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  ر ودر 

  

ال یفــوتين يف مســ�هتل هــذه ا�راســة أن أتو�ــه 
: �لشــــكر والعرفــــان لألســــ�تاذ املرشــــف،  األســــاتذ ا�كتــــور

مصــطفى صــاجي، ا�ي رشفــين بق�ــو� اإلرشاف �ــىل  
عدیدة، إذ مل یب�ل �ـيل هذه األطرو�ة رمغ ا�شغاالته ال

بوق�ــه ونصــاحئه وتوجهياتــه القميــة، ومل یــدخر أیــة فرصــة 
  .ساحنة لتوجهي�ي إلمتام هذا العمل

ـــات  ـــوم الس�یاســـ�یة والعالق وأشـــكر أســـاتذة قســـم العل

ــر  ، ا��ــن ســامهوا يف  تــوجهي�ي -3-ا�ولیــة جبامعــة اجلزا�
طوال فرتة اجنـاز  ا�راسـة، و�ـىل رأسـهم األسـ�تاذ ا�كتـور  

، ا�ي مل یـذخر �ـدا يف توصـیل رسـالته . بوقـارةحسني
، كام أتقـدم �لشـكر اجلزیـل .السام�ة بصدر واسع وصرب مجیل

  .ألعضاء جلنة املناقشة �ىل ق�ول م�اقشة أطروحيت
وخ�اما أشكر لك من اكنت � یـد ظـاهرة أو خف�ـة 

 . يف س��ل إمتام هذه ا�راسة

  ن��ل 
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  مقدمة
 

  :مقدمة

؛ منطقة الساحل اإلفریقي أشكاال متجددة من التهدیدات والمخاطر األمنیة الالتماثلیة تواجه

المجاعة والفقر وموجات الجفاف التي زادت من  ،الجریمة المنظمة العابرة للحدودكاإلرهاب الدولي، 

، حیث أعطتها حساسیة عالیة وتصاعدا مستمرا، وساعدتها على ذلك في لیبیا وماليحدتها الحرب 

مما سهل عملیة  ،والتي تعاني من ضعف الرقابة على حدودها الجغرافیة ؛المتعددة طبیعة دول المنطقة

  . اختراقها

متردیة ومتخلفة،  ؛هشةوضاع الداخلیة السیاسیة، االجتماعیة واالقتصادیة لبلدان المنطقة فاأل

الغربي في لیبیا والتدخل  بعد التدخلخطورة وازدادت  ،دول هشة، فاشلة أو مرشحة للفشل وعلیه فإنها

سیطرة الجماعات الترقیة المسلحة المتحالفة مع الجماعات اإلرهابیة ل، نتیجة الفرنسي في مالي

المتجددة اإلستراتیجیة  مما یعكس األهمیة .وجماعات الجریمة المنظمة على ثلثي مساحة الدولة المالیة

ساهمت في رسم خریطتها ودولیة،  إقلیمیة ،مشاریع أجنبیة - تاریخیا–التي عرفت  للمنطقة

  . سیاسیةالجیو 

 والظروف الداخلیةمع العوامل  ؛الظروف والعوامل الخارجیة المتعلقة بالمشاریع األجنبیة توافقف

ومنحى  ؛المتمثلة في وقوع تقاطع بین منحى العنف المتصل بنتائج الحرب اللیبیة والحرب في مالي

زاد من حضور المشاریع كل ذلك الغلیان االجتماعي، ظمة، و والجریمة المنالعنف المتصل باإلرهاب 

  .ومصالح كل فاعل من جهة أخرى ،األجنبیة في المنطقة بداعي الحفاظ على األمن والسلم من جهة

لذلك یدور المحور الرئیسي لهذه األطروحة حول مسألة المشاریع اإلقلیمیة والدولیة لبناء السلم 

التركیز على التحدیات والرهانات التي یطرحها أو یواجهها كل  الساحل اإلفریقي، معمنطقة في 

بهدف  ؛ستحاول توظیف مفاهیم ومقاربات حقل بناء السلم التي ، وهنا تكمن أهمیة الدراسةمشروع

  .ٕابراز الدور الجزائري في هذا المجالو  ،فحص واختبار المشاریع األجنبیة في المنطقة

  : أسباب اختیار الموضوع

تتمثل في األسباب الذاتیة فإلى مبررات ذاتیة وموضوعیة، هذا الموضوع اختیار  أسباب ترجع

اعتبار أنه سبق لي دراسة بعض جوانب هذا ب ،للطالباالهتمامات البحثیة  كونه ضمن مجال

بین المقاربة : األمن في منطقة الصحراء الكبرى: الموسومة بـلماجستیر لفي رسالتي الموضوع 
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المقاربة : وأیضا رسالتي الثانیة في الماجستیر والتي عنونتها بـ )1(ع األجنبیةالجزائریة والمشاری

  .)2(الجزائریة تجاه التحدیات األمنیة في منطقة الصحراء الكبرى

إذ فرض  ،في الوقت الراهنو  ،في حد ذاته ألهمیة الموضوعفتعود  أما األسباب الموضوعیة

مع دافع االهتمام االستراتیجي بمنطقة الساحل االفریقي یة، والدول واإلقلیمیةالوطنیة  نفسه على الساحة

انتماء العتبار ، "(3)النحن"من القومي الجزائري من باب دراسة لما تمثله من أهمیة وحیویة بالنسبة لأل

باإلضافة إلى المتمثل في المشاریع األجنبیة في المنطقة، " اآلخر"الباحث إلى منطقة جغرافیة معینة، و

التي تناولت إشكالیة بناء السلم في المنطقة مقارنة  ؛الدراسات المتخصصة بیر فيالنقص الك

  . بالدراسات التي تناولت التهدیدات والمخاطر األمنیة فیها

   :أدبیات الدراسة

نجدها قد  ؛بالنسبة ألدبیات الدراسة التي عالجت جوانب من الموضوع في الجامعات الجزائریة

 ،وتحلیل الجوانب األمنیة منه، وأهملت جوانب بناء السلم في المنطقة ركزت في مجملها على دراسة

 منطقة الساحل في المجتمعیة األمنیة المعضلة إدارة آلیات :حیث نجد أطروحة دكتوراه بعنوان

 إشكالیة هذه األطروحة )4(بجامعة باتنة من إعداد الطالبة عتیقة كواشي، ناقشت، نوقشت اإلفریقي

احتمال كون  ؛األول، السبب بتقدیم طرحین أساسیین الساحل والصحراء في معيالمجت االمن أبعاد

ومن ثم تقتضي حلول  ،القضایا والمشاكل األمنیة في منطقة الساحل والصحراء مشكالت أمنیة خالصة

 واإلنسانیة المشكالت األمنیة بعض خلیط من أنها ؛الثاني، والسبب أمنیة عبر آلیات أمنیة

یمكن  مدى أي إلى :التالي البحث على النحو حیث صاغت إشكالیة ،الجیوثقافیةالجیوستراتیجیة و 

 والصحراء الساحل المجتمعیة بمنطقة األمنیة المعضلة إدارة المطروحة والدولیة االقلیمیة لآللیات

  واالستقرار فیها؟ األمن یضمن بما اإلفریقي

                                                 
، رسالة ماجستیر، معهد البحوث األمن في منطقة الصحراء الجزائریة بین المقاربة الجزائریة والمشاریع األجنبیةبویبیة نبیل،  -  1

 .2009والدراسات العربیة، القاهرة، 
رسالة ماجستیر، جامعة  منطقة الساحل اإلفریقي،المقاربة األمنیة الجزائریة تجاه التحدیات األمنیة في بویبیة نبیل،  - 2

 .2011، 3الجزائر
حول ) م1716ت(أصبح هذا المصطلح متداوال على الساحة الفلسفیة والفكریة بجدارة سیما بعد انتشار كتابات غوتفرید لیبنتز  -3

  .هویة الالمتمایزات
، أطروحة دكتوراه في العالقات الدولیة، اإلفریقي ة الساحلمنطق في المجتمعیة األمنیة المعضلة إدارة آلیاتعتیقة كواشي،  - 4

  .2017، 1قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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 والتنمیة لألمن األوروبي تحاداال  تراتیجیةاس آفاق :بعنوانأخرى كما نوقشت أطروحة دكتوراه 

 بجامعة باتنة من إعداد الطالب سفیان منصوري، تمحور موضوعها )1(اإلفریقي الساحل في منطقة

 والتنمیة لألمن األوروبي اإلتحاد إلستراتیجیة یمكن مدى أي إلى: صیغت كالتاليرئیسة  إشكالیة حول

ل حیث توصَّ  واإلقلیمیة؟ الدولیة القیود ظل في دالمتسان السالم اإلفریقي إقرار الساحل منطقة تجاه

 عن عبارة؛ اإلفریقي الساحل منطقة في والتنمیة األوروبي لألمن االتحاد استراتیجیة إلى أنالباحث 

 تضمنتها التي والتنمویة األمنیة الترتیبات ، فكلللدول اإلفریقیة األوروبي لالستعمار الجدیدة الصورة

 زیادة األوروبي االتحادا خالله من یحاول ،بحتة مضامین مصلحیة طیاتها في تحمل االستراتیجیة هذه

  .هذا اإلقلیم على الخارجیة القوى تنافس ظل في الساحل اإلفریقي بلدان في نفوذه وتعزیز هیمنته

هذا الموضوع من مناقشة حیثیات حاولت العدید من الدراسات أما بالنسبة لألدبیات الغربیة فقد 

بعد نهایة -ة، فعلى الرغم من أن هناك إجماعا على أن دراسات النزاعات والسلم في إفریقیا زوایا متعدد

ترتبط ارتباطا وثیقا باالنقسامات اإلثنیة أو الدینیة أو اإلیدیولوجیة في المجتمع الواحد،  - الحرب الباردة

معها، إذ اختلفت إال أنها اختلفت من حیث الرؤیة ومنهج فهمها ودراستها وكذلك كیفیة التعاطي 

بشدة في تفسیرها لعملیة التحویل التي تنتقل بموجبها هذه االنقسامات من إطار  اتالدراسو األدبیات 

النزاع السلمي إلى مرحلة االنفجار المسلح الذي یهدد األمن في المنطقة، وكیفیة بناء السلم في المرحلة 

حول األوزان النسبیة للعوامل والمتغیرات التي تعقب انتهاء النزاع، وتمحور االختالف بصفة خاصة 

نشوء النزاع داخل المجتمع الواحد وامتداداتها اإلقلیمیة، وكذلك حول لالداخلیة والخارجیة الدافعة 

  . المجاالت ذات األولویة في بناء السلم بعد انتهاء النزاع

والمقاربة  اقتراب البعد االستعماري في تفسیر أسباب النزاع: األدبیات المعتمدة على  . أ

ركزت هذه الدراسات على دور االستعمار في خلق التناقضات الداخلیة  :النقدیة في بناء السلم

في المجتمعات اإلفریقیة خالل الفترة االستعماریة، مما مهد إلى اندالع الحروب األهلیة فیها، فقد 

وف عملیة إنشاء أن الحروب األهلیة في إفریقیا نتاجا لظر  Andrew Lycett أندرو لیسیت رأى

الدول اإلفریقیة على أیدي االستعمار، ثم تنفیذ عملیة تصفیة االستعمار بسرعة، دون األخذ في 

ثنیة والقومیة التي یمكن أن تتبع ذلك على غرار ما حدث في كل من تشاد االعتبار النزاعات اال

شكل تفصیلي على دور ب Oko Adba Noliكما ركز أوكو أدبا نولي  .)1(وأوغندا وٕاثیوبیا وأنجوال

أغلب  في الذي أدى ،ثني في المستعمرات اإلفریقیةاالستعمار في تغذیة وتعزیز ظاهرة النزاع اال

                                                 
أطروحة دكتوراه في  اإلفریقي، الساحل في منطقة والتنمیة لألمن األوروبي اإلتحاد إستراتیجیة آفاقسفیان منصوري،  - 1

  .2017، 1ة العالقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتن
)1(   Andrew lycett, africa's war zones, in sean moroney (ed) m africa,new york and oxford facte 

on file, handbook to the; modern world, 1968, vol.2, p06.    
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في القارة بعد االستقالل، وقد جاء الدور االنفالت األمني األحیان إلى الحروب األهلیة و 

ة في تأسیس أسلوب في إطار رغبة القوى االستعماریة األوربی -في هذه العملیة- االستعماري 

واحتیاجاتها، ویعزز وینمي  الدول المستعمرة إنتاج رأسمالي قائم على تقسیم العمل، یخدم مصالح

، )2(اإلثنیة بشكل كثیف مما یزید من اتساع دائرة الشك، وتتوالى األفعال وردود األفعال المضادة

ا یشبه جماعات المصالح، مما یعني أن االثنیة هنا تكون أداة للحشد والتعبئة السیاسیة، بم

وبالتالي تتنامي االثنیة في ظروف من التسییس والمنافسة االقتصادیة، ویشتد العداء بین األفراد 

غالبا ما یظهر صراع إثني متصاعد وذلك حینما ینمو النزاع  ؛والجماعات االثنیة، وفي هذا المناخ

دائرة الشك، وتتوالى األفعال  بین مجموعتین إثنیتین على نحو مكثف، ویزید بذلك من اتساع

وردود األفعال المضادة وتبدو أهم مجاالت هذا النزاع في اتجاه كل جماعة نحو حرمان األفراد 

 .)1(من خارج الجماعة االثنیة من الوظائف والخدمات المختلفة بل وممارسة العنف ضدهم

تنطلق من وصف نموذج بناء أما أدبیات الدراسة المنتمیة إلى المقاربة النقدیة لبناء السلم ف

والذي یعتمد على أشكال الدیمقراطیة اللیبرالیة  ،السلم المهیمن الذي یستخدمه المجتمع الدولي

بناء السلم "وبناء الدولة وفقا لهذا النموذج والذي یوصف بأنه  ،واإلصالح االقتصادي النیولیبرالي

  ."اللیبرالي

 :PostLiberal Peace(2)ي كتابه ف Oliver Richmondفوفقا ألولیفر ریتشموند 

Eirenism and the Everydayمشروع بناء السلم اللیبرالي في حالة من الفوضى، إن لم " فإن ؛

في الدول الخارجة من النزاع قد فشلت في  لبناء السلم وحسبه فإن األشكال الحالیة ،"یكن في أزمة

هذا االستنتاج بعد دراسة سجلها التجریبي،  يویأت ،"قبل البدء في تصمیم برامجها"كثیر من النواحي، 

 :A Pedagogy of Peacebuilding (3)حیث یعتبر ریتشموند في دراسة أخرى له بعنوان

Infrapolitics، Resistance and Liberation،  ركز أكثر على  ؛هذا" بناء الدولة"أن نموذج

  ". یة أو حقوق االنسانمقراطیة التمثیلیمؤسسات األمن والسوق بدال من المعاییر الد

                                                 
راسات والتوثیق والنشر، القاهرة، ، ترجمة عادل شعبان، مركز البحوث العربیة للدالصراع العرقي في إفریقیاأوكو أدبا نولي،  )2(

  .36، 33، ص ص 1991
 33،36أوكو أدبا نولي، مرجع سابق، ص ص  - 1

2 - Oliver Richmond, A Post-liberal Peace: Eirenism and the Everyday, Review of 

International Studies, N° 35 2009: p 561. 
3 - Oliver Richmond, A Pedagogy of Peacebuilding: Infrapolitics, Resistance and Liberation, 

International Political Sociology. 



 

- 10  - 
 

  مقدمة
 

إلى أن إطار السلم اللیبرالي وتدرجاته تتعارض مع مفهوم  - حسبه–كل ذلك یعود 

باعتباره إطارا تأدیبیا غالبا ما یرتكز على اإلكراه، وعدم الموافقة، والمشروطیة، وتحدید  السلم،

  ..أولویات النخب على مصالح الكثیرین

 Indigenous Peace-making(1)عنوان في دراسته ب Mac Ginty ماك جینتيأما 

versus the Liberal Peace في .. .األرثوذكسیة« فیعبر عن بناء السلم اللیبرالي بأنه یمثل

مجال صنع السالم وبناء السلم ویؤكد على إصالح الدولة وبنائها باعتبارهما المنهجین 

اییر أو الهیاكل التي یحدث فیها الذي یدرس المع" حل المشاكل"وهذا هو في األساس نهج  ،الرئیسیین

  .»المشكلة الفوریة دون تحدي الهیاكل الفوقیة التي تدعم النزاع" إصالح"النزاع، ویكتفي بـ 

فإنه هناك أوجه تناقض مثیرة  ؛فحسب أدبیات الدراسة المنتمیة إلى المقاربة النقدیة لبناء السلم

من  ،الحالیة في استراتیجیة تعزیز السلم" أزمة الثقة"لالهتمام بین التفاؤل السائد في أوائل التسعینات و

في  Alejandro Bendaña ألیخاندرو بیندانیاحیث اعتبر  ".التحریر"خالل االحتالل تحت شعار 

 From Peacebuilding to Statebuilding : One Step Forward and Two(2)دراسته

Steps Back?  یكا الجنوبیة وأماكن أخرى، مما أدى إلى انتكاسات دیمقراطیة في أفریقیا وأمر

 . للدیمقراطیة في العالم" الوضعیة الصعبة"بالكثیرین إلى رثاء 

األدبیات المعتمدة على مقاربات البعد الداخلي في تفسیر أسباب النزاع ومقاربة بناء   . ب

وهي على النقیض من األدبیات المعتمدة على مقاربة البعد  :السلم اللیبرالي في الحل

دور البیئة الداخلیة وظروف التركیبة االجتماعیة واالقتصادیة  عماري، إذ تركز علىاالست

 المقارباتوالسیاسیة لهذه الدول في حدوث النزاعات وكذلك في بناء السلم، فرغم عدم إغفال هذه 

إال أنها تركز  ؛للبعد التاریخي وللتجربة االستعماریة التي مرت بها مجتمعات دول العالم الثالث

وبالذات  ،ر بالدرجة األولى نتاجا للظروف الداخلیة لهذه الدولبتعت التي لى أن النزاعات الداخلیةع

  .)3(خصائصها االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة البدائیة

أن عدم االستقرار السیاسي والنزاعات الداخلیة واإلقلیمیة  Cloude Akeیرى كلود أكي، و 

التنافر : من خمسة عوامل هي في مجملها عوامل داخلیة، وهي یعود إلى وجود أكثرفي إفریقیا 

                                                 
1 - Mac Ginty, Indigenous Peace-making Versus the Liberal Peace, Cooperation and Conflict, 

June 2008 , p157. 
2 - Alejandro Bendaña, From Peacebuilding to Statebuilding: One Step Forward and Two 

Steps Back?, Development, 48:3 2005, pp. 5–15. 
  .28أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص  - 3
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الثقافي، وانخفاض شرعیة نظام الحكم، وضعف القدرة القمعیة للنظام، والتدهور االقتصادي، 

 ئوكلها عوامل تهی ،)1(وبساطة أو بدائیة التركیب الهیكلي للدولة والمجتمع من مختلف النواحي

  .اعات في القارةبیئة منشأة ومحفزة على تطور النز 

بأن القوى والموروثات االستعماریة والتدفقات  Rhoda E. Howardكما ترى رودا هاورد  

التسلیحیة الخارجیة والتدخل األجنبي وبرامج التكیف الهیكلي التي تفرضها المؤسسات التمویلیة 

الداخلیة األخرى  األجنبیة، ذات أهمیة بالغة في حدوث النزاعات، إال أن هناك العدید من العوامل

األهم مثل، موروثات فترة العبودیة، والهیكل االجتماعي اإلفریقي، وصراعات اإلمبراطوریات 

السابقة لالستعمار، والنزاعات بین الوكالء االستعماریین، والتطورات االجتماعیة في مرحلة ما بعد 

ة الضعیفة، وكذلك تسییس بتسییس اإلثنیة من جانب النخب العسكری االستعمار، السیما ما یتعلق

الدین والنزاعات االنفصالیة والوحدویة، وفي هذا اإلطار تركز رودا هاورد على سبع متغیرات 

وجود جماعات من فترة ما قبل  :رئیسیة في التاریخ القدیم والمعاصر للقارة اإلفریقیة وهي

لمسیسة، والنزاعات ووجود إمبراطوریات في فترة ما قبل االستعمار، واإلثنیة ا ،االستعمار

، ووجود شعوب دخیلة على "الدخالء"االنفصالیة والوحدویة، والدین، واألجانب المقیمون أو 

  .)2( المجتمعات اإلفریقیة

، مؤسس ومدیر مشروع األقلیات المعرضة لألخطار "تید روبرت غیر"األمریكي األكادیمي أما  

لماذا یتمرد : على التساؤل التاليفیركز في كتابه ، في جامعة میریالند بالوالیات المتحدة األمریكیة

العنف  :على فكرتین أساسیتین همافیركز  Why Men Rebel، بینما روبل واي مان)3(البشر؟

والحرمان النسبي، فالحرمان النسبي الذي تعاني منه الشعوب أو الجماعات ُیَعّد سبًبا رئیسی�ا  ،السیاسي

ف سیاسي؛ فكلما ازدادت شدة الحرمان النسبي ونطاقه ازداد حجم لتمرد البشر؛ وهو ما ینجم عنه عن

إدراك األطراف الفاعلین للتناقض : "الحرمان النسبي على أنه" غیر"العنف الجماعي المتوقع، ویعرف 

بین توقعاتهم وقدراتهم المتعلقة بالقیم، وتتمثل توقعات القیم بالسلع وظروف الحیاة التي یعتقد البشر أن 

فیها، أما قدرات القیم فهي السلع والظروف التي یظنون أنهم قادرون الحصول علیها  لهم الحق

                                                 
1  -  Cloude Ake, explaining political instability in new states, the journal of modern African 

studies, Cambridge university press, Cambridge , vol.11, No.3 , 1973, p 347 

  :للتفصیل أكثر أطلع على الدراسة

 Ake, C.  Explaining Political Instability in New States. The Journal of Modern African 

Studies,11(3)(1973)., 347-359.  
2 Rhoda E Hward, Civil conflict in sub Saharan Africa: internally generated causes , 

Canadian institute of international affairs ,Toronto,  vol. li, n-1, winter 1995-1996, pp 12-15 
 .68- 67ص ص . 2004، ترجمة ونشر مركز الخلیج لألبحاث، دبي، لماذا یتمرد البشرتید روبیرت غیر،  - 3
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هي األحداث واألشیاء واألوضاع التي یناضل البشر  ؛والقیم بحسب تعریف الكتاب، )1("واالحتفاظ بها

  .تحقیقها أجلمن 

 بعد النزاع، حسبفي بیئات ما  أما أدبیات الدراسة المعتمدة على مقاربة بناء السلم اللیبرالي

 مافي دراسته ،Jason Franks and Oliver Richmond جایسون فرانكس وأولیفر ریتشموند

Coopting Liberal Peace-Building  وهي المقاربة  )2("التنمیة واألمن"فتعتمد على دمج عملیات

الدول الخارجة من  التي تبنتها األمم المتحدة والهیاكل والمؤسسات التابعة لها بغیة إحالل السلم في

  .)3(النزعات

تفترض الدراسات المعتمدة على هذه المقاربة أن أسالیب تعزیز الدیمقراطیة واإلصالحات 

االقتصادیة القائمة على السوق، ومجموعة من المؤسسات األخرى المرتبطة بالدول الحدیثة تعتبر قوة 

 .دافعة لبناء السلم

 Liberal في كتابه) David Roberts)4 سدیفید روبرت كما تصر هذه المقاربة حسب

Peacebuilding and Global Governance: Beyond the Metropolis،  على أن للجهات

بالنظر إلى أن للعدید من . تأثیرًا كبیرًا على تهیئة الظروف لبناء السلم - اإلقلیمیة والدولیة- الفاعلة 

تؤدي الدول المجاورة والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة النزاعات أبعادا تتجاوز الحدود الوطنیة، وبالتالي 

وال سیما من خالل الوساطة في . دورا حاسما وتتحمل مسؤولیات كبیرة في دعم عملیات بناء السلم

كما ترى أن الدعم الذي تقدمه األمم المتحدة والهیئات . اتفاقات السلم وضمانها ومراقبة تنفیذها

الدولیة المعنیة یتسم بأهمیة حاسمة في المرحلة التي تعقب مباشرة الحكومیة الدولیة وسائر الجهات 

  .انتهاء النزاع

وتعتبر دراسات وتقاریر األمم المتحدة والهیئات التابعة لها، باإلضافة إلى دراسات المنظمات 

الحكومیة وغیر الحكومیة الناشطة في مجال السلم أهم األدبیات التي استندت إلیها الدراسة في هذا 

  . لمجالا

                                                 
ص . 2001ام للدراسات السیاسیة و االستراتیجیة، القاهرة، ، مركز األهر ، الحروب األهلیة في إفریقیامحمود أحمد إبراهیم -  1

  .39 -38ص 
2 - Jason Franks and Oliver Richmond, Coopting Liberal Peace-Building: Untying the Gordian 

Knot in Kosovo, Cooperation and Conflict 43/1 2008, p.83. 
3 -Jason Franks and Oliver Richmond, Ibid, p.83. 
4 - David Roberts, Liberal Peacebuilding and Global Governance: Beyond the Metropolis, 

Projects Peacebuilding, January 2011. 
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االقتراب متعدد األبعاد في تفسیر أسباب النزاع ومقاربة األثر األدبیات المعتمدة على  - ج

فاألدبیات المعتمدة على االقتراب متعدد االبعاد تتبنى منهجیة متكاملة في : الجماعي في بناء السلم

تعماریة التاریخیة، وبین النظر إلى الحروب والنزاعات في إفریقیا من خالل المزج بین االعتبارات االس

سیاسات وظروف ما بعد االستعمار، وقد أصبح هذا االقتراب شائعا بدرجة واضحة في األدبیات 

  .السیاسیة التي تتناول النزاعات الداخلیة والحروب األهلیة في إفریقیا

 Nationalism and Ethnicفي كتابه  Michael E Brown)1(فقد قدم مایكل براون - 

Conflict یفا للعوامل المسببة لعدم االستقرار الداخلي واإلقلیمي في الدول اإلفریقیة وقد قدم براون تصن

تصنیفا نقدیا للعوامل واالعتبارات التي طرحتها األدبیات السیاسیة بوصفها سببا الندالع النزاعات 

 - القتصادیةالعوامل الهیكلیة، العوامل السیاسیة، العوامل ا: الداخلیة وقسمها إلى أربعة عوامل

 .االجتماعیة، العوامل الثقافیة واإلدراكیة

في دراسته ) Stephen John Stedman)2 وفي نفس االتجاه ذهب ستیفن جون ستیدمان 

Spoiler Problems in Peace Processes،  حیث رأى بأن النزاعات الداخلیة نبعت من

ات االستعماریة الكثیر من النزاعات ظروف طویلة المدى ومن أسباب قریبة زمنیا، فقد خلقت الموروث

العنیفة في افریقیا حول توزیع الموارد في المجتمع وحول الوصول إلى السلطة السیاسیة وحول الهویات 

تلك الموروثات على خلق نمط من الدول والتشكیالت  -حسبه–وقد ساعدت . السیاسیة األساسیة

ألفارقة على الدعم الخارجي لمكافأة حلفائهم تقوم على اعتماد القادة السیاسیین ا التي الطبقیة

الداخلیین، مع تجاهل احتیاجات مواطنیهم، مع بقاء اعتماد الكثیر من النظم الحاكمة على الشرعیة 

الخارجیة ولیست الداخلیة، وقد أدى انتهاء الحرب الباردة وانتصار أفكار السوق الحرة إلى تقویض 

ة، وقد أثارت هذه التطورات بقوة أزمة الشرعیة حیث واجهت مصادر الدعم الخارجي للنظم االفریقی

بعض النظم هجمات مسلحة من خصومها السیاسیین القدامى، مع نشوب أعمال تمرد جماعات 

  .جدیدة

إعادة تخیل التغییر "فقد قدمتها منظمة  أما بالنسبة لمقاربة األثر الجماعي في بناء السلم،

وتهدف إلى زیادة األثر الناجم عن الجهود  "Reimagining Social Change "FSG"االجتماع 

الجماعیة الرامیة إلى بناء السلم في الدول الخارجة من النزاعات، من منطلق أنه حتى لو قام ممارسو 

                                                 
1 - Michael E Brown, Nationalism and Ethnic Conflict. Cambridge, Mass: MIT Press, 1997. 
2 - Stephen John Stedman, Spoiler Problems in Peace Processes , International Security, Vol. 

22, No. 2 (Autumn, 1997), pp. 5-53 Published by: The MIT Press Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/2539366   
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جیة الفردیة، فقد ال یحققون بشكل فردي آثارا كافیة على جراءاتهم البرامبناء السلم بتحسین فعالیة إ

ثم فإن الحاجة إلى إطارا للتأثیر الجماعي یساعد على ضمان أن تكون  ومن .المستوى النظامي

وأن تخلق أوجه  ،اإلجراءات المتباینة من جانب جهات فاعلة متعددة متعاضدة داعمة لبعضها البعض

مستفیدة في ذلك من سنوات عدیدة من . تآزر فعالة للتعجیل بإحراز التقدم نحو بناء السلم وٕادامته

  . (1)ل مع المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة المهتمة بالعدالة والسلمالخبرة في العم

 Framework for Collective Impact(2) :المعنون بـویعتبر الكتاب الصادر عن المنظمة 

in Peacebuilding  بیتر وودرو ، من تحریر 2017في أكتوبر أهم مصدر لهذه المقاربة، وقد صدر

Peter Woodrowضافة إلى مجموعة من المقاالت صادرة عن المنظمة قبل هذا التاریخ، ، باإل

ركزت في مجملها على ضرورة الجمع بین مجهودات الفواعل الخارجیة والداخلیة لبناء السلم في الدول 

  .الخارجة من النزاعات إلحالل سلم دائم ومستدام

اب النزاع واقتراب البحث الدراسات المعتمدة على اقتراب تحلیل الموقف في تحلیل أسب. د

حیث ركزت الدراسات المعتمدة على اقتراب تحلیل الموقف على عملیات  :التقدیري في بناء السلم

ذاتها، من خالل رصد االختالفات القائمة بین أنواع  النزاع المسلح في الحرب األهلیة أو اإلقلیمیة

  .والنتائج المترتبة عنهاالحروب األهلیة وطبیعة العملیات العسكریة الجاریة فیها، 

أما اقتراب البحث التقدیري في بناء السلم قدمت هذه المقاربة من طرف مجموعة من الممارسین 

استكشاف : المقاربات اإلیجابیة لبناء السلم"المیدانیین في بناء السلم وأخرجت في شكل كتاب بعنوان 

 ،" Innovators for cePositive Approaches to Peacebuilding: A Resour")3(مهني

حیث اعتبرت منظورًا مبتكًرا حول بناء السلم یعتمد على دراسات الحالة إذ یصف هذا الكتاب البناء 

االجتماعي للمستقبل المتخیل، فهو یجمع بین النظریة ودراسات الحالة، لالستفادة من الخبرات المحلیة 

   .والدولیة في مجال بناء السلم

حیث بعد سبعة عشر . 2001سبتمبر  11م التبعات الفوریة ألحداث ولد هذا الكتاب في خض

ن شخصًا في مؤتمر عقد بالجامعة األمیركیة الستكشاف و یومًا من هذا التاریخ، التقى خمسة وسبع

                                                 
1 -Tom Wolff, Ten Places Where Collective Impact Gets It Wrong, Global Journal of 

Community Psychology Practice, March 2016. 
2  - Peter Woodrow, Framework for Collective Impact in Peacebuilding, CDA Collaborative 

Learning Projects, October 2017, p3. 
3 - Sampson, C., Abu-Namir. M., Liebler, C., Whitney D, Positive Approaches to 

Peacebuilding: A Resource for Innovators, Taos Institute Publications, 2010. 
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یطرح محمد أبو النمو أسس هذا االستكشاف حیث  ،-نظریًا وممارسة- المقاربات اإلیجابیة لبناء السلم

وبناء السلم من خالل تقدیم رسم تاریخي لتطور هذا الحقل، والتعریف  في میدان حل النزاعات

ووصف العناصر اإلیجابیة في الممارسة . بالفرضیات والمبادئ األساسیة التي تقف وراء بناء السلم

 ،Diana Whitney بعد ذلك تقدم دیانا ویتني، وكلودیا لییبلیر ودیفید كوبر رایدر ،الحالیة لبناء السلم

Claudia Liebler and David Cooper Rider كما انبثقتا  ،نظریة البحث التقدیري وممارسته

 - أصحاب الكتاب–عبر التطور التنظیمي وكیف توسعتا وتكیفتا مع التطور الدولي وینهي الثالثة 

  .تقدیمهم باقتراح خمسة مجاالت یمكن للبحث التقدیري أن یسهم فیها في ممارسة بناء السلم

 Claudia Liebler and Cynthia ثالث، تقوم كلودیا لییبلیر وسینثیا سمبسونوفي الفصل ال

Simpson مع ممارسة بناء السلم وعرض بعض  ،بربط األسس الفكریة والنظریة للبحث التقدیري

تخضع للتجربة والتكیف ضمن التي  ،D4التي یمكن فیها لحلقات البحث التقدیري األربع  ،الطرق

تعرض األجزاء التي تلي ذلك خمسة أصعدة لممارسة المقاربات اإلیجابیة لبناء وتس. سیاق بناء السلم

وفي الخالصة، یلقي المحررون الضوء على االستنتاجات األساسیة في الكتاب ویناقشون . السلم

السیاقات المالئمة الستخدام المقاربات اإلیجابیة في عملیة بناء السلم، إضافة إلى التحدیات الرئیسة 

ومن ثم یقترحون جدول أعمال للمزید من البحث والتجربة باستخدام المقاربات اإلیجابیة . امهاالستخد

  . في بناء السلم

في إفریقیا م النزاعات والسلدراسات موجودة بین االقترابات المهتمة بوالمالحظ أن االختالفات ال

یة للباحثین باإلضافة إلى عموما ومنطقة الساحل اإلفریقي خصوصا راجع إلى اختالف المدارس الفكر 

  .التحیزات القیمیة لهم

أمام تطور األوضاع في منطقة الساحل اإلفریقي وتسارع وتیرة التفاعالت بین مختلف ف

المتغیرات الداخلیة والمتغیرات الخارجیة، ومع اشتداد اتجاه األنظار نحو هذه المنطقة لما تشكله من 

ه من عوامل جذب لكل فاعل، في ظل المشاریع المتنوعة أهمیة بالنسبة لمختلف الفواعل وما تحتوی

  :اإلشكالیة التالیة حول هذا البحثإلى محورة  سعت الدراسةالمقترحة لبناء السلم في المنطقة 

هي هو مضمون المشاریع اإلقلیمیة والدولیة لبناء السلم في منطقة الساحل اإلفریقي وما  ما 

  ؟وموقع الجزائر منهاالمشاریع هذه التحدیات والرهانات التي تطرحها 

  :الفرضیات التالیةواستنادا إلى اإلشكالیة المطروحة تستهدف هذه الدراسة اختبار 

التي تتجاوز الحدود الجغرافیة للدول في منطقة حدة التحدیات عبر الوطنیة  إن :الفرضیة األولى

  .لمشامل لبناء السالساحل اإلفریقي، یحتم على دول المنطقة تبنى مفهوم 
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إن المشاریع اإلقلیمیة والدولیة في منطقة الساحل االفریقي مشاریع مصلحیة : الفرضیة الثانیة 

  .لبناء السلم برامجال ترقى لتكون 

في إطار إقلیمي الساحل االفریقي لبناء السلم في منطقة  الجزائرتهدف  :الفرضیة الثالثة

   .جماعي، من خالل بناء مشروع إقلیمي مشترك

 2015تعتبر خارطة طریق الجزائر إلعادة السلم والمصالحة في مالي لسنة : الرابعةالفرضیة 

  .في المنطقة مستدامو  ، دائمشامل مسلبناء لمشروع ك

، فإن البحث في موضوع البرامج اإلقلیمیة والدولیة باإلطار المنهجي للدراسةأما فیما یتعلق 

من رهانات وتحدیات یحتاج إلى قراءة معمقة  لبناء السلم في منطقة الساحل اإلفریقي وما تطرحها

للتاریخ وفهم جید للجغرافیا ودراسة انعكاسات المعطیات السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة 

وٕامكانیة استیعاب الواقع في ضوء نتائج المستجدات الدولیة والبحث في هیكل وقیم ونمط التفاعل في 

مدى قدرة كل مشروع على بناء سلم مستدام فیها، وبالتالي فإن اإللمام النظام اإلقلیمي في المنطقة، و 

مقاربات منهجیة في بهذا الموضوع الذي یتمیز بالتنوع والتعقید الشدیدین یتطلب االعتماد على ثالث 

قد فرضت خصائص منطقة الساحل اإلفریقي الطبیعیة بینها؛ فتتسم باالنسجام المعرفي فیما  التحلیل

جغرافي المتمیز اللجوء إلى التحلیل الجیوسیاسي، من خالل دراسة الجغرافیة السیاسة لها، وموقعها ال

باعتبار هذا التحلیل یركز على دور العوامل الطبیعیة في تحدید سلوك الفواعل في المنطقة، باإلضافة 

اعي واالقتصادي للتأكید على مسائل أمنیة كالحدود والتوزیع الجغرافي لألقلیات، طبیعة التنظیم االجتم

والسیاسي السائد في المنطقة، ومدى قدرة المركز في التحكم والسیطرة على األقالیم البعیدة، وقدرته 

  .على تحقیق العدالة التوزیعیة بین الجهات واألقالیم

كما تعتمد على االقتراب متعدد األبعاد، من خالل تبني منهجیة متكاملة في النظر إلى   

قلیمیة والدولیة في المنطقة من خالل المزج بین األهداف والعوامل الهیكلیة، المشاریع اإل رهانات

هذه  التي تطرحهااالجتماعیة، والعوامل الثقافیة واإلدراكیة -العوامل السیاسیة، العوامل االقتصادیة

 .المشاریع في المنطقة

ولى على تحلیل باإلضافة إلى االعتماد على اقتراب تحلیل الموقف الذي یركز بالدرجة األ  

مسلح بعینه وهو مسألة التوارڤ في المنطقة، ورصد طبیعة العملیات العسكریة الجاریة فیه،  نزاع

، والمشاریع اإلقلیمیة والدولیة المطروحة لحله وبناء السلم في المنطقة اوالنتائج المختلفة المترتبة عنه

  .ككل
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ستقوم  حیث :ن المناهج واألدواتمجموعة مإضافة إلى هذه المقاربات الثالث تم استخدام 

، الذي من خالله نقوم بتفحص مختلف األحداث Survey methodالدراسة بتوظیف المنهج المسحي 

والقضایا التي تعیشها المنطقة التي لها تأثیر على بروز مشاریع بناء السلم وأهم األبعاد والممیزات 

 .التي تتصف بها

الخصائص العامة لألمن في منطقة الساحل اإلفریقي ومنهج تحلیل النظم بهدف الوقوف على 

باعتبار التهدیدات األمنیة في المنطقة ظاهرة نظامیة دفعت إلیها العدید من األزمات والمتغیرات 

القائمة في دول ومجتمعات المنطقة في فترة ما بعد االستقالل، وباعتبار أن كل مشروع لبناء السلم في 

 . لدول تحت سلطة نظام تلك الدولةالمنطقة سیطبق في دولة من ا

ندرة فإن صعوبة جمع المعلومات فیما یخص الموضوع تعود إلى  ؛أما عن مصادر البحث

المراجع باللغة العربیة، وكذلك ضرورة الحذر عند التعامل مع المراجع باللغات األجنبیة خاصة 

ین، مصادر مكتوبة ومصادر الفرنسیة منها، ویمكن تقسیم المصادر المعتمدة في الموضوع إلى قسم

  .شفویة

، یمكن الحصول علیها من المؤسسات الرسمیة الجزائریة )الوثائق( بالنسبة للمصادر المكتوبة

المتابعة للتطورات األمنیة في المنطقة، وكذلك المؤسسات الرسمیة لدول المنطقة، باإلضافة إلى 

لمعارضة التر�یة في مالي والنیجر، الوثائق التي یمكن الحصول علیها من الجهة المقابلة أي ا

وذلك عند تحلیلنا للتعاون  content analysis وسنوظفها اعتمادا على أداة تحلیل المضمون

 .من خالل االتفاقیات المبرمة والتنافس أو الصراع الدائر في منطقة الساحل اإلفریقي

لم یتمكنوا من القیام وبالنسبة للمصادر الشفویة فإن األوربیین عموما والفرنسیین خصوصا 

سیاسیا، تاریخیا، جغرافیا، انثربولوجیا، علم (بدراساتهم المستفیضة حول المنطقة في مختلف المجاالت 

لوال المساهمة الفعالة لبعض أصحاب المعرفة التقلیدیة المحلیة الذین لهم اطالع ...) النبات، الحیوان

عماء القبائل التوارڤ، إذ یمتلكون معلومات جیدة وهم أعیان وز  ،"المنظومة المعرفیة التقلیدیة"على

، وحتى بالنسبة لتفاصیل األحداث ةوالسیاسی ةخاصة في المواضیع الثابتة والقوانین العرفیة االجتماعی

والوقائع التي مرت وتمر بها المنطقة، إذ تحتفظ الذاكرة الجماعیة لسكان المنطقة بمنظومة معرفیة 

لمستجوبون جماعة معلومات جیدة، خاصة فیما یتعلق بالتنظیم السیاسي هائلة، إذ یمتلك األشخاص ا

 .والقوانین العرفیة وعالقات السلطة وتأسیسها واألحداث التي وقعت في المنطقة خالل فترة االستقالل

فبالرغم من أهمیة المصادر األرشیفیة المكتوبة إال أن المقابلة ضروریة لجمع البیانات عن 

ث والظروف السائدة في المنطقة والتي ال یمكن الحصول علیها بواسطة الدراسة واألحدا المواضیع
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النظریة بالمصدر المكتوبة، خاصة في ظل النقص الفادح في الدراسات المقدمة من طرف الباحثین 

العرب، باإلضافة إلى كونها تساعد في اإلطالع على ظروف المجتمع وردود فعله حیال األحداث 

  .وع، لذلك ستستعمل الدراسة المقابلة بنوعیها، الجماعیة والفردیةالمرتبطة بالموض

المقابالت الجماعیة، بالتحدث إلى أشخاص وقع علیهم االختیار مسبقا في شكل جماعي، وهم 

نفراد مع أهم أعیان القبائل وٕان كنا نعلم إن ذلك یجعل البعض یتحفظ؛ والمقابالت الفردیة، باال

وهم في الغالب أعیان القبائل  ،روف المنطقة واألحداث التي تقع فیهااألشخاص وأكثرهم معرفة بظ

  .والقادة السیاسیین والعسكریین

  : وستحاول الدراسة تناول الموضوع من كل جوانبه وذلك وفقا للخطة التالیة

مقاربة في بناء السلم حیث : إلى نزاعات ما بعد الحرب الباردة الفصل األولستتعرض في 

وفي  ،لفصل في المبحث األول األسالیب الجدیدة في ادارة نزاعات ما بعد الحرب الباردةسیتناول هذا ا

أما المبحث الثالث فیخصص لدراسة مقاربات نظریة  ،المبحث الثاني مقاربات مفاهیمیة في بناء السلم

  .في بناء السلم

ل حث األو المب، حیث یتناول عملیات بناء السلمفیخصص لضبط مجاالت  فصل الثانيالأما  

، أما المبحث المبحث الثاني التنمیة االقتصادیة المستدامةویتناول  ،مةبناء العملیة الدیمقراطیة والحكو 

، لتنمیة النفسیة واالجتماعیةل المبحث الرابع، ویخصص إصالح العدالة وسیادة القانونالثالث فیتناول 

  .بناء األمن والنظام العام فیتناول المبحث الخامسأما 

، حیث یتناول تحدیات بناء السلم في منطقة الساحل اإلفریقيتتناول الدراسة  الفصل الثالث وفي

البیئة األمنیة  فیتناول المبحث الثاني، أما منطقة الساحل اإلفریقيمدخل جیوسیاسي لالمبحث األول 

  .الجدیدة في منطقة الساحل االفریقي

  : میة والدولیة في منطقة الساحل االفریقيرهانات المشاریع اإلقلیفیخصص ل الرابع الفصلأما 

المشاریع اإلقلیمیة  األولالمبحث ، حیث یتناول بین الحسابات المصلحیة ومتطلبات بناء السلم

 ، أماالمشاریع الدولیة في منطقة الساحل االفریقي الثانيالمبحث ، ویتناول في منطقة الساحل االفریقي

   .متحدة لبناء السلم في ماليبعثة األمم ال الثالث فیتناولالمبحث 

دراسة في : المقاربة الجزائریة لبناء السلم في منطقة الساحل االفریقي یتناول الخامسالفصل 

-  مقاربة الجزائریة إلدارة النزاع في ماليلل األولالمبحث ، حیث سیخصص 2015خارطة طریق 
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: 2015ئر لبناء السلم في ماليخارطة طریق الجزا الثاني فیتناولالمبحث ، أما - دراسة في التطور

  .نحو استراتیجیة تنمویة أمنیة لبناء السلم في مالي
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 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

  :تمهید

لقد تطورت عبر التاریخ النزاعات الفردیة والقبلیة والجماعیة واإلقلیمیة والدولیة وتعددت أنواعها 

كت، وتطورت معها أسالیب فض النزاع ووسائله وذلك تبعا للتحوالت السیاسیة واإلیدیولوجیة وتشاب

ومن جانب آخر فقد تطورت أیضا الحروب العالمیة واإلقلیمیة معها العنف . والتطور العلمي الـُمطَِّرد

  .)1( ودرجاته وأسالیبه

. اعات المسلحة ودینامیاتها وحلهاتبعا لذلك ظهرت دراسات السلم والنزاع وهي دراسة أسباب الصر   

كیف تحدد الدول وتتعامل مع التهدیدات : وتشمل األسئلة الشائعة في هذا المجال، على سبیل المثال

األمنیة؟ لماذا تختار الدول والجهات الفاعلة غیر الحكومیة وسائل العنف لحل نزاعاتها السیاسیة؟ 

حلول دائمة للنزاعات القائمة؟ ما هي التحدیات  كیف یتم تصمیم أفضل عملیات السالم للوصول إلى

  الخاصة التي تواجهها المجتمعات في أعقاب الحرب األهلیة؟ 

 األسالیب الجدیدة في إدارة نزاعات ما بعد الحرب الباردة: المبحث األول

 أدى انتهاء الحرب الباردة إلى الشعور بالراحة والتفاؤل بین شعوب العالم، فخفَّض أعداء األمس

أسلحتهم النوویة والتقلیدیة بصورة كبیرة ووجد الزعماء الجدد سبًال للتعاون بشأن مجموعة من القضایا 

الدولیة، ومع ابتعاد شبح المواجهة النوویة، عقد الكثیرون اآلمال على أن تشكل روح التعاون یسنهم 

كون لدى العالم رغبة وأنه في ظل عدم وجود سیاق تنافس للقوى العظمى، فقد ی. سابقة ُیحتذى بها

لكن  .جدیدة في العمل معًا كمجتمع دولي لحل الصراعات من خالل التفاوض السلمي والدبلوماسیة

  .)2(أحداث العقد التالي أثبتت أن ذلك التفاؤل كان سابقا ألوانه

ففي الوقت الذي أصبح فیه التسلیم بأن الحرب مستحیلة في الشمال، باتت ممارسة الحرب نفسها 

ة في الجنوب، هذه الفكرة راحت تفرض نفسها على الجماعة العلمیة عند بدایة القرن الواحد شائع

الحروب الجدیدة والقدیمة، "كتابها  1999سنة " Maru Kaldor"والعشرین، حیث نشرت مالري كالدور

New and old wars")3(  الذي ما لبث أن لحق به كتاب هیرفراید مونكلرHerfried Munkler ،

" النزاعات الجدیدة"، وبهذین الَعَمَلْیِن الَمْعَلِمیَّْین كانت )Guerres nouvelles")4وب الجدیدة، الحر 

  : الدولیة قد وجدت صیاغتها األولى معلنة عن مجموعة من التجدیدات تتمثل في ظهو ر

                                                 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في دراسات حل نزاع ایبي من منظور دراسات السلم والنزاعاتحسین جبریل القوني،  - 1

   .23لتكنولوجیا السودان، صالسالم، جامعة السودان للعلوم وا
 .2006، فیفري 3، طدورة تأهیل لنیل شهادة في تحلیل الصراعاتمعهد السالم األمریكي،  - 2

3  - Mary Kaldor. New & Old Wars: Organized Violence in a Globalized Era Stanford: Stanford 

University Press, 2nd Edition, 2007 website : 

http://jmss.org/jmss/index.php/jmss/article/download/281/294  

4- Herfried Münkler Auteur Catherine Métais-Bürhendt Traduction, Les guerres nouvelles, 

Alvik Ed,s ctobre 2003, website :  
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 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

  نزاعات جدیدة 

 حقل لدراسات السلم 

  أسالیب جدیدة إلدارة هذه النزاعات 

 مدخل مفاهیمي : عات ما بعد الحرب الباردةنزا: المطلب األول

ول هذا المطلب عرضا وتوضیحا للمفاهیم األساسیة في دراسات النزاعات والسالم والتي تشكل ایت

المفاهیم األساسیة لهذا الحقل العلمي، وهي مفاهیم شاع تدأو لها لدى األدبیات والعلماء، كما شاع 

قبل الهیئات والمؤسسات وصناع القرار والخبراء  استخدامها على صعید الممارسة العملیة من

والممارسین في مجاالت دراسات تحلیل النزاعات ودراسات السالم، كما یتنأول هذا المطلب كذلك 

تعریفا بأهم المناهج أو المداخل العلمیة التي تشكل الصورة أو الجزء المكمل لهذه المفاهیم في سبیل 

  . راسات النزاعات والسالمتقدیر إطار عام نظري في مجاالت د

وهي مجموعة من المفاهیم تدور في جوهرها حول مفهوم النزاع ومركزیته، إذ تنأو لت  

األدبیات الغربیة المتخصصة في هذا الحقل مفهومي النزاع والسالم كركیزتین أو محورین أساسیین 

ت من المفاهیم االجتماعیة تنطلق منهما بقیة المفاهیم األساسیة في هذا الحقل، إن مفهوم النزاعـا

المتنازع علیها، التى تثیر الكثیر من الخالف حیث یعّبر عنه بكثیر من المعاني، فمن الصعب تقدیم 

تعریف موحد ومحدد للظاهرة النزاعیة، لذا نجد أن أدبیات النزاع تتمیز بتنوع كبیر في المفاهیم 

المهمة صعوبة كون المفهوم ولید بیئة  ، وتزداد- محل الدراسة- المستعملة لتحدید ووصف الظاهرة 

مختلفة، مما یجعل الباحثین في العالم العربي یستوردون هذه المفاهیم لتوظیفها في دراسة ظواهر 

  .مغایرة

  :مفهوم النزاع - أو ال

هو من المفاهیم التي خضعت لتعدد وتنوع واسع، وجدلیة حول تعریفها أو مفهومها، ومن بین ما  

 :تم إعطاؤه له

خصام، : ِنَزاَعاٌت، مصدر َنْزع، حصل بینهما ِنَزاعٌ  من الفعل الثالثي َنَزَع، وجمعه: النزاع لغة - 1

  )المعاني معجم. (ال خالف، ال جدال فیه، ِنَزاٌع مسلح: خصومة، أمر ال ِنَزاَع فیه

إلى أن أصل كلمة النزاع ) Quincy Right(یشیر كوینسي رایت : النزاع اصطالحا - 2

 Strik(والتي تعني التصادم معا ) Configure(مصدره من كلمة التینیة هي ) Conflict(ة باالنجلیزی

To Gather()1(. 

                                                                                                                                                    

https://chaiberrasida.firebaseapp.com/2914833105.pdf  
1  - Quincy Wright, OP, Cit , P204 
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ویعرف النزاع على أنه حالة طبیعیة واقعیة، بحیث نكتفي بمالحظة سلوك األطراف دون محأو لة 

وعدم انسجام حله أي إدارة النزاع، وعلیه فالنزاع وضع تنافسي یكون فیه األطراف واعین بتضارب 

  .)1(المواقف والرؤى

یدخلون في حاالت متعددة من  -في سعیهم لتحقیق أمنهم-األفراد والجماعات والدول  وُیْعَرُف بأن

النزاعات للحفاظ على استقرارهم والقضاء على أي خطر أو تهدید خارجي، أي أنهم یعملون على 

  .النزاع متعلقا بفكرة األمن ومقتضیاته، وهنا یكون "األمن حسب باري بوزان"التحرر من التهدید 

وضع اجتماعي ینشأ حین یسعى طرفان أو أكثر لتحقیق أهداف متعاكسة : "كما ُعِرَف النزاع بأنه

 - كنتیجة–ویمكن مالحظة النزاع في العالقات الدولیة حیث یتجلى على شكل الحرب . أو غیر مالئمة

  .)2("و مة یكاد یصل إلى مرحلة العنفویتم التهدید بها وكواقع فعلي، وكسلوك في المسأ

بأنه وضع اجتماعي یحاول فیه ) Wallenstein Peter(ونفس التعریف قدمه فالنستین بیتر 

الحصول على مجموعة من نفس الموارد المادیة أو المعنویة، وفي نفس اللحظة،  -على األقل-طرفان 

ذه الموارد أو األهداف غیر كافیة أو تحقیق أهداف أو مصالح متناقضة في لحظة واحدة، وتكون ه

 .)3( إلرضاء هذه األطراف

هو حالة أو : )4(عن هذا الوضع بقوله) Kenneth Ewart Bouldin( ویعبر كینیث بولدینغ

وضعیة تنافسیة یكون فیها طرفان أو أكثر مدركان لعدم تطابق محتمل لوضعیتهم المستقبلیة، والتي ال 

  .مكان اآلخر، بما ال یتطابق مع رغباته یمكن ألحد األطراف أن یحتل فیها

وهو أحد العلماء المؤسسین لهذا الحقل العلمي،  ):John Galtung(أما تعریف جون غالتونغ 

حالة تناقض بین أهداف الدول أو بین قیم الفاعلین في النظام االجتماعي، ویتم ذلك : "فیعرفه بأنه

إلى النزاع على انه مثلث متسأو ي  ، حیث ینظر)5("ضمن إطار مفاهیم ومعتقدات كل طرف

                                                 
، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في ثقافة السالم، دور اإلدارة األهلیة في إدارة النزاعات وبناء السالم: آدم جودة اهللا حیدوب - 1

  . 21، ص2016جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،السودان، 
 .22المرجع نفسه، ص - 2

3 - Wallenstein, peter : Understanding Conflict Resolution : A Framework , peter eds, 2009 p 

p120-121. Website : https://is.muni.cz/el/1423/podzim2015/MVZ208/um/59326109/Ho-

Won_Jeong_Understanding_Conflict_and_Conflict_Analysis_2008.pdf   
4 -Kenneth Ewart Boulding, Conflict and Defense: A General Theory, University Press of 

America, 1988, p34.  
5- Galtung, John : Conflect As A Way Of Life, In Freemen, hugh ed, 1969, london, p.486, 

website :  

https://www3.nd.edu/~adutt/activities/documents/pacek_freeman_welfare_paper_AJPS.pdf  
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زأو یة التناقض، زأو یة حالة اإلدراك، زأو یة : األضالع، وأطلق على الزوایا الثالثة ألضالعه

  .السلوك

الوضع الذي یبلور عدم التوافق في األهداف والمصالح  ؛)(Contradictionزأو یة التناقض  )1

  .بین األطراف

إلى عملیة تصور المفاهیم الخاطئة وغیر الخاطئة  ؛ تشیر)(Perceptionزأو یة اإلدراك  )2

  .، والتصور الذي یحمله كل منهما عن اآلخر)الرؤیة(عن أنفسهم 

؛ یشیر إلى تبلور التناقض والرؤیة إلى سلوك على أرض الواقع، (Behaviors)السلوك  )3

  ).الحرب(وعادة ما یجسده في شكل تهدید أو قهر واستخدام العنف المسلح 

نغ على ضرورة توفر المكونات الثالث للمثلث في نفس الوقت في حالة النزاع الكامل، یؤكد غالتو 

وفي حال توفر المكون األول والثاني فقط دون ظهو ر سلوكیات یعتبر النزاع كامنا أو هیكلیا، وقد 

  )1(:یتخذ الصراع السیاسي حسبه صورتین هما

  النزاع العنیف)Violent conflit :(و الصراع المسلح الذي تلجأ فیه ویقصد به الحرب أ

  .الدول إلى العنف والقتال دفاعا عن مصالحها الحیویة

  النزاع غیر العنیف)peace full-non violent conflict :( ویشمل كافة أشكال الصراع

األخرى بخالف الحرب، أو ما یعرف عادة بوسائل التنافس السلمي كالدبلوماسیة بصورها المختلفة، 

  .قسر الدولیة االخرى باستثناء االستخدام الفعلي للعنف أو القوة العسكریةوٕاجراءات ال

هو نوع من االحتكاك ینشأ عندما یحاول الضعفاء المهمشون البحث عن إزالة  - حسبه–فالنزاع 

لذا نجد ان النزاع موجود . الظلم وعدم المسأو اة عن كاهلهم بسبب التوزیع غیر العادل للموارد

والتنافس . معات وینفجر ویتعاظم في حالة عدم وجود المسأو اة والعدالة وغیرهاوموروث في المجت

  .حول وظائف اإلنتاج یعتبر نوع من أنواع النزاع القدیم أو التقلیدي

ویرى الباحث بذلك بأن النزاع شيء حتمي في ظل السعي لتلبیة الحاجات والمطالب، بما أن 

ظل ندرة الموارد والتغیرات السیاسیة واالجتماعیة التي  المطالب غیر المحددة قلما تلبي وخاصة في

تحدث تقاطعات تتبنى علیها مواقف متناقضة تؤدي إلى النزاع، على الرغم من االختالف في إعطاء 

  .مفهوم موحد له

فإشكالیة استعمال النزاع أو الصراع للتعبیر عن التفاعالت السلبیة بین الدول ال تبرز إال في 

بیة، حیث یتم الخلط بین المفهومین في الكتابات السیاسیة، لذا من الواجب وضع حدود الدراسات العر 

بین مفهومي النزاع والصراع لتبریر تبني مفهوم النزاع بدل الصراع في األطروحة، رغم أن كال 

  .المفهومین یثیران حساسیة سیاسیة

                                                 
1- Galtung,John, Ibd, p 488.  
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یات العربیة تمیز بین مفهومي إن المفهوم الذي تبناه الباحث في هذه األطروحة یقر بأن األدب   

الصراع والنزاع باعتبار األول أشمل من الثاني، ف مفهوم الصراع یمتد بجذوره إلى الماضي ویؤثر 

على عالقات الحاضر والمستقبل، وهو مشحون بالعواطف والمشاعر والرموز، لهذا فهو متأصل في 

، وكل هذه الصفات "عدو أبدي"الذي نحن معه في صراع هو " اآلخر"إدراكات الشعوب على أن 

تجعل مفهوم الصراع یختلف عن مفهوم النزاع من حیث العمق والشّدة واالمتداد ولهذا، عادة ما نبحث 

  .)1( عن السالم عندما نكون في صراع، وعن تسویة عندما نكون في حالة نزاع

بین مجرد  غیر أنه من جانب آخر تبنى الباحث المفهوم الموسع للنزاع حیث یمكن التمییز

والنزاع بالمعنى الذي یشیر  )Latent conflit(التضارب في االدراكات والتي تسمى بالنزاعات الكامنة 

، حیث یثور الجدل )Overt Conflit(إلى الخیار العسكري والتي تسمى بالنزاعات الجلیة أو المعلنة 

لنزاع ؟ أم یمكن إضافة هل النزاعات الجلیة هي فقط التي تحمل صفة ا: بین نوعین من األسئلة

  .(2)النزاعـات الكامنة ضمن مفهوم النزاع؟

تبنى الباحث في األطروحة هذا المفهوم الموسع الذي قدمه كوینسى رایت  وانطالقا من هذا الجدل

)Quincy Wright()3(والذي حدد أربعة مستویات للنزاع تمثلت في ، :  

  بروز التضارب(میالد أو نشوء االختالفات .(  

 دة التوترزیا . 

  التهدید باستعمال القوة(حشد جزئي للقوات العسكریة لمعالجة هذا اإلختالف.( 

 التدخل العسكري أو الحرب لفرض الحل . 

بمعنى أن المرحلتین األولى والثانیة تدخل ضمن النزاعات الكامنة، والمرحلتین األخیرتین تعبران 

  .)4( عن النزاع المعلن

  :)5(وفر العناصر التالیة في مفهوم النزاع بالمعنى السالف ذكرهوبناء على ذلك یجب أن تت 

 وجود أكثر من طرف. 

                                                 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة 1983- 1963النزاع في العالقات الجزائریة المغربیة : ریاض بوزرب 1 - 

 .20، ص 2008منتوري قسنطینة، 

2- Abdelkrim Kibeche, General Theories Of International Conflict, Unpublished Work, 

constantine, 2005, pp13-14. 
3 - Quincy Wright,The Nature of Conflict, The Western Political Quarterly, Vol. 4, No. 2 Jun, 

1951, pp. 200-201. 
4- Quincy Wright, OP, Cit, P203. 
5- Ohlson Thomas, Power Politics and Peace Policies: Intra-State Conflict Resolution in 

Southern Africa, Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, raport N°50, 1 

janv. 1998 – p32. 
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  حالة من التنافر وعدم االتفاق أو االنسجام بین هذه األطراف حول هدف أو مصلحة ما أو

 .قضیة ما تكون موضع أو مصدر هذا التنازع

 الهدف، أي أن  وجود عنصر الندرة، مع تزامن في طلب الحصول على هذه المصلحة أو

 .الطلب یتم في الوقت واللحظة نفسها

  :المفاهیم األساسیة المرتبطة بمفهوم النزاع: ثانیا

إن مفهوم النزاع من المفاهیم المرنة أو المائعة التي تثیر الكثیر من الغموض حیث یعبر عنه 

، وهذا یعني أنه )Kenneth Waltz(بتعبیر كنیث والتز ) Elusive( بالكثیر من المعاني، فهو مفهوم

قریب إلى المفاهیم التي یستعملها بعض الدارسین لدراسة عالقات دول ذات نهج نزاعي، فالثراء 

  .)1(النظري النزاعي یزید من صعوبة الباحث في تعیین حدود المفهوم الذي یتبناه في دراسته

، حیث تبدو للوهلة یعتبر مفهوم الصراع من أبرز المفاهیم المشابهة للنزاع: النزاع والصراع - 1

باللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة، إلى اللغة العربیة،  Conflictأو  Conflitاألولى إشكالیة ترجمة مفهوم 

  .إذ تعد أول تحد أمام الباحث فیما یخص التمییز بین مصطلحي الصراع والنزاع

یرى بأن التنازع هو  ، إذ"لسان العرب"لقد قدم ابن منظور تمییزا بین الصراع والنزاع، في معجمه 

التخاصم ونزاع القوم هو خصامهم، أما الصراع والمصارعة فیدالن على المجابهة الحادة حیث على 

  .)2(واحد أن یصرع اآلخر

إن إشكالیة استعمال النزاع أو الصراع للتعبیر عن التفاعالت السلبیة بین الدول ال تبرز إال في 

المفهومین في الكتابات السیاسیة، وأحیانا عند عدد من الدراسات العربیة، حیث یتم الخلط بین 

  .)3( المختصین في العلوم االجتماعیة والسیاسیة والقانونیة

إن مفهوم الصراع أشمل من مفهوم النزاع، حیث ینطبق مفهوم الصراع من هذا المنطلق على ما 

، التي تكون Protected Conflictsالنزاعات االجتماعیة المرجأة  Edward Azarأسماه ادوارد آزار 

مشحونة بالرموز والتي تساهم دائما وبشكل متواصل بتذكیر المتنازعین بمشاعر النحن والهم، كما 

یتمیز بكونه طویل األمد یغطي مختلف المجاالت والمیادین ومؤجل الحل لغیاب العوامل الضروریة 

  .)4(لذلك

المتوافقة، وبنظریات القوة وصنع القرار فالصراع ینطوي على نضال مرتبط بالقیم واألهداف غیر 

في حین أن النزاع . في المجتمع الدولي، ویقرر غالبا إلى إلحاق الضرر المادي أو المعنوي باآلخرین

أقل حدة وشموال من الصراع حیث أن النزاع هو الخالف بین إتجاهات دولتین أو أكثر، حول مسائل 

                                                 
  .18بوزرب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .22آدم، مرجع سبق ذكره، ص -2

  .19المرجع نفسه، ص  - 3
  .18بوزرب، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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اد والجماعات داخل الدولة الواحدة، أما الصراع فهو تناقض أو قضایا محددة، ویمكن أن ینشأ بین األفر 

  .)1( اإلرادات الكبرى المتعلقة بأهداف الدول وٕامكانیاتها وٕاستراتجیتها البعیدة

لذا یشیر النزاع إلى االختالف أو التنافس في األفكار أما الصراع فینطوي على جدال عنیف أو 

  .)2(كفاح ضد الغیر

الصراع أوسع وأعمق من مفهوم النزاع، وذلك باختالف األسباب حیث  ویرى الباحث بأن مفهوم

أن مسببات الصراع أوسع وأعمق من مفهوم النزاع، وذلك باختالف األسباب حیث أن مسببات 

الصراع تكون لها عالقة بالقیم والفكر ویظهر فیه البعد االجتماعي، أما النزاعات فهي تحدث نتیجة 

كن تلیتها، أما الصراع فیكون إلثبات الذات والدور في الهیكل البنیوي للبحث عن المصالح التي یم

  .للمكون االجتماعي

إذن؛ تحدید مفهوم النزاع وتوضیح العالقة بینه وبین مفهوم الصراع، یفتح : النزاع والحرب - 2

العنف،  المجال بشكل جلي إلبراز العالقة بینه وبین بقیة المفاهیم األخرى، فمفهوم الحرب یتضمن فكرة

ولهذا فإن الباحثین یستعملون في الكثیر من الدراسات تعبیر النزاع المسلح لوصف حالة حرب، على 

اعتبار أن الحرب نزاع مسلح یعطل أو یلغي القنوات القائمة والتقلیدیة للتفاعل النزاعي، ویستبدلها 

  .بآلیات ووسائل أخرى تتسم بالعنف

ح على األقل في مظهره، حیث نكون في هذه الحالة فالحرب هي وضع أو موقف یتمیز بالوضو 

، ویعرفها كوینسي رایت أنها اتصال عنیف بین وحدات متمیزة ولكن )3(بصدد نزاع مسلح بین دولتین

الحروب باعتبارها األسالیب العنیفة للتنافس بین  Raymond Aron متشابهة، كما یحدد ریمون أرون

  )4(.الدول

عریفات، نفهم الفرق بین مفهوم النزاع ومفهوم الحرب الذي یعكس فقط من خالل مالحظتنا لهذه الت

الصدام المادي العنیف، فالنزاعات بین الدول تصبح حروبا بمجرد استعمال القوة لحلها، ولهذا فإن 

الحرب هي حالة نزاعیة تقوم على الخالفات بین األطراف باستعمال القوة، وتعبر عن ذروة التنافس 

  .)5(بین دولتین

الحرب هي ذروة أو أعلى مرحلة ومستوى من مستویات النزاع، وتعبر حالة الحرب عن فشل 

  .األطراف في إدارة النزاع عند بلوغهم مرحلة النزاع المسلح العنیف

                                                 
1 - Ohlson Thomas, op, cit. 

  .17بوزرب، مرجع سابق، ص  - 2
  .18بوزرب، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

4 - Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations,Transaction 

Publishers, 2003, p 120. 
  .48آدم، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
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حالة من القلق وعدم الثقة المتبادلة بین فاعَلْین أو أكثر "یعرف التوتر بأنه : النزاع والتوتر - 3

، وعلیه فالتوتر یكون مرحلة سابقة من األزمة والنزاع وقد یؤدي )1("و بین دولتینداخل الدولة الواحدة أ

 .إلیهما وقد ال یؤدي

یشیر التوتر كذلك إلى حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباین المصالح أو ربما الرغبة في  

النزاع، كما أن وهو حالة سابقة على النزاع، وكثیرا ما رافقه انفجار . السیطرة أو تحقیق االنتقام

  .التوترات إذا تحولت إلى شكل خطیر قد تكون بدورها عامال مساعدا أو رئیسا لحدوث النزاع

وهو حالة من الشدة واالنفعال تعبر عن بدایة . ویعبر التوتر كذلك عن حالة شيء یهدد بالقطیعة

بین تلك التي تتبنى خاصة - خروج النزاع من مرحلته الكامنة الى العلن، فتوتر العالقات بین الدول

كثیرا ما ترافقه الحمالت الدعائیة والهجمات اإلعالمیة، فالتوتر یعكس أن  -نهجا نزاعیا فیما بینهما

الخالفات وصلت إلى الحد الذي ال یمكن تجاهلها وٕاخفاؤها، وبالتالي فهو تعبیر عن حالة من الخوف 

لتوتر في الغالب مرتبطة بشكل وثیق بأسباب والعداء والرغبة في السیطرة أو تحقیق االنتقام فأسباب ا

  )2(.النزاع

تعرف األزمة بأنها تحول فجائي عن السلوك المعتاد، تعني تداعي سلسلة من  :النزاع واألزمة - 4

التفاعالت یترتب علیها نشوء موقف مفاجئ ینطوي على تهدید مباشر للقیم والمصالح الجوهریة للدولة، 

قرارات سریعة في وقت ضیق وفي ظروف عدم التأكد وذلك حتى ال  مما یستلزم معه ضرورة اتخاذ

  .)3( تنفجر األزمة في شكل صدام عسكري أو مواجهة

إن األزمة تحمل معنى اإلخالل بالوظائف الروتینیة لنظام أو مجریات مسار، إنها قطیعة توازن 

  .تتسبب في توتر یحمل بعض الفجائیة

؛ فإن )Crisis International Behaviour ICB(ولیة وطبقا لتعریف مجمع سلوك األزمة الد 

األزمة تعبر عن موقف ناجم عن حدوث تغیر في البیئة الخارجیة أو الداخلیة للقرار السیاسي، تتسم 

   :)4(بثالث خصائص رئیسیة

كون األزمة ال تكون متوقعة بالنسبة لصانع القرار عكس النزاعات التي : عنصر المفاجأة -

  .تعرف التخطیط

أي أن درجة التهدید التي تواجه وحدة صنع القرار، نظرا للفجائیة على خالف : نصر التهدیدع -

  .األزمة

                                                 
 .2017 - 01 -29تاریخ  /http://political-encyclopedia.orgالموسوعة السیاسیة،  - 1
  .20بوزرب، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  .19المرجع نفسه، ص - 3

4 - Crisis International Behaviour ICB, https://sites.duke.edu/icbdata/. 
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من حیث محدودیة وقت االستجابة لألزمة، إذ أن صانع القرار ال یملك متسعا : عنصر الزمن -

   .من الوقت للتعامل مع األزمة بحكم أنها مفاجئة، بینما النزاع یستغرق وقتا طویال

  مصادر نزاعات ما بعد الحرب الباردة: الثاني المطلب

تعتبر النزاعات الداخلیة والداخلیة المدولة التي تتمیز بها مرحلة ما بعد الحرب الباردة ذات  

تركیبة معقدة ومتشابكة، فهي ذات طبیعة سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة، ودینیة وبأبعاد داخلیة 

ة؛ ومن هنا فإن أسبابها ومحركاتها تتداخل مع هذه الطبیعة المركبة وخارجیة، وذات امتدادات تاریخی

  .بكل جوانبها وأبعادها المشار إلیها

  :یمكننا ایجازها فیما یليالمصادر البنیویة للنزاعات الداخلیة في افریقیا، : أو ال 

ما یسمى تأخذ بعامل األحقاد التاریخیة المقاربة األولیة أو : البنیة الثقافیة واالجتماعیة .1

بالمقاربة النشوئیة؛ والتي تجعل من الجماعات اإلثنیة كفواعل أساسیة في هذه النزاعات، وترى أن 

) Michael Brown(فحسب مایكل براون . الخالف العرقي هو في حد ذاته السبب األولي للنزاع

فصلها عن تستقي الجماعات سلوكها النزاعي من القیم اإلثنیة وتعّبر عن وجودها بالخط الذي ی

  .الجماعات األخرى، فیزید سلوكها الّنزاعي كلما زاد انتماؤها للجماعة

، وتدعیم جماعة على "سیاسة فرق تسد"وقد تم تكریس هذا اإلنتماء في ظل اإلستعمار من خالل 

جون كوماروف "، وفي هذا السیاق یقول )1(حساب أخرى؛ مما عمق األحقاد التاریخیة بین المجموعات

John Comaroff" :" أن الهوّیات اإلثنیة لیست أشیاء ولكّنها عالقات یرتبط مضمونها أساسا

فالنزاع قائم على أساس الخوف من المستقبل ، )2(..."بالخصائص التي ترتبط بالبناء التاریخي الكلي

  .المبني على إدراكات الماضي

تلعب دورا في  - ألولیةالمقاربة ا- من جهة أخرى؛ یعتبر مایكل براون أن األحقاد التاریخیة  

أي عوامل ثانویة كامنة، ویستشهد  -حسبه–حدوث النزاعات الداخلیة، غیر أنها تبقى فرضیة سطحیة 

على سطحیتها بوجود مثل هذه األحقاد واإلختالف من دون إنجاز في أنحاء عدة من العالم، فهناك 

لیا، غیر أّنها تعیش سالما متجّدرا، عرقیة مثال سویسرا وأسترا 200العدید من الدول التي فیها حوالي 

-، ویؤكد بعض المنظرین هذا الرأي)3( في مقابل أن قبرص التي تضم جماعتین فقط تشهد نزاعا حادا

الذي یؤكد أن القبائل التي "  Archie Mafejeارشي مافجي" من أمثال  - سطحیة األحقاد التاریخیة

                                                 

1   - Michael Brown, Ethnic Conflict and International Security, Paperback , 1993, p 28. 

website:  

http://pdfentity.co/downloads/ethnic_conflict_and_international_security.pdf  
مذكرة لنیل لنیل شهادة الماجستیر  إشكالیة التقاطع بین اإلعتبارات الداخلیة،: الدیمقراطیة النزاع في الكونغوفوزیة زرأو لیة،  2

 .27، ص2009في العالقات الدولیة، جامعة الجزائر،
3 - Michael Brown, Ibid, p 65. 
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راع كولونیالي، وأّن القبیلة وعي مزیف، فهذه ترادف اإلثنیات في بعض األدبیات ما هي إّال اخت

األیدیولوجیة قد تم وضعها من طرف بعض المستوطنین وبعض أعضاء النخبة المحلیة لخدمة أهدافهم 

، فإذا أخدنا بالمنظور البنائي القائل بأّن الهوّیة تحكمّیة ولیست معًطى مسبقا؛ فإنه وكما تم )1(الخاصة

على الرغم من عدم  ،)2(هویات موحدة باعتماد أسلوب السلوك المقولبخلق هویات متنازعة یمكن خلق 

  . التجانس االثني واالندماج الوطني

  :)3(ویمكن حصر خمسة مظاهر رئیسة لعدم االندماج الوطني في إفریقیا

  تتمثل أولها في حالة التعدد الساللي والعرقي، والتي تنبع مما تتسم به القارة اإلفریقیة من

  .لة في هذین المجالین، ومما تضمه في تكوینها الدیموغرافي من الشعوب واألجناستعددیة مذه

 فیتمثل في التعددیة اللغویة التي تصل إلى درجة ان الدولة الواحدة، مثل : المظهر الثاني

  . لغة 20أوغندا، قد تضم جماعات لغویة تتحدث حوالي 

 ي على وجود عدد غفیر من الدیانات یتمثل في التعددیة الدینیة التي تنطو : المظهر الثالث

  . الوضعیة المحلیة والسماویة

 فیتمثل في عدم االندماج اإلقلیمي الناتج عن معاناة العدید من الدول : أما المظهر الرابع

اإلفریقیة من ضعف قدرة النظام السیاسي بها على إنفاذ إرادته وسیاساته على بعض مناطق وأقالیم 

  . مردة ومعارضة للنظام في بعض تلك األقالیمالدولة، ووجود جماعات مت

  ویتمثل المظهر الخامس لعدم االندماج في القارة اإلفریقیة في عدم التكامل بین أجهزة الحكم

وقد أدت هذه األزمة إلى خلق حالة . والجماهیر، بسبب الطابع األوتوقراطي األبوي المتسلط لألنظمة

 . لمكاسب السیاسیة واالقتصادیة داخل الدولة الواحدةمن التنافس بین الجماعات اإلثنیة على ا

وقد حاولت الحكومات اإلفریقیة معالجة مشكلة االندماج الوطني من خالل سیاسات خاطئة 

تسببت في تعمیق المشكلة، حیث كانت هذه السیاسات في أغلبها ذات طبیعة استعالئیة أو تمییزیة 

  . صارخة

موا باإلحساس بالظلم والحرمان من جانب جماعة أو جماعات إن عدم االندماج الوطني هذا ولد ن

إثنیة معینة، وكان بذلك بدایة الطریق نحو انفجار الحرب األهلیة في المجتمع، ویكون هذا اإلحساس 

                                                 
 .27فوزیة زرأو لیة، مرجع سابق، ص  - 1

2- Archie Mafeje, Who are the Makers and Objects of Anthropology? A critical comment 

on Sally Falk Moores, Anthropology and Africa,African Sociological Review, Vol. 1, No. 1 

1997, p8. 
 .47-45مصطفى علوي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 3
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إلى أن نمو هذا اإلحساس یتمثل " تید روبرت غیر"ویذهب . بمثابة النواة التي تنمو بصورة تدریجیة

  :1)(في

 رر الجماعي التي تتعرض لها جماعة أو جماعات إثنیة معینة، وتبلور درجة الض: أو ال

 المساواةتصوراتهم عن وجود مصلحة مشتركة في العمل، ویتمثل هذا الضرر في عدم 

االجتماعیة وحرمان أعضاء الجماعة من الحیاة المادیة المثلى أو الصعود السیاسي بالمقارنة 

  .مع الجماعات األخرى

 درجة بروز هو یة الجماعة اإلثنیة، ویتم تقدیر هو یة جماعة إثنیة معینة من تتمثل في : ثانیا

 : خالل هذه الجماعة ذاتها، وهناك ثالثة عوامل تساعد على بروز هو یة الجماعة هي

 .قسوة األضرار الواقعة على الجماعة اإلثنیة من جانب جماعات أخرى - 

  .مدى االختالفات الثقافیة بین جماعة إثنیة وغیرها - 

  .كثافة الصراع مع الجماعات األخرى والدولة - 

 درجة احتشاد وتماسك الجماعة، حیث یعبر االحتشاد عن المدى الذي یمكن ألعضاء : ثالثا

ویفسد التماسك أحیانا . الجماعة فیه أن یلتزموا بوضع مواردهم وطاقاتهم لخدمة مصالح الجماعة

ي حالة الجماعات المنقسمة إلى فصائل، عند الجماعات التي توجد بها حركات متنافسة، أما ف

  . فتعتمد عملیة الحشد على تشكیل تحالفات بین االقسام المتصارعة والقادة المتنافسین

 الشعور بالحرمان النسبي، وینتج جانب هام منه بفعل السیطرة القمعیة من جانب : رابعا

   .من الغضب لدى تلك الجماعاتالجماعات المهیمنة، حیث تثیر عملیة استخدام القوة الغاشمة حالة 

وبالتالي، فان الظاهرة اإلثنیة ال تعتبر مشكلة بحد ذاتها، ولكن فقط عندما یجري رسم وتنفیذ 

السیاسات العامة، وبالذات على صعیَدْي المشاركة السیاسیة وتوزیع الموارد، على أساس االعتبارات 

  .الندرة النسبیة االقتصادیة في الدولةاإلثنیة المتحیزة، وتزداد خطورة هذه الحالة في ظروف 

حیث ظلت الدولة تلعب دور الطرف المحدد النتاج وتوزیع الموارد المادیة واالجتماعیة، فهي إما 

تملك أو تدیر أو تسیطر على القطاع االقتصادي الحدیث، ولكن المعاییر اختلفت، وأصبحت السیاسة 

. ید أولویات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بین األقالیماالقتصادیة تقوم على االعتبارات اإلثنیة لتحد

زیادة نصیب الجماعة من موارد الدولة، في حین أن  أجلأصبح الوصول إلى السلطة أساسیا من 

وبالتالي فإن عدم التوازن بین . االبتعاد عنها یعني الحرمان من المشاركة في عملیات توزیع الموارد

ة في عملیة التنمیة لم یتضاءل بل ازداد في الكثیر من الحاالت، مما أدى المناطق والجماعات اإلثنی

  .(2)إلى نشوب العدید من الصراعات الداخلیة

                                                 
، 2001اسیة واالستراجیة، القاهرة، مركز الدراسات السی -، مؤسسة االهرام ، الحروب االهلیة فى افریقیاأحمد ابراهیم محمود - 1

  .155-154ص ص 
  .156مرجع سبق ذكره، ص ، أحمد ابراهیم محمود - 2



 

- 32  - 
 

  الفصل األول
 

 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

حیث تعمل المجموعات في كل مجتمع على الحفاظ على هویتها وهي تثبت بوجه عام الظلم في 

بغض النظر عن صحتها -  تاریخها الذي ینتقل عبر األجیال عن طریق الحكایات واألساطیر المتوارثة

ویعطي براون . ، فمشاعر الظلم هذه تفّجر رغبات اإلنتقام عندما تتاح لها الفرصة- أو حتى منطقیتها

ألف من التوتسي على ید الهوتو في رواندا، والتّي فّسرها الهوتو على أّنها  800مثاال عن ذلك مذبحة 

  .)1(دفاع عن النفس

وهي التباعد والتعارض ما بین االنتماء الثقافي واألیدیولوجي  فتتولد بذلك غربة السلطة السیاسیة

للمجتمع ولألمة وما بین االنتماء الثقافي واألیدیولوجي للسلطة الحاكمةن فالمجتمع یغلب علیه االنتماء 

على األقل على صعید " االنتماء الثقافي الغربي"المحلي، في حین أن السلطة السیاسیة یغلب علیها 

غربة "ممارسة، وكذلك فإن هذا التباعد أو التعارض ما بین الطرفین ثقافیًا وأیدیولوجیًا تبعه السلوك وال

للدولة، والنظام السیاسي یسیر في " باإلرادة السیاسیة المستقلة والحرة"، فالمجتمع یرغب "سیاسیة

الثقافیة األیدیولوجیة  "الغربة"وهذه . للقوى العظمى في فترة الحرب الباردة وما بعدها" التبعیة"سیاسیات 

فشل السلطة السیاسیة الحاكمة في الدول "والسیاسیة تتوافق مع حالة اإلحباط المجتمعي العام من 

القضاء على الفقر  ،تحقیق التنمیة الشاملة، توفیر الحریات(في إدارة قضایا الوطن المحلیة " النامیة

 ).إلخ.. والبطالة

قادرة على تحصیل شرعیتها من المجتمع لذا تلجأ إلى " الدولة" لم تعد" الغربة والفشل"ونتیجة هذه 

 .)2(القوة المادیة المجردة، وهو ما یدفع إلى نزاعات بینها وبین الحركات المعارضة الداخلیة المسلحة

  :)3(وقد حاولت الدول اإلفریقیة األخذ بحلول متنوعة لهذه القضیة، تراوحت بین ثالث حلول

الذي تم تطبیقه في معظم الدول اإلفریقیة، ویقوم على محأو : ب الطائفيأولها أسلوب االستیعا -

لة استیعاب الجماعات االضعف من جانب الجماعة األقوى الحاكمة، حتى لوتطلب ذلك استخدام 

  . العنف

التي تنطوي على تطبیق سیاسة العزل : أما األسلوب الثاني، فقد فتمثل في سیاسة االستبعاد -

الجماعات اإلثنیة في الدولة على ان یسري هذا العزل فیما بین كافة المستویات  العنصري بین مختلف

  . االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة واإلقلیمیة

ویعني إعطاء الجماعات اإلثنیة : ویتمثل األسلوب الثالث في أسلوب االندماج الوظیفي -

إلى منحها الحكم الذاتي للتصرف في المختلفة داخل الدولة حریة التعبیر والممارسة، بدرجة قد تصل 

  .شؤونها المحلیة

                                                 
 .سامي الخزندار، مرجع سابق - 1
  المرجع نفسه - 2
 ، دار الثقافةأزمة قارة، دراسة في العالقة بین أزمات التنمیة الداخلیة والسلوك الدولي في القارة االفریقیة :مصطفى علوي - 3

 .50 – 45، ص ص 1986للطباعة والنشر، القاهرة، 
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وقد أخفقت السیاستان األولى والثانیة إخفاقا ذریعا في تحقیق االندماج الوطني في الدول اإلفریقیة 

المعنیة، بل أنها ولدت روح المقاومة لدى الجماعات اإلثنیة المضطهدة، حیث انطوت السیاسات 

المتبنیة لسیاستي االستیعاب واالستبعاد على إعالء معاییر الوالء  المتبعة من جانب النظم الحاكمة

القبلى عند رسم سیاسات التوزیع بهدف خدمة مصالح الجماعة اإلثنیة األقوى وٕاعطائها تمیزا ملموسا 

. في تلك السیاسات، مع تهمیش مشاركة الجماعات األخرى وٕاعطائها نصیبا ضئیال في عملیة التوزیع

كانت سیاسات التوزیع والمشاركة المتبعة في ظل هاتین الحالتین محكومة بمنطق وبالتالي؛ فقد 

التعصب المركزي القائم على التركیز الشدید لالستثمارات الحكومیة في المناطق التي تعیش فیها 

  .)1(الجماعة اإلثنیة، التي تنتمي إلیها القیادة الحاكمة دون غیرها من مناطق وأقالیم الدولة

سبة ألسلوب االندماج الوظیفي، فقد ركز على تنفیذ سیاسة تقاسم السلطة على أسس إثنیة، أما بالن

وقد اعتمدت هذه السیاسة من . باعتبارها أداة هامة لخفض الصراعات الداخلیة، وبوصفها مبدأ للحكم

 : )2(الناحیة النظریة على أربع خصائص لتقاسم السلطة، وهي

 لین لجمیع الجماعات اإلثنیة الهامةتقاسم السلطة التنفیذیة بین ممث. 

