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يقيا الأمنية الجديدةالتهديدات   وانعكاساتها على منطقة غرب أفر
New security threats and their implications 

 for the West African region 
 2/ د. هيام فريحة1*الباحث: عبد العزيز عبد املؤمن 

 1&2-  مختبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر

3جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية،  

 16/02/2020تاريخ النشر: 08/07/2019تاريخ القبول: 2018-11-01تاريخ إرسال: 
 

 

يمكن القول بأن منطقة غرب أفريقيا والساحل، كمنطقة تشمل قوس األزمات أنتجت عدد من املعضالت األمنية التي  بالعربية: ملخص

ومن بين هذه املعضالت التطرف واإلرهاب والجريمة املنظمة...الخ،  السببية، تفاقمت في السنوات الحالية بحكم استمرار هذه الحركيات

أن منطقة شمال أفريقيا تمثل مجاال خصبا لنمو وتطور إرهاب إفريقي خاصة مع  خاصة األمريكية منها، حيث تؤكد عدد من الدراسات،

ماعات الدعوة والتبليغ، وكذلك لوجود عدد من بروز مجموعة من املؤشرات الخاصة بتنامي التطرف الديني عن طريق عدد من ج

ضعف املقدرة لدول في غرب أفريقيا على رقابة الحدود واإلدارة  السوابق اإلرهابية، ومما يعطي نوعا من املصداقية لهذه الفرضيات هو

ية وكذلك لضعف الفعالية األمنية ألراضيها بالنظر لضعف اإلمكانات وشساعة الرقعة الجغرافية اتجاه هذه التهديدات الالتماثل

االقتصادية التي أدت لتفش ي الفقر والفساد، ونناقش في هذه الورقة أثر وانعكاسات هذه التهديدات على استقرار الدولة في غرب أفريقيا 

 في ظل ما تعيشه من تحديات وباقتراح مجموعة من الحلول العقالنية للخروج من دوامة التهديدات الالتماثلية.

 الدولة الوطنية. ؛األمن اإلقليمي ؛االستقرار ؛األمن ؛التهديدات الالتماثليةملفتاحية: الكلمات ا

Abstract:It can be said that the West African and Sahel region, as a region that includes the arc of crises, has produced a 

number of security dilemmas that have been aggravated in recent years by the persistence of these causal movements. 

Among these conflicts we have, extremism, terrorism, organized crime, etc. A number of studies, especially the American 

ones confirm that, The North African region is a fertile area for the growth and development of African terrorism, 

especially with the emergence of a set of indicators of the growth of religious extremism through a number of advocacy 

groups and reporting, as well as the existence of a number of terrorist precedents, and gives some credence to these 

hypotheses is the vulnerability of countries in the West Africa To control the border and security management of its 

territory in view of the weakness of the potential and the geographical area of the direction of these asymmetrical threats 

as well as the weakness of economic efficiency that led to the spread of poverty and corruption. We discuss in this paper 

the impact and implications of these threats to the stability of the State in West Africa in the face of challenges and 

propose a set of rational solutions to these  asymmetric threats. 

Keywords: asymmetric threats; security; stability; regional security; national state 

 مقدمة:

حظيتتت مستتألة بنتتال الدولتتة فتتي أفريقيتتا باهتمتتام كبيتتر كبحتتدل القضتتايا الكبتترل التتتي تعتتاني منهتتا دول   

القتتارة األفريقيتتة، وبلتتك عستت  العديتتد متتن املشتتكالت التتتي كانتتت إمتتا فتتي شتتكل رواستت  التاريخيتتة التتتي 
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ليهتتتا فتتتي متتتداخلتنا هتتتذه أنتجهتتتا املستتتتعمر أو مشتتتاكل اثنيتتتة أو تنمويتتتة وكتتتذا األمنيتتتة منهتتتا والتتتتي نركتتتز ع

 بببراز طبيعة التهديدات غير التقليدية وأثرها على بنال الدولة وكذا سبل حلها. 

بالتركيز على التهديدات النسقية ونقصد بها التهديدات الناععة عن ضعف التفاعل االيجابي وهذا   

فيما بينها. ومن بين  داخل النسق السياس ي )النسق األفريقي( النسق الفرعي )دول غرب أفريقيا( أو

هذه التهديدات غير التقليدية الظاهرة اإلرهابية وما تحدثه هذه الجرائم من تأثيرات سلبية على 

األنسجة االقتصادية واالجتماعية لدول األفريقية خاصة وإبراز بلك التداخل والتالحق بين 

ظيمات في أفريقيا( إلى الشبكات الوطنية مع الجهوية والدولية )داخل الدولة ومع مختلف التن

النسق الدولي أي عالقاتها مع التنظيمات العاملية، خاصة وأن اإلرهاب كظاهرة عاملية عابرة 

لألوطان تتميز بالتشكل على املستويات العقدية والعملياتية بارتباطاتها الفكرية واملادية بل وحتى 

 عضوية مع اإلرهاب العاملي.

 :اإلشكالية -1

 التهديدات الالتماثلية على عملية بنال الدولة الوطنية في غرب أفريقيا؟  فيما تتمثل انعكاسات

 األسئلة الفرعية: -

 ماهي طبيعة التهديدات الالتماثلية التي تعيشها الدولة في غرب أفريقيا؟ -

 كيف اثرت هذه التهديدات على استقرار وأمن الدولة وبنائها في غرب أفريقيا؟ -

 تهديدات انطالقا من الخصوصية األفريقية؟فيما تتمثل اليات معالجة هذه ال -

 :الفرضيات  -2

ننطلتتتتتق متتتتتن الفرضتتتتتية التتتتتتتي مفادهتتتتتا أن طبيعتتتتتة التهديتتتتتدات الالتماثليتتتتتتة التتتتتتي لتتتتتم تستتتتتتوع ها الدولتتتتتتة   

وضتتعف مقتتدرتها وكتتذا التتتدخل الختتاراي وتوظيتتف التهديتتدات إلبقتتال الوضتتع القتتائم فتتي منطقتتة غتترب 

 قرارها.أفريقيا أثر على مسار بنال الدولة واست

 اإلطار النظري للدراسة:

 النظري إلى ثالثة اقسام: ارتئينا إلى تقسيم اإلطار   

 : النظريات -3

النظريتتة الواقعيتتة: مكننتتا استتتعمالها متتن أجتتل فهتتم ستتلوأ الدولتتة فتتي غتترب أفريقيتتا اتجتتاه االوضتتا     

 1تقرارهااألمنية داخليا وفي املنطقة وكيفية تامين اهدافها ضمن هذه املنطقة وتحقيق اس
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النظرية النقدية األمنية: من خالل استعمال هاته النظريتة تمكنتا متن فهتم طبيعتة التهديتد وكيفيتة    

التعامتتتتل معتتتته والنظتتتترة الكليتتتتة للسياستتتتة األمنيتتتتة وكيتتتتف ان األمتتتتن التتتتوطني واألمتتتتن االنستتتتاني واألمتتتتن 

 1املجتمعي كله مرتبط مع ععضه البعض لحماية استقرار الدولة.

