تنصي  شقيق  ى د الرححان ىارن خواا ل .

 ححااد  الاا    طااال بااالرئيس ىااارن  وىين 1968 ويويااة  17ثم  ااا  انق   
اساااااااتقال الرئيس البكر وخوا  لي  1979 ويوية  16حسااااااان البكر رئيساااااااا ولي انق   

 (6-7، ص ص 2008)مهندس، الحكم نائب  صدام حسين. 
وانتها صاااااادام حسااااااين ال   كان حهحا لي حعادلة الحر  البادر  حعلو  بساااااا   
الحصاااااار وقد تعرس العراق لي ظل نظام صااااادام حساااااين إلا حصاااااار دولي لريد حن 

تسااا    ولا  حويون ىراقي بسااا   ال وع واةحراسي كحا تعرس  1990نوى  حن  ىام 
 دى إلا احت ل العراق لينتهي ىهد صااااااااااااادام  2003 يضاااااااااااااا إلا ىدوان  حريكي ىام 

 2006نولح ر  05حساااااااين ال   تحد ححاكحت  وصااااااادور الحكم ىوي  باإلىدام  تاريخ 
ا لي قضاااية الد يل ىق  ححاول شااايعي 148 تهحة ارتكا   رائم ضاااد اإلنساااانية لقتو  

ي قرار اإلىدام ال   اساااتهن  لرلس ا ساااتئنان 1982اغتيال لاشاااوة قاحد ضاااد  ىام 
 .2006ديسح ر  30وقد تم تناي  حكم اإلىدام ص يحة ىيد اةضحا الحبارك يوم 
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خااااااس العراق العااااادياااااد حن الحرو  و اااااا د حر  الخويا اةولا  و الحر  
 و حا سحاالا العراقيون باسم قادسية صدام  و  1988إلا  1980العراقية اإليرانية حن 

 حر  القادسية.
خرج العراق حنتصاااااااااارا لي حرب  ح  إيران وبرل دور  لي الح ال العربي والقوحي 
وثقو  لي الدلاع غن القضايا العربية لي حقدحتها القضية الاوسطينية  عل حن واشنطن 

 طرا ىوا  حنها و حن إسرائيل وحن ثمتشعر  ن النظام العراقي  وصا  الحالي  صبر خ
 ي   ححاولة تدحير قوت  العسكرية وتدحير ناو   السياسي لي ححيط  العربي. 

 انته نا لودراسة حنه ا تحويويا وآخر وصاياي دون  ن ننسا الحنها التاريخي. 
 ىوا  لك سون نقوم بطرل اإلشكالية التالية:

العراق ىوا تايير الخارطة  حا حدى تهثير التدخل العسااااااااااااااكر  اةحريكي لي -
ستراتي ية لحنطقة الشرق اةوسط؟  ال يوا 

 ونقسم حوضوع الدراسة إلا:
 التدخل الخار ي اةحريكي لي العراق. أوال: -
 .التضاحن الدولي لحر  الخويا الثانية 
 .التضاحن الدولي لحر  الخويا الثالثة 

 التهثيراد اإلقويحية والدولية له   الحر . ثانيا: -
 اإليراني التركي ىوا الحدود الشرقية. التوا د 
 اةلحة الطائاية لي العراق )اةكراد(؟ 
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 التدخل الخارجي األمريكي في العراق: -أوال
لقد قاحد الو ياد الحتحد  اةحريكية بالتدخل لي العراق بح ة تخويصاااااااااااااا  حن 
نظام حكم ديكتاتور  ونلع  سااااااااااااااوحة الدحار الشاااااااااااااااحلي وحن   ل ححاية اةكراد حن 
اضطهاد صدام حسيني ونع  يحكن حن قو  نظام الحكم لي العراق وتقسيم الدولة إلا 

 )بن نعمان،طوائ ي اةكراد لي الشااااااحالي الساااااانة لي الوسااااااطي والشاااااايعة لي ال نو . 
 (244، ص2017

لاي العراق شااااااااااااااكود النتائا التي تحخضااااااااااااااد ىن الحر  اةحريكية لي  اناي 
)ىاصااااااااحة الصااااااااحرا ( لرصااااااااة  ال ية لوو ياد الحتحد ي ححارسااااااااة الضاااااااااو   1991

واإل تلالاد السياسية ات ا  العراقاااااااااااا وقيادت  السياسيةي و لك وحن خ ل استخدام قضايا 
ختال، )حقوق اإلنسان وححاية اةقوياد كوسيوة حن وسائل التدخل لي شؤون  الداخوية. 

 (15، ص2013
ي حكونا حن (29، ص2005)أبوالخير، ولي وقد شااااااااااااكل له ا الارس تحال  د

حكونااة  رع ( 115، ص2004)أحمددد،  دولااة بقياااد  الو ياااد الحتحااد  اةحريكيااة 32
ي  د د ىحوية ىاصااااااااااااة الصاااااااااااحرا  ضاااااااااااد العراق 1991 اناي  17دول الخويا لي 

 (350، ص2010)حرب، . 1991إلخرا   حن الكويد وانتهد لي ليار  
يرى البعس  ن العراق قااد ارتكاا  انتهاااكين  ساااااااااااااايحين لقواىااد القااانون الاادوليي 

 04حن الحاد   02 ولهحا: غلو  لدولة الكويد والو ينطو  ىوا انتهاك صاااااااااار  لواقر  
حن حيثاق حنظحة اةحم الحتحد . وثانيهحا: الو انتهاك الحكوحة العراقية لحقوق اإلنسان 

 قضية اةناال  و حا يطو  ىويها  حدا  خوي ة. والشع  العراقيي لي قضية الد يل و 
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 التضامن الدولي في حرب الخليج الثانية: -1
كااان اإلتحاااد السااااااااااااااوليتي الو العاادول اةول ةحريكااا لكن بعااد سااااااااااااااقو  اإلتحاااد 
السااااوليتي وتاكك  وبعد إنتها  الحر  البارد  صااااار العراق الو العدوي العراق ال   يعد 

د والتركحان والحساااااايحيين  حا  خصااااااوص الطائاية لهو سااااااكان  حلي ا حن العر  واةكرا
 حليا حن الشيعة والسنة والحسيحيين.

قاااحااد العراق بالو الكويااد ولكن دون ح رري لقط  خطااه العراق بالو  لوكويااد 
ولكن الضااااااااااااااربااة كااانااد آتيااة سااااااااااااااوا  ا تيااال الكويااد  م  ي لناطاا  وناط الخويا كااانااا 

العراق لوكويد حهسااااااااااااااا  بكل الحعايير  حسااااااااااااااتهدلين حن ق ل  حريكا حي  كان احت ل
والحقاييس  يا كاند ال رائ  واةسبا  التي استند إليها صدام حسين ليحتل الكويد لإن  
  يو ااد لي القااانون الاادولي التقويااد   و الحعاااصاااااااااااااار قاااىااد  تعطياا  الح  لي احت ل 

وقانون لالكويدي ةن غلو العراق لوكويد واحت ل  يعت ران انتهاكا صااااااااااااااريحا وخطيرا 
الدولي والحهم لي ال ا الصااااااااادد  ن التحال  الدولي قا ل ال ا ا نتهاك بانتهاكاد  شاااااااااد 

 و خطر.
لم يكن اةول حن نوى   ين العراق  1990 ود  02إن غلو العراق لوكويد لي 

 والكويد وق  ق ل  لك وقد حر بحراحل ث   والي: 
بعقااد  1963 كتوبر  12وقااد انتهااد لي  :1961-1963المرحلة األولى  -

اتااقية  ين كل حن العراق والكويد اىترن ليها العراق باسااااااااااااااتق ل الكويد 
 ووحد   راضيها.
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ردد ليها العراق حطالب  بحقوق  اإلقويحية : 1973-1977المرحلة الثانية  -
  ن انتهوا إلا وضاااااااااااااا  اتاااق  1977لي الكوياد وانتها النلاع لي  ويوياة 

 شاحل.
ثة  - ثال اسااااااااااااااتيق  العااالم  1990 ود  02: ل ر 1990-1991المرحلة ال

ىوا كارثة حود باةحة العربية بسااااااااااااا   ا تيال القواد الحساااااااااااااوحة العراقية 
لوكويد واحت لهاي حي  كان ال ا اليوم حشاااااااااااائوحا ىوا العراق ق ل  ن يكون 

. وساااااااااارىد الو ياد الحتحد  (127، ص2007)القصدددددداب، ىوا الكويد 
 51الشاااارىي ال حاىي طبقا لوحاد   اةحريكية إلا التدخل تحد حظوة الدلاع

حن حيثاق اةحم الحتحد  وساااااااااااااااندالا ىدد حن الدول الاربية وال ودان العربية 
ووض  العراق تحد  حكام الاصل الساب  حن حيثاق اةحم الحتحد  بعد  ود 

ي خ ل تاااادوياااال الحااااالااااة لي العراق (146، ص2012)عطوان،  1990
خضاى  لرصد دولي وحتابعة  حن ح وس  (101، ص2011)سي علي، وا 

 .(79، ص2006)بجك، اةحن الدولي 
 ىون العراق  ن الكويد  صااااااااااااابر الححالظة العقارية الرقم  1990 ود  20ولي 

 (71، ص2009)عطا هللا، لي دولة العراق و ىون ضم الكويد واحت ل .  19
حي   صاااااااادر  1990نولح ر  29انتها دور اةحم الحتحد  لي  لحة الخويا لي 

ي وبدا التحال  الدولي و ا  قرار الحر  وشاااااااااااكل التحال  1990لي  678القرار رقم 
الدولي حا ىرق  درع الصااااحرا  لي اةراضااااي السااااعودية  هدن الدلاع ىنها ثم تحولد 

 اناي  17غوا ىاص  الصحرا  وشند ال وحا ىوا العراق وىوا قوات  الحسوحة لي 
تحااد  اةحريكيااة ىوا قواد التحااال   اادل رل  ىوم ي وتم رل  ىوا الو ياااد الح1991



 د. عائشة عبد الحميد          التدخل الخارجي األمريكي في العراق، وأثره على بناء الدولة العراقية.

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                     أكتوبر 

231 

 

الخاااص بااالوق  الاادائم  687صااااااااااااااادر القرار  1990ليار   23اةحم الحتحااد ي ولي 
 إلط ق النار. 

وقااد تم ىقااد تحااال  دولي آخر لي حر  الخويا الثااالثااة لي إطااار حخطط حعااد 
ساااااااابانيا و سااااااااواا لالو العراق  ين  د د الو ياد الحتحد  اةحريكية وبريطانيا و  اسااااااااتراليا ا 

ونيوليوندا بشن ححوة ىوا العراق حتهحة إيا  بحيال   سوحة الدحار الشاحل والدد الرئيس 
 2003اةحريكي العراق لي خطاب   حام ال حعية العاحة لألحم الحتحد  لي ساااااااااااااا تح ر 

 نلع اةسااااوحة بالقو  رغم  ن ل نة اةحم الحتحد   حضااااد ىشاااار   ىوام لي التاتي  ىن 
ساااااااااوحة وتدحيرالا و حام ح ة احت ك العراق ةساااااااااوحة الدحار الشااااااااااحلي وى قة ال   اة

ي ولي 2001ساا تح ر  11العراق باإلرالا  الدولي وبنظام القاىد  خاصااة بعد ال حاد 
إطار حرصاااااااها وتاانيها حن ا ل احترام حقوق اإلنساااااااان بعد  ن تعددد ال رائ  الواالية 

العراق وبقد إسااتراتي ية الضااربة ي وله   اةساابا  احتل (177، ص2004)سدعادي، 
ي بعد  حدا  الحاد  ىشااااااااار حن سااااااااا تح ر التي (20، ص2012)بوعشددددددة، الوقائية 

غيرد حيااا  الو ياااد الحتحااد  اةحريكيااة لأل اادي وا تاادا  حن الاا ا التاااريخ  ااد د الحر  
ي واسااااااااااااااتخدحد ورقة اإلرالا  (202، ص2008)النقوزي، اةحريكية ىوا اإلرالا  

، 2005)األشددددعل، الخطير  دون تقدير لهد  الظاالر  الحنتشاااااار ي ودون تقدير لوعواق . 
 (24ص

اسااااتصاااادار قرار الح وس اةحن  –ال ريطاني  –وقد نتا ىن الضاااااط اةحريكي 
والخاص  نلع  سااااااااااااااوحة الدحار الشاااااااااااااااحل  2002نولح ر  08لي  1441الدولي رقم 

وانتهد باحت ل العراق... وبدل  ن يقوم  2003حارس  20لي  العراقية وشااند الحر 
الح تح  الدولي ححث  لي اةحم الحتحد  بحعاقبة دول التحال  لي حر  الخويا الثالثة 
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ىوا ال   ال ريحة الدولية والعدوان الااشاااام توصااااود اةحم الحتحد  بضاااااوطها وناو الا 
 22لي  1483لك بصاااااااادور القرار إل انتلاع اىتران دولي بشاااااااارىية احت ل العراق و 

بحوالقة  حي   ىضاااا  ح وس اةحن الخحساااة ىشااار بحن ليهم ساااوريا التي  2003حا  
 تاي د ىن ال وسة و ىوند حوالقتها ىوا القرار حن خارج الح وس.

 التضامن الدولي لحرب الخليج الثالثة )احتالل العراق(: -2
ا الناك ىد  حسااااحياد تحد حسااااحا الحر  اإلسااااتباقية  و الحر  الوقائية و يضاااا
ي ولم 2003حارس  20لوحر  اةحريكية ال ريطانية ىوا العراق وقد شاااااند الخر  لي 

تصااااااااااااااحد باداد طوي  ووقعد تحد ا حت ل اةن وو  حريكي لي التاساااااااااااااا  حن  لريل 
 (Luc, 2006, p729)ي ضحن تحال  دولي. 2003

 2002سااااااا تح ر  20يوحا ىادياي لاي  2002سااااااا تح ر  20لم يكن يوم ال حعة 
انحالد الو ياد الحتحد  اةحريكية إلا ىقيد  ىساااااااااااااكرية  ديد  ولي   يضاااااااااااااا اختارد 

ي وق ل 2003حارس  20العراق ا ختبار اةول لتط ي  إساااااااااااتراتي يتها التي  د تها يوم 
ال ا التاريخ ولحد  اثني ىشاار ىاحا تعرس الشااع  العراقي الشااقي  إلا حصااار شاااحل 

دقائ ( بسااااا    6حويون حواطن ىراقي )حاد ىراقي لي كل  1.5 دى إلا ولا  حوالي 
حرحانهم حن الطعام والدوا    ريعة  ن العراق يهدد السااااااااااااااوم واةحن الدوليين باحت ك  
 ساااااوحة الدحار الشااااااحلي وب ريعة ح  الدلاع الشااااارىي وال   يحثل اساااااتثنا ا ىوا ح د  

ا الا  الدولي كون  ن العراق راىيحظر استخدام القو  لي الع قاد الدولية وب ريعة لإلر 
 (2003)تركمالي، لإلرالا  وحصدرا ل ي ود احتل العراق ضحن تحال  دولي. 

إ  تم الالو اةحريكي لوعراق  و حر  الخويا الثاااالثاااة )حر  العراق  و احت ل 
العراق  و حر  تحرير العراق  و ىحوية تحرير العراق(ي حي  كوند الو ياد الحتحد  
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يااا حن  ااديااد سااااااااااااااحي بقواد ا ئت ن  و ائت ن الراغ ين والو يختو  ىن تحااالاااا دول
التحال  ال   كون لي حر  الخويا الثانيةي وةن  كان صاااااااع  التشاااااااكيل واىتحد ىوا 
و ود   هاد داخوية لي العراق حتحثوة لي الشاااااااااااااايعة لي  نو  العراق  لىاحة ر ال 

ة توون اةكرادي ولي الشااحال  لىاحوالم الحقا البشمركةالدين واةكراد ويطو  ىويهم اساام 
  ل طالباني وحسااااعود  رالاني وشااااكود القواد العسااااكرية اةحريكية وال ريطانية نساااابة 

 حن ال ا ا ئت ني حي  كاند القواد اةحريكية بقياد  ال نرال ''توحي لرانكس''. 98%
ي لتكون التحال  الدولي حن  حريكا وبريطانيا باإلضاااااااالة إ  اساااااااتراليا وتسااااااا   
 %83الساااااااااااااايطر  ىوا العراق وغلو  واحت لا . كااناد ليا  الو يااد الحتحاد  تشااااااااااااااكال 

الدنحرك  0,6%ي  سااااااااااااااتراليا %11وكوريا ال نوبية  %15والححوكة الحتحد   نساااااااااااااابة 
 )موقع إلكتروني(. %0,06ي  ولندا  يضا 0,06%

قو  احت ل العراق ىوا التحال  ولقطي  ل  يضااا حن قواد حتعدد   ولم تقتصاار 
 (132، ص2004)سليم، ل نسياد وك ا وحداد حن حو  شحال اةطوسي. ا

لقاااد تم ا تياااال العراق واحت لااا  دون تاويس حن اةحم الحتحاااد  وانطوقاااد لي 
حر  غير حتكااالئااة لتحق  دحااارا  وطن انتهكااد ساااااااااااااايااادتاا  وشااااااااااااااعباا   نهكتاا  ىقوبتهااا 

 وحصارالا. 
وقد  خطهد الو ياد الحتحد  لي حساااااااباتهاي ىندحا  ند قياحها  ه ا الالو ىوا 
دراسااااااااااااااة خاطئة لحر  الخويا الثانيةي التي كاند حربا ىادلة حن   ل تحرير الكويد 
كحا  ن قواد التحال  ليها ىحود تحد حظوة اةحم الحتحد  واكتساااااا د   لك الشاااااارىية 

شرىيا   سحيا  ن حاتشي اةحم الحتحد  لم يعثروا  الدوليةي  حا الالو لوم يكن ح ررا و 
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)أبو . 2003 اناي 27ىوا     سااااااوحة دحار شاااااااحل بالعراق وتقدحوا  تقريرالم  تاريخ 
 (368، ص2008العال، 

 حريكية ىوا العراق -والي الحر  اةن وو 2003حارس  20شاااااااند الحر  يوم 
د صاااااا اراد اإلن ار حن ر  ىوا السااااااىة الخاحساااااة والنصااااا  حن ل ر يوم الخحيس دو 

باله وم ال و  والصااااااااروخي الكثي  ىل باداد والحدن الرئيساااااااية حساااااااتهدلة كل الدن 
ىساااكر ي  لك القصااا  الحدحر لم  يحيل  ين ال   اةالدان  ل شاااحوها كوها حن حدارس 

جي، )الشددكر وحعاالد وكوياد وحتاح  وك ا الولاراد ودوائر الدولة كوها ودور الكنيسااة. 
 (13، ص2004

عرس العراق لالو بشاااااااااااااا  حن تحاااال  دولي تقود  )الو يااااد الحتحاااد  حيااا  ت
اةحريكية والححوكة الحتحد  بعس الرلقا  الصاااااار ''البعس حعون وامخر حسااااتتر وحن 
 ين اللحر  اةخير   بالغ اةساااا  واةسااااا دول ىربية''(ي حي  تعددد ال رائ  اةحريكية 

حارس  20الخويا لو العراق لي  لي ت رير غوا اىتبار  ن  تم إط ق تسااااااااااااااحية حر 
حثل احت ك النظام العراقي السا   ةسوحة الدحار الشاحل وصو  إلا التسوي   2003

اةحريكي لي إي اد نظام ديحقراطي لي ال ا ال ودي لقد  تد إلسااااااااااااااقا  النظام العراقي 
لانتهد إلا الاوضااااااااا والتساااااااا   اةحني لي العراق كان الدلها تدحير السااااااااوطة القائحة 

 لانتهد إلا تدحير الدولة.
 التأثيرات اإلقليمية والدولية لهذه الحرب: -ثانيا

لعاااال حن  خطر و الم اإل را اد التي تعرس لهااااا العراق ىقاااا  حر  الخويا 
اةولاي  و الثانية كحا يدىوالا البعسي ىوا اىتبار  ن  تم إط ق  تسحية حر  الخويا 

العراقيون قد  طوقوا ىويها اساااااااااااام قادسااااااااااااية  اةولا ىوا الحر  العراقية اإليرانيةي وكان
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خراج العراق حنها  صدام  و حر  القادسيةي وبه ا ستكون ىحوية غلو العراق لوكويد وا 
( حر  الخويا الثانيةي الو شاااااااااارىنة ىحوية ت ريد العراق حن  سااااااااااوحة 1991-1990)

 (329، ص2004)القصاب، الدحار الشاحل. 
لي دول ال وار ال ارالي لووطن العربي ولطالحا كان الو ود العساااااكر  اة ن ي 

ساااااااا با لي تشاااااااا ي  نلاىاد ال   الدولي لالو ود العسااااااااكر  اةحريكي لي تركيا يشااااااااكل 
ضاااطا ىويها حن خ ل إثار  قضااايا اةقوياد ضااد كل حن سااوريا والعراقي سااوا  تعو  

 اةحر باةكراد والتركحان.
ر ويا العربية إلا توتحن  هة  خرى  دى الو ود العساااكر  اة ن ي لي دول الخ

يران. حي  اىت ر اةكراد  ن الخ لاد السياسية   و حليد حن التوتر  ين الدول الخويا وا 
دو، )هالتي تنشاااااااااااااه  ين باداد و ربيل يساااااااااااااهل حوها ح  الو ود العساااااااااااااكر  اةحريكي. 

 (353، ص2013
ي قد سااااالم لي تايير الخارطة 2003لاتخا  قرار الحر  ىوا العراق لي حارس 

 يوساااااياساااااية لحنطقة الشااااارق اةوساااااطي حؤثرا   لك ىوا الوضااااا  الداخوي لي العراق ال
 ووضع  إقويحيا ودوليا.

 التواجد اإليراني التركي على الحدود العراقية: -1
لقد حاولد إيران التهثير لي شااااؤون العراق السااااياسااااية بالعحل ح   حلا  شاااايعية 

و  شااااااايعةي وتكون خاضاااااااعة لوناوكردية إلنشاااااااا  دولة ليدرالية ضاااااااعياةي يهيحن ىويها ال
اإليرانيي حي  تهدن إلا توحيد  حلا  العراق الشاااااايعيةي بحي  تسااااااتطي  تر حة ثقوها 

حن سكان ال ود( إلا ناو  سياسيي حعلل    لك سيطر  الشيعة  %60الديحوغرالي )نحو 
 (145، ص2011)أيزنشتات، نايش، علي، ىوا الحكوحة. 
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سنواد لم تنتا  كثر حن  8والتي داحد  1980باند ع الحر  العراقية اإليرانية 
ي (95، ص2017)عبددد الحميددد،  ياااناااد حن ح وس اةحن الاادولي  10قراراد و  9

خاس  كراد العراق انتااضاااااااااااااااد  ديد  بالتحال  ح  إيراني ىوا إثرالا قاحد القواد 
 الحكوحية العراقية بقحعهم حستخدحة  شد اةسوة لتكا.
ي و د اةكراد  ناسااااااااااااااهم لي 1990وبعد الليحة العراق لي حر  الخويا الثانية 

التحال  الدولي ضاااااااد العراق لرصاااااااة حناسااااااابة إلقاحة دولة كردية شاااااااحال العراقي لقام 
 اةكراد بالتحرد ىل الحكوحة الحركلية بعد  س وع حن تحرد الشيعة  نوبا.