 حكم ذاتي داخلي معقول للجماعات اإلثنیة التي ترغب في ذلك . 

 تمثیل تناسبي وتخصیص تناسبي لمناصب الخدمة المدنیة واألموال العامة . 

 وجود إمكانیة لتنفیذ عملیات تصویت خاصة باألقلیات في القضایا الحیویة.  

ثنیة في العدید من المظاهر، ومن أبرزها وجود فجوة واسعة بین وقد انعكست مسأوئ السیاسات اإل

  .ما تنص علیه الدساتیر والمواثیق اإلفریقیة وبین الممارسات الحكومیة القائمة على أرض الواقع

تتصل العوامل البنیویة السیاسیة بصمیم هیكل وبنیة : البنیة السیاسیة للدولة في إفریقیا - 2

أتها، تكوینها التاریخي، وهیكل نظام الحكم فیها، كما تتعلق بالتفاعالت الدولة، والمتعلقة بظروف نش

وتلعب هذه العوامل دورا محوریا في تسییر . الجوهریة والقضایا الكبرى في الدولة كالهویة واالنتماء

 .)3(حركة التفاعالت السیاسیة في المجتمع

وعة من االعتبارات التاریخیة كان تطور نظم الحكم اإلفریقیة محكوما إلى حد كبیر بمجملقد 

  :والمجتمعیة واألیدیولوجیة، ویمكن تصنیف هذه المتغیرات إلى ثالث مجموعات رئیسیة

  .أولها میراث الخبرة التاریخیة في فترتي االستعمار وما قبل االستعمار -

                                                 
، مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد الرابع عشر، العدد الرابع، أزمة عدم االندماج في الدول النامیة: جالل عبد اهللا معوض - 1

 .70، ص 1986الكویت، 
2  - Bayo Adekanye, Power-Sharing In Mult-Ethnic Political Systems, Security Dialogue, Vol 

29, N°1, London , 1998, P 26, website ; 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967010698029001003  
 .106مرجع سبق ذكره، ص ، أحمد ابراهیم محمود - 3
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  .ثانیها التحدیات السیاسیة واالقتصادیة لفترة ما بعد االستقالل -

  .لوجیة للقادة األفارقة في فترة ما بعد االستقاللثالثها الخیارات األیدیو  -

وقد دفعت جملة هذه االعتبارات نحو االبتعاد عن مبدأ التعددیة السیاسیة، واتباع سیاسة تسلطیة  

تقوم على احتكار السلطة السیاسیة من جانب فئة محدودة سواء كانت جماعة إثنیة أو نخبة عسكریة 

  .)1(أو غیر ذلك

هلیة ارتباطا وثیقا بالسیاق التاریخي لنشأة الدولة الحدیثة في القارة اإلفریقیة، ترتبط الحروب األ

نتاجا لإلشكاالت واألزمات التي  -في جوهرها-وتنبع أهمیة هذا الجانب من كون الحروب األهلیة 

 أحاطت بعملیة بناء الدولة القومیة الحدیثة، فقد كانت هذه النشأة مبسترة واصطناعیة، وجرت أساسا

  .على أیدي االستعمار الذي قام ببناء هذه الوحدات السیاسیة وفقا الحتیاجاته االستعماریة

كما أن التجربة االستعماریة تسببت في العدید من التشوهات الهیكلیة في بنیة المجتمعات 

  .)2(لاإلفریقیة، وهو ما كان مصدرا للعدید من المشاكل والصراعات الداخلیة في مرحلة ما بعد االستقال

فمعظم المشكالت نبعت من أن االستعمار قام بتقسیم القارة اإلفریقیة إلى مستعمرات عشوائیة ال 

تراعي األوضاع السكانیة المختلفة، وتدخلت اإلدارة االستعماریة في هذا اإلطار إلعادة تشكیل ورسم 

ء كان ذلك متعلقا برسم تحقیق أهدافها، سوا أجلالعالقات االجتماعیة المختلفة وعالقات االنتاج من 

حدود الكیانات السیاسیة اإلفریقیة الجدیدة أو بالعالقات بین اإلدارة االستعماریة والجماعات اإلثنیة 

المختلفة، أو في التحكم في إیقاع العالقات بین النخب الحدیثة والنخب التقلیدیة في المجتمعات 

  .النفوذ حول المناطق الساحلیة ، وهي عملیة كانت تهدف رسم زوایا وخطوط)3(اإلفریقیة

وقد أدى التخطیط العشوائي للحدود إلى فصل الجماعات الثقافیة واإلثنیة عن بعضها البعض، 

وبالتالي الحدود السیاسیة بین الدول اإلفریقیة كانت انعكاسا عملیا للعالقات بین القوى األو روبیة، دون 

یة، وهي نقطة االنطالق األولى في غرس بذور األخذ في االعتبار االنقسامات المجتمعیة االثن

  .الصراعات الداخلیة في العدید من الدول اإلفریقیة، وعدم االندماج الوطني، كمقدمة للحروب األهلیة

أضف إلى ذلك، أن االستعمار عمل بقوة على تغییر التركیب الطبقي واالجتماعي في 

فقد سعى إلى تحویل . ات االجتماعیة القائمةالمستعمرات اإلفریقیة بصورة أدت إلى تعزیز التمایز 

وعلى الرغم من أن األفارقة لم یكونوا في . التمایزات اإلثنیة إلى تقسیمات طبقیة في المستعمرات

األصل طبقة واحدة، إال أن قوى التغییر االستعماري أدت إلى تغییر البنیة الطبقیة التي كانت قائمة 

هیكل االجتماعي في الكیانات اإلفریقیة خالل فترة ما قبل واستحدثت طبقات جدیدة، حیث كان ال

                                                 
مركز دراسات المستقبل األفریقى، سلسلة دراسات أفریقیة،  :قضایا فى النظم السیاسیة األفریقیةبد الرحمن حسن، دحمدى ع -  1

 .60-59ص .، ص1998القاهرة، 
 .111مصطفى علوي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .108-107مرجع سبق ذكره، ص ص، أحمد ابراهیم محمود - 3
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االستعمار یتیح سبال متعددة لألفراد لالرتقاء في السلم االجتماعي من خالل االنجاز الشخصي، غیر 

أن ذلك الهیكل یعطي أهمیة مبالغ فیها للمیالد والنسب، وهو ما تسبب خالل تلك الفترة في جعل 

  .الهامة في المجتمع متوارثة في بعض العائالتالمناصب السیاسیة والمهن 

هذه التطورات خلقت نوعا من الفجوة المزمنة بین القیادات التقلیدیة والقیادات الحدیثة في تلك 

المجتمعات، وساهمت إلى حد كبیر في فترة ما بعد االستقالل في تعمیق الصراعات الداخلیة في 

الصراعات في القارة اإلفریقیة في الفترات الالحقة، المجتمع، وهو ما بدا واضحا في الكثیر من 

والمالحظ أن المشاعر واالنتماءات اإلثنیة تتداخل بقوة مع ثقافات سیاسیة تقلیدیة ومعتقدات روحیة 

  .)1(بدائیة، وهو ما مثل عامال هاما نحو تأجیج الحروب األهلیة

ز على قبول الحدود السیاسیة الموروثة إن االتجاه الذي ساد بین الدول اإلفریقیة بعد االستقالل رك

من االستعمار، والكیانات السیاسیة التي أقامها، وجرى النص في میثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة على 

  . مبدأ قدسیة الحدود

فعلى الرغم من االجماع الكامل على أن النشأة الصناعیة للدولة في إفریقیا، والترسیم العشوائي 

رة، تجاهلت أوضاع التجمعات اإلثنیة واالجتماعیة المحلیة، وأدت إلى تهمیش عدد للحدود بین دول القا

كبیر من الدول من الناحیة االقتصادیة، إال أن القادة األفارقة بعد االستقالل كانوا مقتنعین أن أي 

. تغیرات حدودیة واسعة في الحدود الموروثة عن االستعمار سوف تؤدي إلى نشوب فوضى عارمة

فة إلى أن كثیرا من المستعمرات هي في الواقع كیانات حبیسة ال تملك سواحل على البحار أو باإلضا

  .المحیطات

توسیع سلطاتها  أجلوفي الوقت نفسه، فإن معظم القوى االستعاریة لم تبذل جهدا حقیقیا من  

لفائدة اإلداریة إلى جمیع أراضي اإلقلیم، بل كانت تقتصر على العاصمة، وعلى المناطق ذات ا

االقتصادیة واإلستراتیجیة لها، وبالتالي فإن الدول اإلفریقیة نشأت منذ البدایة كدول ناقصة السیادة، 

وبالذات في مجال السیطرة على كافة أراضي الدولة وعدم القدرة على مد الوجود اإلداري للدولة إلى 

  .)2(جمیع األرجاء

احدة دفعت حكومات ما بعد االستقالل إلى التحیز هذه االنقسامات اإلثنیة الحادة داخل الدولة الو 

لصالح الجماعات اإلثنیة التي تنتمي إلیها، وعملت على تمییز جماعتها اإلثنیة في سیاسات المشاركة 

السیاسیة والتوزیع، وهو ما كان بدوره عامال هاما نحو انفجار ظاهرة الحرب األهلیة، أما فیما یتعلق 

ل في غیاب العدالة التوزیعیة للسلع والخدمات المنظورة وغیر المنظورة، فضال بأزمة التوزیع، فإنها تتمث

                                                 
 .62، ص المرجع نفسه - 1

2  - Jeffrey Herbst, Challenges to Africas Boundaries in the New World Onder, Journal of 

International Affairs, New York: School of laternusiondl and, Public Affairs, Colombia University, 

Vol. 46, No. 1, Summer 1992,pp 20,21. 
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عن المكانة والمناصب السیاسیة والمراكز اإلداریة، وكل ماله قیمة بین المواطنین داخل الدولة وبین 

  .)1(أقالیم هذه الدولة

حاتها؛ یزداد صعوبة فعدم قدرة النظام على التّنسیق بین المجموعات والتقریب بین مصالحها وطمو 

بوجود األحقاد التاریخیة، بما یعبر عنه بأزمة المشاركة وأزمة التوزیع التي تتكرس في ظل أزمة الهویة 

حتّى أّن النظام السیاسي . من جهة أخرى یؤّشر على احتمال نشوب النزاع )*(من جهة وأزمة التغلغل

ه الجماعات كبش فداء فیفّجر بذلك قد یلجأ أحیانا وعندما یتعرض للتهدید إلى جعل إحدى هذ

 .)2(التناقضات ویعّجل باندالع النزاعات الداخلیة

من جهة أخرى؛ أثرت الظروف السیاسیة واالجتماعیة تأثیرا كبیرا على شكل وطبیعة التجربة 

وعلى هذا األساس؛ برزت أربعة انواع من األحزاب السیاسیة في . الدیمقراطیة والحزبیة في إفریقیا

  :)3(یا خالل فترة بدء التجربة الحزبیة أثناء الفترة اإلستعماریة، وتتمثل فيإفریق

المدعومة من اإلدارة االستعماریة، وهي األحزاب التي شجعتها القوى : أحزاب النخبة - 

اإلستعماریة في بادئ األمر، واعتمدت أساسا على العدید من أفراد الطبقة المثقفة التي تربت في 

االستعماریة، واعتمدت على تأییدها، وأیضا على تأیید الزعماء التقلیدیین الموالیین مؤسسات اإلدارة 

  .للسلطة االستعماریة

وهي األحزاب التي تألفت في األصل من الحركات الوطنیة التي تكافح ضد : األحزاب الوطنیة - 

تتحول إلى وكانت في األصل جمعیات ثقافیة واجتماعیة، واستطاعت ان . االستعمار األو روبي

أحزاب سیاسیة في ظل اإلصالحات الدستوریة التي اضطر االستعمار إلى إدخالها في فترة ما بعد 

  .الحرب العالمیة الثانیة

وبالذات : األحزاب السیاسیة التي نشأت نتیجة للصراعات واالنشقاقات داخل األحزاب الوطنیة - 

  .ي االنتخابات األولى سعیا إلى السلطةبسبب الخالف حول القضایا الوطنیة أو بسبب المنافسة ف

والتي نشأت في أقالیم جغرافیة معینة داخل المستعمرة، وكانت تمثل : األحزاب القبلیة واإلقلیمیة - 

التعبیر المؤسسي والحزبي عن جماعة إثنیة معینة، وتتولى الدفاع عن مصالحها، والنهو ض بأعباء 

  .الحكم المحلي في مناطق إقامتها

                                                 
1  - Jeffrey Herbst, Responding to State Failure in Africa, International Security, Vol. 21, No. 3, 

Winter 1996/1997, p.p. 121 - 123. 
تشیر أزمة التغلغل إلى عدم قدرة النظام على التغلغل والوصول إلى جمیع المناطق في إقلیمه فهناك مناطق ینعدم فیها وجود  *

التي تشیر الى مدى تمدد السلطة السیاسیة وانتشارها  مخزنیةالدولة الوهي عكس  بالد السیبةالدولة ویضعف أثرها وتسمى 

 .الجغرافي
 .الخزندار، األبعاد الدولیة للصراع الداخلي، مرجع سابق- 2
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أن تساعد االحزاب السیاسیة في تحقیق االهداف المجتمعیة الكبرى، مثل اإلسهام في  وبدال من

عملیة بناء الدولة وتحقیق التنمیة، فانها كانت وسیلة للتعبیر عن المصالح الضیقة للنخبة الحاكمة 

التالي، وب. ولجماعات إثنیة معینة، مما أدى إلى تعمیق أزمة عدم االندماج الوطني في الدول اإلفریقیة

فقد تأثرت هذه . فإن األحزاب السیاسیة في إفریقیا قامت بأدوار سلبیة، على عكس المقصود منها

األحزاب بمناخ ومتغیرات البیئة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة في الدول اإلفریقیة، فألقت هذه 

علیتها وجعلتها أداة لتأجیج المتغیرات بظاللها على تطور الظاهرة الحزبیة في تلك الدول، وقللت من فا

الصراعات الداخلیة، األمر الذي أدى بدوره إلى تعقید األوضاع االجتماعیة والسیاسیة، بدال من ان 

  .)1(تسهم األحزاب في تحسین تلك األوضاع

فقد كان الحزب الواحد یعبر في الواقع عن مصالح أفراد معینین أو نخبة معینة أو جماعة إثنیة 

لذلك كانت المناصب السیاسیة والثروات والحراك االجتماعي . ن مصالح األمة كلهامعینة، ولیس ع

من نصیب األفراد والجماعات المهیمنة داخل الحزب على حساب اآلخرین، مما زاد من درجة السخط 

وقد بدا ذلك واضحا بصفة خاصة في الدول التي اتسم نظام . الجماهیري ووضع بذور الحروب األهلیة

واحد فیها بالنمط االستبعادي القائم على حرمان قوى اجتماعیة معینة من حق ممارسة النشاط الحزب ال

  .)2(السیاسي

ویشیر ما سبق إلى أن المحك الرئیسي لنجاح أو فشل النظام الحزبي ال یتمثل في طبیعة هذا 

فعلى الرغم . تهاالنظام تعددي أو الالتعددي فحسب؛ ولكنه یتمثل أیضا في طبیعة الممارسة الحزبیة ذا

من أن اخفاقات نظام الحزب الواحد في إفریقیا تظل أكثر فداحة بكثیر بالمقارنة مع التعددیة الحزبیة، 

إال أن التعددیة الحزبیة بدورها تجابه مشكالت عدیدة عند التطبیق، أبرزها أن االنتماءات والروابط 

أن ممارسة الحكومات المنتخبة یطغى علیها  اإلثنیة تظل أقوى بكثیر من االنتماء الحزبي العام، كما

في الكثیر من األحیان روح التحیز والمحاباة للجماعة اإلثنیة، التي یمثلها الحزب الفائز في 

  . االنتخابات

ومن ثم فإن اإلشكالیة الرئیسیة التي تجابه الممارسة الحزبیة، بغض النظر عن نوع النظام 

عاد السیاسي، ولوبصورة جزئیة، وتضییق نظام المشاركة السیاسي، تتمثل في غلبة روح االستب

ومن شأن هذه اإلشكالیات أن تؤدي . السیاسیة، والتحیز في توزیع موارد الدولة المادیة وغیر المادیة

إلى تفاقم الصراع الداخلي في أي دولة، أیا كان نظامها الحزبي، ولكن تظل المیزة النسبیة للنظام 

                                                 
 -125، ص ص 1977ة، القاهرة، ، مكتبة األنجلو مصرینظام الحزب الواحد بین النظریة والتطبیقحوریة توفیق مجاهد،  - 1
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یكون أكثر قدرة على تصحیح االخطاء ومعالجة المشكالت بالمقارنة مع نظام الحزبي التعددي انه قد 

  .)1(الحزب الواحد

تعاني القارة اإلفریقیة من تخلف واضح في كافة المجاالت المجتمعیة : البنیة االقتصادیة -1

عموما وفي المجال االقتصادي خصوصا، وتبدو خصائص التخلف االقتصادي في إفریقیا واضحة في 

تدني معدل النمو السنوي، وتفاقم الدیون، وتدهور االنتاج القطاعي في : من المؤشرات، مثل العدید

مجاالت الزراعة والصناعة التحویلیة، وتدني متوسطات دخول األفراد، وضعف مستوى التعلیم والرعایة 

في االنتاج  الصحیة واالجتماعیة، وضعف البنیة األساسیة، والضآلة الشدیدة في اإلسهام القاري العام

  .)2(وقد حققت دول القارة اإلفریقیة معدالت سلبیة للغایة في جمیع هذه المؤشرات. العالمي

فحسب مایكل براون فإن األزمات االقتصادیة على أنواعها تتبعها توترات إجتماعیة متعددة،   

ناقضات ویعّجل فالضعف اإلقتصادي یفتح األبواب أمام التدخالت الخارجیة بما من شأنه أن یغذي الت

والضعف الهیكلي والمالي للدولة، وافتقارها لإلمكانیات التي تمّكنها من . باندالع النزاعات الداخلیة

مواجهة مشكالتها اإلقتصادیة وتناقضاتها الداخلیة مؤشر على قرب انفجارها وازدیاد احتماالت نشوب 

موجودة، لكن ال توجد عدالة في توزیعها ، وقد یكون العكس حیث الثروات واألموال )3(النزاعات داخلها

واستغاللها ففي سیرالیون، أنغوال، الكونغو الدیمقراطیة ونجیریا كان أحد األسباب المهمة للنزاع هو 

سعي كل طرف لإلستیالء على مناجم الماس في البالد؛ فالسیطرة على هذه المناجم توّفر مصدرا 

  .ات قوة یمكن توظیفها قي شراء األسلحة وتمویل الحروبللقوة، السطوة والرفاهیة، كما تمنح إمكانی

ومثلما تمثل المواد الطبیعیة دافعا للتناحر المحلي فإّن بریقها أیضا یجذب العیون األجنبیة  

الطامعة؛ فالتدخل األمریكي في القارة األفریقیة مدفوع بهدف الحصول على الثروات خاصة الذهب 

، وٕانشاء بنیة أساسیة في المنطقة *روع القرن اإلفریقي الكبیروالماس؛ ویتجلّى ذلك من خالل مش

ومن القارة اإلفریقیة إلى اآلسیویة ومنطقة البلقان تحدیدا . )4(لمصلحة شركات التعدین والنفط األمریكیة

التي تنطوي على صور من النزاعات اإلثنیة والمنافسات اإلقلیمیة فالبلقان األوراسي هو حتما أكثر 

فه جائزة إقتصادیة محتملة إذ یوجد به تركیز كبیر من الغاز الطبیعي واإلحتیاطات النفطیة أهمیة بوص

  .)5(باإلضافة إلى معادن ثمینة بما فیها الذهب

                                                 
 .135 -125حوریة توفیق مجاهد، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
 .163مرجع سبق ذكره، ص ، احمد ابراهیم محمود - 2
 .الخزندار، األبعاد الدولیة للصراع الداخلي،مرجع سابق - 3
 .الدیمقراطیة، السودان، ایثیوبیا، ایرنیریا، والصومالأو غندا، رواندا، بورندي، الكونغو : یضم كل من *
  م، الموقع2003-09-05الصادرة بتاریخ . 642، العدد جریدة البیانعوامل داخلیة وخارجیة وراء تفجر حروب افریقیا،  - 4

 www.ALBAYAN.co.AE /albayan/SEYASE/2003/ISSUE642.HTM 
 .الخزندار، مرجع سابق - 5
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وبالتالي فقد مثّلت وتمّثل النزاعات الداخلیة في أحد جوانبها صراعا على الثروة والمكاسب 

ثالث دول على األقل من الدول الرئیسیة المنتجة اإلقتصادیة؛ فلیس من قبیل المصادفة أن تنخرط 

فبریق الذهب األصفر  للماس في إفریقیا في حروب طاحنة سواء على نحو مباشر أو غیر مباشر،

  .)1(یغطي لون الدم األحمر

كما أن التخلف االقتصادي یمكن أن یتحول إلى سبب للحروب األهلیة تحت تأثیر العدید من    

ت االقتصادیة الحادة، وسیاسات التمییز االقتصادي، واستغالل التنمیة المشكال: العوامل، وهي

فالمشكالت االقتصادیة یمكن أن تنجم بسبب تخلف الهیاكل االقتصادیة، وهو . االقتصادیة والتحدیث

ما قد یؤدي إلى بروز مشكالت البطالة والتضخم والمنافسة على الموارد، وبالذات على األرض، مما 

في نشوء توترات اجتماعیة، وتساعد على تهیئة التربة للصراعات الداخلیة والحروب یتسبب بدوره 

  .)2(األهلیة

أضف إلى ذلك، أن سیاسات التمییز االقتصادي یمكن أن تسبب مشاعر سخط ومرارة ومستویات 

وتتعدد أشكال التمییز االقتصادي، مثل الفرص االقتصادیة . من اإلحباط، مما قد یؤدي إلى العنف

یر المتكافئة وعدم المسأواة في الحصول على الموارد، مثل األرض ورأس المال، واالختالفات غ

  . )3(الضخمة في مستویات المعیشة

فقد انحازت خطط التنمیة االقتصادیة في أغلب الدول اإلفریقیة لصالح الجماعات اإلثنیة التي 

النخب الحاكمة فسادا هائال في تلك الدول ینتمي إلیها الرئیس أو النظام الحاكم، كما مارس الرؤساء و 

بصورة أضرت تماما بخطط التنمیة االقتصادیة، وأدت في الكثیر من الحاالت إلى تولید آثار سلبیة 

  .حادة بصفة خاصة على مسار التوزیع واالندماج القومي

  :العوامل السیاقیة للنزاعات في افریقیا: ثانیا

 -الجماعات ااإلثنیة -ندالعه إلى قادة یحرضون الجمهورإذ یحتاج النزاع ال: الزعامة السیئة -1

وبغض النظر عن ". الزعامة السیئة"بـ " براون"ویلعبون دور العامل المحفز على النزاع؛ والذین یسمیهم 

هذا الوصف فإن هؤالء یحضون بمشروعیة عالیة لدى جماعاتهم إذ یجمعون بین الشخصیة 

 ."Complex- Myth- SymboL"(4)الكاریزمیة، ومركب األسطورة الرمز

                                                 
 . المرجع نفسه - 1

2  - Simon E. Brown, op-Cit, P 19. 
3  - Idem. 
4 -Murray Edelman, Conflict and Cooperation in Multi-Ethnic States: Institutional Incentives, 

Myths and Counter-Balancing,Brian Shoup, Routledge, 8 août 2007, p32 website: 

http://www.e-ccessories.com/conflict-and-cooperation-in-multi-ethnic-states-institutional-

incentives-myths.pdf  
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فإذا كانت مقاربة التعبئة الجماهیریة تعالج أدوار الّزعامة وتفّسر عملیة تعبئة الجماهیر اإلثنیة  

قوة - إلخ ...عن طریق الخطاب، وسائل اإلعالم" Leader -الزعیم"وجعلها تلتف حول شخص واحد 

سیر أسباب انقیاد هذه الجماعات وراء هذه ؛ فإن المقاربة السیكولوجیة اإلجتماعیة تسعى لتف-ناعمة

نظریة السیاسات "الزعامات فلماذا تنساق الجماعات وراء قیادات ترید العنف؟ إجابة واحدة تقدمها لنا 

  . (1)التي تأسس ألساطیر الجماعات وخوفهم الدائم" Symbolic Politics Theoryالرمزیة 

ر الجماعات األخرى في صورة العدو بالشكل فتاریخ الجماعات وهوایاتها قائم على رموز تصوّ 

الذي یجعل أعضاء الجماعات مّیالة ألن تصبح عدائیة، وهي بهذا المعنى تتقاطع مع المقاربة 

الوسائلیة اإلفتعالیة حیث تصبح الجماعات وسیلة بید الزعامات تحّركها وفق رغباتها لتحقیق 

  .مصالحها

ت الداخلیة باستقطاب اثني حاد داخل الدولة غیر أنه عادة ما تبدأ النزاعا: الجوار السیئ – 2

یمكن للدول الجارة أن تتدخل فیها أو تقوم بافتعالها أصال، وقد یستّمر تورطها لدرجة تصبح فیها طرفا 

القرب الجغرافي، : وتتأّسس صفة الجوار على عاملین. مباشرا لیأخد النزاع شكل نزاع داخلي ُمَدوَّل

  .االثنین معاالقرب السیكولوجي أو 

كإحدى العناصر األساسیة  Brownالتي جاء بها  Bad Neighboringإن ظاهرة الجوار السیئ 

في اإلتیولوجیا التي تقف وراء انتشار تغذیة التوترات والصدمات اإلثنیة، تعتبر أحد المتغیرات الحاسمة 

مفاوضات بناءة لفض  التي ینبغي لألطراف الثالثة التركیز علیها سواء بإشراك دول الجوار في

النزاعات اإلثنیة الداخلیة وعدم إغفال الدور اإلیجابي الذي یمكن أن تقوم به في حالة استثمار 

إمكانیاتها، أو حتى بمجرد تحیید اآلثار السلبیة المترتبة عن مجاراتها للدولة المستهدفة بالتدخل عن 

  .(2) طریق ممارسة ضغوط أو فرض عقوبات على الجیران السیئین

وهي التي تملك روابط عرقیة مع :  -  المسافة السیكولوجیة – Kin Stateدول القربى  -  

  .إحدى الجماعات اإلثنیة المتنازعة حیث تمتد سیاسات هذه الدول إلى جماعاتها في أي منطقة

                                                 
1 - Stuart J Kaufman,Ethnic conflict, Security studies: An introduction, Routledge, Newyork 

2008,p207. Website: 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2017/BSS405/um/Columba_Peoples__Nick_Vaughan-Williams-

Critical_Security_Studies__An_Introduction-Routledge__2010_-__1-88_.pdf  
فحص افتراضات وٕاسهامات المداخل النظریة المنتمیة لنمط التحلیل : تدخل الطرف الثالث في النزاعات الدولیة عادل زقاع،  -  2

  .2015/ 7/ 2:، تم تصفح الموقع یوم ساتي والبنائيالعقالني المؤس

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html  
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وهذه الدول ال تملك روابط عرقیة ولكّنها تملك جوار  :-المسافة الجغرافیة - الدول الجارة - 

  .في مع إحدى الجماعات اإلثنیة المتنازعةجغرا

قد یحدث أن تجمع الدول الجارة بین جوار المسافة الجغرافیة والمسافة السیكولوجیة وهي  

  .األخطر؛ فالتحّرك السیكولوجي یصاحبه تحرك میداني كنتیجة للقرب الجغرافي

تعملة في ذلك اإلثنیة یمكن لهاته الدول أن تقوم بافتعال النزاع اإلثني لتحقیق مصالحها مس 

في تأكیدها على أّن الدول هي الفاعل في النزاع  "المقاربة الوسائلیة"وهو ما تقول به " وسیلة"كـ

: أنّ " "Buzanاإلثني، وأّن اإلثنیات ال یمكنها أن تمّثل إال عامال تابعا عرضة للتأثیر؛ إذ یقول 

م الجماعة العرقیة فهي ال تتحرك بذاتها وٕانما النزاع العرقي أسطورة إستراتیجیة في ید نخب تتكلم باس«

، وتعتبر القارة اإلفریقیة مثاال حیا للعدید من النزاعات »عن طریق الفواعل سواء الداخلیة أو الخارجیة

التي شهدت تدخال لدول القربى حیث تتحالف دول الجوار سواء مع الحركة اإلنفصالیة التي تربطها 

أو مع النظام السیاسي  -صال غالبا ما تشمل في دالالتها فكرة اإلنضمامفكرة اإلنف -بها روابط إثنیة

  . الدیمقراطیة رواندا، والكونغو ،ومثال ذلك ما حدث في لیبریا، سیرالیون، غینیا، بیسأو

  : دور القوى الدولیة في الحروب األهلیة اإلفریقیة - 3 

اإلفریقیة، بما یتوافق مع طبیعة المصالح تبنت القوى الدولیة المختلفة سیاسات متباینة تجاه القارة 

والتطلعات التي تحرك سیاسة كل قوة منها تجاه القارة اإلفریقیة وكذلك بما یتناسب مع التحدیات 

  .والتهدیدات التي تجابهها تلك القوة في القارة اإلفریقیة

العظمى والكبرى  ولم تقتصر التدخالت الخارجیة في الحروب األهلیة اإلفریقیة على القوى الدولیة

من خارج إفریقیا، ولكن كثیرا ما تدخلت قوى إقلیمیة أو دول افریقیة مجأو رة في الحروب األهلیة 

  . اإلفریقیة

  :)1(ویأخذ التدخل الخارجي في النزاعات الداخلیة عدة أشكال أهمها
یقیة وقد شهدت جمیع الحروب األهلیة اإلفر : التدخل من خالل الدعم التسلیحي واالقتصادي -

حیث حصلت النظم الحاكمة وجماعات المعارضة على الدعم  هذا الشكل من التدخل الخارجي،

ففي معظم . تعزیز قدرتها على الصمود في الحرب األهلیة أجلالتسلیحي واالقتصادي الخارجي من 

كما ان  دول القارة اإلفریقیة، تتسم القوات المسلحة بقلة العدد وضعف التسلیح وتدني مستوى التدریب،

النظم الحاكمة ال تستطیع ان تفرض سیطرتها على معظم أراضي الدولة، مما یجعل نظم الحكم عاجزة 

عن إدارة صراع داخلي طویل، األمر الذي یدفعها إلى السعي للحصول على السالح والدعم 

ة وبالمثل، فان جماعات المعارضة تسعى إلى بناء قدر . االقتصادي من الدول األخرى الصدیقة

                                                 
  .204-200مرجع سبق ذكره، ص ص ، احمد ابراهیم محمود - 1
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مواجهة القوات الحكومیة أو جماعات  أجلعسكریة كافیة من خالل االعتماد على الدعم الخارجي من 

  ) 1(.المعارضة

وفي هذا الشكل، شهدت بعض الحروب األهلیة اإلفریقیة : التدخل الخارجي العسكري المباشر -

طراف المتصارعة، تدخال مباشرا من جانب القوى اإلقلیمیة أو الدولیة إلى جانب طرف محدد من األ

حیث وجدت هذه القوى ان السبیل الوحید لضمان مصالحها وللتحكم في مسار القتال یتمثل في التدخل 

  .المباشر

وهو نوع من التدخل قد تقوم به منظمات إقلیمیة مثل : التدخل الخارجي ألغراض حفظ السالم -

دولیة كاألمم المتحدة، أو دول األیكواس، أو منظمات –منظمة السوق المشتركة لدول غرب إفریقیا 

كبرى مثل الوالیات المتحدة وفرنسا نیابة عن األمم المتحدة لحین استكمال عملیة تشكیل قوات األمم 

المتحدة التي سوف تقوم بالتدخل في الدولة التي تشهد حربا أهلیة، وحمایة المدنیین ووقف تدفقات 

األجنبیة إلى المدنیین المتضررین في مناطق  الالجئین إلى الدول المجأو رة وٕایصال المساعدات

 .القتال

  أسالیب مستحدثة بأهداف جدیدة: إدارة نزاعات ما بعد الحرب الباردة: المطلب الثالث

م أخذت األمم المتحدة على عاتقها مسؤولیة حفظ السلم واألمن الدولیین، 1945منذ إنشائها عام  

مستجداتها، حیث عرفت األمم المتحدة جیلین من وهو هدف سامي خضع لتأثیر الظروف الدولیة و 

  :الجیل األول قبل نهایة الحرب الباردة والثاني لعملیات السالم بعد نهایتها: العملیات األممیة

مورس خالل فترة الحرب الباردة، واقتصرت عملیاته على : الجیل األول للعملیات األممیة - 

 وفي هذا السیاق یؤكد. سمح للمفاوضات أن تأخذ مجراهاتهدئة وتخفیف التوتر في بیئة النزاع بما ی

Paul Francis Diehl(2)  على وجود قاعدتین لتقییم عملیات حفظ السالم التقلیدیة إّما الوقایة من

  .- المادة األولى من المیثاق األممي - حدوث نزاع مسلح، وٕاّما المساعدة على التحكم فیه

ساهمت في تعلیق النزاعات أكثر منها في تسویتها؛ إذ كانت  لذا فإّن أغلب عملیات هذه الفترة قد 

  . (3)تعمل على إعادة الوضع العام إلى ما كان علیه

- فإن نجاح عملیات حفظ السالم التقلیدیة ال یعود للعملیات نفسها Biegeois Michelوحسب 

  .(1)رادة األطراف المعنیةبقدر ما یعود للدعم السیاسي للقوتین العظیمتین وإ  - تأتي في المرتبة الثانیة

                                                 
  .196المرجع نفسه، ص  - 1

2 - Paul Francis Diehl, Joseph Lepgold, Regional conflict management, Rowman & Littlefield, 

2003, p58 
3  - Oliver Richmond, The limits of UN multidimensionale peace operations,United nation and 

the human security.Palgrave,Newyork, 2001, p34, website: 

https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781403900975_3  
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دفعت تغیرات طبیعة النزاعات والتهدیدات في مرحلة ما بعد : الجیل الثاني للعملیات األممیة -  

الحرب الباردة من جهة وعدم مالءمة األسالیب األممیة التقلیدیة من جهة أخرى، دفعت باألمم المتحدة 

كأول عملیة قبل  -م1990/  1989- نامیبیا  إلى تبني جیل ثان من العملیات األممیة تم تدشینها في

  . أن تمتد إلى مناطق نزاعیة أخرى كأنغوال، الصومال ورواندا

عملیات هذا الجیل تتمیز باستنادها إلى الفصل السابع من المیثاق األممي وتوسیع عملیات 

وقد تم إعادة توطین الالجئین، مراقبة اإلنتخابات وغیرها، : السالم لتتضمن مهمات أخرى مثل

" بطرس بطرس غالي"التفصیل في فحوى هذه العملیات في تقریر األمین العام السابق لألمم المتحدة 

م في صیغة ثمانیة 1992الصادر عام " Agenda For Peace -السالم أجلأجندة من : "الموسوم

اء السالم الدبلوماسیة الوقائیة، صنع السالم، حفظ السالم وبن"فصول تتصل اتصاال مباشر بمفهوم 

حیث أكد األمین في خطته أّن هاته المصطلحات یتصل أحدها باآلخر بصورة  ،)2("بعد انتهاء النزاع

ال تتجزأ؛ إذ ترمي الدبلوماسیة الوقائیة إلى منع نشوب المنازعات، ویلتزم صنع السالم وحفظه لوقف 

م بعد انتهاء رص بناء السلحال نجاحهما فالنزاعات وصون السلم بعد التوصل إلیه، فهما یعززان في 

النزاع األمر الذي من شأنه منع نشوب العنف من جدید، حیث ذكر بطرس غالي في أجندته أن 

  :)3(أهداف المنظمة یجب أن تكون

السعي إلى تحدید الحاالت التي قد تؤدي إلى نشوب نزاعات والعمل عن طریق الدبلوماسیة  -  

  .وب العنفالوقائیة إلى إزالة مصادر الخطر قبل نش

  .الشروع أینما تفجر نزاع في صنع السلم بهدف حل القضایا التي أدت لنشوبه -  

العمل عن طریق حفظ السالم على صون السلم مهما كان هشا حیثما أو قف القتال،  -  

  .والمساعدة على تنفید اإلتفاقیات التي یتوصل إلیها صانعوا السالم

  .مختلف مراحله وٕاعادة بناء المؤسسات والهیاكل األساسیةم في بناء السلالتأهب للمساعدة في  -  

                                                                                                                                                    
1 - Richard Garon, Maitian de la paix et diplomatie coercitive,Etudes Internationale. VOL: 35, 

N1, 2004, P192.  
  : لالطالع على النص الحرفي للوثیقة كاملة - 2

 Boutros Boutros-Ghali , Agenda for Peace:peacemaking and peace-keeping,Report of the 

Secretary-General,pursuant to the statement, adopted by the Summit Meeting of,the Security 

Council on 31 January 1992 , 17 June 1992, A/47/277 - S/24111 :http://www.un-

documents.net/a47-277.htm  
3 - Idem. 
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العجز اإلقتصادي، الجور اإلجتماعي والقهر : التصدي بالمعنى األوسع ألعمق أسباب النزاع -  

  .(1) السیاسي

ومن ثّم یتجلى بوضوح أن تقریر األمین العام قد انطلق من مفهوم شامل وواسع لألمن بوصفه  

اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، سیاسي وحتى بیئي، ولیس مقصورا فقط على  :مفهوما متعدد األبعاد

ویمكن القول أن عملیات السالم تسعى للموازنة بین الخصوصیة والعالمیة من جهة . الجوانب العسكریة

وهو ما یمكن أن نستشفه من خالل التفصیل في عملیات  )2(وبین األمن اإلنساني من جهة أخرى

  :مع تخصیص مبحثین لبناء السلم باعتباره موضوع دراستناحدى  الجیل الثاني كل على

  :Preventive Diplomacyالدبلوماسیة الوقائیة : أو ال 

ذلك العمل الرامي إلى منع نشوب : "تنأو لتها أجندة السالم بنوع من التفصیل وعرفتها بأنها   

زاعات عنیفة ووقف انتشار هذه منازعات بین األطراف ومنع تصاعد النزاعات القائمة وتحولها إلى ن

  .)3("الصراعات عند وقوعها

إذ تعتمد هذه اآللیة على استكشاف ورصد بدایات التوتر وحصر النزاع قبل مولده وتفاقمه على   

أو بشكل أدق هي التدخل في المواقف التي تنذر بتفجر النزاع حتى یمكن . نحوما حدث في مقدونیا

 –بالمصطلح الجدید بالرغم من اللمسة الجدیدة التي أضیفت علیه وهي لیست . نزع فتیله قبل تفجره

وتحقیقا لهذه الغایة :"..؛ إذ تضمنتها الفقرة األولى من المادة األولى من المیثاق األممي- منع، تكرر

" داغ هامرشولد"والتي نادى بها .." تتخذ التدابیر المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم

  .)4(عام األسبق لألمم المتحدةاألمین ال

وتشكل الدبلوماسیة الوقائیة أو الدبلوماسیة المانعة كما یسمیها بعض األكادیمیین إطارا متكامال  

  :)5(یستند إلى ثالثة أبعاد رئیسیة

                                                 
، ESS.مخاطر النظام الدولي من الدبلوماسیة الوقائیة إلى الحروب الوقائیة وتداعیاته على العالم العربيعبد اهللا تركماني،  - 1

  .78، ص 2002تونس، 
2 - Ban ki-moon, Sustaining Peace is a Shared Task and, Responsibility,The Peacebuilding 

Brief, Issue 3, June 2016 
م، 1992، اكتوبر 110، العدد مجلة السیاسة الدولیةبطرس بطرس غالي، الدبلوماسیة الوقائیة، صنع السالم وبناء السالم،  - 3

  .30ص 

Boutros Boutros-Ghali , Agenda for Peace:peacemaking and peace-keeping, Report of the 

Secretary-General ,pursuant to the statement, adopted by the Summit Meeting of,the Security 

Council on 31 January 1992 , 17 June 1992, A/47/277 - S/24111,website : http://www.un-

documents.net/a47-277.htm  
 .159ص .،م20031دار المنصورة، بغداد، ط . دراسة مستقبلیة: ، عالم ما بعد الحرب الباردةعدى صدام حسین - 4
 .302محمد أحمد عبد الفقار، مرجع سابق، ص - 5
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فهي عمل یهدف إلى منع حدوث نزاع بخلق  :-الوقایة من بروز النزاع–منع قیام النزاع  - 

  . احتماالت نشوبه بیئة مساعدة على إبعاد

وهو العمل على درء نزاع موجود من أن :  - الوقایة من انتشار النزاع -منع انتشار النزاع -  

 - جغرافیا - یصل الى مرحلة التصعید ویتحول إلى نزاع مسلح، أو الحد من انتشاره أفقیا

  .الشدة -وعمودیا

اسیة الوقائیة إلى وقایة مناطق حیث تهدف الدبلوم :- الوقایة من تكراره –منع تكرار النزاع  -  

  .نزاع سابقة من معاودة انفجار النزاع من جدید فیها

أو عن  أو كبار موظفیه، قد یمارس الدبلوماسیة الوقائیة السكرتیر العام لألمم المتحدة بنفسه، 

كما قد یمارسها مجلس األمن أو . طریق وكاالت األمم المتحدة والمتخصصة وبرامجها المتنوعة

  .عیة العامة وحتى المنظمات اإلقلیمیة بالتعاون مع األمم المتحدةالجم

فالدبلوماسیة الوقائیة وفقا للمفهوم الدولي تتطلب القیام بإجراءات محددة ترمي إلى توفیر قاعدة  

عریضة من المعلومات تكون بمثابة آلیة لإلنذار المبكر تتطلب الرد واالستجابة حیث یترتب على 

  ) 1(.وات دولیة أو إنشاء مناطق منزوعة السالحتقریرها إرسال ق

ومن ثم یتضح أن اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة یمثالن آلیتان فاعلتان في الدبلوماسیة 

  :الوقائیة

استحدثت األمم المتحدة في السنوات األخیرة شبكة قیمة من نظم اإلنذار : اإلنذار المبكر – 1 

تعزیز الترتیبات بطریقة تجمع بین المعلومات اآلتیة من هذه المصادر المبكر كنتیجة لتزاید الحاجة ل

وبین المؤشرات للوقوف على احتمال وجود خطر یهدد السلم، وتحلیل ما یمكن لألمم المتحدة أن تتخذه 

من تدابیر للتخفیف من هذا الخطر وتتطلب هذه العملیة تعاونا وثیقا بین مختلف الوكاالت 

لمتحدة ومن تّم فاإلنذار المبكر خطوة أولى قوامها توقع نشوب النزاعات بتتّبع المتخصصة في األمم ا

  :مؤّشراتها

  .الخ... اقتصادي، اجتماعي، إثني، دیني: طبیعة مصدر التهدید -  

  .الخ... تمرد، نزاع: طبیعة شكل التعبیر -  

  .احتمال االنتشار الداخلي -  

  .احتمال االنتشار الخارجي -  

  .رات المنبهة الحتمال حدوث النزاعماهیة المؤش -  

                                                 
 .303المرجع نفسه، ص  - 1
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هي الخطوة الثانیة وهي على صلة وثیقة باألولى حیث تتوقف االستجابة : االستجابة المبكرة -2 

وتبدأ هذه . المبكرة على مدى استیعاب األطراف المتدخلة لمؤشرات اإلنذار ثم تلقیها ومن ثم الرد علیها

  .)1(جراءات االقتصادیة لتنتهي بالترتیبات العسكریةاالستجابة بالوسائل الدبلوماسیة وتمر باإل

وفي هذا السیاق یمكن استعارة نموذج دافید استیون لتبسیط آلیة عمل الدبلوماسیة الوقائیة من  

إذ یمكن اعتبار مؤشرات اإلنذار المبكر بمثابة مدخالت  خالل ِمیَكاِنْزَمْي اإلنذار واالستجابة المبكرّین؛

تردها إلى بیئة  - األمم المتحدة األطراف المعنیة بالنزاع، األطراف الثالثة، –وداء تتلقاها العلبة الس

  .*)(النزاع في شكل مخرجات نسمیها االستجابة المبكرة

لسالم، صنع الدبلوماسیة الوقائیة، حفظ ا: أیا كان أسلوب تسویة نزاعات ما بعد الحرب الباردة 

د الطلب على عملیات السالم التي تقوم بها األمم المتحدة م؛ فالمالحظ هو تزایالسالم، أو بناء السل

  :)2(كنتیجة منطقیة لمجموعة من العوامل أهمها

تفاقم اآلثار الكارثیة للنزاعات الداخلیة وامتدادها إلى المحیط اإلقلیمي، خاصة في ظل افتقار  -  

من التدخل العسكري من جانب  م وتخوفهااء السلأغلب الدول إلى القدرات المادیة والبشریة الالزمة لبن

  .القوى الكبرى

تراجع تمسك هذه الدول بالمفهوم المطلق لسیادة الدولة إثر مجموعة من التطورات أهمها  - 

المشروطیة السیاسیة واالقتصادیة للمعونات الدولیة، وٕاتباع برامج التصحیح الهیكلي، تزاید االستعانة 

  .الدولیة على االنتخاباتبشركات األمن الخاصة، والقبول بالرقابة 

المكانة السامیة لألمم المتحدة التي تتمتع بها وتدفع جمیع أعضاء المجتمع الدولي للقبول بها  - 

  .)3(كحقیقة واقعیة وجب التعاطي معها بغض النظر عن االنتقادات التي توّجه لها بین الحین واآلخر

  :Peacemakingصنع السالم : ثانیا 

العمل الرامي إلى التوفیق بین األطراف المتعادیة : "ي صنع السالم بأنهیعرف بطرس بطرس غال 

السیما عن طریق الوسائل السلمیة مثل الوسائل التي ینص علیها الفصل السادس من میثاق األمم 

، وهو بهذا یختلف عن عملیة حفظ السالم التي غالبا ما تالزم عملیة صنعه أو تسبقها؛ )4("المتحدة

 - الفشل–الم هي جهود لتثبیت التسویة وضمان عدم االرتداد عنها بعد انتهاء النزاع فجهود صنع الس

  : )5(وهي الحالة التي یمكن أن نسجلها بسبب

                                                 
، مدكرة دراسة في التغیر: سویة النزاعات الدولیة بعد الحرب الباردةدور األمم المتحدة في تبالل لعیساني، بالل لعیساني،  - 1

 .79م، ص2008مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
 .ال تكون أصال قد هي حالة نظریة فلیس دوما یعقب اإلنذار المبكر االستجابة المبكرة فقد تكون متأخرة، مشوهة أو حتى *
 .من شبانة، مرجع سابقأی - 2
 .49، ص 1995، جانفي 179مجلة المستقبل العربي، عدد منظمة األمم المتحدة في المیزان، محمود وهیب السید،  - 3

4  - Boutros Ghali ,Op,Cit. 
  .11، مرجع سابق، صالدبلوماسیة الوقائیة، صنع السلم وبناء السلمبطرس بطرس غالي،  - 5
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إذا ما اعتمد كإجراء " Third Parties"األطراف الثالثة  عدم توفر اإلرادة السیاسیة لدى -  

  .للتسویة

  .عدم تحرك المجموعة الدولیة وعدم اكتراثها -  

من  -فسعیا منه إلنجاح عملیات صنع السالم ضم بطرس غالي في أجندته مجموعة مقترحات 

  :لتفعیل هذه العملیات منها  –من األجندة  45إلى البند  34البند 

تعزیز دور الجمعیة العامة، وتشجیع الدول األعضاء على االستعانة بها بغیة ممارسة تأثیر  -  

  .لمحتمل أن تهدد السلم واألمن الدولیینأكبر الحتواء الحاالت التي من ا

سعیا منها  - رسل السالم -التفویض األممي لألفراد للقیام بعملیات الوساطة والتفاوض -  

  .الستیفاء كل الوسائل التي من شأنها تشجیع األطراف المتنازعة على الدخول في مسار التسویة

  .تعزیز دور محكمة العدل الدولیة -  

  .ولیة لتحسین الظروف التي أسهمت في إثارة النزاعاتخاذ تدابیر د -  

فرض جزاءات للدول التي تجابهها مشاكل اقتصادیة وتوفیر إمكانیات معقولة لها تكفل بها  -  

الدول معالجها ما یجابهها من صعوبات؛ وهو ما یعتبر أداة إنصاف، ووسیلة لتشجیع الدول على 

  .مالتعاون مع قرارات مجلس األمن إلقرار السال

من المیثاق األممي باستعمال القوة العسكریة بعد استنفاذ الوسائل  )*("43"تفعیل المادة -  

  .)1(السلمیة

 - بالرغم من أن عملیات حفظ السالم عملیات أصیلة :Peace Keapingحفظ السالم : ثالثا 

أشخاص لهم  قد بقي غامضا، حیث تحدث المیثاق األممي عن" حفظ السالم" إال أن مفهوم  -تقلیدیة

صفة عسكریة یتم تكلیفهم باستعادة السلم واألمن في المناطق التي تشهد نزاعات دون أن یكون لهم 

مادة من  111الحق في استخدام القوة لتنفیذ هذه المهمة؛ فلم یتناول میثاق األمم المتحدة على مدى 

ب " حفظ السالم"أجندة السالم  مواده التدابیر المحتملة لتحقیق مهمة حفظ السالم، وعموما فقد تضمنت

توزیع أفراد األمم المتحدة في المیدان بعد موافقة جمیع األطراف المعنیة ویشمل عادة اشتراك : " مفهوم

إذ تقوم فكرة  )2(".موظفین مدنیین أیضا؛ فحفظ السالم وسیلة لتوسیع إمكانیات منع نشوب المنازعات

                                                                                                                                                    

 
یتعهد جمیع أعضاء األمم المتحدة في سبیل المساهمة في حفظ السلم واألمن الدولي أن : ثاق على من المی 43تنص المادة  *

یضعوا تحت تصرف مجلس األمن بناء على طلبه وفقا إلتفاق أو اتفاقیات خاصة ما یلزم من الوات المسلحة والمساعدة 

  .والتسهیالت الضروریة لحفظ السلم واألمن الدولي ومن ذلك حق الرور
1  -  Boutros Ghali ,Op,Cit. 
2- Boutros Boutros-Ghali , Agenda for Peace:peacemaking and peace-keeping, Report of the 

Secretary-General,pursuant to the statement, adopted by the Summit Meeting of,the Security 
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قع بین األطراف المتنازعة؛ وهي بهذا المعنى تتماشى عملیات حفظ السالم أساسا على التوسط في مو 

  .مع المفهوم القائل أنه یتعین حفظ السالم في منطقة النزاع ریثما یتم التوصل إلى تسویته

  :)1(صنفت األجندة أفراد عملیات حفظ السالم إلى ثالثة فئات هي 

حین یكونون مسؤولین تتألف من عدد من الضباط غیر المسل: بعثات المراقبین العسكریین -أ 

مراقبة وقف إطالق النار، التحقق من انسحاب القوات العسكریة، وٕاجراء : عن بعض المهام مثل

  .دوریات مراقبة الحدود والمناطق المنزوعة السالح

تتألف من قوات مسلحة متعددة الجنسیات تتحمل مسؤولیة : قوات حفظ السالم المسلحة - ب 

باإلضافة إلى عملها كحاجز بین األطراف . ثات المراقبة العسكریةالقیام بمهام شبیهة بمهام بع

المتنازعة یرصدون ویراقبون عملیات السالم التي تنشأ عن حاالت ما بعد النزاع ویساعدون األطراف 

  .المتنازعة على تنفیذ اتفاقیات السالم التي وقعوا علیها أو التي هم بصدد الوصول إلیها

لف من عسكریین، شرطة مدنیة وشخصیات مدنیة أخرى مفوضة تتأ: عملیات مركبة -جـ  

  .للمساعدة في عملیات حفظ السالم

لكل عملیة حفظ سالم مهامها المحددة ووالیاتها وذلك بحسب مكان انتشارها في العالم،  

تلعب حالیا دورا محوریا في عملیات حفظ السالم كونها تجسد  "قوات حفظ السالم"والمالحظ أن 

لمیداني للمفهوم، ولتواجدها في قلب الحدث مما یعرضها لمخاطر عسكریة من جهة، التطبیق ا

وتفادیا لذلك وجب توفیر الشروط الالزمة لتشكیل هذه القوات . والحتماالت الفشل من جهة أخرى

  :وتأمین شروط نجاحها

تشكیلها  تتجلى فلسفة القوات الدولیة لحفظ السالم في أن :شروط تشكیل قوات حفظ السالم –أ  

یقترن بموافقة الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة، كما أن نشر القوات الدولیة یستدعي موافقة 

  .األطراف المتورطة في النزاع

یقرر مجلس األمن تشكیل قوات سالم دولیة : موافقة الدول األعضاء في األمم المتحدة - 

األعضاء لتزوید القوات المراد تشكیلها بوحدات لیدخل األمین العام للمنظمة في مفاوضات مع الدول 

                                                                                                                                                    

Council on 31 January 1992 , 17 June 1992, A/47/277 - S/24111 , : http://www.un-

documents.net/a47-277.htm  

 - Ban ki-moon, Sustaining Peace is a Shared Task and, Responsibility,The Peacebuilding 

Brief, Issue 3, June 2016. 

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/160622%20PBSO%20brief%20issue%203%20Sum

mer%202016.pdf 
، 176، مجلة السیاسة الدولیة، عدد فوتجربة كوسو ...النظام القانوني لقوات حفظ السالم الدولیةمحمد عبد الحمید فرج،  - 1

  :أفریل، عن موقع 

www.siyassa.org.eg/ASIYASSA/ARCHIVE/index.esp?-CurFN=Kada17.html&DID=9904 
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عسكریة، وقد جاء هذا الخیار كنتیجة منطقیة لعدم وجود جیش دولي دائم بمثابة بدیل عن مشاركة 

  :وعند تشكیل هذه القوات یجب مراعاة مبدأین. الدول بوحدات عسكریة

   )* (.عدم مشاركة الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن في هذه القوات -  

توخي قاعدة التوزیع الجغرافي العادل في مشاركة الدولة بهذه القوات وهو مبدأ طرح في الجیل  -  

دولة في عملیة  14م واحترم في الجیل الثاني؛ فقد شاركت حوالي 1965األول من قبل نیجیریا عام 

  .)1(الثانیةدولة في العملیة  27م، كما شاركت 1992األمم المتحدة األولى في الصومال عام 

تشكل موافقة الدول المضیفة لقوات حفظ السالم : موافقة األطراف المتورطة في النزاع - ب 

ال یمكن لعملیة :" م قائال1992الدولیة عنصرا مهما في عملیة السالم؛ حیث صّرح بطرس غالي عام 

لمتحاربة، وبغیاب من عملیات حفظ السالم أن تكلل بالنجاح إذا لم ترتكز على اتفاقیة مع العناصر ا

هذه االتفاقیة ال یمكن وضع تفویض للقوات الدولیة وبالتالي تصبح عملیة المحافظة على السالم ضربا 

غیر أنه وفي السنوات األخیرة أصبح أخد موافقة األطراف المتورطة في النزاع . )2("من المستحیل

إعادة "مالیة بشأن عملیة یعرف العدید من الصعوبات إذ لم یحصل مجلس األمن على موافقة صو 

بسبب عدم وجود حكومة بمعیار القانون الدولي تكون قادرة على توجیه دعوة الستضافة قوات  "األمل

، كما لم یحاول مجلس األمن عند تبّنیه قرار التدخل العسكري في هاییتي عام *)(دولیة في الصومال

طلب موافقتها یعني - )3(ت جیش هاییتيم إلعادة الحكومة الشرعیة الحصول على موافقة جنراال1994

  .-االعتراف بها

وال یعني توفر قوات حفظ السالم ووفق إطار قانوني ومؤسسي أن عملها سیكّلل بالنجاح المحتوم  

  :)4(ذلك أن هذا األخیر یرتبط أساسا بمجموعة من الشروط یرى بطرس غالي ضرورة توفرها

  .سالموالیة واضحة وممكنة التنفیذ لقوات حفظ ال - 

  .تعاون األطراف على تنفیذ هذه الوالیة - 

                                                 
  .م1956هذا المبدأ ألول مرة عند تشكیل قوات السالم في سینا عام  أدخل األمین السابق داج هامرشولد - *
 .121عبد الوهاب عمروش، مرجع سابق، ص  - 1
م، 2004، جانفي 157، العدد مجلة السیاسة الدولیة، تطور مفهوم عملیات األمم المتحدة لحفظ السالمتمیم خالف،  - 2

 .174ص
م بعد العدوان الثالثي على مصر وافقت هذه األخیرة على استقبال 1956لي عام تارخیا عندما تشكلت قوات حفظ السالم الدو  -*

هذه القوات على أرضیها فیما رفضت إسرائیل مرابظة هذه القوات على أراضیها فكانت النتیجة ان رابظت قوات السالم على 

  .األراضي المصریة فقط
 .50عتیقة بن یحي، مرجع سابق، ص  - 3
، اكتوبر 110، العددمجلة السیاسة الدولیة، الدبلوماسیة الوقائیة، صنع السالم وبناء السالمبطرس بطرس غالي،  - 4

  . 30م، ص 1992
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  .الدعم المستمر من مجلس األمن - 

  .استعداد الدول األعضاء للمساهمة بالعدد الكافي - 

  .قیادة فاعلة لألمم المتحدة في المقر وفي المیدان - 

  .دعم مالي وٕامداد مناسب - 

  .ن النفسالدفاع ع: استخدام محدود للقوة -:احترام مبادئ حفظ السالم - 

  .الحیادیة وعدم التحیز ألي طرف من أطراف النزاع - 

  .وتتضمن موافقة أعضاء مجلس األمن واألطراف المتنازعة: الشرعیة - 

  .2014نوفمبر  31والشكل التالي یوضح خریطة عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم حتى 

  
   )1(.2017 أو ت 31عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم حتى : 01خریطة رقم

  

بعد هذا العرض المبسط :  وكتقییم اآللیات الجدیدة في تسویة النزاعات ما بعد الحرب الباردة

لآللیات الجدیدة في تسویة نزاعات ما بعد الحرب الباردة یمكن القول أنها ومن الناحیة النظریة آلیات 

عض اللبس والنقد فعندما یتعلق متكاملة ذات أهداف سامیة، غیر أنه ومن الناحیة العملیة قد شابها ب

األمر بقضایا كبرى كاألمن وقیم علیا كالهویة والبقاء تتراجع أهمیة الوسیلة لصالح النتیجة، وان كنا ال 

  : نستطیع نفي دور الوسیلة في تحقیق النتیجة

                                                 

  : ، انظر2017أو ت  31عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم حتى  - 1

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnotelatest.pdf  
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تشترك عملیات الجیل الثاني للعملیات األممیة في سعیها :  السالم بین اإلیجابي والسلبي - 

 -نموذج جوهان فالتنوع –سالم ایجابي أم سالم سلبي : حقیق السالم غیر أنها تختلف في نوعهلت

فالسالم المحقق في عملیات حفظ السالم سلبي وهش یقوم على فكرة وقف إطالق النار وهو بذلك ال 

دیدة لما مع األنماط الج –وٕان اقتصرت األمم المتحدة علیه ولم تجاوزه لصنع أو بناء السالم  - یتالءم

بینما تتعدى ذلك عملیات بناء . بعد الحرب الباردة التي تتمیز بصعوبتها وقابلیتها لمعاودة االنفجار

وذلك بإقامة " Sustainable Peace Buildingسالم مستدام "السالم إلى تحقیق سلم ایجابي وبناء 

  .)1(تسویات سلمیة والعمل على تغییر بیئة النزاع

تغیب األسس القانونیة التي تحدد حاالت التدخل : ین الالمعیاریة واالنتقائیةالعملیات األممیة ب –

وٕاذا ما اجتهدت الدول األعضاء في األمم المتحدة وأو جدت ،األممیة فلیس هناك معیار واضح للتدخل

 بالحصانةلها معیارا تناولته بانتقائیة فالدول الكبرى كالوالیات المتحدة األمریكیة تتمتع بما یعرف 

ومن ثم فإن عملیات . )2(حیث تتدخل حیثما ترید وقت ما ترید دون حسیب وال رقیب اإلمبراطوریة

السالم األممیة تكون من نصیب الدول التي تكون لها أهمیتها لدى القوى الكبرى وال تأتي أهمیة هذه 

نتائج شروطها  وغناها بالثروات ومن -استراتیجیة-الدول من قوتها وحوافزها بل من مواقعها الحساسة

  .)3(وظروفها التي تكون غالبا غیر منیعة إزاء سلوك التدخل

یصل تدخل الدول الكبرى في سیرورة عملیات السالم إلى : قالب جدید: نظام مناطق النفوذ -

 "NATO"درجة المقایضة بمناطق نزاعیة داخل منطقة النفوذ فمثال عندما یهدد حلف الشمال األطلسي 

وقف عملیات التطهیر العرقي التي یمارسها الصرب ضد المسلمین في هذا اإلقلیم باستخدام القوة ل

ترفض روسیا العمل العسكري الذي یجعل هذه القوى تلجأ إلى سیاسة الموازنة في المصالح الدولیة من 

خالل المقایضة في مناطق نزاعات أخرى في العالم حیث یعیدنا ذلك إلى سیاسة التوازن الدولي إبان 

  .)4(ة الحرب الباردة والقائم على اقتسام مناطق النفوذ بین القوتین العظیمتینفتر 

   

                                                 
 .أیمن شبانة، مرجع سابق - 1
  :، عن موقع مجلة الفكر السیاسي، اإلمكانیات، غیاب اإلستراتیجیة والمعاییر: النظام الدولي الجدیدمفید نجم،  - 2

http://djddou.online.fr/module.php?name =neur file=article&sid=90  
  :، عن موقع 2005أكتوبر عددمجلة السیاسة الدولیة،  في بناء الدولة الوطنیة،أبو عامود، محمد سعد  - 3

www.siyassa.org.eg/ASIYASSA/ARCHIVE/index.esp?CurFN=Kada19.html&DID=9904l 
 .مفید نجم، مرجع سابق - 4
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  :مقاربات مفاهیمیة في بناء السلم: المبحث الثاني   

یعتبر تعریف بناء السلم من المفاهیم المختلف حولها، وقد طور العلماء وصناع القرار 

ني الذي یرتبط به، فضال عن األولویات والممارسون المیدانیون مفاهیم مختلفة له، وللجدول الزم

 . والمهام الرئیسیة التي ینطوي علیها

  ماهیة بناء السلم: المطلب األول 

في مجال دراسات السالم " بناء السلم"ظهر مصطلح : األصول المفاهیمیة لبناء السالم: أو ال 

هذا  )ungGalt Johan(صاغ یوهان غالتونغ  1975منذ ما یقارب خمسین عاما، ففي عام 

في هذه ". حفظ السالم وصنع السالم وبناء السالم: ثالثة مقاربات للسالم"المصطلح في عمله الرائد 

وینبغي .. بناء السالم له هیكل مختلف وربما أشمل من حفظ السالم وصنع السالم"الدراسة اعتبر إن 

خزان للنظام في حد ذاته، أن تكون اآللیات التي یقوم علیها السالم في صلب الهیكل ویكون حاضرا ك

وتشكل هذه المالحظات  )1("على وجه التحدید یجب إیجاد هیاكل تزیل أسباب الحروب وتقدم بدائل لها

فهو مسعى یرمي إلى إیجاد سالم مستدام من خالل معالجة : األسس الفكریة ل مفهوم بناء السلم الیوم

 .لیة على اإلدارة السلمیة وحل النزاعللنزاع العنیف وتعبئة القدرات المح" األسباب الجذریة"

، وهو باحث رئیسي آخر )John Paul Lederach(في نفس السیاق دعا جون بول لیدیراش 

هو أكثر من إعادة اإلعمار بعد "فهو وفقا له، . في مجال دراسات السالم، إلى توسیع فهمنا لبناء السلم

عم مجموعة كاملة من العملیات والنهج یفهم على أنه مفهوم شامل یشمل، یولد، وید"و" االتفاق

والمراحل الالزمة لتحویل النزاع نحو عالقات أكثر استدامة وسلمیة، وهذا المصطلح ینطوي على 

مجموعة واسعة من األنشطة التي تسبق اتفاقات السالم الرسمیة وتتبعها، وال ینظر إلى السالم على أنه 

 لیدیراش یتحدث عن تحویل النزاع )2(".عي دینامیكيمجرد مرحلة زمنیة أو شرط، بل هو بناء اجتما

ویعني هذا أنه عملیة . باعتباره نهجا شامال ومتعدد األوجه إلدارة النزاعات العنیفة في جمیع مراحلها

  .".)3(مستمرة للتغییر من العالقات السلبیة إلى العالقات اإلیجابیة والسلوكیات والمواقف والهیاكل

                                                 
1 - Johan Galtung, Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and 

Peacebuilding, in Peace, War and Defense: Essays in Peace Research, Vol. II, ed. Johan 

Galtung ,Copenhagen: Christian Ejlers, 1976,pp 297-298. Website: 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international_law/users/vessier9/public/Ga

ltung%20-%20Three%20Approaches%20to%20Peace.pdf  
2 - John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided 

Societies ,Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1997, p20. 
3 - John Paul Lederach, Conflict Transformation in Protracted Internal Conflicts: The Case 

for a Comprehensive Framework, in Conflict Transformation, ed. Kumar Rupesinghe, New 

York: St. Martins Press, Basingstoke: Macmillan, 1995, pp 201-222. 
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لمتكامل لبناء السلم في الحسبان الطبیعة المعقدة والمتعددة األبعاد للتجربة فیجب أن یأخذ النهج ا

إن نهج التحول المستدام یشیر إلى أن . "اإلنسانیة وأن یعتمد على المشاركة االجتماعیة الواسعة

المفتاح یكمن في عالقة األطراف المعنیة على جمیع المستویات النفسیة والروحیة واالجتماعیة 

ال تهتم فقط بـإنهاء "حیث " بنیة تحتیة لبناء السلم"وبالتالي بناء . )1("دیة والسیاسیة والعسكریةواالقتصا

شيء غیر مرغوب فیه، بل تتوجه نحو بناء عالقات تشكل في مجملها أنماطا وعملیات وهیاكل 

 . )2("جدیدة

وقت نفسه، تعمل وفي ال. وقد أجرى عدة باحثون دراسات على نفس المنوال منذ بدایة التسعینات

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة وجماعات المجتمع المحلي، على 

مساعدة األفراد والمجتمعات المحلیة الخارجة من النزاعات على تغییر الطریقة التي یدركون بها 

 . ویدیرون النزاعات، وهي عنصر أساسي في بناء السلم

األمن "األخیرة في استخدام مفهوم بناء السلم تتصل أیضا بتطور مفهوم  كما أن التطورات

، فعلى الرغم من أن المفهوم جدید نسبیا، فإن األمن االنساني یستخدم اآلن على نطاق واسع "اإلنساني

ویتفق . لوصف مجمل التهدیدات المترابطة، المرتبطة بالحرب األهلیة واإلبادة الجماعیة وتشرید السكان

ع أنصار األمن اإلنساني على أن هدفه األساسي هو حمایة األفراد، لكن االختالف یقع حول جمی

لألمن االنساني، الذي یرتكز " الضیق"التهدیدات التي ینبغي حمایة األفراد منها، فیركز مؤیدوا المفهوم 

التهدیدات ترتبط  علیه تقریر األمن اإلنساني، على التهدیدات العنیفة لألفراد، مع االعتراف بأن هذه

ارتباطا وثیقا بالفقر، ونقص قدرة الدولة، وأشكاال مختلفة من عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة 

لألمن االنساني الوارد في تقریر التنمیة البشریة لعام " الواسع"في حین أن مؤیدي المفهوم . )3(والسیاسیة

األمن "، 2003وتقریر لجنة األمن االنساني لعام الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  1994

، تصف بأن جدول أعمال التهدید یجب أن یوسع لیشمل الجوع والمرض والكوارث "اإلنساني اآلن

الطبیعیة ألن هؤالء یقتلون عددا أكبر بكثیر من الناس الذین یقتلون في الحرب واإلبادة الجماعیة 

هوم األمن االنساني ال یزال یخضع لنقاش حیوي، فإن وعلى الرغم من أن مف". واإلرهاب مجتمعة

وقد ساهمت عملیة إعادة ". حالة إیجابیة من الشعور باألمن"المفهومین متكامالن معا، ویعبران عن 

ففي الوقت الذي واصلت فیه العدید من وكاالت التعاون . التعریف هذه في تطور مفهوم بناء السلم

بناء السالم من "مل بشكل وثیق مع الحكومات ونهجها التقلیدي في الثنائیة والمتعددة األطراف الع

                                                 
1 - John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, 

Washington, D.C: U.S. Institute of Peace Press, 1997, p75. 
2 - Ibid, pp 84-85. 

3 - The Human Security Report, February 2007. Website:  

https://www.files.ethz.ch/isn/55856/HSRP_Brief_2007.pdf  
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، "بناء السلم من األسفل إلى أعلى"، وضعت أیضا سیاسة تكمیلیة تقوم على فكرة "أعلى إلى أسفل

 .)1("األمن االنساني"والقائمة على مفهوم 

  :بناء السلم وفقا لمفهوم األمم المتحدة والمؤسسات التبعة لها: ثانیا

لعت األمم المتحدة منذ إنشائها بدور حیوي في المساعدة على خفض مستوى الصراع في اضط

إال ان مفهوم بناء . مختلف مناطق العالم عن طریق التوسط في اتفاقات السالم والمساعدة في تنفیذها

" مخطة للسال"السلم لم یظهر إال مع تقریر االمین العام لألمم المتحدة بطرس بطرس غالي في دراسته 

ویرتبط هذا . رسمیا لغة األمم المتحدة" بناء السلم بعد انتهاء الصراع"، حیث دخل مفهوم 1992عام 

إجراء لتحدید ودعم "حیث تم تعریفه بأنه . المفهوم بالدبلوماسیة الوقائیة وصنع السالم وحفظ السالم

  ". تجنب االنتكاس إلى الصراع أجلالهیاكل التي ستعزز وتدعم السالم من 

إعادة بناء المؤسسات والهیاكل األساسیة "المساعدة في بناء السلم في سیاقاتها المختلفة تعني ف

لألمم التي مزقتها الحرب األهلیة والنزاع؛ وبناء روابط منفعة متبادلة سلمیة بین الدول التي كانت في 

  ".مرحلة الحرب سابقا، وبأقصى قدر من ذلك، لمعالجة األسباب العمیقة للنزاع

، الذي نشر في "خطة للسالم"وقد تم توسیع هذا المفهوم لیشمل جمیع مراحل النزاع في ملحق  

وفي . ، وهو یركز بقدر أكبر على إنشاء هیاكل إلضفاء الطابع المؤسسي على السالم1995عام 

لم نفس السنة أنشأ األمین العام فرقة عمل مشتركة بین إدارات األمم المتحدة لتحدید أنشطة بناء الس

التي یمكن أن تقوم بها وكاالت األمم المتحدة، حیث وصفت األنشطة التي یمكن القیام بها في مرحلة 

وفي الوقت نفسه أشارت . 1996ونشرت في عام " بناء السلم"ما بعد النزاع وأطلقت علیها اسم 

وكذلك ، )1996(، خطة لنشر الدیمقراطیة )1994(خطة للتنمیة : منشورات عدیدة للمفهوم، منها

وكلها ساهمت في حدوث تفاعل ) 1994(تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول األمن اإلنساني 

كبیر بین القضایا التي تعتبر تقلیدیا تقع في إطار جدول أعمال األمن والقضایا المتعلقة بالتنمیة 

 .والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وٕادراجها ضمن موضوعات بناء السلم

المعروف أیضا باسم ( 2000قریر الفریق المعني بعملیات األمم المتحدة للسالم عام حیث طور ت

األنشطة المطلع بها على المدى البعید "تعریف بناء السلم بعد انتهاء النزاع على أنه ) تقریر اإلبراهیمي

رد غیاب إلعادة تجمیع أسس السلم وتوفیر األدوات الالزمة للبناء على تلك األسس، وهو اكثر من مج

مزیج من األنشطة السیاسیة واإلنمائیة "كما عبر هذا التقریر عن بناء السلم الفعال بأنه ". الحرب

 ).44الفقرة " (الموجهة إلى مصادر الصراع

                                                 
1 - Hideaki Shinoda and Yuji Uesugi, Conclusion: In Search for New Approaches of 

Peacebuilding, in Conflict and Human Security, ed. Hideaki Shinoda and Yuji Uesugi ,Tokyo: 

Kokusai shoin, 2005, 291-296, website:  

http://home.hiroshima-u.ac.jp/~heiwa/chs/HP/Introduction.pdf  
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، 2003، في استعراضه للتعاون التقني في األمم المتحدة عام "كوفي عنان"ودعا األمین العام 

بل التي یمكن أن تعمل بها مختلف أجزاء منظومة األمم تحدید الس" أجلإلى وضع خطة عمل من 

وقد أوصى بإنشاء لجنة لبناء السلم ". المتحدة معا بشكل سلیم لوضع استراتیجیات محددة لبناء السلم

المقدم من الفریق الرفیع المستوى المعني بالتهدیدات  2004ومكتب دعم بناء السلم في تقریر عام 

  ". عالم أكثر أمنا: "لألمین العام والتحدیات والتغییر التابع

، وأقرها 2005في ماي" حریة أكبر: "وقد عرضت الفكرة بالتفصیل في تقریر األمین العام المسمى

 .في الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي 2005رؤساء الدول في القمة العالمیة في سبتمبر 

والجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام  وتوجت هذه التطورات في قرارات مماثلة في مجلس األمن

  .، بإنشاء لجنة بناء السلم، وصندوق بناء السلم ومكتب دعم بناء السلم2005

تواجه البلدان الخارجة من الصراع : "وقد أو ضح الغرض من لجنة بناء السلم على النحو التالي 

ة، فإن هذه البلدان تواجه خطرا كبیرا مجموعة فریدة من التحدیات، وما لم یتم تحدیدها ومعالجتها بفعالی

ولذلك أنشئت اللجنة لتكون بمثابة آلیة مؤسسیة مخصصة لمعالجة . من االنتكاس في أعمال العنف

  . )1("هذه االحتیاجات الخاصة ومساعدة هذه الدول على إرساء أسس السلم والتنمیة المستدامین

أو ضح أن لجنة بناء السلم  2008انفي ج 18وفي خطابه األمین العام في األمم المتحدة یوم 

السالم والتنمیة وحقوق اإلنسان، ومن خالل دمجها في نهج : تجسد جمیع جوانب عمل األمم المتحدة"

 .")2(واحد متماسك، تساعد على سد الثغرات في االستجابة الدولیة للبلدان الخارجة من الصراع

ستراتیجیات متكاملة لبناء السلم بعد انتهاء وبعبارة أخرى، فإن لجنة بناء السلم مصممة لوضع ا

النزاع، مما یستتبع تحسین التنسیق والتعاون فیما بین مختلف وكاالت األمم المتحدة والمانحین الدولیین 

ویتمثل أحد األهداف الرئیسیة للجنة بناء السلم في . والحكومات الوطنیة ومنظمات المجتمع المدني

  .ة المستمرة في دعم البلدان الخارجة من النزاعاتضمان تعبئة المانحین للمشارك

 كما القمعیة، الطبیعة له لیس كلیهما بأن السلم حفظ مع یشتركبهذا الشكل  السلم ومفهوم بناء  

 بعداً  تكتسب مهامها جعل الباردة، الحرب نهایة بعد خاصةً  السلم، حفظ قوات على عمل طرأ تطوراً  أن

 الحادي القرن بدایة مع السالم حفظ عملیات تطورت وقد .السلم بناء اممه من إلیها جانب لیسند جدیداً 

 وتسریحهم القدماء المحاربین سالح نزع: مثل السالم، بناء من عناصر العملیات فتضمنت والعشرین،

 سلطات: مثل األساسیة، وبنیتها الدولة مؤسسات إرساء في والمساعدة مجتمعاتهم، في إدماجهم وٕاعادة

                                                 
1- United Nations General Assembly; Security Council, Report of the Peacebuilding 

Commission On Its First Session, June 2006 - June 2007, A/62/137-S/2007/458, 4. 