 املقاربات:  -4

مقاربتتتة األمتتتن الشتتتامل: متتتن ختتتالل استتتتعمال مقاربتتتة األمتتتن الشتتتامل حرصتتتنا علتتتى تجتتتاوز املحتتتددات    

 2التقليدية )دون االستغنال عنها( لألمن والتركيز على التهديدات الغير تقليدية وكيفية مواجهتها.

 املناهج:  -5

ها نفتتت  متتتندر دراستتتة الحالتتتة: استتتتخدمناه لفهتتتم وملعالجتتتة مختلتتتف حتتتاالت التتتدول التتتتي لتتتد  -

وقبتتل التركيتتز علتتى طبيعتتة التهديتتد ستتنقدم  طبيعتتة التهديتتدات وكتتذا طريقتتة التعامتتل معهتتا. 

فهتتتي مجمتتتل  تعريفتتا مختصتتترا للتهديتتتدات الالتماثليتتتة نحتتتدد متتتن خاللتته طبيعتتتة التهديتتتدات

التهديتتدات األمنيتتة التتتي تهتتدد امتتن التتدول متتن دون ان يكتتون ملصتتادرها صتتفة الدولتتة بمتتا لهتتا 

تتتتتا ن متتتتتتع تشتتتتتتكيل الخطتتتتتتر علتتتتتتى الدولتتتتتتة متتتتتتن امثلتهتتتتتتا: االرهتتتتتتاب، الجريمتتتتتتة متتتتتتن خصتتتتتتائص واركت

 3املنظمة، الدجرة غير الشرعية. 

 وسنركز في هذا املحور على ظاهرتين: االرهاب، الدجرة غير شرعية.  

وبمتتا ان التتتداخل الجيوبتتوليتيكي موجتتود بتتين منطقتتة الغتترب أفريقيتتا والستتاحل فتتببا حتتددنا املنطقتتة 

تبتتتدأ متتتتن النيجتتتتر ونيجيريتتتتا شتتترقا، إلتتتتى املحتتتتيط االطل تتتت ي غربتتتا وهتتتتذا متتتتا يجعلهتتتتا  جغرافيتتتا وجتتتتدنا ا هتتتتا

تتتتداخل جغرافيتتا متتع الستتاحل ولتتذا فتتبن مجمتتل التهديتتدات تكتتون لتتد ها تتتأثير متبتتادل علتتى املنطقتتتين 

 وهذا ما ستظهره الدراسة التي نحن بصدد تقديمها.

 الظاهرة اإلرهابية. -

يتتتتتا والستتتتتاحل، كقتتتتتوس لألزمتتتتات تنتتتتتت  عتتتتتدد متتتتتن املعضتتتتتالت يمكتتتتن القتتتتتول بتتتتتأن منطقتتتتتة غتتتترب أفريق    

ومتتن بتتين هتتذه  األمنيتتة التتتي تفاقمتتت فتتي الستتنوات الحاليتتة بحكتتم استتتمرار هتتذه الحركيتتات الستتببية،

أن غتتترب أفريقيتتتا  خاصتتتة األمريكيتتتة منهتتتا، املعضتتتالت التطتتترف واإلرهتتتاب: تؤكتتتد عتتتدد متتتن الدراستتتات،

خاصتتتة متتتع بتتتروز مجموعتتتة متتتن املؤشتتترات الخاصتتتة تمثتتتل مجتتتاال خصتتتبا لنمتتتو وتطتتتور إرهتتتاب إفريقتتتي 

أو عتتتتن طريتتتتق جماعتتتتة التتتتدعوة ” الستتتتلفية“بتنتتتتامي التطتتتترف التتتتديني عتتتتن طريتتتتق عتتتتدد متتتتن الجمعيتتتتات 

 والتبليغ، وكذلك لوجود عدد من السوابق اإلرهابية.
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ضتعف املقتدرة لتدول فتي منطقتة غترب أفريقيتا  ومما يعطي نوعا من املصداقية لهذه الفرضيات هتو  

حل فتتتتي رقابتتتتة الحتتتتدود واإلدارة األمنيتتتتة ألراضتتتتيها بتتتتالنظر لضتتتتعف اإلمكانتتتتات وشستتتتاعة الرقعتتتتة والستتتتا

 الجغرافية وكذلك لضعف الفعالية االقتصادية التي أدت لتفش ي الفقر والفساد. 

والتنسيق اإلرهابي عبر الوطني،  للتدري ، النائمة، وهذا ما يجعل املنطقتين ملجأ للخاليا اإلرهابية  

مغتتتتاربي مهتتتتدد لكتتتتل املنطقتتتتة، متتتتع مختلتتتتف الجماعتتتتات املستتتتلحة التتتتتي –تطتتتتوير إرهتتتتاب أفتتتترواوكتتتتذلك ل

 تشكل خطر على األمن استقرار الدولة وبنائها.

 الحركات الجهادية في الساحل وغرب أفريقيا.

 القاعدة في املغرب اإلسالمي   -أ

املجتمعتتتات املحليتتتة فتتتي تمكنتتتت القاعتتتدة وملتتتا يزيتتتد علتتتي العقتتتد متتتن التتتزمن متتتن التجتتتذر والتمتتتدد فتتتي      

الصتتومال ومتتالي والنيجتتر والستتودان ونيجيريتتا والجزائتتر وبتتدرجات أقتتل فتتي كينيتتا وتشتتاد وليبيتتا وتتتون  

واملغتتتتترب وموريتانيتتتتتتا وبوركينافاستتتتتتو. كمتتتتتا ستتتتتتيطرت القاعتتتتتتدة علتتتتتي أهتتتتتتم ممتتتتتترات ومعتتتتتابر التهريتتتتتت  فتتتتتتي 

فريقتتي علتى ستواحل املحتتيط املنطقتة املمتتدة متن الستتنغال وغينيتا علتى ستتاحل األطل ت ي إلتى القترن األ 

 .1الهندي

معظتتتتم دول الستتتتاحل األفريقتتتتي تعتتتتاني متتتتن الفشتتتتل السياستتتت ي والفستتتتاد ونقتتتتص ختتتتدمات التعلتتتتيم       

ونتدرة الفتترص االقتصتتادية وتتستتم حكوماتهتتا ععتتدم قتدرتها علتتى فتترض ستتلطتها ختتارج املتتدن الرئيستتية 

جتتتار بالبشتتتر وا  
 
ملختتتدرات وتهريتتت  الستتتالح. وهكتتتذا ممتتتا فتتتتب البتتتاب علتتتى مصتتتراعيه لتفشتتت ي جتتترائم االت

تتتن تنظتتتيم القاعتتتدة متتتن استتتتغالل تلتتتك الثغتتترات والقتتتدرة علتتتى التنقتتتل بحريتتتة فتتتي املنطقتتتة فتتتي عقتتتد 
َّ
تمك