 نحا  كردساااااااااتان ي اندلعد انتااضاااااااااة شاااااااااع ية لي  حي  1991حارس  04لاي 
ي ساااااااااااااايطر  كراد العراق ىوا 1991ي وحناا  ىااام (44، ص2013)ختددال، ال نوبيااة 

قي  ينحا ب -ىدا ححالظة كركوك-حن اةراضي  اد الاال ية الكردية لي العراق  80%
بد )عحن  كراد العراق يعيشون خارج الحنطقة امحنة لي شحال العراق.  %20 كثر حن 
 (48، ص1997الناصر، 

 لرياال  5الصااااااااااااااااادر لي  688ت ر ح وس اةحن الاادولي  ن القرار رقم ولقااد اى
ي  ن قح  السااااكان الحدنيين العراقيين لي الحناط  الحهالولة باةكرادي يهدد السااااوم 1991

 (337، ص1999)أوصديق، واةحن الدوليين لي الحنطقة. 
إن خير حثال يضااااااار  لي ح ال التدخل اإلنسااااااااني العساااااااكر  ةغراس ححاية 

دي  ا   لك حن خ ل ح وس اةحن الدوليي حن خ ل التدخل اإلنساااااااااااااااني حن اةقويا
ق ل الو ياد الحتحد ي لرنساااااا وبريطانيا لي شاااااحال العراقي و لك باساااااتصااااادار قرار حن 

 688ي كعحل غير حسااااااااا وق لي تاريخ  والو القرار 1991ح وس اةحن الدولي سااااااااانة 
 ال    دان تهديداد السوم واةحن الدوليين.
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قام ب  النظام العراقي السااااا   ضااااد الحدنيين لي شااااحال و نو  الب د الو إن حا 
كارثة إنسااانيةي حي   ا  إ حاع دولي  ين  ىضااا  ح وس اةحن حول شاارىية التدخل 
العسكر  ةغراس إنسانية وقد اىت رد حالة العراق سابقة  ولا حن نوىها التي كرسد 

ن الدولي سااوطات  لي إطار الاصاال حاهوم التدخل اإلنسااانيي حي  اسااتخدم ح وس اةح
 الساب  لححاية اةقوياد الكردية شحال و نو  العراق.

الو بحثابة انتصار لح  التدخل اإلنسانيي  نا ا ىوا  688وقد اىت ر القرار رقم 
حا شاااهدت  العراق حن انتهاكاد  سااايحة لحقوق اإلنساااان واةقويادي وقد  دان القرار رقم 

عرس لها السااكان الحدنيون لي   لا  ك ير  لحقوق اإلنسااان ي  ىحال القح  التي يت688
 واةقويادي والتي وصود إلا حد اإلباد .

يعاني العراق حن حشاااااااااكوة  نا  الدولة القوحيةي حي  يتصااااااااا  النسااااااااايا العراقي 
بالتعدد العرقي والدينيي لالعراق يضااااام باإلضاااااالة إلا العر  كل حن اةكراد والتركحان 

شااااااااورييني كحا يتولع حواطنو  حا  ين اإلساااااااا م والحساااااااايحيةي وقوة واةرحن والارسي وام
يهوديةي لكن  الم اةقوياد الحو ود  لي العرق يحثوها اةكراد لي الشاااااااحال والشااااااايعة لي 

  (200، ص2004)عبد الرحمان، ال نو . 
حن إ حالي سااااااكان العراقي واةكراد  حاىة قوحية وحدتها  %20يشااااااكل اةكراد 

والعرق والديني حلقها التاريخ والحصاااااااالر الدوليةي لتتولع ىوا خحساااااااة ىواحل ال اراليا 
دولي والي: تركياي العراقي إيراني سااااااااااااااورياي  رحينياي رغم  نهم يتحتعون  نوع حعين حن 

 (203، ص2003)الغزاوي، الحكم ال اتي كحا الو حاصل لي العراق. 
الشااااااااااااااع   حن إ حالي %55 حا الشاااااااااااااايعة العراقيون لهم لي ال نو ي ويحثوون 

العراقي وحعظحهم حن العر ي حي  يطو  وصاااااااااا  الشاااااااااايعي ىوا كل حن ينتحي إلا 
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الح ال  ال ع ل  و د   و اختياراي لالشيعة ليسوا ىرقا و   نسياي و  قوحية  ل يحثوون 
 ح حوىة تت نا رؤية دينية ولكر  ححدد .

ي نظر ل وح   نهم يحثوون  كثر حن نص  سكان العراقي إ   نهم يعت رون  قوية
ماني، )سددليالسااوطة العراقيةي والو    الشاايعة حسااتبعدون تحاحا حن الحناصاا  الرليعة. 

 (1222، ص2005
 كتوبر  15وت در اإلشاااااااااااار  إلا  ن دساااااااااااتور العراق الدائم ال   تم اىتحاد  لي 

)سدددددددددعد هللا،  وغيرالا.  7ي 4ي 3ي قد نص ىوا اةقوياد وتعطا  حثوة بالحواد 2005
 (271، ص2008بوكرا، 

إن ح ال التدخل العسااااااااااااااكر  واسااااااااااااااتخدام القو  لي الع قاد الدولية  و التهديد 
باستخداحهاي  و حن خ ل الضاوطاد السياسية لححاية اةقوياد حن ق ل كل حن تركيا 

يران.  وا 
حي  شكود الحسهلة الكردية الا سا  حنيا وسياسيا وا تحاىياي حتصاىدا لاال ية 

ي حيا  ي ادو حن واق  الحاال  ن الع قااد العراقياة التركية الحكوحااد التركياة الحتعااقباة
حن   داية تهسااايس الدولتيني لم يكن تاريخا تصاااادحياي  ل ىوا العكسي لقد شاااهد تعاونا 

 واضحا  ين الطرلية  حتوا  آثار اةلحة حن   دايتها.
ي خ ل الحر  العراقياة اإليرانياة  صاااااااااااااابحاد نقطاة التراق لي 1980ولكن بعاد 

ي ظهرد حعالم ساااااااااااياساااااااااااية  ديد  1991التركي اإليراني العراقيي وبعد حر   التعاون 
ات ااا   كراد العراقي حياا   صاااااااااااااابر الحوق  التركي حوق  الححرس والاادىم الحعنو  

 1991لوتحرك الكرد  لي شااااااااااااااحااال العراقي لقااد ت نااد تركيااا ا قترال اةحريكي ىااام 
  إنشا  الحناط  اةحنية لححاية اةكراد.
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ي لقد ظهر بعد 1980ور اإليراني لحن  الحر  العراقية اإليرانية ىام  حا ىن الد
الحر ي حي  تشااااااكل  بعادا  ديد  لوع قاد  ين الدولتين حن حي   ن إيران اسااااااتحرد 
ثار  ا ضاااااااااطراباد و ىحال العن  لي  نوبي  لي ساااااااااياساااااااااتها الداىحة ةكراد العراقي وا 

العراق الحدىوحين  إيران لي  ي لي حوا هة لشاااال شاااايعة1991وشااااحال العراقي وخ ل 
لىلىة اسااااااتقرار الحكم لي العراقي ح  اسااااااتحرار التدخ د اإليرانية لي شااااااؤون العراق 

 الداخوية وى ر الحسهلة الكردية.
 األزمات الطائفية في العراق )األكراد(: -2

دولة  1991إن ث ثا حن ححالظاد العراق الثحاني ىشر الي حن  حنتص  سنة 
نطقة كردية حساااتقوة  اتيا وتديرالا إدار  كردية حساااتقوة با شاااتراك ضاااحن الدولةي تضااام ح

ح  اةحم الحتحد ي وكاند الو ياد الحتحد  وبريطانيا قد  نشاااااهد الحنطقة الشاااااحالية بعد 
لرار حئاد ام ن حن اةكراد حن و   رد الحكوحة العراقية ىوا انتااضاااد لاشااوة بعد 

 الحر . 
يين ونصاااااااااااااا  كرد   نوع حن الحكم ال اتي لي وامن يتحت   كثر حن ث ثة ح 
  ي   ارالي حقسم  دور  إلا  ل ين:

 حدالحا  إدار  اإلتحاد الوطني الكردسااااااااااااااتانيي وامخر  إدار  الحل  الديحقراطي 
 (207، ص2001)راي، الكرد . 

لطالحا كاند الحساااهلة الكردية تهثير ىوا ا ساااتقرار لي حنطقة الشااارق اةوساااطي 
الدولة العراقيةي والنلاع حسااااااااااااااتحر  ين الحكوحة الحركلية لباداد والحركاد لحن  نشااااااااااااااه  

 الكردية.
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ي  ن الو ود العسااااكر  اةحريكي لي العراق 1991حي  يعت ر اةكراد حن  ساااانة 
أربيل، )يحثل الضااااحانة الرئيسااااية ل سااااتق ل ال اتي لححالظاد إقويم كردسااااتان الث  . 

 (255، ص2013السليمانية، دهوك، هدو، 
إن تعاحل النظام العراقي العني  حن ا نتااضااااااااااااااتيني والرو  حئاد ام ن حن 
ساااكان ال نو ي واله ر  الحويونية لساااكان كردساااتان العراق صاااو  ال بال ىوا الحدود 
يراني وحا رال   لك حن قتل وحود وال ك و وع لعشاااااااااراد  العراقية ح  كل حن تركيا وا 

لد حشااااااااىر العالم التي كاند تشااااااااالد ال   ام ن حن الشااااااايو  والنساااااااا  واةطاالي ال
الترا يديا الحؤلحة والحهسا  اإلنسانية الحقيقية التي يتعرس لها الشع  العراقي وخاصة 

 اةكراد حنهم ىوا شاشاد التوال  الحختواة.
ي وكاند ال بال تكسااااااااااااااوالا الثووجي 1991لاي  داية الربي      وائل  لريل ىام 

كاند قوالل النالحين والاال ية العظحا تساااااااااااااير ىوا  والطول اةحطار وقسااااااااااااااو  ال ردي
اةقدامي لرارا حن حكم العراق  دكتاتورية وقسااااااااااااو  الحعهود  وظوحة لوشاااااااااااع  وطايان ي 
و اادد كاال حن إيران وتركيااا ناساااااااااااااايهحااا لي حير  حن  حر كاال الاا ا العاادد الهااائاال حن 

ي م الحتحد  لالنالحين صااو  ب دالاي والو لي حالة حهساااويةي لو هد رسااائل إلا اةح
ي لححوها ىوا التدخلي ووضاااااااااااااا  حد له   1991الثاني والثال  والراب  حن  لريل ىام 

الحهسااااااا  اإلنسااااااانية ال حاىية التي يتعرس لها الشااااااع  العراقيي والكرد  حن  بال ادي 
 (493، ص2010)الروانذوزي، والو حا لعوت  لرنسا. 

ي   شاااااااار حندوبها إلا طو د تركيا ىقد  وساااااااة طارئة لح وس اةحن الدوليي ح
حواطن ىراقي حعظحهم حن النسااااااا  واةطاال ىوا طول الحدود  200,000ح د قرابة 

التركيةي و كدد الحكوحة التركية ىوا  نها لن تساحر بهن تع ر  لواج ال  ئين الحناط  
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حن الحدنيين  50.000الحدودية ح  العراق. كحا  خطرد إيران ح وس اةحن بهن قرابة 
 يع رون الحدود ح  إيران اةحر ال    دى إلا شيوع الاوضا ىوا الحدود. العراقيين

ال   يحثل  1991 لريل  05لي  688صاااااااااااااادر قرار ح وس اةحن الدولي رقم 
الخطو  اةولا ىوا طري  إضااااااااا  الشااااااارىية ىوا التدخل اإلنساااااااانيي إ  لوحر  اةولا 

م ا تشااااااكل تهديدا لوسااااااويكي  ح وس اةحن انتهاكاد حقوق اإلنسااااااان الخطير  ىوا  نه
 واةحن الدوليين.

وبالتالي لإن التدخل العسااااااكر  لصااااااالر  كراد العراقي إنحا يحثل اسااااااتثنا اي ولي 
. )المحمد،  لضااااال اةحوال نصااااا  خطو  ىوا طري  الححاية الدولية لحقوق اإلنساااااان

 (441د.ت.ن، ص
ي شاااااااااااااارىاااد دول 688وبعاااد يوحين حن اتخاااا  قرار ح وس اةحن الااادولي رقم 

تحال  لي إرساااااال حسااااااىداتها اإلنساااااانية ىن طري  الطائراد إلا شاااااحال العراق لي ال
إطار ىحوية )تولير الراحة( و رسااااااااااااااود ح حوىاد ىسااااااااااااااكرية تابعة لوو ياد الحتحد  

يطاليا.  اةحريكيةي لرنساي  ريطانيا وا 
حي  كوند قواد التحال  حا ساااااااحي بالحناط  الحنةي وقد اساااااااتندد غوا القرار 

 ال العراق لححاية النالحين حن آية ال حاد الحكوحة العراقية.ي لي شح688
وكاند النحسا  ول دولة دىحد إنشا  حناط  ححايد  لألكراد شحال العراقي لكن 
ال ا اةحر اىت رت  العراق تدخ  صاااااااااارخا لي شاااااااااؤون العراق الداخوية رغم تهكيد القرار 

 ىكس  لك.
ي ىاصاااحتها لاخوي 2كوم 2400كاند الحنطقة امحنة ىوا حسااااحة تقدر بحوالي 

كوم ىوا طول الحدود العراقية التركيةي و لك يوم  60كوم شاااااحال العراق و  40باحتداد 



 د. عائشة عبد الحميد          التدخل الخارجي األمريكي في العراق، وأثره على بناء الدولة العراقية.

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                     أكتوبر 

242 

 

حن قواد الحارينل اةحريكية وحئاد حن القواد  2000ي يحرسااااااااااااااها 1991 لريل  23
 ةسوحة وحدىوحة بالطيران التركي.الارنسية وال ريطانية حلود  بحختو   نواع ا

ي تحولاااد الحنطقاااة امحناااة إلا حنطقاااة حظر  و  1991 ويوياااة  31وبتااااريخ 
 .°36لتشحل اةراضي الواقعة شحال خط العرس 

حاليا يعد إقويم كردستان العراق حنطقة حكم  اتي حعترن  هاي ويتكون حن  ربعة 
 نطقة اةكثر  حنا لي  ود يحلق ححالظاد:  ربيلي دالوكي الساااااااااااويحانية حو  ةي والي الح

ي تم تشااااااااااااااكيل قانون خاص 2005 وان  08العن  والت ا باد السااااااااااااااياساااااااااااااايةي ولي 
 (51، ص2008)سعد هللا، بوكرا، بكردستان العراق. 

 خاتمة:
  يلال ىراق حا بعد صااااادام حساااااين يعاني حن القصاااااور لي ىحوية  وور  الهوية 

والواق  ال   ساااااااااااااااىدد الو ياد الحتحد  الوطنية ىوا  ساااااااااااااااس حقائ  النظام ال ديد 
 اةحريكية ىوا تكريس .

تعرس العراق والخارطة ال يوسااااااااياسااااااااية لي الشاااااااارق اةوسااااااااط  و ع  ىام إلا 
 ظرون اقتصادية وا تحاىية وسياسية  ثرد لي ال نا  القوحي لوحنطقة.

ل  د حن تحديد حصااااااااالر الدول الححيطة بالعراق )العربية السااااااااعوديةي سااااااااورياي 
 ياي إيران(.ترك

 وىوي  نخوص إلا النتائا التالية:
إيران الي ال وااد اةكثر تااهثيرا وانخراطااا لي الواق  العراقيي حياا  تنظر إيران  -

لوحو  العراقي حن لاوية إسااااتراتي ية  ساااااسااااية و الم حعادلتها القوى والصااااراع 
 لي الحنطقة.



 د. عائشة عبد الحميد          التدخل الخارجي األمريكي في العراق، وأثره على بناء الدولة العراقية.

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                     أكتوبر 

243 

 

هور إن الحااااع ىاال العراق كاادولااة ححاادد  ح  حكوحااة حركليااة قويااة تحن  ظ -
 دولة كردية حستقوة.

لوناط  الحياة ك رى لي ى قااد تركياا ح  العراق حن خ ل خط ناط  يهاان  -
 كركوك ال   يولر لتركيا حوارد الاحة.

 ونتوصل إلا ا قتراحاد التالية:
إن الدياد ناو  دول ال وار لي العراقي يشااااااااكل إضااااااااعالا لو نية السااااااااياسااااااااية  -

 وا قتصادية والعسكرية العراقية.
ي ثم الحصااااااااار ثم ا حت لي لتنظيم 1990إن حا بقي لي العراق بعد حر   -

القاىد  وبقية التنظيحاد الحسااااااااااااااوحة العراقيةي وك ا الناو  التركي واإليراني 
 والقواىد العسكرية اةحريكية لي الحنطقة والسيطر  ىوا آبار الناط العراقية.
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 ح وة العووم اإلنسانية.
(ي ا تااقياد اةحنية والعسااااااااااااااكرية العربية واةحريكيةي 2013ححيد ح يد الدوي ) .2

 حركل الكتا  ال حاىيي اةردن.
(ي التادخال اإلنسااااااااااااااااني لي العراق  ين الت رير اإلنسااااااااااااااااني 2013ختاال الاا ري ) .3
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 ر ي  احعة يوس   ن خد ي ال لائر.ي رسالة حاست1991حالة العراق 
(ي تحالااد العولحة العسااااكرية والقانون 2005الساااايد حصااااطاا  ححد   و الخيري ) .6
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 حصري دار شتاد لونضر وال رح يادي حصر.
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السالم في إفريقياالتنمية السلمية الصينية وبناء   

China's Peaceful Development and Peacebuilding in Africa 
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 الجزائر -جامعة بومرداس  1

 
 

  

تعالج هذه الورقة أحد المواضيع ذات األهمية       
في السياسة الدولية والمتعلقة أساًسا ببناء الدولة 

تقدم الصين في إطار عملية بناء السالم  اإلفريقية.
سلمًيا قادًرا على إعادة بناء الدولة نموذجا األفريقي 

الوطنية في إفريقيا من خالل الربط بين األمن 
والتنمية. إذ تؤكد الصين أن عملية السالم واألمن لن 

ذه تجادل ه ؛تتحقق إّلا من خالل تحقيق تنمية شاملة
صين تجاه إفريقيا في الورقة بأن اتجاه سياسة ال

السالم واألمن يتشكل أساًسا من خالل مفهوم السالم 
الهدف المركزي للصين في زيادة وأن التنموي الصيني 

؛ "رابح-العالقات مع إفريقيا متجذر في نهج "رابح
إطاًرا مفاهيمًيا مع فهم مدمج وواضح والذي يقدم 

لكيفية دعم التنمية اّلقتصادية للنتائج السياسية 
إذ يظل إطار سياسة التنمية  ؛األمنية اإلفريقيةو 

ضفاء  السلمية هو المحور األساسي لوصف وا 
الشرعية على التزام الصين بنمط من التنمية 

اإلفريقية التي ستعزز السالم واّلستقرار اّلقتصادية 
 من خالل ربط األمن بالتنمية.  في إفريقيا

الدولة اإلفريقية، الصين، : الكلمات المفتاحية
التنمية السلمية، بناء السالم، عالم متناغم، نهج 

 .رابح -رابح

  This paper deals with one of the topics of 

importance in international politics and 

mainly related to the building of the 

African state. Within the framework of the 

African peacebuilding process, China 

presents a peaceful model capable of 

rebuilding the nation-state in Africa by 

linking security and development. China 

affirms that the peace and security process 

can only be achieved through 

development; This paper argues that the 

direction of China's policy toward Africa 

in peace and security is mainly shaped by 

the Chinese concept of development peace 

and that China's central goal of increasing 

relations with Africa is rooted in a "win-

win" approach; which presents a 

conceptual framework with a built-in and 

clear understanding of how economic 

development supports African political 

and security outcomes; The framework of 

the Peaceful Development Policy remains 

the main focus for describing and 

legitimizing China's commitment to a 

pattern of African economic development 

that will promote peace and stability in 

Africa by linking security with 

development. 