Website:  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/pdfs/pbc_070725_annualrep.pdf  
2 -Secretary General discourse at the UN PBC Retreat, January 18, 2008 



 

- 56  - 
 

  الفصل األول
 

 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

 العملیة اإلنسان، وٕارساء حقوق وحمایة والتدریب، األمن، سلطات بناء وٕاعادة القانون دةوسیا القضاء

 ،والمحلیة التشریعیة واالنتخابات الدولة لرئاسة ونزیهة حرة انتخابات إجراء في بالمساعدة الدیمقراطیة

 ولیبیریا، ،سیرالیون من كل في السالم حفظ عملیات إطار في جرت التي االنتخابات ذلك أمثلة ومن

 األمم دور ضمن وذلك ،2006 إلى 2004 من السنوات خالل الدیمقراطیة، والكونجو وبوروندى،

 مؤسسات مع والتنسیق اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون السالم حفظ عملیات في المتحدة

  )1(.تحدةالم لألمم التابعة والصنادیق والبرامج المتخصصة والوكاالت الدولیة التمویل

  :وتبعا للمفاهیم السابقة لبناء السلم نسجل وجود إشكالیتن رئیستین بین الممارسین واألكادیمیین

أوال، هناك میل، ال سیما داخل منظومة األمم المتحدة، إلى الخلط بین بناء السلم وعملیات  

وظائف من بعثات حفظ فعملیة بناء السلم هي نسخة موسعة ومتعددة ال(السالم المعقدة لألمم المتحدة 

عندما یتم التفاوض "، تشیر عملیات السالم إلى حاالت "خطة للسالم"وفقا لملحق ). السالم التقلیدیة

لمعالجة األسباب الجذریة  جلعلى تسویة شاملة، مع أحكام سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة طویلة األ

وفي هذا )". 49الفقرة (فظ السلم للصراع، ویكلف التحقق من تنفیذها بعملیة متعددة الوظائف لح

الصدد، شاركت عملیات األمم المتحدة للسالم في مختلف جوانب بناء السلم، وال سیما من حیث 

غیر أن بناء السلم الدولي ال یقتصر على هذه العملیات أو على عمل . أبعادها العسكریة والسیاسیة

 .نشطة والجهات الفاعلة حسب األكادیمییناألمم المتحدة ككل، بل یشمل مجموعة أوسع بكثیر من األ

، إلى رؤیة )2(ثانیا، یمیل بعض العلماء والمنظمات، بما في ذلك لجنة األمم المتحدة لبناء السلم

بناء "وكما یشرح العلماء البارزون، فإن . بناء السلم على أنه ینطبق فقط على حاالت ما بعد الصراع

م من خالل معالجة القضایا الهیكلیة والعالقات الطویلة السالم یدعم عمل صنع السالم وحفظ السال

النزاع، عندما " دورة حیاة"وبناء السلم، وفقا لهذا الرأي، یحدث في نهایة . )3("بین المتضررین جلاأل

وحتى اآلن، . تتوقف األعمال العدائیة المسلحة، وینفذ اتفاق تفاوضي، ویوجد حفظة السلم الدولیون

ولكن، كما تصور بطرس بطرس ". لبناء السلم بعد انتهاء النزاع"لسلم هذه العدسة اعتمدت لجنة بناء ا

قد یتم بناء السلم، سواء كان وقائیا أو بعد انتهاء النزاع، فیما یتعلق بالنزاع المحتمل أو "غالي، 

  ".الماضي دون نشر أي عملیة لحفظ السالم

                                                 
الجزائر ومشاریع بناء السلم اإلقلیمي في : مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي، بناء السلم مقوماته ونطاقاته، جمال منصر.د -1

  2014نوفمبر  26 - 25: جامعة سكیكدة یومي، –الرهانات والتحدیات- منطقة الساحل اإلفریقي 
لمنع نشوب الصراعات، ولكنها أسقطت فیما بعد أثناء مؤتمر القمة العالمي،  تضمنت المفاهیم األصلیة للجنة بناء السالم دورا -2

بسبب المعارضة التي أعرب عنها بعض األعضاء الذین أعربوا عن قلقهم إزاء التدخل المحتمل في السیادة والشؤون الداخلیة 

  .للدول
3- Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall, Contemporary Conflict Resolution , 

Cambridge, Polity Press, 2006, p30. Website:  

http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/671910051.pdf  
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لدراسات األكادیمیة واقتراحات وباختصار، فإن ما اقترحه بطرس غالي ومعظم البحوث وا 

الممارسین المیدانیین تؤكد أن بناء السلم ینبغي أال یقتصر على حاالت ما بعد النزاع، وال ینبغي أن 

  . یقتصر على تجنب االنتكاس إلى النزاع

ومن المفارقات أن مثل هذا التصور التقییدي تعارضه المؤسسات التابعة لألمم المتحدة العاملة 

فعلى . ن، فتظهر التطورات األخیرة أن التفكیر في بناء السلم یتطور في األمم المتحدة نفسهافي المیدا

سبیل المثال، قامت إدارة عملیات حفظ السالم بوضع وثیقة تبین المبادئ التوجیهیة واألهداف األساسیة 

. حها في المیدانلعملیات األمم المتحدة لحفظ السالم، فضال عن العوامل الرئیسیة التي تسهم في نجا

ینطوي : "، حیث قدمت تعریفها الخاص لبناء السلم بأنه2008جانفي  18واعتمدت هذه الوثیقة في 

على مجموعة من التدابیر الرامیة إلى الحد من خطر الوقوع في النزاع أو االنتكاس منه، والقدرة على 

ترمي إلى تهیئة الظروف  جلإدارة النزاعات، وٕارساء أسس السالم المستدام، في عملیة طویلة األ

الالزمة لتحقیق سالم إیجابي ومستدام من خالل معالجة األسباب الهیكلیة العمیقة الجذور للنزاعات 

وتتناول تدابیر بناء السلم القضایا األساسیة التي تؤثر على أداء المجتمع . العنیفة بطریقة شاملة

دولة على االضطالع بوظائفها األساسیة بصورة وفي هذا الصدد، یسعون إلى تعزیز قدرة ال. والدولة

وتضطلع مجموعة من الجهات الفاعلة التابعة لألمم المتحدة وغیر التابعة لألمم . فعالة ومشروعة

المتحدة ببناء السلم، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة وصنادیقها وبرامجها والمؤسسات المالیة الدولیة 

 )1(".والمنظمات غیر الحكومیة

، تبنت لجنة السیاسات التابعة لألمین العام لألمم المتحدة األساس المفاهیمي 2007وفي ماي 

یشمل بناء السالم مجموعة من التدابیر التي تستهدف الحد من خطر الوقوع في الصراع : "لبناء السلم

السالم  أو االنتكاس من خالل تعزیز القدرات الوطنیة على جمیع المستویات وٕارساء األسس لتحقیق

وینبغي أن تكون استراتیجیات بناء السلم متماسكة ومصممة خصیصا لتلبیة . والتنمیة المستدامین

االحتیاجات المحددة للبلد المعني، على أساس الملكیة الوطنیة، وینبغي أن تشمل مجموعة من 

هداف المذكورة األنشطة ذات األولویة المحددة، والمتسلسلة، وبالتالي الضیقة نسبیا بهدف تحقیق األ

 ." أعاله

 :المفهوم الشامل لبناء السلم: ثالثا

نورد في هذا العنصر أبرز التعاریف األكادیمیة والمؤسسیة الشاملة لبناء السلم، وانطالقا منها 

 :نستخرج أهم خصائصه وفرضیاته

                                                 
1 - United Nations Department of Peacekeeping Operations, United Nations Peacekeeping 

Operations Principles and Guidelines, 18 January 2008, 18. Website: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf  
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 Conflict Information Consortium(فقد عرفه اتحاد معلومات النزاعات، بجامعة كولورادو 

University Of Colorado ( عملیة تیسر إقامة سالم دائم، تحاول منع تكرار العنف من خالل "بأنه

معالجة األسباب الجذریة وآثار الصراع عن طریق المصالحة وبناء المؤسسات والتحول السیاسي 

البا ما ویتألف ذلك من مجموعة من المبادرات المادیة واالجتماعیة والهیكلیة التي غ. واالقتصادي

 .)1(تشكل جزءا ال یتجزأ من إعادة البناء وٕاعادة التأهیل بعد انتهاء النزاع

تزیل "فقد عرفه بأنه عملیة إنشاء هیاكل دعم ذاتي  Galtung، Johan) (:)2(أما غالتونغ، یوهان

وینبغي أن تدمج آلیات . أسباب الحروب وتقدم بدائل للحرب في الحاالت التي قد تحدث فیها الحروب

حل النزاعات في الهیكل وأن تكون موجودة كمستودع للنظام نفسه لالعتماد علیه، تماما كما الجسم 

 )3(".الطب"السلیم لدیه القدرة على تولید األجسام المضادة الخاصة بها، وال تحتاج إلى إدارة مخصصة 

 Global Partnership()4(كما عرفته مؤسسة الشراكة العالمیة لمنع نشوب النزاعات المسلحة

For The Prevention Of Armed Conflict ( بأنه یشمل معالجة المصادر االجتماعیة والسیاسیة

 .للنزاع وكذلك المصالحة

 Joan B. Kroc Institute(كروك للسالم والعدالة، جامعة سان دییغو. Bوعرفه معهد جوان 

for Peace & Justice، University Of San Diego (یه أطراف متعددةبكونه معقد ولد .

وال یمكن أن . ویتجاوز تحویل النزاع. ویتطلب القیم واألهداف وااللتزام بحقوق اإلنسان واحتیاجاته

ویستند إلى أخالقیات الترابط والشراكة والحد من . یتجاهل بناء السلم األشكال الهیكلیة للظلم والعنف

 .ویعتمد على المهارات العالئقیة. العنف

 .ثقافات الكامنة، والتاریخ، واألسباب الجذریة، والضغوطات الفوریة ضروریةففیه تتداخل ال

وبالتالي یخلق مساحات یتفاعل فیها الناس بطرق جدیدة، ویوسعون الخبرة ویستخدمون وسائل 

إنه شفي صدمة النزاع ویعزز العدالة ویحول العالقات، ویتطلب بناء القدرات وبناء . االتصال الجدیدة

 .ى مستویات متعددةالعالقات عل

 Organization For Economic(كما عرفته منظمه التعاون االقتصادي والتنمیة 

Cooperation And Development  ( بأنه یشمل أنشطة ترمي إلى منع نشوب النزاعات من

خالل معالجة األسباب الهیكلیة المسببة للعنف، وتعزیز السلم المستدام، وٕازالة الشرعیة عن العنف 

                                                 
1 - University of Colorado at Boulder, Conflict Information Consortium, 

http://conflict.colorado.edu/letters/cic-fast-facts.pdf 
2 - Galtung, John : Conflect As A Way Of Life, In Freemen, hugh ed, 1969, london, p.486. 
3 - Idem. 
4  - Jenny Aulin & Goele Scheers, GPPAC, Measuring Progress in conflict prevention: 

GPPACs adaptation of Outcome Mapping, 

https://www.outcomemapping.ca/download/om%20ideas%205%20-%20gppac.pdf 
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إدارتها سلمیا، والحد من قابلیة  أجلاستراتیجیة لتسویة المنازعات، وبناء القدرات داخل المجتمع من ك

 )1(.التأثر بالمحفزات التي قد تثیر العنف

 School Of Conflict (وعرفته مدرسة تحلیل النزاعات وحلها في جامعة جورج ماسون

Analysis And Resolution At George Mason University ((2)  بأنه مصطلح یستخدم

داخل المجتمع اإلنمائي الدولي لوصف العملیات واألنشطة التي ینطوي علیها حل النزاعات العنیفة 

وهو مفهوم شامل یشمل تحویل النزاع، والعدالة االنتقالیة، والشفاء من صدمة . وٕارساء سالم مستدام

وهو مشابه في معنى حل النزاعات ولكنه . والدینالنزاع، والمصالحة، والتنمیة، والقیادة، والروحانیة 

یسلط الضوء على الواقع الصعب بأن نهایة النزاع ال تؤدي تلقائیا إلى تنمیة اجتماعیة أو اقتصادیة 

ویصف عدد من المنظمات الوطنیة والدولیة أنشطتها في مناطق النزاع بوصفها بناء . سلمیة ومستقرة

 .السلم

بأنه ) United Nations Development Program( (3)دة اإلنمائيوعرفه برنامج األمم المتح

یشمل مجموعة من التدابیر الرامیة إلى الحد من خطر الوقوع في الصراع أو االنتكاس إلیه عن طریق 

إدارة النزاعات وٕارساء أسس السلم والتنمیة  أجلتعزیز القدرات الوطنیة على جمیع المستویات من 

تكون استراتیجیات بناء السلم متماسكة ومطابقة لالحتیاجات المحددة للبلد ویجب أن . المستدامین

المعني، استنادا إلى الملكیة الوطنیة، وینبغي أن تشمل مجموعة من األنشطة ذات األولویة المحددة، 

ویعمل هذا المكتب . والمتسلسلة، وبالتالي الضیقة نسبیا، الرامیة إلى تحقیق األهداف المذكورة أعاله

 .لى وجه التحدید مع بناء السلم في سیاق منع الصراعاتع

 United Nations: Peacebuilding ( (4)ووصفه مكتب دعم بناء السلم التابع لألمم المتحدة

Support Office ( بأنه سلسلة من العملیات واألنشطة االستراتیجیة الرامیة إلى استدامة السلم على

ومن المفید أن نرى بناء .. لى تقلیل فرص االنتكاس إلى الصراعالمدى الطویل مع التركیز الواضح ع

السلم إطارا أوسع للسیاسة العامة یعزز التآزر بین الجهود د ذات الصلة لمنع نشوب النزاعات وصنع 

ویعمل هذا . السالم وحفظ السالم واإلنعاش والتنمیة، كجزء من جهد جماعي مستدام لبناء سالم دائم

 .تحدید مع بناء السلم في سیاق إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاعالمكتب على وجه ال

                                                 
1 - Organisation For Economic Co-Operation And Development,Guidance On Evaluating 

Conflict Prevention And Peacebuilding Activities, 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/39774573.pdf 
2 -George Mason Universitys S-CAR Hosts Summer, Conflict Resolution, https://scar.gmu.edu/ 
3  -  United Nations Development Program, 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governance-and-peacebuilding.html 
4 - United Nations: Peacebuilding Support Office, 

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/index.shtml 
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بأنه  (United States Institute Of Peace))1(وأخیرا عرفه معهد الوالیات المتحدة للسالم

تعزیز المصالحة  أجلكمصطلح استحدث أصال في سیاق جهود اإلنعاش بعد انتهاء الصراع من 

وقد یشمل ذلك توفیر اإلغاثة اإلنسانیة وحمایة حقوق . عنى أوسعوٕاعادة اإلعمار، وقد اتخذ مؤخرا م

اإلنسان وحفظ األمن ووضع أسالیب غیر عنیفة لحل النزاعات وتعزیز المصالحة وتقدیم خدمات عالج 

الصدمات وٕاعادة الالجئین إلى أوطانهم وٕاعادة توطین المشردین داخلیا ودعم التعلیم الواسع النطاق 

وعلى هذا النحو، یشمل أیضا منع نشوب النزاعات، بمعنى . ة البناء االقتصاديوالمساعدة في إعاد

بمعنى أوسع، ینطوي بناء . منع تكرار العنف، فضال عن إدارة النزاعات واإلنعاش بعد انتهاء النزاع

 جلالعملیة الطویلة األ - السلم على التحول نحو أكثر قابلیة لإلدارة، والعالقات السلمیة وهیاكل الحكم 

لمعالجة األسباب الجذریة واآلثار، والتوفیق بین الخالفات، وتطبیع العالقات، وبناء المؤسسات التي 

وال یوجد لدى الحكومة األمریكیة تعریف متاح للعموم لبناء . یمكنها إدارة النزاع دون اللجوء إلى العنف

 .السلم، بخالف التعریف الذي یوفره هذا المعهد

ل إلى أن بناء السلم مشروع واسع ال یقتصر على حاالت ما بعد النزاع، وانطالقا مما سبق نص

فالهدف الرئیسي له عموما هو منع االنتكاس إلى . وٕان كان ذلك قد یجتذب قدرا أكبر من االهتمام

وعلى الرغم من بعض الخالفات بشأن معدل تكرار الحرب، إال أنه هناك . النزاع وٕایجاد سلم مستدام

تركیز الحالي على منع االنتكاس إلى النزاع المسلح، إذ یوجد إجماعا عاما على أن أساس تجریبي لل

ما بین ثلث ونصف الصراعات التي تم إنهاؤها یعود إلى االنتكاس إلى العنف المسلح في غضون 

فالمنع على المدى القصیر ال ینبغي أن یكون الهدف النهائي لبناء السلم، بل ینبغي . )2(خمس سنوات

 جلون مرحلة في إطار مشروع بناء السلم األوسع نطاقا المتمثل في إقامة سلم مستدام وطویل األأن یك

 . )3("یتجاوز ز الضرورة الملحة لوقف النزاع المسلح

لیس متعدد "ویشمل بناء السالم مجموعة واسعة من األبعاد والقطاعات والمستویات والمراحل فهو 

فحسب، بل متعدد القطاعات أیضا من حیث ما ) ة وأمنیة وقانونیةسیاسیة واجتماعیة واقتصادی(األبعاد

ینبغي للمجتمع الدولي أن یقوم به على أرض الواقع مع التركیز على بناء مشروع سیاسي یشمل إنشاء 

                                                 
1 - Global Peacebuilding Center - United States Institute of Peace, USIP Peace Terms Glossary, 

https://www.usip.org/publications/usip-peace-terms-glossary 
2 - Charles T. Call and Elizabeth M. Cousens, Ending Wars and Building Peace, Coping with 

Crisis Working Paper Series, International Peace Academy, March 2007, p3. Website: 

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/06/cwc_working_paper_ending_wars_ccec.pdf  
3 - Ho-Won Jeong, Peacebuilding in Post conflict Societies: Strategy and Process Boulder: 

Lynne Rienner Publishers, 2005,p 4. 
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سلطة سیاسیة شرعیة یمكن أن تتجنب عودة العنف، ومتعدد المستویات من حیث الكیفیة التي ینبغي 

 . )1("لمراحل من حیث الوقت الذي ینبغي فیه للمجتمع الدولي التدخلالقیام بها، ومتعددة ا

العقوبات ( "operational prevention"الوقایة التشغیلیة " وبالتالي ضرورة التمییز بین 

  المنع الهیكلي " و) السیاسیة الدبلوماسیة، والتدخل العسكري ومنع الصراعات والدبلوماسیة الوقائیة

 "ionstructural prevent) " بناء المؤسسات الدیمقراطیة، والحد من التحیز؛ وترتیبات تقاسم

السلطة؛ والحد من أو جه التفاوت االجتماعي واالقتصادي؛ وتعزیز سیادة القانون؛ وٕاصالح قطاع 

وهذا یتیح التمییز بین أنواع مختلفة من األطراف الفاعلة واإلجراءات ). األمن؛ والتعلیم، وما إلى ذلك

 )2(.ة في حالة معینة، وكذلك توقیت التدخلالالزم

، "مرئیة" tangibleوأخیرا، من المهم أن نالحظ أن بناء السلم ینبغي أن یتضمن أبعادا ملموسة 

یشمل البعد الملموس من أشیاء من ". غیر مرئیة"intangibleوغیر ملموسة ) قابلة للقیاس الكمي(

ویشمل البعد غیر المادي . ق فرص عمل، إجراء حواراتقبیل عدد األسلحة المدمرة، تسریح الجنود، خل

ظواهر مثل المصالحة بین الخصوم السابقین، والثقة في المؤسسات العامة، والمعاییر الجدیدة لتسویة 

 . )3(المنازعات

والمالحظ أن معظم مبادرات بناء السالم الدولیة ركزت بالدرجة األولى على النواتج المرئیة 

لة للقیاس، ولیس على عملیات التغییر النوعیة، التي من المعترف بها أن من األصعب والملموسة والقاب

 .بكثیر التحفیز والتقییم

 : أبعاد مفهوم بناء السلم: المطلب الثاني

تنطلق تدابیر بناء السلم من فكرة منع نشوب النزاع من جدید، بإنشاء آلیات تعزز التعاون والحوار 

مجتمعیة، ویمكن لهذه التدابیر أن تساعد األطراف على إدارة تضارب بین مختلف فئات الهویة ال

                                                 
1 - Michael Lund, What Kind of Peace is Being Built? Assessing the Record of Post-

Conflict Peacebuilding, Charting Future Directions, prepared for the International Development 

Research Centre IDRC, 2003, 13. Website: 

http://citseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.494.1386&rep=rep1&type=pdf  
2 - OECD DAC/CDA, Encouraging Effective Evaluation of Conflict Prevention and 

Peacebuilding Activities: Towards DAC Guidance 2007, 18. Website: 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/39660852.pdf  
 2001وقد اقترح األمین العام السابق، كوفي عنان، أو جه تمییز مماثلة في تقریري منع نشوب الصراع اللذین نشرهما عامي  -3

  .2006و
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ویشمل ذلك بناء المؤسسات التي توفر إجراءات وآلیات للتعامل بفعالیة . مصالحها بالوسائل السلمیة

 )1( .مع النزاعات وحلها، وتصمیم نظم جدیدة لتسویة النزاعات یشكل جزءا هاما من إیجاد سالم دائم

ن یسعى لبناء السلم أن یعوض دوامة العنف والدمار بدوامة من السالم والتنمیة، إذ یجب على م

إن خلق مثل هذه البیئة له ثالثة أبعاد  )2(ویهیئ بیئة تفضي إلى تحقیق السالم الدائم واالكتفاء الذاتي

مة معالجة األسباب الكامنة وراء الصراع، وٕاصالح العالقات المتضررة والتعامل مع الصد: مركزیة

 .ویعتمد كل من هذه األبعاد على استراتیجیات وتقنیات مختلفة. النفسیة على المستوى الفردي

یركز البعد الهیكلي لبناء السلم على الظروف  ":معالجة األسباب الجذریة"البعد الهیكلي : أوال

ماعیة حیث أن السلم المستقر یجب أن یقوم على أسس اجت. االجتماعیة التي تعزز النزاع العنیف

. وفي حاالت كثیرة تنشأ األزمات من جذور نظامیة )3(واقتصادیة وسیاسیة تخدم احتیاجات السكان

وعادة ما تكون هذه األسباب الجذریة معقدة، ولكنها تشمل توزیع األراضي، وتدهور البیئة، والتمثیل 

 .هناك سلم مستدام وٕاذا لم تعالج هذه المشاكل االجتماعیة، فلن یكون. (4)السیاسي غیر المتكافئ

إقامة سالم دائم، أن یحلل األسباب  أجلومن ثم، یتعین على من یشرف على بناء السلم، من 

 . الهیكلیة للنزاع وأن یشرع في إحداث تغییر هیكلي واجتماعي

وتشمل سبل التحول السیاسي واالقتصادي، التغییر الهیكلي واالجتماعي لمعالجة الظلم السیاسي 

وٕانفاذ برامج إعادة اإلعمار المصممة لمساعدة المجتمعات المحلیة التي دمرتها  أو االقتصادي،

وتهدف مبادرات بناء السلم إلى  )5(النزاعات لتنشیط اقتصاداتها، وٕانشاء نظم فعالة للعدالة والمصالحة

یة تعزیز اآللیات الالعنفیة التي تقضي على العنف، وتشجع الهیاكل التي تلبي االحتیاجات اإلنسان

 (6)األساسیة، وتعظم المشاركة العامة

ولتوفیر الخدمات األساسیة لمواطنیها، تحتاج الدولة إلى مؤسسات تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة 

وتسعى عملیة . والتحول الدیمقراطي كوسیلة رئیسیة إلنشاء هذه األنواع من هیاكل تعزیز السلم .(7)قویة

                                                 
1 - SAIS, The Conflict Management Toolkit: Approaches, The Conflict Management Program, 

Johns Hopkins University [available at: http://www.sais-jhu.edu/resources/middle-east-

studies/conflict-management-toolkit 
2 - Idem. 
3 - Henning Haugerudbraaten, Peacebuilding: Six Dimensions and Two Concepts, Institute 

For Security Studies 

 http://www.iss.co.za/Pubs/ASR/7No6/Peacebuilding.html 
4 - Idem. 
5 - SAIS, op. cit. 
6 - Henning Haugerudbraaten, op, cit.  
7 - SAIS, op. cit. 
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سیة مشروعة ومستقرة وحریات مدنیة تسمح بمنافسة مجدیة إرساء الدیمقراطیة إلى إنشاء مؤسسات سیا

ومن المهم أن تلتزم . )1(على السلطة السیاسیة والمشاركة الواسعة في اختیار القادة والسیاسات

. (2)الحكومات بمبادئ الشفافیة والقدرة على التنبؤ، وأن تعتمد القوانین من خالل عملیة علنیة مفتوحة

 .ة إرساء الدیمقراطیة جزءا من مشروع شامل إلعادة بناء مؤسسات المجتمعحیث ینبغي أن تكون عملی

وتركز التغییرات الهیكلیة السیاسیة على التنمیة السیاسیة وبناء الدولة، وٕانشاء مؤسسات حكومیة 

وغالبا ما ینطوي ذلك على إصالح االنتخابات، واإلصالح القضائي، ومبادرات تقاسم السلطة، . فعالة

ویشمل أیضا بناء األحزاب السیاسیة، وٕانشاء مؤسسات توفر إجراءات وآلیات . الدستوريواإلصالح 

ویتطلب بناء . للتعامل بفعالیة مع النزاعات وحلها، وٕانشاء آلیات لرصد وحمایة حقوق اإلنسان

المؤسسات وتطویر الهیاكل األساسیة هذا عادة تفكیك المؤسسات القدیمة أو تعزیزها أو إصالحها من 

 .جعلها أكثر فعالیة لأج

ومن األهمیة بمكان إقامة سیادة القانون والحفاظ علیها، وتنفیذ القواعد واإلجراءات التي تقید 

، وهذا یمكن أن یساعد على تخفیف حدة )3(سلطات جمیع األطراف وتحملها المسؤولیة عن أعمالها

وعلى سبیل المثال، یمكن أن یكون . التوتر، وخلق االستقرار، ویقلل من احتمال حدوث مزید من النزاع

 )4(.القضاء المستقل بمثابة القائد لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة ومعالجة مظالم ما بعد الحرب

باإلضافة إلى ذلك، تحتاج المجتمعات إلى نظام للعدالة الجنائیة یلغي أعمال اللصوصیة وأعمال 

وتدریب المسؤولین الحكومیین وأفراد قوة  دلةویجب إنشاء آلیات شرطة عا. العنف ویعاقب علیها

الشرطة على مراعاة الحقوق األساسیة في أداء واجباتهم باإلضافة إلى تقدیم تشریع یحمي األقلیات 

وأن تكون المحاكم وقوات الشرطة خالیة من الفساد . والقوانین التي تكفل المساواة بین الجنسین

 )5(.والتمییز

یمكن أن یكون أیضا اقتصادیا، فالتنمیة االقتصادیة جزء ال یتجزأ من منع كما أن التغییر الهیكلي 

والعوامل االقتصادیة التي تضع  ،)6(نشوب النزاعات في المستقبل وتجنب االنتكاس إلى العنف

                                                 
1 - Idem. 
2 - Neil J. Kritz, The Rule of Law in the Post-Conflict Phase: Building a Stable Peace, 

in Managing Global Chaos: Sources or and Responses to International Conflict, eds. Chester A. 

Crocker and Fen Osler Hampson with Pamela Aall. Washington, D.C.: United States Institute of 

Peace Press, 1996, p593. Website: 

https://bookstore.usip.org/sites/usip/resrcs/chapters/192922396X_otherchap.pdf  
3 - Ibid, p588. 
4 - Idem. 
5 - SAIS, op. cit. 
6 - Idem. 
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المجتمعات في خطر تشمل االفتقار إلى فرص العمل، وندرة األغذیة، وعدم الوصول إلى الموارد 

  .الطبیعیة أو األراضي

وتهدف التغیرات الهیكلیة االجتماعیة إلى القضاء على العنف الهیكلي الذي ینشأ عن النظام  

وتشمل هذه اإلصالحات االقتصادیة واالجتماعیة برامج التنمیة االقتصادیة، . االقتصادي للمجتمع

لتعزیز  والمساعدة في مجال الرعایة الصحیة، وٕاصالح األراضي، وشبكات األمان االجتماعي، وبرامج

  )1(اإلنتاجیة الزراعیة

ویستهدف بناء السلم االقتصادي كال من المستوى الجزئي والكلي، ویهدف إلى تهیئة الفرص 

فعلى صعید االقتصاد الجزئي، ینبغي . االقتصادیة وضمان تلبیة االحتیاجات األساسیة للسكان

االقتصادي واالستثمار على  للمجتمعات أن تنشئ مؤسسات إنتاجیة صغیرة ومتوسطة لزیادة النشاط

الصعید المحلي، وتعزیز التجارة بین المتنازعین والتوزیع العادل لألراضي، وتوسیع نطاق االلتحاق 

وعلى مستوى االقتصاد الكلي، ینبغي مساعدة حكومة ما بعد النزاع . )2(بالمدارس والتدریب على العمل

  .لهیاكل األساسیة الالزمة لالنتقال إلى السلمفي جهودها الرامیة إلى تأمین األسس االقتصادیة وا

هو جزء ال یتجزأ من بناء السلم یحد من آثار ": إصالح العالقات المتضررة"البعد العالئقي : ثانیا

فالبعد العالئقي لبناء السلم . العداء المرتبط بالنزاع من خالل إصالح العالقات المتضررة وتحویلها

وهو یسعى إلى التقلیل إلى أدنى . وبناء الثقة، والتخیل في المستقبل یركز على المصالحة، والتسامح،

 . )3(حد من االتصاالت السیئة األداء وتحقیق أقصى قدر من التفاهم المتبادل

فالمصالحة هي إحدى الطرق األكثر فعالیة ودیمومة لتحویل العالقات ومنع الصراعات 

راف المتصارعة لالعتراف بمسؤولیتها وذنبها في النزاع، وجوهرها هو المبادرة الطوعیة لألط. )4(المدمرة

كما یتقاسم األطراف تجاربهم، ویتعلمون وجهات نظر جدیدة . وتقبل المسؤولیة عن الجزء الذي لعبته

  ". أعدائهم"ویغیرون تصورهم عن 

                                                 
1 - Michael Lund, A Toolbox for Responding to Conflicts and Building Peace, 

In Peacebuilding: A Field Guide, Luc Reychler and Thania Paffenholz, eds. Boulder, Colorado: 

Lynne Reinner Publishers, Inc., 2001, p18. Website: 

https://extranet.creativeworldwide.com/CAIIStaff/Dashboard_GIROAdminCAIIStaff/Dashboard_CA

IIAdminDatabase/resources/ghai/toolbox.htm  
2- SAIS, Op, cit. 
3- John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. 

Washington, D.C., United States Institute of Peace, 1997, p82. 
4- Hizkias Assefa, Reconciliation, in Peacebuilding: A Field Guide, Luc Reychler and Thania 

Paffenholz, eds. Boulder, Colorado: Lynne Reinner Publishers, Inc., 2001, 342. 
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ویحدث هناك اعتراف بالصعوبات التي یواجهها الجانب المعارض ومظالمه المشروعة، ویبدأ 

. ویعرب كل جانب عن أسفه وندمه الصادق، وهو مستعد لالعتذار لما حدث. ور بالتعاطفالشع

وأخیرا، االلتزام ببذل جهد مخلص . ویتعهد الطرفان بالتخلي عن الغضب، واالمتناع عن تكرار النزاع

وتعتمد هذه العملیة في كثیر من . لمعالجة المظالم السابقة والتعویض عن األضرار التي لحقت

 .)1(حیان على التفاوض التفاعلي وتسمح لألطراف بالدخول في عالقة جدیدة مثمرة للطرفیناأل

كما أن أحدى المتطلبات الضروریة لتحویل النزاعات هو التواصل الفعال والتفاوض على مستوى 

  . النخبة وعلى المستویات القاعدیة

یمكن لألحزاب زیادة  فمن خالل الحوارات على مستوى عال وعلى مستوى المجتمع المحلي،

وبما . )2(وعیهم بدورهم في النزاع وتطویر تصور أكثر دقة لكل من هو یتهم وهویة المجموعة األخرى

أن كل مجموعة تتقاسم تاریخها الفرید مع المجموعات األخرى، في القیم والثقافة، ستفهم الجماعات 

مل لحل المشاكل طریقتان یمكن أن كما برامج التبادل الدولي وورش الع. بعضها البعض بشكل أفضل

على سبیل  .)3(تساعدا على تغییر التصورات، وبناء الثقة، واالتصاالت المفتوحة، وزیادة التعاطف

المالي، تمكن الخصوم الرئیسیون في كثیر من األحیان من بناء الثقة  -المثال، خالل النزاع األزوادي 

رج الجلسات الرسمیة، ولیس خالل اجتماعات وفهم أفضل لبعضهم البعض من خالل االلتقاء خا

 .المفاوضات الرسمیة

قائمة، فإن العالقات  )building-bridge(وٕاذا كانت هذه األنواع من نظم االتصاالت الجسریة 

بین الطرفین یمكن أن تتحسن، ومن المرجح أن تكون اتفاقات السالم التي تتوصل إلیها قائمة على 

  .)4(ء إلى الوسطاءاالكتفاء الذاتي دون اللجو 

فالتدابیر الجماعیة المختلفة مثل االتصاالت والتعلیم، مثل الرادیو والتلفزیون، ومشاریع التربیة من 

 .)5(السلم، والتدریب على حل النزاعات، یمكن أن تساعد األطراف للوصول إلى هذه االتفاقات أجل

                                                 
1- Assefa, p340. 
2 - SAIS, op. cit. 
3 - Idem. 
4 - Michael Lund, A Toolbox for Responding to Conflicts and Building Peace, 

In Peacebuilding: A Field Guide, Luc Reychler and Thania Paffenholz, eds. Boulder, Colorado: 

Lynne Reinner Publishers, Inc, 2001,p9 website: 

https://extranet.creativeworldwide.com/CAIIStaff/Dashboard_GIROAdminCAIIStaff/Dashboard_CA

IIAdminDatabase/resources/ghai/toolbox.htm  
5 - Lund, op, cit, p 18. 



 

- 66  - 
 

  الفصل األول
 

 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

یمكن أن تساعد األطراف على التغلب ویمكن أن تؤدي إلى تغییر الصورة الشیطانیة عن العدو، كما 

 .)1(على الحزن والخوف وعدم الثقة وتعزیز إحساسهم باألمن

والتأمل في المستقبل، حیث تشكل األطراف رؤیة  ومن العناصر الحاسمة في هذا الحوار التصور

لتأمل في فاألطراف المتصارعة غالبا ما تكون أكثر تفاؤال عند ا. للمستقبل المشترك الذي تحاول بناءه

والفكرة هنا هي أنه إذا كانوا . )2(رؤیتها للمستقبل مما تفعل عند الـتأمل في ماضیها المشترك والعنیف

 .یعرفون أین یحاولون الذهاب، سیكون من األسهل للوصول الى هناك

وهناك طریقة أخرى للطرفین لبناء مستقبل معا وهي متابعة المشاریع المشتركة التي ال عالقة لها 

. وهذا یمكن أن یفید العالقة بین الطرفین. لقضایا األساسیة للنزاع، وترتكز على المصالح المشتركةبا

ویمكن للقادة الذین یقدمون رؤیة واضحة ومأمونة للمستقبل وسبل ووسائل الوصول إلى هناك أن یلعبوا 

 .دورا حاسما هنا

. لتعامل مع ماضیهم المؤلمولكن باإلضافة إلى التطلع إلى المستقبل، یجب على األطراف ا

فالمصالحة ال تتصور مستقبل مشترك ومتصل فحسب، بل تعترف أیضا بالحاجة إلى تصحیح ما 

وٕاذا ما أرید لألطراف أن تجدد عالقتها وتبني مستقبال مترابطا، فإن . )3(ارتكب من أخطاء في الماضي

 .ما حدث یجب أن یستعرض ثم یغفر

السلم یعالج مخالفات الماضي، وفي الوقت نفسه یعزز  والواقع أن جزءا حاسما من بناء

فجزء من إصالح العالقات المتضررة یستجیب لالعتراف ومعاقبة انتهاكات حقوق . )4(المستقبل

اإلنسان واإلبادة الجماعیة من خالل إنشاء لجان الحقیقة، وبعثات لتقصي الحقائق، ومحاكم جرائم 

امل مع المسائل القانونیة والعاطفیة المعقدة المرتبطة بحقوق وهذه العملیات محاولة للتع .)5(الحرب

وبالتالي یجب االعتراف بالظلم في الماضي، ومعاقبة  .اإلنسان واإلساءات، وضمان تقدیم العدالة

 .مرتكبیه إذا ما رغبت األطراف في تحقیق المصالحة

الغربیة غالبا ما تتجاهل ویالحظ الكثیرون أن العدالة الرجعیة التي تقدمها النظم القانونیة 

النهوض بالسلم بین األطراف المتنازعة، یجب أن  أجلوأنه من  .)6(احتیاجات الضحایا وتفاقم الجروح

إن محور العدالة التصالحیة هو توجهها في المستقبل وتركیزها . تكون العدالة أكثر جبرا في التركیز

اك كل من الضحایا والجناة في الحوار وجعل وهي تسعى إلى إشر . على العالقة بین الضحایا والجناة

                                                 
1 - SAIS, op. cit. 
2 - Lederach, op, cit, p77. 
3 - Ibid, p31 
4 -Howard Zehr, Restorative Justice, In Peacebuilding: A Field Guide, Luc Reychler and 

Thania Paffenholz, eds. Boulder, Colorado: Lynne Reinner Publishers, Inc., 2001, p330. 
5 - SAIS, op. cit. 
6 - Howard Zehr, op, cit, p330 
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فوجود عملیات العدالة التصالحیة القائمة . )1(األمور صحیحة عن طریق تحدید احتیاجاتهم والتزاماتهم

 .على المجتمع المحلي یمكن أن یساعد على بناء سلم مستدام

ركز البعد ی": التعامل مع الصدمة النفسیة على المستوى الفردي" البعد الشخصي: ثالثا

فإذا لم یتمكن األفراد من الشفاء . الشخصي لبناء السلم على التغییرات المطلوبة على المستوى الفردي

ویجب التقلیل إلى . )2(من الصدمة، فستكون هناك عواقب اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة أوسع نطاقا

. )3(نموه الشخصي إلى أقصى حد أدنى حد من اآلثار المدمرة للنزاع االجتماعي، والتقلیل من إمكانیات

ویجب أن تعطي جهود إعادة اإلعمار وبناء السلم األولویة لمعالجة مشاكل الصحة العقلیة وٕادماج هذه 

 .الجهود في خطط السلم وجهود إعادة التأهیل

وقد تشمل . في الحاالت الصادمة، یصبح الشخص عاجزا ویواجه خطر الموت واإلصابة

ا أو إضرارا خطیرة ألفراد العائلة أو األصدقاء، والتدمیر المفاجئ للمنازل األحداث الصادمة تهدید

 .)4(وتهدید الحیاة

وهذه األحداث تطغى على قدرة الفرد على التكیف، مما یجعل من الصعب علیه أن یعمل بفعالیة 

ترك وغالبا ما ت. في المجتمع، وتشمل اآلثار العاطفیة مثل االكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة

مشاعر تؤثر سلبا على رفاهه النفسي بعد تجربة العنف، ومن المرجح أن یشعر بالضعف، والعجز، 

  )5(.والخروج عن السیطرة في عالم ال یمكن التنبؤ به

إصالح النسیج  أجلمن . إن بناء السلم یتطلب االهتمام بهذه الجوانب النفسیة والعاطفیة للنزاع

یجب التعامل مع الصدمة على المستوى الوطني والمجتمعي االجتماعي الذي دمرته الحرب، و 

  . والفردي

فعلى الصعید الوطني، یمكن لألطراف أن تنجز شفاء شخصي واسع النطاق من خالل لجان 

  . الحقیقة والمصالحة التي تسعى إلى كشف الحقیقة والتعامل مع الجناة

اضي من خالل طقوس أو احتفاالت وعلى الصعید المجتمعي، یمكن لألحزاب أن تشید بمعاناة الم

  . مختلفة، أو بناء نصب تذكاریة لالحتفال باآلالم والمعاناة التي تعرضت لها

كما أن الوحدات العائلیة القویة التي یمكن أن تعید بناء الهیاكل المجتمعیة والبیئات األخالقیة هي 

 .أیضا عناصر حاسمة

                                                 
1 - Ibid , p331. 
2 - SAIS, op,cit. 
3 - Lederach, op, cit, p82. 
4 - Hugo van der Merwe and Tracy Vienings, Coping with Trauma, in Peacebuilding: A Field 

Guide, Luc Reychler and Thania Paffenholz, eds. Boulder, Colorado: Lynne Reinner Publishers, 

Inc, 2001, p343. 
5 - Van der Merwe, op, cit, pp 343- 345. 
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تنطوي على قیود واضحة عندما یصاب عدد كبیر وعلى المستوى الفردي، فإن االستشارة الفردیة 

ولذلك، یجب أن توفر مبادرات . من األشخاص بصدمات نفسیة وال تتوفر موارد كافیة لتلبیة احتیاجاتهم

بناء السلم الدعم للبنیة التحتیة للصحة العقلیة وأن تكفل حصول أخصائیي الصحة العقلیة على 

صحة العقلیة لتتناسب مع السیاق المحلي، واالستفادة من وینبغي تكییف برامج ال. التدریب الكافي

ویمكن أن تساعد المشاركة في تقدیم . الممارسات والعالجات التقلیدیة والمجتمعیة كلما أمكن ذلك

 )1(المشورة والحوار على تطویر آلیات التكیف وٕاعادة بناء ثقة األفراد في اآلخرین

یحرك مواقف األفراد وسلوكیاتهم، فیجب التركیز مجددا  وٕاذا ما أخذنا في االعتبار أن علم النفس

وٕاذا تجاهلناه، فإن بعض ضحایا العنف في . على فهم علم النفس االجتماعي للصراع وعواقبه

ویعتبر تمكین الضحایا والدعم أن  .)2(الماضي معرضون لخطر الوقوع في أعمال العنف في المستقبل

 .تساعد على كسر هذه الدورة

أبعاد بناء السلم حول العمل على تحدید ودعم الهیاكل التي من شأنها تعزیز وتدعیم  یدور جوهر

بمعنى أن عملیات بناء السلم تأتي عقب نجاح المفاوضات  )3(السلم لتجنب االرتداد إلى حالة النزاع

تصر بهدف مساعدة أطراف النزاع على تنفیذ اتفاقیات التسویة التي تفاوضوا علیها، والتي لم تعد تق

على مجرد ترتیبات سیاسیة أو عسكریة معینة ؛وٕانما أصبحت تتضمن مجموعة من التفصیالت 

سیاسیة، أمنیة، اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة : الخاصة باألمور المدنیة فهي مهام ذات أبعاد متكاملة

ناسب مع یقوم بتنفیذها باإلضافة إلى العناصر العسكریة عناصر مدنیة ذات تخصصات متنوعة بما یت

  :طبیعة مفهوم األمن الموّسع، ومهام بناء السالم التي تتمثل أساسا في

تتمثل في اإلشراف على العملیات االنتخابیة؛ حیث تدخلت قوات األمم : مهام انتخابیة -2

المتحدة في حاالت عدة إلقرار النظام الداخلي ودعم الدیمقراطیة عن طریق االنتخابات 

تبدو العالقة بین . أنجوال، الموزمبیق،یا، السالفادور، كمبودیاالتعددیة كما حدث في نامیب

االنتخابات والسالم للوهلة األولى غریبة وهي في الواقع وطیدة حیث یدرج تزویر االنتخابات 

فوفقا لبیان بطرس غالي عن أعمال المنظمة األممیة . ضمن صدارة العوامل المؤدیة للنزاعات

قد حدث في طلبات الدول الموجهة لألمم المتحدة للحصول م فإن تزاید ملحوظا 1994لعام 

، وتعد المهمة مثاال بارزا على التغییر النوعي في طبیعة عمل (4)على مساعدات انتخابیة

قوات حفظ السالم الذي لم یعد یقتصر على وقف إطالق النار بین المتحاربین وٕانما تعداه 

  .لیرتبط بقیم معّینة كالدیمقراطیة

                                                 
1 - Ibid , op, cit, pp 344- 346. 
2- Ibid, p 344. 

3 - Boutros Ghali ,Op,Cit. 
  .46عتیقة بن یحي، مرجع سابق، ص  - 4
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تتمثل في التحقق من عدم وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان، وفي : نیة واجتماعیةمهام إنسا -3

هذا الصدد تم إنشاء طاقم عمل من المراقبین الدولیین لحمایة حقوق اإلنسان في رواندا باإلضافة إلى 

تأمین وصول مواد اإلغاثة اإلنسانیة كما في حالتي یوغسالفیا السابقة والصومال وٕاعادة توطین 

  .)1(ئین باإلضافة إلى بناء الهیاكل واصالح المؤسسات الحكومیةالالج

تحویل " یتضح من خالل هذه المهام أن عملیة بناء السالم تنطوي على فكرة سامیة مفادها  

  .والتي تستهدف أساسا تغییر بیئة النزاع الحتوائه ومنع تكراره"  Conflict Transformation النزاع

اهتماما خاصا؛ ذلك انه في الحاالت التي تخمد فیها النزاعات بشكل  تولى عملیات بناء السالم

مؤقت بفعل التدخالت الخارجیة یكون فیها السلم بمثابة الطبقة السطحیة التي تغطي االنقسامات 

وهو ما یؤدي إلى تداعي حالة السلم الهش ومن ثم تجدد النزاع مع ما یرتبط بذلك . المجتمعیة العمیقة

والمشكلة األكبر أن . السلم أجلارد، الوقت، والجهد الذي بذل في التفاوض من من إهدار للمو 

االنتكاس في حالة النزاع ال یبدد جهود السالم فحسب حیث أن القتال الذي ینشب بعد توقیع اتفاقیات 

السالم یكون في الغالب أكثر حدة من الجوالت السابقة للنزاع؛ نظرا العتقاد أطرافه بأن احتماالت 

ومن ثّم تسود حالة . لمصالحة الوطنیة قد تبددت، وأن إمكانیة المشاركة في السلطة تبدو أقل احتماالا

وفي خضم هذه الظروف تلزم األطراف غالبا طریق . ذهنیة مؤداها أن المنتصر سیفوز بكل شيء

ر من مجرد فاألمم المتحدة تسعى إلى ما هو أكث. )2(الحرب الشاملة بما یترتب عنها من تبعات جسیمة

انهاء العنف؛ وذلك عبر استئصال جذور النزاع بإعادة ترتیب العالقات السیاسیة واالقتصادیة في 

المجتمع على اسس عادلة، وخلق مصالح مشتركة بین مختلف القوى السیاسیة بما سیساهم في بناء 

خل حدود الوطن دا - ولیس االنعزال - الثقة بین قوى المجتمع، ویقنع خصوم األمس بالعیش المشترك

  .الواحد

لقد أضحت مهام الجیل الثاني للعملیات األممیة معقدة وخطیرة وهو ما جعل األمم المتحدة تلجأ  

عند إنشاء أغلب تلك العملیات إلى الفصل السابع من میثاقها، كما أصبحت المنظمة تستخدم في 

، فیما استخدم البعض "Complex Peace Oprationالسلم المعقد  عملیات"التعبیر عنها مصطلح 

لتفسیر  Complex Peace Beilding Model"نموذج بناء السلم المعقد "اآلخر مصطلح 

الدینامیات المعاصرة لبناء السلم، والتي لم تسلم من حدوث حاالت إخفاق وصمت بالفشل سجل األمم 

ب األهلیة منذ عام ومن أبرزها حالتي الصومال ولیبیریا؛ فاألولى تقبع في مستنقع الحر . المتحدة

                                                 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 1

2  :م، عن موقع2009، أفریل 175العدد . ، مجلة السیاسة الدولیةاألمم المتحدة وبناء السلم في إفریقیاایمن شبانه،  - 

www.siyassa.org.eg/ASIYASSA/ARCHIVE/index.esp?-CurFN=Kada16.html&DID=9904l 
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رئیسا للبالد عام " تشالز تایلور" م والثانیة انتكست فیها عملیة بناء السالم بعد انتخاب 1991

  .)1(م2003م، األمر الذي اضطر المنظمة نشر بعثة ثانیة لبناء السالم في لبیریا عام 1998

فة عامة ونزاعات وعموما یمكن حصر عوامل إخفاق عملیات بناء السالم في مناطق النزاع بص 

  :ما بعد الحرب الباردة خصوصا فیما یلي 

تجري عملیات بناء السالم في ظروف صعبة حیث تتنوع أبعاد النزاعات التي تتعامل معها  -  

بتعدد الفاعلین المنخرطین في إطارها، كما تقترن تلك النزاعات في الغالب بتدخالت سیاسیة وعسكریة 

ومن تم . ت ومصالح متباینة؛ األمر الذي یعرقل تنفیذ تلك المهاممن جانب قوى خارجیة ذات أجندا

باتت تلك العملیات أكثر كلفة وأشد خطرا بالنسبة للقائمین علیها مقارنة بعملیات حفظ السالم 

  )2(التقلیدیة

السلبیات المرتبطة بنموذج األمم المتحدة لبناء السالم واألخطاء المترتبة التي تحدث في أثناء  -  

إذ ینطلق النموذج األممي من أیدیولوجیة . ذ عملیاته حیث ال یتالءم مع بیئة النزاعات الداخلیةتنفی

قضیة الصحة  -لیبرالیة ال تتسق مع األوضاع السیاسیة واالقتصادیة في كثیر من الدول النزاعیة

لدول ، وهو ما جعل البعض یتصور أن بناء السالم ما هو إّال آلیة لتدعیم مصالح ا-والصالحیة

بل ذهب البعض إلى التعامل  - خاصة الغنیة بالثروات - الغربیة، وضمان هیمنتها على مناطق النزاع 

مع بناء السالم باعتباره نوعا جدیدا من االستعمار تتولّى األمم المتحدة تسویقه في شكل وصفات 

إلى حمل " -UNITAیونیثا"حیث عادت حركة ،عالجیة؛ ففي أنجوال مثال انتكست عملیة بناء السالم

  .السالح ضد الحكومة عندما جاءت االنتخابات التعددیة في غیر صالحها

الشروع في تطبیق عملیات بناء السالم قبل االنتهاء الفعلي من صیاغة نموذج متكامل له  -  

التسلسل القیادي لعملیاته وطرق ،یحدد مضمونه والمهام التي یتضمنها، الجهات القائمة على تنفیذه

فعلى سبیل المثال كان التفویض الملقى على عاتق . ومن ثم ظهرت عدة أخطاء عند التطبیق تمویله

بعثات بناء السلم یفتقر إلى الوضوح كما هو الحال في الصومال عندما انحرفت القیادة األمریكیة 

فرض  لعملیة األمم المتحدة الثانیة في البالد عن مهامها المتعلقة بحفظ وبناء السالم إلى محاولة

السالم بالقوة على الصومالیین؛ األمر الذي أدخل قوات األمم المتحدة كطرف جدید في معادلة النزاع 

فأصبحت هدفا للمیلیشیات الصومالیة المسلحة إذ انتهى األمر بفشل ذریع لعملیة األمم المتحدة 

  .وقیادتها األمریكیة

                                                 
 .المرجع نفسه - 1
 .أیمن شبانة، مرجع سابق - 2
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جاوز مداها العشر سنوات وهو ما یجعل والتي قد یت جلبناء السالم من العملیات الطویلة األ -  

ففي الكونغو الدیمقراطیة على سبیل . حماس الجهات التمویلیة یفتر عن االستمرار في عملیات البناء

م 2005من المبلغ المطلوب خالل العام %  51المثال لم تستطع األمم المتحدة تأمین أكثر من 

  .ترة الحرب األهلیةبالرغم من هالك أكتر من ثالثة ملیون نسمة خالل ف

عملیات بناء السالم على األبعاد السیاسیة واألمنیة على حساب االقتصادیة،  ترتكز -  

االجتماعیة والنفسیة؛ فال یكفي على سبیل المثال لبناء السلم في رواندا تشكیل حكومة، بناء مؤسسات 

ون في شرق الكونغو الدیمقراطیة، وٕاجراء االنتخابات في الوقت الذي الزال یعاني فیه الرواندیون الالجئ

كما ال یمكن تحقیق االندماج الوطني بین الهوتو والتوتسي بإجراء انتخابات تعددیة دیمقراطیة تضمن 

االستئثار بالسلطة شرعیا وعلى الدوام؛ مما یعني استحالة التداول على  - األغلبیة- لجماعة الهو تو

ل هذه الحاالت إلى القوة المسلحة لتحقق بالعنف ما ومن ثم لجوء األقلیات اإلثنیة في مث. السلطة

  . استحال تحقیقه ببناء السالم
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  )1(.2017دیسمبر  31عملیات األمم المتحدة لبناء السلم حتى : - 02- خریطة رقم

   

   

                                                 
1  - Highlights Of Security Council Practice 2017, https://unite.un.org/sites/unite.un.org/files/app-

schighlights-2017/index.html 
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  :مقاربات نظریة في بناء السلم: المبحث الثالث

بة بناء السلم اللیبرالي، انعكاسا لنظریة تعتبر مقار  :مقاربة بناء السلم اللیبرالي: المطلب األول

الثقافیة المرتبطة ببناء  - في بیئات ما بعد النزاع، ویشمل المعاییر االجتماعیة  )1(السالم الدیمقراطي

السلم فیها، وتختلف المكونات الرئیسیة للسلم اللیبرالي، ولكنها تشمل عادة تعزیز الدیمقراطیة وسیادة 

وقد ركز دعاة  .)2(وتعزیز حقوق اإلنسان، واإلصالح االقتصادي والخوصصةالقانون والحكم الرشید، 

مجتمع مستقر، عن طریق  أسسبناء السلم اللیبرالي على الهندسة االجتماعیة التي تهدف إلى تشكل 

حیث أن الدینامیكیة المزدوجة في سیاسات التنمیة وٕاعادة إحالل  )3("التنمیة واألمن"دمج عملیات 

من ثم فإن  ،)4(على تحول المجتمعات لتتناسب مع المعاییر اللیبرالیة والتوقعات الغربیةاألمن تنطوي 

سلم مكثف ذاتیا داخل الدولة "الهدف الرئیسي الذي یقوم علیه تعزیز بناء السلم اللیبرالي هو خلق 

ماذج الخارجة من النزاع حیث یتم فیها إزالة العنف العلني والهیكلي على حد سواء، وتتطابق الن

االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة مع مزیج من التوقعات الدولیة اللیبرالیة والنیولیبرالیة في بیئة معولمة 

وهي المقاربة التي تبنتها األمم المتحدة والهیاكل والمؤسسات التابعة لها . )5("وعابرة للحدود الوطنیة

  )6(.بغیة إحالل السلم في الدول الخارجة من النزعات

یث اتخذت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن قراري تأسیس لجنة بناء السلم في ح  

، كآلیة مؤسسیة مكرسة لتلبیة االحتیاجات الخاصة للبلدان الخارجة من النزاع )7(2005دیسمبر  20

ث قررت تحقیقا للتعافي وٕاعادة اإلدماج والتعمیر، ولمساعدتها على إرساء أسس التنمیة المستدامة، حی

من میثاقها، وتنفیذا للقرار الذي اتخذه مؤتمر القمة  29و 22و 7األمم المتحدة إنشائها وفقا للمواد 

                                                 
1- Lemay-Hebert, Review Essay: Critical Debates on Liberal Peacebuilding, Civil Wars, vol 

15, no 2, p .242   

http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/files/12848535/Civil_Wars_Review_essay_liberal_peace.pdf  
2 - Farid Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, New 

York: W. W. Norton & Co. 2003. 
3 - Jason Franks and Oliver Richmond, Coopting Liberal Peace-Building: Untying the Gordian 

Knot in Kosovo, Cooperation and Conflict 43/1 2008 p.83. 
4 - Mark Duffield, Global Governance and the New Wars, New York: Zed Books 2001 p.15. 
5 - Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power: The Economy of Linguistic Exchanges 

Cambridge: Harvard University Press 1991 p.167. 
6 -Jason Franks and Oliver Richmond, Coopting Liberal Peace-Building: Untying the Gordian 

Knot in Kosovo, Cooperation and Conflict 43/1 2008 p.83. 
  : انظر الوثیقتین 16452005والقرار رقم  60/180القرار رقم  - 7

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/16452005 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/60/180   
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بوصفها هیئة استشاریة حكومیة دولیة؛ كما تقرر أن یناط باللجنة تحقیق ) 1(2005العالمي لعام 

 :الغایات الرئیسیة التالیة

حشد الموارد وتقدیم المشورة والمقترحات الجمع بین جمیع األطراف الفاعلة ذات الصلة ل .1

 .بشأن استراتیجیات متكاملة لبناء السلم والتعافي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع

تركیز االهتمام على جهود التعمیر وبناء المؤسسات، الضروریة للتعافي من النزاع، ودعم  .2

 .وضع استراتیجیات متكاملة إلرساء أسس التنمیة المستدامة

التوصیات والمعلومات لتحسین التنسیق بین جمیع األطراف الفاعلة ذات الصلة داخل تقدیم  .3

األمم المتحدة وخارجها، وتحدید أفضل الممارسات، والمساعدة على كفالة تمویل أنشطة 

التعافي المبكرة على نحو یمكن التنبؤ به، وتمدید فترة االهتمام الذي یولیه المجتمع الدولي 

 ع؛للتعافي من النزا

كما تقرر كذلك أن تكون للجنة بناء السلم لجنة تنظیمیة دائمة مسؤولة عن وضع نظامها  .4

 .)2(الداخلي وتحدید أسالیب عملها

الصادر عن الجمعیة العامة  A/60/ 984كما تم إنشاء صندوق بناء السالم بموجب القرار رقم 

حاسمة في  أهمیة ذات تعتبر تيال التدخالت لدعم خصیصا )3( 2006أوت  22لألمم المتحدة بتاریخ 

                                                 
، في نیویورك، جلسة عامة رفیعة 2005سبتمبر / أیلول 16إلى  14وفي الدورة الستین، عقدت الجمعیة العامة في الفترة من  - 1

وفي الدورة نفسها، . 60/1القرار  2005مدت نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام المستوى شارك فیها رؤساء الدول والحكومات، واعت

 60/180، بإنشاء لجنة بناء السالم القرار 2005قامت الجمعیة العامة، تنفیذا ألحكام الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

  .60/251ومجلس حقوق اإلنسان القرار 
سبعة أعضاء من مجلس األمن، منهم أعضاء دائمون، یختارون وفقا للقواعد  -1: تنظیمیة لها منوتقرر بأن تتكون اللجنة ال -  2

سبعة أعضاء من المجلس االقتصادي واالجتماعي، ینتخبون من المجموعات اإلقلیمیة وفقا  -2واإلجراءات التي یقررها المجلس؛ 

خمسة  -3لواجب للبلدان التي مرت بتجربة التعافي من الصراع؛للقواعد واإلجراءات التي یقررها المجلس ومع إیالء االعتبار ا

أعضاء من كبار المساهمین باألنصبة المقررة في میزانیات األمم المتحدة وبالتبرعات المقدمة لصنادیق األمم المتحدة وبرامجها 

یارهم من بینهم، مع إیالء االعتبار ووكاالتها، بما في ذلك صندوق دائم لبناء السالم، وأن یقوم عشرة من أكبر المساهمین باخت

الواجب لحجم مساهماتهم، وفقا لقائمة یقدمها األمین العام یجــري إعدادهــا على أسـاس متوسط المساهمات السنویة المقدمة خالل 

كریین وأفراد خمسة من كبار المساهمین باألفراد العس -4السنوات التقویمیة الثالث السابقة التي تتوفر عنها بیانات إحصائیة؛

الشرطة المدنیة في بعثات األمم المتحدة، من غیر الذین وقع علیهم االختیار أعاله، یقوم عشرة من أكبر المساهمین باختیارهم من 

بینهم، مع إیالء االعتبار الواجب لحجم مساهماتهم، وفقا لقائمة یقدمها األمین العام یجري إعدادها على أساس متوسط المساهمات 

سبعة أعضاء إضافیین، یختارون -5ة المقدمة خالل السنوات التقویمیة الثالث السابقة التي تتوفر عنها بیانات إحصائیة؛الشهری

وفقا للقواعد واإلجراءات التي تقررها الجمعیة العامة، مع إیالء االعتبار الواجب لتمثیل كافة المجموعات اإلقلیمیة في التشكیل 

  ل البلدان التي مرت بتجربة التعافي من الصراع؛العام للجنة التنظیمیة وتمثی
  : ، الموقع2006 أو ت 22الصادر بتاریخ  A/60/ 984، القرار رقم السالم بناء صندوق إلنشاء ترتیبات، األمم المتحدة - 3

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/476/00/PDF/N0647600.pdf?OpenElement  
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وال یطمح الصندوق في تلبیة جمیع متطلبات بناء السالم ألي حالة بعینها، بل . عملیة بناء السالم

یهدف أن یكون له أثر حافز یمهد الطریق لدعم مستدام ومشاركة متواصلة من جانب أصحاب 

السالم تحت سلطة األمین العام،  ویدیر الصندوق رئیس مكتب دعم بناء ،المصلحة الرئیسیین اآلخرین

كما تستخدم المساعدات التي یقدمها الصندوق لدعم أنشطة بناء السالم التي تساهم بصورة مباشرة في 

بتدخالت حاسمة  للقیاموفي هذا السیاق، یستخدم الصندوق . استقرار البلدان الخارجة لتوها من الصراع

لسالم، ولتعزیز قدرات البلدان للترویج للحلول السلمیة متصلة ببناء السالم لتیسیر تنفیذ اتفاقات ا

 .للصراعات، وللتصدي للتهدیدات التي قد تقود إلى تجدد نشوب الصراعات

على مجاالت رئیسیة تتصل بطرائق تخصیص موارد الصندوق  ه كذلكاختصاصاتوتركز  

ناء السالم في تزوید األمین وفي هذا الصدد، تعالج مسألة األهلیة للتمویل ودور لجنة ب. )1(وتوزیعها

وتبین . العام بالمشورة في اختیار البلدان المؤهلة للنظر في تمویلها، األمر الذي یؤذن بانطالق العملیة

االختصاصات أن التمویل من صندوق بناء السالم یتم على ضوء تحلیالت تجریها السلطات الوطنیة 

  .)2(الموجودة في بناء السلم واألمم المتحدة في البلد المعني للثغرات الحرجة

 ویساهم السلم، بناء لعملیة ةأجلوع مباشرة بصورة المهمة التدخالت السالم بناء صندوق ویدعم 

 خالف تمویل آلیة تتوفر فیها ال التي الحاالت في وخصوصا ،العملیة هذه في الحرجة الثغرات سد في

 أكثر أخرى دعم آلیات جذب حافز في رتأثی إحداث إلى الصندوق موارد استخدام ویهدف الصندوق،

 الثنائیة فالدعم المانحة والجهات التنمیة جانب وكاالت من أجال أطول التزامات تأمین مثل استدامة

 عملیة استدامة على وایجابي مباشر تأثیر له یكون یجب أن السالم بناء صندوق طریق عن المقدم

 یشمل محدد نطاق في تقع السالم بناء صندوق من یلهاتمو  التي یتعین األنشطة فإن وهكذا السلم، بناء

  :)3(یلي ما

 الوطنیة بالمؤسسات والعملیات یتعلق فیما وخصوصا السالم، اتفاقات تنفیذ تدعم التي األنشطة .1

 .االتفاقات هذه إطار في علیها المنصوص

                                                 
 وكونه عالمیا صندوقا كونه بین یجمع وهو بذلك واحد، وقت في عدیدة قطریة حاالت لدعم مخصص عالمي باعتباره صندوق - 1

على  تقوم قرارات صنع عملیة على األساسي هیكله قوموی المانحین، متعدد استئماني مثل صندوق محدد قطري بتركیز یتمیز

 والثانیة السالم، بناء صندوق الدعم من لتلقي المؤهلة للبلدان مركزي مستوى على الموارد تخصیص في األو لى تتمثل ركیزتین،

 الممثل بعد فیما هنا یهعل یطلق) البلد في المتحدة األمم ممثلي الحكومة وكبیر تجریه مشترك استعراض في القطري المستوى على

 للشؤون اإلنسانیة منسقا/مقیما أو منسقا العام لألمین تنفیذیا أو ممثال العام لألمین خاصا ممثال سواء كان العام، لألمین الخاص

 .علیها متفق مشاریع وأنشطة على برنامج بناء المالیة الموارد لتوزیع ( السالم لحفظ بعثة فیها توجد ال التي الحاالت في
 .، مرجع سابقالسالم بناء صندوق إلنشاء ترتیبات، األمم المتحدة - 2
  : المرجع نفسه، انظر الملحق، الموقع - 3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/476/00/PDF/N0647600.pdf?OpenElement  
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 التعایش على والتي تشجع القدرات وتعزیز لبناء البلد یبذلها التي الجهود تدعم التي األنشطة .2

 .نشوب الصراعات تجدد احتمال من یقلل بما للصراعات، السلمیة والحلول

 تشمل، قد وتقنیة قدرات بشریة من یتصل بها وما أساسیة إداریة خدمات إنشاء أو إعادة إنشاء .3

 المدنیة الخدمة مرتبات موظفي تكالیف دفع محدودة، زمنیة ولفترة استثنائیة ظروف في

 .األخرى ررةالمتك والتكالیف

 قبل من( السلم عملیة بناء على الوشیكة التهدیدات إلزالة تحدیدا المصممة الحاسمة التدخالت .4

 والتسریح السالح نزع بموجب برنامج أسلحتهم نزعت نالذی السابقین المحاربین إدماج إعادة

 ).اإلدماج وٕاعادة

 1645ر مجلس األمن ، بموجب قرا2005وقد مثل إنشاء لجنة بناء السلم في أواخر عام 

، معلمًا رئیسیًا في مجال تطّور استجابة المجتمع الدولي )1(60/180وقرار الجمعیة العامة ) 2005(

الجمعیة العامة ومجلس (اللجنة صلة وثیقة بالهیئات الرئیسیة الثالث لألمم المتحدة  وتجمع. لبناء السلم

تجمع سبعة أعضاء من كل من هذه  مع عضویة فریدة) األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي

الهیئات، وتجمع كذلك الجهات الرئیسیة المقدمة لألنصبة المقررة والطوعیة، وأفراد عسكریین وشرطة 

ماي  20ورّحب مجلس األمن، في البیان الرئاسي المؤرخ . مدنیة من العاملین في بعثات األمم المتحدة

، بأعمال لجنة بناء السلم في مجال إسداء - قریرالذي طلب فیه مجلس األمن تقدیم هذا الت- 2008

اللجنة المشورة بشأن تنسیق األنشطة والموارد الدولیة لبناء السلم، وأعرب عن دعمه لتعزیز دور 

 .)2(مم وصندوق بناء السالومكتب دعم بناء السال

مع مكتب  وتؤدي لجنة بناء السلم دورًا حاسمًا في مجال ریادة وتعزیز برنامج العمل، بالتعاون

، فبعد انتهاء نزاع رئیسي في بلد ما، یجب الشروع في الكثیر من مهام بناء السلم )3(دعم بناء السالم

  . یشمل الفترة الحرجة التي تعقب النـزاع مباشرة اللجنةویعني هذا أیضًا أن دور . الحاسمة

                                                 
  : انظر الوثیقتین 1645/2005والقرار رقم  60/180القرار رقم  - 1

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/16452005 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/60/180  
  : ، الموقع2008ماي  20المؤرخ  S /PRST/2008/16البیان الرئاسي لمجلس األمن رقم  - 2

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/348/61/PDF/N0834861.pdf?OpenElement  
ي تنسیق مكتب دعم بناء السالم أنشئ لمساعدة ودعم لجنة بناء السالم وإلدارة صندوق بناء السالم ولكي یخدم األمین العام ف - 3

ویرأسه مساعد األمین العام لدعم بناء السالم، ویتضمن قسما لدعم لجنة بناء السالم وقسما لتخطیط . جهود وكاالت األمم المتحدة

ویساعد المكتب أیضا على استدامة السالم في البلدان المتأثرة بالنزاع بتوفیر الدعم الدولي . السیاسات وقسما لتمویل بناء السالم

وذلك یتضمن توفیر الدعم لعمل لجنة بناء السالم وتعبئة جهود منظومة األمم المتحدة بالنیابة عن . وطنیة لبناء السالمللجهود ال

 . األمین العام والمشاركة مع األطراف الخارجیة في تطویر استراتیجیات لبناء السالم وتجمیع الموارد وتعزیز التنسیق الدولي
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، بأهمیة تأسیسها ريمن قرا 2ب تعریفها في الفقرة وتتسم الغایات الرئیسیة العدیدة للجنة، حس

، تتمثل الغایة الرئیسیة للجنة في تأسیسها قراريووفقًا لما شدد علیه أیضًا . كبیرة أثناء هذه الفترة

وعلى وجه الخصوص عندما (الحاالت التي تعقب النـزاعات والواردة في جدول أعمال مجلس األمن، 

، في إسداء المشورة للمجلس بناء )تحدةتكون هناك عملیة بناء سلم في المیدان بوالیة من األمم الم

ویتعّین على مجلس األمن النظر بشكل استباقي أكبر في كیفیة إسهام مشورة اللجنة في . على طلبه

عمله أثناء المرحلة المبكرة من نظر المجلس في الحاالت التي تعقب النـزاعات، وعلى سبیل المثال، 

اقتراحات محددة لتعامل المجلس مع البلد المعروض في یم تقدتوفیر منظور متكامل لبناء السلم و تقوم ب

وفیما یتعلق بالبلدان المطروحة على جدول أعمال المجلس، ینبغي النظر إلى أدوار كل . جدول أعماله

من المجلس واللجنة على أنها أدوار تكمیلیة مواكبة لبعضها البعض، حسب ما ورد في القرارین 

أن یتسم بطریقة تنال من دور اللجنة أثناء المراحل األولى التي یمكن  التأسیسیین، عوضًا عن تواترها

 .فیها دورها بأهمیة كبیرة

وقد ترغب لجنة بناء السلم أیضا في النظر في كیفیة المضي في تعزیز دورها االستشاري فیما 

 :)1(یتعلق بالبلدان المشمولة بجدول أعمالها وبعدد من المجاالت مثل

 هتمام بأولویات بناء السلم المحددة؛ تركیز ومواصلة اال - 

تشجیع الجهات ذات الصلة على توفیر الموارد البشریة والمالیة المناسبة وفي الوقت المالئم  - 

 لتطویر القدرات والمؤسسات الوطنیة في المجاالت الحاسمة ذات األولویة؛ 

افي المستحدثة عن رصد التقدم المحرز في تنفیذ استراتیجیات بناء السلم الوطنیة وأطر التع - 

طریق عملیات التخطیط والتقییم المشتركة فیما بین الجهات الوطنیة والدولیة، وتوفیر الدعم 

 السیاسي عند االقتضاء؛ 

تشجیع زیادة االتساق وأو جه التآزر بین مختلف الجهات التابعة لمنظومة األمم المتحدة  - 

 .دةوغیرها من الجهات ذات الصلة خارج منظومة األمم المتح

وترى هذه المقاربة أن التحدیات التي تواجهها البلدان الخارجة من النزاعات والمجتمع الدولي في 

المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع، تمتد لفترة أول سنتین بعد انتهاء النزاع الرئیسي الذي مر به 

دیات التي یواجهها قادة البلد فعندما تنتهي أعمال العنف الواسعة النطاق، تكون التح. البلد المعني

ویتسم الوضع في هذه الحاالت بعدم االستقرار، ویكون السلم عرضة للتأثر السریع، . وسكانه هائلة

وغالبا ما تكون التهدیدات التي یتعرض . وتكون احتیاجات السكان أكبر بكثیر من القدرة على تلبیتها

                                                 
/  A، رقم مــین العــام عــن بنــاء الــسالم في المرحلــة الــتي تعقــب مباشــرة انتهاء النـزاعتقریــر األ: األمم المتحدة - 1

63/881–S/2009/304  2009جوان  11المؤرخ في.  

 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a4c6c532 
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ص المتاحة غالبا ما تكون كبیرة أیضا، بغیة الشروع لها السلم أشد في هذه المرحلة المبكرة، لكن الفر 

  في دورات مواتیة وتفعیلها منذ البدایة، 

كما تعتبر مقاربة بناء السلم اللیبرالي أن هذه الفترة فرصة لتوفیر األمن األساسي، وتحقیق الفوائد 

الوطنیة الرئیسیة لألخذ المرجوة من السلم، وتعزیز وبناء الثقة في العملیة السیاسیة، والنهوض بالقدرات 

وٕاذا أحرزت البلدان نجاحا في هذه المجاالت الرئیسیة في مرحلة مبكرة، فإنها . بزمام جهود بناء السلم

وتقلص خطر السقوط مجددا في مأزق  - تزید على نحو كبیر من فرصها في تحقیق سلم مستدام 

لمقام األول على الجهات الفاعلة الوطنیة، النزاع، كما تعتبر أنه لئن كانت مسؤولیة بناء السلم تقع في ا

  .فإنه یمكن للمجتمع الدولي أن یضطلع بدور حاسم في هذا المجال

وفي الوقت . ففي إطار المجتمع الدولي، تضطلع األمم المتحدة بدور هام وحاسم في بناء السلم

البلدان الخارجة  نفسه، لیست منظومة األمم المتحدة سوى واحدة من عدة جهات فاعلة تعمل على دعم

من النزاعات، وعلیه، یعد اتساق هذه الجهود الدولیة الموسعة عنصرًا أساسیًا لمساعدة البلدان على 

وتتسم الشراكات والتنسیق بین الجهات الفاعلة اإلقلیمیة . إنجاح مساعیها لبناء سلم قابل لالستمرار

بمفردها القدرة على تلبیة االحتیاجات في أي والدولیة الرئیسیة بأهمیة بالغة ألنه لیس ألي جهة فاعلة 

 . من المجاالت ذات األولویة لبناء السلم

وتفترض أنه على الرغم من تمایز حاالت ما بعد انتهاء النزاع، فإن بناء السلم یمثل تحدیا 

فالجهات الفاعلة الوطنیة وحدها هي التي تستطیع معالجة احتیاجات المجتمع . ومسؤولیة وطنیین

ورغم تنوع الفترات األولى التي تعقب انتهاء النزاع، فإنها تتسم في معظم . فه بطریقة مستدامةوأهدا

  .)1(البلدان بدرجة كبیرة من انعدام األمن وعدم االستقرار السیاسي

ویمكن أن یحل االستقرار . فاستمرار الهشاشة وكثرة التقلب غالبا ما یرافقان تطور عملیات السالم

ویمكن أن تتواصل األزمات . د ما مع استمرار أعمال العنف في أجزاء أخرى منهفي أي جزء من بل

وانتهاء . اإلنسانیة، واالنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان حتى بعد الوقف الرسمي لألعمال العدائیة

بقى فكثیرا ما یستمر عدم التوافق السیاسي وانعدام الثقة، وقد ت: النزاع ال یعني بالضرورة بلوغ السلم

. وقد تزداد التوترات مع عودة السكان إلى منازلهم المدمرة أو المحتلة. األسباب الجذریة للنزاع قائمة

ومن شأن اإلفالت من العقاب على الجرائم والفظائع الجسیمة، بما فیها العنف الجنسي والجنساني، 

م خالل هذه المرحلة المبكرة التي تكون قد ارتكبت قبل النزاع وخالله وبعده، أن یعرض جهود بناء السل

وقد یفضي الفشل في استعادة سلطة الدولة، وال سیما في المناطق الحدودیة النائیة، . لتهدیدات خطیرة
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إلى نشوء مصادر جدیدة للخطر أو إلى إتاحة الفرصة الستمرار ما قام وقت الحرب من ممارسات 

أو حتى اتساع نطاق هذه الممارسات، مما تهریب الموارد الطبیعیة أو االتجار غیر المشروع فیها، 

 . )1(یقوض إیرادات الدولة

ومع ذلك، تمیل مرحلة نهایة النزاع إلى خلق توقعات كبیرة على صعید تحقیق عوائد ملموسة 

ویتطلب بناء الثقة في عملیة السلم تحقیق . على كل من الصعید السیاسي واالجتماعي واالقتصادي

ویتسم االتصال الفعال والحوار الشامل بین السلطات الوطنیة . لبعض هذه التوقعات على األق

والسكان بأهمیة مماثلة، وذلك ألغراض لیس أقلها خلق توقعات واقعیة بشأن ما یمكن تحقیقه في 

 . المدى القصیر

وثمة أیضا حاجة إلى مستوى أساسي من اإلرادة السیاسیة وااللتزام والتوافق بین األطراف الوطنیة 

ویعتمد مدى تحقیق التوافق اعتمادا كبیرا . یة، فدونه ستكون معظم جهود بناء السلم غیر مجدیةالرئیس

فبعض عملیات السلم تكون قویة . على شروط توقف العنف، ونوعیة اتفاق السلم، وطبیعة عملیة السلم

لسلم تكون بید أن العدید من عملیات ا. وشاملة، وتحظى نتیجة لذلك بتأیید شریحة عریضة من السكان

أكثر هشاشة وتستلزم تعزیزا سیاسیا وجهودا حثیثة من جانب الجهات الفاعلة الدولیة والوطنیة لدعم 

وربما تفشل بعض االتفاقات في . السلم في مواجهة استمرار العنف والمعارضة من جانب المخربین

 )2(.ة النزاعتوفیر الحد األدنى من الشروط الالزمة إلقامة سلم دائم أو لوضع خطة لتسوی

وقد تقوم قیود أمام قدرة بعض البلدان الخارجة من النزاعات على ممارسة الملكیة الوطنیة الكاملة 

وأمام إرادتها لتحقیق ذلك، بالنظر إلى كون عملیة السلم ال تزال جاریة، وٕالى أنه ال یزال یتعین إقامة 

سیاسیة انتقالیة إلى أن ُتعقد االنتخابات  قد تحكم العدید من هذه البلدان ترتیبات. نظام سیاسي مستقر

وكثیرا ما یتم تعیَّین السلطات الوطنیة بدال من أن تنتخب، وتتشكَّل من خالل . األولى بعد انتهاء النزاع

وٕاضافة إلى ذلك، . اتفاق وساطة بین أطراف النزاع التي قد ال تمثل جمیع السكان أو تحظى باعترافهم

لة الوطنیة التي یجب على المجتمع الدولي أن یتعامل معها متورطة في قد تكون بعض الجهات الفاع

 . ما سبق أن ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان أو فظائع مشینة

ففي هذه األوضاع المعقدة والسریعة التطور یكون الدعم الدولي كعمل سیاسي بصفة أساسیة، 

تي تعزز سلطة القادة الذین ال یمثلون ومن شأن الجهود ال. وكثیرا ما یكون محفوفا بمخاطر جمة

شریحة كبیرة من السكان، أو تمكین مجموعة واحدة على حساب أخرى، أن تؤدي إلى تأجیج أسباب 

وینبغي للجهات الفاعلة الدولیة أن تكون على إلمام بهذه . النزاع أو خلق مصادر جدیدة للتوتر
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ال عن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما وتضطلع السلطات المحلیة والتقلیدیة، فض. االعتبارات

فیها المجموعات المهمشة، بدور حاسم في طرح آراء عدیدة للقیام في مرحلة مبكرة بتحدید األولویات 

والمشاركة الكاملة للمرأة في هذه . وتوسیع اإلحساس بالملكیة حول رؤیة مشتركة لمستقبل البلد

 )1(.للنزاع ومحركا هاما لالنتعاش والتنمیة العملیات أمر أساسي، باعتبارها ضحیة

كما تصر هذه المقاربة على أن للجهات الفاعلة اإلقلیمیة والدولیة تأثیرًا كبیرًا على تهیئة الظروف 

بالنظر إلى أن للعدید من النزاعات لها أبعادا تتجاوز الحدود الوطنیة، وبالتالي تؤدي . لبناء السلم

إلقلیمیة ودون اإلقلیمیة دورا حاسما وتتحمل مسؤولیات متناسبة في دعم الدول المجاورة والمنظمات ا

وتتقلد المنظمات اإلقلیمیة بصورة متزایدة دورا طلیعیا فیما یتعلق بعملیات السلم، . عملیات بناء السلم

كما ترى أن الدعم الذي . وال سیما من خالل الوساطة في اتفاقات السلم وضمانها ومراقبة تنفیذها

ه األمم المتحدة والهیئات الحكومیة الدولیة وفرادى الدول األعضاء وسائر الجهات الدولیة المعنیة تقدم

یتسم بأهمیة حاسمة في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع، حیث تترتب على السلوك غیر 

 . المجدي الذي تنحوه حتى واحدة فقط من الجهات الفاعلة الرئیسیة أضرار بالغة

ترى هذه المقاربة أنه عندما ینتهي العنف الواسع النطاق، : ات مقاربة بناء السلم اللیبراليأو وی

فإن احتیاجات الناس تمیل إلى أن تكون أكبر بكثیر من أن تتمكن قدرات الجهات الفاعلة، الوطنیة أو 

في وقت مبكر من ونظرا لهذا الخلل، ینبغي أن تركز الجهود الوطنیة والدولیة . الدولیة، على تلبیتها

  : فترة ما بعد النزاع على تلبیة أهداف بناء السلم األكثر إلحاحا وأهمیة وهي

  إرساء األمن،  - 

  بناء الثقة في العملیة السیاسیة، - 

  تحقیق فوائد السلم األولیة،  - 

 .توسیع القدرة الوطنیة األساسیة - 

  .)2(اق المتفرد لكل حالةومن ثم تحدید األنشطة التي تخدم هذه األهداف على أفضل وجه في السی

                                                 
  13 - 12نفس المصدر، الفقرات  - 1
، فإن اتفاقات S/2009/89عزیز الوساطة وأنشطة دعمها عن ت 2009أبریل  8كما هو موجز في التقریر الصادر في  - 2

السلم ینبغي أن توفر إطارا شامال، لكنها أحیانا تضع برنامجا مفرطا في عمومیته وطموحه، ویكون في بعض األحیان أو لیًا 

من أن یكون وباإلضافة إلى ذلك، فإن تحدید األولویات یجب أن یعكس الظروف واالحتیاجات الخاصة بالدولة بدال . فقط

كما ینبغي أن یتجلى في خططه وٕاجراءاته فهم . مدفوعا بما یمكن أن توفره، أو بما ترید أن توفره، األطراف الدولیة الفاعلة

واضح للقدرات الموجودة على أرض الواقع، سواء كانت وطنیة، أو دون وطنیة، أو دولیة بما في ذلك قدرات وكاالت األمم 

كما أن رفع مستوى هذه القدرات والعملیات، عند االقتضاء، یمكن أن یحقق أسرع النتائج . جها التنفیذیةالمتحدة وصنادیقها وبرام

  : الموقع. وأكثرها فعالیة منذ األشهر األولى
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كما تفترض هذه المقربة كذلك أنه بناء على المقابالت التي أجریت مع الممارسین الوطنیین 

. والدولیین تبین أن المساعدة الدولیة مطلوبة في كثیر من األحیان كأولویة عقب انتهاء النزاع مباشرة

ولكن . لمنظمة وٕادارة الموارد الطبیعیةوهناك دائما أولویات إضافیة خاصة بكل بلد، مثل الجریمة ا

اغتنام الفرصة السانحة في أعقاب النزاع یتطلب أن تكون الجهات الفاعلة الدولیة، على األقل، قادرة 

على االستجابة بصورة متسقة وبسرعة وفعالیة في تلك المجاالت التي تتصل مباشرة باألهداف 

 :)1(وهي ما یلي. األساسیة المذكورة أعاله

یم الدعم للسلم واألمن األساسیین، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة باأللغام، وحمایة تقد - 

المدنیین، ونزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج، وتعزیز سیادة القانون، والبدء في إصالح 

 قطاع األمن

لحة، دعم العملیات السیاسیة، بما فیها العملیات االنتخابیة، وتعزیز الحوار الشامل والمصا - 

 وتطویر القدرة على إدارة النزاع على الصعیدین الوطني ودون الوطني

تقدیم الدعم لتوفیر الخدمات األساسیة مثل، المیاه والصرف الصحي، والصحة والتعلیم  - 

 االبتدائي، والدعم للعودة اآلمنة والمستدامة وٕاعادة إدماج المشردین داخلیا والالجئین

األساسیة للحكومة، وال سیما اإلدارة العامة األساسیة والمالیة  تقدیم الدعم الستعادة الوظائف - 

 العامة األساسیة، على الصعیدین الوطني ودون الوطني

في الزراعة (تقدیم الدعم إلنعاش االقتصاد، بما في ذلك تولید فرص العمل وسبل العیش  - 

وكذلك إعادة تأهیل  وخاصة بالنسبة للشباب والمقاتلین السابقین المسرحین،) واألشغال العامة

 .البنیة التحتیة األساسیة

هما  - سواء وفرتهما الدولة أو تم توفیرهما بمساعدة دولیة  - حیث تعتبر أن األمن والسلم األساسیین   

ینبغي أن . ضروریان للسكان، وإلیجاد الحیز السیاسي المطلوب، وللتمكین من إیصال المساعدة الدولیة

وتحتاج . دعم العملیة السیاسیة وٕاعادة تشكیل نظام سیاسي مستقر وسلميتتمثل األهداف الرئیسیة في 