تحالفتتتات متتتع الجماعتتتات املحليتتتة واالستتتتعانة بقبائتتتل الطتتتوارة وقبائتتتل أزواد املتمتتتردة علتتتى الحكتتتم فتتتي 

 .2مالي

ول األفريقيتتتة جنتتتوب اللتتتحرال لتتغلغتتتل وتنتشتتتر بتتتين واستتتغلت القاعتتتدة األوضتتتا  املترديتتتة فتتتي التتتد     

 في دوٍل كمالي والصومال وشمال نيجيريا.
ً
 املجتمعات املحلية األفريقية حتى غدت جزًلا أصيال

أو بات ستطوة وحضتور فتتي دول كليبيتا والنيجتر وإقلتتيم دارفتور بالشتمال الغربتتي للستودان وستتينال      

 ٍ
لت خاليتتتا نائمتتتتة فتتتتي كتتتتل 

َّ
متتتن موريتانيتتتتا والستتتتنغال والجزائتتتر وتتتتتون  ومصتتتتر والستتتتودان فتتتي مصتتتتر وشتتتتك

 .وشمال تشاد وأفريقيا الوسطي وكينيا وأوغندا

                                                           
1 http://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/201583193522703203.htm   ،2018 ،تاريخ التصفب )08، مارس 

سال(.ص 11:56  
2 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/9/8/)تاريخ التصفب )08، مارس، 2018، 8:46 مسال  

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/201583193522703203.htm
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/9/8/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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عمتتتتل ا هيتتتتار املؤسستتتتات األمنيتتتتة فتتتتي ليبيتتتتا )فتتتتي أعقتتتتاب ستتتتقوط نظتتتتام القتتتتذافي( والتراجتتتتع املريتتتتع فتتتتي      

ة لتمتدد نشتتاط الستيطرة علتى الحتدود، علتتى تحويتل ليبيتا إلتتى مستتود  للحصتول علتى األستتلحة الالزمت

الجماعتتات اإلستتالمية املستتلحة التتتي أصتتبب لتتد ها امن ترستتانة  تتخمة متتن األستتلحة بمتتا فيهتتا صتتواريخ 

 .1مضادة للدرو  بل وللطائرات

العنصتتتتر امختتتتر التتتتذي أستتتتتهم فتتتتي تمتتتتدد نشتتتتتاط الجماعتتتتات اإلستتتتالمية املستتتتتلحة فتتتتي حتتتتزام الستتتتتاحل     

تقتديرات مكتت  األمتم املتحتدة لشتؤون املختدرات األفريقي كان التمويل الذاتي الوافر، حيتث تتشتير 

ر  عليهتتتتا متتتتا يقتتتترب متتتتن ثالثتتتتتة  الف  تتتتد 
ال
والجريمتتتتة إلتتتتى أن عمليتتتتات الجريمتتتتة املنظمتتتتة لتلتتتتك الجماعتتتتتات ت

وأربعمائتتتتة مليتتتتون دوالر فتتتتي العتتتتام متتتتن مبتتتتالغ الفديتتتتة مقابتتتتل إطتتتتالة ستتتتراح الرهتتتتائن وتتتتتوفير الحمايتتتتة 

واستتتتخدام هتتتذه املتتتوارد المتتتخمة فتتتي تمويتتتل التتتتدري   لعمليتتتات تهريتتت  الستتتلع واملختتتدرات واألستتتلحة

ل القتتتارة األفريقيتتتة إلتتتى نقطتتتة انطتتتالة   
وإقامتتة متتتالبات  منتتتة والقيتتتام ععملياتهتتتا املستتتلحةت؛ ممتتتا ستتتيحو 

  هجمات مسلحة في أنحال العالم
 .جيدة لتنمية قواعد اإلرهاب وشن 

 ب: تنظيم بوكو حرام.

نظتتتيم القاعتتتدة فهتتتي تستتتمى الجماعتتتة إستتتالمية نيجيريتتتة تعتتتد املنظمتتتة متتتن أخطتتتر التنظيمتتتات ععتتتد ت  

علتتتتتتى يتتتتتتد محمتتتتتتد يوستتتتتتف وأقامتتتتتتت  2004مستتتتتتلحة وتعنتتتتتتي )تحتتتتتتريم التعلتتتتتتيم الغربتتتتتتي( وتأسستتتتتتت عتتتتتتام 

 الجماعة قاعدة لها في قرية تكانامات بوالة بوبه شمال شرة نيجيريا على الحدود مع النيجر.

 ل الجماعات االرهابية االخرل وهي:وتركز بوكو حرام على عدد من األصول الفكرية مثلها مث

الحاكميتتتتتتتة، وتكفيتتتتتتتر الحكتتتتتتتم الوضتتتتتتتعي والديمقراطيتتتتتتتة واعتبارهتتتتتتتا أديانتتتتتتتا مخالفتتتتتتتة ل ستتتتتتتالم  -

 .وخروجا منه

ر بها في نبولات  خر الزمان -
 
 اعتقاد الفرقة الناجية وأ هم الطائفة املنصورة املبش

 .تحريم التعليم الغربي من املدارس إلى الجامعة -

 .والبيعة ل مام« الدولة اإلسالمية»ضرورة إقامة  -

الوالل والبرال ومعاداة املخالفين، سوال من املستغربين أو متن االتجاهتات املذهبيتة األخترل  -

ع  .كالصوفية والتشي 

ومتن استتباب انتدال  أعمتتال العنتف فتتي التبالد هتتو العنصتر التتديني حست  ععتتض املفكترين األفتتريقيين   

ى الستتلطة وأيضتتا تلعتت  العوامتتل االقتصتتادية دورا مهتتم حيتتث خاصتتة النيجيتتريين وأيضتتا التنتتاف  علتت

                                                           
، 11باخوية دري  )جرائم االرهاب في دول املغرب العربي الجزائر نموبجا( مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 1 

  .102، ص: 2014جوان
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تنعتتتتتدم سياستتتتتة التوزيتتتتتع العتتتتتادل للزتتتتتروة ويتتتتترتبط هتتتتتذا التوزيتتتتتع بتتتتتالتحيزات االثنيتتتتتة والدينيتتتتتة وانتشتتتتتار 

 1الفساد في البالد.