Keywords: African country, China, peaceful 

development, peace building, harmonious 

world, win-win approach. 
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 مقدمة:
إلفريقية سننننننننننننننارات فت ازسننننننننننننننألمفار    ت   فات فت اام ا  ا فت اعرفت القارة      

ا فت أليريا السنننننننننننننن  ننة ا ةريننة النن ا  يننةت ر يفرفننة فت الأل ميننة  رازسننننننننننننننألقرارت رفرررلننط
ا  فات عاق ال جاجة الرئيسي الذي يقف عائقطا  فا  ةااء ال ارجية؛ حيث ز أل ال أل ك 

ال رلة رألحقيق الألافية الشننننننننناف ة في وفريقيات رشننننننننن  ت ة رر ا وشننننننننن الية في رز ة ال رلة 
الر اية. ف  الفا عاات ال رلة في وفريقيا ارعطا فت الهشاشة رالألي ع سألها   فة ةايرية؛ 

ا   ننن ة ل أل   الت ال ارجية. رع ى غرار الأل  الت ا فر الذي جمل فت وفريقيا  رضنننط
الغربية ا  رى ألق   ال يت ة يالط س فيطا قا رطا ع ى وعا ة ةااء ال رلة الر اية في وفريقيا 
رفق الربط ةيت ا فت رالألافية؛ حيث ألؤ   ال ننننننننننننيت ع ى  ت الألافية السنننننننننننن فية رح  ا 

رجيهية ر ي ف ا ئ أل قأل ننا يتفت رأل ميل ازسننألقرار السننياسنني رازالقا رة ع ى ةااء ا 
يافل ةيت أل  في وفريقيا. حيث يألضننأ  ت  ااك لألشنن يل اها ال ننيت الة يل لةااء السننال

فر  ي ت اله ف ال. وا فت رالألافية في ال  اب الرسننفي ال ننياي ألجاد ال رل ا فريقية
و ارطا    ؛ رالذي يق را أ-ل  نننننننننننننيت في  يا ة المالقات فذ وفريقيا فألجذر في اها  را أ

يفيطا فذ فه  ف فا رراضنننننننننأ ليي ية  ع  الألافية ازقأل نننننننننا ية ل األائا السنننننننننياسنننننننننية ف ا 
وذ يظل و ار سننياسننة الألافية السنن فية  ر الفحرر ا سنناسنني لر ننف  ؛را فاية اإلفريقية

ض اء الشرعية ع ى الأل ا  ال يت ةافط فت الألافية ازقأل ا ية اإلفريقية الألي سألم    را 
 .      السال  رازسألقرار في وفريقيا

ألجا ل  ذد الررقة  أت األجاد سياسة ال يت ألجاد وفريقيا في السال  را فت يألش ل      
ا فت  الل ف هر  السال  الألافري ال يايت رف الأ ال يت الفألرسمة رالفألمفقة   ساسط

ألقألرح  ذد الفقالة ألرسننننننننيذ ا اي ا فت ليشننننننننفل الجرااب غير الألق ي ية في وفريقيات  فا 
ألجار  رجهة الاظر القائ ة ةرجرب فه  ا فت فت  الل الف هر  الألق ي ي ل ألمارت  فا ي

الفألم ق  الجرااب المسننننننن رية المألا  المسننننننن ري رالقراع  ال حريةت رالأل  الت المسننننننن رية 
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رفرض ال يفقرا ية الغربية ع ى الح رفات اإلفريقية. ألقألرح ال نننننيت رجر  را ط ل ألافية 
اية ل  ننيت في وفريقيات رألسنن ط  ذد المالقة الضننرء ا فاية  إ ار ل ه  الففارسننات ا ف

ع ى ألينافنل ا فت رالألافينة رألاظر ولى السننننننننننننننال  رحنل الا اعنات فت  الل ربط ا فت 
 الألافية؛ لأليرت الاأليجة ألافية اقأل ا ية ااجحة. الحجة ا ساسية ال ياية لرجر  ا في 

ع ى فةيمات  يقأل ننننر فقطوفريقيا  ي  ت جر ر اسننننألراأليجية   يت ا فاية في وفريقيا ز 
 فا  ر الحال فذ -ا سنننننننن حةت  ر اشننننننننر القرات الفقاأل ةت  ر واشنننننننناء قراع  عسنننننننن ريةت 

ا ازسنأللفار في ألافية الفرار   -الأل  الت الغربية ا  رى  رليت فت ا  فية  ف ات  يضنط
ال شننننننننرية رألحقيق ألافية اقأل ننننننننا ية فمعالة فت  الل األ ام اها افرذ  الألافية السنننننننن في 

ت  ذلك ألح يل المالقة ةيت الألافية را فت فت  الل ألسنننن يط الضننننرء ع ى  رر ال ننننياي
 الألافية في ألحقيق السال  را فت. 

 رالفألفل ة  ا أل ار في:ا   اف رالاألائا ألحارل ال راسة ألحقيق جف ة فت ر 
 وش الية ةااء ال رلة في وفريقيا في ظل الأل  الت فمالجة  حليةد الررقة الأله ف  ذ -1

اي السنننننننن في ال ننننننننيشنننننننن ل الفاظرر ي ية ي ال ارجية؛ حيث ألحارل الرقرف ع ى حقيقة 
 ذا  ي جسنننننأل رألسننننن يط الضنننننرء ع ى وف اايةالسنننننياسنننننة رالففارسنننننات ا فاية في وفريقيا؛ 

 ا فريقي. ألم ي  ا فت فت  جلالفاظرر ولى سياسات فم ية 
ت السننن فية ال نننيايت ف ةذ  الألافير افال راسنننة ولى ألسننن يط الضنننرء ع ى  فا أله ف  -2

  الل ألرضيأ المالقة الألال فية ةيت الألافية رألحقيق ا فت رازسألقرار في وفريقيا.
ال رافذ رالفح  ات ل رجر  ال ياي ت لررقة الفرجمية  راسة شاف ة ل ررألم ي  ذد ا -3

 في وفريقيا. 
ل اق ي ل سننننننياسننننننات ال ننننننياية في وفريقيا رالفةررة فت ألحارل ال راسننننننة وع اء ألح ي -4

   رف ال يت ةألحقيق السال  را فت اإلفريقي.
 ع ى ضرء فا سةق ألحارل  ذد الررقة ال حلية اإلجا ة ع ى السؤال الفر  ي الألالي:
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 الل  ريقيا فتيف ت لافرذ  الألافية السننننننن فية ال نننننننياي ةااء ال رلة في وف لى  ي ف ى 
 ؟فت رالسال الألافية/ا  فألال فةالربط ةيت 

ل ه  األجاد الألافية السنننننن فية ال ننننننياي في وفريقيا ر رر ا في ةااء السننننننال  اإلفريقي      
؛ ل  ر ا يف يأل ننننننرر  ألحارل  ذد الررقة اإلجا ة ع ى ا سننننننئ ة ا سنننننناسننننننية الألالية:  رزط

الفاظرر   ل يف يشنننن لاايطا؛ا فت ربااء السننننال ؟ الألافية السنننن فيةت ال ننننياي السننننياسنننني 
يف يف ت   لاللطا؛ السنننياسنننة رالففارسنننات ا فاية ل  يت في وفريقيا؛ رالسننن في ال نننياي 

 ف ت ل ير  يرطا؛  ألرجفة  ذا الفاظرر ولى سنننننننننياسنننننننننات فم ية أله ف ولى ألم ي  ا فت؟
ا لافرذ  الألافية السنننننننننننننن فية ال ننننننننننننننياي  ةااء ال رلة في وفريقيا فت  الل الربط ةيت حقط

ي رت وزع فجر  أل ميننة  ت  ال ننننننننننننننياي ل فت رالسننننننننننننننال ت     ت الرجر فألال فننة الألافيننة/ا
 قيا؟اير رلرايالية   رى في وفري

 ألقر  ال راسة في عف ية الألح يل ع ى ا أل ار ال رضية الألالية:
ألمألف  عف ية ةااء السننننننننال  في وفريقيا ع ى الألافية السنننننننن اية ال ننننننننياية فت  الل أل ميل 

 الربط ةيت ا فت رالألافية
 المبحث األول: براديغم التنمية السلمية الصيني نحو عالم أكثر تناغًما

المطلب األول: تشككككككيل اسكككككتراتيجية التنمية السكككككلمية كمقاربة لفهم الفكر السكككككلمي 
 الصيني
وت ف رة السننال  فألجذر في اللقافة ال ننياية فاذ ازف السننايت فت اليرا رشننيرسننية      

عا فا يسر  ت  ر  ح  اليالسي يات اليرا رشيرسيةر يقرل  ألاب ال قرات ولى الألارية؛ 
ال ريق المظي ت فإت اإليفات رألم ي  الارايا الحساة يم   المالقات الس فية.  ر  ذا يأل  

ي افذ فا  ية رالألافية.  رح ف رة رح ة المال  ربيات ال ريق الفؤ ي ولى المالقات السننن ف
رت رت عت ف رة  ت  الااا يميشنننت ر ر  ألاب  را رشنننيرسننني  السننني ي ا  ألاب الألاريخ

في سنننننال ت را ف  ألميو في رئا  . فالسنننننال  في اللقافة ال نننننياية الألق ي ية يا ري ع ى 
يفة أل  ألجسنننننننننننننني   ذد القرق  الألسننننننننننننننافأ رالألمارت رازحألرا  الفأل ا ل رال ائ ة الفأل ا لة. 
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فية ل ااا ر ا سننننناسنننننية   يرطا في ال  ر الحاي  رالف ا ئ ال ة رفاسنننننية رف سننننن ة الحياة الي
 (Yinjun, August 2012, p. 13) لم ة  جيال.

ياي  ال نننياي   ياي شنننيار ةسنننال  رالألافية  ولى ازسنننألراأليجي ألمر  جذرر ف هر   الر      
Deng Xiaoping  فها ا سنننياسنننة ازا ألاح رالألح يث اللقافي رازجألفاعي رازقأل نننا ي

 ىى الألي  فمت ال نننننيت وللت ر ي السنننننياسنننننة ا ر 1978اذ الما  ل  نننننيت الفما نننننرة ف
 فت  قراله الفألررة:  ع ياا  ت اراقب الفسننرح المالفي رز سننيفا فت الااحية ازقأل ننا ية.

ا ح اث ةه رءت ر ت ا  ي  اقألاا رااألظر ةررية ر ت اح ننننننننننننت فرقماا ر ت األمافل فذ 
ا عت ا ضننننننننننننننراءت ر زع ا ععي القيا ة  رقألاا را رت جيع يت في الفحافظة ع ى ال قاء  مي ط

 (32ت   حة 2016)حسيت فحفر    يرت  .ف  قطا 
ألها ل جفذ ةيت ألافيوت ف رة الألافية السننننن فية  ي وح ى فحارزت ال نننننيت المظيفة      

وت ربط حر ة الاهضننننة الر اية ل  ننننيت  تالمال  في القرت الحا ي رالمشننننريتراألجا ات 
رألحقيق السننننال  رالرئا  في المال   ر رح ة ت ا  ف ننننائر ال رل ا  رى في المال  سنننن ااه

اله ف ر  تلفئات السننايت  فلا ة حجر ا سنناا في ال  ر السننياسنني ال ننيايالمال ت  ات 
  ت الألافية في    ح رل اهاية الألسننننمياياتتزسننننألراأليجيألها الألافرية السنننن فية. ر الاهائي 

ال ننننننننننننننيت فرح ننة جنن ينن ة؛ حيننث اقألرح فننار ألسنننننننننننننني ألراي رألشننننننننننننننر واالي رغير فننا فت 
  نننيت ف ا ئ ألرجيهية ل ة رفاسنننية الازسنننألراأليجييت الف ا ئ ال فسنننة ل ألمايو السننن في 

الألافية     فرضننننننننننننرم  الاسنننننننننننن ة ةذلك ر  نننننننننننن حت ت 1953 رق  أل  ألا يذ ذلك فاذ عا 
 (Yinjun, August 2012, p. 16) ل  يت.
أل نننننننرر  عال  فأل لف   ر  عال  فألااغ   في  رح الرئيا ال نننننننياي  ر جاألار رق       

ت 2005سننننننةألفةر  15  اب له  فااسنننننن ة الذ رى السننننننأليت لألأسننننننيا ا ف  الفألح ة في 
الفة  ذ  ارجية فسنننألق ة رفسننناألي ة في السنننياسنننة ال ارجية:  سنننرف الج ضنننفعاه فقاربأله 

راألفسنننننك ةل ات ةاها الألافية السننننن فية راسنننننألراأليجية ازا ألاح رالا ذ الفأل ا لت رسنننننا رر 
عالقات ال نننننننن اقة رالألمارت فذ جفيذ الة  ات ع ى  سنننننننناا الف ا ئ ال فسننننننننة ل ألمايو 



 الباحثة نوال دمان                            التنمية السلمية الصينية وبناء السالم في إفريقيا

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                   أكتوبر 

250 

 

السال  ال ائ  رالر اء الفشألرك . أل  اشر الس في رال فذ ق فطا احر ةااء عال  فألااغ  فت 
أل ا نننيل  ذد الفقاربة في  ررقة ةيضننناء  حف ت عارات   ريق الألافية السننن فية ل  نننيت  

 نلى ذات الفقناربنة  الل ازجألفنام افي ذات المنا ت ر عنا  الرئيا  ر جاألنار الألنأيين  ع 
لاقاط ت رشنننننننن  ت ا2007ل فؤألفر الر اي ل ح ب الشننننننننيرعي ال ننننننننياي في  يألربر  17

الألمننارت فألمنن   ا  راف فت  جننل ا فت الجفنناعيت الألمننارت الفشننننننننننننننألرك ع ى –ا ربذ 
را أ فت  جل الرفاد الفشننننننننألركت الألمايو ةيت الحضننننننننارات رألم ي  - سنننننننناا قاع ة را أ

الحرار رالأل ننا ل ةياهننات و ننننننننننننننالح ا ف  الفألحنن ة لألم ي  قنن رألهننا ع ى  ننننننننننننننيننااننة ا فت 
ل ارجية ال نننياية في السنننارات ال فا ا  يرة ال  رط المريضنننة ل سنننياسنننة ا -المالفي

 (25-24ت ال  حات 2018)حشااي ر ح يفيت  فت ح فه لألحقيق غاية المال  الفألااغ .
 المطلب الثاني: نموذج التنمية الصيني النهج اآلخر للسالم العالمي

الألحرل فت ال  ر الفار سننننيت ولى الافط أليفت   ننننر ننننية الألجربة ال ننننياية في      
الر سفالي في ال  ل ةيت السياسية رازقأل ا ت وذ  ت القيا ات ال ياية الفألماق ة  رلت 
ا  اإل نننننالح ازقأل نننننا يت رذلك في ظل الاظا  ازشنننننألرايي الذي يح  د  ا ألفافطا  ا نننننط

ياية ة ال ننننالح ب الشننننيرعي الحاي . ف ي فرح ة فا  م  فارت ألفي ت السننننياسننننة ال ارجي
الألر ي  ع ى  ىجيات ولةألغير جر ري في ألرجهاألها  ازاألقال فت الألر ي  ع ى اإلي يرلر 

الفم يات ازقأل ا ية رألحقيق الافر ال يايت فألراجمت ال  ا ات اللررية اإلي يرلرجية 
ألجاد  رل المال  اللالث  ا سننننناات رألر ت ف ااها ل غة الف نننننالأ ازقأل نننننا يةت ر رلرية 

اب   الذي  اات ألق فه لألح  عفق  نننننت ولى ح   ةير فت ال  الألافية ال نننننياية.قضنننننايا 
رالحر ات الشننننننننيرعية في المال  اللالثت رغ  احأل اب ال ننننننننيت  ال  ا ات اإلي يرلرجيةت 

-38ت ال نن حات 2019/2020)الم ريت  .ليت فقط  راجهة لألحقيق الف ننالأ ازقأل ننا ية
38) 

لق  اسنننننأل اعت ألجربة الح ب الشنننننيرعي ال نننننياي ال قاء في السننننن  ة رقيا ة عج ة      
الألافية ازقأل ا ية في ال يت فت  الل قراع  الاظرية الر سفاليةت  رت الفسارفة ع ى 
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فا  قات قي  الاظرية ازشنننننننألرايية. واجا  فشننننننن ت ررسنننننننيا ازألحا ية في ألحقيقهت عا فا 
ة سة ازشألراييةت  شقيها السياسي رازقأل ا يت لألألةاى الاظريأل  ت عت الاظرية رالففار 

رالففارسننة ال يةيراليةت  شننقيها الر سننفالي رالسننياسنني. الاأليجة  ت فق ت ررسننيا ازألحا ية 
اإلرث ازسألراأليجي اليراي لالألحا  السرفيأليت ةيافا رضمت ال يت  ق افها ع ى  رلى 

 ل  ذا ع ى شننننننننننننننيء وافا ي ل ع ى  ت الفاافسننننننننننننننة ع ى الهيفاة اليراية. وت    رات
ا ل ألافية السننننننياسنننننني ا  رح ط قأل ننننننا ية ة رازالاظرية رالففارسننننننة ال يةيراليةت ز ألفلل افرذجط

ال نننننننننننننيت   ذت الجااب ازقأل نننننننننننننا ي فت الاظرية الر سنننننننننننننفالية   راها ؛يف ت ألمفيفه
ر ي  تة رحققت افرطا اقأل ا يطا فذ الط رألفس ت  الجااب السياسي فت الاظرية ازشألرايي

  نن   أل ميل و ننالح سننياسنني ع ى   ى قي  الاظرية ازشننألراييةت ليألحقق الشننق ا  ر 
فت الألافية في ال نننننيت. الرئيا ال نننننياي   ر جاألار  في   ا ه  فا  الفؤألفر السنننننا ذ 
عشر ل ح ب الشيرعي  ع ت:  ت اإل الح السياسي يجب  ت يألرسخ ألفافطا فذ الألافية 

رة الألافية ازشنننننألرايية. فماى  ذات  ت ال نننننيت فألفسننننن ة ازقأل نننننا ية رازجألفاعيةت ةرألي
ة رر الح ب الشننننننننيرعي السننننننننياسننننننننيت فذ فحارلة وح اث اق   في فجازت الفشننننننننار ة 
السننننننياسننننننية رالرقا ة الشننننننمةيةت لفحاربة ال سننننننا  ررفذ   اءة رفاع ية فؤسننننننسننننننات الاظا  

اسنني فت السننياسنني رضننفات فم زت افر ف ر ةت  رت فا حاجة ولى ا  ذ  الشننق السنني
) يا ةت  .الاظرية رالففارسننننننننننننننة ال يةيراليةت الألي ألأل اعل في فجألفمات الغرب ال يفقرا ية

 (52ت   حة 2013
فت  ذد  فلل الج ء ا رل ألافية ازقأل ننا يةت يلجية ف  رجة األ مت ال ننيت اسننألراألي     

ازسننننننننألراأليجية في ازسننننننننأل ا ة فت  ح   يةر فرار  ا ال ةيمية ر ر عا ننننننننر المفل عت 
 ريق ألشنننننننننجيذ ال نننننننننااعات  لي ة ازسنننننننننأل  ا  لما نننننننننر المفل رالألي ألؤ ي ولى   ق 
الرظائفت ر الألالي يألحقق ازسننننننألغالل ا فلل لهذا الما ننننننرت رير   الج ء ال اقي فاها 

يق الألافية ازقأل ننننننننا ية فت  الل واألا  رأل نننننننن ير فاألجات عالية ع ى  ع    ف ألحق
فت ايةر ال رل ال ننننننننننااعية  2004الأليارلرجيات ر ال مل   نننننننننن حت ال ننننننننننيت في عا  
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ألافية رلق  ارألي ت اسنننألراأليجية ال الف ننن رة لفاألجات أليارلرجيا الفم رفات رازأل نننازت.
ربة يت ازسأل ا ة فت ألجازقأل ا ية ال ياية ع ى ع   فت السياساتت رق  حارلت ال 

ال رل ح يلة المه   الأل ننننننننايذ في شننننننننري اسننننننننيا ضننننننننفت  ذا الفجال؛ حيث ألشنننننننناةهت 
السنننياسنننات ال نننياية في ألافية ال نننا رات فذ أل ك السنننياسنننات الألي األ مألها  ذد ال رلت 
رأل ل  ةرة  رل شننننننننننننننري اسننننننننننننننيا  ت: ال غ  الح رفي لألافية ال ننننننننننننننا رات يرل  رفررات 

Externalities  ت الأل  ل الح رفي  ا  ل ف اضننن ة ةيت حراف  ال نننا رات  افةت  فا 
 الل فألرة الألحرل ولى اقأل ا   قل ألشر طاننننننننننننننن ري رت الأل  ل الح رفي الف ررا رسي ة 

      (61ت   حة 2014)عةر ت  . افة لألحريك افر ال ا رات
ياي شننننننننننرم  حيث رؤية ج ي ة أل أل ف عت الرؤية الفاريةت ألم  الألجربة ال ننننننننننياية      

  ريقة فاظفة في     اسننألراأليجية فار ازقأل ننا ية. رأل  الأل  ي عت اقأل ننا  الح ننار 
في ف ننننننن حة ازا ألاح ع ى الر سنننننننفالية الغربية راليا ااية. رأل رير  اشنننننننألرايية السنننننننري  

  جسنننننننننننن   ذا الألر د   ريق لجذب ال ننننننننننننيت  ار  الر ر  رال قر الذي    هفا فارت رق
ات الفه   ت ي نن ا  ال ئرات ت  ي   فقرلأله الشننهيرة:  ز يه  وذا  ات القط رفا يطا  ر  سننر ط
ز يه  وت  اات ازشنننننننألرايية  ر الر سنننننننفاليةت ليت الفه   ر  ت ألح نننننننل ال نننننننيت ع ى 

 ات ذلك  عالأليارلرجيا الفألق فةت ررؤرا ا فرال الألي ألحألاجها فت  جل اهضننننننننننننننألها. ل
راء ألحرزت را  ننننالحات اقأل ننننا ية جذريةت سنننن ك  ياي فت جت رغةيألها في وال ننننيت ع

 اللها  ريقة ولى ألةاي  مض افاذ  ر شنن ال سننياسننة السننري الحر رازقأل ننا  الف ألرحت 
ا ع ى  مض ال  ننائا اإليجاةية الفرررلة فت  رألشننجيذ ازسننأللفارات ا جاةية. فمألف ط

ر .  فا في ذلك رجر  قاع ة  ااعية اظا  الأل  ي نننننن الألي  اات فالئفة لو الح رالا
ا فت أل افت ذلك فذ ع ننر   سنناسننية رباى ألحأليةت راظا  ألم يفي فأل رر اسننةيطأت فسننأل ي ط
ات ألألفي  ةأل  يضننننننننات  ةيرة في  المرلفة الج ي ةت ررجر  ةيئة ألجارية عالفية  يلر اا ألاحط

ا ي المالفي  الألمري ات الجفر يةت رغير ا فت  ش ال الحفاية الألجاريةت رالألييف ازقأل
 (2019/2020)الم ريت  .السريذت رأل فقات ا فرال عةر الح ر  رالأليارلرجيا
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رع ى الرغ  فت عن   رجر  ةيناانات رسننننننننننننننفينة ل ح   ع ى شننننننننننننننمةينة  نذا الافرذ       
الافر الف  و في المقر  الفاضية قا  ولى وعا ة الأل  ير  اإلافائيت فإاه فت الراضأ  ت

  فقاراة ألجارب  مففي الألافية ازقأل نا ية رالمالقة ةيت الحرية ازقأل نا ية رالسنياسنيةت 
اإل نننننننننننالح في  ل فت ال نننننننننننيت رررسنننننننننننيات   ا ال نننننننننننح ي ال ار  رربرت  ا الت 

Robert Kaplan  ألرقرا يننة ت رفي ولى األيجننة ف ننا  ننا  ت  الحريننة ألاألا  حيننااننا فت ا
سننياي فشننا ه لقي فقال  ننح ي  ات عارااه  الافرذ  ال ننياي يجألا  از أل ار   نن ى 

ولى  ت ال يت  Greg Sheridanراسما في اسألراليات  شار فيه الياألب غريق شيري ات 
 رت حرية سنننننننياسنننننننيةت في الرقت ألظهر  اه فت الفف ت  ت ي رت لك حرية اقأل نننننننا ية ة

ت   حة 2017)ح يفيت  .الألي ف ا  ا  اهفا غير فا   أليت مر اا فيه ع ى ال  رة ألالذي 
399) 

ية رؤية تحليل الصكككككككككينية في إفريقيا: تنمية السكككككككككلميةالمبحث الثاني: توجهات ال
 األفريقية للعالقات الصينية

 اإلفريقي: بداية الشراكة الصينية إفريقياالمطلب األول: منتدى التعاون الصيني 
ارات  سياسة ت  م2006ل ياي حرل وفريقيا في يااير   ى اشر اليألاب ا ةيض ا     

ت ولى  يا ة رألم ي  الرؤية ازسننننننننننألراأليجية ل  ننننننننننيت في المالقات ال ننننننننننيت ألجاد وفريقيا 
ف ها فذ اف ة ل  ننننننننننيت في ألمال ننننننننننياية ا فريقية. يح   اليألاب ا ةيض الف ا ئ الشننننننننننا