الحكومة في فترة ما بعد النزاع إلى بناء القدرات األساسیة للدولة، التي من شأنها أن تساعد في 

استعادة شرعیتها وفعالیتها، بما في ذلك القدرة على توفیر الخدمات األساسیة والسالمة العامة 

كما أن فوائد السلم الواضحة، التي . زیز سیادة القانون، وحمایة وتعزیز حقوق اإلنسانالضروریة، وتع

یمكن عزوها إلى السلطات الوطنیة، بما فیها إیجاد فرص العمل في وقت مبكر ودعم العائدین، هي 

والتحفیز السریع لالنتعاش . أیضا أمور بالغة األهمیة لبناء الثقة في الحكومة وفي عملیة السلم

وتمتد هذه . االقتصادي قد یكون واحدا من أكبر معززات األمن، وقد یوفر المحرك لالنتعاش المستقبلي

المجاالت ذات األولویة عبر التنمیة والسلم واألمن وحقوق اإلنسان، مما یعكس طبیعتها المترابطة، 
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الوطنیة الفاعلة على  والتي یعزز بعضها بعضا، فعدم االهتمام بتنمیة القدرات ُیقّید من قدرة الجهات

لذا یجب أن تكون تنمیة القدرات عنصرا . )1(تملك انتعاشهم ویحد من المساءلة بین الدولة وشعبها

رئیسیا في جمیع أنشطة بناء السلم منذ البدایة وأن تكون موجهة على وجه الخصوص نحو تقویة 

 .القیادة الوطنیة لكي تصوغ رؤیة واضحة ذات أولویات قابلة للتنفیذ

والحصول على توقیت والترتیب الصحیح بین األولویات یتطلب حسب هذه المقاربة تحقیق توازنا 

وقد یكون توفیر األمن في وقت مبكر، على . دقیقا ومقایضات صعبة ضمن إطار استراتیجیة متماسكة

ي كثیر من وف. سبیل المثال، ضروریا لمنع العودة إلى النزاع ولردع المفسدین المحتملین لعملیة السلم

األحیان فإن تهیئة فرص لكسب الرزق، ومعالجة قضایا السكن واألرض والملكیة تتطلب التركیز علیها 

في وقت مبكر ألنها تساعد على تلبیة احتیاجات الناس األكثر إلحالحا، وبالتالي تؤدي إلى بناء الثقة 

ا ما لم یتم القیام بها في أبكر ما ولكن هناك أنشطة أخرى ذات أولویة، إذ. في السلم وٕالى االلتزام به

فالعملیات االنتخابیة یمكن أن تساهم في . ینبغي عقب النزاع، یمكن أن تؤدي إلى تقویض السلم الهش

إیجاد سلطة سیاسیة أكثر شرعیة، ولكنها قد تكون أیضا مصدرا للتوتر وتجدد النزاع إذا ما تمت 

ة إلجرائها، أو إذا لم یكن هناك اهتمام كاف بالعوائق بطریقة مستعجلة ولم تكن البیئة السیاسیة مواتی

الفنیة، أو إذا تم تجاهل الحاجة إلى تعزیز ورعایة العملیات السیاسیة الولیدة، أو مشاركة المجتمعات 

كما أن التوقیت الذي ینبغي فیه إعادة تشكیل القوات العسكریة أو الخدمة . المحلیة والمجتمع المدني

  . (2)حساسة في كثیر من األحیانالمدنیة هو مسألة 

كما تعتبر هذه المقاربة أن احتیاجات النساء والفتیات تتطلب مزیدا من االهتمام، حیث أن جهود 

وبالتالي تتیح فترة ما بعد النزاع المبكرة فرصة بالغة . اإلنعاش ربما تعطي األولویة الحتیاجات الرجل

ات في العالقات بین الجنسین التي قد تحدث أثناء النزاع األهمیة بالنسبة للمرأة لالستفادة من التغیر 

ولكن . والتي ربما تكون المرأة قد اضطلعت فیها بأدوار قیادیة في المجتمع أو بالعمالة غیر التقلیدیة

میل بناة السلم الدولیین واإلقلیمیین للعمل مع القادة من الرجال في مجاالت الحكم واالقتصاد، 

عني أن قدرات المرأة على المشاركة في صنع القرار العام واالنتعاش االقتصادي واالعتراف بهم، قد ی

ویمكن أن یتفاقم تهمیش المرأة في السیاقات . قد ال تحصل على ما یكفي من االعتراف أو التمویل

التي یكون فیها العنف الجنسي قد شكل السمة الرئیسیة للصراع، فیؤدي ذلك إلى إضعاف السالمة 

                                                 
مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة،  ،التغلب على الهشاشة في أفریقیا، 2009التقریر األو روبي حول التنمیة لعام  - 1

  : ، الموقع2009عام  .المعهد الجامعي األو روبي، سان دومینیكو دي فیسولي

http://erd.eui.eu/media/ERD%20Report_AR.pdf  
2 - Peacebuilding Commission, Informal Meeting on the Situation in the Sahel, Chairpersons 

Summary of the Discussion, 13 December 2017. 
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، فإن استمرار )1()2008( 1820وكما أشار مجلس األمن في قراره . لمركز االجتماعي للمرأةالعامة وا

العنف والتخویف والتمییز یشكل عقبات في طریق مشاركة المرأة وٕاسهامها الكامل في الحیاة العامة 

مصالحة بعد انتهاء النزاع، األمر الذي قد یكون له أثر سلبي خطیر على السلم واألمن الدائمین وال

 .الدائمة، بما في ذلك بناء السلم في فترة ما بعد انتهاء النزاع

وبخصوص النموذج األصلح للتطبیق تعتبر مقاربة بناء السلم اللیبرالي أنه ال یمكن تطبیق نموذج 

وبالتالي فإن المحافظة على المرونة والقابلیة . واحد على األوضاع غیر الثابتة واألوضاع المعقدة

ولكن، ال . وریة، وفي نفس الوقت احترام المبادئ األساسیة للقانون الدولي وحقوق اإلنسانللتكیف ضر 

فعلى أقل تقدیر، یتعین االستعداد لتقدیم . یمكن لهذا أن یأتي على حساب القدرة على التنبؤ والسرعة

 . )2(الدعم في المجاالت ذات األولویة المتكررة هذه

فمن الناحیة : المتحدة والتحدیات المنهجیة التي تواجهها وبخصوص الجهود التي تبذلها األمم

العملیة المیدانیة تواجه عملیات تسخیر منظومة األمم المتحدة دعما للبلدان الخارجة من النزاع تحدیات 

حیث أن كل كیان من كیانات ". الركائز"ویتطلب النجاح في بناء السلم تضافر جهود جمیع هذه . كبیرة

فلكل منها والیات، ومبادئ . لتي تمتلك قدرات في هذه المجاالت مصمم لهدف مختلفاألمم المتحدة ا

كما أن لكل منها ثقافات مختلفة وأفكارا مختلفة  - توجیهیة، وهیاكل حكم، وترتیبات تمویل مختلفة 

  . بشأن الكیفیة التي تدار بها األمور

جموعته الخاصة به من الشركاء فمع تطور الممارسة، أنشأ كل جزء من منظومة األمم المتحدة م

كما . ویصبح هذا عامل تعقید لوحدة الهدف وللعمل على أرض الواقع. الخارجیین وأصحاب المصلحة

ترتبط أجزاء مختلفة من األمم المتحدة بصكوك دولیة متمایزة، لكل منها سرعة تقدمه وأسلوب مساءلته 

في المیدان هي " للعمل ككیان واحد"بذل وفي هذا السیاق، فإن الجهود التي یجب أن ت. الخاص به

فالطبیعة المجزأة للحكومة على نطاق المنظومة تزید من حاجة . جهود بالغة األهمیة، لكنها غیر كافیة

الدول األعضاء ألن تتخذ موقفا مشتركا في أجهزة األمم المتحدة المتعددة التي تتناول القضایا ذات 

تهیئة المنظمة بطریقة أفضل لتكون قادرة على  أجلمن  الصلة ببناء السلم، وأن تعمل عن كثب

 .)3(استجابة أكثر سرعة وفعالیة فور انتهاء النزاع

ویجسد . فمن اآللیات الرئیسیة لضمان قدر أكبر من االتساق في هذا الصدد لجنة بناء السلم

لمتحدة لتعبئة الموارد إنشاء اللجنة اعترافا من الدول األعضاء بضرورة وجود آلیة مكّرسة تابعة لألمم ا

                                                 
  : ، الموقع2008جویلیة  19 في المعقودة 5916 جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي 1820انظر القرار رقم  - 1

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/18202008  
  مرجع سابق: تقریر األمین العام عن بناء السالم في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النـزاع - 2

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/s2009304.pdf 
  .المرجع نفسه - 3
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والقدرات، وتحسین االتساق مع معالجة الثغرات واالحتیاجات واألولویات الحرجة في البلدان الخارجة 

ومن خالل عضویتها ونشاطاتها، روجت اللجنة لنهج شامل ومتكامل لبناء السلم في البلدان . من النزاع

 . )1(المدرجة على جدول أعمالها

متماسكة ال یعني شیئا في غیاب القدرة على تنفیذها والموارد الالزمة  ولكن وجود استراتیجیة

ومن شأن مواءمة قرارات التمویل مع األولویات المتفق علیها أن یساعد في الدفع بجمیع . لتمویلها

فغیاب أو ضعف عنصر واحد یمكن أن یقوض كل العناصر . األطراف الفاعلة في نفس االتجاه

لهذه العناصر أن تعزز بعضها البعض، وهو ما یزید القدرة على دعم  لكن یمكن أیضا. األخرى

 .األطراف الفاعلة على الصعید الوطني في سعیها لتحقیق السلم المستدام

وتركز لجنة بناء السالم في تنفیذ البرامج على النظم التي كانت قائمة على أرض الواقع قبل 

حیث یوجد فریق قطري لألمم المتحدة قبل . ا عند اللزومتوقف األعمال القتالیة، مع تحسینها أو تعزیزه

النزاع وخالله وبعده، برئاسة المنسق المقیم الذي یتولى أیضا مهام منسق الشؤون اإلنسانیة خالل 

وبمجرد انتهاء النزاع، یمكن تحدید شكل الحضور المیداني لألمم المتحدة . النزاع وبعده بفترة معینة

ا الحضور أن یتطور خالل السنتین األولیین، بما في ذلك استدعاء الوكاالت بطرق مختلفة، ویمكن لهذ

وبغض النظر عن شكل هذا الحضور، فإن األمم المتحدة وشركاءها یجب . غیر المقیمة عند االقتضاء

أن یتمتعوا بقدر كبیر من الخبرة على الصعید القطري وبقدرات میدانیة كبیرة في مجال العمل اإلنساني 

من مواصلة تقدیم الدعم الحیوي خالل المراحل األولى بعد النزاع على أساس المبادئ  تمكنهم

ویمكن أیضا توجیه بعض هذه القدرات نحو أولویات المراحل األولى لبناء السلم، وال سیما . اإلنسانیة

 عبر الكیانات التي تضطلع هیاكل مكونة من شق إنساني وآخر إنمائي، مثل منظمة األمم المتحدة

وتعمل هذه . للطفولة ومنظمة األغذیة والزراعة وبرنامج األغذیة العالمي ومنظمة الصحة العالمیة

بدء  أجلشبكة اإلنعاش المبكر من /الوكاالت أیضا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار تجمع

تعمیم فوائد ویمكن لذلك أن یساعد على تحفیز االستجابة و . عملیة اإلنعاش في أقرب فرصة ممكنة

السلم في المراحل األولى وتطویر القدرات الوطنیة في المجاالت األساسیة خالل المراحل األولى، على 

سبیل المثال، توسیع نطاق الخدمات األساسیة في مجال الصحة والتعلیم أو إصالح البنیة التحتیة 

 .(2)األساسیة

                                                 
الصراع في أفریقیا وتعزیز السالم الدائم  التوصیات الواردة في تقریر األمین العام عن أسبابالجمعیة العامة األمم للمتحدة،  - 1

  :موقع، ال2017مارس  16، المؤرخ في A/RES/61/ 230، رقم والتنمیة المستدامة فیها

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/508/15/PDF/N0650815.pdf?OpenElement  
2 - Peacebuilding Commission, Informal Meeting on the Situation in the Sahel,  

Chairpersons Summary of the Discussion, 13 December 2017 
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یدة، كان جزء كبیر من تركیز األمم وعلى مدى السنوات الخمسة عشر األولى من األلفیة الجد

وقد ظهرت . المتحدة وخبرتها المتراكمة في مجال دعم جهود بناء السلم یتم في إطار البعثات المتكاملة

البعثات المتكاملة نتیجة إدراك ترابط جهود األمم المتحدة على الصعید القطري والحاجة إلى تعزیز 

ویكتسي ذلك أهمیة . مل على مستوى القیادة والتخطیطاتساق هذه الجهود، وذلك أساسا عبر التكا

خاصة فیما یتعلق بأنشطة بناء السلم، حیث غالبا ما یكون التنسیق في العمل مع هیاكل الدولة 

والسكان والدعم المقدم لهم ذا أهمیة أساسیة، وذلك بهدف تعظیم األثر الفردي والجماعي الستجابة 

 .)1(األمم المتحدة

حسب مقاربة بناء السلم اللیبرالي، یتطلب وضع استراتیجیة متسقة في بیئة  كل ما سبق ذكره

سریعة الحركة ومتقلبة من بیئات ما بعد انتهاء النزاع دعما وتعاونا من جانب طائفة متنوعة من 

ومما یعاب على الجهود المبذولة لتعزیز استراتیجیة من هذا القبیل، . األطراف الفاعلة الوطنیة والدولیة

تفكك فیما بین األطراف الفاعلة، وتجزئة أدوات التقییم والتخطیط، وعدم وجود إطار لتحدید ال

وكثیرا ما یسعى أصحاب المصلحة الوطنیون إلى تحقیق خطط عمل فردیة متنافسة قائمة . األولویات

 وقد تقوم الوكاالت. على مصالح ومنظورات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة ومؤسسیة معنیة بطرف واحد

الثنائیة والمتعددة األطراف التي تعاود العمل في بلد ما بعد انتهاء النزاع بإعمال برامج متعددة، 

منفصلة وكثیرا ما تكون متنافسة دون أن یكون لدیها رؤیة واضحة أو متسقة فیما یتصل باحتیاجات 

 . البلد وأولویاته، أو دونما رابط یصلها بعملیة السلم الناشئة

ثات التي صدر بها تكلیف من مجلس األمن، تركز عملیة التخطیط الداخلي وفي حاالت البع

المتكامل للبعثات التابعة لألمم المتحدة على كفالة وحدة الهدف داخل البلد من خالل وضع رؤیة 

فضال عما یتصل بها من مجموعة نتائج وجداول زمنیة ومسؤولیات . مشتركة وأولویات متفق علیها

یتمثل الغرض منها أیضا مواءمة . اء المهام ذات األهمیة بالنسبة لتوطید السلممتفق علیها بغرض أد

أدوار األمم المتحدة وقدراتها ومواردها النادرة في حاالت قطریة محددة مع األولویات الوطنیة واألدوار 

 . )2(التي یقوم بها غیرها من األطراف الفاعلة الدولیة

                                                 
الصراع في أفریقیا وتعزیز السالم الدائم  الجمعیة العامة لألمم المتحدة، التوصیات الواردة في تقریر األمین العام عن أسباب -  1

  :، الموقع2017مارس  16، المؤرخ في A/RES/61/ 230والتنمیة المستدامة فیها، رقم 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/508/15/PDF/N0650815.pdf?OpenElement  
المؤرخ  A /72/707 -S/2018/43، ناء السالم والحفاظ على السالمبالجمعیة العامة لألمم المتحدة، تقریر األمین العام،  - 2

  : ، الموقع2018جانفي  18في 

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/SG%20report%20on%20peacebuilding%20and%20

sustaining%20peace.As%20issued.A-72-707-S-2018-43.A.pdf  
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لمقاربة أیضا مستوى من الدعم الدولي یتجاوز الدعم الذي ویتطلب بناء السلم الفعال حسب هذه ا

حیث تعتبر أنه عندما تتعاون األمم المتحدة والبنك الدولي تعاونا وثیقا، فإنهما . تقدمه األمم المتحدة

یستطیعان توفیر خطة قیِّمة التباع نهج متسق بین األطراف الفاعلة الوطنیة والدولیة، تعرف باسم تقییم 

وتسعى هذه المنهجیة إلى وضع األطراف الفاعلة المحلیة في قلب . بعد انتهاء النزاع االحتیاجات

من المساعدة على بناء السلم  جلوهي تركز على االحتیاجات المباشرة والمتوسطة األ. عملیة التقییم

لى واالنتعاش، وتوفر األساس للمناقشة مع األطراف الفاعلة الوطنیة، مفضیة بذلك مع مرور الوقت إ

وضع إطار وطني لتوطید السلم واالنتعاش، وهو ما یمكن أن یسترشد به تخصیص الموارد الدولیة 

والقصد من تلك المنهجیة أن تكون عملیة تكراریة، یمكن الشروع فیها بسرعة وتوسیع نطاقها . والوطنیة

ومن ثم یمكن . بنجاح وتفصیلها مع مرور الوقت، في ظل قدر أكبر من المشاركة والملكیة الوطنیتین

لإلطار الوطني لتوطید السلم واالنتعاش أن یوفر األساس التفاق یمكن أن یستخدمه كل من الشركاء 

وقد یكون للجنة بناء . الوطنیین والدولیین في رصد التقدم المحرز في ضوء االلتزامات المقطوعة

محرز في ضوء اتفاقات من دور هام تقوم به في رصد التقدم ال )1(السالم وصندوق دعم بناء السالم

 ". نهج قائم على المجموعات"هذا القبیل من خالل اتباع 

ویسعى هذا النهج إلى تعزیز القدرة على التنبؤ باالستجابة اإلنسانیة واتساقها من خالل التوصل 

إدارة المخیمات، / الزراعة، وتنسیق: التنسیق والتعاون بین مختلف الفاعلین في مجاالت محددة

اش المبكر، والتعلیم، وتوفیر المالجئ في حاالت الطوارئ، واالتصاالت السلكیة والالسلكیة في واإلنع

حاالت الطوارئ، والصحة، واللوجستیات، والتغذیة، والحمایة، والمیاه، والصرف الصحي، والنظافة 

هذا النهج ویشجع . باإلضافة إلى القضایا الشاملة مثل الجنسانیة، وحقوق اإلنسان والبیئة. الصحیة

وكاالت األمم المتحدة وصنادیقها وبرامجها على االستثمار في بناء قدراتها الذاتیة على االستجابة في 

المجال الذي تقدم الدعم فیه، وكذلك على تحدید الثغرات في المعارف والقدرات في القطاع ككل، وعلى 

                                                 
. جري تعزیز مكتب بناء دعم الســالم، لیضـطلع بدور أقوى یربط بین ركائز بناء السلم تعزیزا لتوجها نحو الحفاظ على السـلم - 1

یربط بین السالم واألمن “ مفصال ”تب، دعما للتواصــل بین األنشــطة اإلنســانیة والتنمیة ولجنة بناء الســلم، بوصــفه ویـعمل المك

وـیضـطلع بمسـؤولیة ربط األدوات والنهج ذات الصـلة في مختلف أشـكال النزاعات، . ومع األو ساط التي تقدم مساعدات إنسانیة

تحدة لتیســـــــیر اتســـــــاق األعمال على نطاق المنظومة، وتعزیز الشـــــــراكات داخل األمم المتحدة وجمع خبرات منظومة األمم الم

وٕالى جانب مشــاركة األمین العام المسـاعد لدعم بناء الســالم في اآللیات الرئیســیة المشــتركة بین الركائز، في بما ذلك . وخارجها

م المقدم إلى لجنة بناء الســالم، وتســهم هذه التدابیر في تنشــیط المكتب والمســاعدة على تحقیق الرؤیة اللجنة التنفیذیة، وتعزیز الدع

  .األصــلیة التي تكمن وراء إنشائه، وتعزیز االتساق االستراتیجي في جهود األمم المتحدة دعما للحفاظ على السالم

المؤرخ  A /72/707-S/2018/43العام، بناء السالم والحفاظ على السالم، الجمعیة العامة لألمم المتحدة، تقریر األمین : أنظر

  :، الموقع2018جانفي  18في 

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/SG%20report%20on%20peacebuilding%20and%20

sustaining%20peace.As%20issued.A-72-707-S-2018-43.A.pdf  
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ومن شأن . كن من سد هذه الثغراتبناء القدرات مع الشركاء على الصعیدین العالمي والوطني كي تتم

ذلك أن ییسر نظاما أكثر تماسكا وشفافیة یتیح مشاركة الحكومات والجهات المانحة والشركاء 

ویمكن للقدرات واآللیات المستخدمة خالل األزمة اإلنسانیة أن تشكل أساسا لدعم تنمیة . الخارجیین

 . )1(ع في بدایة مرحلة ما بعد النزاعالقدرات الوطنیة وتوفیر الخدمات األساسیة على نحو سری

وفي المجاالت التنفیذیة حیث تعمل العدید من الجهات الفاعلة التابعة لألمم المتحدة وتدعو 

الحاجة إلى قدرات تقنیة متنوعة، مثل مجاالت نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج، وسیادة القانون 

د المساهمة المحددة لكل جهة، والتحدید المشترك وٕاصالح القطاع األمني، جرى التركیز على تحدی

لمعاییر وتوجیهات عامة من خالل أطر مكرسة مشتركة بین الوكاالت، ووضع الترتیبات الالزمة 

وتحقیق مستویات أعلى من الوضوح والقدرة على التنبؤ والمساءلة في . للتنفیذ المنسق في المیدان

زیز الترتیبات المؤسسیة لألمانة العامة القائمة بالفعل في تع أجلجمیع المجاالت ذات األولویة، ومن 

  .عدد من هذه المجاالت

أما التمویل لبناء السلم فُیستمد عادة من میزانیات التنمیة، وهي بطبیعتها تقتضي مهال طویلة منذ 

یه ویؤدي ذلك إلى فجوة في التمویل من الوقت الذي یبدأ ف. البدء بها حتى صرفها على صعید الدولة

ویتمثل التحدي في سد هذه الفجوة . تمویل المعونة اإلنسانیة بالتناقص حتى بدء تدفق التمویل اإلنمائي

من كال الجانبین عن طریق اإلبقاء على مستویات مالئمة من التمویل لألغراض اإلنسانیة في الفترة 

وریة والمحفزة، وتسریع التي تعقب النزاع مباشرة، وكذلك عن طریق تهیئة بعض التمویل لألنشطة الف

كما ینبغي أن نضمن أن تتناسب اآللیات المستخدمة لهذا الغرض مع الطابع . وصول أرصدة التنمیة

المتقلب والهش لألوضاع في المراحل األولى لما بعد النزاع، وأن تتیح وصول األموال وفقا الستراتیجیة 

 .متماسكة

صرفها  أجلق عدیدة لتجهیز الموارد مسبقا من وعلى الصعید المتعدد األطراف، اسُتحدثت صنادی

وباإلضافة إلى الدور الذي یؤدیه صندوق بناء السلم في البلدان المدرجة على . بسرعة وبوقت مبكر

جدول أعمال لجنة بناء السلم، من الممكن استعمال هذا الصندوق بطریقتین تتیحان حفز األولویات 

فعقب النزاع مباشرة، یمكن لكبیر موظفي . ن وصرف األرصدةالمبكرة وسد الفجوة بین تعهدات المانحی

األمم المتحدة في البلد المعني، الذي یعمل عن كثب مع السلطات الوطنیة، أن یطلب إتاحة أموال 

حفز نشاطات ملموسة یتم تحدیدها مبكرا ضمن إطار عمل استراتیجي أو  أجلعلى وجه السرعة من 

نشاء إطار عمل وطني لتوطید السلم واإلنعاش، تخصیص مبلغ أكبر ثم فور االنتهاء من إ. ما یعادله

                                                 
المؤرخ  A /72/707-S/2018/43، تقریر األمین العام، بناء السالم والحفاظ على السالمالجمعیة العامة لألمم المتحدة،  -  1

  : ، الموقع2018ي جانف 18في 

http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/SG%20report%20on%20peacebuilding%20and%20

sustaining%20peace.As%20issued.A-72-707-S-2018-43.A.pdf  
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ة التي یحددها ذلك اإلطار وتساعد على تغطیة التأخیر أجلفي دفعة ثانیة تستخدم لحفز األنشطة الع

وقد اقترح مجلس األمن في تقریره إلى الجمعیة العامة بشأن صندوق بناء السلم . في وصول المنح

)A/63/818()1( غي تنقیح اختصاص الصندوق بحیث یلبي الحاجة إلى إتاحة األموال على أنه ینب

تلبیة االحتیاجات الهامة لبناء السلم ثم إرسال دفعة ثانیة محفزة  أجلنحو مرن وسریع في آن معا من 

وتتخذ خطوات لتعزیز تركیز صندوق بناء السلم على حفز األولویات . مع بدء حشد موارد أخرى

  .سلم وضمان حسن التوقیت والتركیز لدى تمویل هذا الصندوقاألساسیة لبناء ال

وقت واحد،  وصندوق بناء السالم صندوق عالمي یهدف إلى دعم العدید من الحاالت القطریة في

وبالتالي یجمع ما بین نطاقه كصندوق عالمي وقدرته كصندوق استئماني متعدد المانحین على التركیز 

بنیة األساسیة للصندوق من مستویین في عملیة صنع القرار، وتتكون ال. على كل بلد على حدة

یشمالن تخصیص التمویل الالزم على الصعید المركزي للبلدان المؤهلة للحصول على دعم الصندوق، 

واالستعراض المشترك، على الصعید القطري، من جانب الحكومات وكبار ممثلي األمین العام لألمم 

فیما یتعلق بصرف ) شار إلیهم فیما بعد بعبارة كبار ممثلي األمم المتحدةالم(المتحدة في البلد المعني 

 .)2(األموال لتنفیذ أنشطة البرامج والمشاریع المتفق علیها

ویسترشد الصندوق في تنفیذ عملیاته، وفقا لوالیته القاضیة بتوفیر الدعم الفوري والمباشر للبلدان 

  : )3(الخارجة من نزاعات، بالمبادئ التالیة

  الشفافیة -

  المرونة -

  سرعة التنفیذ -

  المساءلة -

  األثر الحافز -

  الفعالیة -

  تخصیص الموارد على أساس االحتیاجات -

  الملكیة الوطنیة -

وهناك العدید من اآللیات األخرى التي تتیح صرف األموال بسرعة، مثل صندوق الدولة وبناء 

مات وتحقیق اإلنعاش التابع لبرنامج السلم التابع للبنك الدولي، والصندوق االستئماني لمكتب درء األز 

                                                 
  http://undocs.org/ar/A/63/818: الموقع 2009أفریل  13المؤرخ في،  A/63/818االقرار رقم  - 1
 13المؤرخ في،  A/63/818صات صندوق بناء السالم، رقم الجمعیة العامة لألمم المتحدة، الترتیبات المتعلقة بتنقیح اختصا -  2

  http://undocs.org/ar/A/63/818: الموقع 2009أفریل 
 .المرجع نفسه - 3
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األمم المتحدة اإلنمائي، وأداة تحقیق االستقرار التابعة للمفوضیة األوروبیة، وقد صممت جمیعها لدعم 

كما أن العملیة الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، وهي أداة . أنشطة بناء السلم بانتظار توافر تمویل أشمل

ي، قد أعدت وصممت خصیصا لمعالجة الفجوة المؤقتة في تمویل تابعة لبرنامج األغذیة العالم

والتكامل بین هذه األدوات وصندوق بناء السلم عامل أساسي في ضمان قدرة الصندوق على . التمویل

 .أداء وظیفته المحّفزة

لكن صندوق بناء السلم والصنادیق األخرى المجهزة مسبقا لصرف األموال بسرعة لن تكفي لسد 

 أجلاك حاجة إلى إنشاء صنادیق إضافیة مخصصة لبلدان محددة في وقت مبكر من فهن. )1(الفجوة

غیر أن آلیات التمویل القائمة غیر مالئمة للمراحل . دعم أولویات بناء السلم في األیام واألشهر األولى

  . المبكرة لحاالت ما بعد النزاع التي تتطلب درجة عالیة من السرعة والمرونة وتحمل المخاطر

یجب أن یكون التمویل كافیا ومتناسبا مع التعهدات، وأن تتاح األموال في الوقت المناسب  حیث

. لسد الفجوات في التمویل، ویشمل ذلك عملیات اإلنعاش المبكر، مع الحرص على تفادي االزدواج

ییم كما ینبغي اتساق التمویل مع مجموعة محددة من األولویات التي یتم تحدیدها من خالل عملیات تق

وبالنظر . وتخطیط مشتركة لضمان أن تدفع الحوافز المالیة جمیع األطراف الفاعلة في االتجاه ذاته

إلى الطابع المزمن لهذه المسألة، آن للدول األعضاء أن تتخذ الخطوات الضروریة لمعالجة ما تتبّینه 

 . من نقاط ضعف في ممارسات التمویل

نادیق استئمانیة متعددة المانحین وآلیات أخرى من فاإلنشاء المبكر على الصعید القطري لص

التمویل الجماعي یتیح تقلیص الخطر بالنسبة لكل جهة مانحة بمفردها، ویسمح للسلطات الوطنیة بأن 

حیث أن توجیه الموارد عن طریق صنادیق من . تقّدر مسبقا وعلى نحو أفضل حجم التمویل المتوقع

یرة في تعزیز إمكان توقع حجم التمویل ویحقق االنسجام ویسهل هذا النوع یمكن أن یساهم مساهمة كب

وٕاذا توافر الدعم . الضبط عن طریق توجیه األموال نحو مجموعة محددة من األولویات المتفق علیها

الجید، یمكن للصنادیق االستئمانیة المتعددة المانحین واآللیات األخرى من التمویل الجماعي أن تكون 

  . تي تقف وراء نهج استراتیجي مشتركالقوة المحركة ال

   

                                                 
ملیون  319.3جهة مانحة تصل قیمتها إلى  45تبرعات معلنة من  2009فیفري  28تلقى الصندوق منذ إنشائه وحتى  - 1

. ملیون دوالر الذي حدد هدفا للتمویل عند إنشاء الصندوق 250في المائة مبلغ  28دوالر، وهو رقم یفوق بنسبة 

توفیر الدعم لبناء السالم لحوالي  ملیون دوالر، من 292.4إجمالي الودائع واألموال المتاحة للبرمجة، الذي تبلغ قیمته  ومكن

لسالم في أحد عشر من البلدان الخارجة من نزاعات التي أعلن عن أهلیتها للحصول على برنامجا ومشروعا لدعم بناء ا 93

 .http://undocs.org/ar/A/63/818 :المرجع. دعم من الصندوق
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  :المقاربة النقدیة لبناء السلم: المطلب الثاني

تنطلق المقاربة النقدیة لبناء السلم من وصف نموذج بناء السلم المهیمن الذي یستخدمه 

اء المجتمع الدولي والذي یعتمد على أشكال الدیمقراطیة اللیبرالیة واإلصالح االقتصادي النیولیبرالي وبن

  :)1("ویعتمد على أربعة محاور رئیسیة" بناء السلم اللیبرالي"الدولة وفقا لهذا النموذج والذي یوصف بأنه 

إصالح قطاع األمن، بما في ذلك برامج نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج، وٕاضفاء الطابع  .1

  .المهني على الجیش، وتعزیز القانون والنظام

  على إصالحات السوق وتحریر االقتصاد؛ اإلصالح االقتصادي الذي یركز .2

اإلصالح السیاسي من حیث سن المشاركة السیاسیة والمنافسة، واالنتخابات، والحریات المدنیة  .3

 .المكفولة دستوریا

في بعض الحاالت، ولكن لیس في كلها، جهود المصالحة االجتماعیة في شكل لجان تقصي  .4

 . من آلیات العدالة االنتقالیةالحقائق، أو التطهیر، أو العفو، أو غیرها 

حسب هذا  بناء السلم ممارسة بعد عقدین على األقل منویرى رواد المقاربة النقدیة بأنه 

 Oliverفوفقا ألولیفر ریتشموند ،)2(أنه معیب وبه إشكاالت كثیرة أثناء الممارسة تبین النموذج،

Richmond وحسبه   ،)3("ضى، إن لم یكن في أزمةمشروع بناء السلم اللیبرالي في حالة من الفو " فإن

قبل "في الدول الخارجة من النزاع قد فشلت في كثیر من النواحي،  لبناء السلم فإن األشكال الحالیة

لها، وهو ما یدل بوضوح  هذا االستنتاج بعد دراسة السجل التجریبي ویأتي )4("البدء في تصمیم برامجها

في منع تجدد النزاع في  بناء السلم بعثات فقد فشلت .ایجابیة نادرا ما كانت نتائج بناء السلم أن على

فشل تعزیز الدیمقراطیة، وفي  واألنظمة االجتماعیة الظالمة، حاالت كثیرة مع عدم االستقرار والقمع

  .بعض الحاالت، سجلت حرب خارجیة مع دول الجوار

                                                 
1 - Bercovitch, J, and Jackson, R, Conflict Resolution in the Twentyfirst Century: Principles, 

Methods and Approaches, Ann Arbor MI: Michigan University Press, 2009 p 36. 
2 - Richard Jackson, Bringing Pacifism Back into IR: Post-Liberal Peacebuilding and the 

Nonviolent State, the International Studies Association (ISA) 57th Annual Convention, Atlanta, 

United States 16-19 March, 2016 , website : 

https://www.researchgate.net/publication/301214906_Bringing_Pacifism_Back_into_IR_Post-

Liberal_Peacebuilding_and_the_Nonviolent_%27State%27 accessed Feb 27 2018. 
3 - Richmond, O , A PostLiberal Peace: Eirenism and the Everyday, Review of International 

Studies,V35, 2009, p557. 
4 - Richmond, O, Failed, Statebuilding Versus Peace Formation, Cooperation and Conflict, 

V48,2013, P378. 
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یات العملیة للتنسیق وتوفیر وٕالى جانب التحد إلى هذا السجل التجریبي المخیب لآلمال، باإلضافة

هناك عدد  )1(الموارد في عملیات بناء السلم المعقدة حسب مقاربة بناء السلم اللیبرالي المهیمن

  :أهمیة األخرى أكثر النظریة النقدیة االنتقادات من

على عملها وفقا لمخطط موحد ال یأخذ في االعتبار  مقاربة بناء السلم اللیبرالي تم انتقادحیث 

یتم "Mac Ginty ،وكما یقول ماك جینتي .صائص التاریخیة والثقافیة الفریدة التي یتم التعامل معهاالخ

" نماذج محددة"، ویتبع "تشغیل السلم اللیبرالي بأشكال موحدة للغایة ال تترك مجاال كافیا للنهج البدیلة

الجهات الفاعلة المحلیة  غالبا ما ال یأخذ في االعتبار" مسار صیغة"في تطبیق اإلصالحات، ویعتمد 

وتفضیالتهم ومعارفهم السیاقیة، ونتیجة لذلك، أعتبر نموذج بناء السلم اللیبرالي من نواح كثیرة، أنه قد 

  )2.(صمم على نحو أدق كمشروع لبناء الدولة، ولیس مشروعا لبناء السلم

مؤسسات األمن هذا ركز أكثر على " بناء الدولة"ویشیر المحللون النقدیون إلى أن نموذج  

 یعود ذلك حسب ریتشموند. )3("والسوق بدال من المعاییر الدیمقراطیة التمثیلیة أو حقوق االنسان

Oliver Richmond  باعتباره  .أن إطار السلم اللیبرالي وتدرجاته تتعارض مع مفهوم السلم: إلى

، وتحدید أولویات النخب على إطارا تأدیبیا غالبا ما یرتكز على اإلكراه، وعدم الموافقة، والمشروطیة

  . )4(مصالح الكثیرین

من هذا المنظور، یرى النقدیون أن بناء السلم اللیبرالي استمرار لعملیات تاریخیة أطول من  

السلم اللیبرالي اتبع اإلمبریالیة اللیبرالیة لتأكید نظام "، وفي أن "الغربنة"اإلمبریالیة واالستعمار الجدید و

وفي الوقت نفسه، تستثنى هذه النسخة من بناء . ال التجارب المحلیة للسلم والحكمأخالقي متفوق وٕاهم

ویعكس بناء  .السلم المشاركة المحلیة والهویة والقواعد والنظم التقلیدیة للسلطة والتنظیم االجتماعي

  .الشمالیة/ ذلك الشواغل واألولویات الغربیة اللبرالي بذلك  السلم

للیبرالي هو أیدیولوجیة تتحول إلى أعمال عنف ألن تطلعاتها العالمیة ال ویرى ریشموند أن السلم ا

ویؤدي ذلك إلى إعادة أمننة الدولة اللیبرالیة في مرحلة ما بعد النزاع، حیث  .تنعكس على أرض الواقع

تعتبر السیاسة بدایة من األمن والمؤسسات، ولیس من الخصائص الفردیة والعدالة االجتماعیة 

  )5(الحیاة الیومیةوالمجتمع و 

                                                 
1 - Bercovitch, J, and Jackson, R, op, cit. 
2 - Oliver Richmond, Failed Statebuilding Versus Peace Formation, op, cit, p 48. 
3- Oliver Richmond, A Pedagogy of Peacebuilding: Infrapolitics, Resistance and Liberation, 

op, cit. 
4 - Oliver Richmond, A Post-liberal Peace: Eirenism and the Everyday,op, cit, p 561. 
5 - Ibid. p562. 
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وبعبارة أخرى، فإن السلم اللیبرالي یعتمد على رؤیة هوبزیة للطبیعة البشریة والمجتمع والنظام  

الدولي، فضال عن تصور ساذج مقید لطبیعة العنف، وبالتالي یحتفظ بمكان دائم للعنف داخل 

  . )1(المجتمع

بین سفة، یشتغل على المأزق األمني وهو بذلك حسب النقدیین منظور واقعي الجذور، هوبزي الفل 

جماعات الهویة، وأعطى األولویة للسیاسات الطائفیة واألمن والتوزیع على حساب السیاسات التكاملیة، 

قبول التعایش الطائفي باإلكراه بدال "ومن النتائج المباشرة لهذا التوجه األیدیولوجي  .والتنمیة المحلیة

  ". )2(لي حقیقيمن القدرة على تحقیق سالم تحوی

أسباب النزاع على أنها  حولویستند بذلك بناء السلم اللیبرالي حسب النقدیین إلى وجهة نظر   

عوامل هیكلیة على المستوى الكلي، وال سیما مؤسسات الدولة المختلة وما یترتب على ذلك من 

ولیة لتحلیل النزاعات والواقع أن النهج األكثر معق .معضالت انعدام األمن القائمة على أساس عرقي

ومما له أهمیة . )3(ینطوي على النظر في البناء االجتماعي للنزاع على جمیع مستویات المجتمع

خاصة الدور الذي تؤدیه المعتقدات الجماعیة والروایات العامة والحیاة االجتماعیة والثقافیة الیومیة 

  .األخرى، والهیاكل التحتیة والممارسات، والتاریخ، وخطابات النزاع والعوامل الخطابیة

ففي إطار مصفوفة هذه العوامل التي تجعل العنف السیاسي ممكنا في مواقع محددة، فإن    

المبدأ المقبول عالمیا تقریبا لشرعیة وفعالیة االستخدام الفعال للعنف كوسیلة لتحقیق األهداف السیاسیة، 

، فضال عن مفاهیم الدفاع الوطني "لعادلةالحرب ا"یبرز هذا السرد بمثابة نسخة من ما یسمى بـ 

  .)4( المشروع واحتكار الدولة للعنف

) على مستوى الدولة(نتیجة لهذا التشخیص المؤسسي الخاطئ، فإن عوامل المستوى الكلي و   

مثل اإلصالح المؤسسي والتخلف االقتصادي وٕاصالح قطاع األمن وما شابه ذلك تتلقى نصیب األسد 

في مجال صنع .. األرثوذكسیة" عنه، Mac Gintyكما یعبر ماك جینتي  ،أو .اردمن االهتمام والمو 

وهذا هو في  .السالم وبناء السلم تؤكد على بناء وٕاصالح الدولة باعتبارهما المنهجین الرئیسیین

الذي یدرس المعاییر أو الهیاكل التي یحدث فیها النزاع، ویكتفي بـ " حل المشاكل"األساس نهج 

  .)5("مشكلة الفوریة دون تحدي الهیاكل الفوقیة التي تدعم النزاعال" إصالح"

                                                 
1 - Viviane Jabri, Discourses, Violence: Conflict Analysis Reconsidered, Manchester: 

Manchester University Press, 1996. 
2 - Mac Ginty, op, cit, p157. 
3 - Jolle Demmers, Theories of Violent Conflict , Routledge, London, 2012. 
4 - Jabri, Discourses on Violence. Op, cit. 
5 - Mac Ginty, op,cit, p 146. 
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تسعى إلى بناء مجتمع سلمي غیر عنیف في حسب النقدیین كما أن طبیعة بناء السلم اللیبرالي 

وهي التي مكنت العنف " مشروعة"مرحلة ما بعد النزاع مع التأكید على عقیدة وممارسة أشكال 

، یعتقد أن بناء السلم Charles Tillyومن المفارقات أن تشارلز تیلي  .وأسفرت عنه في المقام األول

وهذا أمر . )1("بناء الدولة وهو تریاق للعملیات العنیفة لتشكیل الدولة في كثیر من األحیان"اللیبرالي هو 

سیة المبادئ األخالقیة والسیاسة لبناء السلم اللیبرالي مستمدة من األساطیر التأسی"مفهوم تماما ألن 

حیث یحاول ". الوستفالیة، التي تركز على الدولة، والحدود االقلیمیة والسیادة، وطابعها التأدیبي

المجتمع الدولي إقناع األطراف المتحاربة بالتخلي عن استخدام العنف لتسویة خالفاتها السیاسیة، وفي 

عنوان الدفاع الوطني والقانون الوقت نفسه، یعتبر أن الدولة هي التي یمكن لها استخدام العنف المنظم ب

  .والنظام، وفي نهایة المطاف، تسویة النزاع السیاسي الرادیكالي

إذن یمكن القول أن المقاربة النقدیة لبناء السلم ترى بأن إعادة بناء السلم اللیبرالي في الواقع هو 

ة واحتكار العنف من تشكیل لنموذجا عنیفا من الحكم، من خالل إعادة تأكید النزعة العسكری) إعادة(

وفي هذا السیاق، فإن استمرار العنف واالضطراب العنیف في عدد كبیر من  .طرف الدولة الحدیثة

   .الدول التي عانت من تدخالت بناء السلم ال یثیر الدهشة على اإلطالق

ق فحسب النقدیین هناك تناقض في النموذج المهیمن لبناء السلم في الطریقة التي یحاول فیها خل

الالعنفي على أساس الدولة ویبرر طبیعتها العنیفة، في حین أن استخدام العنف الدولي " السلم"

القانوني المعترف به هو جهدا ظاهریا، لخلق سیاسة داخلیة غیر عنیفة، یكون فیها العنف غیر 

  .شرعي

ما في ذلك ب(النهج الذي یقبل شرعیة العنف المنظم كأداة للسیاسة  إذن فالنقدیین یعتبرون أن

باعتبارها الحكم  كشرط أساسي للسیاسة، واللجوء إلى القوة العسكریة" األمن"، و)التفكیر الحربي فقط

النهائي على الخالف الجذري والنزاع السیاسي، یتوقع أن ال یخلق أي نوع من السلم اإلیجابي 

  .التحرري

قد أفلس أخالقیا، "م اللیبرالي في التحلیل النهائي للنقدیین كما وصف ریتشموند تبین أن السل   

یفتح الحاجة إلى .. م اللیبراليقراءة أخالقیة للسل"، و"ومشروطة فهو یخضع لمعاییر مزدوجة، قسریة

السلم "بالتالي ضرورة طرح بدائل له من قبیل  التعددیة في التفكیر حول ماهیة بناء السلم، وهذا یعني

  )2("ما بعد السلم اللیبرالي"ه اسم ، وهو ما أطلق علی"السلم المحلي"، و"الهجین

" الحرب على اإلرهاب"بما في ذلك إعالن  - سبتمبر  11إن رد فعل الوالیات المتحدة بعد أحداث 

وبرغم  .أضاف الوقود إلى هذه الحجج بوصف بناء السلم بأنه إمبریالیة -وغزو أفغانستان والعراق 

                                                 
1 - Richmond, Failed Statebuilding Versus Peace Formation,op,cit, p 391. 
2 - Oliver Richmond, A Post-liberal Peace: Eirenism and the Everyday, op , cit. 
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كوسیلة لتوفیر فوائد الدیمقراطیة والحریة : یةذلك، بررت إدارة بوش غزواتها جزئیا ألسباب لیبرال

كما أن الجهود الرامیة إلى تحقیق االستقرار في العراق بعد الغزو كانت تشبه   .للمجتمعات المضطهدة

جزئیا على األقل استراتیجیات بناء السلم اللیبرالیة التي تتبعها في أماكن أخرى األمم المتحدة ووكاالت 

  .الخارجة من الحروب األهلیةدولیة أخرى في البلدان 

وبدت االنتخابات والعملیات الدستوریة والتكیف االقتصادي الموجه نحو السوق وبناء    

المؤسسات بالنسبة للخطة األمریكیة في العراق، كما لو أنها جزء من الصیغة المعیاریة لعملیات السلم 

ة واآلثار الكارثیة للغزو العراقي، لم یمض ونظرا لهذه التشابهات الواضح .التي أذنت بها األمم المتحدة

وقت طویل قبل أن یبدأ المعلقون في مساواة الحرب على العراق وبعثات بناء السلم الدولیة كجزء من 

  .)2("بناء األمة اإلمبریالیة"أو  )1("لإلمبریالیة الدیمقراطیة"ظاهرة بغیضة 

اإلعمار في العراق مستمرة في العملیات ممارسات بناء الدولة وٕاعادة "فعلى سبیل المثال، فإن  

استنساخ وتوسیع النظام "ألنهم شاركوا جمیعا في " الدولیة خالل فترة ما بعد الحرب الباردة وما بعدها

حرب العراق على أنها امتداد طبیعي لعملیات بناء ... كما وصف الیخاندرو بندانا. )3("الدولي المهیمن

على حساب " المصالح االقتصادیة واالستراتیجیة الخارجیة"عززت  السلم في حقبة التسعینات، والتي

 عبروفي نفس السیاق، . مبادئ مثل العدالة وتقریر المصیر، وبالتالي فتح الباب أمام واشنطن الحقا

استنادا إلى نفس األسالیب واالفتراضات المعیبة  بناء السلم اللیبرالي وغزو العراق عنجون غراي 

ل اللیبرالي الذي ترسخ في أعقاب الحرب الباردة لم یكن أبدا أكثر من مجرد مزیج من إن التدخ: "بقوله

، كما أظهرت األحداث في العراق بشكل قاطع، "الحنین بعد اإلمبراطوریة مع الجیوبولیتیكیات العدوانیة

  .)4(في رأیه ذلك

یسهم في رد فعل  لعراقفي ا" لتغییر النظام"غزو أمیركا  الناتج عنوهكذا یبدو أن اإلحباط 

كما  .متصاعد ضد جمیع أشكال التدخل اللیبرالي بما في ذلك بناء السلم الذي ترعاه األمم المتحدة

عمقت الشكوك حول شرعیة وجدوى تعزیز الدیمقراطیة واالقتصاد الموجه نحو السوق كعالج للنزاع 

  .األهلي

ولیة التحوالت الدیمقراطیة اللیبرالیة في وبدال من مجرد انتقاد الطریقة التي تدعم بها الوكاالت الد 

" عدیمة الجدوى"النقدیین في إقالة المؤسسة بأكملها بأنها  دول التي مزقتها الحروب، بدأ بعضال

                                                 
1 - Alejandro Bendaña, From Peacebuilding to Statebuilding: One Step Forward and Two 

Steps Back?, Development, N° 48:3, 2005, pp. 5–15. 
2 - Wolfram Lacher, Iraq: Exception to, or Epitome of Contemporary Post-Conflict 

Reconstruction?, International Peacekeeping, 14:2 April 2007, p 247. 
3 - Bendaña, 2005, p. 6. 
4 - Michael Scheuer, Marching Toward Hell: America and Islam After Iraq, New Yorkة Free 

Press, 2008, p. 37. 
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زیادة انعدام األمن بدال من تسهم في  أعداء بدال من حلفاء و"ومتجهة إلى إنتاج ) 2(ووهمیة )1("حماقة"و

من مجرد دراسة أو جه الشبه بین االستعمار القدیم وبناء السلم  وبالمثل، بدال. )3("تعزیز األمن

الحدیث، ذهب بعض النقدیین أبعد من ذلك بكثیر وادعوا أن التدخل اللیبرالي هو االستعمار أو 

التي  ،)4("، لقد فقد مصداقیته بشكل شامل مع صور القتل في الفلوجة وسامراء"اآلن"االمبریالیة 

أصبحت ف" أزمة الثقة والمصداقیة في مشروع السلم اللیبرالي الغربي"كوبر  ساهمت في ما أسماه نیل

  .تعبیرات انعدام الثقة والتشاؤم بل والسخریة بشأن مقاربة بناء السلم اللیبرالي تزداد مع مرور الوقت

فحسب النقدیین هناك أو جه تناقض مثیرة لالهتمام بین التفاؤل السائد في أوائل التسعینات 

ویمكن  ".التحریر"الحالیة في استراتیجیة تعزیز السلم من خالل االحتالل تحت شعار " الثقةأزمة "و

في الشؤون العام اعتبار هذین الموقفین بمثابة ردود فعل على األحداث الرئیسیة لتشكیل الرأي 

   .الدولیة

أبلغت التفاؤل الواضح للیبرالیة التي " النصر"في المرحلة األولى، كانت نهایة الحرب الباردة و

استعمالها لغة (وفي المرحلة التالیة، سرعت إجراءات إدارة بوش  .المبكر حول بناء السلم اللیبرالي

   .في التحول نحو التشاؤم) التحریر لتبریر االحتالل وأحادیتها المدمرة

 في أوائل التسعینات كان هناك رأي مشترك على نطاق واسع بأن الدیمقراطیة اللیبرالیة ظهرت

كما یتضح من أن أكثر من ثالثة عشر بلدا اعتمدت " (النموذج األصلح الوحید للحكم في العالم"

، بینما شهد العقد األول من القرن )5()1996و 1990بین عامي (دساتیر دیمقراطیة لیبرالیة ألول مرة 

لكثیرین إلى رثاء الماضي انتكاسات دیمقراطیة في أفریقیا وأمریكا الجنوبیة وأماكن أخرى، مما أدى با

  )6(للدیمقراطیة في العالم" الوضعیة الصعبة"

م من خالل االنتقادات الموجهة للسلویمكن تلخیص أهم أفكار المقاربة النقدیة في بناء السلم 

 : )7(اللیبرالي والمتمثلة في

                                                 
1 - John Gray, The Death of this Crackpot Creed Is Nothing to Mourn, Guardian, July 31, 

2007. 
2 - Neil Cooper, Review Article: On the Crisis of the Liberal Peace, Conflict, Security and 

Development, 4 December 2007, p. 610 
3 - Seumas Milne, A System to Enforce Imperial Power Will Only be Resisted, Guardian 28 

February 2008. 
4 - Cooper, op, cit,2007, p. 605. 
5 - Idem. 
6 - Bendaña, op, cit, p 6. 
7 - Thomas Carothers, Democracys Sobering State, Current History, December, 2004, pp. 

412–413. 
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 بمعنى أنها توجه یحاول إعادة إنتاج أشكال من السلم والحكم یعكس توقعات: مركزیة- االثنو .1

  الشمال اللیبرالي؛

  السلطة تقودها النخب السیاسیة واالقتصادیة على المستویین الدولي والوطني؛: النخبة .2

فهي تمنح امتیازا لألمن على حساب التحرر والتنوع، ومن ثم تمنح السلطة : مرتكزة على األمن .3

  ألولئك الذین هم على استعداد الستخدام اإلكراه؛

األسباب الهیكلیة الكامنة  بدال من النزاعاألول لمظاهر  فهي تستجیب في المقام: سطحیة .4

  ونتیجة لذلك، فإن السلم لیس مستمرا؛ .وراءه

  فهو یحصر من بناء السلم في سلسلة من المهام التكنوقراطیة؛: التكنوقراطیة .5

  أو تدخالت مبرمجة بشكل مفرط؛" السلم من خالل قالب"أنها عرضت : جامدة .6

في  جلون التدخالت الفردیة لدعم السلم مدعومة بمیزانیة قصیرة األغالبا ما تك: جلقصیرة األ .7

  دورات ال یتحقق من خاللها السلم؛

فهي تتمتع بامتیازات اقتصادیة لیبرالیة جدیدة وغالبا ما تتغاضى عن التكلفة : اللیبرالیة الجدیدة .8

  االجتماعیة؛

ولكن قد تبقى عالقات القوة  تنطوي تدخالت السلم اللیبرالیة على الكثیر من النشاط،: الوهم .9

  دون تغییر إلى حد كبیر؛) بین الجنسین والطبقات ومجموعات الهویة(األساسیة داخل المجتمع 

أنها لیست كافیة بما فیه الكفایة لمراعاة : فشل في الوفاء والتواصل مع التوقعات المحلیة .10

 .التفضیالت الثقافیة المحلیة

 John Paulجون بول لیدیراشع لبناء السلم لـ مقاربة تحویل النزا: لمطلب الثالثا

Lederach)1( 

تعتبر هذه المقاربة أنه بدال من التركیز حصرا على مضمون النزاع، فإن النهج التحویلي یشیر 

لیات التغییر اإلبداعي یكمن في رؤیة الجوانب األقل إلى أن مفتاح فهم النزاع وتطویر عم

بین األطراف المتنازعة، ففي حین أن القضایا التي یقاتل فیها الناس مهمة وتتطلب  للعالقة وضوحا

ومن هذا  .استجابة إبداعیة، فإن العالقات تمثل شبكة من االتصاالت التي تشكل السیاق األعم للنزاع

 .الحصول على حل سریع تمكن من تصبح إما معقدة أوالسیاق تنشأ قضایا معینة و 

                                                 
 Eastern Mennonite دیراش هو أستاذ علم االجتماع ودراسات النزع في جامعة المنونایت الشرقیةجون بول لی - 1

University وهو المدیر المؤسس لبرنامج تحویل النزاعات التابع لالتحاد األوروبي والمعهد التابع له . بالوالیات المتحدة األمریكیة

رة واسعة كممارس لبناء السلم والمدرب واالستشاري في جمیع أنحاء أمریكا لیدراش لدیه خب. المتخصص في العدالة وبناء السلم

الالتینیة وأفریقیا والوالیات المتحدة وهو رائدا في تطویر أسالیب التدریب على حل النزاعات، ولدیه العشرات من الدراسات المنشورة 

  .على نطاق واسع باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة
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فالنزاع موجود بشكل  كل من النزاع والتغییر جزء طبیعي من حیاة اإلنسان فحسب لیدریتش فإن

وقبل مناقشة النهج  ،وتتغیرمستمر في العالقات اإلنسانیة، ونسیج هذه العالقات تتكیف باستمرار 

 .هم بشكل أفضل الصلة بین النزاع والتغییرالعملیة لتحویل النزاع، من المهم أن نف

 :)1(األوضاعیؤثر فیها النزاع ویغیر  حسب لیدریتشمركزیة  هناك أربعة أنماط

 . البعد الشخصي، االبعاد العالئقیة، االبعاد الهیكلیة، االبعاد الثقافیة

  :وباإلضافة إلى ذلك، یمكن التفكیر في هذه التغییرات باإلجابة عن سؤالین

   من وجهة نظر وصفیة، ماذا یتغیر في النزاع؟أوال،  - 

وثانیا، من وجهة نظر الرد على النزاع عند نشوئه، ما هو نوع التغییرات التي نسعى  - 

  إلیها؟

في الحالة األولى، یجب االعتراف بأنماط وعمق النزاع وأثره المشترك، وفي المرحلة الثانیة، ضرورة 

القیم والنوایا صادقة في السعي إلى االستجابة والتدخل  االعتراف بالحاجة إلى تحدید ما إذا كانت

 .وٕاحداث التغییر

وهذا یشمل  .إلى التغییرات التي تطرأ على الفرد والمطلوب منه البعد الشخصي حیث یشیر

من وجهة نظر وصفیة،  الجوانب المعرفیة والعاطفیة واإلدراكیة والروحیة للتجربة اإلنسانیة تجاه النزاع

على سبیل المثال،  ل إلى أن األفراد یتأثرون بالنزاع بطرق سلبیة وٕایجابیة على السواء،ویشیر التحو 

یؤثر النزاع على رفاهنا الجسدي، واحترام الذات، واالستقرار العاطفي، والقدرة على التصور بدقة، 

اآلثار  فالتحول یمثل التدخل المتعمد للحد من) تفعل أي المتعلقة بما یجب أن(والنزاهة الروحیة، 

 .)2(قدرته على نمو الفرد على المستوى البدني والعاطفي والروحي المدمرة للنزاع االجتماعي وتعظیم

فیبني التغییرات التي تأثرت في العالقات وجها لوجه، هنا تظهر قضایا  أما البعد العالئقي

وصفي یشیر التحول إلى  العواطف، والسلطة، والترابط، والجوانب التواصلیة والتفاعلیة للنزاعات، بشكل

األنماط من التواصل والتفاعل في العالقات التي تتأثر بالنزاع، وهو یتطلع إلى ما هو أبعد من القضایا 

المرئیة إلى التغیرات الكامنة التي ینتجها النزاع في كیفیة تصور الناس، وما الذي یسعون إلیه، وكیف 

الجتماعي یوضح صراحة مدى رغبة الناس القریبین أو یقیمون عالقاتهم، واألهم من ذلك، أن النزاع ا

البعیدین في أن یكونوا معا، وكیف سیستخدمون ویتقاسمون السلطة، وما یراهن علیه من خالل 

تواجدهم مع اآلخر، وأنماط التفاعل التي یرغبون في الحصول علیها، بشكل انتقائي یمثل التحول 

ویشمل  صاالت وتحقیق أقصى قدر من التفاهم المتبادل،التدخل المتعمد للتقلیل من ضعف أداء االت

                                                 
1- Preparing for Peace Syracuse University Press, 1995 and Building Peace US Institute of 

Peace Press, 1999. 
2 - Idem. 
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ذلك الجهود الرامیة إلى إبراز المخاوف العالئقیة وآمال وأهداف األشخاص المعنیین على نحو أكثر 

 .)1(وضوحا

یسلط الضوء على األسباب الكامنة وراء النزاع، ویؤكد على الطرق أو الهیكلي ف البعد البنیوي أما

وهي تتعلق بالطرق التي . الهیاكل االجتماعیة والمؤسسات، وتغییرها بسبب النزاع التي یتم بها بناء

االحتیاجات اإلنسانیة  یقوم بها الناس ببناء وتنظیم العالقات االجتماعیة واالقتصادیة والمؤسسیة لتلبیة

ر إمكانیة الوصول إلى الموارد واتخاذ القرارات، ویشیر التحول الوصفي على هذا وتوفی األساسیة

المستوى إلى تحلیل الظروف االجتماعیة التي تؤدي إلى النزاع والطریقة التي یؤثر بها النزاع على 

 التغییر الهیكلي االجتماعي في المؤسسات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة القائمة، على المستوى

والظروف االجتماعیة التي تخلق  لألسباب الكامنة الوصفي، یمثل التحول جهودا لتوفیر نظرة ثاقبة

وم وتعزز التعبیرات العنیفة للنزاع، ومن ثم تعزیز اآللیات الالعنفیة التي تحد من التفاعل بین الخص

والسعي إلى تحقیق هذا التغییر بتعزیز الهیاكل التي تلبي االحتیاجات اإلنسانیة  وتقلیل العنف،

العدالة ( وتعظیم مشاركة الناس في القرارات التي تؤثر علیهم )العدالة الموضوعیة( األساسیة

 .)2()اإلجرائیة

إلى الطرق التي یغیر بها النزاع أنماط الحیاة الجماعیة وكذلك الطرق التي  البعد الثقافي ویشیر

ى الوصفي، تؤثر بها الثقافة على تطویر العملیات للتعامل مع النزاعات والتصدي لها، على المستو 

یسعى التحول إلى فهم كیف یؤثر النزاع ویغیر األنماط الثقافیة للمجموعة، وكیف تؤثر تلك المتراكمیة 

واألنماط المشتركة على الطریقة التي یفهم بها الناس النزاع في سیاق معین ویستجیبون له، ویسعى 

عنف في سیاق معین، وتحدید التحول بشكل وصفي إلى الكشف عن األنماط الثقافیة التي تسهم في ال

 .الموارد الثقافیة القائمة وآلیات التعامل مع النزاعات والبناء علیها

بعد مناقشة المفاهیم التي تشكل العناصر المختلفة لتحویل : ربط القرار والتحول: الصورة الكبیرة

مرجعیا للتفكیر عن طریق وضع إطارا  النزاع انتقل لیدریتش من مفهوم التحول إلى ممارسة التحول،

نقطة البدایة تتطلب تطویر صورة الهدف، أو ما سماه لیدریتش  في تصمیم النهج التحویلیة وتطویرها،

" صورة كبیرة"، بما أن النزاعات المستعصیة عادة ما تكون معقدة جدا، فإن تطویر "الصورة الكبیرة"بـ 

 .یساعد على تطویر هدف واتجاه

دراسة النزاع وضع خریطة تساعدنا على ن الضروري عند م: إنشاء خریطة لتحویل النزاع

وبالمثل، من المفید الحصول على خریطة لما نعنیه  .وتحلیلها تقییم النزاعات المشاركة في

                                                 
1 - Idem. 
2 - Idem. 
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هذه الخریطة، والتي یمكن أن تساعدنا على نظرة عامة مختصرة على مثل  3یقدم الشكل  ،بالتحول

 .تصور وضع استراتیجیة لتحویل النزاع بشكل بناء

ویشتمل هذا اإلطار التحویلي على ثالثة عناصر، یمثل كل منها نقطة استقصاء في تطویر 

 :)1(االستجابة للنزاع

 الحالة الراهنة، -

 أفق المستقبل المفضل،  -

 .االثنین تطویر عملیات التغییر التي تربط بین -

فالحركة من الحاضر نحو المستقبل المرغوب فیه لیست خطا مستقیما، بل هي مجموعة من 

المبادرات الدینامیكیة التي تضع عملیات تغییر الحركة وتخلق منصة مستدامة لمتابعة التغییر على 

فیه شيء غیر مرغوب  إنهاء ویؤكد هذا اإلطار على التحدي المتمثل في كیفیة المدى الطویل،

  .شيء مرغوب فیه بناء وكیفیة

 
 (2)حسب لیدریتش عاز نلا الصورة الكبیرة لتحویل : 01الشكل رقم  

                                                 
1 - Idem. 
2  - John Paul Lederach and Michelle Maiese, conflict transformation: A circular journey with a purpose,  
journal of peace research and action, Sweden, 2009, p 08 
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النقطة األولى من التحقیق هي الحالة الراهنة، وهي حلقة النزاع التي : تقدیم الوضع: 1التحقیق 

كل بیانیا تم تمثیل هذا الش تتیح فرصة للنظر في كل من مضمون النزاع وأنماط العالقة بین أطرافه،

 .كمجموعة من الدوائر المضمنة أو المجاالت

ما هي المشاكل الفوریة التي تحتاج إلى : من وجهة نظر تحویلیة یثیر النزاع سؤالین مهمین

وبعبارة  تغییر العالقات والقضایا المدمرة؟ أجلما هو السیاق العام الذي یجب معالجته من  حل؟

وهو  لمعروضة كتعبیر عن النظام األوسع ألنماط العالقة،أخرى، فإن التحول ینظر إلى القضایا ا

 .للنزاع ویركز على األنماط العالئقیة والتاریخیة التي یتجذر فیها النزاع" العرضي"یتخطى التعبیر 

ما نود أن  صورة النقطة الثانیة للتحقیق هي أفق المستقبل،: آفاق المستقبل: 2االستفسار

 .ویطلب منا أن ننظر في ما نود أن نراه في المستقبل نخلقه،

ومع ذلك، فإن هذا لیس مجرد نموذج للتغییر الخطي، حیث هناك انتقال من الوضع الحالي إلى 

المستقبل یشیر  في حین أن القضایا المقدمة بمثابة قوة دفع نحو التغییر، فإن أفق المستقبل المطلوب،

وهو یمثل الطاقة االجتماعیة التي تخلق التوجه، وبالتالي، فإن نقاط  إلى إمكانیات ما یمكن بناؤه،

السهم في الشكل أعاله ال تمثل فقط التوجه إلى المستقبل، ولكن أیضا العودة نحو الوضع الحالي 

ج من األسهم یشیر إلى أن التحول هذا المزی والقیام بمجموعة من عملیات التغییر التي تخلق التحول،

 .كهیكل العملیة هو على حد سواء عملیة دائریة وخطیة، أو ما سوف نشیر إلى هنا

 عملیات والتحقیق الرئیسي األخیر هو تصمیم ودعم: تطویر عملیات التغییر: 3التحقیق 

ویتطلب هذا المكون األوسع أن نفكر في االستجابة للنزاع على أنه تطور عملیات التغییر  ،التغییر

ونظرا ألن عملیات التغییر ینبغي أن  التي تالئم شبكة من االحتیاجات والعالقات واألنماط المترابطة،

ا بحاجة إلى التفكیر في تعالج المشاكل المباشرة واألنماط العالئقیة والهیكلیة األوسع نطاقا، فإنن

وال ینبغي أن تؤدي  مستویات وأنماط متعددة من التغییر بدال من التركیز على حل عملي واحد،

فحسب، وٕانما أیضا إلى بناء منصات قادرة على  جلعملیات التغییر إلى تعزیز الحلول القصیرة األ

 .جلتشجیع التغییر االجتماعي الطویل األ

الصورة الكبیرة عدسة تتیح لنا تصور إمكانیات االستجابة الفوریة وبصورة عامة، توفر هذه 

، ویتطلب ذلك القدرة على رؤیة المسائل المعروضة إلى ما هو أبعد من أجالوالتغییر البناء األطول 

ذلك، وٕالى إیجاد أنماط أعمق، مع السعي في نفس الوقت إلى إیجاد حلول مبتكرة تعالج قضایا الحیاة 

ومع ذلك، ولكي نفهم هذا النهج على نحو أكمل، نحتاج إلى أن  لوقت المطلوب،الواقعیة في ا

 .نستكشف بمزید من التعمق كیفیة تصور وتطویر هیاكل التغییر البناء باعتبارها هیاكل عملیة

ویتمثل  یأتي بعد ذلك حسب لیدریتش الجانب التشغیلي للتحول،: منصات للتحول: هیاكل العملیة

ي كیفیة دعم واستدامة منصة قادرة على التكیف وتولید التغییر المطلوب والمنشود التحدي الرئیسي ف
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وللتغلب على هذا التحدي، علینا  مع االستجابة في الوقت نفسه بشكل خالق لالحتیاجات الفوریة،

 .حسب لیدریتش أن نفكر في المنصات باعتبارها هیاكل العملیة

ینامیكیة في التكیف والتغییر، مع الحفاظ الوقت نفسه وهیاكل العملیة هي الظواهر الطبیعیة الد

 Margaret Wheatleyوتصفها مارغریت وتیلي  .)1(على شكل وهیكل وظیفي یمكن االعتماد علیه

یشیر المصطلحان . )2("أشیاء تحافظ على شكلها بمرور الوقت، ولكن لیس لدیها هیكل صلب"بأنها 

القدرة على التكیف والغرض منه، : إلى سمتین مترابطتین" لبنیةا"و" العملیة"اللذان یشكال هذا المفهوم 

حیث یجب أن تتسم عملیات التغییر التحویلیة بكل من هاتین الخصیتین ویجب أن تكون على حد 

 .ودائریة خطیة سواء

الخطیة تعني أن األمور تتحرك من نقطة إلى أخرى في خط مستقیم، وهو مرتبط بفهم منطقي 

لسبب والنتیجة، ومن المرجح حسب لیدریتش أن تتحرك االتجاهات على نطاق لألحداث من حیث ا

واسع بصورة غیر واضحة دائما على المدي القصیر، وهذا یتطلب منا من منظور خطي أن نقف 

وأن نوضح كیف نفكر في  ونلقي نظرة على االتجاه العام للنزاع االجتماعي والتغییر الذي نسعى إلیه،

النزاع والتغییر وكیف یتم إنشاء الحركة، أي یطلب منا أن ننظر إلى أنماط األمور ذات الصلة ب

 .التفاعل، ولیس فقط التجربة المباشرة، وفهم التغیرات في هذه األنماط العریضة

وتشیر العملیات الدائریة إلى أننا بحاجة إلى التفكیر ملیا في كیفیة تطویر عملیات التغییر 

 :)3(االجتماعي التحویلیة، حیث أن

أوال، األمور في عالقة متصلة بعضها ببعض، وثانیا أن نمو أي نزاع أو تحول نحو السلم؛  

إذ یعمل في شكل حلقة تمثل ردود الفعل، ثالثا؛  نفسه من عملیته الخاصة ودینامیته،" یغذي"غالبا ما 

 .هواألهم من ذلك بالنسبة لتحقیق التحول، هي أن عملیات التغییر لیست أحادیة االتجا

قدم لیدریتش تحویل النزاع على أنه مجموعة من العدسات : )4(ممارسات لالستراتیجیات التحویلیة

تتضافر لخلق طریقة للنظر في النزاع االجتماعي وتطویر االستجابات، أما عن كیفیة جعل هذا 

                                                 
1 - John Paul Lederach, Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation Of The 

Guiding Principles By A Pioneer In The Field, ,Good Books, 2003. 
2 - Margaret Wheatley, Myron Kellner-Rogers, Leadership and the New Science and A 

Simpler Way, Department of Management; University of Hartford,Emergence, 1999 , website :  

https://www.researchgate.net/profile/Benyamin_Lichtenstein/publication/247502306_Reviews_Le

adership_and_the_New_Science_Margaret_Wheatley_A_Simpler_Way_Margaret_Wheatley_and_

Myron_Kellner-Rogers/links/55ff246808ae07629e51d1a8/Reviews-Leadership-and-the-New-

Science-Margaret-Wheatley-A-Simpler-Way-Margaret-Wheatley-and-Myron-Kellner-Rogers 
3 - Idem. 
4 - Idem. 
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هذا النهج اإلطار قابال للتطبیق فقد حدد عدة ممارسات مفیدة في معالجة النزاع االجتماعي من خالل 

 .التحویلي

ویعتمد النهج التحویلي : تطویر القدرة على رؤیة القضایا المعروضة كنافذة: الممارسة األولى

على القدرة على رؤیة الوضع دون أن تطغى علیه المطالب الفوریة للقضایا، واإللحاح الذي یدفع إلى 

فالسعي لتحقیق أهداف  .اعحل سریع، والقلق الذي یتطور في كثیر من األحیان مع تصاعد النز 

تحویلیة أوسع نطاقا یتطلب حسب لیدریتش النظر إلى أبعد من المشاكل المباشرة ورؤیة هذه القضایا 

تماما كما النظر من خالل الزجاج، مع تركیز االهتمام على ما یكمن وراء النافذة، والنظر  من نافذة،

هذا ما سماه  واألسباب الكامنة وراء النزاع،من خالل القضایا المباشرة الكتشاف األطر العالئقیة 

 .)1(بعض الكتاب القدرة على رؤیة الفرق بین محتوى النزاع وسیاقه العاطفي والعالئقي

اعتبر لیدریتش أن اقتراب الوضع : تطویر القدرة على دمج أطر زمنیة متعددة: 2الممارسة 

غییر دون أن یكون مقیدا برؤیة قصیرة الفوري كنافذة ینطوي أیضا على القدرة على التفكیر في الت

لیست مناسبة أبدا، لكن المفتاح هو القدرة على  جلوهذا ال یعني أن المنظورات القصیرة األ ،جلاأل

التعرف على احتیاجات األطر الزمنیة المتعددة وخلق االستراتیجیات التي تدمج االستجابة قصیرة 

معالجة الحلقات المباشرة وأنماط العالقات األوسع وتتطلب  مع التغییر على المدى الطویل، جلاأل

نطاقا عملیات ذات أطر زمنیة مختلفة، ومن غیر المرجح أن تكون العملیات التي تكون فعالة في 

وبالنسبة للممارسات الموجهة نحو التحول، فإن القدرة الرئیسیة  حالة أن تكون فعالة في حالة أخرى،

العملیات واألطر الزمنیة التي قد تكون ضروریة لمعالجة مختلف هي القدرة على التعرف على أنواع 

 .أنواع التغییر

ینطوي التسبب في نزاعات : تطویر القدرة على تشكیل طاقات النزاع كمعضالت: 3الممارسة 

كمعضالت على التحول من إطار مرجعي إلى إطار مرجعي آخر لمواجهة ظروف العنف المستمر 

حیلة تنطوي على تناقضات صریحة، فعلى سبیل المثال، عانى أولئك الذین التي قد تتطلب قرارات مست

یعملون في وكاالت اإلغاثة والوكاالت اإلنسانیة في الصومال في أوائل التسعینات من الخیارات 

المتعلقة بمكان وضع طاقاتهم واستجاباتهم عندما لم تكن الخیارات الظاهرة كافیة على ما یبدو، هل 

لمساعدات الغذائیة واإلغاثة على الرغم من أنهم یعرفون أن الجماعات المسلحة سوف ینبغي إرسال ا

تستفید من ذلك لمواصلة الحرب، أم ینبغي إرسال الغذاء ولكن بعد أن یشعر المقاتلون بالعجز نتیجة 

االسئلة لتعكس  بإعادة صیاغةالمحنة اإلنسانیة الهائلة؟ وقد ظهر تحول في التفكیر عندما قاموا 

شرعیة أهداف مختلفة ولكنها غیر متعارضة، فبدال من قبول إطار مرجعي یشكل وضعهم كخیار بین 

هدف مهم أو آخر، قاموا بإعادة صیاغة األسئلة من حیث األهداف المترابطة، كیف یمكن بناء 

                                                 
1 - John Paul Lederach,op cit. 
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السالم في هذا اإلطار، وفي الوقت نفسه إنشاء آلیات استجابة إلیصال المعونة  أجلالقدرات من 

وتخلق هذه الطریقة القدرة  ؟"B" وفي نفس الوقت بناء "A" كیف یمكن معالجة: الصیغة هي اإلنسانیة؟

 .)1(على التعرف على جوانب مختلفة ولكنها مترابطة في الحالة المعقدة، ووضع استجابات تكاملیة

في النزاعات، وخصوصا : تطویر القدرة على جعل التعقید صدیق، ولیس عدو: 4رسة المما

عندما یكون هناك تاریخ طویل من األنماط والحلقات التي لم تعالج بشكل بناء، یشعر الناس 

وقد تبدو هذه الحالة معقدة للغایة، وأن هناك أشیاء كثیرة جدا ال یمكن تفسیرها، هذا الشعور  بالغرق،

نحن نشعر بعدم األمان حول ما یعنیه كل شيء، ونحن لسنا متأكدین : ض، ینتج ثالثة مشاعربالغمو 

إلى أین هو ذاهب، ونحن نشعر كما لو أننا ال نستطیع السیطرة على ما یحدث، وهذا غالبا ما یقود 

 )2( الناس إلى البحث عن الهروب أو إیجاد حل سریع

یقول لیدریتش، یجب أن نجعله صدیقا ولیس عدوا وأن ولكن لكي نتعامل بصورة بناءة مع التعقید 

نعترف بإمكانیاتنا في بناء التغییر المنشود، حیث أن واحدة من مزایا التعقید هو أن التغییر ال یقتصر 

والمفتاح األول هو الثقة في قدرة النظم على تولید الخیارات  حصریا على شيء واحد، والعمل أو الخیار

ا، یجب أن نتابع تلك الخیارات التي یبدو أنها تحمل أعظم الوعود بالتغییر وثانی وسبل التغییر،

ثالثا، یجب أن أال نقتصر على فكرة أو نهج واحد، فالسبل المحتملة المتولدة للتغییر في النظم  البناء،

في  ومن هنا، فإن إیالء اهتمام دقیق لتعدد الخیارات یمكن أن یخلق طرقا جدیدة للنظر المعقدة عدیدة،

 )3(.األنماط القدیمة

فالقدرة على التعرف على : تطویر القدرة على سماع وٕاشراك صوت الهویة والعالقة: 5الممارسة 

" سببان جذریان"إذ هناك  أنماط النزاع ومن ثم تطویر عملیات االستجابة تمكن من فهم أعمق للنزاع،

 .والعالقة الهویة مركزیان للنزاع االجتماعي هما

وال یتعلق  ومن األفضل فهم الهویة على أنها دینامیة عالئقیة یجري إعادة تعریفها باستمرار،

األمر بالدرجة األولى بالتفاوض على اتفاق لحل مشكلة مادیة، بل یتعلق باألحرى بحمایة إحساس 

كما أنها متجذرة بعمق في عالقات النحن مع اآلخرین، وفي حین أنه  د الحیاة،الذات والبقاء على قی

نادرا ما یتم تناولها بشکل صریح، فإن أشکال الهویة وتحویل النزاع على أعمق مستوى تبرز 

 بخصوصها؟ یخشون هم؟ من أین یأتون؟ وما كیف یرى الناس أنفسهم؟ من روایات في

وتتمثل إحدى التحدیات الرئیسیة للتحول في كیفیة خلق فضاءات وعملیات تشجع الناس على 

 :)4(تشویمكن تحقیق ذلك بثالث طرق حسب لیدری معالجة وٕابراز شعور إیجابي بهویة اآلخرین،

                                                 
1 - Margaret Wheatley , op cit. 
2 - Idem  
3 - Idem. 
4 - Idem. 