أعطتتتخ زخمتتتا أكبتتتر للتنظتتتيم املتمتتتدد فتتتي نيجيريتتتا ودول الجتتتوار، وستتتيجد « داعتتتش»ان التحتتتول لبيعتتتة   

في جنوب ليبيا القريبة، وهو ما عبر عنه الترئي  النيجيتري محمتد « والية داعش»قرار مددا من است

بالنستبة « قنبلتة موقوتتة»بأ هتا تعتد  2015فبراير )شباط( الحتالي  3بخاري أمام البرملان األوروبي في 

 .ألفريقيا وكذلك ألوروبا

 2015فتتي متتارس « اعتتشد»جتتال تحتتول تشتتيكاوت للبيعتتة لتتت« داعتتش»وصتتحوة « القاعتتدة»ععتتد أفتتول   

التذي قبلهتا مرحًبتا أمتال فتي مزيتد متن التوستع فتي « البغتدادي»خطوة مشجعة ومهمة جًدا بالنسبة إلتى 

متتن هتتذه « بوكتتو حترام»، ولكتتن فتتي املقابتل تأمتتل «القاعتدة»أفريقيتا وحتتح  البستتاط متن تحتتت أقتتدام 

يبتتتدو أن تشتتتيكاوت قتتتادر  البيعتتتة الحصتتتول علتتتى املزيتتتد متتتن التتتدعم املتتتالي واللوجستتتتي واإلعالمتتتي التتتذي

 .2عليه

، مثتتل التتدكتور حمتتدي عبتتد التترحمن وتعمتتر ستتيتيت وتثروتمتتانت «بوكتتو حتترام»يلتتك كثيتتر متتن دارستت ي   

وغيتتتتتترهم، علتتتتتتى أن اإلكراهتتتتتتات االقتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة وهشاشتتتتتتة الدولتتتتتتة والختتتتتتدمات فتتتتتتي نيجيريتتتتتتا 

ؤثر فتتتتتي شتتتتتمال نيجيريتتتتتا ستتتتتاعدت هتتتتتذه الحركتتتتتة املتطرفتتتتتة علتتتتتى التمتتتتتخم والحضتتتتتور األيتتتتتديولواي واملتتتتت

والبلدان املجاورة، في مواجهتة الحكومتة النيجيريتة االتحاديتة واملكونتات متن غيتر املستلمين التتي تمثتل 

 .في املائة من مجمو  السكان 40

ويظتتتتل بتتتتين التتتتداخل والختتتتارج وجتتتتدليتهما يجتمتتتتع تفستتتتيران يكتتتتتمالن ويتتتتتداعمان، فتتتتي تفستتتتير ظهتتتتور   

رفتتتة، لكتتتن العامتتتل األيتتديولواي يظتتتل أقتتتول متتتن ستتتواه، وهتتتو متتتا مختلتتف الظتتتواهر والتنظيمتتتات املتط

يجذب املقاتلين األجان  من دول الغرب الليبرالي وغيرها، كما أنه من صنع محمد يوستف وجماعتته 

 .3فيما ععد

 الهجرة غير الشرعية. -

 تعريف الهجرة غير الشرعية:

                                                           

  gwww.acrseg.orمايو متاح على 10، املركز العربي للبحوث، الدولة مقومات يأكل الطائفي العنف كرم سعيد، نيجيريا1
 .59-56، ص: 2015، 1، مركز األهرام للنشر، ط: تحوالت الخطاب اإلسالمي في أفريقياحمدي عبد الرحمن، 2

 .85، ص: 2014، تر: رائد الباس، دويتشة، قنطرة، فشل نيجيريا وصحوة عاملية في مواجهة بوكو حرامكالوس شتيكر، 3 
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ة، وهتتي عم    بتتالدجرة غيتتر املشتتروعة، والدجتترة الستتري 
ً
عتترف أيضتتا

ال
تتة انتقتتال األفتتراد والجماعتتات بتتين ت لي 

 للقتتوانين واإلجتترالات للبلتتد املدجتتور إليتته؛ حيتتث يتتدخلها 
ً
ول بطريقتتٍة غيتتر قانونيتتة، وتكتتون خارقتتة

التتد 

خول  هاجر دون الحصول  على تأشيرة دال
ال
 .1امل

 اسباب الهجرة غير الشرعية في غرب أفريقيا   -

تمعتتتات غتتترب أفريقيتتتا، وتبتتتدو ععتتتض التتتدول ، حيتتتث تتستتتع رقعتتتة الفقتتتر والبطالتتتة فتتتي مجاقتصااااد -  

عتتتتتتاجزة عتتتتتتن تلبيتتتتتتة احتياجتتتتتتات وطموحتتتتتتات شتتتتتتريحة متتتتتتن الشتتتتتتباب تخرجتتتتتتت فتتتتتتي الجامعتتتتتتات واملعاهتتتتتتد 

واملتتدارس العليتتا، ولتتم تستتتوع ها ستتوة العمتتل، ويبتتدو طريقهتتا شتتبه مستتدود فتتي تكتتوين حيتتاة طبيعيتتة 

لتكيتتتف الهيكلتتتي، وتعتتتاظم الئقتتتة، ال ستتتيما متتتع غيتتتاب مشتتتروعات حقيقيتتتة للتنميتتتة، وتطبيتتتق بتتترام  ا

االحتكتارات، ووجتتود خلتل جستتيم فتتي توزيتع الزتتروة، أو فتتي تستاقط ثمتتار التنميتتة زعلتى القاعتتدة الغالبتتة 

 2من السكان.

: حيتتث االضتتطرابات التتي تضتترب بقستتوة الكثيتر متتن دول جنتتوب املتوستط وأفريقيتتا، جتترال سياساي -  

ة التمترد علتى األوضتا  الظاملتة القائمتة الصرا  على السلطة من جان ، ومحاولة قطاعتات اجتماعيت

 
ً
من جان   خر، وكل هتذا عستب  عتدم اكتمتال عمليتة إنتتاج الدولتة املدنيتة الحديثتة التتي ترتت  ستبال

طوعيتتتة النتقتتتال الستتتلطة، وتضتتتمن التمثيتتتل السياستتت ي ملصتتتالك الفئتتتات والشتتترائب االجتماعيتتتة كافتتتة، 

ير. وفي املقابل، يدرأ املهاجرون أ هم باهبون إلى وتصون الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدب

 3بلدان إْن وجدوا فيها موطئ قدم ستتغير حياتهم بالكلية.

: يتتترتبط تتتتارة بتتتالتهميش املستتتتمر، وتتتتارة أختتترل بانستتتياب حكايتتتات مثيتتترة وأستتتطورية حتتتول اجتماااا ي-  

اولها علتتتتى نطتتتتاة عمليتتتتة الدجتتتترة ومتتتتا يترتتتتت  عليهتتتتا، ال ستتتتيما أن هنتتتتاأ قصتتتتص نجتتتتاح فعليتتتتة، يتتتتتم تتتتتد

واستع، ستتوال بتتالطرة التقليديتتة أم عبتر مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي. وطاملتا ينجتتذب الشتتباب الراغتت  

 قصتتتص فشتتتل ال تح تتت ى، انتهتتتت بم ستتت ي 
ً
فتتتي الدجتتترة إلتتتى قصتتتة نجتتتاح واحتتتدة ملهتتتاجر، ويزيحتتتون عمتتتدا

 وفواجع.