ال فسنننننة   الف ا ئ اإل الا رال ننننن اقة رالفسننننناراة. أل أل   ال نننننيت رالفألفل ة في: وفريقيا
رأل ع   تل ل  رل ا فريقية ل ريق الألافيةت رألحألر  از أليار الفسننننننننننننألقل ألمايو السنننننننننننن في

ت  فا ألرضننأ    اف سننياسننة ال ننيت جهر  ال رل ا فريقية لأل  ا  قرة فت  الل الرح ة.
فريقي رالررقنننة فت  الل و نننار عفنننل فاألننن ى الألمنننارت ال ننننننننننننننياي ا أل  الألمةير عاهنننا 

ت  ت اله ف الفر  ي ل  يت في  يا ة المالقات فذ وفريقيا فألجذر 2006الةيضاء لما  
را أ  الذي يم   الألجارة ال ننننننننننياية رفرا ازسننننننننننأللفار ريج ب ال را -في اها  را أ
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النن ا  يننة ل ح رفننات  ازقأل نننننننننننننننا يننة لألفننارقننة ةنن رت اإلفراط في الألنن  ننل في الشننننننننننننننؤرت 
 (Hanauer & Morris, 2014, p. 21) .ا فريقية

 ةلق  رفرت وفريقيا فسنننننننناحة حيث يف ت ل نننننننناامي السننننننننياسننننننننات ال ننننننننياييت ألجرب     
 اات الاأليجة السنننياسنننية الف فرسنننة  ي أل رير شننن ل ر  تالففارسنننات رالف ا رات الفةأليرة

 ة رفاسنننية الفاأل يات الألي   ننن حت ا ت السنننفة الففي ة ل مالقات ال نننياية فت  شننن ال 
فا نننننننننة  2000ا فريقية.  اشنننننننننأ ألشننننننننن يل فاأل ى الألمارت ال نننننننننياي ا فريقي في عا  

 ة رفناسننننننننننننننينة وةن اعينة ل أل نارض ع ى المالقنات فألمن  ة ا  راف ةيت ال ننننننننننننننيت رالقنارة 
 (Benabdallah, 2018, p. 2) .ا فريقية  أيف ها

ا ل ة رفاسننننننية ال ننننننيت ع ى فسننننننألرى -يم  فاأل ى الألمارت ال ننننننياي      ازفريقي ألألريجط
ل ت ريمف2000ألقى في   يت في الما  القارة ا فريقية؛  قي   رل فؤألفر ر اري لهذا الف 

 ؤرليتالفسننننننننن ذا الفاأل ى  فلا ة فا نننننننننة لمرض فرائ  الألمارت اإلق يفي رالشنننننننننراية ةيت 
ظرائه  ا فارقة في الم ي  فت القضننننننننايا السننننننننياسننننننننية رازقأل ننننننننا ية فحل اال ننننننننياييت ر 

 ىاز ألفا  الفشنننننألرك. ألمق  اجألفاعات الفاأل ى ع ى الفسنننننألرى الر اري  ل عافيتت رع 
ح ى ال رل اإلفريقية. اسألضافت  فسألرى القفة  ل لالث سارات  الألاارب ةيت ال يت را 

ت في حيت 2012رال افا عا   2006راللالث عا   2000    يت ازجألفام ا رل عا
)حسننيت فحفر   .2009اسننألضننافت وليربيا ازجألفام اللاايت رف ننر ازجألفام الرا ذ في 

    (134ت   حة 2016  يرت 
ألشننفل فجازت الألمارت الألي يغ يها فاأل ى الألمارت ال ننياي ا فريقي  ل شننيء ر      

فت الةرافا ازقأل ننننننا ية راللقافية رازجألفاعية رالمسنننننن رية رال راعية رالفالية رالألم يفية. 
ا فت ف FOCACألألضفت   ط عفل  ا ف يجط شاريذ ازسأللفار ا جاةي الف اشرت  يضط
ت رفا ولى ذلك. ألشنننننفل  مض الفرضنننننرعات يسنننننرةرالقررض الف ترالفسننننناع ات ا جاةية

 را  ال ننناقنننة ت راسننننننننننننننألل الفاألننن ى الف أل  نننة حفننناينننة الةيئنننةالفأليررة عةر جننن ارل  عفنننا
 ننابت رالقر نننننننننننننناننةت را فت الغننذائيت ت راإلر الفسننننننننننننننألنن افننةت رالح نناب ع ى الحينناة الةريننة
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ت ألأليرت   ط ج رل ا عفال عا ة فت  نننننننننننننناامي رال ننننننننننننننحة. ا ربئةت رفا ولى ذلك
سننننننة ال ننننننياييت لألق ي  الفسنننننناع ة لحل  ذد القضننننننايا  اسننننننأل  ا  ال ةرة ال ننننننياية السننننننيا

 Benabdallah, Towards a Post-western Global) .را فريقيننننة في  ننننذا الشنننننننننننننننننأت

Governance ? How Africa-China relations in (from) China’s Practices, 2016, 

p. 138)   
 The Forum For China Africaيمألةر فاأل ى الألمارت ال نننننننننياي اإلفريقي      

Cooperation FOCAC ألشارر رالحرار الم فيت  اشئ ل رضية ل ألمارت القائ  ع ى ا
ت فت  جل فرا ننن ة 2000  نننررة فشنننألر ة فت قةل القا ة ال نننياييت را فارقة في عا  

فرقيا في و ار الظرةف الج ي ة لفراجهة الألح ي  ألم ي  الألمارت الر ي ةيت ال ننننننننننننننيت را 
الفشنننننننألرك ل مرلفة ازقأل نننننننا يةت رع ى  الف الرزيات الفألح ة ا فري يةت جاء   اب 

جارب فمألةرة ا سننننها ف راطا ل فجال -ال ننننيت فر  طاع ى فا ق الفسنننناراةت الألمارت جارب
 يفا ي ي:فريف ت أل  يا     فرألي ات الفاأل ى  الجاربيت ر الألالي ا رباح الفأل ا لة.

أل ا ل ر رضننننننية ل ألمارت ازقأل ننننننا ي رالأليافل فالسننننننياسنننننني ال اه فجال ل حرار  -
 الألجاري.

 راه فضننناء ل ألشنننارر ال لرفاسننني رألرسننني  المالقات اإلفريقية ال نننياية ز سنننيفا  -
 (486ت   حة 2018)ة  ليرت  فاها اللاائية.

 قياالوجود الصيني في إفري أبعاد ة:الصيني نمية السلميةالتمجاّلت : المطلب الثاني
ألمألف  ال ننننيت في و ار أل ةيق سننننياسننننة السننننال  الألافري في وفريقيا ع ى فجفرعة      

فت ا  ما ؛ رالألي ة رر ا ألح   ا   اف ازسنننألراأليجية ل رجر  ال نننياي في وفريقيا ر ذا 
 الجهر  ال ياية الفةذرلة في ةااء السال  في وفريقيات رالفألفل ة في ا  ما  الألالية: 

 البعد السياسي: -1
 ةألفألا  السياسة ال ارجية ال ياية  الل ات رالرضرح ر ا الجااب السياسيت ي ف     

قر  ة رر ت رألة  الأل  ل في شننننننننننننننؤرت ال رل ا فريقي ألجاد  فريقيات فهي ألحافظ ع ى ع
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ألماراي رألحث ع ى فض الا اعات  ال ري السنننننننننننننن فيةت  فا ألشننننننننننننننألرك في  ملات ا ف  
 ا فريقية  ا ل الفحافل  ع  الفراقفالفألح ة ل سنننننننننننننال  في  فريقيات  فا  ت ال نننننننننننننيت أل

 (143ت   حة 2014)عراقيت  .ال رلية
في ألح ي  المالقات  يم  ال م  ازقأل ننننننننننننننا ي فت     ا  ما  :البعد اّلقتصكككككككككادي -2

يت الألمارت السننننننياسنننننني ةيت ال ننننننحيث ألرى الح رفة ال ننننننياية  ت ت اإلفريقية-ال ننننننياية
ي ف يا  ننل عت الألمارت ازقأل ننا يت فةااء اسننألقرار سننياسنني ر فاي ت رال رل ا فريقية 

رالذي ة ررد يمألف  ع ى فجفرعة فت الفح  ات  ت فريقيا زة   ت يقر  ع ى اقأل ا  قري 
 الألالية:
ي  نننننننننا   ننننننننن أ الفحرر ازقأل اّلفريقية:-ثمار والمبادّلت التجارية الصككككككينيةتاّلسكككككك

رالألجاري ةيت ال ننننننيت ر فريقيا شنننننن ل  اا فحرر از ألفا  ال ننننننياي ل ألرجه ل قارة؛ وذ 
ا فريقية  ا سنننناا ولى المافل ازقأل ننننا ي؛ وذ   نننن حت -اسننننألا ت المالقات ال ننننياية

الشننننريك الألجاري اللااي  م  الرزيات الفألح ة ا فري ية ل قارة  2010ال ننننيت فاذ الما  
ف يار ةاسننننننننننن ة افر  39.198ل الألجاري الذي ر نننننننننننل ولى احر ا فريقيةت  حج  الأل ا 

ف يار  31.85ت رب غت قيفة ال نننا رات فت ال نننيت احر  فريقيا 2012سننناة  3.19%
ف يار  رزر  71.113افر سنننناريت رالرار ات ةيت ال رفيت شنننن  ت  %16 رزر ةاسنننن ة 

قيا ذ وفريرق  احأل ت ال ننننيت الفر   الألجاري ا رل في الشننننراية ف .%3.21فا اسننننةأله 
ت فألجار طا حجفه 2014ف يار عا   200 حج  أل ا ل ألجاري ة نننننننننننننل ولى  2013عا  

ا ل  نننننا رات ا فريقية 2013الفألح ة ا فري ية  ضنننننم يت ل ما   فذ الرزيات ت رألشنننننجيمط
 . رلة  فريقية لها عالقات  ة رفاسية جي ة فمها 30 لغت ال يت الرسر  الجفر ية لنننننننننن 

 (311ت   حة 2020) احب عفر ر قاس   اريت 
ت ألر  ت  ننننننا رات ال رل اإلفريقية ولى ال ننننننيت في 2015حسننننننب وح ننننننائيات ر      

فت وجفالي رار ات ال يت  79.6الفرا  ا رلية رباسب  ةيرة؛ حيث احألل الا ط اس ة 
ألشننننننننننننير ر  .%2.1رال شننننننننننننب  %3.8رال جا   %9.8فت القارةت ل  الفما ت ةاسنننننننننننن ة 
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ت ر ل حج  ازسأللفارات ال ياية في  فريقيا ولى 2016اإلح ائيات  اه ةاهاية عات 
ف يار  10ت ر2012ف يار  رزر عا   20ف يار  رزر  فري يت فقاةل  100 يلر فت 
. رسننا فت ازسننأللفارات ال ننياية في 2006ف يارات  رزر عا   5ر 2009 رزر عا  

رحألى  2005فر ننننننننننننننننة عفنننل  نننالقنننارة ا فريقينننة  الل ال ألرة فنننا ةيت  130750  ق 
. رألسنننننارعت رأليرة اسنننننأللفارات الشنننننر ات ال نننننياية  القارة ا فريقية؛ حيث  ظهر 2016

يقيا ياية في وفر ألقرير ح يث لفؤسننننسننننة فايا ي المالفية  ت وجفالي ع   الشننننر ات ال نننن
 (194ت   حة 2019/2020)الم ريت  .2017ازف شر ة عا   10ة ي حرالي 

ياية ات الفالية ال نننق فت الح رفة ال نننياية رالفؤسنننسنننفجال  ذا الفي  البنية التحتية:
ا  ةيرطا حألية. فت الأل ةايألهافت القررض الفيسننننننرة رالألجارية  فريقيا فت  جل ألشننننننيي   ع  ط

رافقت ال ننننيت ع ى قررض فيسننننرة  قيفة وجفالية ق ر ا  ت2012ولى فاير  2010عا  
ا  فريقيطا.فشنن 92ف يار  رزر  فري ي لنننننننننننننننن  11.3 ع ى سننةيل الفلالت  ريق   يا  ررعط
  ألفريل أل   افا السننننننننننننننريذ في وليربيا رفيااء  ريةي ل فياد المفيقة في اليافيررت -  ا ا

الل قررض فيسنننننننننننرة فت ال نننننننننننيت.  فا ة  ت  مض الةارك الألجارية في  ال فا فت  
 ات ت رفحعفال ائألفات ل فشنننننننألريت في وفريقيات ر ع  شننننننن  ة ال اقة في غاااال نننننننيت   
 ئرتاالسننننننننننننننريذ ةيت الغرب رالشننننننننننننننري في الج   رال ريق ليهررفائية في وليربياتال اقة ا
 .China_Africa_Economic_and_Trade_Cooperation, 2013, p) .  رى  ذرفشننناري

10) 
شر ة  أفرال  600 اشات ال يت في وفريقيات  يلر فت  الشركات الصينية في أفريقيا:

ت رق  قة ت  ذد الشننننر ات  الف ا رة رالمفل (2005-1995 ننننياية  الل ال ألرة فت )
في وفريقيات في حيت رفضنت الشنر ات الغربية الفسنأللفرة ا  رى  سنةب  ذد الف ا ر. 
رق  قافت ال ننننننيت ةإع اء ال ضننننننائذ اإلفريقية فت الرسننننننر ت فذ ف ي  فت ازسننننننأللفارات 

 ا  ال نياية ف عرفة  قررض أل ضني يةت رف اياات ألجارية  ا نة فت  جل أليريا رجر 
رألمفل شننننر ات  ننننياية ع ى ةااء  ري ر  رط  (17ت  نننن حة 2014)ح ا ت  في وفريقيا.



 الباحثة نوال دمان                            التنمية السلمية الصينية وبناء السالم في إفريقيا

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                   أكتوبر 

258 

 

رف ارا رفسنننننألشننننن يات في  ذد ال رلة الراقمة غرب  فريقيات لألجمل الحياة  ااك  يسنننننر 
فأ ي لاع  في أل  يف اسننننننجااب.  فل  اها ألرفااخ ا عفال  يلر جذ طا ل فسننننننأللفريت ا 

ازقأل ننننا ي الذي ألراجهه ايجيريات وذ ألمفل ال ننننيت حاليطا ع ى ةااء سنننن  فائي لفمالجة 
الاقا الحا  في ال اقة  ال ال  رألق   فسنننننناع ات فاية إلاماو ق اعها ال راعي؛ ا فر 
 .الذي يف ت  ت ي  ق الفالييت فت فرا المفل ريارم اقأل ننننننننننننا  ا الفمألف  ع ى الا ط

  (142ت   حة 2014)عراقيت 
ألألفحرر اسألراأليجيات  غ ب الشر ات ال ياية الماف ة في وفريقيا ع ى واشاء را  ارة      

ياليف ألرفير أل لسننأله فة فت ازسننأللفارت ر ر فا يشننفف ننااذ واألا  فح ية في ال رل الف
اشنننننننننناء فاا ننننننننننب شننننننننننغل فألم  ة ل مفال الفح ييتت ففلالط اج  شننننننننننر ة يرفاي  الاقلت را 

Yuemei  في ايجيريا إلاشنننناء  2007ف يرت  رزر سنننناة  50ال ننننياية الألي اسننننأللفرت
عافل فح ي.  1000   نن أ  ذا الف نناذ يشننغل 2012ف نناذ ل اسننيات ر ح رل سنناة 
ايجيريات رراح  في السنننننناغال. رفي ألا اايا ف ننننننااذ في  10رألرسننننننيذ  ذا الفجفذ لي ير 

ف يرت  رزرت  غ ةها شننر ات  ا ننة ر  ت  541ة ي حج  اسننأللفار الشننر ات ال ننياية 
ع ى ال ننننااعات الألق ي ية ذات اليلافة في الي  الماف ةت رالفرجهة لألسننننراي الفح ية في 

 فا في  لف فا ننب عفل.  150ولى  80 ذا الة  ت األا عت  ذد الفشنناريذ واشنناء فت 
ف يرت  رزر إلاشننننننننننننناء ف ننننننننننننناذ  10 اسنننننننننننننأللفار  Huajinوليربيات قا  فجفذ  راجيت 
 عافالط فت وليربيا ولى ال نننننننيت ل أل ريب رالأليريت الألقاي. 90لألحذيةت سننننننن قه  يلر فت 

 (170-169ت ال  حات 2019/2020)الم ريت 
فجال ألحألل ال ننننننننننيت فر  طا فهفطا فت ةيت ال  ذافي  :المنح والمسكككككككاعدات والقرو  

ال رل الفااحة  فريقيات  فا  ت سننننننياسننننننألها في  ذا الجااب ألفألا   الرغ ة ال ننننننا قة في 
قيا  شراية حقيقية فذ ال رل ا فريقيةت  رافا فشرر ية سياسية  فا أل مل فمظ  ال رل 

فسننننننننناع ات في  نننننننننرر ق فت ال نننننننننيت الم ي  فت الفاأ رال 2013الفااحة. ف ي عا  
فألارعةت ففاها الفاأ الألي ز ألر ت رفاها الفسننننننناع ات ال ايةت رفاها القررض الفيسنننننننرةت 
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ف يرت  رزر  فري يت  35رفت ذلك فا اقرضننننننننننأله ال ننننننننننيت لح رفة رراا ات ر ر  قيفة 
رذلك  عفطا لفشننررعات ربرافا الألافية في رراا ا  فا ألمه ت ال ننيت  الح اب ع ى قرة 

 ي الألي  ة ا ا اقأل ننا  ا في ا شننهر ا  يرة  م  ألا يذ ةرافا لو ننالح ال فذ ازقأل ننا
يقر  ع ى ال فا ةيت فشننننررعات ال ننننااعة رال راعة  رالذي ازقأل ننننا ي رالألافية الري ية

 (China_Africa_Economic_and_Trade_Cooperation, 2013, p. 11) .رال  فات
ف يرت  رزر  رغا ا لفسننننننننناع ألها ع ى  500رق فت ال نننننننننيت  ذلك ائألفااا  قيفة      

ةااء سننننن   ةير لألرلي  اليهرباء ع ى اهر الايل في فا قة  اررفا لألمي  وحياء الفشنننننررم 
الذي ألة ي ألي  أله ف ياري  رزر رالذي ألرقف ع ة سارات  سةب اقا الألفريلت رسي رت 

رغا ا  م   ت ة  ت ألشنننغيل سننن  ةرجاجالي الذي يقذ ذلك  يةر سننن  لألرلي  اليهرباء في  
ا رالننذي يرلنن   فيجننارات. ريننأألي فمظ  واألننا   رغانن ا فت  250ع ى اهر الايننل  يضنننننننننننننننط

فيجارات فت ف ننننننننا ر فائية.  فا فاحت الح رفة ال ننننننننياية ° 55اليهرباء الذي ية ي 
ت 2014)عراقيت  .ف يرت  رزر  فري ي فت  جل الألافية الشننننننننننناف ة 30سنننننننننننيراليرت حالي 

 (144  حة 
اظرطا   فية وفريقيا ازقأل نننننننننننا ية  الاسننننننننننن ة ل  نننننننننننيتت رفي و ار اسنننننننننننألراأليجيألها      

-ي ال ياي ر ةإاشاء ال ا 2007ساة ة ت ل ألافيازقأل ا ية ألجاد القارة قا  ةاك ال ي
ر ر  نننننننننننننا ري  China-Africa Development Fund CADFا فريقي ل ألافية

ف أل ف الفشنننناريذ الفشننننألر ة ةيت  ف يار  رزر  فري ي لألفريل 5 قيفة فالية أل ننننل ولى 
الشنننننر ات ال نننننياية الفف ر ة ل  رلةت رالشنننننر ات ال نننننياية ال ا نننننةت ر ذلك الشنننننر ات 
ا في ق اعات اليهرباءت الةاى الألحأليةت الفرار  ال ةيمية. ة    اإلفريقيةت   ننننننننننننننر ننننننننننننننط

ف يار  رزر  فري ي فاة  رفف ةاك ال نننننننننننيت ل ألافيرت ل   1ال نننننننننننا ري ةألفريل قيفأله 
ف يار. اله ف ا سنننننناسنننننني فت  ذا  5قررت الح رفة ال ننننننياية رفذ قيفة الألفريل و ى 

ال ننننا ري  ر ألشننننجيذ الشننننر ات ال ننننياية ع ى ازسننننأللفار في ال رل اإلفريقيةت ةألق ي  
قية سنننننننراي اإلفريضنننننننفااات لهذد الشنننننننر ات الألي ز ألرغي في الفجا فة  ال  رل في ا 
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الج ي ةت  فا يسنننننننننننننناع  ع ى ألق ي  الفشنننننننننننننناريذ في ال رل اإلفريقية ولى الفسننننننننننننننأللفريت 
ف يرت  رزر  50ولى  5ال ننياييت؛ وذ يقر   ذا ال ننا ري  اسننأللفار قيفة فالية فا ةيت 

 فري ي في  ل فشنننررمت فت ةيت     الفشننناريذ الألي فرلها  ذا ال نننا ريت اج  واشننناء 
وليربيات فح ة ألرلي  ال اقة في غااات رف اذ ال جا  في ف ر. ف اذ لوسفات في 

ف يرت  رزر في  800 ات  ذا ال ننا ري ق  ر ننل ولى اسننأللفار  2014ر ح رل سنناة 
ف يرت  140اسننأللفر ال ننا ري لرح د قيفة  2009فشننررعطا في وفريقيا. رفي سنناة  30

ذد في وفريقيا  الل   ف يار  رزر وجفالي ازسأللفارات ال ياية 1.3 رزر فت فجفرم 
 (166-165ت ال  حات 2019/2020)الم ريت  .الساة

 :العسكري  بعدال -3
  ةت ال نننيت ع ى ألأيي  فشنننار ألها ال اع ة في جهر  ألم ي  ا فت رازسنننألقرار في      

 فريقيا ةر نننننننننننن ها وح ى     القارة ا فريقية فت  الل عالقات الألمارت المسنننننننننننن ري فذ 
فرألي ات السنننننننننننياسنننننننننننة ال نننننننننننياية في  فريقيات ز سنننننننننننيفا في فجازت أل ا ل الأليارلرجيا 
المسنن ريةت رالأل ريب المسنن ريت رالفسنناع ات المسنن رية؛ وذ يقر  الفرقف ال ننياي ع ى 
 ت الألمننارت فذ  فريقيننا في  ننذد الفجننازت ي ينن  فت قنن رة النن رل ا فريقيننة في فجننازت 

ل أل ا ل ا فريقي في فجا -ت فضنالط عت ألاشنيط الألمارت ال نيايألقرارت رازسنح ظ ا ف
قات في ليق المالر يشننننناف  ري ررسنننننائل  يلر فاع ية لألالفم رفات ازسنننننأل ةراألية راسنننننأل

فجال ف افحة اإلر ابت رألهريب ا سنننننننننننننن حة ال ننننننننننننننغيرةت رألهريب الف  رات رالجرائ  
ات فشنننار ة في عف يال نننيت ع ى ازقأل نننا ية الفألم  ة الجاسنننية. فضنننالط عت حرا ال

ا ف  الفألح ة لح ظ السننال  في القارة ا فريقيةت سننميطا فاها ل فشننار ة ال مالة في ألسننرية 
ت 2020) نننننننناحب عفر ر قاسنننننننن   اريت  ال نننننننراعات رحل الفشننننننن الت الفمق ة في  فريقيا.