 

- 104  - 
 

  الفصل األول
 

 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

  أجلأو ال، االنتباه إلى اللغة، واالستعارات، والتعبیرات التي تشیر إلى محن الهویة، فمن 

 .التعامل مع القضایا األساسیة للهویة، ال بد للمرء أن یعترف بها باعتبارها قضایا جوهریة

 ،لب عملیة فاالعتراف بأن النزاع یتط ثانیا، التحرك نحو نداءات الهویة بدال من االبتعاد عنها

 .تعالج بشكل أكثر صراحة قضایا الهویة والعالقة، كما أن إیجاد حلول للمشاكل الفوریة لیس كافیا

  ثالثا، اعتبار عملیات تحویل النزاع كعملیة دینامیكیة تخلق أنماطا متكررة من التبادل

 .واالستكشاف بدال من إنتاج حلول فوریة متفاوض علیها

أي (الصدق والتكرار : تمیز عملیة التبادل واالستكشاف هذه وهيوهناك ثالثة مبادئ توجیهیة 

 .المناسب والتبادل والتعلم،) التكرار التراكمي

  أوال، یجب العمل على خلق مساحات حیث یشعر الناس باألمان بما فیه الكفایة لیكونوا

ا مع أنفسهم واآلخرین حول مخاوفهم وآمالهم ومسؤولیاتهم فالصدق یعكس إحساس صادقین جد

 .الثقة األطراف باألمان ویبني

  ثانیا، خلق نقاطا متعددة للنفاذ والفحص المتكرر لمعالجة مشكل الهویة، فالتفاوض والتعریف

تشكیل  كما. یة عملیة معقدة تتطلب التفاعل مع اآلخرین، فضال عن التفكیر الداخلي حول الذاتبالهو 

الهویة لیس عملیة صنع قرار لمرة واحدة، بل عملیة تعلم مستمرة حول الذات وغیرها، ویتطلب ذلك 

 .منبرا تكراریا لمعالجة شواغل الهویة في إطار من التغییر البناء األوسع نطاقا

  ،یوجه التبادل المناسب االنتباه إلى ضرورة تصمیم العمل على الهویة بطرق تحترم الناس ثالثا

المباشر وجها لوجه، هناك العدید من الطرق التي یمكن من خاللها تعلم وتعمیق  الحوار فباإلضافة إلى

والعمل  - الریاضة  - الموسیقى  - ویشمل ذلك الحوار  العالقة بن األطراف، فهم الهویة وتمتین

 .كل هذه النشاطات قد تفعل أكثر من الحوار التقلیدي لتعزیز التعلم والتفاهم المشترك،

 بالسلطة  الهویة وباإلضافة إلى ذلك، من المهم االنتباه إلى تصورات الناس حول كیفیة ربط

وتعریف األنظمة والهیاكل التي تنظم عالقاتهم وتحكمها، ویكتسب ذلك أهمیة خاصة بالنسبة  

 الشواغل  وعند معالجة لألشخاص الذین یشعرون بأن هو یتهم تتآكل أو تهمش أو تحت تهدید عمیق،

، یجب أن تسعى عملیات بناء السلم إلى فهم جذور تصورات الناس ومعالجة على الهویة القائمة 

 .التغییرات النظامیة الالزمة لضمان الوصول والمشاركة المحترمة
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  :لبناء السلم مقاربة البحث التقدیري: المطلب الرابع

مكن لعالم بعد الحرب في الدول الخارجة من النزاعات أن تناقش هذه المقاربة إشكالیة كیف ی

یكون مختلفا في ضوء إمكانیة اإلبقاء على األمل حیا ورسم طریق أكثر وضوحا وتوكیدا لمستقبل 

  . أفضل بإیجاد طرق محددة لبناء السلم

ل هي مجموعة من االفكار، والنظریات والنشاطات التي تعم: ماذا تعني المقاربات اإلیجابیة؟

واالفتراض  )1(.باتجاه إحداث تغییر في العالقات والمنظمات والمجتمعات وغیرها من األنظمة االنسانیة

األساسي لمعظم المقاربات اإلیجابیة هو أنه ضمن االنظمة االنسانیة توجد أشیاء تعمل جیدا أو عملت 

تصور التغییر والتخطیط  أجلجیدا في الماضي، وأن هذه األشیاء یمكن تحلیلها وبناء أسس علیها من 

وتعتمد هذه المقاربة غالبا على التحقق من جمع المعلومات واالنتباه بشكل خاص الى . له وتنفیذه

  .اكتشاف متى وكیف تعمل االشیاء على أفضل وجه أجلكیفیة تأطیر األسئلة، والسعي من 

غییر، من خالل التركیز لذلك تمتلك المقاربات االیجابیة اتجاها ینظر الى األمام في إحداث الت  

فهي تثمن التعددیة كمصدر لإلبداع واالبتكار . على رؤیة وٕانتاج الصورة االیجابیة للمستقبل المختار

اكتشاف القیم واألهداف المشتركة ومن  أجلكذلك توفر المقاربات االیجابیة ادوات لجمع الناس من 

مستقبل  أجلل بشكل مشترك من ن تعمأالمساعدة في وضع خطة لمجموعة تعددیة یمكنها  أجل

یضا توزیع الثروة عبر مجمل النظام مانح بذلك الفرص ألي طرف معني من أوهي تعزز . مشترك

  .ان بتقدم لدور قیادي حسبما تملي الظروف أجل

هناك عدد من السمات العامة التي تتقاسمها معظم المقاربات السمات العامة للمقاربات االیجابیة 

   :)2(لتعییر االجتماعياالیجابیة نحو ا

  جمیعها تتشارك في التوجه نحو القوة واالمكانیة االیجابیة للبشر، وتضع تركیزها التحلیلي على

 .تلك االمكانیة االیجابیة بهدف حشدها بشكل اكثر فعالیة

 والذي یتم عادة بشكل جماعي وضمن ارتباط مع  -هناك تركیز على اهمیة صنع المعنى

 االخرین في النظام؛

 هناك تركیز على استنباط القصص وروایتها كوسیلة لنقل الحكمة الشمولیة والمعرفة والمعنى؛ 

 تلك القوى والقدرات والممارسات والخبرات  - هناك تركیز لالنتباه على الموارد الفطریة للتغییر

 الموجودة اصال في كل نظام؛

 ،هناك تركیز على اطالق تصورات مرئیة واظهار امثلة ایجابیة 

                                                 
األهلیة  ،، المقاربات اإلیجابیة لبناء السالمفؤاد سروجي: سنثیا سمسون، محمد أبو نمر، كلودیا لیبلر، دیانا ویتني، ترجمة - 1

  23 ، ص2007األردن،  ،عللنشر والتوزی

  25 - 24ص ص  .المرجع نفسه  2-
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  لنیة تتجه نحو التحفیز والتعبئة للتحركا 

خالل البحث التقدیري، هو عبارة عن منهج ایجابي للتغییر  المقاربات االیجابیة لبناء السلم من

یشمل تحریك االطراف المعنیة داخل نظام معین عبر عملیة من اربع مراحل هي االستكشاف، الحلم، 

االكتشاف ( D4باإلنجلیزیة بدائرة المراحل االربعة وهي عملیة تعرف ) أو الهدف(التخطیط والتنفیذ 

) 2انظر الشكل رقم() Dream، الحلم Designالتخطیط  ،Discovery and Deliveryوالتسلیم

 أجلترتبط بالقدرات والقوى والتجارب المعاشة داخل النظام، وتخلق رؤیة مشتركة للمستقبل وتحشد من 

قد ولدت عملیة البحث التقدیري وسط حقل التطویر تحرك خالق باتجاه تحقیق هذه الرؤیة، ول

المؤسسي في أو اسط حقبة الثمانینات من القر العشرین وتستخدم بشكل واسع عبر العالم الیوم، في 

  . )1(االعمال التجاریة والمجتمعیة والتطویر الدولي ومؤسسات التغییر االجتماعي بجمیع اشكالها

  

  )2(ائرة البحث التقدیريالمراحل األربع لد: 02الشكل رقم 

                                                 
، في المقاربات اإلیجابیة لبناء السالم، مرجع تخیل الممكن: ، البحث الفقدیري في بناء السالمكلودیا لییبلیر، سینثیا سامبسون - 1

  109سبق ذكره، ص
دعوة للمشاركة والتعلم من : ، البحث التقدیري في المؤسسات والتنمیة الدولیةایدردیانا ویتنین، كلودیا لییبلیر، دیفد كوبر ر - -  2

  . 61، في المقاربات اإلیجابیة لبناء السالم، مرجع سبق ذكره، ص خالل المیدان
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السلم الذین یتعاملون بالبحث التقدیري، معظم المراحل في بعض االحیان  اوقد استخدم بناؤو 

وجزءا منها في احین اخرى، واكثرها شیوعا تلك التي تتناول المقابالت التقدیریة في مرحلة 

االسئلة االیجابیة لالستعالم  والمقابالت التقدیریة تشكل نوعا عن الممارسة التي تستخدم. االستكشاف

والعناصر االیجابیة الجوهریة . من االطراف المعینة حول العناصر االیجابیة الجوهریة في حیاة النظام

هي االساس في منح الحیاة وتعزیز السلم وٕایجاد الموارد والقدرات والخبرات وسط نظام النزاعات، كما 

 وتشمل هذه العناصر لقیم والفصائل والحكمة والشمولیة. مانها االساس الذي یمكن اعتماده لبناء السل

رفة والطقوس والتقالید، والممارسات وإلرشادات الثقافیة والدینیة المتأصلة التي تقوم بتشجیع عوالم

التسامح والتعددیة والعدالة والسل اضافة الى التجارب المعاشة للناس والجماع التي تختزنها روایاتهم 

وة والثبات والتراحم والتعاون في الحیاة مع الخالفات وتشمل كذلك امالهم وأحالمهم عن الشجاعة والق

 أجلانها هذه القوى الخیرة التي یقوم منهجیو التغییر االیجابي بنبشها من . ورؤاهم لمستقبل افضل

  )1(.استلهام القوى والدفع نحو التحرك

وهریة عبر اشكال اخرى من العملیة وأحیانا یقیم صانعو السالم هذه العناصر االیجابیة الج

مثل البحث العلمي، والحوار والتعامل مع الطقوس ) باإلضافة الى االستعالم والتحقیق( التقدیریة 

وعلى طریقة البحث التقدیري، تقف تلك العملیات التقدیریة وحدها كنوع . وغیرها من التعبیرات الفنیة

لحل النزاعات وبناء السلم، بم فیها مقاربات متعلقة  من ألتدخل أو ربما یتم دمجها مع ادوات اخرى

  .)2(بالتوجه نحو المشكلة

شهد حقل بناء السلم وحل النزاعات تطورا  :نحو نظریة وممارسة المقاربات االیجابیة لبناء السلم

 هائال خالل العقود الثالثة الماضیة، وقد منحت المئات من البرامج االكادیمیة شهادات في هذا الحقل،

وتجري حالیا عملیة تهدف الى اعطاء صفة المهنیة واالحتراف لمثل هذا الحقل مع انخراط االالف من 

وأصحاب المهن المستقلین في العمل الیومي الساعي الى حل ) NGOs(المنظمات غي الحكومیة 

  .النزاعات بین االشخاص وبین المجتمعات

ات الحكومیة وبین الحكومیة وغیر الحكومیة اضافة الى ذلك، تحاول المئات من الهیئات والمبادر 

الدبلوماسي تسعة قطاعات أو  Multi-trackوقد حدد معهد . ان تعالج النزاعات على المستوى الدولي

الحكومة؛ الدین ؛ البحث والتدریب؛ التعلیم؛ االعمال؛ التمویل؛ : ممارسات مختلفة لممارسة بناء السلم

ة الحكومیة منها والخاصة؛ المواطنون الفردیون، الناشطون، وأخیرا منظمات االغاثة والتنمیة اإلنسانی

  )3(.االعالم واالتصاالت
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والیوم أصبح من األمان القول بأن االفكار والمقاربات المتعلقة ببناء السلم أصبحت تطبق وتتطور 

لنظریة على الصعید الدولي، وأن میدانها آخذ في التوسع أكثر وأكثر من خالل استكشاف الروابط ا

والعملیة بالمیادین االخرى، مثل التنمیة الدولیة، وحقوق االنسان، والبیئة واالتصاالت واالعالم 

  .واالعمال

وٕاحدى الجبهات المستكشفة تتعلق أساسا بالفكر اإلصالحي االجتماعي ومنهج البحث التقدیري 

ویمثل البحث التقدیري . عد ذلكالذین انبثقا وسط میدان التطور المؤسسي وفي میدان التنمیة الدولیة ب

وغیره من المقاربات االیجابیة في بناء السلم دفعا جدیدا نحو وسائل تشدد على بناء السلم، وتشجع 

  .ظهور االمكانیات االیجابیة للتحول الموجود في جمیع األنظمة اإلنسانیة

وبناء السلم وسوف نتحول الى مناقشة بعض الفرضیات والمبادئ الجوهریة في حل النزاعات 

والتي ستغذي البحث عن المنهجیات النظریة والعملیة في التغییر االیجابي بشكل عام، وعن عملیات 

  . البحث التقدیري بشكل خاص

  :)1(الفرضیات والمبادئ األساسیة لبناء السلم وفقا لمقاربة البحث التقدیري

هي ان النزاعات لیست  احدى الفرضیات االساسیة في هذا الحقل، :النزاع كمصدر للتغییر -1

فمعظم صناع االسالم ینظرون الى النزاع على انه یؤدي غالبا الى تغییر . بالضرورة سلبیة أو سیئة

فاختالف اآلراء . ضروري ولذلك یمكن اعتباره قوة خالقة تولد خیارات جدیدة لحل المشاكل الموجودة

مدمرة، على الرغم من أنها تقود وتضارب األهداف والتنافس في المصالح لیست في طبیعتها قوة 

  .األطراف للتورط في أعمال عنف أو غیرها من المسلكیات ضد االهداف االخرى

من المفترض أن تكون الوسائل الالعنفیة ضمن حقل : السیادة االخالقیة والواقعیة لمبدا الالعنف -2

حل القضایا والموافقة حل النزاعات اكثر فعالیة من حیث األطراف المعادیة على تغییر منظوراتها و 

  .على إخماد النزاع، من الوسائل التي تستخدم العنف

هناك فرضیة أخرى تقول بأن االختالفات في القیم والمصالح : حل االختالفات أجلالتعاون من  -3

وتولد العالقات التعاونیة طاقات وٕامكانیات تمكنها . والحاجات یمكن حلها بطریقة مشتركة وتعاونیة

ى االختالفات عندما ال تنغمس األطراف المختلفة أو تحدد نفسها مسبقا بنتیجة ربح من التغلب عل

تصویب األفكار الخاطئة  أجللذلك یتم تكریس جهد كبیر في عملیات حل النزاعات من . وخسارة

وعندما تبتعد االفكار عن حالة . وكسر القوالب السلبیة الجامدة وٕاعادة تصویر العدو بصورة انسانیة

  . ء والكراهیة وتتحول الى الثقة والرغبة في التعاون، یصبح حل لقضایا االساسیة اكثر امكانیةالعدا
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هذه الفرضیة التقلیدیة القائلة بان الناس لیسوا مشاكل تقف في اساس : الناس لیسوا مشاكل -4

ویركز العاملون في هذا الحقل على . التفاوض والتوسط، وغیرهما من المقاربات حل النزاعات

كم یعیدون تأطیر . ویحترمون كأفراد) اختالف القیم والمصالح واالهداف والحاجات( مشكلة ال

المشكلة على اساس كونها هما متبادال ومشتركا، على جمیع االطراف ان تسعى معا لمعالجته، 

  .ضمن احترام اصیل لألشخاص ولحقوق جمیع االطراف المعنیة

راط االطراف المعنیة في جدال حول توزیع أو رغم انخ: االتصال كوسیلة لتغییر المنظور -5

اعادة توزیع الموارد المادیة تبقى هناك ضرورة اساسیة لتغییر منظوراتهم وبالتالي انماط اتصاالتهم 

فاالتصاالت تعتبر قناة رئیسیة یمكن من خاللها اكتشاف المشاعر . حل القضیة أجلمن 

احداث هذه  أجلومن . بین االطراف المعنیة والمنظورات السلبیة، ومن تم اصالحها أو تعدیلها

االصغاء النشط، اعادة تركیب العبارات، تفهم عواطف (التغییرات یجب اتباع وسائل اتصال فعالة 

مثل هذه العملیة تتطلب تكوین بیئة . ، بغض النظر عن طبیعة النزاع ونوعیته..)الطرف االخر

  .لتحرك نحو حل النزاعمن االمان والثقة والرغبة في تجشم المخاطر في ا

یستند حل النزاع الى اساس أو لي هو العمل التعاوني : حل المشاكل بالطرق التعاونیة والخالقة -6

حل المشاكل، وهو عمل یطمح الى تحریك االطراف ذات االختالفات الحقیقیة والمعقولة نحو  أجلمن 

ض هذا العمل وجود قدرة لدى وبمساعدة طرف ثالث أو بدون مساعدته، یفتر . حلول مشتركة ومقبولة

واالنتقال  .االطراف المعنیة على حل مشاكلها الخاصة وعلى ایجاد الحلول المرضیة للقضایا العالقة

، إلى )3أنظر الشكل رقم (شجرة حل المشاكل، " بواسطة " األسباب الجذریة للفشل"من معالجة 

 ،)3نظر الشكل رقم أ(وفقا لنظریة البحث التقدیري، " شجرة اإلمكانیات"اكتشاف 
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  )1(حل المشاكلشجرة : 3الشكل رقم

أن شجرة اإلمكانیات نقلت التركیز من المشكلة إلى االمكانیة، ودلتهم على طریق التحركات حیث 

  .المعنیة التي یجب القیام بها
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  )1(االمكاناتشجرة : 4الشكل رقم

ال عندما تقوم االطراف ال یمكن الوصول الى عالقات مستدامة ا: بناء عالقات مستدامة  -7

المتنازعة بمصالحة تاریخها السابق وادراك خالفاتها الحالیة واالتفاق على رؤیة مستقبلیة للحفاظ على 

واستدامة التسویات في حل الخالفات تتطلب من هذا الحل أو الحلول توفیر الیات لألطراف . العالقة

وحین . شكل سلمي عبر مفاوضات واتفاقات متبادلةخالفاتاهم ونزاعاتهم المستقبلیة ب أجلالمتنازعة من 

یتم اصالح العالقة الممزقة، تبرز انواع جدیدة من العالقات بین االطراف، تقوم على اساس احترام 

مثل هذا االمر یضمن عدم . لحقوق االفراد والجماعات وادراك استقاللیة الروابط التي تربط بینهم

جة النزاع المسلح، كما یضمن حل هذه لنزاعات بطرق ترضي تصعید الخالفات في المستقبل الى در 

  .الطرفین
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 ،تفترض عملیات بناء السلم بان التغییر في الناس والعالقات واالنظمة: ایجاد عناصر تغییر -8

حل النزاعات، لذلك یعتبر تجهیز المتنازعین لیصبحوا عناصر  أجلهو شيء ممكن وضروري من 

  .لتغییر، مبدأ مركزیا في هذا الحق

تهدف عملیات بناء السلم وحل النزاعات الى احداث تغییر في عالقات : تحویل عالقات القوة -9

القوة الموجودة داخل المجتمع أو بین االطراف المتنازعة من خالل تحویل التحركات المدمرة التي یقف 

  .وراءها مبدا هیمنة القوة الى عالقات بناءة متوازنة تعزز وضع جمیع االطراف

یز المهمشین والمحرومین ومنح الصوت للذین ال صوت لهم، هما امران یمكنهما اطالق طاقة ان تعز 

  .هائلة للتغییر والتحول من طرف الفراد أو المجتمعات كم انهما اساسیان في استدامة السلم

في العدید من األوضاع، تشكل التنمیة االقتصادیة وتحسین االحوال : التحرك والتنمیة - 10

مثل . تحقیقها أجلا اساسیة قد تتطلب مختلف انواع التأیید والنشاط االجتماعي من المعیشیة امور 

هذه النتائج تؤمن سیر عملیات حل النزاعات كجزء اساسي من عملیات التغییر االكبر في المجاالت 

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة في المجتمع، مقابل ان تصبح فقط الیات للحفاظ على الوضع 

  . وعلى عالقات النفوذ والقوة الحالیة الراهن

وعلى وجه مشابه یسعى صانعوا السلم الى تحدید فترات من التعاون وسط الصعید األوسع من   

اظهار امكانیة العالقة االیجابیة بین االطراف  أجلعالقات النزاع وتضخیم حجم هذه الفترات من 

تفاء بفترات والتعاون، رغم كونها قلیلة العدد أو ان االح. المتنازعة وغرس االمل والدافع نحو التغییر

ضئیلة الحجم اال ان بإمكانها مع ذلك ان تكون فعالة جدا في اطالق طاقة ایجابیة بین االطراف 

ممارسات اخرى مثل اعادة بعث التعاطف مع االخرین واظهار . المتنازعة وتعزیز عملیة بناء السلم

الروایات لنقل المعاني الشاملة وتغدیة الرعایة والترابط بین  وجههم االنساني، كذلك یعتبر استخدام

. اظهار االنسانیة في االخرین ورفع المعاناة أجلاالطراف، اداة اساسیة في عملیة بناء السلم من 

  )1(.تحویل حقائق النزاع أجلودفعهم التخاذ اجراءات ملموسة من 

لتفاعل العاطفي المفهوم من جل كذلك یستخدم صناع السلم الطقوس التي تحدث ظواهر ا  

غرس المعنى والحیاة واشكال جدیدة من التجارب المشتركة في نظام مختل للعالقات، مثل الوالئم 

المشتركة والموسیقى والرقص والریاضة، یمكن استخدامها من قبل صانعي السلم للتأثیر على اللقاءات 

  .بین االثنیات
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وانه یجب اعطاء الفرصة  )1("عالج هو في االلمال"معظم عملیات بناء السلم تفترض ان 

للمتنازعین لكي یستذكروا معاناتهم ویتنفسوا عن أوجاعهم وعن مشاعرهم السلبیة معا في جو امن وبیئة 

ان یصلوا الى تفهم واعادة صیاغة ذكریاتهم بشكل مختلف، یتوجب على صانعي السلم  أجلامنة من 

منا معها، ادخال نشاطات تتعلق ببناء الثقة وفرض عالقات ایجابیة سواء مباشرة بعد هذه التجربة أو تزا

  .عبر االلعاب أو الفكاهة أو الفن أو ا لموسیقى أو غیرها من نشاطات التسلیة وتخفیف عبء التجارب

كذلك تعمل عملیات بناء السلم على غرس االمل ومساعدة االطراف المتنازعة على وضع رؤیة 

وایجاد رؤیة مشتركة لمجتمع مسالم في االقلیم، وتشمل تفاصیل كاملة  جدیدة لمستقبل العالقات،

متعلقة بدوار ووظائف الیات مجتمع الدولة والمجتمع المدني والشرطة والقضاء والطقوس التقلیدیة 

  .)2(الحضاریة والقطاع المدني في تعزیز السلم

ت، فالعدید من وسائل ومقاربات یرتبط بناء السلم بأحداث تغییر في العالقات االنسانیة والمؤسسا

تمكین الناس العالقین  أجلبناء السلم تبحث عن القوى االیجابیة المانحة للحیاة داخل كل نزاع من 

وتقوم هذه المقاربات على . وسط دائرة العنف من رؤیة احتماالت الموجودة في مستقبل مختلف

واالمل والتخیل والتحول داخل النظام فرضیات بوجود مصادر للطاقة وامكانیات لإلبداع والتراحم 

والتي اذا ما تم ایقاظها، یمكنها ان تشكل قوة  -الناس، العالقات، الجماعات، والمجتمعات - االنساني

محركة ودافعة للتغییر، وتنطلق فرضیتنا من ان الناس حین یدركون الحقیقة المرعبة للحرب، یعمدون 

كذلك اذا تعلموا كیف ینظرون الى . ختیار البدائل السلمیةلكونهم بشرا عقالنیین الى تجنب العنف وا

  .انفسهم كعناصر للتغییر االیجابي بدال من كونهم ضحایا ال حول لهم وال قوة

ویشدد هذا الفصل على حقیقة ان صناع السالم یمكنهم ان یكونوا اكثر فعالیة في احداث التغییر، 

ات االیجابیة ضمن ممارساتهم الحالیة، الن مثل هذه اذا استطاعوا دمج العناصر والعملیات والمقارب

االنواع من المقاربات، یمكن لألطراف المتنازعة ان تشعر بحریتها وقدرتها على االرتباط ببعضها 

والتحدي الذي یواجه صناع السالم یجب ان . البعض وادراك امكانیة قیامه بدور في تغییر النظام

ابیة الموجودة ضمن سیاق عملیاتهم على ان یستمروا في تقییمها یتناغم باستمرار مع العناصر االیج

  . وتفعیلها

 بناءكذلك بعیدا عن هذه المقاربة التدریجیة، یحتاج االمر الى وضع اطار للمقاربات االیجابیة في 

تحقیق دمج منهجي وشمولي  أجلم، وما یبقى هو الحاجة لتطویر االستراتیجیات والوسائل من السل

ارسات التغییر االیجابي في جمیع نواحي عملیة بناء السلم، بما فیها عملیات التدریب لمبادئ ومم

  .والتعلیم
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 :مقاربة األثر الجماعي في بناء السلم: المطلب الخامس

تهدف هذه المقاربة إلى زیادة األثر الناجم عن الجهود الجماعیة الرامیة إلى بناء السلم في الدول  

ن منطلق أنه حتى لو قام ممارسو بناء السلم بتحسین فعالیة إجراءاتهم الخارجة من النزاعات، م

ومن ثم فإن الحاجة  .البرامیجیة الفردیة، فقد ال یحققون بشكل فردي آثارا كافیة على المستوى النظامي

إلى إطارا للتأثیر الجماعي یساعد على ضمان أن تكون اإلجراءات المتباینة من جانب جهات فاعلة 

تعاضدة داعمة لبعضها البعض وأن تخلق أو جه تآزر فعالة للتعجیل بإحراز التقدم نحو بناء متعددة م

  .السلم وٕادامته

 Reimagining Social" (1)إعادة تخیل التغییر االجتماعي"هذه المقاربة قدمتها منظمة 

Change "FSG"  استعراض االبتكار االجتماعي ستانفورد "في سلسلة من المقاالت في إطار

Stanford."  مستفیدة في ذلك من سنوات عدیدة من الخبرة في العمل مع المنظمات الدولیة الحكومیة

  . (2)وغیر الحكومیة المهتمة بالعدالة والسلم

وهي المبادئ األساسیة التي : المبادئ األساسیة لمقاربة األثر الجماعي الموجهة لبناء السلم

تعاون فیما بین الجهات الفاعلة في مجال بناء ینبغي أن توجه أي جهد یرمي إلى تعزیز ال

واستخلصت هذه المبادئ من النقاش الكبیر الذي دار بین الممارسین واألكادیمیین وتوج بمؤتمر  .السلم

   (3) :بالوالیات المتحدة، وتتمثل هذه المبادئ في 2016شهر جویلیة 

                                                 

 1-FSG من . هي منظمة استشاریة توجه نشاطاتها نحو قادة بعثات بناء السلم بهدف احداث تغییر اجتماعي واسع النطاق ودائم

خالل الجمع بین الخدمات االستشاریة المتخصصة، واألفكار القویة، وتقدم خدماتها للمنظمات غیر الربحیة، والحكومات في جمیع 

 Robertمثل مؤسسة روبرت وود جونسون. لعالم من أجل إطالق العنان لقدراتهم الكاملة إلعادة تصور التغییر االجتماعيأنحاء ا

Wood Johnson Foundation,لیلي ،Lilly ،والصندوق العالمي للمرأة the Global Fund for Women 

خلق تأثیر اجتماعي في مجاالت الصحة والتنمیة  فيعمالء خبرة المنظمة في التخطیط االستراتیجي والتقییم والتنفیذ تساعد ال

االقتصادیة والتعلیم، وقد أدى عملها االستشاري، والبحث، وتحلیل الجهود الناجحة لكتابة وتطویر األفكار التي تعتقد أن لدیها 

لدیها مكاتب في كل من . الخارجةمن خالل مقاربة التأثیر الجماعي لمعالجة المشاكل المعقدة للدول . القدرة على تغییر العالم

  بوسطن، جنیف، مومباي، سان فرانسیسكو، سیاتل، واشنطن العاصمة، 

   /https://www.fsg.org: ولمعلومات أكثر حول المنظمة تصفح الموقع االلكتروني لها 
2 -Tom Wolff, Ten Places Where Collective Impact Gets It Wrong, Global Journal of 

Community Psychology Practice, March 2016.  
3  - Peter Woodrow, Framework for Collective Impact in Peacebuilding, CDA Collaborative 

Learning Projects, October 2017, p3. 

.  
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ویتمثل دور . عي والسیطرة علیهایجب على الفاعلین والمنظمات المحلیة دفع جهود التأثیر الجما .1

إیالء االهتمام لقضایا السلطة، وامتیاز . المنظمات الخارجیة في تقدیم الدعم من التجارب األخرى

 .والسیطرة

وأن  -، أن تعلن عن دوافعها وجدول أعمالها "األجنبیة"یجب على جمیع المنظمات، وال سیما  .2

 .تكون شفافة قدر اإلمكان بشأنها

نجاحات أفضل من مبادرات بناء " من أسفل إلى أعلى"تحقق عملیات بناء السلم  من المرجح أن .3

 .السلم من القمة أو من الخارج

 .یجب أن تدمج العالقات الرأسیة واألفقیة في مبادرات بناء السلم .4

وتعد تدفقات المعلومات والتحلیالت . یجب أن توفر عملیات التعلم جوهر عملیات التأثیر الجماعي .5

 .ابات أنشطة حاسمة في المنظمات المشاركةواالستج

كیفیة توفیر التمویل وكیفیة هیكلة العملیة تؤثر على القدرة على تعزیز التأثیر الجماعي؛ فینبغي  .6

بالقضایا  جلوااللتزامات الطویلة األ. أن تكون المساءلة عموما أكثر الفئات تأثرا بالحرب والعنف

 .الرئیسیة مهمة

عتبارا من البدایة متوازنا مع الحاجة إلى القدرة على العمل وتحقیق یجب أن یكون الشمول ا .7

 .من المنظمات التي تعمل في جدول أعمال مشترك" كافیة"مجموعة 

یجب أن یتضمن التحلیل التشاركي العدید من المنظورات مثل أدوات تحلیل النظم التي تستخدم  .8

التحلیل والتعلم هي عملیات "ل، حیث أن وأن تكون عملیة البرمجة قابلة للتكیف والتعدی. عملیا

 ".تكراریة

 - یجب أن یكون الدافع وراء الجهود هو اإلحساس بأهمیة القضایا المبرمجة ومتانتها واستدامتها  .1

وعابرة ال تترتب علیها  جلالذي یمكن أن یؤدي إلى بذل جهود قصیرة األ -" االستعجال"بدال من 

 .زاعآثار دائمة على الدوافع الجذریة للن

مع ) إضافة وٕاسقاط المنظمات(ینصح ببناء تدریجي للعمل الجماعي، مع غرفة إلعادة التقییم  .2

 .مرور الوقت ومراحل العمل

 .یجب النظر في حوافز المشاركة في التأثیر الجماعي لبناء السلم .3

   :(1) اعتبارات أو لیة لنجاح مقاربة التأثیر الجماعي

 یجب أن یتجاوز التحلیل األطر واألدوات  إذ: نزاع ونظامهضرورة الفهم المنهجي لدینامیات ال

باإلضافة إلى وضع أدوات لتحدید نقاط االختراق  عن طریق رسم خرائط للنزاع، وتحلیلها التقلیدیة،

                                                 
1 - Idem, pp 6-8. 
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وبالتالي تقترح المقاربة استخدام مجموعة  .ألطراف النزاع وطرق إحداث تغییر إیجابي في نظم النزاع

  . ة التحلیل إلى استراتیجیات وعملیات قویةمن األدوات لضمان ترجم

 عن طریق االبتعاد عن نظم البرمجة الجامدة  :اتباع إدارة تكیفیة لتخطیط البرامج وتنفیذها

ووضع إجراءات مرنة ومتكیفة وأكثر وضوحا بالنسبة لبناء السلم،  ).مثل اإلدارة القائمة على النتائج(

هي في حالة تغیر ) دینامیكیات النزاع(أهداف التغییر للتغییر، و " مثبتة"حیث ال توجد أسالیب 

والتغذیة المرتدة / وتتطلب اإلدارة التكیفیة إجراء تحلیل متكرر للنزاع، وتدفق منتظم للمعلومات  .مستمر

فیما یتعلق بآثار ونتائج أنشطة البرنامج، وهیاكل إدارة البرامج المصممة لالستجابة لتحلیل النزاعات 

  .وردود الفعل

 قبل المشاركة الكاملة في عملیة التأثیر الجماعي فیما  :التقییم األولي وتطویر االستراتیجیة

بین المنظمات المتعددة، هناك حاجة إلى عدة إجراءات أو لیة لضمان أن یكون هناك جهد تعاوني 

  :مفهوما جیدا ومستهدفا من خالل خمسة مراحل

تكشاف األولي تحدید أصحاب المصلحة یشمل االس: رسم خرائط أصحاب المصلحة األولیة )1

المهمین المعنیین بالنزاع، بمن فیهم أولئك الذین یشجعون السلم والذین یشاركون في أعمال العنف أو 

  . الذین هم أطراف مباشرة أو غیر مباشرة في النزاع

ومن شأن رسم  .مصالحهم، ومطالبهم، ومصادرهم، وما إلى ذلك:  وتشمل خریطة أطراف النزاع

السلم، وأن یبین من یفعل  أجللخرائط التكمیلیة أن یحلل المجموعات واألفراد الرئیسیین العاملین من ا

  .ما، وأین، ومعالجة أي قضایا

ویسمح رسم خرائط أصحاب المصلحة هذا بتحدید أو لي لمجموعة من الشركاء المحتملین في  

  .ئمة ونقاط قوتهاالجهود الجماعیة، بما في ذلك الشبكات أو االئتالفات القا

على الرغم من أن : أو تحالف من الجماعات المهتمة ببناء السلم" كافیة"تشكیل شبكة ) 2 

من المرجح أن یتغیر مع مرور الوقت من خالل عملیة تكراریة، فمن ) المجموعات(تكوین المجموعة 

أو ) المحلیة والدولیة(الضروري العمل مع شبكة لدیها ما یكفي من القدرة والعالقات، سواء الرأسیة 

وقد تؤدي المناقشات الالحقة إلى  ).عبر القطاعات ووجهات النظر الخاصة بكل جماعة(األفقیة 

ومنذ  ).الموضوع والمشكلة والمسألة والمنطقة الجغرافیة(تضییق أو توسیع الشبكة، اعتمادا على 

، لضمان أن تتحكم الجهات البدایة، سیكون من الضروري أیضا معالجة قضایا السلطة وصنع القرار

  .الفاعلة المحلیة، قدر المستطاع، في العملیة

یقوم إطار الفریق االستشاري المشترك بوضع فهم مشترك للمشكلة : التحلیل األولي للنزاع) 3 

ففي معظم حاالت النزاع سیكون من الضروري  .حیث سیكون من المهم فهم سیاق النزاع .المطروحة

ومن شأن إشراك طائفة عریضة  .شارك فیه أصحاب مصلحة محلیین متعددینإجراء تحلیل أو لي ی

  .من الجهات الفاعلة منذ البدایة أن یبني الملكیة المحلیة للعملیة
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 Reflecting on Peace سدا1) ("استكشفت أبحاث: قرار بشأن مستوى العمل الجماعي) 4 

Practice Program - CDA  كتاب "المحلي والمجتمع الدولي في الروابط بین العمل على المستوى

والجهود المبذولة لبناء السلم، والتي یمكن  )Peace Writ Large peace writ little ")2السلم القلیل

ویمكن أن تشمل . ، أو تنطوي على ترتیبات إقلیمیة أو دولیة..)مقاطعة، والیة(أن تكون دون وطنیة 

  :لمستویاتالشبكات المكرسة لتعزیز السالم مجموعة من ا

  الشبكات على المستوى المحلي/ التحالفات  -

  شبكات على المستوى الوطني/ تحالف  -

  الشبكات أو جهود التنسیق بین المانحین الدولیین  -

  )بدون دعم دولي/ مع (لجان السلم الحكومیة / جهود  -

وبغض النظر عن األطراف المتنازعة نفسها، یمكن أن تشمل أي من هذه الفئات منظمات  

/ مجتمع المدني والمنظمات المجتمعیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة والشركات المحلیة ال

الدولیة والحكومات الوطنیة والمنظمات الحكومیة الدولیة اإلقلیمیة ووكاالت األمم المتحدة والمسؤولین 

  .والمانحین الثنائیین ومتعددي األطراف

ات درجة مختلفة من الصعوبة التي ینطوي علیها الترویج ویواجه كل مستوى من هذه المستوی 

ویكون العمل مع مجموعات محلیة من المنظمات، ثم ینتقل  .لآلثار الجماعیة لعملیات بناء السلم

  .ثم تقدم اقتراحاتها الى الجهات المانحة الثنائیة والمتعددة .العمل إلى المستوى الوطني

األولي یتعلق بالقضایا الجوهریة التي یتعین السؤال : تحدید القضایا الجوهریة) 5

لذلك، تحدد مقاربة التأثیر الجماعي أهدافا قابلة للتحقیق، ومن خالل تجربة خبراء هذه الـ  .معالجتها

CDA وFSG  في العمل مع مجموعات من المنظمات في المیدان، توصلوا إلى أن الجهود

منفصلة نسبیا ومحددة زمنیا، على الرغم من أن  المشتركة األكثر فعالیة هي التي ركزت على مسألة

 نحو رؤیة مشتركة أجالهذه المساعي یمكن أن تكون جزءا ال یتجزأ من استراتیجیة أوسع وأطول 

                                                 
1  - Reflecting on Peace Practice Program - CDA  هي منظمة دولیة غیر حكومیة تعمل على تحسین فعالیة

علم التعاوني، من خالل نهج الت. منظمات بناء السالم والتنمیة والمنظمات اإلنسانیة العاملة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات

وهي تجمع بین التحلیل الدقیق والمنهجیات القائمة على األدلة إلنتاج أدوات مفیدة موجهة للممارسین وصناع القرار على حد 

وفي إطار تعزیز عمل شركائها، تسهم المؤسسة في إحداث تغییر إیجابي ومنهجي دائم للناس والمجتمعات المحلیة، مع . سواء

 :سیاسات والممارسات عبر القطاعات التي تعمل فیها، لمعلومات أكثر، انظر الموقعالتأثیر أیضا على ال

http://cdacollaborative.org/   
2- Reflecting on Peace Practice Program - CDA, Claims And Reality Of Linkages Between 

Peace Writ Large And Peace Writ Little, October 1, 2012, website : 

http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Claims-and-Reality-of-

Linkages-between-PEACE-WRIT-LARGE-and-Peace-Writ-Little.pdf  
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أو بعض األهداف " بناء السلم"وعادة ما یفشل العمل المشترك بشأن  .واضحة وأهداف ملموسة

وعلى الجانب اآلخر، فإن  .جود نتائج واضحةبسبب الغموض وعدم و  جلالسامیة األخرى طویلة األ

  الجهود التي تركز على مجموعة ضیقة من األنشطة نادرا ما ال تؤدي إلى أي أثر منهجي

بعد استكشاف كل من المجاالت الخمسة المذكورة أعاله، : القرار" ال الذهاب/ الذهاب ) "6 

مام، والتفاهم المشترك، والتقاء الرؤیة سیكون من المهم أن تقرر ما إذا كان هناك ما یكفي من االهت

لبناء " التأثیر الجماعي"أو األهداف لتبریر التفاني في تركیز الطاقة والوقت والموارد والجهد نحو 

  .السلم

تطرح منظمة إعادة تخیل التغییر : القیادة والتمویل والشعور باألهمیة: بیئة التأثیر الجماعي 

یجب وضعها قبل البدء في جهود التأثیر الجماعي، والتي  هامة شروط مسبقة ثالثة FSGاالجتماعي 

وموارد مالیة كافیة،  بطل مؤثر؛"وتتضمن الشروط المسبقة وهي ". بیئة تساهلیة"أطلقت علیها اسم 

وتهیئ هذه الشروط المسبقة معا الفرصة والتحفیز الالزمین لجلب  )1(".وٕاحساس بالحاجة الملحة للتغییر

سبق لهم العمل من قبل في مبادرة التأثیر الجماعي واالحتفاظ بها حتى یأخذ زخم الناس الذین لم ی

 .المبادرة نفسه

الذي یقود ) أو مجموعة صغیرة من األبطال(بطل مؤثر "العامل األكثر أهمیة حتى اآلن هو 

 االحترام الالزم لجلب القادة على مستوى كل المجموعات والحفاظ على مشاركتهم النشطة مع مرور

  . )2(وتتمثل أهمیة القیادة الدینامیة في حفز جهود التأثیر الجماعي واستدامتها. الوقت

ثانیا، یجب أن تكون هناك موارد مالیة كافیة تستمر لمدة سنتین أو ثالث سنوات على األقل، 

بشكل عام على شكل ممول واحد على األقل یعمل منذ البدایة، ویمكن أن یدعم ویعبئ موارد أخرى 

  . ع تكالیف البنیة التحتیة وعملیات التخطیط الالزمةلدف

هل خلقت األزمة نقطة فاصلة إلقناع . العامل النهائي هو الحاجة الملحة للتغییر حول قضیة ما

الناس بأن هناك حاجة إلى نهج جدید تماما؟ هل هناك إمكانیة لتمویل كبیر قد یحث الناس على 

اسي، مثل استخدام قدرات اإلنتاج والتوزیع والطلب في العمل معا؟ هل هناك نهج جدید بشكل أس

القطاع الخاص للوصول إلى المالیین من الناس بكفاءة مستدامة، كما هو الحال بالنسبة لنظام 

                                                 
1 - Peter Woodrow, op, cit. 
2 - Chigas, Diana and Peter Woodrow, forthcoming, untitled manuscript regarding the cumulative 

impacts of peacebuilding efforts, CDA Collaborative Learning Projects2016. Website : 

 http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/CDA-Annual-Report-2014-

2015-Final.pdf  



 

- 119  - 
 

  الفصل األول
 

 مقاربة يف بناء السلم :نزاعات ما بعد احلرب الباردة

المعلومات الجغرافیة؟ إن إجراء البحوث ونشر تقریر یلفت انتباه وسائل اإلعالم ویبرز خطورة المشكلة 

 )1( .الضروري لإللحاح إلقناع الناس بااللتقاءهو طریقة أخرى لخلق اإلحساس 

 جلب التأثیر الجماعي على الحیاة

خمسة شروط أساسیة یجب الوفاء بها من  FSGوضعت : الشروط الخمسة للتأثیر الجماعي

   :، وهي FSGتحقیق تأثیر جماعي، وكما أشیر إلیه في برنامج العمل المقترح من قبل  أجل

  )درجة التقدم، من یفعل ماتحلیل النزاع، (فهم جماعي  .1

نطاق العمل، االستراتیجیة / جدول األعمال المشترك، مستوى (النیة الجماعیة والعمل  .2

  )األساسیة، األنشطة المتعاضدة، تقسیم العمل، التدابیر المشتركة

طلب تغذیة مرتدة منتظمة، وضبط اإلجراءات وفقا لذلك، (التعلم الجماعي واإلدارة التكیفیة  .3

  )على التعلم المتبادل والتأكید

  )تبادل البیانات المستمر، وتبادل الخبرات، والتفكیر(التواصل المستمر والمساءلة،  .4

  ")العمود الفقري"دعم (هیاكل الدعم الكافیة  .5

بل یجب تكییف  مع مالحظة هي أنه ال یمكن أن تكون هناك صیغة عامة لمعالجة هذه الشروط؛

فما یمكن أن یعمل في بیئة معینة قد یعود بنتائج عكسیة  .المعالجالنهج والطرق والعملیات مع السیاق 

بشكل خطیر في بیئة أخرى، في حین أن الفئات العامة والمواضیع الفرعیة ستكون مهمة في جمیع 

وكما لوحظ في المبدأ األول في  .البیئات تقریبا، بالضبط كیفیة تحقیقها سوف تختلف اختالفا كبیرا

  .)2(ریة لهذه المقاربة، یجب على السكان والمنظمات المحلیة دفع العملیةبدایة الوثیقة اإلطا

ویعرض الجدول أدناه كل من الشروط الخمسة ویقترح األنشطة المحتملة للنهوض ببناء السلم،  

   .ویحدد القیود والتحدیات المحتملة، ویقدم بعض األفكار للتخفیف من تلك التحدیات

  :)3(یر الجماعياستكشاف الظروف الخمسة للتأث

  

                                                 
1 - Chigas, Diana and Peter Woodrow, op, cit. 

http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/CDA-Annual-Report-2014-

2015-Final.pdf. 
2 - Peter Woodrow, op, cit. 
3 - Idem. 



 

 
 

األنشطة الممكنة في سیاقات بناء   شروط األثر الجماعي

  السلم

  إجراءات التخفیف المحتملة  القیود والتحدیات

  المشاركة في العملیة الجاریة للتحلیل المشترك للنزاع وتتبع التقدم المحرز: الفهم الجماعي - 1

تحلیل / تطویر فهم   . أ

 مشترك

إجراء تحلیل مشترك للصراعات 

أو تبادل / سم خرائط للنزاع وور 

التحلیالت القائمة التي تحدد الدوافع 

 .الرئیسیة للنزاع

اإلطار األساسي للصراع هو نفسه 

لیس . في كثیر من األحیان موضع خالف

جمیع أصحاب المصلحة قادرین أو على 

ال . استعداد للمشاركة في التحلیل المشترك

  . تتم مشاركة بعض التحلیالت

األصوات أو وجهات هل تمثل كل 

 التحلیل؟" یملك"النظر في التحلیل؟ من 

العمل فقط مع الوثائق المتاحة 

العمل مع األطراف . للجمهور

  .المتنافسة بشكل منفصل، ثم الجمع

سریة التحلیالت من الطرف  

 .الثالث

تقییم الظروف   . ب

عوامل القیادة / الحالیة للتقدم 

أو عناصر التغییر / الرئیسیة و

 اإلیجابي

باإلضافة إلى تحلیل النزاع، تقییم 

في مجاالت ) أو عدم وجود(درجة التقدم 

استخدام أداة (التغییر الرئیسیة الالزمة 

 " SDAشجرة "

تصورات مختلفة عن التقدم 

والتقدیرات المختلفة لما هو أكثر أهمیة 

 .لمعالجة، استنادا إلى المصالح والخبرة

المشاركة في الحوار حول التقدم 

ز وأولویات العمل كممارسة المحر 

 .أساسیة في بناء ائتالف أو شبكة

ما : رسم خریطة  . ت

الذي یجب أن یفعل، وما سبق 

أن حاولت فعله، مع ما هي 

النتائج التي تحققت أو یمكن أن 

بناء على الدوافع الرئیسیة ومجاالت 

أ  1انظر رقم (التقدم أو عدم وجودها 

عمل ، وتحدید المنظمات التي ت)ب 1و

على القضایا التي توجد فیها ثغرات 

بعض األنشطة، بحكم الضرورة، 

وغالبا ما یكون . سریة أو غیر مسجلة

عدد الجهات الفاعلة المختلفة هائال، مما 

یجعل من الصعب الحصول على صورة 

وضع خریطة على األقل أهم 

الجهود، مع الحرص على مالحظة 

الجهود التي تحركها محلیا والتي قد 

تطویر معلومات . تكون أقل وضوحا



 

 
 

أو حجم الجهود من / كبیرة في عدد و تتحقق؟

تحلیل نجاح أو فشل جهود . التغییر أجل

 .التغییر السابقة

ومن المحتمل . لة عن جمیع الجهودكام

أن تكون هناك تفسیرات أو تحلیالت 

 .متعارضة لنجاح أو فشل الجهود السابقة

 .أكثر اكتماال مع مرور الوقت

یث تحد/ تكرار   . ث

 التحلیل بانتظام

تحدیث التحلیل المشترك بانتظام، 

 من أنشطة المجموعة" طبیعي"كعنصر 

  ضیق الوقت

  وضع جدول أعمال مشترك، واستراتیجیة أساسیة، وخطة عمل وتدابیر مشتركة: النیة الجماعیة للعمل  -2

 

تطویر الرؤیة واألهداف   . أ

 المشترك

  

 جلتحدید رؤیة مشتركة طویلة األ

األهداف المتوسطة القابلة وسلسلة من 

 .للتحقیق أو لبنات البناء

قد تكون الرؤى للمستقبل متناقضة 

. فواعل أساسیة في النزاع" السلم"وأطراف 

ویمكن أن تعرقل القضایا األساسیة 

المتعلقة باإلدماج أو االستبعاد، المظالم، 

نماذج السلطة، العدل أو العدالة، حتى 

  .بین مؤیدي السلم

حققت رؤیة مشتركة، قد وحتى لو ت 

یكون من الصعب تحدید لبنات البناء أو 

  الخطوات الوسیطة

الموافقة على المبادئ التي تقود 

الرؤیة أو ال، ثم كیف یمكن تطبیقها 

تحدد الخطوات التدریجیة . في السیاق

نحو الرؤیة، بدال من القضایا الرئیسیة 

  .التي تقطع إلى أجزاء قابلة للتنفیذ

ئك الذین هم على العمل مع أول

 .استعداد لالنضمام إلى جهد جماعي

اعتماد استراتیجیة شاملة   . ب

 للنهج العام ونظریات للتغییر

ضمن رؤیة وأهداف محددة، وضع 

استراتیجیة لتحقیق األهداف المتوسطة 

سیعمل النظام على دفع جهود 

 .التغییر أو مقاومتها

ال یكون " الضرر"تأكد من أن 

  . أثناء عملیة التخطیط



 

 
 

اعتماد نهج إدارة تكیفیة  .ونظریة التغییر المصاحبة لها

لالستجابة للتقدم، واإلخفاقات 

 .واألحداث غیر المتوقعة

تحدید مجاالت األولویة   . ت

 للعمل

استخدام مختلف أشكال التحلیل في 

ج لتحدید مجاالت األولویة 1ب و1أ، 1

وخاصة القضایا أو  - للعمل 

 .المجموعات التي تم تجاهلها

  ،دید حجم الجهود المطلوبةتح

في كثیر من األحیان المنظمات  

 .اعتادت على برامج متواضعة

االنخراط في التمارین التي تحرر 

العمل مع الجهات . الخیال واالبتكار

 .المانحة لتوفیر الموارد لتوسیع النطاق

/ التفریق بین المهام   . ث

 األدوار

استخدام المعلومات التحلیلیة لتحدید 

ضل وضع للقیام بالمهام، على من هو أف

أساس الخبرة أو القدرات أو الوالیات أو 

 المهارات، أو ما إلى ذلك 

  .قد تتنافس الوكاالت اآلن أو سابقا

قد یكون من الصعب مناقشة علنیة  

البعض قد تكون مرفقة بنظریات . للقدرات

 )الطرق المفضلة(التغییر المریبة 

التركیز على التعلم المتبادل، 

وبالتالي وضع (نادا إلى األدلة است

 .)التدابیر المشتركة

األدوار المختلفة / بناء على المهام  تنسیق خطة عمل  . ج

من سیفعل : ، وضع خطة عمل)أعاله(

 .من، ما هي الموارد ما، متى، مع

وقد تقاوم المنظمات الرقابة المركزیة 

 وتآكل استقاللیتها

الغرض األساسي من التحالف 

جماعي یتطلب مستوى وهدف التأثیر ال

من التنسیق والتكیف لتحقیق جدول 

 .أعمال مشترك

تحدید التدابیر المشتركة،   . ح

استنادا إلى خطة العمل 

الرصد : ونظریات التغییر

ما هي التغییرات التي یمكن توقعها 

بشكل معقول من األنشطة الجماعیة 

على مدى الفترة الزمنیة؟ كیف یمكن 

قد یختلف المشاركون حول ما هو 

وقد تعرقل مسائل األمن . مهم للتتبع

جمع  أجلوالوصول إلى مناطق النزاع من 

استخدام المنظمات المحلیة لجمع 

بناء القدرات المحلیة لبحوث . البیانات

ادة من االستف. المسح وردود الفعل



 

 
 

تتبع اآلثار األخرى  قیاسها؟ كیف یمكننا المستمر

 ؟)غیر المقصودة/ غیر المتوقعة (

مصادر الحشد وغیرها من  البیانات بدقة

 .التكنولوجیات الناشئة

 البحث عن ردود فعل منتظمة، وضبط اإلجراءات وفقا لذلك، واعتماد تدابیر مشتركة: التعلم الجماعي واإلدارة التكیفیة - 3

االنخراط في عملیة   . أ

 التعلم التعاوني الجاریة

التعلم / تنظیم عملیات التفكر 

واستخالص  المتبادل لالطالع التنفیذ

 .الدروس من الجهود األخرى

عدم الثقة أو عدم . ضیق الوقت

وكذلك " اإلخفاقات"االنفتاح لمناقشة 

 .النجاحات

بناء عملیات التعلم في البرمجة، 

وتوفیر ردود فعل مفیدة على أساس 

 .منتظم

جمع ردود الفعل   . ب

 وتحلیل البیانات

 

تحلیل المعلومات المجمعة من 

  ). أعاله ت2(التدابیر المشتركة 

استنباط التصورات واآلراء من 

 .مجموعة كاملة من أصحاب المصلحة

قد یختلف المشاركون حول التغییرات 

 .المتوقعة وكیفیة تفسیر البیانات

 

االنخراط في   . ت

 إدارة التكیف

استخدام بیانات الرصد ونتائج 

التقییم وردود الفعل لمناقشة التعدیالت 

ریات الالزمة في نهج البرنامج ونظ

  .التغییر

أو / قد تلتزم بعض المنظمات و

الجهات المانحة باستراتیجیات أو إجراءات 

  أو نواتج محددة

الحصول على التزام مسبق من 

 أجلالمنظمات المشاركة ومانحیها من 

اتباع نهج إداري تكیفي مع آلیات 

 .واضحة للمساءلة

 التواصل المستمر والمساءلة. 4

المشاركة في المساءلة   . أ

 لمتبادلةا

استخدام المعلومات التي تم جمعها 

لتتبع التقدم المحرز نحو تحقیق األهداف 

قد یقاوم المشاركون المساءلة 

وقد یشكك . المتبادلة، ویفضلون االستقالل

معالجة المساءلة المتبادلة من 

: بدایة الشبكة أو تشكیل التحالف



 

 
 

أو العمل معا لضبط / المتبادلة و

االستراتیجیات واألنشطة استجابة لردود 

 .البیانات/ الفعل 

اصة إذا كانت البعض في دقة البیانات، خ

تتناقض مع منهجیاتهم أو نهجهم 

وقد یرفض بعض المانحین . المفضلة

  .تغییر الطرق واألسالیب

معنى عملیة صنع القرار، استخدام 

تشجیع الموقف التجریبي، . البیانات

تجنب . واختبار نظریات التغییر معا

وم، تثقیف الجهات المانحة وجعلها الل

 جزءا من عملیة اإلدارة التكیفیة

وضع آلیات شفافة   . ب

 .لالتصال الداخلي المستمر

ضمان وجود منصة للتبادل المفتوح 

بین األعضاء، واتخاذ القرارات الجاریة، 

ومعالجة المخاوف، وتقاسم المعلومات، 

 .والتخطیط

احتمال سوء . قیود الوقت لألعضاء

قد تنشأ . بشأن القرارات الهامةالفهم 

" و) الكیانات المحلیة(توترات بین 

  "اإلقلیمیة أو الدولیة

استخدام عملیات شفافة لتبادل 

االنخراط . المعلومات واتخاذ القرارات

في حوار صریح حول األدوار 

وضمان  ،المناسبة للمحلیین وغیرهم

 دعم المانحین للمبادرات من الداخل

الت وضع آلیات لالتصا  . ت

 الخارجیة الجاریة

تحدید أصحاب المصلحة 

الخارجیین المهمین والدوائر االنتخابیة 

، والمعلومات التي یحتاجونها، )الجمهور(

  .وكیف سیتم توفیرها

   

النتائج / مراجعة الخطط   . ث

 بشكل دوري

/ تنظیم مناسبات لدراسة البیانات 

  ردود الفعل الواردة وتحلیلها

نخراط ، واال)أعاله 3ح و2انظر (

في مزید من التخطیط والتعدیالت 

األسئلة المحتملة حول . ضیق الوقت

مقاومة تعدیل . ردود الفعل/ البیانات 

من قبل الشركاء أو الجهات (الخطط 

  ).المانحة

 



 

 
 

  .الالزمة

 )دعم العمود الفقري(هیاكل الدعم الكافیة . 5

تحدید المنظمات لتوفیر 

الدعم للموظفین وتشكیل وظیفة 

 "انةاألم"

: تنسیق األنشطة بین الشركاء

االجتماعات وصنع القرار والتخطیط 

وجمع البیانات واالتصاالت وجمع 

األموال وغیرها، واألنشطة األخرى 

  .المبینة أعاله

. مقاومة السیطرة المركزیة المتصورة

/ المنافسة بین األعضاء للدور القیادي و

تصورات التحیز . أو التمویل المرتبط بها

  .ندة خفیةأو أج

استكشاف خیارات متعددة لهذه 

منظمة واحدة، عدة : الوظیفة

إبقاء . منظمات، مجموعة التنسیق

غیر بیروقراطیة / الهیاكل الخفیفة 

 ومرنة

  ،Peter Woodrow، Framework for Collective Impact in Peacebuilding، CDA Collaborative Learning Projects، October 2017: المصدر



 

 

  

  

  

  

 

  

  الفصل الثاني

  :عمليات بناء السلم

  ضبط للمجاالت 
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  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 
  :تمهید

یهدف بناء السلم إلى الحیلولة دون تفشي النـزاع المسلح أو تكراره أو استمراره، وبالتالي یشمل 

وهذا یتطلب اتخاذ إجراءات قصیرة . مجموعة واسعة من البرامج واآللیات السیاسیة واإلنمائیة واإلنسانیة

نزاعات أو الخارجة  تعرفتم تصمیمها لتلبیة االحتیاجات الخاصة للمجتمعات التي ، یجلاألوطویلة 

منها، ویجب أن تركز هذه اإلجراءات على تعزیز التنمیة المستدامة، والقضاء على الفقر وعدم 

انون المساواة، والحكم الشفاف الخاضع للمساءلة، وتعزیز الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان وحكم الق

ولهذا سیحاول هذا الفصل ضبط هذه المجاالت من خالل خمسة  .وتعزیز ثقافة السلم والالعنف

 .مباحث مبینة أدناه

  بناء العملیة الدیمقراطیة والحوكمة، : المبحث األول

یناقش هذا المبحث قضایا الدیمقراطیة والحكم في سیاقات بناء السلم بعد انتهاء الصراع في الدول 

لمعرفة كیف أصبحت الحوكمة الدیمقراطیة إطارا سیاسیا مركزیا لبناء السلم بعد انتهاء النزاع ، )*(الهشة

مجال األقسام الفرعیة الخمسة لل سیتم في هذا المبحث عرض. على مدى العقدین الماضیین

هندسة العملیة االنتخابیة واألحزاب ، بناء دستور توافقي :م وهيالموضوعي للدیمقراطیة والحك

تنمیة اإلعالم ، بناء منظمات المجتمع المدني ،إصالح اإلدارة العامة والحكم المحلي، اسیةالسی

 .واالتصال

  :توافقي ربناء دستو: المطلب األول

وفي أعقاب . توفر الدساتیر القائمة على حقوق اإلنسان والكرامة، إطارا للسالم الدیمقراطي 

تور جدید على أنه عملیة رئیسیة إلعادة تأسیس النزاعات العنیفة، ینظر إلى إصالح أو صیاغة دس

شرعیة الدولة، وٕاقامة وتعزیز المجتمع السیاسي، ووضع أو إصالح قواعد ممارسة العملیة السیاسیة، 

وتفسر هذه الوظائف السبب في أن العدید من المفاوضات المحیطة بتسویة النزاع . ومساءلة السلطة

ومع ذلك، فهي غیر كافیة وحدها كأداة . تغییر النظام والدستورل رامیةالمسلح تنطلق من التعدیالت ال

 .لبناء السلم

یشیر الدستور إلى المبادئ األساسیة "وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : مفهوم بناء الدستور: أوال

تها ویحدد الدستور التنظیم والعملیات األساسیة للحكومة، ویصف صالحیا... لنظام الحكم في دولة ما

فالدستور هو وثیقة تؤكد قیم المواطنة والعیش المشترك، . )1("وحدودها كما یحدد قواعد اللعبة السیاسیة

                                                 

الدول الهشة هو االصطالح المستخدم للبلدان التي تواجه تحدیات إنمائیة حادة بشكل خاص مثل ضعف القدرات المؤسسیة،  - *

عنف مستمر أو من آثار التركة التي وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار األوضاع السیاسیة، وفي أغلب األحیان تعاني من 

ملیار نسمة، لكن یأتي منها نصف  6.5وتضم الدول الهشة سدس سكان العالم البالغ عددهم . خلفتها صراعات حادة في الماضي

وعلى الرغم مما تحقق من . وفیات الرضع في العالم، ویقطن فیها ثلث البشر الذین یعیشون على أقل من دوالر للفرد في الیوم

انجازات كبیرة في تخفیض أعداد الفقراء خالل العقد الماضي، فإن تحقیق تقدم في كثیر من البلدان الهشة ما زال هدفا یصعب 



 

128 
 

  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 

بناء الثقة، بهدف بناء مجتمع  أجلوتضع الحقوق والواجبات وتقدم إصالحات ألجهزة الدولة من 

  .سیاسي، وبالتالي ترسخ أساس شرعیة الدولة

الهندسة الدستوریة، إلى العمل الفني خالل وضع الدستور، أما وتشیر عملیة صیاغة الدستور، أو 

فوفقا  )1(.بناء الدستور فیعبر عن عملیة أوسع، وأطول، وهي تعتبر عملیة مفیدة في بناء السلم

یمكن اعتبار صنع الدستور عنصرا فرعیا في بناء الدستور الذي "،   Kirsti Samuelsلكیرستي سامویلز

ومن ثم، فإن . )2("في الواقع، ویبدأ بقرار إنشاء أو مراجعة أو تجدید الدستوریركز على جعل الدستور 

بناء الدستور یعني العملیة التي یتم من خاللها تشكیل هذه الوثیقة، والتداول بشأنها، ووضعها، 

إبرام عقد اجتماعي بین المواطن  أجلالبناء هذه الحقوق والواجبات من  وتحدد عملیة. )3(وتعدیلها

 . )4(ولةوالد

وال یمكن . صنع الدستور التشاركي أصبح معیارا لشرعیة النظام السیاسي"بل هناك من یرى بأن 

أن یقتصر وضعه على مفاوضات بین النخب الذین یقومون بصیاغة نصوصا له خلف أبواب 

 ")5(مغلقة

                                                                                                                                                    

في المائة في غیرها من البلدان منخفضة  22في المائة، مقارنة مع  54ویبلغ متوسط معدالت الفقر في الدول الهشة نحو . بلوغه

لدان الفقیرة الناجمة عن فیروس ومرض اإلیدز، وثلث من یفتقرون إلى میاه الشرب النظیفة، وهي تضم ثلث وفیات الب. الدخل

 2008وقد أدت أزمتا أسعار الغذاء والوقود عام . وكذلك ثلث األطفال الذین ال یتمون تعلیمهم االبتدائي ونصف وفیات األطفال

البلدان وٕاستراتیجیاتها الرامیة إلى تقلیص الفقر، لمعلومات أكثر  واألزمة المالیة العالمیة إلى مزید من الضغوط على اقتصاد هذه

  , أنظر موقع المؤسسة الدولیة للتنمیة، الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، الموقع االلكتروني

http,//web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTID

AARABIC/0,,contentMDK,22746604~pagePK,51236175~piPK,437394~theSitePK,1774633,00.ht

ml  
 األمم المتحدة, ة اإلنمائي، والدستور وعالقته بالهیئة التشریعیة، نیویوركبرنامج األمم المتحد - 1

1 - Kirsti Samuels, A Guidance Note, Developing a Constitution Building Strategy to Create 

Sustainable, Legitimate Constitutions, Kirsti Samuels Consulting, 2008, website , 

http,//www.samuelsconsulting.org/  
2 - Ideme. 
3 - Yash Ghai and Guido Galli, Constitution Building Processes and Democratization, 

Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006, p 9. Website, 

https,//www.idea.int/publications/cbp_democratization/index.cfm  
4 - Kirsti Samuels, op, cit. 
5 -Vivien Hart, Democratic Constitution Making, Washington, DC, United States Institute of 

Peace, July 2003,p 5. website, https,//www.usip.org/publications/2003/07/democratic-

constitution-making  
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ا من عملیة في إطار بناء السلم یتحول بناء الدستور تدریجی :بناء الدستور وبناء السلم: ثانیا

تقوم بها النخبة إلى عملیة أكثر تشاركیة وهذا یرتبط ارتباطا وثیقا بفكرة أن سیادة الدولة لم تعد تعتبر 

 مجرد إجبار شرعي من أعلى إلى أسفل، وٕانما أیضا سیادة شعبیة من القاعدة إلى القمة

النزاع تكمن صعوبة في صیاغة الدستور في مرحلة ما بعد " المعیار التشاركي"وعلى قدر أهمیة  

 :وتوجد خیارات عدیدة لصیاغة الدستور في مثل هذه السیاقات .تنفیذ ذلك

 ؛)في بعض الحاالت، قد یكون هذا نتیجة لفرض دولي(كجزء من اتفاق سالم  - 

وهذا یقتصر عادة على الحاالت التي تجري فیها (من خالل لجنة برلمانیة أو لجنة متخصصة  - 

 ؛ )تغییر حقیقي للحكومة، أو یمكن استخدامها في سیاق اآللیات المؤقتةإصالحات دستوریة فقط، دون 

 .من خالل الجمعیة الدستوریة، بعد سلسلة أولى من االنتخابات العامة في فترة ما بعد النزاع - 

بناء السلم في أعقاب النزاع توفر الدساتیر الهیكل العام الذي تتشكل منه مؤسسات البناء  أجلفمن  - 

إعادة  أجلوقد یكون من الضروري إصالح أو صیاغة دستور جدید من . مختلفة للدولةالدیمقراطي ال

وهذه العملیة ضروریة لتطویر وبناء مجتمع سیاسي، یقوم على وضع . إرساء أساس شرعیة الدولة

ونظرا لطبیعة السیادة الشعبیة، فإن شرعیة الدولة قد تستلزم هذه . قواعد لتوزیع السلطة والمساءلة

 .ة من سن دستور جدید، یعكس نهجا من القاعدة إلى القمةالعملی

بیئة ما بعد النزاع، تواجه بعض الدول حركات تدعو إلى  إذ أنه ،إقامة وتعزیز المجتمع السیاسي - 

وكثیرا ما تتسم هذه الحاالت بانعدام الثقة بین الجماعات . االنفصال أو التقسیم أو العودة إلى والعنف

السیادة من أعلى (إضفاء الشرعیة على اإلكراه  أجلالدول بناء ثقة السكان من  لذا یجب على. والدولة

فبناء الثقة، أو اإلحساس بالمجتمع ). السیادة من أسفل إلى أعلى(وتمثیل المصالح الشعبیة ) إلى أسفل

 . )1("المجموعات المتنوعة التي تشكل سكان البالد قد وافقت على العیش معا"السیاسي، یعني أن 

یصف عناصر مختلفة ال تقل أهمیة عن  ، إذ أنهضع أو إصالح قواعد ممارسة السلطة ومساءلتهاو  - 

 :)2(وتشمل. بعضها البعض، ولكنها قد تحتاج إلى إدراجها بطرق مختلفة وفقا للسیاق المحلي

 االتفاق على الطرق التي یمكن من خاللها ممارسة السلطة. 

 ةوضع قواعد للتغییرات السلمیة في الحكوم. 

 ضمان إمكانیة التنبؤ بعمل الدولة. 

  ضمان استقاللیة القضاء، ووضع إجراءات لتسویة المنازعات، وضمان أمن المعامالت

  .الخاصة من خالل النظام القانوني

                                                 

8.–, op cit,7ProcessesConstitution Building  ,Ghai and Galli - 1 
2 - John Gaventa, Introduction, Exploring Citizenship, Participation and Accountability, 

Brighton, Institute of Development Studies, 2002, p 5. Website , 

https,//www.ids.ac.uk/files/dmfile/gaventa332.pdf  
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إذ تتمثل إحدى المهام الرئیسیة لبناء الدستور في مرحلة ما بعد النزاع  ، والتيالفصل بین السلطات - 

ویوازن الدستور بین األدوار والمسؤولیات عبر . فیذیة والتشریعیة والقضائیةالفصل بین السلطات التن

  .هذه الثالثیة لمراقبة عمل الحكومة ومواجهتها إذا حاولت السیطرة على المشهد السیاسي

، استقاللیة المیزانیة، و االستقاللیة التنظیمیة واإلداریة)1(وهناك عدة آلیات متاحة لضمان ذلك منها

حریة الوصول إلى و الحصانة القضائیة ، و ألخالقیات المهنة تضمن الرقابة الذاتیة وضع لجنةو 

 . تكون قراراتها ملزمة للسلطة التنفیذیةوأن المعلومات 

رئاسي، شبه  :تحدد نوع النظام السیاسي ةونینضرورة احتواء الدستور على مواد قا ىإل ةباإلضاف

 أشكال نقل السلطةو  ةالنظم االنتخابی وطبیعة سینمجلس تشریعي واحد أو مجلو  الرئاسي، برلماني

 .وغیرها

إذا كان الدستور في جوهره مخطط لمنزل، : "أنه Samuels ویالحظ الباحث كیرستي صموئیل

قطعة رمزیة من الورق، وسیكون له تأثیر  مجردالدستور  یصبحفبدون التنفیذ . والتنفیذ هو بناء المنزل

إلى خیبة  واقعیا تجسید مضامینهلدیمقراطیة في الدولة، وقد یؤدي عدم ضئیل على بناء السلم أو بناء ا

 . )2("أمل كبیرة من السكان

ثمة نقاش مركزي هو اإلطار  :العملیة االنتخابیة واألحزاب السیاسیةهندسة : المطلب الثاني

ت في المعیاري لنموذج السلم اللیبرالي الذي أصبح أساسا لمعظم عملیات بناء السلم التي أجری

تعزیز هذا النموذج،  علىالسوفیاتیة  كتلةنهایة الحرب الباردة وانهیار ال ساعدتحیث . التسعینات

وشددت الجمعیة . وخاصة في األمم المتحدة، مع التركیز بشكل خاص على انتخابات حرة ونزیهة

 21ار قرار في العامة لألمم المتحدة على دعم المنظمات النشطة للدیمقراطیة التمثیلیة من خالل إصد

عامال حاسما في التمتع الفعلي "یشكل " إجراء انتخابات دوریة ونزیهة"یعلن فیه أن  1991فیفري 

أنشأت بعد ذلك شعبة دائمة للمساعدة االنتخابیة من . )3("بمجموعة واسعة من حقوق اإلنسان األخرى

                                                 
1 -Violaine Autheman, Global Lessons Learned, Constitutional Courts, Judicial 

Independence and the Rule of Law, Washington, DC, International Foundation for Electoral 

Systems, 2004, 4.website: 

 https,//www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/IDLO-LLB-EDR-Kenya-Full%20Report-

Final-170317.pdf  
2 -Samuels, Stable Democracy and Good Governance in Divided Societies, Do Power-

Sharing Institutions Work?, Cambridge, MA, Harvard University Kennedy School of 

Government, February 2005, p20. Website: 

https,//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=722626  

تعزیز دور األمم المتحدة في زیادة فعالیة مبدأ إجراء انتخابات دوریـة ونزیهـة وتشـجیع إقامـة , ألمم المتحدةالجمعیة العامة ل 3-

  : المصدر. A/RES/56/159، القرار رقم الدیمقراطیة

http,//www.un.org/arabic/documents/GARes/56/A_RES_56_159.pdf  
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تقنیة ومراقبین خارجیین إلجراء تزوید البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الدیمقراطیة بمشورة  أجل

ویشارك هذا التقسیم بعمق في أنشطة بناء السلم بعد انتهاء النزاع، بل كان موجزا بإشراف . االنتخابات

، أعلن بطرس 1996في خطته إلرساء الدیمقراطیة عام . إدارة األمم المتحدة لعملیات حفظ السالم

نظام حكم یجسد، في مجموعة متنوعة "الدیمقراطیة  بطرس غالى، األمین العام لألمم المتحدة آنذاك،

  )1(. "من المؤسسات واآللیات، المثل األعلى للسلطة السیاسیة القائمة على إرادة الشعب

في سیاق بناء السلم بعد انتهاء النزاع، تعتبر : دور العملیة النتخابیة في سیاق بناء السلم: أوال

ویمكن أیضا . وأساسا لسالم دائم، حل سیاسي للنزاع العنیفللتوصل إلى  مركزیةعملیة ،االنتخابات 

تسهل االنتقال  خاصة و أنهاأن ینظر إلى دعم األحزاب السیاسیة وتنظیم االنتخابات كآلیات وقائیة، 

غیر أنه في هذه الحاالت، یمكن . السلمي من نظام استبدادي إلى الدیمقراطیة أو تغییر الحزب الحاكم

أیضا العنف وتزعزع استقرار الدول، وال سیما إذا كانت ظروف االنتخابات أو  أن تحفز االنتخابات

 .نتائجها موضع نزاع، وهو سبب إضافي لدعم تنظیمها

وبصورة أعم، من المفترض أن یسهم التنظیم القانوني والشفاف لالنتخابات في إیجاد إطار مستقر 

في  األمین العام لألمم المتحدةویشیر . للبلدومشروع یسهل المناقشات بشأن الخطط السیاسیة المرغوبة 

في معالجة األسباب  امحوری عامالالدیمقراطیة "إلى أن  2000تقریر هام عن الموضوع في عام 

الجذریة لكثیر من النزاعات العنیفة في الوقت الحاضر، والدیمقراطیة هي محور بناء الدولة وبناء سلم 

أهمیة  ، ویبرز هذا البیان مدى)2( "یة بعد انتهاء النزاعلنجاح عملیة التعمیر والتنم اوضمان ،

 .الدیمقراطیة كإطار لبناء السلم

إقامة : وفي البلدان الخارجة من النزاع، من المفترض أن تخدم االنتخابات غرضین مزدوجین

  )3(.حكومة شرعیة ودیمقراطیة، وتوطید السلم الذي ینظمه نظام دیمقراطي دائم

كان خالل فترة التسعینات بندا رسمیا من بنود اتفاقات السلم، مما وفر وسیلة  فإجراء االنتخابات

وكان یحدث التحول السیاسي . )4(سلمیة لتحدید من سیتولى السلطة في حكومة ما بعد النزاع

                                                 

  .28، دار النهار للنشر، القاهرة، صخطط للسالم والتنمیة والدیمقراطیة, بطرس بطرس غالي -1 
2 -Alan Wall and Mohamed Salih, Engineering Electoral Systems, Possibilities and 

Pitfalls, The Hague, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, 2007, p 6 Website , 

http,//aceproject.org/ero-en/misc/engineering-electoral-systems-possibilities-and  
3 - Beatrice Pouligny, Promoting Democratic Institutions in Post-Conflict Societies, Giving 

Diversity a Chance, International Peacekeeping , N° 3 ,2000, p 18. Website , 

http,//www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13533310008413847?needAccess=true  
دعم منظومة األمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبیل تعزیز وتوطید الدیمقراطیات الجدیدة أو , األمم المتحدة - 4

  ,الموقع 2007أوت  26یوم  A62/ 296المستعادة، 
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وخالل هذه الفترة، تكون . من االتفاق سابقة إلى األحزاب السیاسیة كجزءللمجموعات المقاتلة ال

 .ظم الحاالت مسؤولة عن تنظیم هذه االنتخاباتالحكومة في مع

وفي عدد متزاید من الحاالت، یتم  ،العشرین أصبحالواحد و ومع بدایة العشریة الثانیة من القرن 

أو یتم تشكیل لجنة مستقلة  ،نتخابات بهدف تشكیل حكومة جدیدةتشكیل حكومة مؤقتة مكلفة بتنظیم اال

فراغ سیاسي بسبب انهیار الدولة، تمأل األمم  وجود في حالةو . ومراقبین دولیین تشرف على العملیة

، أو من قبل ائتالف كما هو لیشتي - و الحال في كوسوفو وتیمورالمتحدة هذه الفجوة جزئیا كما ه

وفي مثل هذه الحاالت، ینظر إلیها على أنها أكثر أهمیة من حیث القدرة على نقل . الحال في العراق

 . )1(ة دیمقراطیاالسلطة إلى حكومة منتخب

صریحة "، مختلفة "محلیة"وتؤدي العملیات االنتخابیة واألنشطة المصاحبة لها وظائف داخلیة 

 :)2( ، ذات أهمیة حاسمة من منظور بناء السلم"وكامنة على حد سواء

 .تعیین ممثلین في مجلس تشریعي أو مؤتمر تأسیسي أو محافل تمثیلیة - 

، وتشجیع جمیع األطراف "من الرصاصات إلى صنادیق االقتراع"تحویل ونقل الممارسات السیاسیة  - 

على االعتماد على االنتخابات الدیمقراطیة بدال من الوسائل العنیفة لمناقشة المخطط السیاسي 

 .المرغوب فیه للمجتمع

 .شرعنة السلطة الحاكمة - 

فعل التصویت ینمي (عة االجتماعیة التي تعید تنشیط الشعور بعضویة المجمو  )liturgy()3 (واللیتورجیا - 

 ).عند األفراد التنشئة االجتماعیة كمواطنین

مشاركة األحزاب السیاسیة والناخبین في فالاختبار قدرة النظام السیاسي على بناء إطار مرجعي ،  - 

 .االنتخابات تؤدي أیضا إلى التحقق من شرعیة التصویت والنظام السیاسي عموما

المنظمات " (المجتمع الدولي"حیث یفضل ) دولي(ر خارجي ولهذه العملیة وظائف هامة من منظو 

العمل مع المحاورین الذین یمكن اعتبارهم ) الدولیة، والجهات المانحة، والمنظمات غیر الحكومیة

                                                                                                                                                    

 https,//documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/488/85/PDF/N0748885.pdf?OpenElement  
1 - Roland Paris and Timothy D. Sisk, Managing Contradictions, The Inherent Dilemmas of 

Postwar Statebuilding, New York, International Peace Academy, 2016, p4. Website, 

http,//aix1.uottawa.ca/~rparis/IPA.pdf  
2 - Pouligny, Promoting Democratic Institutions in Post-Conflict Societies, op, cit, p 21. 

وكظاھرة دینیة ، فإن اللیتورجیة . اللیتورجیا ھي العبادة الشعبیة العرفیة التي تقوم بھا مجموعة دینیة ، حسب معتقداتھا وعاداتھا وتقالیدھا -  3
قد تترافق عملیة الطقوس مع . بةھي استجابة مجتمعیة ومشاركة في ، المقدسة من خالل النشاط الذي یعكس الثناء والشكر والدعاء أو التو

وبذلك تشكل األساس إلقامة عالقة مع وكالة إلھیة ، وكذلك مع . أحداث الحیاة مثل الوالدة ، والشیخوخة ، والزواج ، والجنس والموت
الصحیة األخرى كلھا تعتبر أسالیب اللبس ، إعداد الطعام ، تطبیق مستحضرات التجمیل أو الممارسات . المشاركین اآلخرین في اللیتورجیة

 .أنشطة لیتورجیة
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" حیث برزت الحاجة إلى"وقد أصبح هذا أمرا متزاید األهمیة . نسبیا ألنهم انتخبوا شرعیینممثلین و 

 . )1("بناء الدولةتقلید لواالقتصادیة باعتبارها ت السیاسیة لإلصالحا"الملكیة المحلیة 

تها سیاسیة صعوبات في الوفاء بالتزاموفي معظم مجتمعات ما بعد النزاع، تواجه األحزاب ال

في كثیر من األحیان غیر مؤسسیة، مع محدودیة العضویة، وضعف القدرة على "فهي . بأدوارهاوالقیام 

عتمد على الروابط الشخصیة أو اإلقلیمیة أو العرقیة الضیقة، بدال من أن وضع السیاسات، وغالبا ما ت

تعكس المجتمع ككل؛ فهي عادة ما تكون ضعیفة تنظیمیا وغیر قادرة على التمویل الذاتي، في الحیاة 

الیومیة وفي وقت االنتخابات؛ ونادرا ما یكون لدیها إیدیولوجیات متماسكة أو أجندات سیاسیة، وغالبا 

 . )2("كون غیر قادرة على ضمان العمل الجماعي المنضبط في البرلمان ما ت

 .Roland Paris and Timothy D( وعالوة على ذلك، وفقا لروالند باریس وتیموثي سیسك

Sisk( ،" معظم األحزاب ال تظهر كحركات جماهیریة ذات وظائف تجمیع قویة، بل هي في كثیر من

ع التركیز لیس على التجمیع والتعبیر ولكن على ممثل وظائف األحیان نتیجة لمبادرات النخبة م

كما یحدث في العدید من حاالت ما بعد . )3("األحزاب، وتوفیر المرشحین للمناصب المنتخبة والحكومیة

وقد تكون هذه الجهات الفاعلة متورطة مباشرة في . النزاع تآكل كبیر في الثقة في األحزاب السیاسیة

، أو ربما شاركت في )مما جعل الخدمات غیر موجودة(ا حلت جهاز الدولة أعمال عنف، أو ربم

 . أشكال مختلفة من الفساد

عن الفواعل الخارجیة في العملیات االنتخابیة لفترة ما بعد النزاع فتتمثل في مختلف الهیئات أما 

النتخابیة التابعة تشارك في هذه العملیات، خاصة شعبة المساعدة ا التي (UN) التابعة لألمم المتحدة

التي تعمل على تقدیم المشورة والمساعدة التقنیة للحكومات ) دبا(إلدارة األمم المتحدة للشؤون السیاسیة 

 تلعبوقد انخفضت طلبات تنظیم االنتخابات أو مراقبتها، ولذلك نادرا . االنتخاباتفیها التي تجري 

  )4(.لمنظمات اإلقلیمیةل ت مهمة التنظیمحیث أنیطاالنتخابات،  دور المالحظ في األمم المتحدة

وعالوة على ذلك، یعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع البلدان والشركاء، على الصعیدین 

 ،وضع أطر قانونیة ومؤسسیة :الوطني والدولي، ویقدم المساعدة التقنیة في أربعة مجاالت رئیسیة هي

ضمان مشاركة المرأة في االنتخابات  ،مساعدة االنتخابیةتنسیق ال ،تثقیف الناخبین والتربیة المدنیة

 .كناخبین ومرشحین

                                                 
1 - Roland Paris and Timothy D. Sisk, op, cit. 
2 - Idem. 
3 - Idem. 

وثیقة األمم  تعزیز دور األمم المتحدة في تعزیز مبدأ فعالیة االنتخابات الدوریة واألصلیة وتعزیز الدیمقراطیة،األمم المتحدة،  4-

  .A/62/293 2007: المتحدة رقم
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وتشارك إدارة عملیات حفظ السلم التابعة لألمم المتحدة في كل مرة تنظم فیها االنتخابات كعملیة سالم 

وعلى وجه الخصوص، كثیرا ما تشمل هذه العملیات عناصر انتخابیة أنشئت . منتشرة في البلد

وتشارك البعثات بصفة عامة أیضا في أنشطة أخرى . شعبة المساعدة االنتخابیة لوثیق معبالتنسیق ا

  .لدعم العملیة االنتخابیة، مثل التثقیف المدني أو تنظیم المنتدیات السیاسیة

وتقدم مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان توجیهات بشأن الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان 

مفوض األمم المتحدة السامي  كما یقوم، بات وتشارك في برامج التربیة المدنیة واإلعالمفي االنتخا

تیسیر تسجیل الالجئین وتصویتهم، وأحیانا، ب) مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین(لشؤون الالجئین

 .المشردین

متزایدة في مراقبة  باإلضافة إلى هیئات األمم المتحدة شاركت المنظمات الدولیة واإلقلیمیة بصورة

  )1().الدعم التقني والتمویل والتدریب(في تنظیمها، فضال عن المساعدة االنتخابیة و االنتخابات، 

ما بعد النزاع،  في بیئات :دور األحزاب السباسیة في بناء السلم في الدول الخارجة من النزاع: ثانیا 

تنمیة الثقافة السیاسیة "ألحزاب السیاسیة هو كان الهدف الرئیسي للمجتمع الدولي في تقدیم المساعدة ل

إذ یمكن لألحزاب السیاسیة أن تساهم في . )2("لدى األحزاب السیاسیة وتحسین البیئة التي تعمل فیها

توطید السلم واالستقرار من خالل صیاغة سیاساتها على أساس المصالح المشتركة وتشكیل حكومات "

ن األحزاب السیاسیة لدیها القدرة على سد أو تفاقم االنقسام مع جماعات معارضة أخرى، وبالتالي فإ

معات ما قبل النزاع وما ونتیجة لذلك، فإن العاملین في األحزاب السیاسیة في مجت. )3("في المجتمعات

                                                 

وثیقة األمم  تعزیز دور األمم المتحدة في تعزیز مبدأ فعالیة االنتخابات الدوریة واألصلیة وتعزیز الدیمقراطیة،األمم المتحدة،  1-

  .A/62/293 2007: المتحدة رقم
2 - Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Democratization, New York, United Nations, 1996. 