حيث ادل تنامي الفكر : عسب  تفش ي الجريمة املنظمة واالرهاب في منطقة غرب أفريقيا أمنى-   

املتطرف والجماعات االرهابية املختلفة وسهولة الوصول إلى السالح وتفش ي كل انوا  االجرام إلى 

                                                           
اقععبد القادر رزيق املخادمي، 1  ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: الحال وحلم العودة الكفاءات املهاجرة بين و

 .20، ص: 2011، 1

 2 357.htm-id-Show-Actions-http://www.aldiwan.org/News ( 21.00، 2018، مارس، 08تاريخ التصفب .)مسال 

أمننه الدجرة في العالقات األورو متوسطية: دراسة الدجرة غير الشرعية في املجال األورو مغاربي(، قسم ) سهام يحياوي،3 

  .143ص:  ،2014 العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية الحقوة والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،

http://www.aldiwan.org/News-Actions-Show-id-357.htm
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صعود مستول الجريمة والالمن داخل الدولة في أفريقيا باإلضافة إلى مستويات األمن االنساني 

 1التوغو.كالصحي والبيئي والغذائي شبه منعدمة في ععض الدول كالسيراليون و 

 املحور الثاني: أثر التهديدات الالتماثلية على استقرار الدولة وبنائها. -6

 أثره على الجانب السياسي  واألمن .

تعد مسالة بنال الدولة قضية محورية في القارة األفريقية واي مرحلة بنال سياس ي مؤسساتي،   

خاصة مع تنامي الظاهرة  قوي يتطل  نو  من االستقرار األمني وهذا جزل ما تعانيه الدولة

 اإلرهابية وتواجد االشكال الجديدة للتهديد.

وال شك في أن األزمة البنائية التي تعانيها الدولة بدرجات متفاوتة إنما تترأ تأثيراتها السلبية في أدال   

الدولتتتتتة وفاعليتتتتتة أجهزتهتتتتتا متتتتتن ناحيتتتتتة وفتتتتتي طبيعتتتتتة عالقاتهتتتتتا بمجتمعتتتتتات متتتتتن ناحيتتتتتة ثانيتتتتتة وفتتتتتي نمتتتتتط 

كمتتا تتجلتتى أهتتم أععتتاد مظتتاهر األزمتتة البنائيتتة فيمتتا يلتتي: “. هتتا بالعتتالم الختتاراي متتن ناحيتتة ثالثتتة عالقات

عتتتتدم استتتتتكمال عمليتتتتة البنتتتتال املؤس تتتت ي للدولتتتتة و تمتتتتخم اجهتتتتزة الدولتتتتة والتتتتتأزم فتتتتي عالقتتتتة الدولتتتتة 

و يتطل   باملجتمع و اهتزاز شرعية الدولة ككيان سياس ي و الجوان  التقليدية املعيقة لبنال الدولة

بنتتتتتتتال الدولتتتتتتتة تتتتتتتتتوفر بيئتتتتتتتة اجتماعيتتتتتتتة وسياستتتتتتتتية واقتصتتتتتتتادية وثقافيتتتتتتتة ومؤسستتتتتتتتاتية تتتتتتتتوفر امكانيتتتتتتتتة 

االستتتتتتتتتتمرار والنمتتتتتتتتتو بطريقتتتتتتتتتة متصتتتتتتتتتاعدة ععيتتتتتتتتتدة عتتتتتتتتتن االنقطتتتتتتتتتا  والتراجتتتتتتتتتع ويلعتتتتتتتتت  االرث التتتتتتتتتتاري ي 

ة واالجتمتتتتاعي دورا حيويتتتتتا فتتتتتي هتتتتتذا البنتتتتال .أمتتتتتا عتتتتتن املستتتتتتلزمات السياستتتتية واالجتماعيتتتتتة لبنتتتتتال الدولتتتتت

الديمقراطيتتة فهتتذا يعنتتي مجمتتوعتين متتن العوامتتل وهتتي متتن جهتتة العوامتتل الذاتيتتة التتتي تعتتين للحركتتة 

أهدافها و قيمها التي تناضل من اجتل تحقيقهتا و تغييتر الواقتع املوضتوعي نفسته للوصتول اليته. ومتن 

 أي حركتتتتتتتتة متميتتتتتتتتزة ومنظمتتتتتتتتة متتتتتتتتن دو هتتتتتتتتا أي البنتتتتتتتتى جهتتتتتتتتة ثانيتتتتتتتتة العوامتتتتتتتتل املوضتتتتتتتتوعية التتتتتتتتتي ال تقتتتتتتتتوم

االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقافيتتتة والسياستتتية التتتتي تخلتتتق الحركتتتة وتشتتتترط تطورهتتتا وتعتتتين افتتتاة 

 عملها معا.

 بحيث أنه لويبقخ التداخل بين الجانبين األمني والسياس ي   
ً
 هاما

ً
تحقيق االستقرار للدولة امرا

لة االجتماعية يساعد على نجاح البنال املؤسساتي، كما ان نجاح بنال ديمقراطي يحقق العدا

 2يقض ي على االزمات األمنية في املنطقة.

 أثره على الجانب االقتصاد  واالجتما ي.

منطقة غرب أفريقيا اقتصاديا من أكبر املناطق التي تحدث فيها تبادالت تجارية وكذا ممر ألنابي  

ا تعد من أكبر البترول بما ان خلي  غينيا من اغنى املناطق بالزروات األولية في العالم ونيجيري

                                                           
 .149، ص: املرجع نفسه 1

 .30، ص: 2013دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، عمان،  ،املتوسط وجنوب شمال ينب األمنية التهديدات تأثير لندة عكروم، 2
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مصدري النفط في أفريقيا باحتاللها املرتبة األولى وأدل تفش ي التهديدات الالتماثلية إلى زعزعة 

 االستقرار االقتصادي في املنطقة.

أدل تبتتتتتتتتاين السياستتتتتتتتات االقتصتتتتتتتتادية فتتتتتتتتي دول غتتتتتتتترب أفريقيتتتتتتتتتا وكتتتتتتتتذا التشتتتتتتتتابه فتتتتتتتتي البنتتتتتتتتال املؤس تتتتتتتتت ي 

ور الحالتتة االجتماعيتتة، حيتتث تزايتتدت ظتتاهرة الفقتتر، االقتصتتادي لهتتذه التتدول، وهتتو متتا أدل إلتتى تتتده

نتيجة للسياسات املالية املؤثرة على مستوي التدخل، وهتو متا أستهم عشتكل مباشتر فتي إعتادة تقستيم 

املجتمع إلى طبقتين، أغنيال وفقرال، مع تالشت ي الطبقتة الوستطي التتي كانتت عمتاد املجتمتع الغربتي فتي 

ويتتتتالزم متتتع ظتتتاهرة الفقتتتر ظتتتاهرة البطالتتتة، والتتتتي تعتتتد تحتتتديا مستتتار تطتتتوره االقتصتتتادي واالجتمتتتاعي. 

 جديا أمام الدول الغرب افريقية. 