 (313  حة 
اللاائية ل  ننننننننيت فذ الم ي  فت ال رل ا فريقية  ال مل ورسننننننننال رألشننننننننفل المالقات      

جراء أل ري ات فشنننألر ة رأل ري ات عسننن رية ت ألمه  2015. في عا  ف حقيت عسننن رييت را 
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ف يرت  رزر فت الفسننننناع ات المسننننن رية الفجااية  100ةألق ي    الرئيا شننننني جيت ةياي
لالألحا  ا فريقي في السننارات ال فا الفقة ة ل ع  واشنناء القرة ا فريقية الجا  ة رالق رة 
ا فريقية ع ى ازسنننألجا ة ال ررية لأل فات . ز أل ال السننن  ات ال نننياية ألأل ارض  شنننأت 

ا سية اللااية ل ح رفة ال ياية  شأت وفريقي  ة  رف الفساع ة. ج ء فت الررقة السيا
 ر ألر ي  قري ع ى وضنننننننننننننن اء ال ا ذ ازحألرافي ع ى ةرافا الأل ريب حيث ألفت  عرة 

 حضنننرر ررو عفل.عشنننرات ا زف فت الفسنننؤرليت المسننن رييت ا فارقة ولى ال نننيت ل
ة فشننا  اية ر ت يقر  الفشننار رت ةجرلة في الفاشنن ت المسنن رية ال نني الل  ذد ال يارات

ت فذ ا  ذ في ازعأل ار اا  اعات ويجاةية عت ق ننننننة الألافية ف ت ف أل  ة في ال ننننننيت
 Benabdallah, China Africa military ties have deepened. Here) .الااجحة ل  ال 

are 4 things to know, 2018, pp. 1-2) 

 :الثقافي بعدال -4
ة  شننننننننننننننرايننلة ج ءا  ننافننا فت الارم الجنن ينن  الأل ننا زت اللقننافيننة رالألم يفيننألشنننننننننننننن ننل      

رت في ا فارقة الذيت ي رسنننن ازسننننألراأليجية ةيت ال ننننيت ر فريقيا. فت  الل  ع  الشنننن اب
رسال فأل رعيت  ياييت ش اب ولى وفريال يت . ألر ةقيا رأل رير ف ا رات  حلية فشت را 

اا ل ننننننننيت رال رل ا فريقية رألقرية ا سننننننننألحارل ال ننننننننيت ألم ي  الأل ا   الفأل ا ل ةيت ا
 18743ت فاحت ال يت 2012ولى عا   2010ياهفا. فت عا  ازجألفاعي ل   اقة ة

ت  رسنننن ت ال ننننيت 2012ا فريقية.  ح رل اهاية عا  فاحة ح رفية ل  الب فت ال رل 
 ت  فا في ذلك وليربيا ر يف اةري. ة   عشننننررت  رلة  فريقية 16 رعطا شننننا طا ولى فأل 408

ا فت الجافمات ال ننننياية را فريقية الرائ ة في الألمارت في و ار   ة الألمارت   20 رجط
ل جافمات ال نننننياية را فريقية. فاذ و الي   ة ال حث رالأل ا ل الفشنننننألر ة ةيت  20+ 

فشننننننررعطا في  64ت  عفت 2012رحألى اهاية عا   2010ال ننننننيت ر فريقيا في فارا 
يا يفي ر عفال اشننننر.  فا  ع  الفشننننررم شنننن ل ررو عفل ر حث فرضننننرعي رأل ا ل  
 . ننننننناحنننننننث  نننننننننننننننننننيننننننانننننني ر فننننننريننننننقنننننني 600النننننن ينننننننارات رالننننننألنننننن نننننننا زت  يننننننلننننننر فننننننت 

(China_Africa_Economic_and_Trade_Cooperation, 2013, p. 11) 
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 ء ةرليقة  فاأل ى الألمارت ال ننننياي ا فريقي  الألي  ي ت  ت ال ننننيتا حسننننب فا ج     
فسننننننننننننننألفرة ةألا يننذ األ نناقيننة الألمننارت اللقننافي رالةرافا الفألم قننة ةهننات رقمننت عنن ة األ نناقيننات 
رأل ا زت لقافية ةيت ال رفيت فضننننننننننننننالط عت األ اقيات في اللقافة رال ارت رالرياضننننننننننننننةت 
رألشننننننننننجيذ الهيئات رالفاظفات الشننننننننننمةية ع ى ألاظي  فماليات الأل ا ل اللقافي  أشنننننننننن ال 

لقافي رالسننري ليال ال رفيت. فق  قافت ال ننيت ةإاشنناء فألارعة حسننب حاجات الأل ا ل ال
ع   فت الفراي  ال حلية رفاظفات الفجألفذ الف اي ال نننننننننننياي الف أل نننننننننننة  الشنننننننننننؤرت 
ا فريقية رفاها فمه  غرب اسننيات رال راسننات ا فريقية الألا ذ لأليا يفية ال ننياية ل م ر  

) نننننناحب  . راسننننننات ا فريقيةازجألفاعيةت رفر   ال راسننننننات ا فريقية  ةي اا ت رفمه  ال
 (319-318ت ال  حات 2020عفر ر قاس   اريت 

ألسنننمى ال نننيت  شننن ل راضنننأ ولى  ع  راشنننر فما    را رشنننيرا في  فريقيا  فا      
في غير ا فت الفاا قت رذلك فت  جل اشر ال غة راللقافة ال ياية ع ى فساحة القارة. 
رفي  ذا الفجالت سنننننننننننننناع ت   يت الم ي  فت الجافمات رالف ارا في  لير فت ال رل 

ت  ات 2005 ننننننننننياية. ففذ ح رل الما  ا فريقية ع ى افألألاح ف ننننننننننرل لأل ريا ال غة ال
 رلة  فريقية ألق ع  ف نننننننننرزط لألم ي  ال غة ال نننننننننيايةت  16ف رسنننننننننة في  120 ااك حرالي 

ازف  الب  فريقي يألم فرت ال نننننننياية عةر  ع  الح رفة ال نننننننياية لهذد  8ر يلر فت 
ية ا سألاذ  ياي لألم ي  ال غة في ال رل ا فريقية. رحاى اه 200الةرافا ةإرسال حرالي 
ا  را رشننيرسننييا في  21 ات  ااك  2009ألشننريت ا رل/ يألربر   . رلة  فريقية 15فمه ط
 (141ت   حة 2016)حسيت فحفر    يرت 

 المبحث الثالث: السالم التنموي الصيني ومتالزمة األمن/السالم في إفريقيا
واألمن واسككككككتراتيجية الصككككككين في بناء السككككككالم العالقة بين التنمية المطلب األول: 

 أفريقيا:
الفما ننر ألجاد السننال  را فت  ر األا  اام اا فسننألفر لألجربألها  وت اها ال ننيت     

الألاري ية في السننننمي لألحقيق ازسننننألقالل الر اي رالسننننيا ة في سننننياي  رلي ع ائي. وت 
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السننننننننننننننيننا يننة رالألافيننة ازجألفنناعيننة ال  رة القننائ ننة  ننأت  فت النن رلننة النن ائ  فر رت  ننالا ا ننة 
رازقأل ننننننننننا ية الفسننننننننننأل افة رالةيئة ال رلية الشنننننننننناف ة فألجذرة في المق ية ال ننننننننننياية عةر 

 تالألر ي  الفسألفر ع ى ع   الأل  ل ا جيال. ر ذا ي ع   جا ة ةااء السال  ال ياية فذ
ضنننن اء ال ا ذ ال يفقرا ي ع ى الفؤسننننسننننات ال رلية ت رالألرا ط ةيت الألافية ال   فية.سننننرا 

(Yuan, 2020, p. 36) 

ال نننيايرت الضنننرء  ااألظا  ع ى   فية السنننال . ع ى سنننةيل الفلالت  يسننن ط الم فاء     
ألةذل ق نننننننننننننارى جه  ا ل ع  رألم ي  السنننننننننننننال  الح رفة ال نننننننننننننياية   ر ير ررااي  ت ذ

لى  الألرجه احر السننال   ر السننفة ا ر رازسننألقرار في وفريقيا  رذ ةرا ولى ح  القرل  أت 
ت ت ةيت ال ننننننننننننننيت ر فريقينا عوانه يفي  المالقنا تفريقينةرا    ل مالقنات ال ننننننننننننننياينة ا 

ا في أل ننريحات القا ة ال ننياييت الذيت الأل فرا ا  ريت  . أل  أل ننرير  ذا ال  اب  يضننط
رع   ت2009 قا  ةها ولى ألا اايا في عا  فسنناع ة وفريقيا. ع ى سننةيل الفلالت في  يارة 

ا لمب  رر ةااء في ألسرية الا اعات رالقضايال يت سألرا ل   ت  جيت ألار الرئيا  ر
 China’s growing role in) .السننننننننننننننا اة رالح اب ع ى السننننننننننننننال  را فت في وفريقيا 

African peace and security, 2011, p. 23) 
 ج ء  ت ف  ل سنننننننننننننال  رالألافية في وفريقياال  اةي  ريل ا  عفها عربت   يت عت     

في عه   تع ى سةيل الفلالت ة  يرة ألشارك في الألافية الس فيةفت أل رر ا ل  يت  قر 
 تجهر  ا ف  الفألح ة لةااء السنننننننننننال ألؤ     يت ع اطا  عفها ل ؛ ر جياألار  عال  فألااغ  

السننننةل لألا يذ ذلك رألؤ   ع   ال ننننيت ةيافا ألق   رجهات اظر ا ال ا ننننة حرل  فضننننل 
فر  أل. في فااقشننننننننننة فج ا ا فت في يرلير/ع ى ألم ي  فشننننننننننار ألها في  ذد الفجازت

 اسننننألشننننه  السنننن ير ال ننننياي ؛حرل ةااء السننننال   م  ال ننننرام ع ى سننننةيل الفلال 2009
 ننأجانن ة السننننننننننننننال   نناعأل ننار ننا  عالفننة فننارقننة   رى لأل رير اظننا  ا فت الجفنناعي لألف  

 ,Chris & Large, 2013) .. ى فمارضة اها راح  يااسب الجفيذلياه ش   ع الفألح ة 

p. 19) 
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ية فالرسنفي ال نياي راضنأ في ربط ألم ي  ا فت رحل الا اعات  الألا ال  ابوت      
 ارجية ال ننننننننياي يااي جيألشنننننننني:  احت ت قال ر ير الازقأل ننننننننا ية. ع ى سننننننننةيل الفلال

اؤفت  أت الألافية  ي  سننناا السنننال  في وفريقيا. غال طا فا  ت  ننناامر السنننياسنننة ال نننياير 
حقق أليأألي ال ننننننرام رال قر جا طا ولى جاب ريشنننننن الت ح قة ف رغة. وذا  ات  فريقيا  ت 

ت فإاها  حاجة ولى ألسننننريذ الألافية ازقأل ننننا ية رازجألفاعية السننننال  رازسننننألقرار ال ائفيت
ة ةيت ت ألشنننير المالقفي ا سننناا الفشنننار ة في فاافذ الألافية  . رالسنننفاح لجفيذ الااا 

الألافينننة را فت ولى فحررينننة المالقنننة الفألرا  نننة ةيت ألحسننننننننننننننيت الظررف الفميشننننننننننننننينننة 
ازجألفاعية رازقأل ننننننا ية رفاذ ال ننننننرام. ألسننننننألا   ذد الاظرة ولى ا فت ولى افألراضننننننيت 

فت. ل غياب ال رام يماي ا  ساسييت. الفة   ا رل  ر ال ه  الس ةي لألفت الذي يجم
الفة   اللااي يأ ذ ال ننرام لي نن أ فألجذرطا في فظال  الألافية ازقأل ننا ية.  ذا يماي  ت 

ق فت  الل   يس ط فه  ا فت الضرء ع ى  ت ألحسيت الظررف الفميشية   ذا  الذات
ل يت رألا يذ الف ي  فت فشننناريذ الألافية  ر السنننةالف ي  فت فرا المفلت رالح  فت ال قر

ل رلية لحل الا اعات رح ظ لحل الا اعات رااألشننننننننننننننار ا فت.  فا حرلت الففارسننننننننننننننة ا
ت ألر ي  ا فت الفهفات المسنننننننن رية ت  الل فؤسننننننننسننننننننات فلل ا ف  الفألح ةت فالسننننننننال 

رالسننننننننننياسننننننننننية الألق ي ية ولى الفها  الألي ألم   الألافية ازقأل ننننننننننا ية رازجألفاعية. ألمألةر 
ا ع ى الألرا ط ةيت الألافيننة را فت  ملننات ح ظ السننننننننننننننال   منن  الحرب ال ننار   ة فلننازط رائمننط

 الاظر ولى  ت ال ريق الفماي ةألقرير عف يات السننننننننننننننال  الألا مة لألف  الفألح ة في عا  
)الفمررف ةألقرير اإلةرا يفي( اقألرح  ت ألحقيق سنننننال  فسنننننأل ا  يأل  ب  يلر فت  2000

ير ا ف  الفألح ة ع ى جهر  الةااء. حث الألقر  -رقف و الي الاار رالف ي  فت السننننننننننال 
وعا ة  ي  ة عف يات ح ظ السنننننننننال  لألألجار  الفها  المسننننننننن رية الألق ي ية لألشنننننننننفل ةرافا 
الألافية ازقأل نننننننا ية رازجألفاعية  اعأل ار ا الف ألاح لةااء السنننننننال . وت رجهة الاظر  ذد 
لألحقيق السننننننال  الفسننننننأل ا  فت  الل الألأيي  ع ى الألافية ألأل اةق  ال نننننن فة فذ رجهات 

 Benabdallah, China’s Peace and) ظر ال ننياية الفما ننرة  شننأت السننال  را فت.الا
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Security Strategies in Africa: Building Capacity is Building Peace?, 2016, pp. 

19-20) 

 ف هر  السننننال ت سننننألظل سننننياسننننة ال ننننيت ألجاد شننننؤرت السننننال  را فت  فيفا يألم ق     
اإلفريقية  اضمة لف هر  السال  الألافري. ع ى الجااب ا  رت اظرطا  ت عف يات ح ظ 

يةرالي ا ف هر  السنننننننننال  ال ت الألي يهيفت ع يهبااء السنننننننننال  في القارة ا فريقيةالسنننننننننال  ر 
 سنننا ة ت لذلك لت ألشنننارك ال نننيت ةي وفريقياليرطا في حل الا اعات فت ز ألسنننا    الغربي

 فشررم ا رلرية ل ألم يفت عف يات السال  ال رلية الألي  ر ش ل  عفى في أل ك ا ارام
في الألر ي  ع ى ج ء فت فشنننننننننننننناريذ الألافية ازقأل ننننننننننننننا ية  تت ليت اسننننننننننننننألفر ال يةرالي

 (Xuejun, 2018) .رازجألفاعية في  ااعة ح ظ السال  ربااء السال .
ا فق  ت في الراقذ      ا راضننننحط   نننن حت الفشننننار ة في فرح ة فا  م  ال ننننرام ا ت ج ءط

فت الألمارت ال نننياي فذ وفريقيا  شنننأت السنننال  را فت. ريف ت فالحظة ذلك في عف ية 
أل  ذ ر ةااء السنننننننال   رل فرة  ؛حيث. (FOCACفاأل ى الألمارت ال نننننننياي ا فريقي )

قي ارت ال ننياي ا فريفي   ة المفل لفا  ات اجألفاعطا ع ى فسننألرى القفة لفاأل ى الألم
 م  الحرب ت رالذي اا ع ى  ت  ال نننيت أل ع  ةاشننناط وعا ة اإلعفار 2006في عا  

 الألمارت  ى.  م  لالث سارات في ازجألفام الر اري الرا ذ لفاأل في الة  ات ذات ال  ة 
ت  ع ات   يت  اها  سألم   الألمارت فذ ال رل الفماية في لجاة ةااء ا فريقي -ال ياي 

السننننال  الألا مة لألف  الفألح ة رسننننأل ع  الة  ات في عف يات وعا ة اإلعفار  م  الحرب . 
ت رافق ازجألفام الر اري ال افا رب يؤ   األجاد الفشنننننننننننننننار ة الجر ريةفي أل رر ف ح

ع ى واشنننننننناء شننننننننراية ألماراية ةيت  2012ا فريقي في يرلير لفاأل ى الألمارت ال ننننننننياي 
ت فذ وعا ة اإلعفار  م  ال نننننرام الألي ألشننننن ل ت ر فريقيا فت  جل السنننننال  را فتال ننننني

ا فت ا اي راسننننننننذ فت السننننننننال  رالفشننننننننار ة الفألم قة  ا فت. في حيت  ي   -جاا طا راح ط
اء قي ع ى ازلأل ا  ةةاننا فري -ازجألفننام الر اري ال ننافا لفاألنن ى الألمننارت ال ننننننننننننننياي 

 .Chris & Large, 2013, pp) ..لسننال  ال ائ  راز   ار الفشننألرك  عال  فألااغ  يسننر د ا

19-20) 
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ررقة ازسننألراأليجية المسنن رية ال ننياية يج   ألفسننك   يت  ل 2015ألح يث عا  وت      
ة ل جااةيت راللقة رالمالقات الفربح الألافية السننننننننننن فية الفأل ا لة فقاربة  فاية رالألي ألمألةر 

ت  ي  الرئيا ال نننننننننياي شننننننننني جيت ةياي ع ى اسنننننننننألفرار  ذد ية. عالرة ع ى ذلكفحرر 
المالقة ةيت الألافية را فت عا فا شننننن   ع ى  اه فت  جل ةااء ا فت: احت  حاجة ولى 

ألرسننيخ  ق فجرة اللررة فت  جلالألر ي  ع ى الألافية رألحسننيت حياة الااا ةاشنناط رألضننيي
ألم ي  ت ر افية الفشنننألر ة رالأليافل اإلق يفي سنننا ا فت. احت  حاجة ولى  فذ عف ية الأل

ت الأل اعالت السنننننننننن يفة رالألق   الفأل افت ل ألمارت ازقأل ننننننننننا ي اإلق يفي رالألمارت ا فاي 
 Benabdallah, China’s Peace) رألم ي  ا فت الفسننأل ا  فت  الل الألافية الفسننأل افة.

and Security Strategies in Africa: Building Capacity is Building Peace?, 2016, 

pp. 20-21) 

ت ةألر ي  ال نننيت ع ى فشننناريذ الألافي فت الم فاء في ال نننيت ع ى  ت يأل ق الم ي      
فت لاظي ة رال قاحات را  سننننننننننننناسنننننننننننننية فلل ألرفير وف ا ات الفياد احألى أل ك الألي ألمألةر 

ألقرار   ازسننننت يجب  ت ُياظر وليها ع ى  اها ج ء فت فسننننا فات   يت في ألم يالغذائي
لالت جا ل لير  ريت فلل لي ااشات رشريجرت ال رام. ع ى سةيل الفرألق يل ف ا ر 

افة ال يفقرا ية رالحرية  اإلضننننننننفت سننننننننألقرار رالرئا   يلر جاذةية ت  أت  الألافية رازرااا
 Yizhou Wangت ي سنننننننننننننر لسنننننننننننننري  فريقيا . ع ى ا ا الفارالولى اقأل نننننننننننننا يات ا

فسننا فات ال ننيت في ةااء السننال  فت  الل اقألراح  ت الفشننار ة المسنن رية ليسننت  ل 
رام . ريؤ    ذلك فا يه  ر ت  الألافية يف ت رب ها ةإجراءات وعا ة اإلعفار  م  ال ننننننننننننن

 حربت يف ت القرل وت ال ننننننننيت  شننننننننار ت في وعا ة وعفار فا  م  الررايأله اه حسننننننننب 
. راغر ت  فا في ذلك سننننيراليرت رليةيريا رالسننننر ات ر اغرز راليل م ي  فت الة  ات ا فريقية

افية ت رُياظر ولى ا فت رالأل طا ولى جاب فذ جهر  ةااء السال ت ألسير الألافية جارفت ل 
 ,Benabdallah) ة في اسننننننننننننننألراأليجية ال ننننننننننننننيت  فريقيا.ع ى  اهفا رجهات لمف ة راح 

China’s Peace and Security Strategies in Africa: Building Capacity is 

Building Peace?, 2016, p. 21) 
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ا فت الجهر  في أل ننايف ا سننها  مضننر فرلري  ه       ي فألسننأللفر ال ننيت ق رطا فأل اي ط
لي  ت  ألب ر ير ال ارجية عال  فألااغ  . ع ى سةيل الفلال الفجألفذ ال رلي يحارل ةااء

ق السنننننننال  رالألافية  اه في و ار السنننننننمي الاشنننننننط لألحقي 2005ألشنننننننار شنننننننياي في عا  
رألسا    ت حيث أل    الألافية الفح ية ة رفاسية ال ياية ألق فطا جريئطات  حققت الرالألمارت 

ولى  ت  الفسننننؤرلية ال رلية  Yinhongافية الفشننننألر ة . يشننننير في السننننال  المالفي رالأل
 تجية ال نننننيت اليةرى . في  ذا ال ننننن    ننننن حت الي فة الرئيسنننننية ا سننننناسنننننية زسنننننألراألي

   ر ت ال نننننيت  سنننننرعة  ت وفريقيا سنننننأل ننننن أ فرح ة فهفة حيث يأل  ألشننننن يل  نننننررألها 
 ,China’s growing role in African peace and security)  العب عالفي فسنننؤرل. 