Website , http,//www.un.org/fr/events/democracyday/pdf/An_agenda_for_democratization.pdf  
ات الدیمقراطیة وحقوق منظمة األمن والتعاون في أوروبا، والجمعیة البرلمانیة ومكتب المؤسس :وبعض هذه المنظمات هي -   3

 .؛ أمانة الكومنولث)المفوضیة و البرلمان األنشطة( اإلنسان، االتحاد األفریقي، االتحاد األوروبي 

مثل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، ووزارة التنمیة (وباإلضافة إلى المنظمات المتعددة األطراف، ترسل الجهات المانحة الثنائیة 

 كما وسعت. والحكومات الفردیة مراقبي االنتخابات الخاصین بها) ة، والوكالة السویدیة للتنمیة الدولیة، وغیرهاالدولیة البریطانی

  . المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمؤسسات السیاسیة عملها بسرعة سواء في مراقبة االنتخابات أو في المساعدة الدیمقراطیة

المؤسسة االجتماعیة (فریدریش إبیرت ستیفتنغ  :ألكثر نشاطا في هذا المجال هيباإلضافة إلى المنظمات غیر الحكومیة ا

؛ معهد هولندا للدیمقراطیة متعددة األحزاب )المؤسسة الدیمقراطیة المسیحیة األلمانیة(؛ مؤسسة كونراد أدیناور )الدیمقراطیة األلمانیة

ستیفتنغ؛ مركز المؤسسات الدیمقراطیة؛ المعهد الدیمقراطي -نامان-؛ مؤسسة وستمنستر للدیمقراطیة؛ فریدریش)متعدد األحزاب(

؛ مركز كارتر؛ المعهد الدولي )إیفیس(؛المؤسسة الدولیة للنظم االنتخابیة )إیري(الوطني للشؤون الدولیة؛ المعهد الجمهوري الدولي 

؛ )كابیل(؛ مركز الترویج والمشورة االنتخابیة )یةالمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والمساعدة االنتخاب(للدیمقراطیة والمساعدة االنتخابیة 

منظمة العفو فدراتیون إنترناتیونال دیس درویتس دي  :واالتحاد البرلماني الدولي، باإلضافة إلى منظمات حقوق اإلنسان، ومن بینها

ستشاریة الخاصة لتصمیم وأخیرا، ظهرت عدد من الشركات اال .الحقوقیین الدولیة ؛ ولجنة"هرو) "هیومن رایتس ووتش(فید هوم 

 .وتنفیذ المساعدة االنتخابیة
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وتتخذ مساعدة . ون اهتماما وثیقا للطریقة التي یتطورون بها ویصبحون أكثر استقرارا وشرعیةبعده یول

وبالنظر إلى التعقیدات . األشكال المختلفة، بما في ذلك تمویل الحمالت االنتخابیة الحزب عددا من

مساعدة األحزاب ، من قبل والتوترات القائمة في أوضاع ما بعد النزاع، تتطلب هذه البرامج نهجا دقیقة

لتالیة تسعى برامج مساعدة األحزاب السیاسیة إلى تحقیق واحد أو أكثر من األهداف ا، حیث السیاسیة

  )1(في بلد معین

 تحسین القدرة التنظیمیة لألحزاب السیاسیة؛ •

تعزیز قدرة األحزاب السیاسیة على المشاركة في العملیات االنتخابیة بطرق تتفق مع مبادئ  •

 النظام الدیمقراطي؛

 تعزیز الدیمقراطیة الداخلیة داخل األحزاب؛ •

 لهیئة التشریعیة؛قدرة األحزاب السیاسیة على العمل بفعالیة في ا بناء -

 زیادة مشاركة المرأة في األحزاب السیاسیة والهیئات المنتخبة؛ •

 تعزیز النظم القانونیة والتنظیمیة إلقامة نظام سیاسي متعدد األحزاب؛  •

 . تعزیز الروابط والتفاعالت فیما بین األحزاب لحل المشاكل الرئیسیة التي تواجه البلد •

تقدیم المنح لألحزاب ألغراض تنظیمیة  :في أشكال مختلفةیتم تسلیم مساعدة الحزب  إجرائیا

إنتاج (وانتخابیة، فضال عن المعدات المكتبیة؛ المساعدة التقنیة؛ البحوث الموجهة نحو السیاسات 

 ؛)ورقات السیاسات

نشر الكتیبات والمنشورات وترجمتها وتكییفها؛ رعایة الحلقات الدراسیة وحلقات العمل ألعضاء 

وكذلك العاملین في األحزاب، واالجتماعات ) بما في ذلك التدریب التشریعي(شحین الحزب والمر 

 . )2(المحددة التي تنظم لقیادة الحزب؛ وتوضیح كیفیة عمل المؤسسات البرلمانیة

في أوضاع ما بعد النزاع، یعتبر نوع النظام االنتخابي : النظم االنتخابیة للمجتمعات المنقسمة عمیقا

ومن الناحیة العملیة، قد یتطلب هذا لیس فقط دعم هذا الهیكل ولكن أیضا أن . یویاالمختار أمرا ح

وكما أن العملیات االنتخابیة غالبا . یكون النظام مصمم لالستجابة بشكل أفضل لتحدیات ما بعد النزاع

تم  ما یكون لها دور في تكثیف االنقسامات، فإنها أیضا یمكن أن تضعف إمكانیات االستقطاب إذا ما

  .بناؤها بشكل مناسب

                                                                                                                                                    

 

 
1 - Roland Paris, Ibid. 
2 -Roland Paris, At Wars End, Building Peace after Civil Conflict Cambridge, Cambridge 

University Press, 2004, p 8. Website, 

http,//assets.cambridge.org/97805218/34124/frontmatter/9780521834124_frontmatter.pdf  
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بعیدا عن المخاوف األمنیة، تحتاج الدول الخارجة من النزاع : النتخابات بناء السلم" شروط مسبقة"

ونتیجة لذلك، كثیرا ما یسلط . إلى حد أدنى من القدرة التنظیمیة والبنیة التحتیة لتنظیم االنتخابات

المتعلقة ببناء السلم، والتي قد تشمل ما  الضوء على عدد معین من الشروط المسبقة لالنتخابات

 .)1(:یلي

التشاور مع جمیع أطراف النزاع في إنشاء وتعدیل النظام االنتخابي والقوانین واألنظمة واللوائح  •

 .االنتخابیة قبل االنتخابات

 تحویل الجماعات المقاتلة السابقة إلى أحزاب سیاسیة یمكنها المشاركة في العملیة االنتخابیة؛ •

ع أساس مقبول لتحدید المواطنین المؤهلین لبلد ما، بمن فیهم األشخاص المشردون داخل وض •

 حدود البلد أو بدونه؛

 إنشاء آلیات تحكیم شفافة وذات مصداقیة للتصدي النتهاكات العملیة االنتخابیة؛  •

 .تهیئة الظروف اآلمنة للعملیات االنتخابیة في جمیع أنحاء البلد •

والحكم المحلي ینظر إلى قضایا اإلدارة العامة : والحكم المحلياإلدارة العامة  إصالح: المطلب الثالث

دور حیوي في القضایا الشاملة لبناء السلم في مرحلة ما بعد النزاع وهي  لها والمشاركة على أن

  . حاسمة بالنسبة لشرعیة الدولة وفي قدرتها على الوفاء بوعودها السیاسیة، وأداء مهامها

ملیة اإلصالح النیولیبرالي إلى حد كبیر على إصالح القطاع العام والتحرك نحو نهج قد أثرت عل

و وضعت هذه السیاسات اللیبرالیة الجدیدة من قبل المؤسسات المالیة الدولیة . اإلدارة العامة الجدیدة

وخالل إصالحات الجیل األول، شجع اإلقراض على تراجع إدارة الدولة من . اآلنإلى  1970 دمن

وعلى الرغم من وجود وجهات نظر مختلفة حول . )2(خالل عملیة مزدوجة إلزالة القیود والخصخصة

هذه القضایا، فقد أظهر معظم المحللین أنه في الفترة التي تلت هذه البرامج، شهدت العدید من الدول 

ة على الوفاء ، حیث یوجد تفاوت بین الحوكمة المطلوبة، وقدرة الحكوم"فجوة الحوكمة"النامیة تطور 

وقد تركت هذه الفجوة اإلدارة العامة محدودة وغیر خاضعة للمساءلة أمام جهاز الدولة، . بتلك الحاجة

هیاكل الحكم المحلي، مما أدى إلى تقویض التوازن السیاسي المحلي فاسدین على مما سمح بسیطرة 

اول إصالح اإلدارة العامة ونتیجة لذلك، فإن أي تدخل یح) 3(والمساهمة في اندالع صراعات عنیفة

                                                 
1 - UN Peacemaker, Operational Guidance Note, Setting the Date of Elections, pp1-2. 

Website , https,//peacekeeping.un.org/sites/default/files/civil_affairs_handbook.pdf  
2 - Protais Musoni, Reconstructing Governance and Public Administration Institutions for 

Effective, Conflict-Sensitive Rule of Law, United Nations Network in Public Administration, July 

2003, p5. Website: 

 http,//unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan011105.pdf  
3 - Dennis A. Rondinelli, Reforming Public Administration in Postconflict Societies, 

Implications for International Assistance, Bethesda, MD, The Mitchell Group, Inc. for the 
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تفكك أو تدهور في معظم المؤسسات وتثبیت آلیات الحكم المحلي یواجه في حاالت ما بعد النزاع 

وأكثر الحاالت تحدیا هي الحاالت التي أدى فیها النزاع إلى إضعاف قدرة الدولة . العامةوآلیات اإلدارة 

العامة واألجهزة األمنیة بشكل كبیر من جراء على السیطرة على كامل أراضیها، حیث تضررت اإلدارة 

الكونغو الدیمقراطیة والعراق وأفغانستان، أنشطة البحث عن العقارات، كما كان الحال في جمهوریة 

  .ولیبیریا، وكولومبیا، والعدید من الدول األخرى

یة الوطنیة الذي ویرى معظم الممارسین والمحللین اآلن أنه من المهم االبتعاد عن نهج اآللیة الوقائ

على وظائف ) التعاقد أو الخصخصة(یعكس التكیف الهیكلي ویشجع االستعانة بمصادر خارجیة 

في وهذا أدى إلى حدوث تحوال كبیرا ) 1( .الدولة التي تتراوح بین الرعایة الصحیة والخدمة العسكریة

ن على أنها عنصر ال یتجزأ ، حیث أصبح ینظر إلى الدولة اآلالواحد والعشرینالعقد الثاني من القرن 

  .)2(من أي حل

ولكن هذا النهج الحدیث یواجه تحدیا كبیرا أیضا، فاالعتماد الكامل على الدولة قد ال یكون ممكنا 

في فترة ما بعد النزاع مباشرة، وحیثما ال توجد شرعیة إداریة، فإن تعزیز تلك الشبكات یمكن أن یؤدي 

وحتى مع . عیة، مما یقوض توطید السلم في مجتمعات ما بعد النزاعفعال إلى تفاقم التوترات االجتما

افتراض وجود إرادة سیاسیة واستخدام القنوات اإلداریة ألغراض مشروعة، فإن هذه الطریقة ال تأخذ في 

ویمكن تقدیم حل وسط عن طریق البدیل  .)3(اعتبارها إال القلیل من واقع قدرات الحكومات بعد النزاع

وینطوي هذا ". إضفاء الطابع المؤسسي قبل التحریر: "، والذي یقترح Roland Parisباریس طرحتهالذي 

النهج على بناء أسس مؤسسات سیاسیة واقتصادیة فعالة، ثم اتخاذ خطوات تدریجیة لبناء 

وبشكل أكثر تحدیدا، یمكن أن ینطوي ذلك على تأخیر اإلصالحات . الدیمقراطیات واقتصادات السوق

                                                                                                                                                    

United States Agency for International Development, 2016, p2. Website , 

http//pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadg326.pdf  
1 -T. Sisk et al eds, Democracy at the Local Level, The International IDEA Handbook on 

Participation, Representation, Conflict Management and Governance, Stockholm, 

International IDEA, 2001, p78. 
2 - Rondinelli, Reforming Public Administration in Postconflict Societies, Implications for 

International Assistance, p3. Siteweb , 

https,//www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-at-the-local-level-handbook_0.pdf  
إطالق طاقات اإلنسان لألداء في , 2005تقریر القطاع العام في العالم, األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة - 3

 الموقع القطاع العام،

 https,//publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E-

Library%20Archives/World%20Public%20Sector%20Report%20series/World%20Public%20Sector

%20Report.2005.pdf 
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ألوضاع السیاسیة أقل هشاشة، وتضمن عموما وجود أطر قانونیة وٕاداریة سلیمة كنقطة حتى تصبح ا

 .)1(انطالق

إن إعادة بناء . "تعتبر قدرة المؤسسات المحلیة عامال رئیسیا في نجاح أي عملیة لبناء السلم

یئات شفافة وتشاركیة في ب، قدرات الدولة وٕاعادة إنشاء مؤسسات حوكمة وٕادارة عامة ذات مصداقیة

على  فالبناءوالتنمیة المستدامة،  واالستقرارهشة بعد انتهاء النزاع هي العنصر األساسي لتحقیق السلم 

للسالم وهي تعتمد على إعادة تشكیل هیاكل  مبنىمستوى الدولة أو األمة هو الهدف الرئیسي لكل 

من، وٕانشاء آلیات للمشاركة اإلدارة المستدامة، وسیادة القانون، واإلصالح القضائي، والدستوري، واأل

السیاسیة والسیاسات الشاملة، وتوفیر الخدمات والسلع األساسیة، ومكافحة الفساد، وتعزیز ثقافة 

 . )2("دیمقراطیة، وٕاجراء انتخابات حرة وشفافة، وتعزیز المحلیة الحكم

مجموعة متنوعة من والواقع أن هناك قبوال متزایدا للفكرة القائلة بأن الدول الحدیثة یجب أن تؤدي 

فالقدرة على أداء هذه  )3(الوظائف خارج نطاق االحتكار الشرعي الستخدام القوة في إقلیم معین،

حیث یتم تنفیذ المهام على النحو األمثل وبطریقة . "الوظائف یعزز إما االستقرار أو عدم االستقرار

إنقاص التوترات من خالل  متكاملة، یتم توجیه النزاع من خالل قنوات مؤسسیة شاملة، ویمكن

العملیات السلمیة، ولكن الهشاشة تنشأ من ضعف في العملیة السیاسیة الدینامیكیة التي تتطابق مع 

إن الفشل في أداء وظائف الدولة یمكن أن ) 4(."توقعات المواطن مع قدرة الدولة على تقدیم خدمات

مما یؤدي إلى مزید من الضعف في وظائف یؤدي إلى فقدان الثقة والشرعیة بین المواطنین والدولة، 

). والذي یؤدي بدوره إلى تآكل العقد االجتماعي والثقة بین المواطن والدولة، وما إلى ذلك(الدولة 

تعتبر " ،باالضافة الى االنشطة المؤسسیة وبناء القدرات ،االستقرار واالصالح الهیكلى"وبالتالي فان 

 ) 5(".یهه الى مسار التنمیة المستدامةضروریة العادة تنشیط االقتصاد وتوج"

فقد تكون آلیات اإلدارة العامة قد تآكلت بشكل كبیر بسبب النزاع، إال أن من یقوم بإعادة تفعیل 

فإن الخدمة العامة مدعوة إلى " هذا القطاع هي الجهات المركزیة في وضع السیاسة العامة، وبالتالي

                                                 
1 -Goran Hyden, Julis Court and Kenneth Mease, Making Sense of Governance, The Need for 

Involving Local Stakeholders, London, Overseas Development Institute, 2003, p5. Website , 

https,//www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4092.pdf  
2 - Goran Hyden, op, cit. 
3 - Idem. 

  , الموقع. 3-2، 2007واشنطن العاصمة، البنك الدولي،  2007مسائل الحكم , عقد لقیاس جودة الحوكمةالبنك الدولي،  - 4

http,//unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN021616.pdf  
5 - International Monetary Fund, The Funds Engagement in Fragile States and Post-Conflict 

CountriesA Review of ExperienceIssues and Options Washington, DC, IMF, 2008, 8. 

Website, https,//www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/030308.pdf  
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لتحول والتكیف الذاتي مع التحوالت في البیئة العامة أن تكون عامال للتغییر ولضمان أن تخضع ل

 ) 1("االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة

فالدعوة إلى زیادة المشاركة تأتي أیضا من الرغبة في تعزیز الجودة التداولیة لعملیة صنع 

حات وكذلك الشعور بالمشاركة في إصال ،السیاسات والمساعدة على إیجاد توافق في اآلراء السیاسیة

الدولة وتفعیل اإلمكانیات الذاتیة للمجتمعات المحلیة في جمیع العناصر التي غالبا ما تفتقر إلى 

وعلى النقیض من ذلك، یجب على الدولة أن تنظم مبادرات محددة یمكن إثباتها لتجدید ) 2(الوظیفة

وعلى ) 3( .واإلدماجالتماسك االجتماعي من خالل السیاسات والبرامج التي تعزز المشاركة واإلنصاف 

مستوى أكثر جوهریة، یتعامل بناء السلم مع المجتمعات التي أدى فیها العنف والتوترات إلى تآكل رأس 

المال االجتماعي والمجتمع المحلي بطرق عدیدة، ویتجلى هذا أكثر وضوحا في الطرق التي ینظر بها 

 .دولةالمواطنون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى جهاز ال

ومن ثم، فإن العدید من الجهات الفاعلة في بناء السلم تركز، في إصالح أو إعادة بناء إدارة 

وفي هذا الصدد، قد تؤدي . عامة أو جهاز حكومي محلي، على أسالیب مختلفة إلعادة بناء تلك الثقة

عتراف واالعتراف فمثال جلسات اال. "العملیات التشاركیة المختلفة مثل منتدیات الحوار دورا حیویا

 . )4("المتبادل تسمح لألفراد والجماعات بتأمین الوصول إلى أشكال أخرى من رأس المال والموارد

وضمن نطاق اإلدارة العامة والحكم المحلي والمشاركة، هناك مجموعة من الجهات الفاعلة 

یة وغالبا ما تنتخب السلطات المركزیة والمحل: كما هو الحال في أي قطاع آخر، وهي، المعنیة عادة

ویشمل . المحلي السلطات، في بعض األحیان یكون المسؤولین معینین، على المستویین الوطني أو

  . ذلك رؤساء البلدیات والمجالس واللجان

                                                 
1 -Goran Hyden, op, cit, p5 
2 -Keng-Ming Hsu and Chun-Yuan Wang, The Institutional Design and Citizen Participation 

in Local Governance, In Jak Jabes ed. Selected Papers from the Launching Conference of the 

Network of Asia-Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance, The 

Role of Public Administration in Alleviating Poverty and Improving Governance, Kuala-Lumpur, 

Malaysia, December 6-8, 2004, p335. Website , 

http,//unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan025047.pdf#page=339  

 17توصیات بشأن تطبیق الالمركزیة وتقویة السلطات المحلیة, مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة 3-

  .  4ص  2004نوفمبر
4 - Gerry Stoker, Local Governance and Democracy in the Twenty-First Century, In T. Sisk 

et al, eds, Democracy at the Local Level, The International IDEA Handbook on Participation, 

Representation, Conflict Management and Governance. Stockholm, International IDEA 2001, 29. 

Website , https,//www.idea.int/sites/default/files/publications/democracy-at-the-local-level-

handbook_0.pdf  
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هم موظفون حكومیون مدنیون ) المعروفون أیضا باسم الخدمة العامة(الموظفون المدنیون 

وهي تشكل جوهر مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومیة، . یحصلون على وظائف على أساس الجدارة

   .هي القنوات التي یتم من خاللها دفع السیاسات العامة

وٕاشراك السكان . المجتمع المدني والمنظمات المجتمعیة هي المسؤولة عن جمع ونشر المعلومات

یع هذه المنظمات وفقا ویمكن تجم. في المداوالت؛ وكثیرا ما تكون بمثابة وسیط بین السكان والحكومة

 .للنوع

وفي الحاالت التي ال تتمتع فیها اإلدارة العامة بالقدرة على االنخراط في عملیة تشاركیة كاملة، 

كما هو الحال في كثیر من األحیان في بیئات ما بعد النزاع، یمكن للمجتمع المدني والمنظمات 

عم للمشاریع وأن تتداول مع السكان؛ وفي المجتمعیة والمنظمات غیر الحكومیة األخرى أن تقدم الد

وتتمثل المیزة النسبیة لهذه . بعض األحیان، تعمل هذه المجموعات كبدیل شامل وتنفذ سیاسات عامة

المجموعات في أنه یعتقد عموما أنها أقرب إلى الناس الذین تخدمهم ومن الناحیة المثالیة، ینبغي 

ریجیا كوسطاء ومحفزین في العملیات االستشاریة، فضال عن للسلطات المحلیة واإلداریین أن یعملوا تد

  .)1(مقدمي المساعدة التقنیة بهدف دعم عملیة بناء القدرات

أما التعاون مع القطاع الخاص فیكون مع أن شركات األعمال التي تقدم الخدمات المحلیة مثل 

ن للشركات التجاریة تقدیم الخدمات ویمك. "المیاه النظیفة أو إدارة النقل أو الكهرباء أو جمع القمامة

وقد أصبح یدعى القطاع الخاص أیضا للمشاركة في . )2("بكفاءة وبأقل تكلفة من السلطات المحلیة

 .المنتدیات لبحث قضایا الحكم

ولكي یكون الحكم المحلي أكثر نجاحا، من شأنه أن یشرك جمیع مجموعات أصحاب المصلحة 

وهذا یعني أن الحكم یشمل التعاون والمنافسة "الفها في المصالح، وبالنظر إلى اخت. على نحو مثالي

وٕادارة النزاعات، فالمسألة الرئیسیة للحكم هي ما إذا كان یشكل نموذجا جدیدا لكیفیة حل المشاكل 

 )3(."المشتركة وخلق مواقف مربحة للجانبین لجمیع أصحاب المصلحة

                                                 
تقریر القطاع العام  ،البشریة في القطاع العام بناء أداء القدراتإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة،  - 1

  .58، ص 2005األمم المتحدة،  ،، نیویورك2005العالمي 
2 - James K. Boyce and Madalene O Donnell, Peace and the Public Purse, Economic Policies 

for Postwar Statebuilding Boulder, Colo, Lynne Rienner Publishers, 2007. 
3 - Roland Paris, At Wars End, Building Peace After Civil Conflict Cambridge, Cambridge 

University Press, 2004; website, 

http,//assets.cambridge.org/97805218/34124/sample/9780521834124ws.pdf website, 

https,//home.gwu.edu/~barnett/articles/2006_republican_is.pdf  



 

141 
 

  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 

 ادماج عناصرمستویات الوطنیة للتعامل مع في حین أن األجهزة اإلداریة یمكن خلقها على ال

إذ یجب . فإن المصالحة إلى حد كبیر هي مشكلة محلیةاالتجاهات السیاسیة، على طرفي نقیض من 

أن یعاد إدماج المقاتلین السابقین والجنود األطفال السابقین والمشردین والالجئین السابقین وضحایا 

وال یزال . وهذه المسألة أساسیة جدا في الحكم المحلي. يالمذابح والعنف الجنسي في المجتمع المحل

دور المقاتلین السابقین وأنصار األنظمة السابقة في القیادة السیاسیة واإلدارة العامة في كثیر من 

 )1(.األحیان مسألة معقدة

ى وتتناول الالمركزیة اإلداریة إعادة توزیع سلطة اتخاذ القرار عل :الحكم المحلي والالمركزیة

الخدمات العامة إلى مستویات الحكومة األدنى، مما یجعل اإلدارة المحلیة مسؤولة عن تعبئة الموارد 

  .وتقدیم الخدمات

 :وهذا یصف عملیتین

نقل السلطة والمسؤولیة من مستوى واحد من الحکومة المرکزیة إلی مستوى آخر : "الترکیز •

وحدات المحلیة إلی وزارة أو وکالة الحکومة مع الحفاظ علی نفس المستوى الهرمي للمساءلة من ال

المرکزیة الالمرکزیة، ویمکن النظر إلی الترکیز علی أنها خطوة أولی في الحكومات الالمركزیة حدیثا 

 . )2( "لتحسین تقدیم الخدمات

یعید توزیع السلطة والمسؤولیة على الوحدات المحلیة للحكومات أو الوكاالت ": التفویض •

الضرورة فروع أو مكاتب محلیة للسلطة المفوضة، وفي حین أن نقل المسؤولیة إلى التي ال تكون ب

  . )3("هالالوحدات دون الوطنیة التي یتم تفویض السلطة 

هناك اتفاقا عاما بین معظم االكادیمیین والممارسین : منظمات المجتمع المدنيبناء : المطلب الرابع

مجال العمل الجماعي الطوعي "المجتمع المدني تشمل  العاملین في مجال بناء السلم على أن فكرة

 . )1("غیر المفروض وغیر الربحي

                                                                                                                                                    

Michael Pugh, The Political Economy of Peacebuilding, A Critical Theory 

Perspective, International Journal of Peace Studies 10 no. 2 2005, 23-42. Website , 

http,//www2.ohchr.org/english/issues/development/docs/acuns_rtd_pugh.doc  
استراتیجیات الحكم إلعادة االعمار بعد انتهاء النزاع، السالم والتنمیة ؤون االقتصادیة واالجتماعیة، إدارة األمم المتحدة للش - 1

  .34، ص 2007األمم المتحدة، , ، نیویوركالمستدامة
2 - Robertson Work, Overview of Decentralisation Worldwide, A Stepping Stone to Improved 

Governance and Human Development Presented at the United Nations Development 

Programme 2nd International Conference on Decentralisation, Federalism, The Future of 

Decentralizing States?, Manila, Philippines, July 25-27, 2002, 6. Website , 

http,//biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/gestionestado/overview-

decentralisation-worldwide-paper.pdf  
3 - Idem. 
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منظمات المجتمع  عتبرت :العملیة السیاسیةمنظمات المجتمع المدني ودورها في بناء : أوال

ؤدي أدوارا هامة في إرساء دعائم الدیمقراطیة والحكم تو . قطاعا بالغ األهمیة في بناء السلم المدني

كما یسهم المجتمع المدني في عدید المجاالت األخرى في جدول . شید لمجتمعات ما بعد النزاعالر 

االجتماعي والعدالة وسیادة القانون واألمن والنظام  - أعمال بناء السلم، كاالنعاش االقتصادي والنفسي 

 .تلفةویخدم عددا من الوظائف الهامة التي تغطي مواضیع ومؤسسات بناء السلم المخ ،العام

قدمت برامج بناء السلم دعما متزایدا لمنظمات المجتمع المدني، التي تعتمد على األهمیة لقد 

المتزایدة لهذه المنظمات في التعاون اإلنمائي، في المجتمعات التي تنتقل من الحرب إلى السلم 

 .)2(والدیمقراطیة

وفي كثیر من  ،تمعات المحلیةكما تعمل هذه المنظمات كوسیط بین الفواعل الفوق دوالتیة والمج

 .للوكاالت الدولیة الباطنالحاالت، تعمل كمقاوالت من 

عندما تكون الدولة  - أو حتى بدیلة-وقد توفر منظمات المجتمع المدني هیاكل حوكمة مكملة 

. ویبرز هنا، دورها المزدوج على أرض الواقع. ضعیفة أو عاجزة أو غیر مبالیة باحتیاجات شعبها

تؤدي هذه المنظمات دورا رئیسیا في تقدیم عدد معین من السلع العامة والخدمات االجتماعیة  فكثیرا ما

األساسیة، والوصول إلى القطاعات السكانیة األكثر فقرا، وتوفیر الفرص االجتماعیة واالقتصادیة، 

وكثیرا ما . كامل وهي أحیانا بمثابة بدائل فعلیة للدولة، وتمأل فراغ سیاسي شبه. وتعزیز القدرة الوطنیة

نددت هذه المنظمات بممارسات أجندة اللیبرالیة الجدیدة لخصخصة الدولة، وتقویض السیادة وتخلیها 

 . )3(عن مسؤولیتها

                                                                                                                                                    
  :انظر، على سبیل المثال - 1

 Thania Paffenholz and Christoph Spurk, Civil Society, Civil Engagement, and Peacebuilding, 

Washington, DC, World Bank, 2006, p 2, website 

http,//siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP36_web.pdf  

Joseph J. Foy, From Civil War to Civil Society, Lessons from the IFES Democratic 

Development Programs in Deeply Divided Societies, Washington DC, International Foundation 

for Electoral Systems, 2002. Website , 

http,//www.ifes.org/sites/default/files/08_08_02_manatt_joseph_foy.pdf  
2 - Béatrice Pouligny, Civil Society and Post-Conflict Peacebuilding; Roberto Belloni, Civil 

Society in War-to-Democracy Transitions paper presented at the 47th Annual Convention of the 

International Studies Association, San Diego, March 24, 2006, p 7. Wesite , 

http,//journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0967010605060448  
3 - Paffenholz and Spurk, Civil Society, Civil Engagement, op, cite, p3. 
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وال سیما في قضایا مثل انتهاكات حقوق (باإلضافة إلى ذلك، تقوم بأنشطة الرصد والضغط 

تجاه مواطنیها، ویقدم بعض الضوابط والتوازنات  ، فتدفع الدولة للوفاء بالتزاماتها)اإلنسان أو الفساد

  )1( .الضروریة على تجاوزات الحكومة

وتساهم منظمات المجتمع المدني في توفیر قنوات بین الدولة والمواطنین، وٕانتاج المعلومات 

 واألفكار، وتعزیز القیم الدیمقراطیة، وتشجیع النقاش المفتوح، ودفع التغییر االجتماعي واالقتصادي

منظمات –كثیرا ما ینظر إلیهم "، Poulignyووفقا لبولیني . والسیاسي، وبناء رأس المال االجتماعي

على أنهم یحملون أفضل اآلمال في موازنة ثوریة حقیقیة مع سماسرة السلطة  - المجتمع المدني

قتصادیین وأمراء الحرب الذین یمیلون إلى الغلبة في الدول الضعیفة أو الفاشلة التي والمستغلین اال

 .)2("تعاني من النزاعات، بل وربما یستولون على العملیات االنتخابیة

ویعمل المجتمع المدني على تعزیز المشاركة الواسعة ودعم القدرات المحلیة، التي تشكل عوامل 

 .)3(لیات بناء السلمرئیسیة في استدامة ونجاح عم

تنفیذ المشاریع : وفي هذا الصدد، تضطلع منظمات المجتمع المدني بوظیفتین رئیسیتین هما

وكالء للدعوة إلدراج قضایا هامة في جدول العمل كالمیدانیة، لضمان الملكیة المحلیة واالستدامة، و 

لبا ما یتم الجمع بین هذه المهام ، وغا)4(في الممارسة العملیة عمال بناء السلم، التي یمكن أن تنسىأ

واآلن، فإن منظمات المجتمع المدني منخرطة في كل جانب ". في أعمال منظمات المجتمع المدني 

  .في الدول الخارجة من النزاعات من جوانب أي عملیة لبناء السلم

لحكم الصالح وللمجتمع المدني القدرة على تأدیة عدد من المهام الرئیسیة في خدمة الدیمقراطیة وا

 عملیةلمجتمع المدني أحد أركان أي ا یعتبرفعلى سبیل المثال،  ،في سیناریوهات بناء السلم

وقد یندمج المجتمع المدني . ، وبالتالي فهو مؤسسة أساسیة في استعادة الدیمقراطیة وتوطیدهاةدیمقراطی

یقدم تحالیل للسلطة وعالوة على ذلك، یمكن له أن . أیضا في آلیات الحكم المحلي التشاركیة

كما یعزز االنتخابات، وهي دعامة  ،تحسین الحكم أجلالسیاسیة، وأن یضغط نیابة عن المواطنین من 

أخرى من نظم الدیمقراطیة، من خالل توفیر توعیة الناخبین وتشجیع اإلقبال والمشاركة في العملیات 

ال تعكس دائما إمكانیات أو واقع  في حین أن هذه هي الوظائف المثلى للمجتمع المدني. ذات الصلة

 .كل ظرف من الظروف

                                                 
1 - Pouligny, op, cit. 
2 - Pouligny, op, cite, p 496. 
3 - Conflict Transformation Working Group CTWG, Building Peace from the Ground Up, A Call 

to the UN for Stronger Collaboration with Civil Society, New York, CTWG, 2002, p 

23.website , https,//www.rfpuk.org/wp-content/uploads/2015/03/rpt-building-peace.pdf  
4 - Paffenholz and Spurk, Civil Society, Civil Engagement, op, cit, p 34. 
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وتعزى شعبیة المجتمع المدني الحالیة في مشاریع إرساء الدیمقراطیة وبناء السلم إلى حد كبیر إلى 

وكما یقول . إرث النزاعات الدیمقراطیة في أوروبا الشرقیة وأمریكا الالتینیة في السبعینات والثمانینات

األفراد والجماعات التي كانت تقاتل الدیكتاتوریات في هذه «: Roberto Belloni روبرتو بیلوني 

ة صفریة، المناطق تعتبر النضال كفریق واحد ضد الدولة، حیث یواجه كل منهما اآلخر في مبارا

 . )1(»وعندما سقط جدار برلین، أصبح المجتمع المدني یكافح تقریبا مع هالة بطولیة وسحریة

المجتمع المدني والحوكمة  دور تعزیز أناألدبیات المتعلقة بإرساء الدیمقراطیة،  كما نفترض

وهو عنصرا " فؤمواطن ك"أن المجتمع المدني هو المفتاح لتكوین و . الدیمقراطیة یسیران جنبا إلى جنب

 . ضروریا من عناصر االستدامة الدیمقراطیة

وفي سیاقات ما بعد النزاع، من الالئق أن تحاول مؤسسات الحكم المحلي االعتماد على نماذج 

حكم أكثر تشاركیة ودیمقراطیة من خالل الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، التي یمكن أن تعتمد 

وغالبا ما تشكل المشاریع . لقرارات على مستوى المجتمع المحلينهجا أكثر تشاركیة في اتخاذ ا

وفقا ) 2(اإلنمائیة نفسها منظمات مجتمعیة تعمل كوسطاء بین المجتمعات ومنظمات التنمیة الخارجیة

بناء إجراءات تشاركیة فعالة على المستوى المحلي یوفر فرصة "فإن  ،Timothy Siskلتیموثي سیسك 

یمقراطیة وٕادارة النزاع االجتماعي على المستوى الوطني، والحكم المحلي مع استراتیجیة لبناء الد

) 3(".أرض الواقععلى مشاركة قویة من المواطنین والمشاركة الفعالة تشكل األساس لدعم الدیمقراطیة 

وبطبیعة الحال، فإن درجة تطبیق وآثار مثل هذه اآللیات تختلف اختالفا كبیرا من سیاق إلى آخر، 

  .البلد نفسداخل  ة الى أخرىطقمن منوحتى 

وتضطلع منظمات المجتمع المدني بدور رئیسي في أنشطة إعالم وتثقیف الناخبین، وال سیما في 

وتكتسي مبادرات تثقیف الناخبین أهمیة خاصة في . تشجیع المشاركة واالنتشار على نطاق أوسع

وكثیرا . ت منخفضة من اإللمام بالقراءة والكتابةأو مستویا/البلدان ذات التقالید الدیمقراطیة المحدودة و

ما تشارك في العملیات االنتخابیة من خالل مراقبة االنتخابات المحلیة غیر الحزبیة، وتعزیز شفافیة 

كما تساهم أیضا في تعزیز مدونات  ،مة في مصداقیة وشرعیة االنتخاباتالعملیة االنتخابیة، والثقة العا

                                                 
1 - Roberto Belloni, Civil Society in War-to-Democracy Transitions, p 4. Website, 

http,//citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/8/9/9/pages98992/p98992

-1.php  
ثالث دراسات , إشراك منظمات المجتمع المدني في الدول المتضررة والهشةإدارة التنمیة االجتماعیة التابعة للبنك الدولي، _ 2

 .147، ص 2005، واشنطن، حالة إفریقیة قطریة
3 -Sisk, Democracy at the Local Level, op, cit, p147. 
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وٕاجراء جداول تصویت موازیة، واستضافة اجتماعات عامة أو مناقشات،  قواعد السلوك للمرشحین،

  .)1(واقتراح اإلصالحات االنتخابیة والتعلیق علیها

باعتباره دعامة للدیمقراطیة  األطروحةالعنصر من لهذا وعلى الرغم من أن التركیز الرئیسي 

أخرى  أدوارا حیویة في مجاالتوالحكم الصالح، فمن المهم التأكید على أن هذا القطاع یؤدي أیضا 

ففي إطار االنعاش االقتصادي، تدعم منظمات المجتمع المدني عملیات الحد من الفقر، . لبناء السلم

واستدامة الموارد الطبیعیة، وتیسیر تقدیم لرشادة المالیة لوالدعوة وتعزیز العمالة، والمشاركة في 

كما یساهم المجتمع المدني في عملیات العالج . الخدمات وٕاعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي

. النفسي واالجتماعي، مثل التعامل مع الصدمة وذاكرة العنف، وٕاعادة اإلدماج والمصالحة في المجتمع

وعالوة على ذلك، فإن المجتمع المدني یعمل على ترسیخ دینامیة العدالة وسیادة القانون من خالل 

في مجال العدالة البدیلة والتقلیدیة، وتفعیل آلیات العدالة  دعم قضایا حقوق اإلنسان، والمساعدة

 . االنتقالیة

تشارك  :في مرحلة ما بعد النزاع دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة االقتصادیة: ثانیا

منظمات المجتمع المدني في تخطیط وتنفیذ إعادة اإلعمار بصورة متزایدة كما تساهم في التعافي 

  .انتهاء النزاع االقتصادي بعد

وتسهم كذلك في مناقشة ورقات استراتیجیة الحد من الفقر التي تشكل اإلطار االقتصادي لمعظم 

هذه االستراتیجیات من المفترض أن تكون معدة من طرف الدولة وتطور . حاالت ما بعد النزاع

داد وتنفیذ خطط بمشاركة واسعة من المجتمع المدني، أضف إلى ذلك أنها تشارك في إعو بشفافیة 

وتقدم الدعم الذي یهدف إلى تحسین األداء االقتصادي  )2(.لتعزیز العمالة، وخاصة توظیف الشباب

ومراقبة سیاسات التمویل العام  ،اد من خالل أنشطة الرصد والتأییدوالسیاسي ومكافحة الجریمة والفس

  .)3( لضمان الشفافیة والمساءلة

                                                 
1 -Bill Cooke and Uma Kothari, ed, Participation, The New Tyranny?, London, Zed Books, 

2001 website , http,//www.yemenwater.org/wp-content/uploads/2013/04/Summary-Tyranny-of-

Participation.pdf  
وضع االلتزام في , استعراض خطط العمل الوطنیة بشأن عمالة الشبابإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة،  - 2

  .23-22، ص ص 2007األمم المتحدة، , نیویورك العمل،
3 - Vivek Ramkumar and Warren Krafchik, The Role of Civil Society Organizations in Auditing 

and Public Finance Washington, DC, International Budget Project, 2005 website , 

https,//www.un-ngls.org/orf/cso/cso10/Ramkumar.pdf  
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عملیة عودة الالجئین والمشردین داخلیا بعد الحرب، فضال  كما تدعم منظمات المجتمع المدني

ویشمل ذلك إعادة بناء الهیاكل األساسیة، وتقدیم الخدمات  ،إعادة إدماج المقاتلین السابقین عن

   )1(.المجتمعیة، وٕایجاد الفرص االقتصادیة

كما ترعى  :زاعدور منظمات المجتمع المدني في التنمیة االجتماعیة في مرحلة مابعد الن: ثالثا

منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامیة إلى إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلیة وفیما 

یقول . بینها، وكذلك إعادة تأسیس العالقة بین الدولة والمجتمع وٕاعادة التفاوض على عقد اجتماعي

من هذا المنظور، فإن هدف تعزیز المجتمعات المدنیة المحلیة هو «:  Roberto Belloni يبولین

مسألة توسیع نطاق المحاورین الذین یجب على األطراف الخارجیة التفاعل معهم للمساعدة في إعادة 

تي یمكن أن یكون علیها هذا المجتمع في الواقع واعادة بنائها، بناء مجتمع جدید وفهم أفضل لألسس ال

 . )2(»وتحویل المزید من النزاعات سلمیا

وهكذا، فإن الفضائل المدنیة مثل التسامح والقبول والصدق والثقة تدمج في شخصیة األفراد 

ي اآللیات والتي یعتقد أن المشاركة المدنیة فیها تبني الثقة ف. المدنیین من خالل الجمعیات

في وقت الحق، رأس المال  Robert Putnam الدیمقراطیة، أو كما وصفها روبرت بوتنام

 . )3(االجتماعي

حیث تقوم بتقدیم الخدمات على المستوى المحلي وتوفیر المعلومات للجمهور وتوضیح المصالح 

رص لمشاركة المواطنین في المجتمع والدعوة إلى تلبیة االحتیاجات واإلصالحات االجتماعیة وٕاتاحة الف

 . )4(والتشاور معهم وتقدیم الخدمات الفنیة مثل جمع البیانات عن المشاكل االجتماعیة

وتكون عادة منظمات المجتمع المدني هي أول من یلبي احتیاجات أفراد المجتمع في أعقاب 

ستوى المجتمع وهي توفر خدمات لألبعاد المختلفة لعملیة العالج النفسي االجتماعي على م. العنف

                                                 
1 - Elizabeth Ferris. The Role of Civil Society in Ending Displacement and Peacebuilding, 

New York, United Nations Peacebuilding Commission, website , 

http,//www.ceipaz.org/images/contenido/Role%20of%20NGOs%20and%20civil%20society%20in

%20peacebuilding.pdf  
2 - Idem.  
3 - Janine Aron, Building Institutions in Post-Conflict African Economies, Journal of 

International Development N°15 2003, p 476. Website , 

http,//onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jid.997/full  
4 - Timothy Sisk, ed. Democracy at the Local Level, The International IDEA Handbook on 

Participation, Representation, Conflict Management, and Governance, Stockholm, 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2001, pp 23- 30. Website, 

https,//tavaana.org/sites/default/files/DLL_full_book.pdf  
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التعامل مع الصدمات  :إن دورهم مهم بشكل خاص في ثالثة عناصر من هذه العملیات. المحلي

 .دعم إعادة إدماج ، و ذكریات العنف ، النفسیة 

وأخیرا تقوم منظمات المجتمع المدني بإنشاء أو مساعدة نظم عدالة تقلیدیة وغیر رسمیة بدیلة، 

تكتسي هذه النظم . شبه قانونیة، واللجان األمنیة النزاعات، وآلیاتمثل اآللیات غیر الرسمیة لتسویة 

العدل أو عدد مرتكبي هذه الجرائم عالیة أهمیة خاصة عندما یتعذر على النظام القضائي للدولة إقامة 

فتقوم منظمات المجتمع المدني . بحیث یكون من المستحیل لوجستیا محاكمة كل فرد بشكل كبیر

ة العدالة التقلیدیة وغیر الرسمیة على المسائل اإلجرائیة أو الموضوعیة، أو بتدریب موظفي أنظم

كما أنها ترصد أنشطة النظم . بهم كمساعدین قانونیین لتقدیم المشورة أو تمثیل أطراف النزاعیتدر 

غیر الحكومیة، وتقدم تقاریر عن انتهاكات حقوق اإلنسان والتمییز ضد النساء والفئات  القضائیة

 )1(.في نظم العدالة البدیلةة، وتساعد على ضمان تحقیق نتائج أكثر إنصافا المهمش

 

  : تنمیة اإلعالم واالتصال: المطلب الخامس

بكرا باالنتشار المحتمل توفر وسائط اإلعالم الموثوقة التي یمكن أن تعبر عن نفسها بحریة إنذارا م

وأثناء عملیة بناء السلم، فإنها . وتعبئتها وتساعد أیضا في تنبیه المجتمع إلى أزمة معینة ،للنزاعات

 .تخدم أغراضا متعددة وهي مكمل هام لكل البرامج في مختلف القطاعات

 ،الم والصحفیین هم ضحایا النزاعاتإن وسائل اإلع: دور وسائل اإلعالم في بیئات النزاع: أوال

عتداءات على الصحفیین فقد كانت الرقابة واإلشراف الحكومي على وسائط اإلعالم، فضال عن اال

، كما تم استخدام وسائل )2(سعیا لتحقیق هذا الهدف، سمة من سمات العدید من النزاعات الحدیثة

 .اإلعالم كوسیلة للدعایة وخطاب الكراهیة، ودعوة السكان الى حمل السالح ضد مدنیین آخرین

الستبدادیة والنزاعات على نطاق واسع دور وسائل اإلعالم في الحركات ا وقد تناول المتخصصون

قدرة "، فإن )Tim Allen and Nicole Stremlau(ووفقا لما ذكره تیم ألین ونیكول ستریمالو. العنیفة

                                                 
1 - Department for International Development DFID, Non-State Justice and Security Systems, 

A Guidance Note, London, DFID, 2004; Ewa Wojkowska, Doing Justice, How Informal Justice 

Systems Can Contribute, Oslo, United Nations Development Programme Oslo Governance 

Centre, 2006, 34, 42. Website , 

http,//www.eldis.org/vfile/upload/1/document/1201/UNDP%20DoingJusticeEwaWojkowska13030

7.pdf  
2 - Department for International Development DFID, Working with the Media in Conflict and 

Other Emergencies, London, DFID, 2000, p 10. Website; 

https,//www.adelaide.edu.au/accru/pubs/DFID_media_&_conflict.pdf  
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وسائط اإلعالم على إشعال الكراهیة وتعزیز العنف كانت موثقة توثیقا جیدا في الدراسات منذ دور 

 "  )1(كبة فى رواندا ویوغوسالفیا السابقةاإلذاعة في حمالت الدعایة النازیة إلى غایة الجرائم المرت

ومن األمثلة الصارخة على ذلك استخدام وسائل اإلعالم ألغراض دعائیة من قبل الحزب النازي 

، رئیس وحدة Joseph Goebbelsحیث اعتمد جوزیف غوبلز . في الحرب العالمیة الثانیة في ألمانیا

یك رسائل الدعایة، وذلك باستخدام كل من صناعة تحر  أجلالدعایة النازیة، على وسائل اإلعالم من 

وحثت هذه الصناعة على إنتاج أجهزة السلكیة بأسعار معقولة، وتركیب مكبرات . الترفیه واإلذاعة

ففي  )2(صوت في األماكن العامة، وأرسلت مراقبین لإلذاعة لمراقبة استخدام هذه األجهزة الالسلكیة،

". ملیونا  16الى  4.5ارتفع جمهور الرادیو االلماني من  ،1942و  1933الفترة ما بین عامي 

وبالتالي، كثیرا ما یستشهد ألمانیا النازیة كحالة نموذجیة حیث كان یستخدم وسائل اإلعالم للدعایة 

 )3( لتأجیج أیدیولوجیة عنصریة

 وفي رواندا، أدى خطاب الكراهیة الذي نشر من خالل إذاعة والتلفزیون اللیبرالي دیس میل

وأذاع رادیو . 1994دورا حاسما في اإلبادة الجماعیة التي حدثت في عام  Mille Collinesكولینس 

 ،Tutsiإلى مهاجمة أقلیة التوتسي  Hutusمیل كولینس رسائل خاصة تدعو صراحة میلیشیات هوتو 

المحكمة  لقد كان دور وسائط اإلعالم في هذه القضیة صریحا جدا ألن. )4(فضال عن المعتدلین الهوتو

 . )5(، بمن فیهم الصحفیون والموسیقیونالجمیعالجنائیة الدولیة لرواندا قامت بمحاكمة 

وبالمثل، كانت حروب البلقان تعاني من الدعایة التي تنقل عبر وسائط اإلعالم، ففي صربیا في 

  أواخر 

                                                 
1 - Tim Allen and Nicole Stremlau, Media Policy, Peace and State Reconstruction, London, 

Crisis States Research Centre , 2005, p2. Website , 

https,//www.researchgate.net/publication/44257378_Media_policy_peace_and_state_reconstructio

n  
2 - Hannah Arendt, The Totalitarian Movement, in The Origins of Totalitarianism, New York, 

Harcourt Brace Jovanovitch, 1968, 43-44.  
3 - Vladimir Bratic, Examining Peace-Oriented Media in Areas of Violent Conflict, 

International Communication Gazette forthcoming, p6. Website , 

http,//www.sfcg.org/Documents/DME/bratic_peace_oriented_media.pdf  
4 - Allen and Stremlau, Media Policy, Peace and State Reconstruction, Ibid 6.. 

  الموقع . لمحة عن المحكمة, 1المتحدة الجنائیة الدولیة لرواندا، مركز القضایا؛، صحیفة الوقائع رقم  محكمة األمم -5 

http,//legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_a.pdf   
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عالمیة ونشر بقمع المعارضة اإل Slobodan Miloševicالثمانینیات، قام سلوبودان میلوسیفیتش 

فكان دور وسائط " )1(إبادة جماعیة جدیدة" ، محذرا من أن الجیل الجدید من الصرب یواجه"دعایته

بدال  اإلعالم في یوغوسالفیا السابقة هو تعزیز الهویات العرقیة والخوف بین الطوائف على أسس إثنیة،

سنة تدعمها نشاطات كل رصاصة في البو "حیث الحظ البعض ان  ،من الدعوة صراحة إلى العنف

 .)2("اعالمیة

فظ السلم في لعبت وسائل اإلعالم أیضا دورا هاما في الدعایة ضد قوة األمم المتحدة لح

التضلیل الذي نظمته مختلف األطراف وحمالت لتدمیر ضحیة وكانت البعثة ، یوغوسالفیا السابقة

النادرة المرتبطة " المستقلة" في البوسنة والهرسك، خالل الحرب، حتى أجهزة الصحافة. مصداقیتها

، وخاصة من حزب العمل "تحت السیطرة"تعمل جزئیا ) وخاصة في سراییفو(بمجموعات من المثقفین 

الذي استخدمهم النتقاد المؤسسات ) Stranka Demokratske Akcije، or SDA(الدیمقراطي 

 .)3(الدولیة واألمم المتحدة ألغراض محددة

" لینا هولغوین"و " غوردون آدم"حیث تشیر  ،إلى زیادة هذا التأثیرقد أدت الثورة الرقمیة ل

Gordon Adam and Lina Holguin  إدارة المعلومات أصبحت جزءا رئیسیا في "إلى أن

 . )4(التي تتالعب بالوسائل اإلعالمیة للحصول على میزة تكتیكیة على العدو" استراتیجیة الحرب

في هذا االطار یمكن لوسائل األن تقوم بما  :)5(ات بناء السلمدور وسائل اإلعالم في عملی: ثانیا

 :یلي

خیارات  على اتخاد لمواطنینتساعد اتساعد وسائط اإلعالم على نشر المعلومات وتمثیل آراء متنوعة  - 

 مستنیرة وتمكینهم من المشاركة في الحیاة العامة؛

                                                 
1 - Ahmed Buric, The Media War and Peace in Bosnia, in Regional Media in Conflict, Case 

Studies in Local War Reporting, ed. Alan Davis London, Institute for War and Peace Reporting, 

2001, 64. 
منظمة غیر حكومیة تشارك في حملة دولیة من أجل حریة التعبیر، تستمد اسمها من المادة  19تقریر نشرته منظمة المادة  - 2

  .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 19
3 - Marjan Malesic, International Peacekeeping, An Object of Propaganda in Former 

Yugoslavia, International Peacekeeping, N° 3, 1998, pp 82-102. Website , 

http,//www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a274108.pdf  
4 - Gordon Adam and Lina Holguin, The Medias Role in Peacebuilding, Asset or Liability? 

paper presented at the Our Media 3Conference, Barranquilla, Colombia, 2003. Website , 

http,//imediaassociates.org/app/uploads/2013/11/the-medias-role-in-peace-building.pdf  

، 2004مم المتحدة، نیویورك، األ الوصول إلى المعلومات، الحكم في حاالت ما بعد الصراع،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -5 

 . 7ص



 

150 
 

  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 

جهات الفاعلة األخرى في عملیة بناء وتتولى وسائط اإلعالم توجیه القادة والمسؤولین، فضال عن ال - 

 .السلم

حقوق اإلنسان وأداء الجهات الفاعلة األخرى في انتهاكات وجود وسائط اإلعالم أمر أساسي في رصد  - 

 . المجتمع المدني

 .كما أن التغطیة اإلعالمیة ضروریة خالل فترة االنتخابات - 

هو بالتالي داعم حیوي فات بناء السلم، و یساعد اإلعالم على زیادة الوعي بشأن األبعاد األخرى لعملی - 

 في مختلف القطاعات واألنشطة؛ة للعدید من عناصره البناء

 .یمكن لوسائط اإلعالم أن تسهم في الجهود الرامیة إلى تغییر المواقف لدى عامة الجمهور - 

یا تكنولوج(تساعد وسائل اإلعالم في تعزیز دور التكنولوجیات الجدیدة في عملیات بناء السلم  - 

 )اإلعالم والحوار والمشاركة العامة.(بناء السلم أجلالمعلومات واالتصاالت من 

حیث أنه  ،األصوات وبالتالي یعرب عنها علنایسمح قطاع االعالم التعددي بالتعبیر عن جمیع اآلراء و  - 

عادة، في بیئة النزاع، تمیل وجهات النظر المتطرفة إلى الهیمنة، والمعلومات الموثوقة یصعب 

 . لوصول إلیهاا

وخالل عملیة بناء السلم، یمكن لوسائل اإلعالم الشفافة أن تصبح مصدرا موثوقا للمعلومات ویمكن أن  - 

فاالتصاالت الحرة . تدعم التعبیر عن وجهات النظر المتنافسة، وبالتالي تصبح قناة سلمیة للحوار العام

 .والمفتوحة تساعد على منع التالعب السكان

التواصل والشفافیة مهم فعال في كل مرحلة من مراحل عملیات السالم، بما في  وهذا المستوى من

وكثیرا ما یتردد الوسطاء وسماسرة السلطة في التواصل خالل ). صنع السالم(ذلك مرحلة التفاوض 

ضمان تدفق حر للمعلومات الدقیقة والبناءة في هذه المرحلة یمكن أن یساعد على "المفاوضات، ولكن 

 . )1("اقات مستدامة ومنع القادة من التالعب بهذه المفاوضات لتأمین سلطتهم وموقفهمضمان اتف

 أجلففي أثناء مرحلة بناء السلم، تعد وسائط اإلعالم أداة أكثر أهمیة لصانعي السیاسات من 

وهذا ینطبق أیضا على جمیع بناة السلم، المحلیین واألجانب على حد . رسالتهمل على الدعم الحصول

جاریة، وتثقیف المواطنین، وتحسین الء، ألنها تحتاج إلى إعالم الجمهور حول ما هي األنشطة سوا

لیس فقط من ،وبالتالي یستفید المواطنون من وسائل اإلعالم  ،مشاركة الشعبیة في الحیاة العامةال

هذا . نقاشولكن أیضا لشرح المفاوضات المعقدة والقضایا العامة المطروحة لل، المعلومات األساسیة 

                                                 
1 - Friedrich-Ebert-Stiftung FES, The Media in Conflicts, Accomplices or Mediators? Paper 

presented at the FES International Conference, Berlin, Germany, May, 2000, p 33. 
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 ،وبناء ثقة السكان في عملیة السلمالنوع من االتصال هو أیضا أحد أكثر األدوات فعالیة في كسب 

 .)1( فهو یساعد الناس في الشعور بخطط اإلصالح

كما یمكن لوسائل االعالم المستقلة والحیویة والمتاحة على نطاق واسع أن تعمل بوصفها جهة 

وأن تكون أحد جوانب . لتغذیة الراجعة للجمهور بشأن القضایا المحلیةرقابیة تابعة لطرف ثالث توفر ا

دابیر عموما لزیادة تلك وفي عملیات بناء السلم، تنفذ الت ،لمالیة وممارسات الحوكمة الرشیدةالمساءلة ا

  .المساءلة

یتعلق بانتهاكات حقوق وهناك بعد محدد ألعمال الرصد التي تضطلع بها وسائط اإلعالم فیما 

فوسائل اإلعالم شریك رئیسي لمنظمات حقوق اإلنسان، على الرغم من أنها قد تكون في  ،إلنسانا

ولهذا السبب من المهم . بعض األحیان على خالف مع بعضها البعض ألنها ال تملك نفس األسالیب

تي جدا تدریب الصحفیین على هذه القضایا المحددة، حتى یتمكنوا من فهم األساس المنطقي للطرق ال

وبصورة أعم، تعتبر وسائل . حقوق اإلنسان ویأخذوها في االعتبار عند اإلبالغ ایستخدمها ممارسو 

وهي ، )التي تشكل جزءا منها(اإلعالم شریكا رئیسیا للجهات الفاعلة األخرى في المجتمع المدني 

  .)2(تعطي منظمات المجتمع المدني الوسائل لمراقبة ما یجري

فهي  ،صرا هاما كذلك في إدارة االنتخابات السلمیة في البیئات الهشةوتشكل وسائط اإلعالم عن

 Yll Bajraktari andووفقا ل ییل باجراكتاري وٕامیلي هسو . توفر للناخبین الوصول إلى المعلومات

Emily Hsu ،" ،لكي یتخذ المواطنون قرارات مستنیرة في االنتخابات، یجب أن یكون هناك إعالم حر

ن وسائل اإلعالم أكثر من مجانیة، ویجب أن تكون موثوقة، ویجب أن تتاح لها ولكن یجب أن تكو 

فالحمالت اإلعالمیة المنظمة خالل الفترات االنتخابیة تساعد . )3("الفرصة لتشكیل آراء مستقلة ومتنوعة

تضمن أن المواطنین یعرفون "في إعالم المواطنین حول ما یمكن توقعه خالل االنتخابات، ویمكن أن 

قوقهم ومسؤولیاتهم وكذلك حقوق ومسؤولیات المرشحین واألحزاب السیاسیة، والهیئات الحكومیة، ح

وتساعد الصحافة الحرة أیضا في إبراز القضایا التي تتطلب اهتماما حكومیا  )4("والمنظمات األخرى

                                                 
1 - Vladimir Bratic and Lisa Schirch, Why and When to Use the Media for Conflict Prevention 

and Peacebuilding, The Hague, Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, 2007, p 

12 -10, website , https,//www.sfcg.org/articles/media_for_conflict_prevention.pdf  
2 - Yll Bajraktari and Emily Hsu, Developing Media in Stabilization and Reconstruction 

Operations. Website , https,//permanent.access.gpo.gov/lps87963/srs7.pdf  
3 - Idem.  
4 - Shanthi Kalathil. With John Langlois and Adam Kaplan, Towards a New Model. Media and 

Communication in Post-Conflict and Fragile States, Innovative. Solutions, 2008, p23. 

Website , 

http,//siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/CommGAPNewModelWeb.pdf  
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نتخابیة، تساعد وفي أثناء العملیة اال )1(.وتسمح بالتمحیص العام للرؤى السیاسیة المتنافسة للمرشحین

وسائط اإلعالم في اإلبالغ عن المشاكل واالنتهاك المحتمل للقواعد، واإلعالن عن حاالت الغش 

 .والعنف

وفي مجال االنعاش االقتصادي، تعتمد عودة الالجئین وٕاعادة إدماجهم إلى حد كبیر على 

سیعاد إدماج السكان  المعلومات التي تنشر بین هؤالء السكان، فضال عن المجتمعات المحلیة التي

وتعتمد منظمات مثل مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین على منظمات المجتمع المدني ، فیها

یمكن لحملة إعالمیة تم إعدادها بشكل "للمساعدة في نشر معلومات أكثر موضوعیة ودقة، فوفقا لها 

 .)2( "جید أن تبني الثقة وتهیئ الظروف المواتیة للعودة

" اآلخرین"سائل اإلعالم، أن تدعم التغییر في المواقف، وأن تساعد في تغییر تصورات ویمكن لو 

ى تحول في عملیة من شأنها أن تؤدي في الواقع إل ،المصالحة بین الجماعات المنقسمة وتسهیل

صحافة "حیث صاغ یوهان غالتونغ مصطلح  ،قیام بدور استباقي في بناء السلموكذلك ال، النزاع

 )3(".السلم

 :)4( كما یمكن لوسائل اإلعالم لعب دور في بناء السلم المحتمل

 .وتساعد على تقلیل مستوى الشائعات في المجتمع" العدو"مكافحة المفاهیم الخاطئة من  - 

 .بناء الثقة بین األطراف المتحاربة، وبناء توافق في اآلراء - 

 .طفيتسهیل التواصل بین األطراف المتصارعة وتوفیر منفذ للتعبیر العا - 

 .تحلیل النزاع والتثقیف حول عملیة حل النزاعات - 

 .اقتراح خیارات وحلول للنزاع والتأثیر على توازن القوى في النزاع - 

 یز الحوار من خالل الفیدیوتعز  - 

                                                 
1 - Kenneth Roth, Testimony on the United States and the Promotion of Human Rights and 

Democracy presented before the United States House Foreign Affairs Committee, 

Subcommittee on International Organizations, Human Rights, and Oversight, 22 May 2008. 

Website , https,//www.hrw.org/news/2008/05/21/testimony-united-states-and-promotion-

human-rights-and-democracy  
، دلیل العودة إلى الوطن وأنشطة إعادة اإلدماج، UNHCR مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین - 2

  .14، ص 2004جنیف،
3 - ratic and Schirch, Why and When to Use the Media, Ibid, 14. 

   23ص  2000، لندن، العمل مع وسائل اإلعالم في النزاعات وحاالت الطوارئ األخرىوزارة التنمیة الدولیة،  -4 

 دراسة عالمیة حول ، منع النزاع وتحویل العدالة وضمان السالمللتفصیل أكثر یمكن االطالع على، هیئة األمم المتحدة للمرأة، 

  ,، الموقع1325المتحدة رقم تنفیذ قرار مجلس األمن التابع لألمم 

http,//wps.unwomen.org/pdf/ar/GlobalStudy_AR_Web.pdf 
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وفي السنوات األخیرة، أدى انفجار التكنولوجیا الرقمیة إلى جانب وصالت األلیاف البصریة 

ویمكن أن تكون قوة االتصاالت العالمیة ذات فائدة . غیر مسبوقةوالساتل إلى الحصول على معلومات 

كبیرة لبناء السلم، وٕان لم یكن كل الناس یستفیدون بنفس القدر، وهناك حجة قویة مفادها أن أشد الناس 

ونتیجة لذلك، اتخذت مبادرات مختلفة ". ال تصل"فقرا یتعرضون لمزید من التهمیش ألن المعلومات 

إن أنشطة تكنولوجیا المعلومات . تخدام هذه التكنولوجیات دعما لبناء السلملضمان زیادة اس

مهمة على نطاق واسع جدا في الوقت الحالي فیما یتعلق بالنزاع  بناء السلم أجلواالتصاالت من 

اإلغاثة اإلنسانیة والمساعدة في حاالت  المسلح، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وٕادارتها، وعملیات

 . )1(، وبناء السلم والتعمیر بعد انتهاء النزاعالكوارث

وقد وفرت شبكة اإلنترنت أیضا طائفة من وسائط اإلعالم التي استخدمت على نحو متزاید في 

كما . سیاقات بناء السلم، وتحسین نشر المعلومات وتعزیز القدرة على إقامة الشبكات وتبادل المعارف

تبدأ "الل وسائل اإلعالم التي ینشئها المستخدمون والتي من خ" صحافة المواطن"حدث نمو هائل في 

بإنتاج أكثر استقاللیة وذات طابع فردي من المدونات والرسائل النصیة وغیرها، ولكنها تأخذ قوتها من 

  )2(".قدرات الشبكات االجتماعیة لهذه التكنولوجیات الجدیدة

  : المستدامة التنمیة االقتصادیة: الثاني المبحث

اقتصادات المجتمعات التي تعاني من النزاعات  تصبحوات أو حتى عقود من الحرب، بعد سن

حاجة ماسة إلى اإلصالح، إن لم  فتكون فيهیاكلها المؤسسیة والمادیة،  وتتضررضعیفة على الدوام، 

مما یزید من تعقید بیئة ما بعد النزاع احتمال أن الدولة ضعیفة و . )3(تم تدمیرها في األساسكن قد ی

للغایة، وتفتقر إلى التنظیم والقدرات، ولیست لدیها األموال الالزمة إلنشاء أنشطة االنعاش دون 

وكثیرا ما ترث حكومات ما بعد األزمات عجزا كبیرا في المیزانیة، وقاعدة ضریبیة . )4(مساعدة دولیة

 . منخفضة، تشكل تحدیات لإلنعاش االقتصادي المبكر وٕاعادة بناء الدولة بشكل عام

نهایة النزاع الظاهرة وانعدام األمن والعنف "وكما یؤكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على أن 

) مثل الكهرباء والمیاه والغاز(یعرقالن إطالق جهود إعادة اإلعمار واستئناف الخدمات األساسیة 

                                                 
1 -Daniel Stauffacher, William Drake, Paul Currion, and Julia Steinberger, Information and 

Communication Technology for Peace, The Role of ICT in Preventing, Responding to and 

Recovering from Conflict, United Nations ICT Task Force Series 11 November 2005, 6. 

Website , http,//www.iapad.org/wp-content/uploads/2016/01/Stauffacher.pdf  
2 - Sheldon Himelfarb and Megan Chabalowski, Media, Conflict Prevention and 

Peacebuilding, Mapping the Edges, Washington, DC, United States Institute of Peace, 2008. 

Website , http,//www.tdrp.net/PDFs/Social%20Media%20&%20Peacebuilding.pdf  
3 - Kumar, Rebuilding Societies after Civil War, 25. 
4 - Ohiorhenuan and Kumar, op cit, p4. 
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ص وٕانشاء سلطة حكومیة وخدمات إداریة على المستوى المحلي، فضال عن االستثمار الخا

لهذا السبب، ال یزال اإلنفاق العسكري في كثیر من األحیان مرتفعا،والذي یمكن أن یقوض . )1("والدولي

نظاما مشوها وبیئة معوقة "كما أن النزاع العنیف یمكن أن یترك وراءه . جهود االنعاش االقتصادي

 ". لالستثمار

حالة فریدة من نوعها، ولكل ومن الجدیر بالمالحظة أن كل حالة من حاالت ما بعد النزاع هي 

ولهذه األسباب، فإن االفتراضات االقتصادیة . بیئة مواطن ضعف خاصة بها مرتبطة بتاریخ النزاع

 .التقلیدیة المتعلقة بالسلوك االقتصادي ال تسهل تطبیقها بسهولة في مثل هذه السیاقات

لجمیع الدول المتضررة  وعلى وجه الخصوص، فإن التكالیف االقتصادیة لیست هي نفسها بالنسبة

، الى ان تكالیف الحرب تبدو 1997واشار جیلز كاربونیر، الذى اشار في استطالع عام . من النزاع

اكثر حدة فى حاالت النزاعات المنتشرة جغرافیا حیث تفقد الحكومة قدرتها على تحصیل الضرائب 

من الحفاظ على " ل شبه الحكومیةالهیاك"وفي الحاالت التي تمكنت فیها . وتقدیم الخدمات االساسیة

وباإلضافة إلى ذلك، . الوظائف األساسیة، من المرجح أن تكون هذه التكالیف محدودة بدرجة أكبر

تمیل الحروب الدولیة إلى أن تكون لها آثار ضارة أقل من النزاعات الداخلیة ألن الدولة تسعى عادة 

) 2(.میع أنحاء البلد كجزء من جهودها الحربیةإلى الحفاظ على الخدمات االجتماعیة األساسیة في ج

ومن الواضح أن األنواع المختلفة للتكالیف االقتصادیة في مختلف أوضاع ما بعد النزاع لها آثار على 

 . نوع االنعاش االقتصادي الذي ینبغي أن یتشكل

دیمیون وباختصار، وبالنظر إلى التحدیات والخصوصیات في أوضاع ما بعد النزاع، یشیر األكا

والممارسون إلى ضرورة إعادة النظر في استراتیجیات االنعاش االقتصادي في بیئات ما بعد النزاع في 

 . محاولة لضمان أال تقوض بناء السلم

إن االنعاش االقتصادي هو : والحوكمة االقتصادیة استراتیجیات االنعاش االقتصادي: المطلب األول

حیث اعتبرت منظمة غیر حكومیة رائدة في مجال بناء السلم، وهي  .)3(القوة الدافعة الستدامة السلم

أحد العناصر الرئیسیة لبناء السلم االستراتیجي هو "، أن International Alertمنظمة اإلنذار الدولیة 

  .)4("اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي القوي والمنصف

                                                 
1 - Ibid, p5 
2 - Gilles Carbonnier, Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy, A Critical Review of 

the Literature Geneva, Interpeace, March 1998.website, 

http,//repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo,3218  

، بیان مؤتمر قیاس توطید السلم واالنعاش االقتصاديانظر، على سبیل المثال، مكتب دعم بناء السلم، األمم المتحدة، - 3  

 2002سبتمبر  10صحفي، 
4 - International Alert, Economy and Peace. Website , http,//www.international-

alert.org/ar/blog/how-peace-gets-stronger-society  
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مو یعزز الحد من الفقر، فإنه أیضا وعلى الرغم من أن الن :االقتصادیة والنزاع السیاسات: أوال

فعندما یكون التفاوت ثابتا ویحدث . في كثیر من األحیان یخلق عدم المساواة، مما یزید من الفقر

وفي الوقت نفسه، مع الحفاظ على متوسط ثابت للتوزیع، وعندما تزداد عدم  ،الفقرالنمو، ینخفض 

دول الخارجة من النزاع هو كیف نصل إلى تحقیق النمو والتحدي الذي تواجهه ال. المساواة، یزداد الفقر

دون زیادة عدم المساواة، أو تخفیض عدم المساواة دون تخفیض النمو، أو تخفیض النمو وعدم 

  )1(.المساواة على السواء، مما سیحد من الفقر

، لنزاعاتكما تعتبر السیاسة االقتصادیة دافعا للنزاع وحجر الزاویة في بناء السلم ومنع نشوب ا

یمكن لسیاسة التنمیة أن تخفف أو تزید من حدة المظالم الجماعیة، ویمكن أن تساعد في الحد "ث حی

على دور  Krishna Kumarوقد شدد كریشنا كومار ) 2(."من مخاطر النزاع المسلح أو تفاقمها

لقد اتبعت : "استقرار االقتصاد الكلي باعتباره أهم عنصر في أي مسعى إلعادة التأهیل االقتصادي

جمیع حكومات ما بعد النزاع تقریبا سیاسات اقتصادیة معیبة قبل الحروب؛ وازدادت الحالة سوءا خالل 

النزاع، مما زاد من تعقید مشاكل التخلف االقتصادي وانتشار الفقر فاالستقرار في االقتصاد الكلي 

اس للنمو االقتصادي ضروري لیس فقط لتسهیل االنعاش االقتصادي ولكن أیضا إلرساء األس

 ".  )3(المستدام

یقول مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمنع : دور اإلنعاش االقتصادي في بناء السلم: ثانیا

، وأن "االنعاش االقتصادي هو العنصر األساسي للتحول الشامل للسلم"األزمات واإلنعاش أن 

كم یجب أن تعالج في وقت واحد، حتى تكافح اإلنسانیة، وسبل العیش، وحقوق اإلنسان، وقضایا الح"

 . )4("اقتصاد یعمل بشكل جید أجلالبالد لوضع األساس من 

وتكمن التحدیات في تحدید نوع االنعاش االقتصادي الذي یسهل بناء السلم على نحو أكثر 

فهم نوع وهكذا، فباإلضافة إلى فهم نوع االقتصاد الذي تتركه الحرب، فإن الحاجة تدعو إلى . فعالیة

                                                 
1 - Ravi Kanbur, Poverty and Conflict, The Inequality Link International Peace Academy, 2007 

p22. Website , https,//www.files.ethz.ch/isn/126966/poverty_conflict_06_2007.pdf  
2 - Sakiko Fukuda-Parr, Maximillian Ashwill, Elizabeth Chiappa, and Carol Messineo, The 

Conflict-Development Nexus, A Survey of Armed Conflicts in Sub-Saharan Africa 1980-

2005, Journal of Peacebuilding and Development 4, N° 1, forthcoming, p11. Website , 

https,//www.researchgate.net/publication/233603091  
3 - Kumar, Rebuilding Societies after Civil War, op, cit, p30  
4 - Ohiorhenuan and Kumar, Sustaining Post-conflict Economic Recovery, p 15. Website, 

http,//www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/biblio-reference-0912/documents/RRD-180-

Economic_Paper_12_Dec.doc  
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االقتصاد الذي یحتمل أن یحول الهیاكل والدینامیات التي تغذي النزاع، وتعمل على الحفاظ على 

 .السلم

وكثیرا ما یكون ذلك  ،دوافع النزاع في صمیم بناء السلمویكمن التحدي في معالجة مصادر و 

فهم  - لسلم وهو اقتصاد یحافظ على ا - طلب بناء اقتصاد سلیم لهذا یت طبیعته، اقتصادیا في

المصادر االقتصادیة ودوافع الحرب والروابط بین الفقر وعدم المساواة والنزاع والسلم، فإذا كان الفقر 

الفقر یمكن أن یخلق الیأس الذي یغذي النزاع، كما یجادل برنامج األمم  - وعدم المساواة یولدان النزاع 

  )1(."ة غیر واضحةفإن الطبیعة الدقیقة للروابط السببی - المتحدة اإلنمائي 

إلى االعتراف المتزاید بأن الطرق التقلیدیة إلنهاء الحرب على مدى  اتفاقات السلموتستند أهمیة 

العقود العدیدة الماضیة قوضت استدامة اتفاقات السالم، وبالتالي تزاید االهتمام بمعالجة مصادر 

تخاذ إجراءات حاسمة الغتنام الفرص ا" شدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على ضرورة  .)2(النزاع

 . )3("التي یخلقها السلم بتوفیر األمن، وٕاعادة بناء المؤسسات، ودعم االنعاش االجتماعي واالقتصادي

. لذا یجب التركیز، منذ البدایة، على بناء القدرات الوطنیة لبدء االنعاش االقتصادي والحفاظ علیه

ي بعد انتهاء النزاع، یرفع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفي تقریره الجدید عن االنعاش االقتصاد

إلى طلیعة الجهود الالزمة لوضع استراتیجیات االنعاش االقتصادي " تمكین اإلبداع المحلي"مسألة 

فمن الصعب تصور كیف یمكن الحفاظ على السلم دون إدخال  )4(.التي من شأنها الحفاظ على السلم

 .یف یمكن أن تتم التنمیة دون سالمتحسینات على حیاة الناس وك

بدقة قضایا االنعاش االقتصادي وبناء  Gilles Carbonnierوقد حدد الباحث جیلز كاربونیر 

 :)5(وتشمل الجهود الرامیة إلى. السلم

، وتقییم )مثل نظم اإلنذار المبكر(تحلیل األسباب الجذریة للنزاع، وتصمیم استراتیجیات وقائیة مناسبة  - 

تصمیم سیاسات  أجلین السیاسة االقتصادیة والعنف السیاسي على وجه الخصوص من العالقة ب

 اقتصادیة تفضي إلى بناء السلم واالستقرار؛

                                                 
، نیویورك، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2005، تقریر التنمیة البشریة لعام ، النزاع العنیفبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.- 1

 ؛152-55، 2005
2 - Erin McCandless, Economic Aspects of Reconstruction, Recovery and Peace, in Peace, 

Conflict and Development Reader, ed. Erin McCandless and Tony Karbo, Addis Ababa, 

University for Peace, 2009.website , http,//www.upeace.org/pdf%5CREADER_webpages.pdf  

  الموقع . 17ص  2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التنمیة للجمیع، تقریر التنمیة البشریة  -3 

http,//hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf  

 .تمكین اإلبداع المحلي, منع األزمات واإلنعاش، مرحلة ما بعد النزاع االنعاش االقتصادي -4 
5- Carbonnier, Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy, op, cit. 
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فهم آثار الحرب على االقتصاد، بغیة تخفیف تكالیفه على المجتمع وتحسین احتماالت إعادة البناء في  - 

 وقت مبكر؛

تعزیز االنتقال الناجح من الحرب  أجلعد النزاع من فهم مختلف تحدیات إعادة بناء اقتصادات ما ب - 

 .إلى السلم الدائم والتنمیة المستدامة

دمج القضایا المعقدة والمتعددة األوجه التي ینطوي علیها االنتقال من الحرب إلى السلم في إطار  - 

ن أثر وفعالیة استراتیجي ومتماسك وتقییم التفاعالت بین المساعدة الخارجیة وٕاعادة اإلعمار بغیة تحسی

 . المساعدة الخارجیة

بعد انتهاء النزاع یتطلب االنعاش االقتصادي وبناء سلم دائم أن تكون للدولة القدرة على جمع الموارد 

لالضطالع بهذه المهام، یجب أن ینظر إلى الدولة على أنها شرعیة، وفي . العامة وٕادارتها بشكل سلیم

. )1(لى الدولة تخصیص الموارد وٕادارة النفقات بشكل فعالالوقت نفسه، لضمان هذه الشرعیة یجب ع

ففي حاالت ما بعد النزاع، تفتقر الحكومات في كثیر من األحیان إلى الشرعیة والموارد والقدرة على 

التصدي للتحدیات الهائلة المطروحة، والتي تتطلب موازنة وترتیب أولویات مقتضیات السلم والتنمیة 

ویزداد هذا صعوبة في السیاقات التي ال یستطیع فیها المجتمع . نساني وتسلسلهااالقتصادیة واألمن اال

وفي مثل هذه الظروف، قد تقترح ، تعلقة بالسلم والمعونة والتنمیةأو دمج البرامج الم/ الدولي تنسیق و 

  .)2(وكاالت دولیة مختلفة استراتیجیات متداخلة أو متنافسة على الحكومات الجدیدة الهشة

على الرغم من األهمیة المعترف بها للمالیة العامة  :الحوكمة االقتصادیة وبناء السلم: اثالث

والحكم االقتصادي الجید في إرساء الثقة في الدولة، إال أن هناك القلیل من البحوث حول ما یجب 

عاد التقنیة وتمیل البحوث القائمة إلى التركیز على األب. فعله في مرحلة ما بعد النزاع في هذا الجانب

، والتي تتفاعل مع قضایا المالیة )3(بدال من القضایا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تلعبها

                                                 
1 - James K. Boyce and Madalene O'Donnell, Peace and the Public Purse, An Introduction, 

in Peace and the Public Purse, Economic Policies for Postwar Statebuilding, ed. James K. 

Boyce and Madalene O'Donnell Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2007, Website ,  

، المجتمع المدني المحلي، والدولي، الحكومات الوطنیة, اآللیات المؤسسیة التي یمكنها أن تساهم في إدارة المالیة العامة هي 2 -

 األمم المتحدة، المؤسسات المالیة الدولیة، المنظمات اإلقلیمیة
3 - Center on International Cooperation CIC, Public Finance in Post-conflict Statebuilding, 

Executive Summary, New York, CIC, 2. Website , 

http,//cic.nyu.edu/sites/default/files/cic_brahimi_report.pdf  
مركز أبحاث غیر ربحي تابع لجامعة نیویورك تتمثل مهمته األساسیة في تعزیز االستجابات  هو CICمركز التعاون الدولي  * 

الدولیة بشأن مسائل تحلیل النزاعات مع التركیز على منع نشوب الصراعات والتعافي منها عن طریق المشاركة المباشرة والمنتظمة 

  .مع المؤسسات المتعددة األطراف والمجتمع الدولي

السیاسة واألمن والثاني هو العدالة والتنمیة، ویعمل على تحلیل وتولید األفكار , ه على محورین رئیسیین األول هووتركز أبحاث

وقد لعب المركز دورا مهما في احتضان عملیات كان لها تأثیر . السیاسیة والعملیة، بأسلوب العمل الجماعي بشأن المشاكل الدولیة
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العامة واإلدارة االقتصادیة وتؤثر علیها لضمان أن تسهم هذه الوظائف المركزیة للحكومة في بناء 

  .السلم

العدید من  )*(Center for International Cooperationیوضح مركز التعاون الدولي  

تمیل الدول إلى أن تكون "التحدیات التي تواجه بناء القدرات في الدول الخارجة من النزاع حیث 

ضعیفة وغیر شرعیة وغیر خاضعة للمساءلة، وتمیل المجتمعات إلى االستقطاب مع وجود نظم غیر 

قبل الوكاالت المانحة الدولیة  رسمیة منافسة، ویتم االضطالع بكثیر من اإلنفاق العام الفوري من

ر ولیس الحكومة الوطنیة، ومما یزید من حدة هذه التحدیات، في مرحلة بناء السلم، نفقات إعادة اإلعما

ونتیجة لذلك، تعاني هذه البلدان من مدیونیة شدیدة، وتفرض أعباء  ،المرتفعة، واإلیرادات المنخفضة

  .)1(مالیة كبیرة وتزداد معدالت التضخم

یمكن لخیارات السیاسة االقتصادیة في مرحلة ما بعد النزاع الحساسة أن تعطل عملیات  ثحی

ن وضع عملیات إدارة االقتصاد الكلي على المسار الصحیح بطرق تشمل سیاسة مالیة وأ. بناء السلم

 ،)2(ائمسلیمة ودعم أهداف التعمیر والحد من الفقر أمران حیویان لبناء دولة جیدة األداء وٕاحالل سلم د

حیث قد ال یتحكم االقتصادیین في قضایا : ومع ذلك، غالبا ما یكون هناك عدم تكامل بین المجالین

ینبغي تصمیم  .المقابل أیضا ال یعرف دعاة السلم اال القلیل عن االقتصاد فيو السلم واألمن، 

وفي الوقت نفسه،  ،نزاعاسیة واألمنیة بعد انتهاء السیاسات المالیة العامة مع مراعاة التحدیات السی

  )3(.ینبغي أن تعالج جهود بناء السلم األبعاد المالیة لبناء الدولة

إن المشكلة الرئیسیة في المالیة العامة والحوكمة االقتصادیة هي الفساد، وهي مسألة قد تكون 

مم من معهد األ Carlo Lopesوكما أبرز كارلو لوبیز . )4(مشكلة خاصة في أوضاع ما بعد النزاع

من فریق تنمیة القدرات التابع  Thomas Theisohnالمتحدة للتدریب والبحث وتوماس ثیسون 

یكلف الفساد العالم النامي بالیین الدوالرات كل عام، ویؤدي إلى "لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

                                                                                                                                                    

من بناء السالم في األمم المتحدة والحوار الدولي بشأن الدول الهشة إلى النهج االقلیمیة كبیر على السیاسة العالمیة، بدءا 

لمعلومات أكثر حول المركز یمكن تصفح الموقع االلكتروني له  .للتحدیات مثل النزاع في أفغانستان، والعراق وسوریا

http,//cic.nyu.edu/about 
1 - Tony Addison, From Conflict to Recovery in Africa Oxford, Oxford University Press, 2003, 

p256. 

 8، لجنة األمم المتحدة لبناء السالم، یز القدرات المالیة للدولة، الدروس المستفادة من دعم المیزانیةتعز  لجنة بناء السالم، -2 

 .2007نوفمبر 
3 - James K. Boyce and Madalene O'Donnell, Peace and the Public Purse, An Introduction, 

in Peace and the Public Purse, Economic Policies for Postwar Statebuilding, ed. James K. 

Boyce and Madalene O'Donnell Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2007, p2. 
4 - Boyce and O'Donnell, Peace and the Public Purse,op, cit, pp 9-10. 
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 ،نمیة القدراتإضعاف حقوق اإلنسان، وٕابعاد الموارد، وتدمیر البیئة وعرقلة التنمیة، بما في ذلك ت

 )1(".وكلها تؤثر بشكل غیر متناسب على الفقراء

یجب تنفیذ استراتیجیات مكافحة الفساد على مستویات متعددة إلشراك جمیع الجهات وأصحاب 

المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص، وٕاجراء إصالحات ذات توجه سوقي 

مساءلة من خالل استخدام عملیات مراجعة الحسابات والوكاالت وٕاداري في الوقت نفسه وزیادة ال

وفي سیاق بناء السلم، ینبغي تنفیذ تدابیر مكافحة الفساد ومراعاة الوضع الحالي وبیئة النزاع .)2(الرقابیة

فمن الضروري تقییم الحساسیات التاریخیة والثقافیة وفهم مواطن الضعف القائمة وبناء هیاكل الدولة ". 