طلبتتتات وفتتتي ظتتتل غيتتتاب الديمقراطيتتتة، تنفتتتق الحكومتتتات االستتتتبدادية الفاستتتدة أمتتتواال طائلتتتة علتتتى مت

حمايتتتة أنظمتهتتتا السياستتتية واستتتتدامتها، ممتتتا يتتتؤثر فتتتي تعظتتتيم إمكانيتتتات إحتتتداث التنميتتتة البشتتترية فتتتي 

دول غتتتتترب أفريقيتتتتتا. ويضتتتتتيف أن التجزئتتتتتة التتتتتتي تعيشتتتتتها األنظمتتتتتة األفريقيتتتتتة أدت إلتتتتتى االنتقتتتتتاص متتتتتن 

حالة عدم سيادتها الوطنية التي تعززت بوجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وما خلفته من 

 1توازن، فضال عن التأثير في السياسات املحلية لبعض البلدان في غرب أفريقيا، خاصة الريعية. 

 املحور الثالث: دور القوى الداخلية في مواجهة التهديدات االرهابية والعامل الخارجي. -7

وهتتتذا  ستتتنعالر دور القتتتول الداخليتتتة متتتن ختتتالل معالجتتتة أزمتتتات التنميتتتة السياستتتية فتتتي غتتترب أفريقيتتتا

بببراز طرة بنال الدولة الحديثة وتبيان املشاكل التي تحتدث عنهتا ولوستيان بتايو وتوظيفهتا فتي منطقتة 

 الدراسة.

بنتتتتال الدولتتتتة املدنيتتتتة الحديثتتتتة. يتطلتتتت  إعتتتتادة صتتتتياغة قتتتتيم املواطنتتتتة وحقتتتتوة اإلنستتتتان والتعدديتتتتتة   

ديثتتة هتتو ارتكازهتتا علتتى خصتتائص الدولتتة املدنيتتة الح السياستتية وترستتيخها داختتل الدولتتة، وأن أهتتم

السالم والتسامب وقبول امخر واملساواة في الحقوة والواجبات، باإلضافة إلتى  نظام مدني يقوم على

 حمتترال يجتت  
ً
تأكيتتد مبتتدأ الديمقراطيتتة واملواطنتتة ووجتتود حتتد أدنتتخ متتن القواعتتد التتتي تشتتكل خطوطتتا

 .عدم تجاوزها، على رأسها احترام القانون وسيادته

دولتتة الحتتتق والقتتانون درجتتة متتتن الرضتتا الشتتع"ي وهتتتذا متتا يستتميهت تيتتتد جتتارت توافتتق بتتتين  يولتتد تعزيتتز  

االمكانيتتتات والتطلعتتتات، متتتع تعزيتتتز املشتتتاركة السياستتتية لكتتتل اطيتتتاف املجتمتتتع وتفعيتتتل دور املجتمتتتع 

املتدني الفعتال واملستتقل ماديتا عتن الدولتة، كتل هتذا يتؤدي إلتى نتز  الطائفيتة والجهويتة وكتذا التطترف 

                                                           
، ص: 2013، 1مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد  الجديدة( األمنية للتهديدات الالتماثلية الطبيعة) شهرزاد ادمام،1 

42-58. 
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جتمع الغرب أفريقي ويحارب الفقر ويحقق كتل است  األمتن االنستاني التتي ادل عتدم وجودهتا من امل

 1إلى نشول التهديدات الالتماثلية والتطرف وكذا الهوة بين الدول واملجتمع.

ان الدولتتتتة فتتتتي غتتتترب أفريقيتتتتا تعتتتتيش حالتتتتة متتتتن اال هيتتتتار، ومرحلتتتتة البنتتتتال تتطلتتتت  تظتتتتافر كتتتتل مقومتتتتات 

يافته، وهتذا لتن يكتون اال بطاولتة الحتوار وتخلتي عتن شتغف الستلطة لصتالك املجتمع ومشاركة كتل اط

االمتتة ككتتل، ويعتتد الحتتل السياستت ي التتداخلي أفضتتل ندتتر تنتدجتته الفصتتائل املتفرقتتة فتتي داختتل الدولتتة 

مثتتتتل الستتتتيراليون ومتتتتتالي والنيجتتتتر وبوركينافاستتتتتو والكتتتتوت ديفتتتتوار التتتتتتي تعتتتتيش نفتتتتت  األزمتتتتة البنائيتتتتتة 

است  مؤسستتاتية تعتالر مشتاكل التنميتتة السياستية وازماتهتا، وان فصتتلنا  تقريبتا، والعمتل علتتى وضتع

 :2في االزمات نجد

 زمة مشروعية: ا -

منذ بداية االزمات السياستية والتتدخالت العستكرية ال تتوقتف فتي غترب أفريقيتا ومثتال بلتك متالي فتي  

،  2016خيتتتتر وبوركينافاستتتو فتتتتي االنقتتتتالب األ  2009وقبلهتتتا  الكتتتتوت ديفتتتتوار متتتع غبتتتتاغبو فتتتتي  2013

فلتتتم تستتتتطع الجماعتتتات املتصتتتارعة تحديتتتد خارطتتتة الطريتتتق داخليتتتة تحتتتترم الخصوصتتتية األفريقيتتتة، 

خاصتتتتتتة وأن الدولتتتتتتة فتتتتتتي غتتتتتترب أفريقيتتتتتتا دولتتتتتتة زبونيتتتتتته ريعيتتتتتتة كوربوراتيتتتتتتة تتتتتتتتحكم فتتتتتتي مفاصتتتتتتل الحيتتتتتتاة 

السياستتتتتية ولتتتتتن تتتتتتنءك أي عمليتتتتتة بنتتتتتال دولتتتتتة إال بدستتتتتتور وقتتتتتانون ومؤسستتتتتات جديتتتتتدة وفصتتتتتل بتتتتتين 

طات تسمب باملشاركة السياسية والتمثيل النيابي ومجتمع مدني فعال ومستقل يضمن  رقابتة السل

على الحكومة والحفاظ على املهام التي اثبتها الدستور للجيش وعدم تدخله في السياستة )خاصتة فتي 

ظتتل طمتتوح للوصتتول إلتتى الستتلطة(، فتتي ظتتل تتتدخل القتتول الدوليتتة فتتي الشتتؤون الداخليتتة لتتدول غتترب 

 اأفريقي

 ازمة هوية:   -

في هذا االطار يو تك لنتا )صتامويل هنتنغتتون(  دور الهويتة فتي انجتاح التحتول التديمقراطي ومحاربتهتا 

الفكتتتر متطتتترف وعتتتدم قابليتهتتتا الحتضتتتان الجماعتتتات االرهابيتتتة متتتن ختتتالل تحليلتتته وتفستتتيره لطبيعتتتة 

يثتتة وأبرزهتتا، إن الدولتتة الدولتتة الحديثتتة أستتباب نشتتول إشتتكالية الهويتتة فيهتتا إلتتى مميتتزات الدولتتة الحد

الحديثتة تتميتتز بمتتدل واستتع ملشتتاركة النتتاس فتتي السياستتة، وتتتأثرهم بهتتا عبتتر وحتتدات سياستتية واستتعة 

النطتتتتتاة، و كانتتتتتتت هتتتتتتذه أهتتتتتم أوجتتتتتته العصتتتتتترنة السياستتتتتية أي مشتتتتتتاركة فئتتتتتتات اجتماعيتتتتتة واستتتتتتعة فتتتتتتي 