2011, p. 25) 

غيم التنمية السككككككككلمية الصككككككككيني في إفريقيا بين بناء السككككككككالم يالمطلب الثاني: براد
 والنيوكولونيالية

ي الألمافل ف ال ننننننننننيت ةألةاي اها  اير رلرايالي  -رغير  –ازفارقة  األه  الفاألق رت      
جه ال  را فيفا يألم ق  اسألغالل فرار  ا ال ةيميةت ذلك ر فذ القارة ا فريقيةت رع ى 

ريقيا فب  ت ألقر  ال نننننيت  اسنننننأليرا   شنننننياء   رى فت  قألر  ت اليلير فت ال رل ا فريقية 
عالرة ع ى ذلكت يرى . (138-137ت ال  حات 2014)عراقيت  .غير الفرا  ال ا  رال اقة

 مض ال اع يت في الفجألفذ الف اي ا فريقي  ت ال نننيت غير فألما  ة  ر حألى فما ية 
 شنننن ل ع اي لجهر    إلح اث ألغيير  ا  ي.  ر  فمل ع ى  عفال الماف الألي  عقةت 

ت قنننافنننت عننن ة  رل فجننناررة رفنننااحرت غربيرت 2008ازاأل نننا نننات في  ياينننا في عنننا  
ت وق يفية ر رلية  ففارسننة ضننغرط  ة رفاسننية شنن ي ة ع ى القيا ة الفاقسننفة في رفاظفا

ئيسنننننييت يت الر ال ال  زحألراء الماف راسنننننألما ة السنننننال . فت ةيت جفيذ ال اع يت ال ارجي
ب زط فت ر  ت  غ  ت ال ننيت فقط وضننافة  ننرألها  ر ورسننال ف مرث.الفا ر يت في  يايا

لت  ة ت ال ننننيت ألمألةر ا  فة فسننننألة  ا  ي ت  ننننرح السنننن ير ال ننننياي ألشننننااي فيايذلك
ت ظهر ألم يق في رسائل اإلعال  ال ياية الفف ر ة ل  رلة ر م   ضمة  يا  ألأل  ل فيها.
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ذا الغضب  لار   .ل  أليت فسألم ة  م  ل  يفقرا يةيجا ل  أت الماف  رضأ  ت وفريقيا 
رات فت  جل اضنننننننننننن را لسننننننننننننال ى الم ي  فت اشنننننننننننن اء الفجألفذ الف اي اليياييت الذيت ا

 اج  ف ير ألحرير وح ى  ننننحي أليت ر ايأليت رئيسننننيأليت في  يايا سننننياسننننة  .ال يفقرا ية
:  فت  الل األ اذ فلل  ذا الفرقف ال ة رفاسننننننننننني غير قائالط  ال نننننننننننيت في ع   الأل  ل

الفمقرل في فراجهة جرائ  القألل رالألشنننننننري  رأل ريب ازقأل نننننننا  رألرسنننننننيخ الم اء المرقي 
ت  ت  لةألت ال نننيت  اها ليسنننت  ننن يقة حقيقية لييايا. لق  رعيةة لأل فة السنننياسنننرالقة ي

ت عان فنا أليرت حيناة ال ننننننننننننننيت  فرا نننننننننننننن نة المفنل  نالفمألنا ت رباناء ال ري رالفراحيض
 China’s growing role in African peace and) فسنننننأل  في  ذد الفرافق في   ر .

security, 2011, p. 30) 
يمةر  مض الم فاء عت ااألقا ات لف ا ئ الفشنننار ة ال نننيايةت قائ يت واها  ألضننن ي      

الشرعية  ش ل فمال ع ى ااألهايات حقري اإلاسات رالففارسات غير ال يفقرا ية ألحت 
 .  ليراط فا ألر  ال يت ع ى فلل  ذد ازاألقا ات    رة ر ع   الأل  ل  سيا ة ال رلة سألار

جي ت  مي اط عت الأل  ل ال ار  يجب  ت يح ها ا فارقة  ا سنننننه    ت الفشننننن الت ا فريقية
  ل  ت يفي  الم فاء ال نننيايرت  الألا  را ي يرلرجية. في  ذد الاق ةرفرض القي  را ح 

عت  الأل  ل   ر  ال ة رفاسننننية . از ألالف الرئيسننننيت رفقطا  ح  الم فاء ال ننننياييتت  ر 
ا سننننه   ر فت الفؤسننننسننننات ال رلية فلل ا ف   ت ا  ير يألضننننفت  فرافقة فت ا فارقة  

 يننننننن  . (Hanauer & Morris, 2014, pp. 22-23) الفألحننننننن ة  ر ازألحنننننننا  ا فريقي .
الفسؤرلرت رالم فاء ال يايرت  ت ال جرء ولى الضنغط ال ة رفاسي فت شنأاه  ت ي الف 

 ا جا ل رئيا فج ت حيثعالقاألها فذ الح رفات ا فريقية  شننننننننن ة الف ا ئ الألي ألرجه
فقرا ينة رح    ت  ال ننننننننننننننيت ألن ع  أل رير الن ي 2006في عنا  جينار  نار  رت  الن رلنة 

ا ورا ألاا ع ى ا  ريت. امألق   ت الااا في  ل  تالقاارت في  فريقيا ليااا ز ا رض  ة ط
   ال ا ننننة  شنننن ل  ننننحيأ .فا قة ر رلة ل يه  الحق رالق رة ع ى الألمافل فذ شننننؤراه

(China’s growing role in African peace and security, 2011, p. 29) 
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 ر No Questions Ask اعألف ت ال ننننننننننيت ع ى فقاربة  ع    رح ا سننننننننننئ ة       
عت  ت رالألي ألمةراتNo Strings Attached قاربة  ف نننل السنننياسنننة عت ازقأل نننا  ف

ع   أل  ل ال ننننننننننننننيت في ا فرر السننننننننننننننياسننننننننننننننية ال ا  ية ل  رل الألي يأل  الألمافل فمها 
اقأل نننننا يات رعت  ع  ضنننننفاي أليألي ي لألاظفة اإلفريقية القائفة.  ذد الفقاربات جم ت 
ال ننننننيت فحل ااألقا  راألها  فت  رف ال رل الغربية رقرى الفمارضننننننة اإلفريقية ة عفها 

ا ل ال ننننننننيايت لألجا ل ا   ار ا فاية ل  ننننننننياييت لألاظفة ال اسنننننننن ة. ر ذلك فت ال 
الفألراج يت في  ذد ال رل في سننننةيل ألحقيق الف ننننالأ ازقأل ننننا يةت في ظل الأله ي ات 
ا فاية الفمق ةت فلل اسأله اف المفال ال ياييت في فالي رالسر اتت  يت ألف ك ال يت 

 (141ت   حة 2019/2020)الم ريت  قرات لح ظ السال .
ريسننننننألا  ر  ال ننننننيت الرسننننننفي ع ى ف ارف ال رل ا  رى ولى فا ق و ار عفل      

فية سننننننننالألافية السنننننننن فية فأل ا ل الفا مة رالفربأ ل جااةيت. فيفا يألم ق  ال ة رفاسننننننننية الر 
ت يظل و ار سننياسننة الألافية السنن فية  ر الفحرر ا سنناسنني ر  اب السننياسننة ال ارجية

ض اء الشرعية ع ى الأل ا  ال يت ةافط فت الألافية ازقأل ا ية المالفية الألي لر ف  را 
يفيطا ت يق    ذا و ارطا ف ا م   السنننننال  رازسنننننألقرار المالفييت ز أله   فا. في الراقذسنننننأل

فذ فه  ف فا رراضنأ ليي ية  ع  الألافية ازقأل نا ية ل األائا السنياسنية را فاية ال رلية 
ت ا يةا لفقاربات الجغرافيا ازقأل ننننت ر الفط (. فت  الل ألمري ه الذاأليلفسننننألقرة)رالفح ية ا

يسنننننمى ف هر  الألافية السننننن فية ولى ألجاب حألى احألفال  ت ألسنننننمى ال نننننيت ولى ألحقيق 
 . ر عالقاألها ازقأل ننننننننننا ية ال رلية القرة  ر الا رذ الجيرسننننننننننألراأليجي عةر سننننننننننياسنننننننننناألها

(Ferchen, 2016, p. 7)   ز ألسننننننننمى ولى أل نننننننن ير  ي يرلرجيألها  ر  اها ال ننننننننيت . ألؤ
ا  اار  ننننن قاءط   اظافها ازشنننننألرايي ولى ال رل ا  رىت رز ألقر  ةألمريف ا  ريت سنننننراءط

 ر فاافسنننننيت ةااءط ع ى  سنننننا  ي يرلرجية. ر ت الشنننننمب ال نننننياي شنننننمب فسنننننال ت ر ت 
ال ننيت  فعة ألمفل  ف ا ئ  را رشننيرات فهي أل عر ولى ال نن اقة رالسننال  في سننياسننألها 
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مية ع ى اإل الي. ت ي)حسننننننننن ال ارجية في الجرار رالمال ت رز ألسننننننننمى ولى ف افذ ألرسننننننننع
 (25ت   حة 2016فحفر    يرت 

ال نننننياي في ذاأله رااأل ام  فريقيا  ال نننننيت   نننننررة  ةيرة   ففت  الل اجاح الافرذ    
فت  الل ازسنننننأللفار الف اشنننننر رحج  الأل ا ل الألجاري رالفسننننناع ات ال نننننياية الفألارعة 

ت الاظا  إ رت فشنننرر يةت را   اي الافرذ  الغربي في ألحقيق الألافية ل  رل اإلفريقيةت ف
 -قةفي ر ي  مض ال احليت ا فار –السننننياسنننني رازقأل ننننا ي ال ننننياي يم  فلازط يحألذى 

لألحقيق الر نننناء رالألافيننننةت  حيننننث يسننننننننننننننأل ننننا  فاننننه في   ق اظننننا   فريقي يألراء  فذ 
  ننننائ ننننهات ر ذا فا ألألمالى  ه  مض   ننننرات ا فارقةت ففا ر رد فت ازسننننأل ا ة الألي 

ذلك فا ألفل ه ال ننننيت فت اقأل ننننا  قرىت رألشننننا ه في ألمر  ع ى وفريقيا فت ال ننننيتت ر 
ال احليت  ليت فريقطا فت ل قارة السنننفراءت رال نننيت الشنننمةية. مض ال  نننائا الألاري ية 

يررت  ت الألمارت ال نننننننننياي ا فريقي غير فألرا ت رل  ي نننننننننل  م  ولى  رجة الشنننننننننراية 
 ال م يةت رالألي ألماي أل ا زط ألجاريطا فألرا اطا؛  حيث ز ألقأل ننننننننننننر ازسننننننننننننأللفارات في الةاية

ا ازسننأليرا  ال ننياي فت  فريقيا ع الألحألية في فجال ال اقة رالفااج  لت رز يقأل ننر  يضننط
الفرا  ال ا ؛ ةل ز ة  فت فسنناع ة ال ننيت  فريقيا لقيا   ننااعة ألسننفأ لافر اقأل ننا ي 
 فريقي يحقق الألافية الفاشنننر ةت رع ى ا قل ال نننااعات الألحري يةت حألى أليرت الشنننراية 

 (138ت   حة 2014)عراقيت  رالأل ا ل الألجاري فحققة الفا مة الفألرا اة.
قال رئيا فج ا ال رلة ال ننننننننياي  رت جيا  ار  في   ا ه  الل افألألاح الفؤألفر      

ا فريقي في شننننننننر  الشننننننننيخ في ارففةر/ألشننننننننريت لااي -الر اري الرا ذ ل ألمارت ال ننننننننياي
:  الشننننمب ال ننننياي يق عر ال نننن اقة فذ الشننننمب ا فريقيت ر ع  ال ننننيت ل ألافية 2009

  الألغيير الذي ق  يح ث في المال  فإت سننننياسننننألاا ل عا فريقية ف فرا رحقيقي  يعا ي ت 
ازقأل ا  ا فريقي رالألافية ازجألفاعية لت ألألغير ت ر ع ت عت لفااية وجراءات سألأل ذ ا 

حسننننننيت ) ا فريقي  الل السننننننارات القا فة.-الح رفة ال ننننننياية لأل عي  الألمارت ال ننننننياي
 (134حة ت   2016فحفر    يرت 
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ألؤ   الرليقة ال نننننياية  ت فا أل عر وليه ال نننننيت  ر  أليار عالفي  ألألجسننننن  فيه قي       
رالألمارت  رليا الحررب رالا اعات رال الفات رالأل  ف الذي ألرافق فذ   السال  رالألافية

ت رالذي سننننننمى ولى الألرا ت فت  الل ا حالف 1648الاظا  الغربي فاذ رسننننننأل اليا في 
زسننننننألمفارت لت ألألمافل ال ننننننيت فذ ال رل اإلفريقية ألاري يطا اا القطا فت  ذد رالألسنننننن أ را

الفقاربة ةل رجأ عا  ا فقاربة قي    القية ذات  ننننننننننن ة ف اشنننننننننننرة  الحضنننننننننننارة راللقافة 
ال ننننيايةت رالألي ل  يقذ فيها ااق امت رجاءت ال ننننيت ولى وفريقيا ع ى ظهر لقافة ألقر  

لمالقات ال ننننننننيت ة قية شننننننننمرب المال   افة. ع ى  سننننننننا   القية ز أل ال  ي الها ي 
يقألرب ال ننننيايرت في اسننننألراأليجيأله  ل قرة الااعفة فت قارة وفريقيا  اعأل ار ا ألضنننن   129

 رل المال  اللالث الألي لها سجل حضاري رلقافة ذات قي ت احألضات لقافات ع ي ة لها 
لسنننننننن فية الألافية ا   ما  ا رألقالي  ا ألاري يطات  فا  ي حال ال ننننننننيت.  فا أل رك   يت  تع 

 ألت ةها ولى وفريقيا ف اشنننننرة  م فا   ننننن حت الفا قة ذات   فية  ةرى في ة ر     اف 
الألافية ال يايةت لفا ألفل ه فت  اقة رسري اسأللفارات. رألق   ال يت  ذد السياسة في 
و ار عقي ي غير الا مية ازقأل نننننننننا ية ا اااية رالا عة ازسنننننننننألغالليةت رذلك فت  الل 

ت السياسة ال ياية ألجاد ال رل اإلفريقية ز ألمرف ازاق ام الذي ألف يه السياسة ألر ي   
الراقمية  ر الا ميةت ةل  ي حري نننة ع ى الرفاء ل ف ا ئ الألي ا أل ت فيها  ت ألأسنننسنننت 

ال نننننيايةت رالمفل ع ى ازرألقاء ةها  م   ت اشنننننأت ف نننننالأ ج ي ة -المالقات اإلفريقية
 ية رف  قة فلل فقارفة ازسننننننننألمفار ر ع  الشننننننننمربت فا ية رحيرية  يلر ففا  ي عقي

 (130ت   حة 2017)فحف يت  را م السالح الارريت رألقرية  رر الفاظفات ال رلية.
 الخاتمة:

جاءت  ذد الررقة ال حلية ل راسنننننة عف ية ةااء السنننننال  في وفريقيا فت  الل ألح يل      
ألرجهات ال  ر السننياسنني ال ننيايت حيث حارلت ال راسننة اإلجا ة ع ى وشنن الية فيفا وذا 
 ات ربط الألافية السنن فية  ا فت   يل ةألحقيق السننال  رازسننألقرار في وفريقيات ر ر فا ؛ 
وذ ألمألق  الح رفة ال نننننننننياية  ت ل ه  راقذ الير  رلةااء ةيئة سنننننننننال  في وفريقيا  اه يجب 
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الألق ينن ي لألفت رالننذي ير   ع ى الألنن  الت المسنننننننننننننن ريننة رفرض الأل  ي عت الف هر  
الألرجهنننات الغربينننة ع ى الننن رل اإلفريقينننةت ر ت عف ينننة السننننننننننننننال  لت ألأل  وزع فت  الل 
ازسنننننأللفار في الألافية ازقأل نننننا ية ال مالة. رغ  ازاألقا ات الفرجهة ل  نننننيت رالألي ألقر 

ألحاجا ذلك ا فةايطا ع ى الفا مة؛ ر  أت ال ننيت ألسننألغل اللررات اإلفريقية ر اها ألأل ذ اهجط 
فت  الل  ت ال ننننننيت ز ألشننننننارك في عف يات ح ظ السننننننال  في وفريقيات رز ألأل  ل في 
ح ظ حقري اإلاسنننات في الفا قةت رفي فقاةل ذلك  يؤ  د ال  اب السنننياسننني ال نننياي 
 ت   فها ازسننننننننننننألراأليجي في وفريقيا ز ي ر  عت و ار ةااء السننننننننننننال  فت  الل أل ميل 

ة الألافيةت  فا ألر   ال نننيت  ت ةرا يغ  الألافية السننن فية الذي ألاألهجه   يل ةألحقيق عف ي
 عال  فأل لف رفألااغ ت ر ت السال  المالي  ز يف ت ألحقيقه وزع فت  الل  ألم ي  الألافية.

 خالصة:
ية ر  ت ةااء السننننننننننال  في وفريقيا  ر عف ية فمق ة؛ وذ يمألف  في  سنننننننننناسننننننننننه ع ى      

ت فة ل  رح السؤال عت  ي افرذ   ر ا   أ را جا ات ال ارجية يةالأل  الت ا جاة
ت  ات الافرذ  ال ياي يحفل في  ياأله ةذرة السال  رالذي  ال ياي    الغربي؛ حألى را 

 - ر  ذا فا ية ر ع يه ا فر–يم  جر ر ال  ر السنننننياسننننني ال نننننياي فاذ  را رشنننننيرا 
 ل عف ية السننننننننننال  ربااء ال رليةرجب الألسنننننننننناؤل حرل  رر الح رفات اإلفريقية في أل مي

الر اية. وذ ية ر  ت قا ة الح رفات رحألى الشننننننننننننننمرب اإلفريقية ألا مة    مهات رجا  ة 
 ي أل  الت  جاةية رفسننناع ات  ارجيةت لذا  رى  ت عف ية ةااء السنننال  في وفريقيا ز 

ريقية فألأل  ب سننننرى اإلرا ة السننننياسننننية رالشننننمةية لذلكت ر ت الاهضننننة  ال رلة الر اية ا 
يجب  ت ألا  ق فت ال ا لت رلمل رراا ا فت ا فل ة الااجحة لذلك ع ى  فل  ت ألأل ذ 

   ا ا ال رل ا فريقية ا  رى. 
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 مقّدمة
ع  ا اساااااااتراتاييا  ه ئا ل    الو ن  ياوساااااااياسااااااايا و  تعت ر  ن  ة الساااااااا    نت ايا   

اليزائري  نظرا ل ا تعر ه    ت والت ك رى عاتاااااااااااة ع ب نهاية ال رب الباردأل وت ار 
 ااابا ال روب و النزاعااات    دول   لخ داعم   و ه  ال ااالااة الت  تعيشااااااااااااااهااا دو  

تها    هشاشة هنظ تها السياسية و االقتتادية ال ن  ة   اث تست د هذه ا عارأل هه ا
و السااااااااوساااااااااوذ ا ية و انعكا  ذلن عمخ ال ناي ا  ن   و  ا ه رزه ذلن    تنا   نوع 
يداد    التهدادات الت  تتربًّص بالدو  ال شااااااااكمة لهذا الهضاااااااااي او الدو  ال ياورأل له 

   ز ات ا  نية  وعمخ رهسااااااها اليزائر   اث تسااااااعخ هذه ا عارأل ل وايهة  عمئهات ا
الساااااااا   و ال امولة دو  اعتراقها لم ائز الي را   الو ن     ع   اليات ساااااااياساااااااية 
ود مو اسااااية و تن وية  أار ه  الرهانات الت  تهرضااااها عتااااوتااااية ال ن  ة وعاتاااااة 
ع ااب التاادع ت ا ين يااة الت  عمئهاات ورائهااا دوال  اااشاااااااااااااامااة عااايزأل ع  تو ار ه نهااا و 

ع   نها هرضاااااااية عتااااااابة لتنا    عتمف هنواع التهدادات و ت تاااااااا   دودها    ا ي
عمخ راساااااااها ا رهاب   ت تل عمخ اليزائر تاااف ساااااااياسااااااااتها الد اعية لضااااااا ا  ه نها 

 الو ن  و  اية  دودها وس  تها الترا ية  و نه نهتدي ل رح التساؤ  التال : 
عية اسااااااااة الد اكاف تؤذر   يعة التهدادات ا  نية     ن  ة السااااااااا   عمخ السااااااااي   

 اليزائر ة؟  
 سن او     ع   هذه الدراسة اذبات ت ة الهرضية ال ائمة: 

كم اااا  رز نوع يااادااااد    التهاااداااادات    ال ن  اااة زادت  ااااياااة اليزائر الخ تاااف   
 سياستها الد اعية 

 اإلطار النظري للدراسة:
ساو  تتل  عالية ال وضاوع    ع   االعت اد عمخ نظر ة ال ركب ا  ن  كعمهية    

نظر ة ب كل ه  الدراساااااة تعالي تاذار التهدادات ا  نية الت  تشاااااترن  اها  ي وعة    



 يدرد. أنيس بوق                 يةالتهديدات األمنية الجديدة ومقتضى تكييف السياسة الدفاعية الجزائر 

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                     أكتوبر 

278 
 

الدو   وه    اربة ياي  ها باري  وزا  لتساااااااااها  الت ما  ا  ن  ا قمي    الذي اركئز 
  1  يشتركو     نه    يعة التهداد.عمخ  ي وعة    الدو  الذا

وكذا نظر ة الدور الت  تركئز عمخ ت ما  الدور السااااااااااياساااااااااا  العاري  الذي ارتب      
بالسمون السياس  العاري  لمدولة و نتر  الخ الوظائف الرئيسية الت  ت ول  ها ع رأل 

لدراسة    تب ث هذه النظر ة    ع   ا  2 ترأل ز نية  عانة    سعاها لت  اق ههدا ها
الدور اليزائري    النسااق ا قمي   السااا م     هي  التتاادي ل عتمف التهدادات    

 ال ن  ة.
 اإلطار المفاهيمي للدراسة:

 التهديدات الالتماثلية
 التهديد 

يعرئ  التهداد عمخ انه انتهان   ت   ل     ويكو  عند ا اتو ر  ا ي ك  ا  اع ئ    
  ة هو ال تااااالح ال اوية لمدولة  ويساااا ب هضاااارارا  عت رأل  با    هو ال يل ا ساااااسااااية ل

دأل هو  يراي او  دث  .3ويكو     شاامة ظر    ئل هو قوئأل  هدئ
ق   ه  ارتب  لهظ ال ت اذمية بالتهداداتئ كا  يشااااااااااااااار  لخ نوع يداد    ال روب    

  ه مق عماهاااا ب روب الياااا  الرابا  وتعن  تمااان ال رب الت  تااادور  ا  ييش نظاااا 

                                                 
  2004   ركز العماي ل ب اث  ال بعة ا ولخ للعالقات الدولية ينغوينقاموس أراهال  يهانز  ييهري  ونهال   1

 674ص
2 .National Role Conceptions in the Study of Foreign PolicyKal. J .Holsti,  

    International Studies Quarterly 14, no.3, November1970, p.233-309 
عمخ  وقا :   التعريفات األمنية  ركز ع ا  الو ن  لمس  ة ال عمو اتية  3

http://www.cert.gov.om/library_information_glossary_arabic.aspx#.Wfi4ytLibIU 
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وي اعة هو كيا   ساااااااامئح ال ارقخ الخ  سااااااااتوى الدولة  وأالبا  ا ات ذئ  هذا الايا     
  4ي اعات  رها ية هو  تائ   ت رئدأل ع  السم ة ال اا ة