 . )3("مة التي تعزز الحكم السلیم وتحد من الفقر كأساس جوهري للتغییرالداع

إن اإلصالحات ومكافحة الفساد ینبغي أن تنفذ بمشاركة كاملة من شریحة واسعة من المجتمع، 

وأن تكون مملوكة ومصممة ومدفوعة من قبل الحكومة المحلیة ومواطنیها؛ وبإمكان المجتمع الدولي 

وفي بعض األحیان، قد یكون من المالئم أیضا أن یبدأ القطاع الخاص . ملیةأن یساعد في دعم الع

  )4(.تدابیر لمكافحة الفساد، نظرا لدوره المتزاید في االنعاش االقتصادي بعد انتهاء النزاع

إن مسألة حساسیة النزاع، أو االعتبارات المتعلقة بالنزاعات والسلم في تخطیط البرامج والسیاسات 

وٕاذ یالحظ . رصدها وتقییمها، لها أهمیة كبیرة في مسائل المالیة العامة واإلدارة االقتصادیةوتنفیذها و 

أن الموارد كثیرا ما تكون محدودة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، فإن الموارد الثمینة تحتاج إلى إنفاقها 

 .مة لمعالجة األسباب الهیكلیة للحرب، ودعم التنمیةیبطریقة مسؤولة وحك

. ي بیئة ما بعد النزاع، یعتبر وضع السیاسات االقتصادیة وتحدید أولویات المیزانیة أمر صعبف

تتصارع مع المطالب المتنافسة لمتطلبات تثبیت االستقرار "حیث أن السلطات المحلیة یجب علیها أن 

                                                 
1 -Carlos Lopes and Thomas Theisohn, Ownership, Leadership and Transformation, Can We 

Do Better for Capacity Development?, New York, United Nations Development Programme and 

Earthscan Publishers Ltd., 2003, p 116. website , 

http,//www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-

development/drivers-of-change/leadership/ownership-leadership-and-transformation-executive-

summary/Ownership-Leadership-Transformation-Can-We-Do-

Better_executive%20summary_.pdf. 
2 -Dye and Stapenhurst, Pillars of Integrity, op, cit 3. 
3 -Lopes and Theisohn, Ownership, Leadership, op, cit, p 117. 
4 -Ibid, 119. 
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نفاق یتطلب تخفیضات جذریة في اإل) االستقرار االقتصادي(في حین أن . االقتصادي وبناء السلم

 .)1( "الحكومي، بالمقابل زیادة اإلنفاق العام لمواجهة مع المتطلبات الملحة لجدول أعمال السلم

منها تحسین كفاءة  ،متنوعة من العوامل تساعد على ذلكولتحقیق هذا التوازن، هناك مجموعة 

اع الخاص على سبیل المثال، من فرض ضرائب على القط(الموارد والعثور على مزید من اإلیرادات 

مقایضات لتحقیق (، حیث ال تصبح العالقة لعبة صفریة، )المتنامي أو من المساعدة الخارجیة

فالهدفین یعزز كل منهما اآلخر، وهذا یعني .) االستقرار االقتصادي أثر بناء السلم، والعكس بالعكس

لمثال، فإن االستثمار وعلى سبیل ا. أن االستثمارات في واحدة سیكون لها آثار غیر مباشرة في اآلخرى

درة الحكومة على تولید العام في تأمین السلم سیعني تنمیة وتقویة القطاع الخاص، وبالتالي تحسین ق

فاالستثمارات العامة في تنمیة القطاع الخاص قد تؤدي بدورها إلى جعل النزاع أقل  ،اإلیرادات

 . )2(احتماال

د النزاع، یجب أن یتم مراجعة هیكل اإلنفاق أنه بع Tony Addisonویرى الخبیر توني أدیسون 

العام بشكل شامل وتغییره لفائدة تنمیة المجتمعات المحلیة والقطاع الخاص للحصول على الخدمات 

وحسب رأیه، أن االنعاش االقتصادي یعمل بشكل أفضل إذا تم . )3(والبنیة التحتیة التي یحتاجون إلیها

تطویر البنیة ب أالبدأیضا على ضرورة  Paul Collierلیر ویؤكد الباحث بول كو . على نطاق واسع

االحتیاجات األساسیة األكثر إلحاحا هي تطویر الموانئ "التحتیة، وعلى وجه التحدید، یالحظ أن 

  . )4("والطرقات، وبدونها ال یمكن لالقتصاد أن یتطور

وبدون إدارة مالیة عامة  ،وتتحمل الحكومات الوطنیة المسؤولیة الرئیسیة عن إدارة المالیة العامة

وعلى الرغم من أن الدولة ینبغي . سلیمة، من المرجح أن تكون شرعیة الدولة مهددة وقد تتفاقم التوترات

أن تعمل بشكل مستقل في إدارتها، فإن هذا لیس هو الحال في البلدان النامیة والبلدان التي تمر 

المجتمع الدولي في تقدیم الدعم المالي  وفي هذه الحاالت، قد یتدخل. بمرحلة ما بعد النزاع

  .واالستشاري إلى حین بناء القدرات

                                                 
1 -Gilles Carbonnier, Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy, A Critical Review of the 

Literature New York, WSP International, 1998. Website , 

https,//www.researchgate.net/publication/242690152  
2 -Paul Collier et al, Breaking the Conflict Trap, Civil War and Development Policy, World Bank 

and Oxford University Press, 2003,pp 124-125. Website , 

http,//documents.worldbank.org/curated/en/908361468779415791/310436360_2005000701000

31/additional/multi0page.pdf  
3 -Addison, From Conflict to Recovery in Africa, op, cit, p 256. 
4 -Paul Collier, Post-Conflict Recovery, how should policies be distinctive?, Oxford, Centre 

for the Study of African Economies, 2007. Website , https,//www.bsg.ox.ac.uk/people/paul-collier  
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وباإلضافة إلى إدارة المالیة العامة، تتحمل الدولة أیضا مسؤولیة خلق ثقافة الحكم الرشید، بما في 

إن مهام الدولة في إقامة الحكم الرشید متعددة، من بینها، محور العقد . "ذلك اإلدارة االقتصادیة

الجتماعي الذي یحدد المواطنة، كونها السلطة المكلفة بالسیطرة على القوة واستخدامها، والمسؤولة عن ا

تقوم الحكومة بذلك من خالل تصمیم وتنفیذ " )1( .الخدمات العامة وخلق بیئة مواتیة لتطویر اإلنسان

 .)2(للنشاط العام" مستقرة وفعالة ونزیهة"أطر قانونیة وتشریعیة 

  :الخاص تنمیة القطاع :ثانيالالمطلب 

االنهیار االقتصادي، وانخفاض القوة العاملة الماهرة، والهیاكل  إن :القطاع الخاص والنزاع: أوال

األساسیة المدمرة، وانخفاض االستثمار األجنبي المباشر، جنبا إلى جنب مع ضعف القدرة التنظیمیة 

ألضرار الجانبیة تؤثر بشكل كبیر على بقاء ومؤسسات الدولة، وارتفاع تكالیف األمن، وغیرها من ا

وتصحیح هذه العوامل، واتخاذ تدابیر الوقایة منها یصب في المصلحة الذاتیة . األعمال الخاصة

 . )3(للشركات التي یجب أن ترسم طریقا للبقاء على قید الحیاة

مال إن صحة القطاع الخاص تؤثر بشكل كبیر على ظروف النزاع وطابعه، وكذلك على احت

وسیاسیا، وعالوة على ذلك، قد تساعد  ما بعد النزاع الحساسة اجتماعیاحدوث االنتكاس في بیئة 

 )4(.منظمات القطاع الخاص على إقامة وتوسیع مؤسسات السوق الالزمة لالنتعاش االقتصادي

 هو مجموعة غیر متجانسة من المكونات المتنوعة التي قد تساهم بالتناوب في" فالقطاع الخاص"

وتؤكد األدبیات الدراسیة أن دور الجهات الفاعلة في القطاع الخاص . عملیة بناء السلم أو تنتقص منها

المواد الخام والتصنیع (القطاع اإلنتاجي : في النزاع العنیف یختلف اختالفا كبیرا تبعا لعدد من العوامل

  .)5(.لبیئة التنظیمیة، وسلسلة التورید، والملكیة واإلدارة، ووظائف ا)واإلنتاج والخدمات

                                                 

اجتماع استشاري إقلیمي رفیع المستوى بشأن تمویل التنمیة واالجتماع اللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة،  - -1 

، لجنة األمم المتحدة الحكم والسالم واالستقرار االجتماعي, التحضیري لمؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا

 .3، ص 2000، نوفیمبر 2000/4/ هاي لیفیل / سبد االقتصادیة ألفریقیا، مذكرة القضایا، إ
 .المرجع نفسه - 2

3 - Nick Killick, The Role of Local Business in Peacebuilding. Berghof Research Center for 

Constructive Conflict Management Feb 2005, Website , http,//www.berghof-

foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/killick_etal_handbook.pdf  
4- Jessica Banfield, Virginia Haufler and Damian Lilly, Transnational Corporations in Conflict 

Prone Zones, Public Policy Responses and a Framework for Action, London, International 

Alert, September 2003, p 13. Website , http,//www.international-

alert.org/sites/default/files/publications/transnational_corporations.pdf  
5- Topher McDougal, The Liberian State of Emergency, What do Civil War and State-Led 

Industrialization Have in Common?, The Journal of Peace Economics, Peace Science, and 

Public Policy 2009. Website , https,//www.researchgate.net/publication/46554558  
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القطاع  ثؤثر أیضا على وكما أن القطاع الخاص قد یؤدي إلى تفاقم النزاع، فإن دینامیة النزاع 

ویشیر االقتصادیون الذین یدرسون هذه العالقة السببیة إلى أن ظروف الحرب األهلیة تؤثر . الخاص

المادي والبشري وانخفاض االستثمار تدمیر رأس المال : تأثیرا كبیرا على فرص االنتعاش بعد الحرب

على سبیل المثال، بسبب الهجرة، والتجنید العسكري للذكور، وزیادة معدالت (فیه؛ وتحوالت سكانیة 

إلى أن  Humphreysتشیر همفریس ) 1(.؛ وانخفاض إنتاجیة العامل الكلي)الموالید والوفیات

ى بسهولة أكبر إلى القیود المفروضة على یعز االقتصادیة االنخفاض في اإلنتاجیة الكلیة للعوامل 

ومن ثم (مما یؤثر سلبا على إمكانیة الوصول إلى أماكن العمل والوصول إلى األسواق  الحركة،

  . )2()اإلنتاج والتجارة على التوالي

 Collaborative Learning Projects report)*(إذ یشیر تقریر منظمة مشاریع التعلم التعاوني

states 3("لم تصادف شركة جعلت بناء السلم جزءا ال یتجزأ من سیاسة شركتها"ا إلى أنه( . 

وباإلضافة إلى الطرق المباشرة التي یمكن أن تساهم بها الشركات العاملة محلیا في النزاع وبناء 

ت شراء فعلى الجانب السلبي، یمكن للشركا. السلم، قد تكون للشركات األجنبیة أیضا أدوارا غیر مباشرة

وقد یدفعون أیضا أجور لالجئین أو ملتمسي اللجوء الذین قد یحولون بدورهم  ،وارد التي تؤجج النزاعالم

  .)4(جزءا للمساعدة في تمویل جماعات المتمردین

للقطاع الخاص دور یؤدیه في تعزیز السلم واالنتعاش  :بناء السلمو القطاع الخاص : ثانیا

إن القطاع الخاص یمكن أن یؤدي دورا إیجابیا في تخفیف  االقتصادي بعد انتهاء النزاع، یقول البعض

ویرى آخرون أن الشركات تفتقر إلى المعرفة والقدرة على . التوترات وتحفیز التنمیة االقتصادیة

   .ممشاركة في بناء السلال

ساد اتجاه نحو االعتقاد بأن القطاع الخاص  األولى من القرن الواحد والعشرین العشریةخالل 

فاألعمال . )5(ن یؤدي دورا هاما وٕایجابیا في تعزیز السلم المستدام واالنتعاش االقتصاديیمكن أ

                                                 
1- Macartan Humphreys, Economics and Violent Conflict, Harvard Program on Humanitarian 

Policy and Conflict Research 2003. website , 

http,//hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/Essay.pdf  
2- Idem. 
3 - Collaborative Learning Projects, Ibid. 
4 - Collier, Paul & Anke Hoeffler, Greed and grievance in civil war, Policy Research Working 

Paper No. 2355, Development Research Group. Washington DC, World Bank, 2000. Webcite , 

https,//www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf  
5- Collaborative Learning Projects, Issue Paper, The Role of Business in Conflict Resolution 

and Peace Building, Cambridge, Collaborative Learning Projects, Corporate Engagement 

Project, February 2003, 1. Website , http,//cdacollaborative.org/wordpress/wp-

content/uploads/2016/01/The-Role-of-Business-in-Conflict-Resolution-and-Peace-Building.pdf  
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یقول الباحث نیك . التجاریة المحلیة لها دور حیوي بصفة خاصة في التجدد االقتصادي وبناء السلم

یة ربما تكون أكبر العقبات التي تعترض تحقیق أقصى قدر من هذه اإلمكان: "Nick Killickكیلیك 

بین المجتمعات نفسها والمنظمات غیر الحكومیة (هي عدم االعتراف بأن القطاع الخاص له دور 

 . )1("طبیعة هذا الدورإلى جانب عدم فهم ) والمجتمع الدولي

ویرى المؤیدون لدور لرجال األعمال في بناء السلم أن مهارات القطاع الخاص والقدرات المالیة 

فالقطاعات الخاصة المحلیة یمكنها تقدیم الكثیر من خالل نفوذها  ،النزاعناسبة تماما لسیاق ما بعد م

االقتصادى واتصاالتها السیاسیة ومواردها المالیة الكبیرة نسبیا وقوتها العاملة الماهرة وقدرتها على دفع 

شكل ومع ذلك، فإن الشركات نفسها غائبة ب". التنمیة المتوازنة وروابطها على كافة مستویات المجتمع

ففي حین یرى الكثیر بضرورة التزام الشركات بمبادئ المسؤولیة . )2(خاص عن هذه المناقشة

االجتماعیة، یرى البعض أن بناء السلم النشط وحل النزاعات یكونان خارج نطاق مسؤولیة القطاع 

  . )3(الخاص

الالجئین أو  وعلى الجانب اإلیجابي للبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، یمكن لهؤالء 

عادة بناء ملتمسي اللجوء الذین تدفع لهم شركات أجنبیة أن یرسلوا تحویالتهم التي ستسهم في جهود إ

على سبیل المثال، قد ف ،التحویالت أیضا ذات طابع اجتماعيوقد تكون  ،األسر والمجتمع بأكمله

زاع بشكل غیر مباشر في تستثمر الشركات األجنبیة التي توظف الالجئین وطالبي اللجوء خالل الن

 . )4(رأس المال البشري في بلد ما بعد النزاع إذا عاد الموظف إلى وطنه

                                                 
1 - Nick Killick et al., The Role of Local Business in Peacebuilding, Berlin, Berghof Research 

Center for Constructive Conflict Management, February 2005, 20. Website , http,//www.berghof-

foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/killick_etal_handbook.pdf  
2 -Idem. 
3 - Collaborative Learning Projects, Issue Paper, The Role of Business in Conflict Resolution and 

Peace Building.Ibid. 

 ممارسة في واالنخراط اإلنسانیة، المساعدة تقدیم على یعملون الذین أولئك فعالیة بتحسین ملتزمة ربحیة غیر منظمة هي - * 

 وهي ،التعاوني التعلم عملیة خالل من. اجتماعیا مسؤولة بطریقة المؤسسات یاتعمل وٕاجراء المستدامة، التنمیة ودعم السالم،

 مقر ویقع سواء، حد على القرار وصناع المیدانیین للموظفین العملیة األدوات بتقدیم المیداني والعمل األكادیمي التحلیل بین تجمع

 حساسیة لممارسات المحلي التطبیق لدعم أنشئ میانمار، في مكتب أیضا ولدیها األمریكیة، المتحدة الوالیات في الوكالة

 :الموقع انظر المعلومات من لمزید النزاعات

 http,//cdacollaborative.org/publications / 
4 -Dutch Institute for International Studies, Diasporas and Fragile States, DIIS Policy Brief, 

Copenhagen, DIIS, siptembre 2012. Website , 

http,//pure.diis.dk/ws/files/61155/RP2012_09_Diaspora_groups_web.pdf  
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ویقول منتقدو دور األعمال الخاصة في بناء السلم أن القطاع الخاص ال یمكن أبدا أن یكون 

ا ورد وكم. طرفا محایدا النزاع، وسیعطي دائما األولویة لمصالحه الخاصة فوق االحتیاجات المحلیة

یستند الكثیر من هذه المناقشة بشكل زائف إلى افتراض أن "في تقریر مشاریع التعلم التعاوني، 

الشركات العاملة في مناطق النزاع هي جهات فاعلة محایدة، منفصلة عن بیئة العنف التي تعمل فیها 

  . )1("وال عالقة لها بها، وهذا االفتراض غیر صحیح

إن الشركات غالبا ما تكون متواطئة في النزاع، وال یمكنها أن تلعب سواء كانت متعمدة أم ال، ف

أن المجتمعات تنظر إلیها على أنها تساهم في مجرد لدورا إیجابیا في حل النزاعات أو بناء السلم 

، كلما ازدادت الكراهیة تجاه )المتصورة أو الحقیقیة(وكلما ازدادت مستویات الفساد واالستغالل . النزاع

المجتمعات المحلیة في  ال تثقوكثیرا ما . الخاص، وصعوبة أن یكون لها دور في بناء السلم القطاع

القطاع الخاص، في حین أن الشرعیة والنزاهة هما سمات ضروریة ألي فاعل في بناء السلم، بما في 

، ولذلك، یجب أن تأخذ أي جهود إلشراك مجتمع األعمال في االعتبار. ذلك القطاع الخاص المحلي

 )2(.وعند االقتضاء، معالجة التصورات السلبیة

ومع ذلك، فقد أشار بعض الباحثین أیضا إلى أن الخسائر الكبیرة قد تساعد القطاع الخاص على 

یمكن لها أن تشارك بفعالیة في أنشطة التخفیف  حیث) 3(.إنهاء األعمال القتالیة في المساهمة الفعالة

من خالل حمالت العالقات المجتمعیة أو المبادرات اإلنمائیة أو من حدة النزاعات بشكل یومي، سواء 

  .الشراكات المحلیة

وفیما یلي قائمة جزئیة بالطرق المحتملة التي یمكن بها للجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن 

 )4(:تساعد على تحقیق االستقرار في حاالت ما بعد النزاع

 الي زیادة نصیب الفرد من الناتج القومي اإلجم - 

 نمو القاعدة الضریبیة - 

 تولید فرص العمل - 

 رفع نسبة القیمة المضافة إلى إجمالي القیمة في السلع - 

                                                 
1 - Collaborative Learning Projects, Issue Paper, The Role of Business in Conflict Resolution 

and Peace Building. Op, cit. 
2 - Idem. 
3 - Idem. 
4 - Jordan Schwartz, Shelly Hahn and Ian Bannon, The Private Sector's Role in the Provision 

of Infrastructure in Post-Conflict Countries, Trends and Policy Option No. 1 Washington, 

D.C., Public-Private Infrastructure Advisory Facility PPIAF, 2004. Website , 

http,//documents.worldbank.org/curated/en/565921468762869746/pdf/298230PAPER0SD1on0of

0infrastructure.pdf  
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 تنمیة رأس المال االجتماعي - 

 زیادة استثمارات البنیة التحتیة الخاصة - 

 توفیر السلع والخدمات - 

 تحسین معدالت التبادل التجاري - 

 ز الحكم الرشیدیفتح - 

 "هجرة األدمغة"یعید / یقلل  - 

  :الموارد الطبیعیة حوكمة إدارة: الثالثطلب الم

في النزاعات العنیفة التي تدور حول الموارد الطبیعیة، یعتمد  :الموارد الطبیعیة والنزاعات : أوال

بناء السلم الناجح على تحلیل متین للروابط بین الموارد الطبیعیة والنزاعات لضمان أن تصبح الموارد 

الحرب، فقد أشارت البحوث التي أجراها برنامج أجندات االقتصاد في  مصدرا للسلم في مرحلة ما بعد

إلى اتجاه متزاید  Economic Agendas in Civil Wars (EACW) programالحروب األهلیة 

، واألهمیة االستراتیجیة للموارد الطبیعیة المربحة "الطابع الذاتي في تمویل النزاع المسلح المعاصر"في 

 . )1(والبیئة المتساهلة للتجارة الدولیة، باعتبارها مسائل جدیرة باالهتمامات، في كثیر من النزاع

ویمكن أن تتشكل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبیعیة من خالل إما النزاع حول ما یسمى بالموارد 

 ومن أمثلة النزاعات". الشحیحة"أو النزاع حول ما یسمى بموارد سبل العیش " ذات القیمة العالیة"

حیث كانت الموارد العالیة القیمة مثل  ،األولى ماحدث في لیبریا وأنغوال وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

ومن أمثلة النزاعات الثانیة ما حدث في دارفور ونیبال  ،والماس في صمیم النزاعات العنیفة، األخشاب

 الصالحة للزراعة اضياألر السیطرة على الموارد الشحیحة مثل  أجلومالي، حیث كان النزاع من 

ویقول كثیر من الخبراء إن الموارد الطبیعیة من المرجح أن تؤدي دورا متزایدا في النزاعات، . )2(والمیاه

   )3(.حیث أن النمو السكاني وارتفاع الدخل وتغیر المناخ یخلق أو یزید من حدة الفقر

ة إلى الدلیل التجریبي على أن اإلفراط في البلدان النامی" مفارقة الوفرة"أو  )4("لعنة الموارد"تشیر 

ومع استمرار الفقر والفساد وعدم الخضوع للمساءلة، یؤدي إلى النزاع  ،استخدام الموارد الطبیعیةفي 

                                                 
1 - Karen Ballentine, Program on Economic Agendas in Civil Wars, Principal Research 

Findings and Policy Recommendations, New York, International Peace Academy, April 2004, p 

3. Website , https,//www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/eacwfinal.pdf  
 .2008مایو  8لجنة بناء السلم، , ، مذكرة مفاهیمیة، نیویوركالبیئة والصراع وبناء السالملجنة األمم المتحدة لبناء السالم،  - 2
  .المرجع نفسه - 3

  انظر Richard Autyمن قبل ریتشارد أوتي  1993الموارد ألول مرة في عام وقد استخدم مفهوم لعنة  4-

 Richard M. Auty, Sustaining Development in Mineral Economies, The Resource Curse 

Thesis, London, Routledge, 2003. Website , https,//link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-

349-13460-1_4  
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على الرغم من أن معظم الكتابات عن . )1(العنیف أكثر من الدول التي لیست غنیة بالموارد الطبیعیة

ن وفرتها في البلدان الفقیرة هي السبب في بطء النمو الموارد الطبیعیة دأبت بالحدیث على أ

 . )2(االقتصادي والتفاوتات الرأسیة واألفقیة في الدخل والفساد وزیادة خطر نشوب النزاعات العنیفة

في اندالع  )3(یمكن أن تسهم محاوالت السیطرة على الموارد الطبیعیة أو الوصول إلیهاحیث 

ع النزاع، یمكن استغالل الموارد االستخراجیة لتمویل األسلحة والجیوش، النزاع واستدامته، فبمجرد اندال

ومحاولة السیطرة على  ،جیة كسب مساحات جدیدة من األراضيكما تصبح من االعتبارات االستراتی

إقلیم غني بالموارد وفي مثل هذه الحاالت، یتم تمدید فترة النزاع بسبب مصادر التمویل الجدیدة، وقد 

ید من العلماء أن نظریة لعنة الموارد الطبیعیة تالحظ فقط وجود عالقة بین ظاهرتین؛ وال اعتبر العد

 . معالجة هذه العالقة أجلتطرح حلول من 

تمویل المتمردین، وتفاقم : فالصادرات السلعیة األولیة یمكن أن تزید من خطر النزاع بأربع طرق

 )4(التعرض للصدمات الفساد في الحكم، وزیادة الحافز لالنفصال، وزیادة

كما یمكن أن تؤدي المظالم أربعة أدوار على األقل في مسابقات الموارد الطبیعیة، وفقا لهمفریس 

Humphreys)5( :  

تنمویة قد یؤدي االعتماد المعتدل على الموارد الطبیعیة إلى خلق تفاوتات : اآلالم المتنامیة) أ(

  مؤقتة بین المجموعات ؛

قد یؤدي االعتماد الشدید على الموارد الطبیعیة إلى : تات في األسعارالصدمات والتفاو ) ب( 

على الرغم (حدوث صدمات سعریة والتي تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة األفقیة الموجودة سابقا 

من أن مثل هذه الصدمات السعریة قد تؤدي إلى تفاقم الفوارق الطبقیة على نحو معقول، بدال من 

  ). بین المجموعات العرقیة الوجیهة التفاوت األفقي

                                                 
1 -Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty, Oil Booms and Petro-States, Los Angeles, 

University of California Press, 1997 website , 

http,//www.barissanli.com/pdf/kisiselcalismalar/bsanli_Paradox_of_Plenty.doc ;  
2 - Ian Bannon and Paul Collier, eds. Natural Resources and Violent Conflict, Actions and 

Options, Washington DC, World Bank, 2003; Paul Collier et al., Breaking the Conflict Trap, 

Civil War and Development Policy, Washington DC, World Bank, 2003. Website , 

http,//documents.worldbank.org/curated/en/578321468762592831/pdf/282450Natural0resources

0violent0conflict.pdf  

  .إما من طرف حكومة فاسدة، متمردین جشعین، أو غرباء بمعنى أجانب جشعین حسب كولر بول - 
4 - Aderoju Oyefusi, op, cit. 
5 - Humphreys, Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution, op, cit, pp 534-535. 
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قد تؤثر عملیة استخراج الموارد نفسها تأثیرا سلبیا على : التهمیش الناجم عن االستخراج) ج(

  بعض السكان؛

یتم توزیع الموارد جغرافیا ببساطة بطرق تفوق بعض المجموعات على : توزیع االمتیازات) د 

  ).عات السابقة، بدال من إنشائها في المقام األولأي أنها تعزز العداء من جانب المجمو (غیرها 

التوزیع غیر المتكافئ : ویصف تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كل هذه اآللیات تحت عنوان

أن عوامل الموارد  تعتبرحیث  )1(.إلیرادات الموارد، التي تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة األفقیة

بید أن بعض البحوث تظهر أن اإلجهاد . تكون السبب الوحید لظاهرة النزاع البیئیة والطبیعیة نادرا ما

یمكن أن یكونا محركین رئیسیین للنزاع، ویزیدان من حدة العنف "البیئي واستغالل الموارد الطبیعیة 

الوصول إلى االستخدام المباشر للموارد الشحیحة لألراضي والغابات  یؤدي )2(".ومدته ویعقدان مواجهته

تصبح أهدافا سهلة للتالعب  حیثلمیاه والحیاة البریة إلى تهمیش أو استبعاد مجموعات معینة، وا

قد یغیر من دینامیات النزاع ویحول النشاط "كما أن استغالل الموارد الطبیعیة بسهولة ". السیاسي

 )3(".السیاسي إلى نشاط اقتصادي

. الذاتي للعدید من النزاعات األهلیة وتركز معظم نظریات الحرب ومواردها على طبیعة التمویل

وعلى هذا قد تتأثر مدة النزاع بالعدید من اآللیات التي حددتها همفریس أعاله، بحیث تحرض الموارد 

" القابلة للنهب"فالموارد الطبیعیة  )4(.على العنف في المقام األول، وتساعد أیضا على تمویل استمرارها

) 5( .ا عمال جماعیا تمیل إلى تأجیج العنف الذي بدأ بفعل النزاعالتي ال یتطلب استخراجها وتجارته

من أعلى إلى "تفسیرا مفیدا لسبب ذلك، معتبرا أن توزیع الموارد  Nicholai Lidowیقدم نیكوالي لیدو 

) الموارد التي تأتي عائداتها إلى زعیم المتمردین أوال، ویقوم بتوزیع الفوائد على المرؤوسین" (أسفل

تدفق الموارد من القاعدة إلى " منظمات المتمردة أكثر تماسكا وخضوعا للمساءلة، في حین أن تجعل ال

تجعل من الصعب لقادة المتمردین ) الموارد التي یجمعها المرؤوسون ثم یتم إحالتها إلى القادة"(القمة 

، )مثل االنفصال(وبالتالي، قد تفقد المجموعات قدرتها على العمل الجماعي ) 6(.أن یفرضوا إرادتهم

 .الحرب اللجوء الىولكنها قد تستمر في 

                                                 
  .44تقریر عن منع األزمات والتعافي منها، ص نتعاش االقتصادي بعد انتهاء النزاع،اال برنامج األمم المتحدة االنمائي،  - 1
  .المرجع نفسه - 2
  .المرجع نفسه - 3

4 -Tony Addison and S Mansoob Murshed, Explaining Violent Conflict, Going Beyond Greed 

Versus Grievance, Special Issue of International Development, 15, no. 4. 
5 -Ross. What do We Know about Natural Resources and Civil War? Op, cit, pp 337-356. 
6 - Nicholai Lidow, Resources and Rebel Organization, A Comparative Study of Armed 

Groups in Ituri, paper prepared for the Midwest Political Science Association Conference, 

Chicago, IL, April pp 2-5, 2009. 
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ویؤكد روس أن . وقد یكون لمختلف الموارد الطبیعیة أیضا آثار مختلفة على مدة الحرب وكثافتها

الموارد القابلة للنهب، مثل الماس، من المرجح أن تؤدي إلى إطالة النزاعات غیر الحركیة، ومن 

  )1(.اتیجیة مثل النفط من مدة النزاع وشدتهالمرجح أن تزید الموارد االستر 

الطبیعیة قد تبني  إن اإلدارة الشفافة والفعالة للموارد": دور الموارد الطبیعیة في بناء السلم: ثانیا

الثقة داخل البلدان التي مزقتها الحروب، وبناء القدرات المحلیة والمؤسسات والسیاسات والقواعد 

، )2(یعیة في مجتمعات ما بعد النزاع تشكل جزءا رئیسیا من بناء السلمالواضحة إلدارة الموارد الطب

فعندما تدار جیدا یمكن للموارد الطبیعیة أن تلعب دورا هاما وٕایجابیا في تعزیز االنعاش االقتصادي 

. )3(والنمو بل وبناء السلم، ومن األمثلة اإلیجابیة على ذلك بوتسوانا ونامیبیا وشیلي وبروناي وغابون

ن ثم، فإن اتخاذ ترتیبات للمساعدة في تیسیر اإلدارة الرشیدة للموارد الطبیعیة عنصر حاسم في وم

ویمكن أن تشمل هذه الترتیبات معالجة خطط تقاسم . إرساء األساس لالنتعاش بعد انتهاء النزاع

القائمة على  إیرادات الموارد الطبیعیة في اتفاقات السلم وٕاضفاء الطابع الرسمي على األسواق السوداء

   .ةالموارد الطبیعی

ومع بدایة العقد الثاني من القرن الحالي اتجه التفكیر حول الموارد الطبیعیة والبیئة نحو 

وتحول النقاش إلى الجشع مقابل التظلم،  .من النظر إلیها كلعنةاستخدامها كأدوات لبناء السلم، بدال 

وظهرت نظریة إیكولوجیا السلم، على سبیل المثال  .مما یشیر إلى تفسیرات متعددة التخصصات للنزاع

مزج دراسات السلم والدراسات البیئیة، وهناك دعوات متزایدة إلدماج استراتیجیات إدارة الموارد  - 

 .الطبیعیة والبیئة في أطر الحد من الفقر وخطط اإلنعاش بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك اتفاقات السلم

میة في المسؤولیة االجتماعیة للشركات في القطاع الخاص مع زیادة وتزامنت االتجاهات المتنا

وقد اكتسب ظهور . الطلب العام على أدوات المساءلة والشفافیة وسبل جدیدة للتجارة المشروعة

مبادرات تنظیمیة حكومیة وآلیات مؤسسیة من جانب جماعات المجتمع المدني والمؤسسات المالیة 

وحشدت مبادرات مثل . الموارد وٕانفاذها على نحو أكثر فعالیة أرضیة كبیرةالدولیة لرصد أنشطة إدارة 

، ومبادرة شفافیة الصناعات االستخراجیة، فضال عن اتفاقات وأدوات تقاسم "نشر ما تدفعه"حملة 

 اإلیرادات ونظم إصدار الشهادات، 

وقد اكتسبت . الحكموتتناول اآللیات المؤسسیة إلدارة الموارد الطبیعیة بصورة متزایدة قضایا 

 Extractive Industries) (إیتي( (*)الحركات مثل مبادرة الشفافیة في مجال الصناعات االستخراجیة

                                                 
1 - Idem 
2 - PBSO, From Conflict to Peacebuilding, The Role of Natural Resources and 

Environment.op, cit. 
3 - USAID, Minerals and Conflict, A Toolkit for Intervention, op, cit.pp 2-3. 

   https,//eiti.orgلها على الرابط، أكثر حول المنظمة یمكنك االطالع على الموقع الرسمي  لمعلومات – * 
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Transparency Initiative EITI ( تقدما في دفع المساءلة األوسع نطاقا عبر سالسل قیمة الموارد

الشفافیة مثل منح  ات تدابیروتغطي هذه المبادر . التي تصل إلى المشاركین المحلیین والدولیین

 )1(.التراخیص ومنح االستغالل إلدارة اإلیرادات المالیة

  :-االقتصادي –إعادة اإلدماج المجتمعي  :الرابعالمطلب 

تتفاعل عملیة إعادة اإلدماج : واالجتماعي في بناء السلم يدور إعادة االدماج االقتصاد: أوال 

یؤثر على على الصعید االستراتیجي الوطني، ف. المستویاتمع بناء السلم بطرق عدیدة، على مختلف 

. بناء السلم ویساهم في العملیات الحیویة للتماسك االجتماعي في فترة ما بعد الحرب" ركائز"جمیع 

خالل  وعلى مستوى المجتمعات المحلیة، یرتبط ارتباطا مباشرا بالنزاع وبناء السلم، وال سیما من

 .ل العیش الالزمة للحفاظ على االنعاش االقتصاديعملیات المصالحة وبناء سب

بما في  ،ومن المسلم به على نطاق واسع أن عملیة إعادة اإلدماج عنصر أساسي في بناء السلم

ومن شأن اتباع نهج شامل . "ذلك األمن والمصالحة والحكم، وهي عنصر هام في إیجاد سالم مستدام

تحقیق عدد من النتائج المرجوة بطریقة متكاملة، بما  ومؤسسي إلعادة اإلدماج أن یساعد أیضا على

في ذلك الحكم المحلي الجید؛ وحمایة حقوق المجتمعات المحلیة التي تشمل العائدین؛ وتحسین 

الخدمات االجتماعیة بما في ذلك الهیاكل األساسیة؛ والتعایش والثقة وبناء القدرات؛ واإلنعاش 

  )2(".رص الحصول على الخدمات االقتصادي وخلق سبل العیش؛ وتحسین ف

إن القوة األساسیة التي تقود إلى العمل على إعادة إدماج المشردین بصورة شاملة هي تعزیز 

وكثیرا ما یعود الالجئون والمشردون داخلیا للعثور على نفس الظروف . السلم الدائم وكسر حلقة التشرد

إلى ضرورة إعادة اإلدماج وٕاعادة التأهیل في التي أدت إلى نشوب نزاع في المقام األول، مما یشیر 

هناك "فـ . )3(مناطق العائدین لیعتبروا مجاالت ذات أولویة في جهود بناء السلم ومنع نشوب النزاعات

عالقة تكافلیة بین عودة النازحین وٕاعادة إدماجهم وعملیة بناء السلم، وما لم یتمكن السكان المشردین 

تع بدرجة معقولة من األمن في مجتمعهم، فإن االنتقال من الحرب إلى من العودة إلى دیارهم والتم

وشدد البعض على أن برامج اإلعادة إلى الوطن . )4("السلم قد یتأخر أو یتراجع في بعض الحاالت

                                                 
1 -Revenue Watch Institute RWI, Our Work/Issues, Revenue Transparency, Revenue Watch 

Institute. 

، جنیف، مفوضیة إطار الحلول الدائمة لالجئین واألشخاص من القلقمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین،  -2 

  .20، ص2003شؤون الالجئین، مایو 
3 - IRIN, The Long Journey Home, An IRIN Web Special on the Challenge of Refugee 

Return and Reintegration, February 2005, p4. 
أجندة , العودة وٕاعادة اإلدماج، في حالة الالجئین في العالممفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، الفصل الرابع،  - 4

   .1-4، ص ص 1997، جنیف، مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، یةإنسان
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وقالت المفوضیة . )1(وٕاعادة اإلدماج ینبغي أن تترسخ في قیم بناء السلم، وغیرها من حقوق اإلنسان

إن الالجئین والمشردین داخلیا الذین یعودون إلى دیارهم طواعیة ووعیا بحقوقهم العلیا لالجئین 

وقد  ،"یات إعادة اإلدماج وبناء السلم اإلنسانیة من المرجح أن تكون لدیهم مشاركة إیجابیة في عمل

اقترحت المفوضیة بذلك أهمیة مشاریع إعادة اإلدماج التي تركز على قضایا الحمایة وعدم التمییز 

المساواة بین الجنسین وحقوق األقلیات والوصول إلى العدالة وسیادة القانون واالعتراف بملكیة و 

والعودة الطوعیة وٕاعادة إدماج الالجئین والمشردین داخلیا، یمكن أن تسهم ) 2(،األراضي وحقوق الملكیة

طواعیة فإنهم أكثر وٕاذا عاد الناس . )3(أیضا في الوقایة من بروز حركات جدیدة تدعم أفكار النزاع

عرضة للبقاء، وهو هدف إعادة اإلدماج، وأساس لإلنعاش االقتصادي المستدام الذي یمكنه أن یتجذر 

 .في سیاق مستقر

وكما ذكرت مفوضیة األمم  ،م في عملیة المصالحة وبناء السلمإعادة اإلدماج عنصر هاإن 

تخفیض التدریجي للعنف السیاسي واالجتماعي، ترتبط ارتباطا وثیقا بال"المتحدة لشؤون الالجئین، فإنها 

وباإلضافة إلى كون عملیة إعادة . )4("فضال عن وضع إجراءات قضائیة فعالة ومنصفة وسیادة القانون

نها تعزز فإ"اإلدماج على المستوى المجتمعي تشكل عنصرا رئیسیا في بناء السلم على المستوى الكلي، 

 )5(."اإلسهام في بناء السلم ومنع النزاعات أجلات العودة من مناطق ومجتمعالتماسك االجتماعي في 

تعزیز التماسك  أجلفینبغي للمجتمعات المحلیة عند العودة االستفادة من أنشطة إعادة اإلدماج من 

وفي بعض األحیان یتم تحدید هدف أقل طموحا وهو التعایش، كخطوة أولى نحو ) 6(.االجتماعي

فالتعایش . نحو المصالحة ،ویصعب تحركهامجتمعات المحلیة بشدة ، حیث انقسمت ال)7(المصالحة

 . )8(جنبا إلى جنب، ینطوي على قدر من التواصل والتفاعل والتعاون

                                                 
1 - James Milner, Sharing the Security Burden, Towards the Convergence of Refugee 

Protection and State Security, RSC Working Paper Number 4 Oxford, University of Oxford, 

Refugee Studies Centre, May 2000, p 24. website, James Milner, Sharing the Security Burden, 

Towards the Convergence of Refugee Protection and State Security, op, cit.  

إطار السیاسات واستراتیجیة التنفیذ، دور المفوضیة في دعم العودة مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین،  -2 

  .9، ص 2008فیفري  18، جنیف، وٕاعادة اإلدماج السكان المشردین

  .المرجع نفسه -3 

  .المرجع نفسه -4 
مفوضیة , لالجئین، كتیب العودة إلى الوطن وٕاعادة اإلدماج األنشطة، جنیفمكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون ا - 5

  .3.2، ص ص 2004شؤون الالجئین، ماي 
  .المرجع نفسه - 6
مفوضیة األمم المتحدة , دلیل مؤقت جنیف, مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین، المشروعات المؤقتة األثر - 7

  .19، 2004ماي / أیار السامیة لشؤون الالجئین، 
  .19المرجع نفسه،  - 8
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ولكي تساهم استراتیجیات إعادة اإلدماج في تحقیق السلم المستدام، یجب أن تتضمن آلیات لبناء 

في . سیما من خالل وضع برامج لسبل العیش قدرة الناس على دعم أنفسهم أثناء النزاع وبعده، وال

حین أن سبل العیش اآلمنة تترجم إلى آفاق أفضل لتحقیق سالم دائم، فإن هذه الجهود، حتى وٕان 

نجحت في نهایة المطاف، یمكن أن تستغرق سنوات لتحقیق منافع السلم على مستوى معیشة 

  ) 1(السكان

التي تم فیها تدمیر االقتصاد، مع النقص المزمن في  وغالبا ما یعود النازحون داخلیا إلى المناطق

وعندما یتمكنون أخیرا من العودة إلى دیارهم، ) 2(.الخدمات االجتماعیة وفرص كسب الرزق المستنفدة

فإن العائدین والمشردین داخلیا یواجهون عادة الممتلكات والبنى التحتیة المدمرة، مع نقص حاد في 

وبدون األساسیات الالزمة لكسب الرزق، فیقعوا على الفور في دائرة من . الخدمات الصحیة والتعلیمیة

وقد یواجهون على األرجح حواجز إضافیة أمام المشاركة في عملیة االنعاش . الفقر المنهك

وغیرهم من أفراد المجتمع (وبدون تحسینات منسقة یمكن للعائدین والنازحین داخلیا . االقتصادي

رى، واالستقرار في مجتمعات أخرى تحاول تحقیق االستقرار، وتغذي العملیات الهجرة مرة أخ) المحلي

 .التي یمكن أن تعزز العودة إلى العنف

وتؤكد مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین التحدیات التي یواجهها العائدون والمشردون داخلیا 

ة من سیادة القانون الالزمة في إیجاد سبل عیش جدیدة والحصول على الخدمات األساسیة واالستفاد

بلدانهم، أنظمة اللجوء المقیدة التي تحد من  خارج، ؤونیواجه الالج) 3(.مركزیا إلنعاشهم االقتصادي

یؤثر على  ،مماوالتدریب على المهارات والعمل لكسب الرزق حریتهم في التنقل والوصول إلى التعلیم

جتمع فى بلد اللجوء، حیث تقتصر على مجرد مساعدات ایجابیة لالقتصاد والمقدرتهم على تقدیم 

ویزید ذلك من تعزیز هدف إعادة اإلدماج الناجح في بلدانهم . )4("الحصول على المساعدات االنسانیة

  .األصلیة

                                                 
1 - Patricia Fagen and Micah N. Bump, Remittances in Conflict and Crises, How Remittances 

Sustain Livelihoods in War, Crises, and Transitions to Peace New York, International Peace 

Academy, February 2006, Preface. website , https,//www.ipinst.org/wp-

content/uploads/publications/remittances_erpt.pdf  
2 - Sara Pantuliano et al. The Long Road Home, Opportunities and Obstacles to the 

Reintegration of IDPs and Refugees Returning to Southern Sudan and the Three Areas, 

London, Overseas Development Institute, August 2007, p 3. Website, 

https,//www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1644.pdf  

  .3المفوضیة، إطار السیاسات وتنفیذ استراتیجیة، مرجع سابق ص  -3 
   .4المفوضیة، إطار لحلول دائمة لالجئین والمشردین من القلق، مرجع سابق، ص  - 4
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فوفقا لمفوضیة األمم  ،عادة اإلدماج الفعالة بتخطیط جیدتبدأ عملیة إ :آلیات إعادة اإلدماج: ثانیا

لالجئین، ینبغي أن یبدأ التخطیط إلعادة اإلدماج في وقت مبكر في بلدان المتحدة السامیة لشؤون ا

اللجوء والمنشأ وأن یستند إلى نهج متكامل قائم على أساس المناطق في شراكة مع جمیع أصحاب 

وتشمل هذه المجتمعات المستفیدة والحكومة ووكاالت األمم المتحدة والجهات . المصلحة المعنیین

وینبغي أن یعالج التخطیط إلعادة اإلدماج  ،لمجتمع المدني والقطاع الخاصات االمانحة ومنظم

العائدین، والمجتمعات المحلیة، / أي الالجئین (المجتمعات المحلیة المستفیدة في مناطق العودة 

بطریقة شاملة وربط جمیع مراحل عملیة االنعاش ) والنازحین داخلیا، والمقاتلین السابقین، وما إلى ذلك

 . )1("انتهاء النزاع بالتنمیةبعد 

وینبغي أن تحدث عملیة إعادة اإلدماج نفسها بعد انتهاء العنف، بحیث یعود المشردون داخلیا 

، على الرغم من أن التاریخ الحدیث یدل على أن هذا المبدأ ال )2(والالجئون إلى مناطق آمنة ومستقرة

دعم كال من  أجلات إلعادة اإلدماج من ومن األهمیة بمكان أیضا وضع استراتیجی. یحترم دائما

العائدین والمشردین داخلیا ومجتمعاتهم على حد سواء للتقلیل إلى أدنى حد من مشاعر التمییز أو 

ویوضح المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون . منافع غیر متساویة من خدمات ما بعد النزاع

ج ینطوي أیضا على عدم وجود أي فروق بین إن مفهوم إعادة اإلدما: "الالجئین هذه النقطة بقوله

   )3(".العائدین من حیث وضعهم القانوني واالجتماعي واالقتصادي

مثل : أولویة عالیة في صیاغة مشاریع إعادة اإلدماجبالقضایا  یدعد تحظىواإلضافة إلى ذلك، 

الة وسیادة القانون الحمایة وعدم التمییز والمساواة بین الجنسین وحقوق األقلیات والوصول إلى العد

 . )4(واالعتراف بملكیة األراضي وحقوق الملكیة

یشمل العنصر القانوني إلعادة اإلدماج الوصول إلى اإلجراءات واآللیات القانونیة لتسویة قضایا  - 

 الملكیة واألراضي؛

تقرة، تألف العنصر السیاسي من المشاركة الكاملة والمنصفة في العملیة السیاسیة، وٕاقامة حكومة مسی - 

 وحریة الفكر والتعبیر؛

حیث یجب التأكد من أن جمیع العائدین  مهم كذلك والعنصر االقتصادي في جوانب إعادة اإلدماج - 

مثل األراضي والمدخالت (والنازحین وأفراد مجتمعاتهم متساوون في الحصول على الموارد اإلنتاجیة 

 ).الزراعیة والثروة الحیوانیة

                                                 
امة، مرجع ، الجزء باء، نظرة عدلیل أنشطة العودة إلى الوطن وٕاعادة اإلدماجمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین،  - 1

  .سابق
  .المرجع نفسه - 2
  .المرجع نفسه - 3
  .المرجع نفسه - 4
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لى إمكانیة الوصول غیر التمییزي إلى الخدمات، وٕایجاد األمن والسبل ویؤكد العنصر االجتماعي ع - 

  )1(.الكفیلة بتسویة المنازعات على صعید المجتمع المحلي

وحتى قبل بدء عملیات اإلعادة إلى الوطن وٕاعادة اإلدماج، من المهم أن تقوم : جمع المعلومات

 أجلذ استراتیجیات جمع المعلومات من الفاعلة األخرى بتنفی األمم المتحدة والحكومات والجهات

وینبغي إیالء األولویة لجمع المعلومات  ،الحصول على معلومات دقیقة عن الالجئین والمشردین داخلیا

أن یشمل ذلك جمع البیانات عن الملف  على ،وتحلیلها وتقاسمها ونشرها في الوقت المناسب

المعنیین، بما في ذلك مهاراتهم واحتیاجاتهم  الدیمغرافي لالجئین والمشردین داخلیا وسائر السكان

 .یمكن لألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة أن تقدم الدعم )2(.ونوایاهم وتطلعاتهم

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین قیادة برامج اإلعادة إلى  وتتولى: العودة إلى الوطن

قییم أمني لتحدید ما إذا كان بإمكان الالجئین الوطن، وتبدأ باتفاق ثالثي بین البلدین على أساس ت

  )3(.العودة في أمان أم ال، وباستمرار الرصد من جانب المفوضیة بشأن الوضع األمني

وفقا لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، فإن العناصر األساسیة للعودة الطوعیة إلى الوطن 

 :هي

إرساء سیادة القانون والمؤسسات  واألمن العام  تشمل انخفاض العنف وتحسین: السالمة الجسدیة - 

  وٕازالة األلغام والذخائر غیر المنفجرة؛ ،القضائیة

بما في ذلك إزالة الحواجز القانونیة التي تحول دون العودة إلى الوطن، واآللیات :السالمة القانونیة - 

القضائیة لمعالجة انتهاكات  القانونیة لتوجیه قضایا المواطنة والعفو والممتلكات والتسجیل، والوسائل

  حقوق اإلنسان؛

ضمان الوصول غیر التمییزي إلى الخدمات األساسیة، مثل المأوى والممتلكات : سالمة الموراد - 

  والخدمات الصحیة، ووضع برامج لتعزیز سبل العیش واالعتماد على الذات اقتصادیا؛

عالقات والتعایش بین العائدین والنازحین وهي عملیة تعزز التدابیر الرامیة إلى تحسین ال: المصالحة - 

  .داخلیا ومجتمعاتهم من خالل الوصول المنصف إلى الخدمات والبرامج

منها طول فترة التشرد وظروفه؛ وطبیعة  ،و ینبغي أن تراعي جهود إعادة اإلدماج عدة اعتبارات

ات الوطنیة والمحلیة؛ النزاع الذي أدى إلى النزوح؛ ودرجة الدمار في منطقة العودة؛ قدرة السلط

وطبیعة عملیة اإلعادة إلى الوطن؛ ووجود أو غیاب الجهات اإلنسانیة الفاعلة أو اإلنمائیة؛ وأحكام 

                                                 
  .المرجع نفسه - 1
  .9مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، وٕاطار السیاسات واستراتیجیة التنفیذ، مرجع سابق، ص  - 2
  .4 - 1ص المفوضیة، كتیب العودة إلى الوطن وأنشطة إعادة اإلدماج، مرجع سابق، ص  - 3
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ووفقا لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ) 1(.اتفاق السلم ووجود قوات حفظ السلم أو عدم وجودها

   )2(:فإن ذلك یتطلب ما یلي

  ة التي تجري فیها إعادة اإلدماج لصیاغة استراتیجیة؛ إجراء تحلیل سلیم للبیئ .1

  اعتماد نهج تخطیط متعدد السیناریوهات؛  .2

  . المرونة للتعامل مع ما هو غیر متوقع .3

  . یكون التخطیط والتنفیذ أنشطة متسلسلة، وتتفاعل بطریقة دینامیة أنوینبغي  .4

   :االقتصادي التوظیف والتمكین :الخامسالمطلب 

االقتصادي عالقة تكاملیة، فعندما یتم تمكین الناس من اتخاذ خیاراتهم الخاصة،  للعمل والتمكین

ومن ناحیة أخرى، یمكن للعمالة أن تسهم في تمكین . یمكنهم اختیار كیفیة المشاركة في االقتصاد

 ،ففي مرحلة ما بعد النزاع، یصبح كل منهما عاملین حیویین لبناء السلم. الناس، وتوجیه حیاتهم

الة وسیلة لتوضیح المكاسب التي یمكن تحقیقها في عملیة البناء، ویمكن للتمكین االقتصادي أن فالعم

ینمي الفئات المهمشة في مرحلة ما بعد النزاع بطرق جدیدة، فعندما یكون الناس قادرین اقتصادیا 

النزاع وقادرین على دعم أنفسهم بشكل مستقل من خالل العمالة الجیدة، فإن احتمال العودة إلى 

 . یتضاءل

تمثل البطالة عقبة رئیسیة أمام التنمیة واالنتعاش  :دور الحرمان في حدوث النزاع: أوال

االقتصادي في حاالت ما بعد النزاع، وعلى العكس من ذلك، فإن خلق فرص العمل یمثل طریق حاسم 

وهو حجر الزاویة لزیادة استهالك السكان وتیسیر تحقیق االنتعاش االقتصادي والتنمیة البشریة، 

وال بد من استهداف الشباب بوجه خاص في هذه العملیة نظرا لتعرضهم للتجنید في النزاعات . للسالم

 . العنیفة، وال سیما في المناطق التي تكون فیها البطالة مرتفعة

 إن المستویات العالیة للفقر وسوء البیئة االقتصادیة واالجتماعیة ترتبط عموما بخطر أكبر للحرب

وعلى . األهلیة، ألنه في مثل هذه الحاالت ال یكون لدى الناس الكثیر الذي یخسرونه عند شن الحرب

یشكل تهدیدا واضحا للسالم، سواء من خالل "وجه التحدید، فإن ارتفاع معدالت البطالة بعد النزاع 

 ) 3(".العمل خیبة األمل، أو عدم وجود نشاط بدیل، أو استمرار المفسدین في تعبئة العاطلین عن

                                                 
وٕاطار عمل السیاسة  - ، الجزء باء دلیل أنشطة العودة إلى الوطن وٕاعادة اإلدماجمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین،  - 1

  .9العامة واستراتیجیة التنفیذ، ص
  .اء، نظرة عامةمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین، دلیل أنشطة اإلعادة إلى الوطن وٕاعادة اإلدماج، الجزء ب - 2

3 - Susan Woodward, Economic Priorities for Successful Peace Implementation, in Ending 

Civil Wars, The Implementation of Peace Agreements, ed. Stephen John Stedman, Donald 

Rothchild, and Elizabeth M. Cousens Boulder, Colorado, Lynne Reinner, Inc., 2002, p 201. 

Website , https,//www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/economic_priorities.pdf  
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وتهدف العمالة إلى تحسین الحیاة عن طریق خفض الفقر وتحسین إمكانیة وصول السكان إلى 

تصمیم وتنفیذ استراتیجیات لخلق فرص العمل یمكن "وبالتالي، فإن المساعدة في . الموارد االجتماعیة

ع معدالت البطالة أن یسهم في تحقیق هدف التخفیف من وطأة الفقر في حاالت انخفاض الدخل وارتفا

ومن المسلم به أن التحدي المتمثل في الحد من الفقر یزداد صعوبة بسبب األزمات ". والعمالة الناقصة

مثل تلك الناجمة عن االضطرابات االقتصادیة والنزاعات المسلحة أو (من بعض األشكال أو غیرها 

 ) 1(.)الكارثة الطبیعیة

ة وما ینتج عنها من دخل إلى تمكین العمال من إنفاق وینبغي أن یؤدي ارتفاع مستویات العمال

المزید على التعلیم وتكوین المهارات ألطفالهم، وبالتالي زیادة القدرة اإلنتاجیة للقوى العاملة في 

 " )2(المستقبل، وتهیئة الظروف الالزمة لتحقیق مستویات أعلى من النمو االقتصادي

ى المعني بالتهدیدات والتحدیات والتغییر، أن الشباب وذكر فریق األمم المتحدة الرفیع المستو 

إلى جانب البطالة والتحضر  -"ارتفع عدد السكان الشباب " إن: "یعتبرون تهدیدا محتمال لألمن

 Bureau(كما أن تقریر مكتب منع األزمات واإلنعاش. )3(یمكن أن یؤدي إلى العنف - وعوامل أخرى 

of Crisis Prevention and Recovery (BCPR عن االنتعاش االقتصادي بعد انتهاء النزاع، 

یدعم أیضا الموقف القائل بأن الحرمان االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للشباب الكامن هو خطر 

الشباب والرجال في الغالب وحتى النساء أیضا یشعرون باإلحباط بسبب افتقارهم إلى " ،النزاع الفعلي

التعلیم والتوظیف، مما یتركهم غرباء، وفي كثیر من الحاالت، االعتراف االجتماعي وبضعف فرص 

عرضة للتجنید، سواء من قبل المتمردین أو الجیوش الحكومیة، إال إذا كان هناك تأمین لسبل 

 . )4("العیش

في المائة أو أكثر من  40ووجدت دراسات عدیدة أن البلدان التي لدیها عدد كبیر من الشباب، 

سنة، أكثر عرضة مرتین النتشار النزاعات األهلیة خالل  29و  15ح أعمارهم بین الشباب الذین تتراو 

                                                 
1 - Rizwanul Islam, The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction, 

An Empirical Analysis, Issues in Employment and Poverty Discussion Paper 14 Geneva, 

Recovery and Reconstruction Department of the International Labour Organization, January 2004 

website, ii. 

 http,//ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120690.pdf  
2 - Islam, The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction, An Empirical 

Analysis, p4. 

نیویورك، برنامج األمم المتحدة  الشباب والنزاع العنیف، المجتمع والتنمیة في األزمات؟برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -3 

  .11، ص 2006اإلنمائي، 
، نیویورك، مكتب منع تمكین اإلبداع المحلي, االنتعاش االقتصادي بعد انتهاء النزاعنمائي، برنامج األمم المتحدة اإل -  4

  .21، ص2008األزمات واإلنعاش، 
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التسعینات، وال سیما في العالم النامي، حیث كانت معدالت بطالة الشباب مرتفعة للغایة بالمقارنة  فترة

 )1(.مع البالغین

وقد . ف السیاسيوتتباین التفسیرات لكیفیة ولماذا تتسبب ارتفاع نسبة الشباب في التعرض للعن

لثالثة أنواع من العنف  الدواعوجدت الدراسات أدلة على أن ارتفاع نسبة الشباب قد تؤدي إلى زیادة 

وتوفر انتفاضات الشباب فرصا أكبر  .")2(النزاع المسلح الداخلي واإلرهاب وأعمال الشغب: السیاسي

یفترض منظور الفرص أن عملیات للعنف من خالل اإلمداد الوفیر من المقاتلین بتكالیف منخفضة، و 

التمرد تحدث عندما تكون المكاسب المحتملة لالنضمام تفوق التكالیف المتوقعة، مما یعني أن 

من ناحیة أخرى، ) 3(.المشاركة في النزاع توفر فرصة اقتصادیة أفضل من فرصة بدیلة أخرى للدخل

 الفقر، والركود االقتصادي أو مثل صادیةتأن تكون اق الدوافع الرتكاب العنف السیاسي یمكن"

 . )4("أو سیاسیة مثل غیاب الدیمقراطیة، وغیاب تمثیل األقلیات أو الحكم الذاتي اجتماعیة

ویشیر خبراء البرنامج اإلنمائي إلى أن الكسل واإلحباط وعدم القدرة على العمل والتهمیش نتیجة 

الشعور  أجلن أماكن أخرى من ارتفاع مستویات البطالة والفقر، یقود الشباب إلى البحث ع

الشباب ذوي التعلیم المحدود والعدد القلیل من فرص "كما تؤكد األمم المتحدة على أن . )5(باالنتماء

العمل یوفرون في الغالب أرضیة تجنید خصبة ألطراف النزاع، فغیاب األمل في المستقبل لدیهم یمكن 

 )6(."ب من الذین یدعون إلى النزاع المسلحأن یغذي السخط من المجتمع ویجعلهم عرضة لالستقطا

                                                 
1 - World Bank, Children and Youth, A Framework for Action, Washington, D.C., World Bank 

Children and Youth Unit, 2005, 12, and Robert Cincotta, et al., Chapter 3, Stress Factor One, 

The Youth Bulge, in The Security Demographic, Population and Civil Conflict After the Cold 

War,Oxford Economic Papers Number 51, 2003. Website ,  

http,//siteresources.worldbank.org/INTCY/Publications/20540811/WB-

C&Y%20Resource%20Guide%20complete.pdf  
2- Henrik Urdal, Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence, International 

Studies Quarterly, Volume 50, 2006, p 607. Website ,  

http,//www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/p10_urdal.pdf  
3- op, cit, 609. 
4- Idem. 
5- Sakiko Fukuda-Parr, Rethinking the Policy Objectives of Development Aid, From 

Economic Growth to Conflict Prevention, Research Paper Number 2007, Tokyo, United 

Nations University, June 2007.website , https,//www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2007-

32.pdf  
إطار تحلیل البنك الدولي، : انظر أیضا 28تقریر األمین العام، ص , منع نشوب نزاع مسلحالجمعیة العامة لألمم المتحدة،  -6

انظر . 2، ص 2002واشنطن العاصمة، البنك الدولي، أكتوبر  حدید العقبات ذات الصلة بالنزاع من أجل التنمیة،النزاع، ت
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 UN Economic and المتحدةما توضحه ورقة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم  وهو

Social Council )(ECOSOC الفشل في التصدي بشكل كاف لتحدي عمالة "، حیث اعتبرت أن

إن المستبعدین " )1(".جتمعالشباب یمكن أن یفرض تكالیف اقتصادیة وغیر اقتصادیة كبیرة على الم

اجتماعیا لیس لدیهم صوت یذكر أو ال صوت لهم في صنع السیاسات، وسیحاولون إیجاد شعور 

باالنتماء إلى مكان آخر، وهذا قد یخلق اضطرابات ونزاعات اجتماعیة، وبالتالي یقوض التماسك 

 )2(".االجتماعي

الة حاسمة للحد من الفقر وتحسین النمو إن العم :دور التوظیف والتمكین في بناء السلم: ثانیا

الدول التي حققت معدالت مرتفعة للنمو "... توضح احصائیات دعم أن . االقتصادي والتنمیة البشریة

توضح النتائج التي  )3(".وفرت فرص العمل جنبا إلى جنب، ونجحت في الحد من الفقر بشكل كبیر

هناك أیضا توافق في : "المتحدة أسباب الحذر توصل إلیها المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم

على أن النمو االقتصادي وحده ال یؤدي تلقائیا، كما كان یفترض من قبل، إلى إیجاد  اآلراء ناشئ

وعلى الرغم من زیادة معدالت النمو االقتصادي في أفریقیا خالل العقد . )4("فرص عمل تلقائیا

في  3ل؛ ظلت نسبة خلق فرص العمل مستقرة عند الماضي، فقد فشل النمو في تولید فرص العم

الفریق الرفیع المستوى التابع  كما ناقش. 2013و 2011المائة، مع انخفاض طفیف بین عامي 

خلق فرص العمل هو الحلقة المفقودة بین النمو االقتصادي "للمجلس االقتصادي واالجتماعي، فإن 

  )5(".والحد من الفقر في أفریقیا

ر الزاویة في االنتعاش االقتصادي، فإن العمالة هي أیضا رابطة لبناء السلم، وهي وباعتبارها حج

وكما قالت وزارة . بالتالي عنصر ضروري في ركیزة االنتعاش االقتصادي لجدول أعمال بناء السلم

تدابیر لتحفیز تنمیة القطاع الخاص والعمل ... ینبغي أن یشمل بناء السلم"الخارجیة النرویجیة، 

دعم القطاع اإلنتاجي الذي یهدف إلى زیادة فرص "...  على وجه التحدید، ،)6("جارة واالستثماروالت

                                                                                                                                                    

وضع االلتزام إلى , استعراض خطط العمل الوطنیة لتشغیل الشبابإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، , أیضا

   8، ص2007، نیویورك، العمل
لمتحدة االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمیة االجتماعیة، تقریر عن الدورة الخامسة واألربعین، الوثائق الرسمیة، مجلس األمم ا -1

   .39، ص 2007نیویورك، المجلس االقتصادي واالجتماعي،  E / 2007/26، 6الملحق عدد 
، وضع االلتزام عمل الوطنیة لتشغیل الشباباستعراض خطط ال، DESAإدارة الشؤون االقتصادة واالجتماعیة باألمم المتحدة  -2

   .8في العمل، ص 
3- Islam, The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction, op, cit. III. 

  .33ص  تقریر عن الدورة الخامسة واألربعین،, المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمیة االجتماعیة -4.

  .33قتصادي واالجتماعي، لجنة التنمیة االجتماعیة، تقریر عن الدورة الخامسة واألربعین، ص المجلس اال -5.
6 - Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Peacebuilding, A Development Perspective UK, 2004, 

p32,website : http,//www.ceipaz.org/images/contenido/Peacebuilding%20-

%20a%20perspective%20development_ENG.pdf   
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العمل یمكن أن یحول دون نشوب النزاعات وتعزیز السلم وبناءه، كما أن للوظائف أهمیة خاصة في 

لبناء  جلة األوباإلضافة إلى العملیات الطویل. )1("إعادة إدماج المقاتلین السابقین والمشردین داخلیا

ویتطلب التنسیق االستراتیجي من جانب جمیع الجهات  السلم، ترتبط العمالة أیضا ارتباطا وثیقا باألمن

الفاعلین الرئیسیین في أي "أن  Susan Woodwardوتؤكد سوزان وودوارد . الفاعلة ذات الصلة

ن األمن والوظائف، سیفشل عملیة سالم في مرحلة ما بعد النزاع هم الجیش والناس التنمویین، وبدو 

 . )2("السلم

وبالتالي فإن إدراج قضایا الشباب في جدول أعمال بناء السلم أمر بالغ األهمیة لتحقیق السلم 

فالصلة بین الشباب العاطلین عن العمل وزیادة خطر نشوب النزاعات ینبغي أال تنفي . المستدام

ك دورهم المحتمل في الحفاظ على النسیج المساهمة اإلیجابیة للشباب في المجتمع، بما في ذل

إن الشباب هم عامل مهم في التغییر االجتماعي، ولهم أدوار رئیسیة في ) 3(.االجتماعي وتعزیز السلم

إعادة اإلعمار وبناء السلم وتطویر الدیمقراطیات القائمة على المشاركة وتحقیق نتائج إیجابیة لنزع 

  ) 4().امج نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماجبر (السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج 

وهناك العدید من الجهات الفاعلة التي یمكنها المشاركة في وضع سیاسات العمالة والتمكین في 

، وهي Youth Employment Network (YEN(ووفقا لشبكة عمالة الشباب . حاالت ما بعد النزاع

وزارات العمل والتشغیل وصانعو : )5(جهات الفاعلة هيمجموعة من الوكاالت الدولیة والمحلیة، فإن ال

السیاسات، المجتمع المدني، ومجتمع األعمال، والنقابات العمالیة، ومنظمات الشباب، والوزارات 

مكتب العمل الدولي، وبرنامج األمم (فضال عن الجهات الفاعلة الدولیة البارزة . الحكومیة ذات الصلة

  ).لدوليالمتحدة اإلنمائي، والبنك ا

   

                                                 
1 - Idem. 
2 - Susan Woodward, Economic Priorities for Successful Peace Implementation, in Ending 

Civil Wars, The Implementation of Peace Agreements, ed. Stephen John Stedman, Donald 

Rothchild, and Elizabeth M. Cousens Boulder, Colorado, Lynne Reinner, Inc., 2002, p 

201.website , https,//www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/economic_priorities.pdf  
  .مرجع سابق ، المجتمع والتنمیة في األزمات؟الشباب والنزاع العنیفبرنامج االمم المتحدة االنمائي،  - 3
  .74، مرجع سابق، ص ل العالمي للشبابدلیل تنفیذ برنامج العم، DESAإدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة،  - 4
، وضع االلتزام في استعراض خطط العمل الوطنیة بشأن عمالة الشباب ،DESAإدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة،  -  5

  .2007القتصادیة واالجتماعیة، األمم المتحدة، ، إدارة الشؤون االعمل
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  :العدالة وسیادة القانونإصالح : الثالث المبحث

نظرة عامة لمسائل العدالة وسیادة القانون في سیاقات بناء السلم بعد انتهاء  المبحثیقدم هذا 

، من الحرب إلى السلم، وطرق "سیادة القانون"إلى " حكم البندقیة"النزاع، یتناول سبل التحول من 

وفقا  .ت السیاسیة والقانونیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي توفر العدالةتطویر الهیاكل والمؤسسا

 :لألقسام الفرعیة الخمسة للعدالة وسیادة القانون

 ).إعادة البناء/ (اإلصالح القضائي والقانوني  - 

 .الوصول إلى العدالة - 

 .تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها - 

 .العدالة االنتقالیة - 

 .الرسمي نظام العدالة التقلیدي وغیر - 

هناك توافق في اآلراء حول مركزیة سیادة القانون في بناء السلم، وتهدف المساعدة المقدمة في 

مجال سیادة القانون إلى إقامة استقرار وأمن فوریین بعد انتهاء النزاع؛ وتوفیر آلیة لإلدارة السلمیة 

شوب نزاعات عنیفة، وتعمل هذه للنزاعات وتسویتها، ومعالجة المظالم الكامنة وراء النزاعات؛ ومنع ن

 )1(.اآللیات أیضا في الدول المعرضة لخطر االنهیار في النزاع

خالل ) أو األهلیة(إن جذور االهتمام المعاصر بسیادة القانون تكمن في انتشار الحروب الداخلیة 

عات كانت ومن المعترف به عموما أن األسباب الرئیسیة لهذه النزا. النصف الثاني من القرن الماضي

حیث كانت  ،ة السیاسیة القمعیة واالستبعادیةمظالم جماعیة قائمة على أساس جماعي من األنظم

أدوات ) على سبیل المثال، السلطة القضائیة، والهیئات التشریعیة، والشرطة، والجیش(مؤسسات الدولة 

التماس "به إلى استراتیجیات وأدى عدم إدراك سیادة القانون أو غیا. في أیدي القادة والنظم االستبدادیة

  .من قبل مختلف الفئات المهمشة أو المحرومة، مما أدى بدوره إلى نزاعات مسلحة وعنیفة" العدالة

، أصبح ینظر )وصعود حركات حقوق اإلنسان(ومع تحول الدیمقراطیة إلى قاعدة للحكم السیاسي 

وهكذا . الج للنزاعات الداخلیة العنیفةإلى إیجاد أسالیب حكم دیمقراطیة وشاملة ومشروعة على أنها ع

  .بجدول أعمال بناء السلم األوسع نطاق وثیقاأصبحت برامج سیادة القانون مرتبطة ارتباطا 

المؤسسات المرتبطة بسیادة  و انهیارتتمیز مجتمعات ما بعد الحرب عادة بغیاب سیادة القانون، 

ویؤدي ذلك . أو تكون مختلة أو غیر شرعیة) ةعلى سبیل المثال، السلطة القضائیة والشرط(القانون 

                                                 
، وثیقة األمم المتحدة، ملخصتقریر األمین العام عن سیادة القانون والعدالة االنتقالیة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع،  - 1

  .2004أوت  S / 2004/616 23 .ص
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الذي كثیرا ما یشار إلیه " الفراغ األمني"ویرجع ذلك جزئیا إلى  )1(."فراغ سیادة القانون"إلى ما یسمى 

، وقد ال یشیر العنف إلى ما یعتبر فترة حرب، ولكنه "الفراغ األمني"في سیاقات ما بعد النزاع بعبارة 

 ،اإلقلیمیة مع ارتفاع معدل الجریمة المنظمة كال أخرى متعددة، ال سیمایستمر ویزداد أحیانا بأش

كما أن بعض مجتمعات ما بعد الحرب . )2(والشبكات اإلجرامیة عبر الوطنیة في مرحلة ما بعد النزاع

تفتقر إلى الخبرة بسیادة القانون، مما یؤدي إلى غیابه كثقافة وغیاب الثقة في المؤسسات التي تضمنها 

 . ي المواطنینوتحم

ین القصیر جلوفي مثل هذه الظروف أظهرت التجربة في العقد الماضي أن بناء السلم في األ

ما لم یكن السكان واثقین من إمكانیة الحصول على االنصاف من المظالم "والطویل ال یمكن تحقیقه 

وفي الوقت نفسه،  )3(.من خالل هیاكل مشروعة لتسویة النزاعات بالوسائل السلمیة، وٕاقامة العدل

حمایة الضعف الشدید لألقلیات والنساء واألطفال والسجناء والمحتجزین والمشردین والالجئین وغیرهم، 

وهو أمر واضح في جمیع حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والذي یجلب عنصرا من عناصر 

 ". االستعجال لحتمیة استعادة سیادة القانون

لبناء السلم في تشجیع التحول في مجتمعات ما بعد النزاع حتى تتم إدارة  إذا یتمثل الهدف الشامل

وینظر إلى سیادة . النزاعات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة أو حلها عن طریق وسائل ال عنفیة

والعدالة واالستقرار في المجتمع؛  ثقةالقانون على أنها إطار لإلدارة السلمیة للصراع وبالتالي توفر ال

توفر المعاییر التي تحدد السلوك المجتمعي المناسب؛ والمؤسسات القادرة على حل النزاعات، وٕانفاذ و 

   .القوانین، وتنظیم النظام السیاسي والقضائي؛ والقوانین واآللیات التي تحمي حقوق المواطنین

  : البناء) إعادة/ (اإلصالح القضائي والقانوني : المطلب األول

بفراغ قانوني " كثیرا ما تتسم حاالت ما بعد النزاع بـ : في مرحلة ما بعد النزاع قطاع العدالة: أوال

كامل، ودمار للبنیة األساسیة لقطاع العدالة من المحاكم إلى السجون، وقدرة بشریة منخفضة جدا، مع 

عدد قلیل من الموظفین المؤهلین، إن وجد، بمن فیهم القضاة والمدعون العامون ومحامو الدفاع 

                                                 
ون والعدالة االنتقالیة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع یبرز المرجع نفسه هذا االقتباس من تقریر األمین العام سیادة القان - 1

وفي مثل هذه السیاقات، تساعد آلیات سیادة القانون في دعم عملیات بناء السلم . أحد التحدیات األساسیة لبیئات ما بعد النزاع

ص للطبیعة البشریة وآفاق النزاع، وهي بطرق مختلفة، حیث أن سیادة القانون هي في جوهرها تقییم متعمق وغیر متفائل بشكل خا

  .تفترض أن التعهدات السلمیة والتوفیقیة فمن الواضح أن الخطاب مهم لبناء السلم، ولكن یمكن أن یكون هزیال للغایة
2- Béatrice Pouligny, Peace Operations Seen from Below, UN Missions and Local People 

London, Hurst / Bloomfield CT, Kumarian Press, 2006, 257; Charles T. Call, ed., Constructing 

Justice and Security After War, Washington, D.C., United States Institute of Peace Press, 

2007, pp 377-382. Website , https,//cimannuk.files.wordpress.com/2014/10/peace-operations-

seen-from-below-un-missions-and-local-people.pdf  
  .المرجع نفسه - 3
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المشرعون، وواضعي القانون، وأساتذة القانون، وخبراء السیاسة القانونیة، والسكان الذین یعانون من و 

  )1(".انعدام الثقة العمیق وعدم الثقة في قطاع العدالة 

 :)2( فلدى نظم العدالة في مرحلة ما بعد النزاع عددا معینا من الخصائص المشتركة

 یدة إلى خدمات العدالة واالفتقار إلى الموارد الوطنیة الالزمة وجود تناقض كبیر بین الحاجة المتزا

 .لتوفیرها

 النقص الحاد في القضاة المؤهلین والمدعین العامین والمحامین وضباط الشرطة وغیرهم من الموظفین. 

 بمن فیهم القضاة والمدعون العامون  ،موظفو نظام العدالة المشبوهون سیاسیا أو غیر مؤهلین

 .الشرطةوالمحامون و 

  مثل المرتبات واللوازم المكتبیة(نقص الموارد المالیة والمادیة.( 

  مثل مباني المحاكم والسجون(الهیاكل األساسیة المادیة المدمرة.( 

  وعلى األخص ال یوجد قانون للتعامل مع تحدیات ما (القوانین التي عفا عنها الزمن أو غیر المالئمة

 ).تي ال تلتزم في كثیر من األحیان بالمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسانبعد النزاع والقوانین القائمة ال

  بما في ذلك األهداف الموضوعیة واإلجرائیة، وما إذا كان (عدم الیقین بشأن اإلطار القانوني الساري

ینبغي أن یتناول فقط القضایا الحالیة والمستقبلیة أو معالجة المظالم الماضیة الناجمة عن النزاع 

 ).أیضا

  غیر قانوني/ تراكم المظالم التي لم تعالج أو تعالج بشكل غیر مالئم. 

 عدم ثقة السكان في نظام العدالة وتضاربه. 

  عدم قدرة السكان على الوصول إلى نظام العدالة وعدم وعیهم بحقوقهم 

ت حاال"أو (یمكننا التمییز بین ثالثة أنواع من حاالت للعدالة أنه  Rama Maniوتقترح الباحثة 

  : )3(في أوضاع ما بعد النزاع") الیأس

حسث ال تزال بعض المؤسسات " سیادة القانون"تمت مالحظة  ،في هذه: "غیر شرعیة ولكنها وظیفیة - 

القانونیة األساسیة موجودة وتعمل، وهناك قانون قضائي مكتوب أو أكثر، ویتم تعیین الموظفین 

مردون، أمام المحكمة وأحیانا یتم تبرئتهم، إال أن نظام القانونیین وقد یحاكم المحتجزون، بمن فیهم المت

                                                 
1 - Kirsti Samuels, Rule of Law Reform in Post-Conflict Countries, Operational Initiatives 

and Lessons Learnt, World Bank Social Development Paper No. 37 October 2006, p 15. 

Website , http,//siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP37_web.pdf  
2 -Mani, Rama. Balancing Peace with Justice in the Aftermath of Violent Conflict. 