                                                           
منتدل العالقات العربية والدولية، الدوحة،  ،ليبيا الكيانات السياسية والعسكرية في الصراع العسكر  خيري عمر، 1

 .29-23، ص: 2014أبريل 

ادري  عطية، )االرهاب كمصدر جديد لتهديد األمن في الساحل األفريقي( املجلة الجزائرية للدراسات السياسية، املدرسة  2 

 .75-63، ص: 2014، 1الوطنية العليا للعلوم السياسية، ط: 
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ط ولتتتتي  التتتتوالل السياستتتتة فتتتتوة مستتتتتول القريتتتتة واملدينتتتتة  إلتتتتى مستتتتتول الدولتتتتة و التتتتوالل للتتتتوطن وفقتتتت

للتنظيمتتتات االجتماعيتتتة االقتتتل فتتتي صتتتورتها التقليديتتتة وهتتتذا متتتا تستتتتفيد منتتته ستتتوال القتتتول الخارجيتتتة 

والجماعتتتتات االرهابيتتتتة فتتتتي االستتتتتفادة متتتتن الهتتتتوة املوجتتتتودة بتتتتين الدولتتتتة واملجتمتتتتع وتوظيفهتتتتا ضتتتتد بنتتتتال 

زماتتته السياستتتية الدولتتة الحديثتتة بأستت  ديمقراطيتتة تستتمب للمجتمتتتع الغتترب افريقتتي بتتالخروج متتن ا

 .1واألمنية واالقتصادية

 أزمة تغلغل:  -

لنجتتاح ايتتة بنتتال سياستت ي يجتت  ان تكتتون الدولتتة متغلغلتتة فتتي جميتتع اجزئهتتا الترابيتتة وهتتذا متتا يتتنعك    

إيجابتتتتا علتتتتى النظتتتتتام السياستتتت ي التتتتتذي يستتتتتطيع ان يصتتتتتل بمشتتتتارعه وتنميتتتتتته إلتتتتى أي بقعتتتتتة فتتتتي التتتتتتراب 

ال للستتتلطة املركزيتتتة التتتتي تتتتتحكم بتتتاملجتمع وتنشتتتر سياستتتاتها التتتوطني، فالتغلغتتتل يبتتترز التواجتتتد الفعتتت

العامتتة فيتته، ولكتتن االمتتر مختلتتف فتتي غتترب أفريقيتتا فتتي دول مثتتل متتالي والنيجتتر ونيجيريتتا، فلتتم تستتتطع 

الدولتتتة ان تتغلغتتتل فتتتي اقليمهتتتا وهتتتذه الستتتيطرة علتتتى اإلقلتتتيم تتتتنقص التهديتتتدات التتتتي تحتتتد متتتن نجتتتاح 

 .2التقرير الخاص يشيرو التحول الديمقراطي فيها، 

 : اليات معالجة التهديدات الالتماثلية.الرابعاملحور  -8

 تعزيز التكامل اإلثن : 

 أساستتتيا إلنجتتتاح   
ً
يبقتتتخ إدراج كتتتل مكونتتتات املجتمتتتع فتتتي الحيتتتاة السياستتتية واالقتصتتتادية للدولتتتة أمتتترا

الضتتتترورة عمليتتتتة البنتتتتال التتتتديمقراطي للدولتتتتة، ألن إقصتتتتال أي مكتتتتون متتتتن مكونتتتتات املجتمتتتتع  ستتتتيؤدي ب

الستغالله خارجيا من طرف القول الدولية وحتتى اإلقليميتة التتي  تستعى لخلتق نظتام  يستاعدها علتى 

ن واحتتد 
 
اإلبقتتال علتتى أهتتدافها فتتي املنطقتتة، خاصتتة متتا  يحملتته  املجتمتتع لتته متتن الخصوصتتية وتنتتو  فتتي ا

اطئ او تعامتتتل قبيلتتتة فتتتي غتتترب أفريقيتتتا وأي توظيتتتف ختتت 500بمتتتا يمتتتتاز متتتن طتتتاعع قبلتتتي بتواجتتتد حتتتوالي 

 ستتيؤدي النفتتالت 
ً
ستت يل متتن طتترف األنظمتتة القائمتتة خاصتتة فتتي ظتتل الجتتدل السياستت ي املوجتتود داخليتتا

 لتحقيق مبتغياها.
ً
 أمنا
ً
 أمني تجد من خالله الجماعات اإلرهابية وأفراد التنظيمات اإلجرامية مالبا

 مركب األمن اإلقليم .

رال أن حجتم   ه 
ْ
ظ التهديتدات األمنيتة وطبيعتهتا العتابرة للحتدود الوطنيتة  واقع األمن اإلقليمي باملنطقة يال

م علتتى دول املنطقتتة التركيتتز علتتى مقاربتتة جماعيتتة لهتتا عبتتر االهتمتتام بالتعتتاون اإلقليمتتي متتن أجتتل   
حتتت 
ال
ت

ضمان أمن املنطقة، عبر التعاون االقليمي املشترأ، ويحظخ األمن االقليمي املشترأ بمنطقة غترب 

                                                           
1 Ozgur Nikbay & Suleyman Hancerli, Understanding and Responding to the Terrorism Phenomenon A Multi-

Dimensional Perspective, Washington, DC, USA, 2007, p3-19. 
2 Haberfeld Agostino von Hassell, A New Understanding of Terrorism, springer، London, UK, 2009, p1-9.  
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اهمت الجماعتتتة األمنيتتتة للمنطقتتتة عبتتتر الياتهتتتا فتتتي مقاربتتتة التهديتتتدات أفريقيتتتا بتقتتتدير ختتتاص، فقتتتد ستتت

 األمنية، كما أضحى التعاون املشترأ مع باقي الفاعلين خارج االقليم محوريا لتنويع خياراتها األمنية.

عتبتر ضتمن الحلتول التتي تتم التوافتق عليهتا متن أجتل الحفتاظ 
ال
وقتد كانتت الترتيبتات األمنيتة اإلقليميتة ت

رار املنطقتتتة، عبتتتر التركيتتتز علتتتى توحيتتتد جهتتتود دول املنطقتتتة وتكاملهتتتا فتتتي استتتتراتيجية أمنيتتتة علتتتى استتتتق

الجماعتتتة  أبرزهتتتا، متوافتتتق حولهتتتا تتتتتيب لتتتدولها التصتتتدي الجمتتتاعي للتهديتتتدات الداخليتتتة والخارجيتتتة،

 1االقتصادية لغرب أفريقيا املعروفة اختصارا عسيدياو بالفرنسية أو اإليكواس باإلنجليزية.

اقة إلى رفع لوال وقد  ساهمت الجماعة في تسوية النزاعات والصراعات باملنطقة وكانت الجماعة سبَّ

تعمل الجماعة  وفي سياة متصل، .تعزيز األمن اإلقليمي، وتعزيز دورها في تسوية النزاعات باملنطقة

مقاربتة  على توسيع اليات التنسيق املشترأ خارج االقليم، حيث أ حت التهديدات األمنية تستلزم

تشاركية بين الدول اإلقليمية مع باقي األطراف الدولية، إمتا عبتر التعتاون املشتترأ متع التدول، أو متن 

 .2خالل تنسيق جهودها مع املنظمات الدولية

 تقوية البناء املؤسساتي.