ك ا تشاااااار ال روب ال ت اذمية هيضاااااا  لخ   اولة  نظئ ة لعمق دو   اشااااامة يساااااه     
اعتراقها    هي   رض عار ة ساااياساااية  عانة  ها  وتاو  ع   ر ق  ضاااعا  الدو  
ال ساااااااااااتهد ة    ع    روب بالوكالة   توظاف وت و   كيانات  ناوئة  نظ ة ال كل 

تابة  رااز ذ مه ا ا ويعمها  اشمة أار قادرأل عمخ تادية  ها ه تمن الدو    ضعا ها وا 
ال اوية   يساااااااااه   عتراقها    قوى عاريية هو تتااااااااابح هرضاااااااااية  اضااااااااانة لمي اعات 

 . 5ا رها ية ونشا اتها
عمخ ضااااااااااااااوي التعر ها  الساااااااااااااااب ا  لم روب ال ت اذمية ي ك  ه  نسااااااااااااااتعمص اهل    

   ر ا  ها  وايهة  االعتائص الت  ت ائز هذا النوع    ال روب الت  تت ذ     كون
ال ي تماا  نه  درية ال وأل  و عتمها     ال نية  ا ده ا ييش نظا   و االعر كيا  
او عتاااااااااااااااابة او ي اعة  رها ية  و اهدا ه ا    ال رب  تباانة  ك  هذه تشااااااااااااااك  
ال ت ارات الت  ال ات اذ   اها  ر   هذا النوع اليداد    ال روب   إذا اساااااااااا  نا هذه 

اتااااااااة بال رب عمخ التهدادات ا  نية  نيد ا  هذه ا عارأل تتاااااااادر ع  التعار ف الع
يهات أار نظا ية و ال ترقخ الخ  سااااااااتوى الدولة  و ال ي ك  ت دادها ل وايهتها    

  ادا    دد.
و تعر  التهدادات ا  نية ال ت اذمية هو ال  تناظرأل هو أار ال تاا ئة عمخ هنها:      

عات هو  تخ ه راد ال يتاامو  الخ  سااتوى الدو   و ي اتااادرأل ع  يهات و كيانات ه
تاو   ا   اااعما  أار  تاااا ئا      اااث ال وأل وعااادأل  ااا يكو  هااذا الن   و بااالتااال  

                                                 
http://www.an-  عمخ  وقا : الحرب الالمتماثلة... الجيل الرابع من الحروبهس وعية النور   4

nour.com/index.php 
  اضرأل ه ر كية ل ادأل الياوش ال رأل     كيف يدير الغرب حروب اليوم...الجيل الرابع من الحروب، اا   انوار ني   5

  W_kJPchttps://www.youtube.com/watch?v=_mGTo سرائا   عمخ  وقا:

http://www.an-nour.com/index.php
http://www.an-nour.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=_mGToW_kJPc


 يدرد. أنيس بوق                 يةالتهديدات األمنية الجديدة ومقتضى تكييف السياسة الدفاعية الجزائر 

 2021المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية                     أكتوبر 

280 
 

   التهدادات وساااامة لمتعويض ع  ن ص    ال وارد لم ر  الضاااعاف الذي يساااتعدل 
ا  لها ال سااالتهداد    ع   االعت اد عمخ هسااالاب ووسااائ   تعددأل يسااتهد     ع 

  و تعتمف التهدادات ال ت اذمية الت  توايهها الدو  6 ن اط الضااااااااااااااعف لم ر  ا قوى 
بااااعت   قوأل هاااذه الااادو    اااالتهاااداااادات الت  تواياااه قوى عظ خ كاااالوالياااات ال ت ااادأل 
اال ر كية تعتمف ع  الدو  الضااااعيهة او هق  قوئأل  نها  و    هذا التاااادد  ترى ال يادأل 

 اال ر كية ا  التهدادات ال ت اذمية تن سل  لخ نوعا :العسكر ة 
النوع ا و  وهو ذلااان ال رتب   تانولويياااا ال عمو اااات   ااااث اتل اعترا  ا نظ اااة    

ل ا  هضاااااارار يسااااااي ة بال ؤسااااااسااااااات وال نخ ال رتب ة  ال عمو اتية لمدولة وقرتاااااانتها وا 
خ او التشاااااااااويش عم بايهزأل ال اساااااااااوب هو شااااااااابكات االنترنات  (ال رب الساااااااااا ارانية  

االتتاااااااااااااااالت و هاي ة ا ق ار التااااااااااااااناعية الت  تتل باسااااااااااااااتع ا  شاااااااااااااابكة ال اف 
 الاهرو  نا يس  (ال رب االلاترونية .

ه ا النوع الذان     التهدادات ال ت اذمية  ات ذ       كانية اسااتعدال هساام ة الد ار    
 كية ع ر العالل هوالشاااااااا   واساااااااتهدا   نشااااااائات  اوية تعص الواليات ال ت دأل ا  ر 

اسااااااااتهدا   مهائها    ق   ه راد وي اعات  وهذا النوع    التهدادات ات مب  يرايات 
 واستراتاييات وقائية ق   وقوعه.

 التهديدات الالتماثلية والقابلية للعطب:
 ارتب   ت مح ال ا مية الشدادأل لمع ب ع و ا  نوعا     التهدادات ال ت اذمية:   

 هو  عمو ااات   لاترون   ات ذاائ       كااانيااة الولوا الخ قواعااد  يااانااات  ه ااا النوع ا و 
ت  ها وهو  ا يشاك   ال ؤساساات الساياساية هو االقتتاادية ال سااساة لمدو  وقرتانتها وا 
اعتراقا     هذه الدو   و ندرا ذلن      ار  رب ال عمو ات هو ال رب االلاترونية 

                                                 
   تدار ال ركز 1   يمة العمول السياسية وال انو  ع مقاربة معرفية حول التهديدات األمنية الجديدةيارش عاد    6

 2017الدي  را   العرب  
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باا مها  وبالتال  ي كنن اعترا  هي  مد  تع ا  ا نظ ة العسااااااااااااااكر ة الت  تع   عمخ
 7وا  داث اعترا  دو  ه  تت رئن      عدن

ا ا النوع الذان     التهدادات ال ت اذمية ال رتب ة بال ا مية لمع ب  يشااااااااااااااار  لخ    
ال تاااااالح الواساااااعة لمدو  وال نتشااااارأل ع ر العالل  وكاف ي ك  الساااااتهدا   نشااااائات هو 

  ق   ي اعة  رها ية هو عتااااااااااااااابات هو ه راد  ه  اؤذر قواعد نه ية هو هن وب أاز  
عمخ تااياأة رزنا ة    االسااتراتاييات ا  نية لمدو  ال سااتهد ة  نظرا ل ا ام  ها    

  .8عسائر    يرئاي هذه الهي ات
 المحور األول: االنتماءات الجيوسياسية للجزائر

ت ت  اليزائر ب كل  وقعها الي را    كانة ياواساااتراتايية  ه ة   ه  تنت    ربا    
 ضاااايات ياوساااياساااية ت تل عماها التعا    عها و ق رؤية اساااتراتايية كمية تاعذ بعا  
االعتبار عتااااااوتاااااايات ك   ضاااااااي  وت دد اليات وساااااا   التعا    عه و ق  ا ت ميه 

د ا و  لا  سياسة ا نية  و نه  ال تم ة الو نية الت  تعت ر ال ريا ا سا  و ال  دئ
كا  لزا ا  عر ة الي را ية السااااااااااااااياسااااااااااااااية لم ائة ا قمي ية ال  ي ة باليزائر  و ا دران 
الواع  لعتاااااااوتاااااااياتها    ئا قد اتيح   كانية الت رئن ولعب هدوار د مو اساااااااية و ق  ا 

 ذااااا  االنت اااااايات ي تضااااااااااااااياااااه ال نظور اليزائري ل       ن ااااااقناااااا ا قمي    و تت
 الياوسياسية اليزائر ة  ي ا ام :

                                                 
   وذائ   قناأل اليز رأل   :الحرب االلكترونيةييهري كار   7

https://www.youtube.com/watch?v=RoMF7zObBZ8 
عادة مفهمة األمنزاوش  تور ة   8   ال يمئة اليزائر ة لمدراسات السياسية (ال درسة التهديدات األمنية الجديدة وا 

  .119  ص 4الو نية العميا لمعمول السياسية   العدد 

https://www.youtube.com/watch?v=RoMF7zObBZ8
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 أوال: االنتماء المغاربي
أل عمخ سااااا   الب ر     يتاااانئف ي را يا عمخ هنه ال ن  ة ال ربية لشاااا ا    ر  يا ال  تدئ

ال توسااااااااااا   تخ ال  ي  ا  مسااااااااااا  وتضااااااااااال ك     لا يا  تون   اليزائر  ال  رب  
  اا  كمل  تت ائز بكونها و دأل ي را ية  6 ور تانيا  تتربا عمخ  سااااااااااااااا ة تتياوز ا 

 نساي ة تضاار سايا و  تيانساة ذ ا يا     ئا اؤهمها    تاو   ضاايا ياوساياسايا قاب  
مة له    نه  ل ناي   اربة ه نية   اربية  شتركة  عاتة    ظ  اشتران و داته ال شكئ

و ال ت ذئمة     9ا  ر    عمخ ويه العتااوص  التهدادات ا  نية ال تاتية    السااا  
ا رهاب و انتشااار الهيرأل أار الشاارعية و تيارأل ا ساام ة و الير  ة ال نظئ ة  وهو  ا 
انعك  بتاااااااهة  باشااااااارأل عمخ هذه الدو  وعمخ رهساااااااها اليزائر    ع    ي وعة    

 التاذارات ت ذمت  ي ا ام  : 
 . التد ئق ال  ت   ل يئا 
 لم دود اليزائر ة بالنظر الخ  و    كانية اعترا  بعض التنظي ات ا رها ية 

 الشر   ال دودي  ا  ال  ( ادذة تي نتور   .
  التع ي  لع ميااات  رهااا يااة داعاا  دو  ال  رب العرب  سااااااااااااااواي    ي اااعااات

 رها ية قاد ة    الينوب هو    ظ  تداعيات وا  رازات  ا يس خ ب وية الربيا 
ت دولتا     دو  الهضاي ال  ارب .  العرب  الت   سئ

  التاذارات االقتتاااااادية ال رتب ة  هذه التهدادات وعاتاااااة الهيرأل أار الشااااارعية
وا رهاب المذا  اؤذرا  سااااااااامبا وبتاااااااااهة  باشااااااااارأل عمخ عيمة التن ية     مدا  

 .  ال  رب العرب 

                                                 
 –  يا عة قاتدي  رباح المغاربية في ظل التطورات الراهنةحول التهديدات األمنية للدول كتاب ال ؤت ر ال  ارب   9

 18ص  2013 يهري  27/28كمية ال  و  والعمول السياسية ورقمة 
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 ثانيا: االنتماء المتوّسطي
كمل ش اال   1200ت  ئ اليزائر عمخ الب ر ا  يض ال توسئ  بشر   سا م   وله    
ي ذئ  هذا الهضاااااي بعدا لمتهاع ت االقتتااااادية و الع قات ال ضااااار ة والبشاااار ة   ه  و 

اليانب التار ع  تعت ر اليزائر يزيا    ال ضااااااااااااااارات العال ية الهاعمة    ال ن  ة   
الاهودية   ا ا عمخ  –ال ساااااااااااي ية -الت  ت ذئ   هد ذ ث ديانات سااااااااااا اوية (ا سااااااااااا ل

لب ر ا  يض ال توسااااااائ  ال يا  ا اذر دانا يكية اليانب االقتتاااااااادي  يعت ر  وض ا
   العااالل نظرا ل يل التبااادالت التيااار ااة اليااار ااة  يااه  كونااه ي ذاائ    رئا   يعيااا  ا  

 ينوب . –أرب  هو ع وديا (ش ا  –هق اب التيارأل العال ية ه  يا (شر  
اعت رتها  اثت ت  اليزائر  كانة ها ة ضاا   هذه ال ركية التيار ة    ال توساائ  ب    

ضاااااااية ا وروبية    ع   دراساااااااة تااااااادرت سااااااانة  ضااااااا   ال زال والع ق  2006ال هوئ
ب كل ارتباط هسوا  ال  روقات ا وروبية ب  و  ال از  10ال اقوي ا ساس  ا وروب  

اليزائر ة    ظ  اساااااااااتراتايية تنويا  تاااااااااادر ا  داد الذي انتهيها ا ت اد ا وروب  
 11لروسيا وهو  ا تريل  ع   أاز  ادأاز وأالس .لت ما  التبعية ال اقوية 

ه ئا عمخ التااااعاد ا  ن    ت ت  اليزائر  كانة  ه ئة    ال عادلة ا  نية لم ن  ة     
نظرا الشاااااااااااترااها    ي مة    التهدادات  ا دو  الضاااااااااااهئة الشااااااااااا الية ل وض الب ر 

الدو   رعية   ا  يض ال توساااااائ    عمخ ساااااا ا  ال ذا  ت تئ   سااااااالة الهيرأل أار الشاااااا
اال ر  ية الخ هوروبا    هولويات الشاااااااااااارااة ا  نية  ا   ر   ال توساااااااااااائ  والت  تعت ر 
اليزائر العبا  ه ا  اها لاونها  ن  ة ع ور ال هاير   با ضااااااااااااااا ة عمخ ارتباط هذا 

 التهداد باشكا  هعرى    التهدادات عمخ أرار الير  ة ال نظئ ة وا رهاب.  
 

                                                 
 .213ص  2015  1  دار الاتاب ال داث  طالناتو والجزائر من العداوة إلى الشراكةعزالدا  ق وش   10
ر قر بة لمنش (دارا وروبية  –سياسات التراع والتاا      الع قات اال ر كية  :شركاء ام متنافسون   وز د اع ر  11

 .460 – 358  ص ص 2014 1  طوالتوز ا
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 العربيثالثا: االنتماء 
تشاترن اليزائر ال نت ية الخ  ن  ة ال  رب العرب  الا ار قضاايا  شاتركة  ا اال ة    

العربية الت  تنت    لاها انت ايا ويدانيا و ضااار ا  وتعت ر ال ضااية الهمساا انية    ساامئل 
هولويات هذه ال ضايا ب اث تعت ر يوهر التراع العرب  ا سرائام   وهو  ا ي تئل عمخ 

اد و وايهة تبعات هذا التااراع عاتااة    ظ  ال واقف الذا تة لها    اليزائر االسااتعد
 هذه ال ضية وال ستو األ     بادئ نو   ر.  

 رابعا: االنتماء اإلفريقي الساحلي 
تعتمف التتااااااااانيهات بشاااااااااا  ال از الي را   لمساااااااااا   اال ر      اث تدرا بعض    

   ال   الناير   ور تانيا الدراساااااات ه  هذه ال ن  ة تشااااا   ك     الساااااودا   التشااااااد
والساان ا   وكذارا  ا اتل توساايعها ل سااابات ياواقتتااادية لتشاا    وركانا اسااو  نايار ا 
و تخ يزر الره  ا عضاااااااااار  لا  ع و ا ي ك  ت داد هذه ال ن  ة ي را يا عمخ هنها 
ال ن  ة الهاتااامة  ا  شااا ا  ا ر  يا وا  ر  يا ينوب التااا راي  وت تد    الب ر ا   ر 

 12شرقا  لخ ال  ي  اال مس  أربا
 ن  ة تضاااار ساااية  تهتااا    ر  يا ينوب التااا راي والساااا انا ع  شااا الها و ق  ه     

التع ار الي را    هو ه  ال ن  ة الت  تهتااا    ر  يا الساااوداي   ر  يا ال يضااااي ب  اربة 
ل ساااااي ية ا عرقية  ذنية  هو ال ن  ة الت  تهتااااا    ر  يا ال سااااام ة ع    ر  يا الوذنية هو

ب  اربة دانية و ضار ة  لانها كذلن  سرح لعداد ا ز ات الهيكمية  و التراعات الت  
تت كل  اها عداد ال ت ارات  هذا ال ن ق الذي يشااااااااااااار  لخ ويود ساااااااااااامساااااااااااامة  تراب ة 
و تداعمة    ا ساااااااباب الت  تدور كمها ت ر با  و   عضااااااامت  ا    والتن ية  وهو  ا 

اي يتانهها عمخ هنها قو  االز ات ال  تد    ال  ي  ا  مس  ايع  العداد    الع ر 
أربا الخ الب ر ا   ر شاارقا  و لع  هع ر الت ديات الت  توايهها اليزائر    ع   

                                                 
   ال وسوعة اليزائر ة لمدراسات السياسية واالستراتايية    :منطق األمننة في ساحل األزماتد. ا ن د  رقو    12

https://www.politics-dz.com/threads/mntq-almnn-fi-saxhl-alzmat.356 / 
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كمل  هو الت الف  ا   3819 دودها الينوبية  ا  ن  ة السااااااا   ب دود تتاااااا   لخ 
  13الير  ة ال نظ ة و ا رهاب    ال ن  ة.

الهضاااااااااااااي    ه رز اهت ا ات تااااااااااااناع ال رار    اليزائر  نظرا ل  يعته  يعت ر هذا   
ة و  ا ي ك  ا  اترتئب عنها    تهداد  باشااااار ل    الو ن  اليزائري  وهو  ا  الهشااااائ
يعمنا نركئز عميه    ال  اور ال اد ة    الدراساااااااة  و  نه سااااااااتل الت ر   لخ ال  اربة 

ة ا    و ا ايب ا  تاو  عميه الساااياساااة الد اعياليزائر ة ال ت نئاأل ل ناي السااامل    السااا
ا  ل يا هة التهدادات ا  نية اليدادأل الناي ة عنه.  اليزائر ة تياه هذا الهضاي ال سئ

 المحور الثاني: المقاربة الجزائرية لبناء السلم في الساحل
 تا :اارتازت ال  اربة اليزائر ة ل ناي السمل    السا   ا  ر    عمخ دعا تا  هساس   
 التسوية السلمية للنزاعات الدولية: 1
يسااااااات د هذا ال  ده شااااااارعاته    ال بادئ الراساااااااعة لمساااااااياساااااااة العاريية و ال واذاق    

  و دساااااااااتور 89ال ادأل  1976الرسااااااااا ية لمدولة اليزائر ة  و نها  ا ياي    دساااااااااتور 
ار   وكمئها تندرا      1996   دسااااااااتور  26  وكذا نص ال ادأل  25ال ادأل  1989

عدل ال سااااا  بساااايادأل الشااااعوب وعدل التدع     الشااااؤو  الداعمية لمدو  وبذ  هقتااااخ 
اليهود ل   النزاعات بال ر  الساام ية و اال تعاد ع  ال وأل العسااكر ة  وك   ا ياي    
  وى هااذه ال واد اتوا ق  ا  واذاق ال نظ ااات الاادوليااة و ا قمي يااة الت  تنت    لاهااا 

ه ال بادئ وع    ها  اعذت اليزائر عمخ عات ها العداد    اليزائر  اسااااااااااااااتنادا الخ هذ
  بادرات الوسا ة    العداد    ال ناسبات و نذكر  نها: 

                                                 
   عمخ  وقا:استراتيجية الجزائر تجاه التطورات األمنية في الساحل االفريقي و نية قوي   13

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/20126310429208904.html 
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  ار  2000الوسااااااااااا ة اليزائر ة       النزاع االذاوب  االر تاري ساااااااااانة     
 14 هاوضات أار  باشرأل  ا  ال مدا  وانتهت باتها  الس ل  ا  ال ر ا .

  عدأل    ات ونذكر  نها  هاوضاااات السااا ل  ا   ال   الوساااا ة     ال   
و ركااااة ا زواد عمخ ال سااااااااااااااتو ا  ال  مئ  وال ركزي والت  توئياااات باااااتهاااااقيااااة 

  ك ااا قااا اات اليزائر  اادور الوسااااااااااااااي  وقيااادأل 1991ت نراسااااااااااااااات    يااانه  
  وكذا التوتااااااااائ  1994ال هاوضاااااااااات  ا  ال كو ة وال وار   واقادوقو  يهري 

ما  ال وار     ال وات ا  نية الناير ة  ذر اتهاقية نتيت ع  الخ  د اا ال  ات
دور الوساااااا ة الت  لع ته اليزائر    سااااامسااااامة    ال هاوضاااااات  ا  ال ركات 

 15التارقية و كو ة الناير
   اعت اااد ال  اااربااة اليزائر ااة    الت ر ااب  ا  الهرقاااي الما اا  عمخ  شااااااااااااااران كاا

ت ك     ك     رئي  ال يم  الهرقاي    ع مية ال تاااااااال ة   اث اسااااااات  م
ا عمخ لمدولة    لا يا ع د الر  ا  السااوي ام   ورئي   يم  رئاسااة  كو ة 
الو ا  الو ن   ااز الساااااااااارئاا وق مه المواي ال ت اعد عميهة  هتر الرا ض التئها  

 التعارات.