بنتتتتال الدولتتتتة املدنيتتتتة الحديثتتتتة. يتطلتتتت  إعتتتتادة صتتتتياغة قتتتتيم املواطنتتتتة وحقتتتتوة اإلنستتتتان والتعدديتتتتتة   

خصتتتائص الدولتتتة املدنيتتتة الحديثتتتة هتتتو  ستتتية وترستتتيخها داختتتل الدولتتتة فتتتي أفريقيتتتا، وأن أهتتتمالسيا

السالم والتسامب وقبول امخر واملساواة في الحقوة والواجبتات،  ارتكازها على نظام مدني يقوم على

  باإلضتافة إلتى تأكيتد
ً
مبتدأ الديمقراطيتة واملواطنتة ووجتود حتد أدنتخ متن القواعتد التتي تشتكل خطوطتا

 .عدم تجاوزها، على رأسها احترام القانون وسيادته حمرال يج 

يولتتد تعزيتتز دولتتة الحتتتق والقتتانون درجتتة متتتن الرضتتا الشتتع"ي وهتتتذا متتا يستتميهت تيتتتد جتتارت توافتتق بتتتين   

االمكانيتتتات والتطلعتتتات، متتتع تعزيتتتز املشتتتاركة السياستتتية لكتتتل اطيتتتاف املجتمتتتع وتفعيتتتل دور املجتمتتتع 

يتا عتن الدولتة، كتل هتذا يتؤدي إلتى نتز  الطائفيتة والجهويتة وكتذا التطترف املتدني الفعتال واملستتقل ماد

متتن املجتمتتع األفريقتتي ويحتتارب الفقتتر ويحقتتق كتتل استت  األمتتن االنستتاني التتتي ادل عتتدم وجودهتتا إلتتى 

تتتتان مصتتتتتدرها االساستتتتت ي الحاجتتتتتة االقتصتتتتتادية  نشتتتتتول التهديتتتتتدات الالتماثليتتتتتة التتتتتتي شتتتتترحناها والتتتتتتي كت

 ين الدول واملجتمع.واالجتماعية وكذا الهوة ب

 

 

                                                           
  .83م، ص: 2007ير االستراتيجي األفريقي، جامعة القاهرة، مصر، البحوث والدراسات األفريقية، السيد فليفل، التقر 1

، منشورات الحل"ي الحقوقية، التنظيم الدولي النظرية واملنتظمات العاملية واالقليمية املتخصصةمجذوب محمد، 2 

 .480، ص: 2007، 9 :لبنان، ط
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 :خاتمة

اثتتترت التهديتتتدات الالتماثليتتتة علتتتى عمليتتتة بنتتتال الدولتتتة عشتتتكل كبيتتتر فتتتي غتتترب أفريقيتتتا، خاصتتتة فتتتي ظتتتل   

الالستتتتتتتقرار األمنتتتتتتتي التتتتتتتذي خلقتتتتتتته املنظمتتتتتتتات االرهابيتتتتتتتة والعتتتتتتتدد الكبيتتتتتتر متتتتتتتن االغتيتتتتتتتاالت والدجمتتتتتتتات 

متن الناحيتة االقتصتادية فتي ظتل هتروب  املختلفة، في بوركينافاسو ونيجيريا وغيرهتا متن التدول، وكتذا

املستثمرين وتأثر الشركات االجنبية من التنظيمات من جهة وعدم وجود مناخ لالستثمارات عسب  

 العوائق االدارية.

امتتا بخصتتوص الدجتترة غيتتر الشتترعية فالدولتتة فتتي غتترب أفريقيتتا لهتتا املستتؤولية الكبتترل فتتي ظتتل انعتتدام   

قتتر واالوبئتتة وغيتتاب اقتصتتاديات قويتتة لبلتتدا ها خلتتق هتتوة كبيتترة بتتين املستتاواة والعتتدل االجتمتتاعي والف

 الدولة واملجتمع لذلك الحل االمثل لها التوجه لدولة الحق والقانون.

االشتكال الكبيتتر املوجتتود ان القضتتال علتتى هتتذه التنظيمتتات يكتون ببنتتال دولتتة قويتتة تقتتوم علتتى استتاس   

اد مجتمعهتتتتتا وبمشتتتتتاركته السياستتتتتات التتتتتتي مؤس تتتتت ي قتتتتتانوني شتتتتترعي تضتتتتتمن الحقتتتتتوة والحريتتتتتات ألفتتتتتر 

بالطبع تظم كل مكونات املجتمع في غرب أفريقيا هذا الذي لم يحدث فنجد ان الستلطة السياستية  

ال زالتتت  فتتي غتترب أفريقيتتا ال تعمتتل علتتى تحقيتتق الحريتتات  والرفتتاه االجتمتتاعي وابقتتت علتتى دعتتم املتتوالة 

عدم االتفاة  وعدم الرضا  الشع"ي  يقوض عملية  واقتسام  االرباح معهم  في شكل رد الجميل ، ان

التحتتتتول واالنشتتتتغال بمختلتتتتف االزمتتتتات التتتتتي تواجهتتتته وهتتتتي ازمتتتتات تنميتتتتة سياستتتتية تتعلتتتتق بالشتتتترعية 

 والتغلغل والهوية كما بكرناها سابقا بدون نسيان االزمات االخرل التي تتعلق بالتوزيع.

النستبة للشتق األمنتي ال يمكنهتا تفعيتل مركت  األمتن تبقخ الحلول نوعا ما قليلة بالنسبة للفتاعلين فب  

االقليمتتي متتع التتدول األفريقيتتة بمتتا أن كتتل دولتتة ولهتتا نظرتهتتا الخاصتتة للمركتت  حستت  طبيعتتة اهتتدافها 

 دون وضع املصلحة الشخصية هي األولى.

عتتن امتا فيمتتا يتعلتتق بالجانت  التتدولي فاألطمتتا  كبيتترة وكتل التتدول توجتته سياستتاتها اتجتاه املنطقتتة امتتا  

طريتتتتتتق فتتتتتترض تتتتتتتدخالت عستتتتتتكرية علتتتتتتى االرض تعطتتتتتتي بهتتتتتتا هتتتتتتذه التتتتتتدول الحتتتتتتد الجماعتتتتتتات املتصتتتتتتارعة 

االستتتتبقية فتتتتي امليتتتتدان علتتتتى الجماعتتتتات االختتتترل، بتتتتدون ان نغفتتتتل عتتتتن االستتتتتراتيجيات السياستتتتية متتتتن 

خالل االتفاقيات فالراعي لالتفاقية يحاول فرض طرفه ليكسبه كحليف في املستقبل مثتل متا تقتوم 

 والواليات املتحدة األمريكية مثال. به فرنسا
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