 االمن مرادف التنمية: -2
 يداد    الدراسات ا  نيةيستند هذا ال  ده  لخ   اربة ا    ا نسان  ك دع     

الذي تااااااار اركئز عمخ الهرد كو دأل ت ما  هساااااااسااااااية  دال    الدولة  وذلن نتاية 
لت ار  نيااة النظااال الاادول  بعااد ال رب الباااردأل وت ار  ااابا ال روب    دول   لخ 
داعم  و  روز تهدادات يدادأل ل    ت   الهرد بتاااااااهة  باشااااااارأل   نايا عمخ ذلن 

                                                 
 ل    يا عة ييالصعيد اإلفريقيالنشاط الدبلوماسي الجزائري على ة   دئ ة ل داعمة بعنوا : قوهابة ع ازي  ور  14

 15 ونعا ة ع ي   ميانة ص
ئر ة : الرهانات والت ديات  ال يمئة اليزالمقاربة الجزائرية لبناء السلم في الساحل اإلفريقيا   سيح الدا  تسعدات 15

 .12  ص 2015  ديس  ر 4الو نية العميا لمعمول السياسية  العدد ال درسة-السياسيةلمدراسات 
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 ل ال ت دأل  ؤشاااااااارات التن ية    ساااااااابا  سااااااااتويات رئيسااااااااية ل  IDH دد  رنا ي 
 –ال ذائ   –االقتتاااااااااادي  –ال يت ع   –ان  قا    هذه ال  اربة: الساااااااااياسااااااااا  

التااا    وال ي ر ذلن  ال  ت  اق  ت ساااا  الوضاااا االقتتاااادي  وعميه   –ال ائ  
ساااااااااااا   لل د سااااااااااااندت اليزائر ال را ي ا قمي ية الرا ية لت  اق التن ية     ن  ة ا

مت  إنشاي ال ر ق العا ر لمت راي ب و    ميار دوالر   64كمل  تامهة  4300وتاهئ
    2009.16 ضا ة الخ هن وب ال از بالشرااة  ا نايار ا الذي وقئعته سنة 

المحور الثالث: طبيعة التهديدات في السااااحل ومقتضاااى تكييف الساااياساااة الدفاعية 
 الجزائرية

توايهه الدو  نوع الساااااااااااياساااااااااااة ا  نية ال نتهية    اي  ت دد   يعة التهداد الذي    
الد اع ع  الو دأل الترا ية و ساا  تها  و بالتال   إ   عداد الدولة لمد اع ع   قمي ها ال 
اتل ب عز  ع  دراساااة واعية ل يل التهداد و نوعاته و  دى تاذاره عمخ اال   الو ن   

  ياته     هذا التااادد  تعر و اتل بعدها تاااف ساااياساااة د اعية تت اشاااخ و عتاااوتااا
 ن  ة السااااااااااااا   ا  ر    انتشااااااااااااار هنواع يدادأل    التهدادات الت  ت     ابعا أار 
ت ماديا ب اث تعتمف ع  السااااا ق     ناتها و  دى تاذارها و ر  و ساااارعة انتشااااارها  
وتندرا    عانة التهدادات ال ت اذمية ب كل ه   تااااااادرها ال ترق  الخ  سااااااتوى الدولة 

أرار ا رهاب و الير  ة ال نظ ة و الهيرأل أار الشااااااااارعية و كمها تؤذر بتاااااااااهة عمخ 
 باشااارأل عمخ ا    الو ن  اليزائري   و  نه كا  لزا ا عمخ اليزائر    سااا ا    اية 
 قمي ها  وت  اق ه نها ال و   ال رتب     شااااااااااااااق ك ار  نه با وضاااااااااااااااع ا  نية لدو  

  تااف ساااااياسااااااتها الد اعية  ا هذا النوع اليوار و عاتاااااة دو  الساااااا   اال ر     ه
اليداد    التهدادات الت  ال ي   تاذارها ع  ساااااااااااااااب تها الت مادية  و اسااااااااااااااتباقها و ق 

 استراتايية  تاا مة تاعذ بعا  االعتبار  عتمف  ستويات وهبعاد اال  .

                                                 
 .13  ص نفس المرجعالدا  تسعدات   سيح  16
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 جيوسياسية الساحل االفريقي:
سبة لباردأل هه ية ك رى سواي بالنااتست  ن  ة السا   اال ر    بعد  ر مة ال رب ا   

لم وى الدولية هو االقمي ية  و ريا ذلن لمعتااااوتااااية الياوسااااياسااااية لم ن  ة و هه اتها 
عمخ تااااااااعاد ا    االقمي   و الدول    اث تشااااااااك  قوسااااااااا    ا ز ات ال  تدأل    
ال  ي  ا  مسااااااااا  أربا  لخ الب ر ا   ر شااااااااارقا  وهو  ا عمق  ائة عتااااااااابة لتنا   

التهدادات الت  تذ   كاه  الدو  ال تتااااااااامة  ها وعمخ رهساااااااااها اليزائر   اث  عتمف  
تتاذر هذه االعارأل ب ا ي دث    ال ن  ة بتااااااااهة  باشاااااااارأل  ك  هذا ايع     ال ن  ة 
 ضااااايا ياوسااااياساااايا با تياز   ع وأل عمخ العتااااوتااااية الي را ية لم ن  ة   ه  ت ذ  

مة لم ن  ة ه و ال  اادأل لها او  تخ ال وى البعادأل   ور اهت ال سااااااياساااااا  لمدو  ال شااااااكئ
عنها  نظرا لاونها باتت ت ذئ   تدرا لتهدادات ه نية تهدد االست رار والسمل ا قمي   و 

 الدول    اث ساه ت    ذلن عدأل عوا   ي ك  تمعيتها    ن  تا  هساساتا : 
 أوال األوضاع الداخلية: 

ساااا  نتاية عوا   عدادأل  هه ها سااااياساااايا:  شاااا  دو  ال ن  ة وضااااعف ال ناي الساااايا   
ضاااعف العدالة التوز عية    يرئاي الهي نة ا ذناعة عمخ شاااتخ  نا   ال ياأل الساااياساااية 
واالقتتااادية وااليت اع   و ا انتتي عنها     قتاااي لباق   كونات ال يت ا  وهو  ا 
د  ااالت    ا  بااط ال ت وعاة ب ركاات الت رد وا ع اا  والنشاااااااااااااااا اات ا رهاا يا  ةاولائ

شاااااااااكالية التعمص    الواليات ال  مية  وا يرا ية   ضاااااااااا ة الخ أياب    ال وا نة وا 
 واالنتهار      ار الدولة ا  ة.   

ايت اعيا: يعت ر  ضاااااي السااااا   اال ر     ز يا    ال بائ  الت  تسااااتو   ال ن  ة    
مة له  نتاية لمت سااااااايل اال عتبا   بشاااااااك  عا ر لمدود الو نية العاتاااااااة بالدو  ال شاااااااكئ

لم دود ال وروذة ع  االساااتع ار الت  لل تراع  العتاااوتااايات الساااوسااااوذ ا ية لمساااكئا  
و دودهل االنذروبولويية   وهو  ا ولئد  دوره عيزا ع  االنت ا   والي ال وا نا  لم  امة 
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كة 17 لخ   ار هسااااا خ وهعمخ ات ذئ     الدولة الو نية  .  و عمق   يعة  يت اعية  هكئ
ر  ي وعة    ا ز ات ا  نية الت  ت ركها التاااااااااااادا ات االذنية و ه ضاااااااااااات  لخ تهيئ 

ال  مية    شااامة هز ة دار ور    الساودا   ال وار      ال  و الناير  االضا رابات 
  18العرقية     ور تانيا و التشاد.

اقتتاااديا: ضااعف النشاااط االقتتااادي بال ن  ة الت  ال تشاايا عمخ االسااتذ ارات هو   
يذب رؤو  ا  وا  نظرا ل وضاااااااااااااااع ا  نية  اها  وهو  ا نتي عنه انتشااااااااااااااار اله ر 

دوالر ا ر ك   و ا يتا به  1   سكا  التشاد يعيشو  ت ت  ستوى  %80ال دقا (
    ه راض وهوبئة وب الة.  

 ل الخارجية: ثانيا: العوام
ونمعتااااها    التدع ت ا ين ية    السااااا   الت  عمئهت ورائها دوال  اشاااامة عايزأل    

ع  ت  اق وظيهتها ا  نية  وا يندات السااااااااياسااااااااية لم وى ال ربية والتنا   الدول     
ال ن  ة  عاتاااااة عمخ  ذر ويود  ؤشااااارات  ايا ية عمخ  ساااااتوى االاتشاااااا ات النه ية 

لخ العا   التار ع  الذي يكرئ  التوايد ا وروب  بال ن  ة    وال از ة   ضاااااااااااااااا ة  
 ع   الدو  ال ستع رأل الت  تعت رها  رذا ي را يا تابعا لها.  

ل د هنتيت عوا   الضاااااااعف والهشااااااااشاااااااة    الساااااااا   ا  ر    بشااااااا اها الداعم  و    
ة و  ؤرا  اضااااااااااانة ل عتمف التهدادات ا  نية اليد مخ ادأل عالعاري    ائة ه نية هشااااااااااائ

أرار ا رهاب الذي ايد    ال ن  ة   ذا ل  ارسااااة نشااااا اته ل ياب الرادع    ضااااا ة 
الخ  عتمف هنواع الير  ة ال نظ ة و ت الف هذه ا عارأل  ا ا رهاب   ضااااااااااااااا ة الخ 
 شااااااااكمة الهيرأل أار الشاااااااارعية ل  ارقة (   يرئاي ا وضاااااااااع ا  نية و االيت اعية و 

                                                 
ة العرب  ل ب اث ودراس    ال ركزالتحديات –الميادين  –السياسة األمنية الجزائرية )المحّددات    نتور لعضاري  17

 47السياسات  ص 
saxhl-fi-almnn-dz.com/threads/mntq-https://www.politics-    : مرجع سابقه  ند  رقو    18

alzmat.356 / 
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خ هوروبا  و ان  قا    هذه ال ع يات ويب عمخ اليزائر االقتتااااااااااااااادية ل مدانهل   ل
 راعاأل هذا النوع اليداد    التهدادات ا  نية    تاااااااااياأة ساااااااااياساااااااااتها الد اعية تياه 

  ضاي السا   ا  ر   .
مقتضى تكييف السياسات الدفاعية الجزائرية: صياغة استراتيجية جديدة قائمة على 

 : االستباق
 السياسة الدفاعية:

ه  سااااياسااااة ق اعية لمدولة تنتاااابئ    اليانب الد اع   توك  لوزارأل الد اع  وه     
 ي   التدا ار وال بادرات الت  تنتهيها ال كو ة  ي ا اتعمئق بتاااااانا ال رارات وا هدا  
دات ال ت ذئمة   :   يعة  االسااتراتايية لمدولة  وتسااتند  لخ  ي وعة    ال عااار وال  دئ

د الهضاااااااااي وهن اط  –ا  ال مد ي را ية وسااااااااكئ  –الياوش  ر ا نظ ة الت نية الت  ت دئ ت وئ
  19  يعة التهدادات ال  ت مة الت  ي ك  ه  ت  ئ اال   الو ن  لمدولة. –ال وايهة 

يك   أرض االسااااااتراتايية    تري ة ال رض السااااااياساااااا  الخ تاذارات اسااااااتراتايية    
ضاائ   ل  تااودأل عمخ الن و ال هتشااك  ال ائة (التويه ال  تااود    هذه االسااتراتايية  ا

دأل        تنهاذها  و تعنخ بال سااااااااات    و ت ما    ه  شاااااااااا مة    ن ا  رؤ تها و  دئ
ال شاااك ت و تين ها  اساااتنادا عمخ دراساااة واعية لم ائة االساااتراتايية ال راد التاذار  اها 

ية   ان  قا    ت ايل   يعة التهدادات ا  ن 20ب ا ات اشاااااااااااخ  ا ال تااااااااااام ة الو نية 
اليدادأل     ن  ة الساااا   و عر ة  دى تاذارها و انعكاساااها عمخ اال   الو ن  لدو  
ال ن  ة واليزائر عمخ ويه العتاااااااااوص  ويب عمخ هذه ا عارأل تاااف ساااااااااياسااااااااااتها 
الد اعية  ا ال سااااااااااااااتيدات ا  نية بال ن  ة    ع   ت ن  اسااااااااااااااتراتايية ترتاز عمخ 

                                                 
 اليا عية  دار  يد  ال ؤسسة موسوعة االستراتيجياتاري دي  ون ر ا   يا  كما   ب ساعدأل سا ا  يانس    19

 .691  ص 2011 1 ل نا   ط- اروت-لمدراسات والنشر والتوز ا
  تري ة رايح   رز عم    ركز ا  ارات لمدراسات والب وث اإلستراتيجية ومحترفوا األمن القوميهاري ار يارأر   20

 .26  ص2001ا ستراتايية  ال بعة ا ولخ  
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لتهداد ا  ن     السااااااااا   و ني مها  ي ا  ي وعة    العناتاااااااار الت  تراع    يعة ا
 ام :
ضااااارورة تحقيق السااااابق المعلوماتي من أجل التغطية االساااااتراتيجية الشااااااملة  – 1

 للمنطقة:
   هذا العتااااااااااااااوص ايب ه  تعكف اليزائر عمخ الدعو     الركب التانولوي     

و  ا يواي وهو يازأل هنظ ة ا نذار ال بكر لت  ية  دودها الشاااسااعة  والسااي رأل عمخ ا 
او ر ت كئ ا شااااااااا      ال ادا  دو  اسااااااااتنزا     اليهد والتعداد البشاااااااار ا   وتوييه 
نه ات ا ساااام ة ن و تمن الت  ت  ق سااااب ا  عمو اتيا وتهوقا تاتيكيا    ال ادا   ب اث 
ي ك  ه  تت ذئ      ائرات الرتااااااااااااااد وا نذار ال بكر ال يهئزأل بال واساااااااااااااااب وهنظ ة 

 عمو اتية ل ساااااااااام ة  -الاشااااااااااف  ب اث تساااااااااا ح هذه ال زاوية التانو الرادارات وهيهزأل
دأل بال وأل الذهنية لم واسااااب و نظل ال عمو ات ز  الت مادية و ا سااام ة الهضاااائية ال يسااائ

 21ا يهزأل و ال عدات الا  اوتر ة باستبا  التهداد و الت  ية الشا مة والت رن الدقاق.
 استباق التهديد اإلرهابي:-2 

يسااااااااتند الع   ا رها   عمخ  ي وعة    ال واعد الت  تساااااااااعده عمخ ت  اق ههدا ه    
رأل قمة قوته   ارنة بالدو    هو يعت د عمخ االن       وسااا  ال وا نا  و االساااتناد 
 لخ ال اعدأل الشااع ية لتااعوبة اسااتهدا ه  اها وت اازها ع  باق  ال دناا   و بالتال    د 

خ ب اع العالل اسااااااااتراتاييات ت ئل تركا تهل عمخ أرار الار و  ور ا رها اا     شاااااااات
الهر و رب العتاااابات ال ساااتو األ    الهكر االساااتراتاي  التاااان    تااا  تزو و  ا 

                                                 
ائ    (دراسة    ا  كار والع ائد ووسالفكر السياسي واالستراتيجي للواليات المتحدة األمريكيةع د ال ادر  ه     21

 .157دار الشرو  لمنشر والتوز ا ص  ال ناي ا   را وري  
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وتسااااااا  تون   و    سااااااا ا   وايهة هذه الظاهرأل ال ساااااااته مة ويب عز  ا رها   ع  
  22رها ية.الي هة الشع ية و ت  اق الس ق ال عمو ات  لتهكين الع يا ا 

تعي  ن  ة السا   ا  ر    بالع يا و الع ميات االرها ية و الت  تنت   شظاياها الخ  
اليزائر  و ان  قا    هه ية الس ق ال عمو ات    ويب عمخ هذه ا عارأل الت رن ن و 
الع   االساااتباق  الذي ي ك  ه  ات ذ   ت و ر ال نظو ة االساااتعباراتية و االساااتع  ية 

 ة لتت م      ال نا ق ال اضاااااااااااااانة لمي اعات ا رها ية  تخ ولو كانت عارا اليزائر 
ال دود هي     ن  ة السا    و ا  ا ة  ن ا  نشا اتها و  ب الها   وعدل ا اتهاي 
بال  اية داع  ال ائز الي را   لميزائر   ضااا ة  لخ ضاارورأل  نشاااي ال نا ق ال ضاار ة 

خ   ذات الي اعات ا رها ية و  تاااااا  هذه االهمة بالسااااااكا     الينوب لم ضاااااااي عم
ا عارأل وعزلها ع  الشااااااعب    ع   ال وئأل ا ع  ية الت  ايب ه  يتاااااا   داها الخ 

 ي يا دو   ن  ة السا   ع   ر ق التوعية والت سي .  
 البلوغ الى احترافية الجيش الوطني الشعبي:-3
لخ تسااااهل    ت وئ  الياوش اارى البا ث ا  ر ك  تشاااارلز  وساااكو ا  اال ترا ية    

  23 نظئ ات تراع  ال  ااي  التااناعية هاذر  نها العسااكر ة بال ههول الت مادي لمياوش
 ول موغ اال ترا ية يشترط  رنارد  وا  تو ئر الشروط االتية:

 .تعدا   رقة توز ا ال وات 
 .  ت ميص هشكا  التنظيل ال اروقرا 
 24 تيايات التيناد ب عااار الاهايأل و ق   تضخ اال 

    

                                                 
  تري ة هدهل وهاب   ر  دار القرن الحادي والعشرينمنطق الحروب واستراتيجيات  اال  ستيهنز ونيكوال يكر  22

 .55  ص 2017 1د شق ط-و ؤسسة رس   لم باعة والنشر والتوز ا  سور ا
 .132 ريا سا ق  ص   السياسة األمنية الجزائرية نتور لعضاري   23
 .133ص   نفس المرجع   نتور لعضاري  24
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 خاتمة:
   ا عار وعمخ ضااااوي  ا تلئ الت رئ   ليه ساااااب ا نسااااتنتي ه  اليزائر تشاااا    وقعا    

اساااتراتاييا ها ئا اتتااا  بالعداد    الهضاااايات الياوساااياساااية    ا ي تل عماها  سااااارأل 
 الت ديات والرهانات الت  يهرضها ك   ضاي.

يكتسااا   ضااااي الساااا   ا  ر    هه ية ياوساااياساااية بال ة ل    الو ن  اليزائري     
كونه ي ذ  ع  ا اسااتراتاييا لميزائر  وقوسااا    ا ز ات ال  تدأل    ال  ي  ا  مساا  
أربا الخ الب ر ا   ر شاااااااااااارقا  وذلن نتاية لضااااااااااااعف ال ناي السااااااااااااياساااااااااااا   والعيز 

 ر ه دو  ال ن  ة.االقتتادي  والتهكن االيت اع  الت  تع
ل د ه رزت هشاااااااااشااااااااة ال ن  ة  ي وعة    التهدادات ا  نية اليدادأل ذات ال  يعة    

ا ي تل عمخ اليزائر    ساااااااااااااا ا  ت  اق ه نها ال و   و  اية  دودها  ال ت اذمية    ئ
وساااا  تها الترا ية  ه  تاائف سااااياسااااة د اعية ت    بعدا اسااااتباقيا ت اشاااايا و  يعة هذه 

 التهدادات.
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 قائمة المراجع: 
 الكتب 

   ركز العماي ل ب ااااث  قاااموس ينغوين للعالقااات الاادوليااةأراهاااال  يهاااانز  ييهري  ونهاااال   - 1)
 674  ص2004ال بعة ا ولخ 

د    دار  يموساااوعة االساااتراتيجيادي  ون ر ا  تاري  كما  يا   ب سااااااعدأل ساااااا ا  يانسااااا   -  2
 .691  ص 2011 1ل نا   ط - اروت-والنشر والتوز اال ؤسسة اليا عية لمدراسات 

  تري اااة رايح   رز عم    ركز ، اإلساااااااااتراتيجيااة ومحترفوا األمن القوميار ياااارأر هااااري -  3
 .26  ص2001ا  ارات لمدراسات والب وث ا ستراتايية  ال بعة ا ولخ  

    (دراسااااااااة  ة األمريكيةالفكر الساااااياساااااي واالساااااتراتيجي للواليات المتحد ه   ع د ال ادر  –  4
 .157ا  كار والع ائد ووسائ  ال ناي ا   را وري   دار الشرو  لمنشر والتوز ا ص 

تري ة هدهل   منطق الحروب واستراتيجيات القرن الحادي والعشرينستيهنز اال  وبيكر نيكوال  –  5
 .55  ص 2017 1د شق ط-وهاب   ر  دار و ؤسسة رس   لم باعة والنشر والتوز ا  سور ا

دات لعضاااااااري –  6  الت ديات   ال ركز  –ال يادا   – نتااااااور السااااااياسااااااة ا  نية اليزائر ة (ال  دئ
 47العرب  ل ب اث ودراسة السياسات  ص 

 –سااااااااياسااااااااات التااااااااراع والتاا      الع قات اال ر كية  :شاااااركاء ام متنافساااااون  وز د هع ر  -  7
 460 – 358  ص ص 2014 1ا وروبية (دار قر بة لمنشر والتوز ا  ط

 2015  1  دار الاتاب ال داث  طالناتو والجزائر من العداوة إلى الشاااااااراكةق وش عزالدا   -  8
 .213ص 
لدول المغاربية في ظل التطورات الراهنةكتاااب ال ؤت ر ال  ااارب   و  -  9   التهديدات األمنية ل

 18ص  2013 يهري  27/28 كمية ال  و  والعمول السياسية ورقمة –يا عة قاتدي  رباح 
  المجالت والدوريات 
ات : الرهانالمقاربة الجزائرية لبناء الساااااالم في الساااااااحل اإلفريقيتسااااااااااعدات  ساااااااااايح الدا   -  10

  4ال درسااااة الو نية العميا لمعمول السااااياسااااية  العدد-والت ديات  ال يمئة اليزائر ة لمدراسااااات السااااياسااااية
 .12  ص 2015ديس  ر 

عادة مفهمة األمن،  تاااور ة زاوشااا -  11 ال يمئة اليزائر ة لمدراساااات  التهديدات األمنية الجديدة وا 
 119  ص 4السياسية (ال درسة الو نية العميا لمعمول السياسية   العدد 
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   يمة العمول السياسية وال انو  مقاربة معرفية حول التهديدات األمنية الجديدةعاد  يارش  -  12
 2017الدي  را   العرب     تدار ال ركز 1ع 
النشااااااااط الدبلوماساااااااي الجزائري على الصاااااااعيد ع ازي وهابة  ورقة   دئ ة ل داعمة بعنوا : -  13

 15  يا عة يي ل   ونعا ة ع ي   ميانة صاإلفريقي
 المواقع االلكترونية 
ية ساااا  ال وسااااوعة اليزائر ة لمدراسااااات الساااايامنطق األمننة في سااااحل األزمات رقو  ا ن د   –  14

 واالستراتايية    :
https://www.politics-dz.com/threads/mntq-almnn-fi-saxhl-alzmat.356 / 

   عمخ  وقا:اساااتراتيجية الجزائر تجاه التطورات األمنية في السااااحل االفريقي و نية قوي  -  15
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/20126310429208904.html 

عا ااااااااا  الاو انا  لامساااااااااااااااا  ااااااااة الا اعاماو اااااااااتايااااااااة  الاتاعار اهااااااااات ا  انايااااااااة عاماخ  اوقاا:   اركاز-  16
http://www.cert.gov.om/library_information_glossary_arabic.aspx#.Wfi4ytLi

bIU 
عمخ  وقا:  الحرب الالمتمااااااثلاااااة... الجيااااال الرابع من الحروب،النور   هسااااااااااااااا وعيااااااااة-  17

nour.com/index.php-http://www.an 
    اااضااااااااااااااارأل كيف ياادير الغرب حروب اليوم...الجياال الرابع من الحروب ااانوار ني    اااا -  18

 ه ااااااااار اااااااااكاااااااااياااااااااة لااااااااا اااااااااادأل الاااااااااياااااااااااااااااااوش الااااااااا ااااااااارأل  ااااااااا   ساااااااااااااااااااااااارائااااااااااااااااااا   عاااااااااماااااااااخ  اااااااااوقاااااااااا:
https://www.youtube.com/watch?v=_mGToW_kJPc 

   وذائ   قناأل اليز رأل   :الحرب االلكترونيةييهري كار  -  19
https://www.youtube.com/watch?v=RoMF7zObBZ8 

20) - Kal. J .Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign 
Policy, International Studies Quarterly 14, no.3, November1970, p.233-309 
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