Development, no. 3 2005, pp25-34. Website , 

https,//www.researchgate.net/publication/42793985  
3 - bill O'Neill, UN Peacekeeping Operations and Rule of Law Programs, op, cit. 
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العدالة غیر شرعي، ومبادئ الشرعیة الدنیا تنتهك، والقانون نفسه غیر جدي، ویتم تمریر وسن القانون 

 .وكمثال على هذه الحالة جنوب افریقیا الفصل العنصري". السیئ أو الظالم 

ذه الحالة، یتم الحفاظ على الحد األدنى لبعض مالمح في ه"ووفقا لراما، : فاسدة مع اختالل وظیفي - 

سیادة القانون، وهناك نظام قضائي ونظام قانوني موجود في جمیع أنحاء النزاع، وتمارس وزارة العدل 

والمحكمة العلیا مهامهما، والمشكلة لیست في المقام األول في أنها غیر شرعیة، كما في الحالة 

تضاءل تدریجیا مع مرور الزمن، وال یزال هیكله وواجته قائمة، إال أن األولى، بل إن حكم القانون ی

وأهم الفشل هو فقدان السلطة القضائیة ... سیادة القانون یفقد معظم خصائصه ومبادئه المحددة

وكمثال على ". لالستقالل والنزاهة، كما یتم التالعب بها من قبل السلطة التنفیذیة للحكومة، والجیش

 .لسلفادور وموزامبیقهذه الحالة ا

وفي هذه الحالة ینهار الجهاز القانوني للمجتمع بأكمله، ویتفكك حكم القانون، : مدمرة وغیر وظیفیة - 

: وینحدر من االختالل الوظیفي إلى غیر الوظیفي، وفي بعض األحیان تبقى آثار نظم العدالة السابقة

مؤهلین والقضاة، ووزراء العدل والمباني المحاكم التي تفرغ من القوانین، أو تخرج من المحامین ال

تشمل األمثلة على ". الوهمیة"الوزاریة مع عدد قلیل من الموظفین أو ال وجود لهم، وال یبقى سوى حكم 

  .الیشتي وهایتي وكمبودی -ا وتیمور هذه الحالة رواندا وبوروندي وسیرالیون ولیبری

: بعد انتهاء النزاع) أو إعادة البناء(القانوني / ئي ألهداف والمراحل الرئیسیة لإلصالح القضاا: ثانیا

إعادة البناء / ویمكن تمییز هدفین رئیسیین، وبالتالي، المراحل الرئیسیة لإلصالح القضائي والقانوني 

  )1(.في مجتمعات ما بعد الحرب

ء ما ، یكون الهدف هو مل")مرحلة إدارة األزمات"الذي یمكن تعریفه بأنه (فعلى المدى القصیر 

یمكن أن یرتبط ). استعادة األمن واالستقرار األساسیین" (فراغ القانون"سیعرفه العدید من المراقبین بأنه 

 )2()أي غیاب النزاع المسلح" (السلم السلبي"ذلك ب 

ومن المفترض أن یبدأ " مرحلة التطویر"الذي یمكن تعریفه بأنه (ین المتوسط والطویل جلوفي األ

مع التركیز بشكل (، یتمثل الهدف في إجراء إصالح قضائي وقانوني مستدام )خالل مرحلة األزمة

یمكن  )3(.وٕانشاء مؤسسات عدالة شرعیة تعمل بشكل جید) خاص على بناء القدرات والملكیة المحلیة

                                                 

Conflict Countries, Operational Initiatives -Rule of Law Reform in PostKirsti Samuels,  - 1

8. World Bank Social Development Paper No. 37 October 2006, p ,and Lessons Learnt 
 S / 2004/616 23تقریر األمین العام عن سیادة القانون والعدالة االنتقالیة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع الوثیقة  - 2

ولالطالع على ما تعنیه فكرة فراغ سیادة القانون، انظر الجزء التمهیدي من قسم العدالة وسیادة  - 27، 10، الفقرة 2004أوت 

  .القانون

  .17، 4نفسه، ص ص  المرجع -3 
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أي وجود ظروف اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة تكفل " (المستدام/ السلم اإلیجابي "أن یرتبط ذلك ب 

 .)دامالسلم المست

یوجد إجماع واسع بین صانعي السیاسات والممارسین والباحثین على أهمیة اإلصالح القضائي 

 التنمیة أجل من .والقانوني في بناء السلم

فوجود نظام قضائي وقانوني كفء، ویمكن التنبؤ به هو شرط مسبق للنمو االقتصادي، وهو 

  .)1(عنصر حاسم في بناء السلم

ي العقد الماضي بوضوح أن توطید السلم في مرحلة ما بعد النزاع مباشرة، لقد أثبتت تجربتنا ف“

الطویل، ال یمكن تحقیقه ما لم یكن السكان واثقین من إمكانیة  جلفضال عن صون السلم في األ

الحصول على االنصاف من المظالم من خالل هیاكل مشروعة لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة، 

وفي الوقت نفسه، فإن الضعف الشدید لألقلیات والنساء واألطفال .حو واسعوٕاقامة العدل على ن

والسجناء والمحتجزین والمشردین والالجئین وغیرهم، وهو أمر واضح في جمیع النزاعات وما بعدها، 

  .)2( حاالت النزاع، یجلب عنصرا ملحا لحتمیة استعادة سیادة القانون

ة جزءا أساسیا من استراتیجیات بناء الدولة، وهو بالتالي مهم ویشكل بناء النظم القضائیة والقانونی

لضمان األمن واالستقرار على الصعیدین المحلي والدولي، كما أنه ال یمكن إصالح نظام العدالة 

فمعالجة المظالم الماضیة هو . بنجاح إذا لم یكن األمن مضمونا ولم یتم التصدي للظلم في الماضي

والطریقة التي تعالج بها المظالم . العدالة/ لى أي إصالح للنظام القانوني وسیلة إلضفاء الشرعیة ع

فعلى سبیل المثال، یمكن . السابقة لها تأثیر هام على إیمان السكان في نظام العدالة المعاد بناؤه

لمحكمة دولیة منفصلة أن تعالج على النحو المالئم المظالم السابقة ولكنها ال تعطي شرعیة تذكر 

م العدالة الوطني، وأن ینظر إلیها على أنها تحویل الموارد التي یمكن استخدامها على نحو أفضل لنظا

  .وهنا ینبغي أن تعمل العدالة االنتقالیة وٕاصالح النظام القضائي والقانوني عن كثب. لدعمها

  :الوصول إلى العدالةتمكین : المطلب الثاني

 :)3(یشیر الوصول إلى العدالة إلى ما یلي 

                                                 
1 -Jane Stromseth, David Wippman, and Rosa Brooks. Can Might Make ights? Building the 

Rule of Law After Military Interventions Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp 

58-64 website , http,//elastic.org/~fche/mirrors/www.cryptome.org/2013/01/aaron-

swartz/052186089X.pdf  

ت أو /  S / 2004/616  /23تقریر األمین العام عن سیادة القانون والعدالة االنتقالیة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع، -2 

 .2. 3، الفقرة 2004
3 - UK Department for International Development DFID, Safety, Security and Accessible 

Justice, Putting Theory into Practice, p37. Website , 

 http,//www.gsdrc.org/docs/open/ssaj23.pdf  
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 قدرة الناس على حل النزاعات والتوصل إلى سبل انصاف كافیة للمظالم؛ - 

التقلیدیة، الحكومیة وغیر الحكومیة، القضائیة أو / من خالل نظم العدالة الرسمیة أو غیر الرسمیة  - 

 غیر القضائیة؛

 . ةوتمشیا مع مبادئ ومعاییر حقوق اإلنسان، التي ینبغي أن تضمن األبعاد النوعیة لعملیة العدال - 

إن إحدى أهم الطرق لفهم إمكانیة الوصول إلى العدالة هي النظر في المراحل المختلفة لعملیة 

وترتبط كل مرحلة من . العدالة، من االعتراف بالتظلم إلى عالج ملموس یحترم معاییر حقوق اإلنسان

تخاذ إجراءات مراحل هذه العملیة بتحدیات أو عوائق واضحة أمام الوصول إلى العدالة وتدعو إلى ا

 . محددة للتغلب علیها

حیث توجد عوائق أمام العدالة في كثیر من المجتمعات، سواء كانت متقدمة أو نامیة، إال أنها 

العوائق : ویمكن تصنیف العوائق أمام العدالة إلى فئتین. تبرز بشكل خاص في مرحلة ما بعد النزاع

  . التشغیلیة والعوائق الهیكلیة

ة إمكانیة الوصول إلى العدالة إلى التغیرات التي حدثت في میدان التنمیة وتعود تزاید أهمی

  :الدولیة، مما فسح المجال أمام الشعوب نحو فهم للعدالة قائم على حقوق اإلنسان

إلصالح " أسفل إلى أعلى"إذ ینظر إلى الوصول إلى العدالة أیضا على أنه نهج من  -

والتي حظیت باهتمام أكبر في أوضاع ما ) الدولة عمومافضال عن إصالح (العدالة وٕاعادة اإلعمار 

  . بعد النزاع

كما تلعب دورا هاما في تعزیز العدالة االنتقالیة والمساهمة في االعتراف بحقوق اإلنسان  -

  . وحمایتها

بعد انتهاء النزاع، تؤدي  جلوكجزء ال یتجزأ من أي عملیة لبناء السلم والتنمیة الطویلة األ -

  . ا في منع نشوب النزاعات وتوطید السلم وحمایة الفئات األكثر ضعفاأیضا دورا هام

في حین توجد عوائق أمام العدالة في : عوائق بناء نظم العدالة في مرحلة ما بعد النزاع: أوال 

كثیر من المجتمعات، سواء كانت متقدمة أو نامیة، فإنها تنتشر بشكل خاص في مراحل ما بعد 

  . العوائق التشغیلیة والعوائق الهیكلیة )1لعوائق أمام العدالة إلى فئتینویمكن تصنیف ا. النزاع

                                                 
1- Martin Abregu, Barricades or Obstacles, The Challenges of Access to Justice, 

in Comprehensive Legal and Judicial Development, Toward an Agenda for a Just and 

Equitable Society in the 21st Century, ed. Rudolf V. Van Puymbroeck Washington, D.C, World 

Bank, 2001, pp 69-85. Website,  

http,//siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-

1185895645304/4044168-1186409169154/02ConferenceProceedings.pdf  
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، في حین أن الحواجز "المتعلقة بكفاءة وفعالیة إدارة نظام العدالة"فالعوائق التشغیلیة هي تلك 

المشاكل التي تتعلق بالشكل األساسي للمنظمات المجتمعیة، وهذه القضایا ترتبط "الهیكلیة تعكس 

المحیط العام قبل الحدیث عن االستجابة القضائیة ألي قضیة محددة أمام محكمة، فهي بأوضاع 

 )1(".مرتبطة بطبیعتها بإقامة العدل 

 : )2(باستخدام هذا التصنیف، عادة ما توجد العوائق التالیة في مجتمعات ما بعد النزاع

 :العوائق التشغیلیة

 ).یملكون المال الستئجار محام أو لدفع رسوم المحكمة الكثیر من الناس ال(الموارد المالیة المحدودة  - 

 .التكالیف الكبیرة الستخدام نظام العدالة الرسمي - 

 .البعد الجغرافي لنظام العدالة الرسمي - 

 .االفتقار إلى المساعدة القانونیة المالئمة والمستشار القانوني - 

تأخیر العدالة هو إنكار "والبیروقراطیة؛ التأخیرات الطویلة؛ اإلجراءات المعقدة (عدم الكفاءة التشغیلیة  - 

القضاة المدربون والمحامون وموظفو المحاكم والمدعون (واالفتقار إلى الموارد البشریة ") العدالة

 .)العامون

 ).الفساد(انعدام النزاهة القضائیة والمساءلة  - 

 .االفتقار إلى االستقالل القضائي - 

 .ساعات محدودة لفتح المحكمة - 

 .فظ السجالتسوء ممارسات ح - 

 أو الظروف السیئة؛/ االفتقار إلى االختصاص القضائي بسبب المحسوبیة و  - 

 :الهیكلیة العوائق

الثغرات في اإلطار القانوني؛ التمییز القانوني، القوانین التي تتعارض مع معاییر (عدم كفایة القوانین  - 

 ).حقوق اإلنسان

 ).لعدالةعدم الثقة في نظام ا(اإلحجام عن استخدام القانون  - 

 .االفتقار إلى الوعي القانوني والمعلومات القانونیة - 

 ).عدم وجود حمایة قانونیة بحكم األمر الواقع(انعدام اإلنفاذ  - 

                                                 
1 -Idem. 
2-Drawn from the World Bank, Barriers to Access to Justice; United Nations Development 

Programme UNDP, Access to Justice, Practice Note New York, United Nations Development 

Programme, 2004. 

http,//www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-

publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf 4. We also thank 

Bill O’Neill for his comments 11 July 2008. https,//rm.coe.int/1680593e83  



 

186 
 

  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 

 ).المرتبط بعدم استقالل القضاء(الحكم السیاسي غیر الدیمقراطي  - 

 ).رىضد النساء واألقلیات والمجموعات األخ(الممارسات التمییزیة القائمة على المجموعات  - 

أي عندما تكون اإلجراءات القانونیة والوثائق والقوانین (الحواجز اللغویة، ال سیما في حالة األقلیات  - 

 ).بلغة ال یفهمونها

 .التفاوتات االجتماعیة واالقتصادیة - 

وعلى الرغم من أن مجال الوصول إلى العدالة یعود إلى أواخر السبعینیات، فقد اجتذب اهتماما 

الماضي، وفي التنمیة الدولیة عموما وطهور أهمیة بناء السلم بعد انتهاء النزاع بصفة  متزایدا في العقد

  . خاصة

لجنة دولیة معنیة بالتمكین القانوني تضم شخصیات دولیة بارزة في  2005فقد أنشئت في عام 

ویة القانونیة ویسلط التقریر النهائي للجنة الضوء على المشكلة الملحة المتعلقة باله. جمیع أنحاء العالم

توسیع  أجلفاستعادة الهویة القانونیة للشعوب جزء بالغ األهمیة من . )1(في البلدان المنخفضة الدخل

أما في أوضاع ما بعد النزاع، فإن مشكلة الهویة القانونیة حادة . نطاق الوصول إلى العدالة وتعزیزه

وعادة ما . صودرت وثائقهم القانونیةبشكل خاص بالنسبة لالجئین والمشردین داخلیا الذین دمرت أو 

یكون الحصول على وثائق جدیدة تحدیا كبیرا بعد انتهاء النزاع واختبارا اللتزام الحكومة بسیادة القانون 

وتعتبر مسألة وثیقة الهویة حاسمة بالنسبة لمجاالت أخرى من بناء السلم، وال سیما ) 2(.وبناء السلم

الیة من الناخبین المحتملین لیس لدیهم أي شكل من الوثائق مثل تسجیل الناخبین، نظرا ألن نسبة ع

. شهادات المیالد وبطاقات الهویة؛ وذلك كثیرا ما یؤدي إلى تفاقم مسألة تعریف الجنسیة والمواطنة

ولیس من النادر أن تصبح بطاقات االنتخاب في مجتمعات ما بعد النزاع، أول وثیقة هویة عرفها 

  .الناس

كما ورد في تقریر لبرنامج األمم المتحدة . إلى العدالة أیضا بلغة حقوق اإلنسان ویحدد الوصول

الوصول إلى العدالة حق أساسي، فضال عن وسیلة رئیسیة للدفاع "اإلنمائي عن هذا الموضوع، فإن 

وعالوة على ذلك، هناك حق راسخ في االنصاف أو التعویضات المنصوص  )3(".عن أي حقوق أخرى

                                                 
1 - Commission on Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone New 

York, United Nations Development Programme, June 2008. Website , 

http,//www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-

governance/legal-empowerment/reports-of-the-commission-on-legal-empowerment-of-the-

poor/making-the-law-work-for-everyone---vol-ii---english-only/making_the_law_work_II.pdf  
2 - Comment by Bill O'Neill, 11 July 2008. Op, cit.  

دلیل الوصول إلى جمیع الممارسین من أجل اتباع نهج قائم على حقوق , برنامج االمم المتحدة االنمائي، برنامج العدالة -3 

   .3ص  2005المركز اإلقلیمي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي، , االنسان للوصول إلى العدالة، بانكوك، تایلند
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نون حقوق اإلنسان، والتي تشیر إلى انتهاكات حقوق االنسان ولكن یمكن أن یفسر بشكل علیها في قا

 . )1(أوسع لیشمل الوصول إلى العدالة

كما حظي اإلصالح القضائي والتعمیر في أوضاع ما بعد النزاع باهتمام أكبر مع تزاید تمویل 

وٕاعادة اإلعمار تعزز الحكم باعتبار أن أنشطة اإلصالح القضائي . المانحین في العقد الماضي

الرشید، وتعزز التنمیة االقتصادیة، وتسهم في تحقیق السلم المستدام عن طریق توفیر آلیات لإلدارة 

غیر أن المساعدة المقدمة في مجال سیادة القانون إلى البلدان التي تمر بمرحلة ) 2(.السلمیة للصراعات

من أعلى ": سیادة القانون" أن قاد النهج السائد باعتبارتنتم ا ما بعد النزاع كانت موضع انتقاد هام إذ

وستسعى أنشطة اإلصالح هذه، سواء كانت . إلى أسفل، مركزه النظام الحاكم، والطبقة التكنوقراطیة

) المحاكم والقضاة(مقصودة أو غیر مقصودة، إلى إعادة إحیاء المؤسسات الملموسة للنظام القضائي 

ویقول النقاد إن التركیز على . ونیة للفقراء كنقطة انطالق لتدخالتهادون أخذ االحتیاجات القان

  .مؤسسات الدولة معیب للغایة ألنه عادة ما یكون فاسدا وغیر فعال وبعیدا عن احتیاجات معظم الناس

، للوصول إلى "من القاعدة إلى القمة"وأدت هذه االنتقادات إلى المساعدة وضع نهج جدید 

طرق إلدارة العدالة تكون میسورة التكلفة "التمكین القانوني للفقراء، وتفهم على أنها العدالة، تركز على 

هذا النهج یسعى إلى إزالة الحواجز بین مقدمي العدالة  )3(".للفقراء، وموجهة إلى مقدمي الخدمات

ا المتهمین والضحای(وطالبي العدالة ) المحاكم والقضاة والمحامین ونظم العدالة غیر الرسمیة(

 . )4("ما لم یلبي العرض الطلب بفعالیة، فلن تكون هناك عدالة"وهم یرون أن ). والخصوم

وعلى الرغم من وجود اختالفات هامة بین هذه المقاربات، إال أنها تتشاطر مع ذلك عناصر 

ن مشتركة مفادها أن التدخالت القانونیة ینبغي أن تعود بالنفع على الفقراء، وأن احتیاجاتهم ینبغي أ

وبالتالي محاولة سد الفجوة بین احتیاجاتهم وما یقدمه القانون، وهم ... تشكل األساس للتدخالت

                                                 
1 - Comment by Bill O'Neill, 11 July 2008, Op, cit. 
2 -See Neil J. Kritz, The Rule of Law in Conflict Management, in Leashing the Dogs of War, 

Conflict Management in a Divided World, ed. Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and 

Pamela Aall Wahsington, D.C., United States Institute of Peace Press, 2007, pp 401-424. 

Website , https,//bookstore.usip.org/sites/usip/resrcs/chapters/192922396X_otherchap.pdf  
3 -Maurits Barendrecht and Patricia van Nispen, Microjustice, February 1, 2008 TILEC 

Discussion Paper No. 2008-010, p 10. Website , 

https,//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1022936  
4 - Idem.  
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یدركون جیدا الواقع السیاسي والمقاومة التي قد تواجهها اإلصالحات، والسعي في الواقع إلى تغییر 

  )1(".عالقات السلطة 

عتراف بأن اللجوء إلى العدالة عنصر یتزاید اال :دور الوصول إلى العدالة في بناء السلم: ثانیا

المنظمات (حیث تقوم المزید من الجهات الفاعلة الدولیة . أساسي في بناء السلم بعد انتهاء النزاع

بإدماج برامج العدالة في مبادرات ) الحكومیة الدولیة، والوكاالت المانحة، والمنظمات غیر الحكومیة

الوصول إلى العدالة هو عنصر "األمم المتحدة اإلنمائي، فإن  وكما جاء في تقریر لبرنامج. بناء السلم

بعد انتهاء النزاع، ومفاهیم اإلنصاف  جلال یتجزأ من أي عملیة لبناء السلم وعملیة التنمیة الطویلة األ

 )2(".والعدالة أساسیة بالنسبة للسالم والثقة وبناء الثقة

نع االنتكاسة إلى النزاعات في مجتمعات ما ویمكن أن یؤدي الوصول إلى العدالة دورا هاما في م

ومن المسلم به أن المظالم المتصورة، إذا لم تعالج على مدى فترات طویلة من الزمن، . بعد النزاع

. وتندمج مع عوامل أخرى مثل التالعب السیاسي، تؤدي دورا كبیرا في المساهمة في النزاع العنیف

أنهم ال یستطیعون الوصول إلى العدالة لتلبیة احتیاجاتهم وٕاذا شعر الناس في مرحلة ما بعد النزاع 

القانونیة ولتأكید حقوقهم وحمایتها، فإن هناك احتمال أن یلجأوا إلى وسائل عنف لتسویتها، مما من 

ومن ثم، فإن إمكانیة الوصول إلى برامج العدالة یمكن أن تحول . شأنه أن یقوض إنشاء وتوطید السلم

   .العنيدون استئناف النزاع 

وٕاذا شعر الناس بأن احتیاجاتهم من العدالة تعالج . فالوصول إلى العدالة عامل هام لتوطید السلم

على النحو المالئم من خالل مجموعة متنوعة من اآللیات، فمن المرجح أن یثقوا ویوافقوا على ترتیب 

قریره عن سیادة القانون والعدالة وكما أكد األمین العام لألمم المتحدة في ت. مجتمعهم بعد انتهاء النزاع

أثبتت تجربتنا في العقد الماضي بوضوح أن توطید "االنتقالیة في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع، 

السلم في مرحلة ما بعد النزاع مباشرة، وكذلك الحفاظ على السلم على المدى الطویل، ال یمكن تحقیقه 

ل على االنصاف من المظالم من خالل الهیاكل الشرعیة ما لم یكن السكان واثقین من إمكانیة الحصو 

 )3(".لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة وٕاقامة العدل على نحو عادل

                                                 
1 - van Rooij, Bringing Justice to the Poor, Bottom-up Legal Development Cooperation, p1. 

Website , https,//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1368185  
   .180المتحدة اإلنمائي، برمجة العدالة، مرجع سابق، ص  برنامج األمم - 2
أوت  S / 2004/616 23تقریر األمین العام عن سیادة القانون والعدالة االنتقالیة في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع  - 3

   .3، الفقرة 2004
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الضعف الشدید لألقلیات والنساء "كما أن الوصول إلى العدالة یستهدف على وجه الخصوص 

ر واضح في جمیع حاالت النزاع واألطفال والسجناء والمحتجزین والمشردین والالجئین وغیرهم، وهو أم

  )1(".وما بعد انتهاء النزاع، وهو ما یشكل عنصرا من عناصر االستعجال لحتمیة استعادة سیادة القانون

األفراد یتمتعون بإمكانیة الوصول إلى العدالة عندما یمكن حل شكوى مشروعة "ویمكن القول أن 

ى قانونیة وضمان سبل االنصاف المناسبة محدودة غیر أن القدرة على تقدیم دعاو  )2(."بسرعة وفعالیة

وتعني . للغایة في أوضاع ما بعد النزاع، وال سیما في أعقاب الحرب مباشرة أو العنف الواسع النطاق

المشاكل الممیزة المرتبطة بنظم العدالة في مرحلة ما بعد النزاع أن الوصول إلى مبادرات العدالة یواجه 

 .تحدیات هائلة

ول بأن الوصول إلى العدالة في أي مجتمع شرط مسبق لمجموعة من القواعد ویمكن الق

وتشمل هذه القواعد والممارسات والمؤسسات، بل تتجاوز أیضا، قطاع . والممارسات والمؤسسات

  )3(:وهذه العناصر هي. العدالة

انت حكومیة سواء ك( مؤسسات قطاع العدالة: االستقالل السیاسي للمحاكم ومؤسسات العدالة األخرى - 

 .االستقاللیة المؤسسیة، وتأمین مصادر التمویل: خالیة من التدخل السیاسي) أو غیر حكومیة 

ووضع . أن تكون القوانین التي تتفق مع المفاهیم الشعبیة للعدالة ومع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان - 

 .و مناهضة للفقراء في آثارهاآلیات لتجدید وتنقیح القوانین التي عفا علیها الزمن، أو تمییزیة، أ

 .القواعد اإلجرائیة التي توفر التخلص السریع والعادل والفعال للحاالت - 

المؤسسات القویة التي تدار بشكل جید، خالیة من الفساد، وفعالة في تقدیم الخدمات التي تراعي  - 

 .احتیاجات الفقراء وغیرهم من الفئات المحرومة

لمتاحة التي یقدمها المحامون أو المساعدین القانونیین أو الوسطاء أو الخدمات القانونیة المناسبة وا - 

المستشارین التقلیدیین، لألشخاص المتهمین وضحایا الجریمة، فضال عن أولئك الذین یتورطون في 

 .المنازعات المتعلقة بالعالقات األسریة، والمیراث، واألرض، واألجور غیر المدفوعة، وما إلى ذلك

) أمین المظالم، لجان الشكاوى العامة، لجان حقوق اإلنسان(ؤولة قانونیا مع المؤسسات الحكومة المس - 

استعراض . التي توفر للفقراء األمل الحقیقي لالنصاف إذا تصرف المسؤولون بطریقة تعسفیة أو مسیئة

ذات قضائي متاح لمجموعات المصلحة العامة للتحقق من االنتهاكات المنهجیة للسلطة ورفع المسائل 

 .االهتمام العام

التوسط مع منظمات المجتمع المدني التي یمكن أن تساعد في صیاغة المطالب، وٕاجراء الدعوة،  - 

 .وتقدیم الحاالت التمثیلیة نیابة عن الفئات المنخفضة الدخل أو المحرومة

                                                 
  .المرجع نفسه - 1
  35، ص 2000الة الممكنة، وضع النظریة موضع التنفیذ، لندن، وزارة التنمیة الدولیة األمریكیة، السالم واألمن والعد - 2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3



 

190 
 

  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 

ات الوصول إلى برامج العدالة هو مسعى سیاسي بطبیعته، وقد تكون هناك مقاومة قویة لعملی"إن  - 

اإلصالح الجوهریة، ال سیما من قبل النخب والجماعات التي قد تتآكل مراكز السلطة فیها أو تخضع 

  . لضوابط أكثر صرامة، نتیجة لهذه العملیات

كما أن مبادرات الوصول إلى العدالة سیاسیة في جوهرها تشجع التغییر االجتماعي السیاسي من 

الرسمیة وغیر (ناس بالحقوق القانونیة وبتعزیز السبل األسفل إلى األعلى من خالل زیادة وعي ال

للمطالبة والتعامل البناء مع ) الرسمیة والقضائیة وغیر القضائیة أو الدولة أو المجتمع المدني المنحى

 .المظالم المشروعة، وتعزیز السلم االجتماعي

قد عموما أن نظم العدالة ویعت :غیر الرسمیة/ الوصول إلى العدالة ونظم العدالة التقلیدیة : ثالثا

غیر الرسمیة هي في وضع أفضل یتیح الوصول إلى العدالة ومنع استئناف العنف، وال / التقلیدیة 

وعلى الرغم من أنها قد تتأثر بشدة بالعنف، إال أنه هناك . سیما على الصعید المحلي أو المجتمعي

فالنظم التقلیدیة التي تعمل  )1(.میةافتراض عام بأن من المرجح أن تبقى أكثر سالما من تلك الرس

خارج إطار الدولة عادة ما تحفظ فیها األشكال األساسیة للرقابة االجتماعیة وتسویة المنازعات 

والمصالحة، وال سیما فیما یتعلق بالمسائل العائلیة ومسائل حیازة األراضي التي قد تتفاقم أعقاب 

كما جاء في تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و . الحرب بسبب تشرید والسكان وعودة الالجئین

في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، حیث قد تكون اآللیات : "بشأن نظم العدالة غیر الرسمیة

الرسمیة قد اختفت تماما أو تعرضت للمصداقیة، قد تكون النظم غیر الرسمیة لتسویة المنازعات 

 )2(".والنظام، وقد تكون كلها وهذا متاح لسنوات عدیدةحاسمة الستعادة قدر من القانون 

غیر / ومن خالل وظائفها الفوریة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، یلجأ إلى نظم العدالة التقلیدیة 

  )3(.الرسمیة لإلمكانیة الكبیرة في وصول الناس إلى العدالة، وال سیما بالنسبة للفقراء والمحرومین

غیر الرسمیة مساهمتها في تحسین إمكانیة / یسیة لنظم العدالة التقلیدیة وتفسر أربع خصائص رئ

 :)1(اللجوء إلى العدالة

                                                 
  :الطالع أكثر انظر - 1

 Tracy Dexter and Philippe Ntahombaye, The Role of Informal Justice Systems in Fostering 

the Rule of Law in Post-Conflict Situations, The Case of Burundi Geneva, Centre for 

Humanitarian Dialogue, July 2005 website , 

https,//www.files.ethz.ch/isn/26971/CaseofBurundi.pdf  

Andre Le Sage, Stateless Justice in Somalia, Formal and Informal Rule of Law Initiatives 

Geneva, Centre for Humanitarian Dialogue, July 2005.website , 

https,//www.files.ethz.ch/isn/20303/Somalia_stateless_justice.pdf  
2 - Wojkowska, Doing Justice, How Informal Justice Systems Can Contribute,op, cit, pp 5-6. 
3 - Idem. 
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العدالة محلیة / المستخدمة في النظم التقلیدیة ) اللغات(اللغة : استخدام اللغات المحلیة  -1

غة الرسمیة وبالتالي مألوفة للشخص العادي، في حین أن نظام العدالة الرسمي یستخدم عموما فقط الل

 .للدولة، والتي قد تكون غیر مألوفة للكثیرین الذین یعیشون في المجتمعات الریفیة

تقع مؤسسات نظام العدالة الرسمي عادة في العاصمة أو العواصم اإلقلیمیة، : القرب الجغرافي -2

دالة التقلیدیة أما نظم الع. وبالتالي فهي بعیدة جغرافیا عن السكان الذین یعیشون في المجتمعات الریفیة

 .غیر الرسمیة، فهي تقع في القرى، ویمكن الوصول إلیها جغرافیا بسهولة/ 

قد تكون اإلجراءات القانونیة الرسمیة معقدة ومربكة، في حین أن اإلجراءات : األهمیة الثقافیة -3

یات غیر الرسمیة أكثر درایة وسهولة الفهم؛ فإن لدیها أیضا فرصة أفضل لتالئم أولو / التقلیدیة 

 .ولذلك، فإن أحكامها قد تكون أفضل قبوال. المجتمع المحلي واآلثار المحلیة للصراع

إن اإلشارة إلی نظام العدالة الرسمي یمکن أن تکون مکلفة وتستغرق وقتا طویال : التکلفة -4

ع ألنها غالبا ما تنطوي علی السفر لمسافات طویلة، ودفع تکالیف النقل، واألتعاب القانونیة، وهي جمی

غیر الرسمیة؛ یمكن لهذا النظام / التکالیف التي یتم تقلیلها بشکل عام علی األقل بالعدالة التقلیدیة 

 .أیضا أن یكون أكثر كفاءة ألنه عموما ال بیروقراطیة

غالبا ما تكون نظم العدالة غیر الرسمیة أكثر سهولة بالنسبة للفقراء والمحرومین، "وباختصار، 

  .ة على توفیر سبل انصاف سریعة ورخیصة وثقافیة ذات صلةوقد تكون لدیها القدر 

وتنتشر نظم العدالة غیر الرسمیة في جمیع أنحاء العالم، وال سیما في البلدان النامیة، وتسهل 

تسویة المنازعات، والوصول إلى العدالة بالنسبة لغالبیة السكان، وال سیما الفقراء والمحرومین في العدید 

  ". في المائة من المنازعات 90و 80ادة ما تحل نظم العدالة غیر الرسمیة ما بین من البلدان، حیث ع

وفي الواقع، فإنها كثیرا ما . غیر الرسمیة لیست دواء شافیا/ ومع ذلك، فإن نظم العدالة التقلیدیة  

وق تنطوي على عیوب ومخاطر كبیرة، ال سیما فیما یتعلق بحقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین وحق

وباإلضافة إلى ذلك، یجب تقییم قدرتها على المساهمة في األبعاد المختلفة لبناء السلم  )2(.األحداث

والتعمیر االجتماعي فیما یتعلق بعدد معین من القیود التي یمكن مالحظتها في سیاقات مختلفة، ولكن 

لتقلیدیة وتشویهها وتآكل السلطات ا: بشكل أكثر تحدیدا في حاالت ما بعد النزاع، وعلى األخص

المحتمل، وخطر إساءة استعمال السلطة وأنماط السیطرة، وخطر التالعب السیاسي، ومسألة شرعیة 

  .المجموعات العرقیة/ النظام وفعالیته، وقابلیة التطبیق المحدودة على مختلف المناطق 

كل فعال وشرعي، وتوفر إن العملیة االنتقالیة الناجحة هي العملیة التي یمكن أن تعالج المظالم بش

. مجموعة من اآللیات التي یمكن من خاللها أن یلتمس الناس سبل انصاف الحتیاجات العدالة

   .ویكتسب ذلك أهمیة خاصة بالنسبة للضحایا والناجین من النزاعات العنیفة
                                                                                                                                                    
1 - Idem. 
2 Comment by Bill O'Neill, 11 July 2008,Op, cit. 
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   :تعزیز حقوق االنسان وحمایتها: المطلب الثالث

ت حقوق اإلنسان هي أعراض وأسباب للنزاع العنیف؛ هناك توافق عام في اآلراء على أن انتهاكا

فالنزاع العنیف والمدمر یمكن ان یؤدي الى انتهاكات جسیمة لحقوق االنسان ولكن یمكن أن ینجم "

ویتناول هذا الفرع مسألة إدراج  )1(".أیضا عن الحرمان المستمر من الحقوق على مدى فترة من الزمن

علیه والتقاطع بین حقوق اإلنسان واألبعاد المختلفة لعملیة بناء حقوق اإلنسان في السلم المتفاوض 

 .السلم، مع التركیز بوجه خاص على العناصر األخرى من مكونات العدالة وسیادة القانون

فاالعتداءات على الحقوق األساسیة في الحیاة منتشرة على نطاق واسع في ظل النزاعات مثل 

ٕاعدام السجناء، والمذابح، بل وحتى اإلبادة الجماعیة، والتعذیب، الهجمات العشوائیة على المدنیین، و 

وكذلك التدابیر التي تقید حریة تنقل الناس، واغتصاب الجنود للنساء والفتیات وٕاجبارهن على البغاء، 

وسجن . واختفاء المحتجزین قصرا الذین عادة ما یقتلوا ویدفنوا سرا. واختطاف األطفال للعمل كجنود

تدمیر المنازل : باإلضافة إلى انتهاك حقوق أساسیة أخرى مثل. ین تعسفیا دون محاكمةآالف اآلخر 

فالنزاعات المسلحة تبین بوضوح عدم قابلیة جمیع حقوق اإلنسان للتجزئة، . ")2(والمدارس والمستشفیات

حیث یؤدي انهیار الهیاكل األساسیة والمؤسسات المدنیة إلى تقویض نطاق الحقوق المدنیة 

 . )3("قتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة أجمعواال

. كما أن العنف الهیكلي والحرمان من حقوق اإلنسان یسهمان في نشوب أكثر النزاعات عنفا

فالعدید من النزاعات نتجت عن قضایا حقوق االنسان مثل المشاركة السیاسیة المحدودة والسعي الى "

ومن  )4(".ل الموارد والتضامن القسري والتمییزتقریر المصیر ومحدودیة فرص الحصول على واستغال

والتي " (االنتهاكات النشطة" المهم أن نالحظ هنا أن الحرمان من حقوق اإلنسان ال یحدث فقط نتیجة لـ

" ، ولكن أیضا نتیجة لـ )یمكن تعریفها بأنها إجراءات واضحة ومباشرة ومتعمدة من قبل الدولة وأعوانها

تي یمكن تعریفها على أنها تلك االنتهاكات الناتجة عن إهمال أو عجز الدولة ال"(االنتهاكات السلبیة 

االقتصادي؛ ویمكن أن تسهم االنتهاكات - عن حمایة حقوق مواطنیها، وال سیما في المجال االجتماعي

                                                 
1 - Michelle Parlevliet, Bridging the Divide, Exploring the relationship between human rights 

and conflict management, Track Two 11, no. 1 March 2002. Website , 

https,//www.academia.edu/6027259/Bridging_the_Divide._Exploring_the_relationship_between_h

uman_rights_and_conflict_management_2002_  
2 - Comment by Bill O'Neill, 10 October 2008. Op, cit. 
3 - United Nations, Human Rights Today, A United Nations Priority, Human Rights and Conflict. 

Website , https,//bookstore.usip.org/sites/usip/resrcs/chapters/1929223765_otherchap.pdf  
4 - Parlevliet, Bridging the Divide, Exploring the relationship between human rights and 

conflict management. Op, cit. 
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السلبیة في تعمیق االنقسامات والنزاعات المجتمعیة، وبالتالي یمكن أن تؤدي إلى ظهور أو تصعید 

  )1().العنیفالنزاع 

فانتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة تبدو مرتبطة أكثر وضوحا بالنزاع من انتهاكات الحقوق "

فالتمییز وانتهاك الحقوق . االقتصادیة واالجتماعیة، وتلعب هذه األخیرة تؤدي دورا تیسیریا لها

ت الجماعیة التي قد تحفز االجتماعیة واالقتصادیة یعمالن كسببین رئیسیین على خلق المظالم والهویا

 ".)2(العنف المدني في ظل بعض الظروف

وثمة بعد حاسم آخر في العالقة بین انتهاكات حقوق اإلنسان والنزاع العنیف هو الدور الذي 

فكثیرا ما یؤدي مزیج من أوجه التفاوت االجتماعي . تلعبه الهویات الجماعیة، مثل العرق والدین

التقسیم العرقي، والنخب السیاسیة التي تتالعب بالعالقات اإلثنیة لتحقیق  واالقتصادي الذي یتماشى مع

غایات معینة، إلى وقوع أعمال عنف ممیتة بین الجماعات اإلثنیة، ومن ثم إلى انتهاكات ممنهجة 

ففي المجتمعات المنقسمة عرقیا تبرز . وكبیرة لحقوق اإلنسان مثل التطهیر العرقي واإلبادة الجماعیة

مثل القضاء (ض المحتملة للنزاع العنیف، في هیمنة مجموعة إثنیة معینة على مؤسسات الدولة األعرا

، فضال عن البرامج اإلذاعیة أو وسائل اإلعالم األخرى التي تشجع االنقسام العرقي )أو الشرطة

  )3(.والكراهیة

س العدسات إن التمییز بین انتهاكات حقوق اإلنسان كأعراض أو أسباب للنزاع العنیف یعك

بالنسبة للجهات الفاعلة في مجال حقوق . "التحلیلیة المتمیزة التي تنطوي على آثار السیاسة المحتملة

اإلنسان وممارسي إدارة النزاعات، فإن األمر یهم ما إذا كانت االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان 

صبا على النزاع الناتج عن إنكار الناجمة عن النزاع هي الشاغل الرئیسي، أو ما إذا كان التركیز من

 . )4("حقوق اإلنسان، وأن المشاكل المختلفة التي یتعین معالجتها هي النتائج المرجوة

فإذا كان ینظر إلى انتهاكات حقوق اإلنسان ألول مرة على أنها أعراض للنزاع، فإن الهدف 

ن وغیرهم من الفئات األساسي هو حمایة الناس من مزید من تجاوزات الحرب، وحمایة المدنیی

الضعیفة، ثم تستهدف أنشطة الوسطاء التخفیف من حدة مظاهر النزاع المدمرة واحتوائها، وال سیما 

ولكن إذا كان ینظر إلى انتهاكات حقوق اإلنسان في المقام األول على أنها سببا . أشكال العنف البدني

التي یقوم بها ممارسوا حقوق اإلنسان  الندالع نزاع عنیف أو تصاعده، فإن الهدف الرئیسي لألنشطة

                                                 
1 - Idem. 
2 - Oskar N.T. Thoms and James Ron, Do Human Rights Violations Cause Internal 

Conflict, Human Rights Quarterly N° 29, 2007, p 676. Website , 

https,//muse.jhu.edu/article/219882  
3 -Comment by Bill O'Neill, 10 October 2008.Op, cit. 
4 -Parlevliet, Bridging the Divide, Exploring the relationship between human rights and 

conflict management. op, cit. 
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وٕادارة النزاعات هو معالجة الظروف الهیكلیة والنظامیة التي تؤدي إلى نشوب النزاع العنیف في 

  . المجتمع

وفي هذا االطار قدم الباحث یوهان غالتونغ مصطلح العنف الهیكلي لإلشارة إلى الحاالت التي 

الهیاكل األساسیة للمجتمع، وحیثما تعرقل حقوق ومصالح یكمن فیها الظلم والقمع واالستغالل في 

األفراد أو الجماعات بسبب الوصول التفاضلي إلى التمثیل السیاسي، والتقدم االقتصادي، والرفاه 

وفي مثل هذه الحاالت، یجب أن یستهدف منظور إدارة النزاعات في . المادي في النظام االجتماعي

فحمایة حقوق اإلنسان وتعزیزها تتصدى لألسباب .")1(یاجات البشریةمجال حقوق اإلنسان تلبیة االحت

الهیكلیة للنزاع العنیف بالعمل على تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة األساسیة، وٕاضفاء الطابع المؤسسي 

على احترام حقوق اإلنسان من خالل إقرار الدستور على سبیل المثال لحقوق اإلنسان األساسیة 

كما یمكن للجنة حقوق اإلنسان أن تضمن الحفاظ على هذه الحمایة على  ،لقضائیةواستقالل السلطة ا

مدى فترة من الزمن وتصبح مسألة سیاسة للدولة، فهي تساعد على منع نشوب نزاع شدید الكثافة من 

خالل الحد من سلطة الدولة، وتوفیر حمایة المواطنین من إساءة استخدام الحقوق، والسماح لهم بقدرا 

ا من الحریة والمشاركة، كما یمكن معالجة األسباب الجذریة من خالل تدابیر ترمي إلى تعزیز كبیر 

التعددیة السیاسیة والشفافیة والمساءلة في الحكم، وتمكین الناس من المشاركة بحریة مع مجموعات من 

لعمل اختیارهم، وتشجیع النمو االقتصادي واإلنصاف، وتسهیل المساواة في الحصول على فرص ا

   )2(".والتعلیم والرعایة الصحیة، وتعزیز قدرة الدولة

، فإن النتیجة )التعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان كأحد أعراض النزاع(في الحالة األولى 

في الحالة الثانیة ). غیاب العنف المباشر والنزاع المسلح" (السلم السلبي"المرجوة هي ما سماه البعض 

تحول "(سلم إیجابي" ، فإن الهدف هو تحقیق)قوق اإلنسان كسبب للنزاعالتعامل مع انتهاكات ح(

 ). هیكلي نحو نظام اجتماعي وسیاسي واقتصادي قادر على تعزیز العدالة وضمان سلم مستدام ذاتیا

وكثیرا ما تضعف المؤسسات الحكومیة . وفي أعقاب النزاع، كثیرا ما یستمر العنف والشك

ل المسؤولیة الرئیسیة عن مراقبة حقوق اإلنسان، بسبب النزاع أو التواطؤ والسلطة القضائیة التي تتحم

ومع ذلك، فإن التحسن العام في حالة حقوق اإلنسان أمر أساسي إلعادة تأهیل المجتمعات . )3(فیه

ومن الواضح أن مثل هذه الجهود، في السعي لتحقیق االستدامة، ستكون . "التي مزقتها الحروب

                                                 
1 - Johan Galtung and Anders Helge Wirak, Human needs and human rights-A theoretical 

approach, Bulletin of Peace Proposals 1977, pp 251-258. Website , 

http,//journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096701067700800309?journalCode=sdia  
2 - Parlevliet, Op, cit. 
3 - Michael O'Flaherty, Future Protection of Human Rights in Post-Conflict Societies, the 

Role of the United Nations, Human Rights Law Review3, no 1, 2003, p 56. Website , 

https,//academic.oup.com/hrlr/article-abstract/3/1/53/611082?redirectedFrom=PDF  
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، مع معالجة جلیر النظم والمؤسسات القادرة على تحقیق نتائج مستقبلیة طویلة األبالتركیز على تطو 

  . )1("الماضي وجروحه

. الحفاظ على االستقرار السیاسي، یجب إدارة تنفیذ حقوق اإلنسان على نحو فعال أجلومن  

التعاون مع  وهنا، تظهر معضلة المفاضلة بین الحاجة إلى إعادة إرساء األمن، األمر الذي قد یتطلب

 . )2(مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان في وقت سابق، والحاجة إلى العدالة

لذلك یجب أن تشمل األنشطة والبرامج النابعة من هذا الفهم األوسع لحقوق اإلنسان لیس فقط 

السعي لتحقیق العدالة والمصالحة، ووضع المعاییر لتحقیق التوازن بین مطالب الضحایا مع المخاوف 

 :)3(ن االستقرار االجتماعي والسیاسي، ولكن تهدف أیضا إلىبشأ

 .إدراج المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان في جمیع القطاعات - 

ضمان الحریة الشخصیة لألفراد والمجموعات وأمنهم؛ وتقدیم ضمانات لحریة اإلعالم والنقابات وكافة  - 

 ).العرقي والدیني، والجنس، الخ(یز منظمات المجتمع المدني والقضاء على كل نوع من أنواع التمی

ویشمل ذلك اإلصالحات الدستوریة وٕاعادة هیكلة الحكومة (منع نشوب األعمال العدائیة في المستقبل  - 

 ).وقوات األمن، والنظام القضائي

تستهدف عدم المساواة االجتماعیة (تعزیز اإلصالح االجتماعي والسیاسي واالقتصادي األوسع  - 

 ). ة توزیع والتمییز، وضمان الشرعیة والمساءلة والشفافیة والمشاركة، وما إلى ذلكواالقتصادیة، وٕاعاد

ففي حاالت ما بعد انتهاء النزاع، قد یكون هناك میل إلى تركیز االهتمام واألنشطة على الحقوق 

. مویجب احترامها إذا أردنا تحقیق السل المدنیة والسیاسیة، حیث یمكن اعتبارها أكثر األمور إلحاحا

ومع ذلك، فإن تجاهلنا الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، حتى في مرحلة ما بعد التسویة "

إن حمایة جمیع . )4("ة للمتضررین مباشرةأجلمباشرة، قد نخفق في االستجابة لالحتیاجات والتوقعات الع

یشیر البعد السیاسي "ى، هذه الحقوق تشكل ضمانة ضد الهیمنة والتمییز لجمیع الطوائف، وبعبارة أخر 

وفي المجال االجتماعي واالقتصادي، ال  )5(".لحقوق اإلنسان إلى تغییر أساسي في طبیعة الدولة

یرتكز نهج التنمیة القائم على الحقوق إلى تحسین الظروف االقتصادیة للشعوب فحسب، بل یهدف 

                                                 
1 - Ramcharan, Human Rights and Conflict Resolution, op, cit, p 18.  
2 - Comment by Ebrahim Afsah, 9 November 2008, Op, cit. 
3 - United Nations, Human Rights Today, A United Nations Priority, Human Rights and 

Conflict.op, cit. 
4 - Ramcharan, Human Rights in Conflict Resolution, op, cit, p 49. 
5 - Schabas and Fitzmaurice, Respect, Protect and Fulfil, A Human Rights-Based Approach 

to Peacebuilding and Reconciliation, p 48. website , 

https,//www.pobal.ie/Publications/Documents/PEACE%20HR%20REPORT.pdf  
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ن التمتع بها على قدم المساواة أیضا إلى رفاهها االجتماعي واالقتصادي، وعلى التزام الدولة بضما

  . ودون تمییز

یمكن رؤیة التنمیة كعملیة لتوسیع الحریات الحقیقیة " Amartya Senوكما ذكر أمارتیا سین 

 . )1("التي یتمتع بها الناس

ویعتمد تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها على وجود نظام قضائي یعمل بشكل جید وعلى القوانین 

ولذلك فإن اإلصالحات في كال القطاعین ترتبط . والقواعد الدولیة لحقوق اإلنسانالتي تمتثل للمعاییر 

واإلصالحات والجهود . فمعظم دول ما بعد النزاع تفتقر إلى نظام قضائي فعال وشرعي. ارتباطا وثیقا

  .الرامیة إلى إعادة بناء هذا النظام عناصر حاسمة في عملیة تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها

 : )2(یلي أهم األنشطة التي تعزز حقوق االنسانوفیما 

إعادة صیاغة القوانین وفقا للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان؛ بما في ذلك / إصالح : إصالح القوانین - 

 .بما یتماشى مع حمایة حقوق اإلنسان األساسیة) المدنیة والجنائیة(معاییر المحاكمة العادلة 

 .وظفي العدالةمعاییر استقالل القضاء وغیره من م - 

 .التدریب على حقوق اإلنسان وتعلیم القضاة والمدعین العامین والمحامین العامین - 

 .ضمان حریة المحامین في ممارسة مهنتهم دون خوف من العقاب - 

حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان الذین یحاولون استخدام النظام القضائي لمعالجة انتهاكات حقوق  - 

 .اإلنسان

م التمییزیة من القوانین القائمة وضمان أن تكون األنظمة االنتقالیة المعتمدة تحت سلطة إزالة األحكا - 

 .األمم المتحدة متفقة مع معاییر حقوق اإلنسان

یجب أن یكون القضاة والمحامون خاضعین للمساءلة، إذا كانوا یشاركون في : آلیات الرقابة والمساءلة - 

ویجب وضع عملیات عادلة وشفافة للتعامل مع هذه . دسلوك جنائي أو غیر أخالقي، وخاصة الفسا

 .اإلجراءات التأدیبیة وٕاظهار للجمهور أن األمور قد تغیرت وأن ال أحد فوق القانون

ویرى بعض ممارسي القانون العاملین في أوضاع ما بعد النزاع أن الرقابة والمساءلة قد تكونان أهم   - 

 . )3(إلنسان والعدالة وسیادة القانونالعوامل في مجموعة واسعة من أنشطة حقوق ا

 . وهذه أمور هامة لیس فقط في أعقاب النزاع العنیف مباشرة، ولكن أیضا لضمان سلم مستدام

وكثیرا ما تساعد نظم تسویة المنازعات غیر الرسمیة على تخفیف الحالة العمیقة النعدام القانون 

هذا المنظور، قد تساعد نظم العدالة التقلیدیة ومن . والظلم الناجم عن غیاب نظام قضائي رسمي فعال

                                                 
1 - Amartya Sen, Development As Freedom, New York, Anchor Books, 1999, p3. Website , 

https,//www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF9200/v10/readings/papers/Sen.pdf  
2 - See, for example, Ramcharan, Human Rights in Conflict Resolution, op, cit, p42. 
3 - Comment by Bill O'Neill, 10 October 2008.op, cit. 



 

197 
 

  الفصل الثاني - ضبط للمجاالت–عمليات بناء السلم 

 

، ومع ذلك، كثیرا ما ینظر إلیها، في )1(وغیر الرسمیة على الحد من حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان

بعض الحاالت ألسباب وجیهة، على أنها غیر متوافقة أو على األقل ال تحترم الحقوق الفردیة وغیرها 

باإلضافة إلى الممارسات التمییزیة، فإن اللجوء إلى . قانون الدوليمن المعاییر المنصوص علیها في ال

العقوبات الالإنسانیة والمهینة هي أكثر القضایا شیوعا فیما یتعلق بالنظم التقلیدیة أو غیر الرسمیة 

ونتیجة لذلك، تهتم . للعدالة، ال سیما تلك النظم القائمة على تطبیق تفسیر أصولي للمبادئ الدینیة

حقوق اإلنسان بضمان وضع آلیات رصد كافیة للتأكد من أن هذه النظم تمتثل لمعاییر حقوق أنشطة 

كما یجري تنظیم دورات تدریبیة في مجال حقوق اإلنسان للمساعدة على تحسین قواعد . اإلنسان

 .غیر الرسمیة بحیث تمتثل للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان/ وممارسات النظم التقلیدیة 

دالة االنتقالیة إلى مجال نشاط یركز على كیفیة معالجة المجتمعات لموروثات انتهاكات وتشیر الع

حقوق اإلنسان السابقة من خالل مزیج من اآللیات القضائیة وغیر القضائیة التكمیلیة، فضال عن 

وهذا یعني أن قانون حقوق اإلنسان یشكل اإلطار . أشكال مختلفة من استكشاف الماضي العنیف

العدالة االنتقالیة تعتمد على القانون "وبشكل أكثر تحدیدا، فإن . ي الشامل للعدالة االنتقالیةالمرجع

الدولي لجعل الدول التي تمر بمرحلة انتقالیة تقدم التزامات قانونیة معینة، بما في ذلك وقف 

عن انتهاكات االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان والتحقیق في الجرائم السابقة وتحدید المسؤولین 

حقوق اإلنسان وفرض عقوبات على المسؤولین عنها، وتقدیم تعویضات للضحایا، ومنع االنتهاكات 

  )2(".في المستقبل، والحفاظ على السلم وتعزیزه، وتعزیز المصالحة الفردیة والوطنیة 

تي وقعت في إذا فأبعاد العدالة بأثر رجعي ومستقبلي مترابطة ترابطا وثیقا، فاألحداث الصادمة ال

إن لم تعالج، فإنها قد تقوض الجهود الرامیة إلى إقامة نظم ... الماضي تولد تركة ثقیلة لألجیال القادمة

وانعدام العدالة والمساءلة یدیم مناخ اإلفالت من العقاب، مما ... مستدامة لحمایة حقوق اإلنسان

كما أن  )3(.اخل المجتمعات المستهدفةیقوض نفاذ القانون، فضال عن تفاقم الشعور بالظلم والتمییز د

لبرامج العدالة االنتقالیة آثار ثانویة على قدرة المجتمع والدولة على حمایة حقوق اإلنسان بطریقة 

  . مستدامة

                                                 
1 - Chirayath, Sage, and Woolcock, Customary Law and Policy Reform, Engaging with the 

Plurality of Justice Systems, p 6. Website , 

http,//documents.worldbank.org/curated/en/675681468178176738/pdf/336550Customary1Law01

WDR060bkgd0paper1.pdf  
2 - Louis Bickford, Transitional Justice, in The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 

Humanity, N°3, 2004, website, http,//circulodeestudios.org/wp-

content/uploads/2013/08/080409160306.pdf  
3 - O'Flaherty, Future Protection of Human Rights in Post-Conflict Societies, Ibid. 55. 
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ومن خالل الحمالت اإلعالمیة التي تنظم لعملیة العدالة االنتقالیة، تسهم هذه البرامج في زیادة 

سان؛ وتقوم بتعبئة شبكات المجتمع المدني الواسعة النطاق وكذلك الوعي العام بحمایة حقوق اإلن

أعضاء النظام القضائي الوطني، مما قد یسهم في بناء مجتمع مستدام یشارك في حمایة حقوق 

 )1(.اإلنسان

  :تعزیز العدالة االنتقالیة: المطلب الرابع

ة تركة العنف الماضي وانتهاكات هناك توافق عام في اآلراء بین العلماء والممارسین على أن معالج 

إن العدالة االنتقالیة تجسد محاولة لبناء سلم . "حقوق اإلنسان أمر ضروري لتعزیز السلم المستدام

یعتقد عموما أن ) 2(".مستدام بعد النزاع أو العنف الجماعي أو االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان

عن طریق إنشاء مساءلة : "لم وصونه بالطرق التالیةالعدالة تساهم إسهاما إیجابیا في استعادة الس

فردیة، وردع االنتهاكات في المستقبل، وٕانشاء سجل تاریخي ومواجهة االنكار، وتعزیز المصالحة، 

 ) 3(".وٕاعطاء الضحایا وسیلة لالنصاف من الجناة ودعم بناء القدرات وسیادة القانون

حقوق اإلنسان وراء حجب من السریة؛ وفي ففي بعض حاالت العنف الجماعي، تجري انتهاكات 

حاالت أخرى، ال سیما في مجتمعات ما بعد النزاع التي تعاني من انقسامات إثنیة دائمة، یمیل الناس 

إلى أن یحملوا تفسیرات مختلفة جذریا عن الماضي العنیف؛ وفي حاالت أخرى ال یزال الضحایا 

تاریخي دقیق عن الماضي العنیف وبالتالي التصدي  ویعتبر إنشاء سجل. یتوقون لالعتراف بمعاناتهم

 .لإلنكار هدفا هاما لبناء السلم

وتعتبر لجنة الحقیقة هي آلیة العدالة االنتقالیة األولیة إلنشاء سجل تاریخي، وتهدف لجان تقصي 

الحقائق إلى تقدیم بیان مستقل ودقیق وموثوق به عن الماضي العنیف، مع التركیز بوجه خاص على 

وبعبارة أخرى، تهدف إلى اكتشاف  - باب النزاع المسلح أو الفظائع الجماعیة وأنماطه وعواقبه أس

ویمكن أن تساعد تقاریر لجنة الحقیقة على التقلیل إلى أدنى حد ممكن من الكذب الصارخ ." الحقیقة"

  .)4(الذي یتداول في الخطاب العام، وتضع حدودا للخالف والنقاش المقبولین بشأن الماضي

                                                 
1 - Idem. 
2 - Paul Van Zyl, Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies, in Security 

Governance in Post-Conflict Peacebuilding, eds. Alan Bryden and Heiner Hanggi Geneva, 

Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, 2005, p205. Website , 

http,//www.gsdrc.org/document-library/promoting-transitional-justice-in-post-conflict-societies/  
3 - Rachel Kerr and Eirin Mobekk, Peace and Justice, Seeking Accountability after War. Op, cit, 
4 - Amy Gutmann and Dennis Thomspon, The Moral Foundations of Truth Commissions, 

in Truth v. Justice, The Morality of Truth Commissions, pp 22-44. 
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ال یمكن إال "وذهب بعض الباحثین إلى أنه في الحاالت التي یكون هیكل العنف منتشرا ومعقدا، 

فمن  )1(".للمحاكمات أن توفر مواجهة األدلة والشهود التي من شأنها أن تنشئ سجال نزیها للوقائع

ذلك، فإنها  ومع. خالل فحص األدلة وٕاثبات الذنب، یمكن للمحاكمات التأكد من الحقائق التاریخیة

بدال من أشكال أوسع من التحقیق التي ) الذي فعل وما الذي" (الحقیقة الجنائیة"تكشف عادة عن 

تسعى إلى التقاط العوامل التاریخیة والهیكلیة والمؤسسیة التي ساهمت في النزاع المسلح أو الفظائع 

   )2(.حول الماضي" الحقائق المعقدة"الجماعیة، وبعبارة أخرى 

ن أن تساعد عملیات العدالة المحلیة في بناء تاریخ مصغر للنزاع العنیف ویمكن كما یمك

لمؤسسات التذكیر، مثل اآلثار أو المتاحف، الحفاظ على تاریخ الماضي العنیف وتثقیف الناس حول 

ویمكن لالعتذارات السیاسیة العامة أیضا أن تثري السجل التاریخي . هذا الموضوع، وخاصة الشباب

  )3(.من خالل االعتراف رسمیا بالحقائق التاریخیةمباشرة 

وتهدف آلیات العدالة االنتقالیة أیضا إلى التصدي لحاالت اإلنكار التي تعتبر عقبة أمام السلم 

ویشیر هذا الحرمان من األحداث التاریخیة إلى . الحقیقي والتي تؤدي إلى حرمان نفسي مرتبط بالذاكرة

عتراف للضحایا باألخطاء التي ارتكبت، ال یتحملون المسؤولیة عن أن الذین ینكرون ویرفضون اال

وبالنسبة للضحایا، فإن الحرمان أیضا یعني أساسا أن الظروف التي أدت إلى . ارتكاب هذه األعمال

                                                 
1 - Naomi Roht-Arriaza, The New Landscape of Transitional Justice, in Transitional Justice 

in the Twenty-First Century, Beyond Truth versus Justice, eds. Naomi Roht-Arriaza and Javier 

Mariezcurrena Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p 6. 
  :حول مفهوم الحقائق المعقدة أنظرللطالع أكثر  - 2

Judy Barsalou, Managing Memory, Looking to Transitional Justice to Address Trauma, 

in Peacebuilding in Traumatized Societies, ed. Barry Hart Lanham, Boulder, New York, Toronto, 

Plymouth, UK, University Press of America, 2008; see also Judy Barsalou, Trauma and 

Transitional Justice in Divided Societies, United States Institute of Peace, Special Report, p 

135, April 2005.website , https,//www.usip.org/sites/default/files/sr135.pdf. 

  :ومن أجل مناقشة العالقة بین النصب التذكاري والعدالة االنتقالیة أنظر- 3  

Ereshnee Naidu, The Ties that Bind, Strengthening the links between memorialisation and 

transitional justice, Center for the Study of Violence and Reconciliation, 2006 website , 

http,//crdp-ks.org/wp-content/uploads/2016/03/Post-war-Memorialisation-and-Dealing-with-

the-Past-in-the-Republic-of-Kosovo.pdf ; see also Judy Barsalou and Victoria Baxter, The 

Urge to Remember, The Role of Memorials in Social Reconstruction and Transitional 

Justice, United States Institute of Peace, Stabilization and Reconstruction Series No. 5, January 

2007. Website , https,//www.usip.org/sites/default/files/srs5.pdf  
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وتؤدي إلى نشوب دورات جدیدة من . انتهاكات جماعیة في الماضي ال تزال قائمة بل وربما ستتكرر

  )1(.العنف

العدالة االنتقالیة، من خالل تقدیم حساب رسمي للماضي، یمكن أن تجعل من الصعب إن آلیات 

على مروجي مشاریع النزاعات، نشر األساطیر المولدة للعنف أو حسابات مسیسة خاطئة للتاریخ 

ألغراض سیاسیة، مثل إثارة العنف ضد فئات معینة من المجتمع، وال سیما المجموعات اإلثنیة 

 . )2(األخرى

إن إنشاء حقیقة رسمیة عن الماضي الوحشي یمكن أن "ما أشار أحد خبراء العدالة االنتقالیة، وك

یساعد على تطعیم األجیال المقبلة ضد تسییسه وتمكین المواطنین من االعتراف بمقاومة الممارسات 

 . )3("التعسفیة ومواجهتها

الیة یتجلى في التوصیات التي قدمتها إن االعتراف المتزاید بتخلید الذكرى في مجال العدالة االنتق

مختلف تقاریر لجنة الحقیقة التي تؤید فكرة التعویضات الرمزیة في شكل نصب تذكاریة ومواقع ذاكرة 

/ وأیام تذكاریة وٕاعادة تسمیة المرافق العامة بأسماء من الضحایا، وغیرها من المساعي الفنیة 

 .)4(الثقافیة

تساهم في بناء السلم بعد انتهاء النزاع من خالل ضمان المساءلة ویعتقد أن العدالة االنتقالیة 

اآللیة ) سواء كانت دولیة أو وطنیة أو مختلطة(وٕانهاء اإلفالت من العقاب وتعتبر المالحقات الجنائیة 

  .)5(الرئیسیة للمساءلة

                                                 

 :لالطراع أكثر أنظر - 1 

See Beatrice Pouligny, Bernard Doray, and Jean-Clement Martin, Methodological and Ethical 

Problems, A trans-disciplinary approach, in After Mass Crime, Rebuilding States and 

Communities, eds. Beatrice Pouligny, Simon Chesterman, and Albrecht Schnabel New York and 

Paris, United Nations University Press, 2007; website , 

https,//collections.unu.edu/eserv/UNU,2479/pdf9789280811384.pdf  

  :لتحلیل دور األساطیر القومیة في توجیه العنف العرقي انظر -2  

Stuart J. Kaufman, Modern Hatreds, The Symbolic Politics of Ethnic War Ithaca and London, 

Cornell University Press, 2001. website , 

http,//pdfentity.co/downloads/modern_hatreds_the_symbolic_politics_of_ethnic_war_cornell_studie

s_in_security_affairs.pdf  
3 - Van Zyl, Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies, p 211. Website , 

https,//www.researchgate.net/publication/237219220_Promoting_Transitional_Justice_in_Post-

Conflict_Societies  
4 - Naidu, The Ties that Bind, Strengthening the links between memorialisation and 

transitional justice,p1. website ; http,//www.csvr.org.za/docs/livingmemory/tiesthatbind.pdf  

  :للطالع أكثر حول موضوع المالحقات الجنائیة والمساءلة، انظر 5-
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ما بعد كما أن عملیات العدالة االنتقالیة تلعب دورا رئیسیا في تعزیز المصالحة في مجتمعات 

واستعادة أو بناء " عملیة معالجة العالقات المتنازعة والمختلطة"یعتقد عموما أن المصالحة هي . النزاع

عقیدة مركزیة تكمن وراء "فالفكرة القائلة بأن إبراز الحقیقة تحقق المصالحة هي ) 1(.عالقات بناءة

، وهو Louis Kriesbergبیرغ یشرح لویس كریس .)2("المناقشات المعاصرة حول العدالة االنتقالیة

العدید من الحزبیین في النزاع، فضال عن "أكادیمي كتب على نطاق واسع عن المصالحة، أن 

المحللین، یعتبرون الحقیقة بعدا هاما للمصالحة، حیث یمیل أعضاء األحزاب المتعارضة إلى إنكار ما 

 . )3("یشعر به أعضاء الجانب اآلخر ویعتقد أن یكون صحیحا

أن جبر الضرر، سواء كان مادیا أو رمزیا، قد یكون له تأثیر مباشر أكثر على عملیة  كما

  . المصالحة ألنها تكون عادة ملموسة وملموسة

ي ھ) عادة ما تکون التعویضات النقدیة(فالتعویض المادي عن األضرار التي لحقت بالضحایا 

دیة للذین فقدوا الوسائل الالزمة لكسب طریقة ملموسة لالعتراف وتؤدي أیضا إلى تحسین الحالة الما

وقد دعت بعض التحلیالت إلى إقامة . الدخل، أو الذین انخفض دخلهم بدرجة كبیرة نتیجة لالنتهاكات

صلة أوثق بین التدابیر التعویضیة للضحایا والجهود المبذولة لمعالجة أوجه عدم المساواة 

                                                                                                                                                    

Juan Mendez, Accountability for Past Abuses, Human Rights Quarterly, no. 2, 1997, pp 255-

282. Website ,  

https,//kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/233.pdf  

  :للطالع أكثر حول موضوع العالقة بین العدالة والمصالحة في مجتمعات ما بعد الصراع انظر -1 

Andrew Rigby, Justice and Reconciliation, After the Violence Boulder and London, Lynne 

Rienner, 2001; and Eric Stover, website , 

http,//www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/Reconciliation-After-Violent-Conflict-A-Handbook-

Full-English-PDF.pdf ; and Harvey M. Weinstein, eds., My Neighbor, My Enemy, Justice and 

Community in the Aftermath of Mass Atrocity Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 

Website , 

https,//assets.cambridge.org/97805218/34957/frontmatter/9780521834957_frontmatter.pdf  
2 - Siri Gloppen, Roads to Reconciliation, A Conceptual Framework,.Ibid ; 27. 
3 - Louis Kriesberg, External contributions to post-mass-crime rehabilitation, in After Mass 

Crime, Rebuilding States and Communities, eds. Pouligny, Chesterman, and Schnabel, 243-270, 

252. Website , 

https,//www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/parcc/External%20Contributions%20to%20Post-

Mass-Crime-Kriesberg.pdf  
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، یتضمن جوانب العدالة التوزیعیة التي تهدف إلى "ة وهذا یتطلب تصورا أوسع نطاقا للعدال.)1(الهیكلیة

 )2(.معالجة عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة، وضمان المساواة في الحصول على الموارد الحالیة

كما یؤدي رد الممتلكات أو العمالة فضال عن برامج إعادة التأهیل إلى تحسین الصحة الجسدیة " 

در ما یمكن أن یساعد الضحایا على االنخراط في النشاط االقتصادي والنفسیة للضحایا ورفاههم بق

  . والتعامل بشكل أفضل مع عواقب االنتهاكات السابقة

بید أن إعادة تأهیل الضحایا وشفاءهم ینطوي في نهایة المطاف على معالجة الظروف 

م المساواة الهیكلیة االقتصادیة األوسع نطاقا، مما یشیر إلى ضرورة معالجة أوجه عد - االجتماعیة 

ومع ذلك، فقد أظهرت التحلیالت األخیرة أن مجال العدالة . وضمان الحصول على الخدمات األساسیة

قد استبعد تاریخیا قضایا عدم المساواة  - سواء من الناحیة المؤسسیة أو العلمیة  -االنتقالیة 

اإلخفاء "تكالیف محتملة لهذا االقتصادیة والعنف الهیكلي وٕاعادة التوزیع والتنمیة، مع ثالثة 

 )3(":االقتصادي

 .الفهم غیر الكامل ألصول النزاع - 

 .عدم القدرة على تخیل التغییر الهیكلي بسبب التعویضات االنتقائیة - 

  .إمكانیة فشل معالجة االنتهاكات نتیجة لدور عدم المساواة في النزاع - 

ات في المجتمع كانت معادیة سابقا ویعتقد أن تعزیز الثقة في مؤسسات الدولة وفیما بین قطاع

وقد تساهم المالحقات القضائیة في ذلك ألنها تشكل إشارة إلى . أمر ضروري لمنع النزاعات العنیفة

كسر ماضي عنیف وغیر أخالقي، وردع الجرائم في المستقبل، وتعزیز سیادة القانون، وتعزیز الثقة في 

وهنا تبرز العناصر المختلفة من برنامج العدالة . ة علیهقدرة الدولة على منع العنف ومكافحته والمعاقب

 :وسیادة القانون التي تناولناها في االطروحة

 .تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها - 

 .التشیید) إعادة/ (اإلصالح القضائي والقانوني  - 

 .الوصول إلى العدالة - 

                                                 
1 - Jane Alexander, A Scoping Study of Transitional Justice and Poverty Reduction London, UK 

Department for International Development DFID, January 2003.p 3. Website , 

http,//www.gsdrc.org/docs/open/ssaj56.pdf  
2 - Jane Alexander, Ibid, p8. 

نمیة، وال سیما الدراسة التي انظر الملف الذي أعدته المجلة الدولیة للعدالة االنتقالیة حول العالقة بین العدالة االنتقالیة والت - 3

 . قامت بها زینایدا میلر

Zinaida Miller, Effects of Invisibility, In Search of the Economic in Transitional Justice, The 

International Journal of Transitional Justice 2, no 3, December 2008, pp 266-291. Wecsite , 

http,//www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2015/11/Effects-of-Invisibility-Miller.pdf  
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 .إصالح قطاع األمن - 

 .تعزیز العدالة االنتقالیة - 

  : ظام العدالة التقلیدیة وغیر الرسمیةنتوظیف : المطلب الخامس

ان األدبیات المتعلقة بالعدالة التقلیدیة في مجتمعات ما بعد النزاع حدیثة جدا، ومما ال شك فیه أن 

هناك اهتماما أكبر بهذه النظم في المجتمع الدولي وبدایة االعتراف بها، على الرغم من قدرتها الفعالة 

 . في بناء السلم

وتتمثل المهمة . ن الحیاة المجتمعیة بعد انتهاء النزاع مدفوعة بموروثات العنففغالبا ما تكو 

یعرف عادة بأنه غیاب " (سالم سلبي"الرئیسیة لبناء السلم في تحویل العالقات الطائفیة من حالة 

یعرف بأنه تحول هیكلي نحو نظام اجتماعي وسیاسي واقتصادي (إلى سالم إیجابي ) للصراع المسلح

ویتجاوز هذا التحول نطاق العدالة الرسمیة ). ى تعزیز والعدالة وضمان سالم مستدام ذاتیاقادر عل

 والردعیة؛ بل یتطلب نهجا أكثر شموال وذو بعدا محلیا لمعالجة آثار النزاع، 

كما أن آلیات العدالة الرسمیة الضعیفة أو  :أهمیة العدالة التقلیدیة في المجتمعات المحلیة: أوال

عمل بفعالیة، ال تستطیع معالجة ملفات آالف األشخاص الذین ربما شاركوا في جرائم متصلة التي ال ت

وقد . وعالوة على ذلك، قد ال یتطابق النهج االنتقائي البحت مع أولویات االنعاش االقتصادي. بالحرب

ة عالیة وال سیما الشباب الذكور الذین یشكلون في الغالب نسب(یؤثر سجن آالف األشخاص المنتجین 

  . ة لالنتعاش االقتصاديأجلتأثیرا ضارا على االحتیاجات الع) من المشتبه فیهم

وفیما یلي أهم أسباب عدم استخدام نظام العدالة الرسمي من طرف السكان المحلیین في فترة 

 :)1(مابعد النزاع

 عدم الثقة في القانون والخوف والترهیب  .1

باإلجراءات الرسمیة وجو المحكمة، وانخفاض محو قضایا اللغة وعدم اإللمام  -عدم الفهم  .2

 .األمیة القانونیة

 .عالقات القوة غیر المتكافئة .3

 . عدم إمكانیة الوصول المادي والمالي .4

 . النظم الرسمیة غیر مریحة ثقافیا .5

                                                 
1 - Leila Chirayath, Caroline Sage, and Michael Woolcock, Customary Law and Policy Reform, 

Engaging with the Plurality of Justice Systems, Prepared as a background paper for 

the World Development Report 2006, Equity and Development, July 2005. Website , 

http,//siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/477383-

1118673432908/Customary_Law_and_Policy_Reform.pdf  
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یمكن أن یكون متواطئا في النزاع والقمع الماضي  - النظام الرسمي یفتقر إلى الشرعیة  .6

 .والفساد

 .ستغرق وقتا طویال لمعالجة الحاالت وتكالیف الفرصةعادة ما ی .7

 .الذهاب من خالل النظام الرسمي قد یؤدي إلى المزید من المشاكل بین األطراف المتنازعة .8

 .تعزیز الثقة االجتماعیة وٕاعادة اإلدماج في المجتمع .9

ة في فترة ما بعد لذلك تساعد النظم التقلیدیة المجتمعات المحلیة على التعامل مع النزاعات الیومی

فشل اإلصالحیون في قطاع العدالة في االعتراف "على الرغم من أنه حاالت كثیرة جدا، . النزاع

وبالتالي فهم، النظم التقلیدیة الموجودة في المناطق الریفیة، هي في الغالب عرفیة، خاصة بانتمائها 

مع زیادة النقاش "حظ أحد المراقبین، وكما یال )1(".إلى سیاقات إقلیمیة وثقافیة محددة، في شكل شفهي

حول جهود التكامل والملكیة المحلیة لجهود التنمیة، أال ینبغي لنا أیضا أن نأخذ في االعتبار وقبول ما 

یریده السكان المحلیون؟ ومن المنطقي أن نبني على اإلدراك المحلي للعدالة، أنظمة مقبولة للسكان 

 . )2("المحلیین

. لمستخدم في تقریر األمین العام لألمم المتحدة یشیر إلى العدالة التقلیدیةإن تعریف العدالة ا

مثالیة للمساءلة واإلنصاف في حمایة الحقوق وٕاثباتها ومنع األخطاء "ویعرف التقریر العدالة بأنها 

، وینطوي العدل على احترام حقوق المتهمین لصالح الضحایا ورفاه المجتمع وهو "والمعاقبة علیها

م متجذر في جمیع الثقافات والتقالید الوطنیة، وفي حین أن إدارتها عادة ما تنطوي على آلیات مفهو 

 . )3("قضائیة رسمیة، فإن اآللیات التقلیدیة لتسویة النزاعات لها نفس القدر من األهمیة

 كما تجدر اإلشارة إلى أن العدالة التقلیدیة لها أساس جزئي في القانون الدولي، كما وردت في

للشعوب األصلیة الحق في تعزیز : "من إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة 34المادة 

وتطویر وصیانة هیاكلها المؤسسیة وعاداتها وروحها وتقالیدها وٕاجراءاتها وممارساتها الممیزة وفي النظم 

ومن " )4(.ة لحقوق اإلنسانأو األعراف القانونیة، في الحاالت التي توجد فیها، وفقا للمعاییر الدولی

                                                 
1 - Idem. 
2 - Kristina Thorne, Rule of Law through imperfect bodies? The informal justice systems in 

Burundi and Somalia. Centre for Humanitarian Dialogue HD Centre, November 2005. Website, 

https,//www.files.ethz.ch/isn/26973/SummaryConclusionsRecommendations.pdf  
3 - United Nations Security Council, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and 

Post-Conflict Societies, S/2004/616 August 23, 12, 2004, para. P 36. Website , 

https,//reliefweb.int/updates  
4 - United Nations General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples, A/Res/61/295, October 2, 2007. Website, 

http,//www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  
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المهم أن نالحظ، انه تم استخدام مصطلح األصلیین هنا على أنها إشارة إلى السكان األصلیین في 

كمرادف " السكان األصلیین"أنحاء العالم قبل ظهور االستعمار األوروبي، وبالتالي فهو یختلف عن 

 ". تقلیدیة"أو " المحلیة"للـ

ي العدالة، والوسائل واألولویات یجب أن تكون محددة محلیا، وكل فالشرعیة هي حجر الزاویة ف"

 ولكن تطبیقها في الممارسة العملیة یبقى محدودا للغایة " )1(.هذه األفكار هي اآلن مقبولة عموما

إن المنظمات اإلنمائیة لم تمیل إلى تجاهل النظم التقلیدیة فحسب، بل كان لدیها میل إلى النظر "

فكثیرا ما ینظر إلى النظم التقلیدیة على أنها ممارسات قدیمة أو متخلفة . إلى حد ما إلیها بشكل سلبي

أو جامدة غیر قابلة للتحدیث، وكثیرا ما ینظر إلیها على أنها مفرطة في التعقد والتعقید، مع تنوع النظم 

 - یر دیمقراطیة وكثیرا ما ینظر إلیها على أنها غ. التي تجعل المبادرات األكثر تعمیما صعبة للغایة

وانعدام الشرعیة القانونیة والسلطة  - تفتقر إلى آلیات المساءلة الدیمقراطیة للحث على اإلصالح 

 . )2("وقابلیة االنفاذ

غیر الرسمیة في أوضاع ما بعد النزاع من فكرة أن نظم / وتنبع أهمیة نظم العدالة التقلیدیة 

البا ما تتأثر بشدة بالعنف، من المرجح أن تظل أكثر غیر الرسمیة، وٕان كانت غ/ العدالة التقلیدیة 

وفي الواقع، غالبا ما یتم تدمیر النظام القضائي الرسمي أو بشدة بسبب . )3(سالمة من النظم الرسمیة

الحرب، وكثیرا ما ال تملك السلطة الحاكمة القدرة أو الشرعیة لملء الثغرات في ترتیب الوضع 

ویقدر عموما أن مدة إعادة بناء نظام قضائي رسمي یستغرق . اعاتاالجتماعي االجتماعي وحل النز 

                                                 
1 - Building a Future on Peace and Justice, Report on the Major Findings of the Conference 

International Conference, Building a Future on Peace and Justice, Nuremberg, Germany 25-27, 

June, 2007, p 7. 
2 - Chirayath, Sage, and Woolcock. Customary Law and Policy Reform, Engaging with the 

Plurality of Justice Systems, p 3.website, 

http,//siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/477383-

1118673432908/Customary_Law_and_Policy_Reform.pdf  
/ غیر الرسمیة في أوضاع ما بعد النزاع من فكرة أن نظم العدالة التقلیدیة / للطالع أكثر حول أهمیة نظم العدالة التقلیدیة  - 3

  .دكستر وفلیب نتاهومبايغیر الرسمیة أنظر ما كتبه تراسي 

 Tracy Dexter and Philippe Ntahombaye, The Role of Informal Justice Systems in Fostering 

the Rule of Law in Post-Conflict Situations, The Case of Burundi, Geneva, Centre for 

Humanitarian Dialogue, July 2005; website , 

https,//www.files.ethz.ch/isn/26971/CaseofBurundi.pdf  

 :وانظر أیضا ماكتبه أندریه لو ساج في دراسته

Andre Le Sage, Stateless Justice in Somalia, Formal and Informal Rule of Law Initiatives, 

Geneva, Centre for Humanitarian Dialogue, July 2005. Website , 

https,//www.files.ethz.ch/isn/20303/Somalia_stateless_justice.pdf  
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في غضون ذلك، یوفر نظام العدالة غیر الرسمي التقلیدي أطر قابلة للحیاة في طرائق . عقدین تقریبا

تسویة النزاعات، والمساهمة في الوقایة من استئناف العنف من خالل عدم السماح بتراكم المظالم دون 

 . )1(معالجة

ادة ما تكون النظم التقلیدیة التي تعمل خارج سلطة الدولة هي الشكل األساسي للرقابة وع

االجتماعیة وحل النزاعات والمصالحة، وال سیما فیما یتعلق بالمسائل العائلیة ومسائل حیازة األراضي 

ات التقلیدیة ان اآللی"إضافة إلى . في أعقاب الحرب والتي تتفاقم بسبب تشرید والسكان وعودة الالجئین

موجودة، وقد عملت على ذلك لسنوات، مما یوفر نظاما قویا للحكم والمصالحة، خارج اآللیات الرسمیة 

 . )2("التى یفرضها العالم الغربى

في البلدان : "وكما جاء في تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن نظم العدالة غیر الرسمیة

حیث قد تكون اآللیات الرسمیة قد اختفت تماما أو تعرضت في  التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع،

مصداقیتها، قد تكون النظم غیر الرسمیة لتسویة النزاعات حاسمة الستعادة قدر من القانون والنظام، 

وقد تكون متاحة لسنوات عدیدة، وٕاذا لم تكن هناك وسائل ناجعة لحل النزاعات المجتمعیة، فإن البدائل 

   .)3("هیا العنف

وقد أظهرت دراسات عدیدة أنه عندما ال تعمل آلیات رسمیة أو غیر رسمیة، من المرجح أن 

  . تحدث نزاعات خطیرة وانتهاكات لحقوق اإلنسان

من خالل مهامها المباشرة في فترة ما بعد انتهاء  :دور العدالة التقلیدیة في بناء السلم: ثانیا

غیر الرسمیة على قدرتها الكبیرة في إمكانیة حصول الناس  /النزاع، ینظر إلى نظم العدالة التقلیدیة 

  .)4(على العدالة، وال سیما بالنسبة للفقراء والمحرومین

وهناك أربعة خصائص رئیسیة لنظم العدالة غیر الرسمیة التقلیدیة وكیفیة مساهمتها في تحسین 

 :)1(فرص الوصول إلى العدالة

                                                 
بعنوان إصالح سیادة القانون في البلدان الخارجة من  Kristi Samuelsللتفصیل أكثر أنظر دراسة كریستي سامویل  -1

  ، في الرابط أدناهالمبادرات التشغیلیة والدروس المستفادة, النزاعات

 Kristi Samuels, Rule of Law Reform in Post-Conflict Countries, Operational Initiatives and 

Lessons Learnt Washington, D.C., World Bank, October 2006. Website , 

http,//siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP37_web.pdf  
2 - Joanna R. Quinn, The Role of Informal Mechanisms in Transitional Justice, Paper 

prepared for presentation on the panel Transitional Justice, Local and International Dimensions, at 

the Canadian Political Science Association Annual Meeting, 2 June 2005, p 10. Website , 

http,//politicalscience.uwo.ca/research/docs/joanna_quinn/roleofinformalmechanismstransitionaljus

ticeCPSA2005.pdf  
3 - Wojkowska, op, cit, pp 5-6. 
4 - Idem. 
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العدالة محلیة وبالتالي مألوفة / المستخدمة في النظم التقلیدیة ) اللغات(اللغة : استخدام اللغات المحلیة - 

للشخص العادي، في حین أن نظام العدالة الرسمي یستخدم عموما فقط اللغة الرسمیة للدولة، والتي قد 

 .تكون غیر مألوفة للكثیرین الذین یعیشون في المجتمعات الریفیة

لرسمي عادة في العاصمة أو العواصم اإلقلیمیة، وبالتالي تقع مؤسسات نظام العدالة ا: القرب الجغرافي - 

غیر / أما نظم العدالة التقلیدیة . فهي بعیدة جغرافیا عن السكان الذین یعیشون في المجتمعات الریفیة

 .الرسمیة، فهي تقع في القرى، ویمكن الوصول إلیها جغرافیا بسهولة

الرسمیة معقدة ومربكة، في حین أن اإلجراءات التقلیدیة قد تكون اإلجراءات القانونیة : األهمیة الثقافیة - 

غیر الرسمیة أكثر درایة وسهولة الفهم؛ إذ لدیها أیضا فرصة أفضل لتالئم أولویات المجتمع المحلي / 

 .ولذلك، فإن أحكامها قد تكون أفضل قبوال. واآلثار المحلیة للصراع

 ا ھته مکلفة وتستغرق وقتا طویال ألننظام العدالة الرسمي یمکن أن تکون إجراءا: التکلفة

ي جمیع ھغالبا ما تنطوي علی السفر لمسافات طویلة، ودفع تکالیف النقل، واألتعاب القانونیة، و

غیر الرسمیة؛ یمكن لهذا النظام / ا بشکل عام علی األقل بالعدالة التقلیدیة ھالتکالیف التي یتم تقلیل

 .بیروقراطیةأیضا أن یكون أكثر كفاءة ألنه عموما ال 

ومن جهة أخرى فإن السمات البارزة لنظم العدالة التقلیدیة عند تقدم المتخاصمین المحلیین 

 :)2(أمامها

 .وینظر إلى هذه المشكلة على أنها مشكلة المجتمع ككل أو الجماعة بأكملها - 

 .التركیز على المصالحة واستعادة الوئام االجتماعي - 

 .داخل المجتمع على أساس الوضع أو النسب یتم تعیین المحكمین التقلیدیین من - 

 .درجة عالیة من المشاركة العامة - 

 .والقانون العرفي هو مجرد عامل واحد یعتبر في التوصل إلى حل توفیقي - 

 .وقواعد اإلثبات واإلجراءات مرنة - 

 .وال یوجد تمثیل قانوني مهني - 

 .وهذه العملیة طوعیة ویستند القرار إلى االتفاق - 

 .قوبات التصالحیةالتركیز على الع - 

 .إنفاذ القرارات المضمونة من خالل الضغط االجتماعي - 

 .ویؤكد هذا القرار من خالل طقوس تهدف إلى إعادة اإلدماج - 

                                                                                                                                                    
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج العدالة، الوصول للجمیع، دلیل الممارسین على نهج قائم على حقوق اإلنسان للوصول  - 1

 .2005إلى العدالة، 

یدیة دور نظم العدالة التقل, المنظمة الدولیة إلصالح القانون الجنائي، الوصول إلى العدالة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 2-

 .22، ص ص 2000نوفمبر / وغیر الرسمیة لندن، تشرین الثاني 
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غالبا ما تكون نظم العدالة غیر الرسمیة أكثر سهولة بالنسبة للفقراء والمحرومین، "وباختصار، 

وعالوة على ذلك،  )1(".ورخیصة ومالئمة ثقافیاوقد تكون لدیها القدرة على توفیر سبل انصاف سریعة 

في مجتمعات ما بعد النزاع، الناس قد تستخدم نظم العدالة التقلیدیة وغیر الرسمیة لیس فقط لغیاب 

نظام العدالة الرسمي، ولكن أیضا ألنها في كثیر من األحیان وجدتها أكثر مالءمة وفعالیة أو مقبوال 

  )2(.اجتماعیا

غیر الرسمیة سائدة في جمیع أنحاء العالم، وال سیما في البلدان النامیة، وهي  إن نظم العدالة"

حجر الزاویة في حل النزاعات والوصول إلى العدالة بالنسبة لغالبیة السكان، وال سیما الفقراء 

فى  90و  80والمحرومین في كثیر من البلدان، حیث عادة ما تحل نظم العدالة غیر الرسمیة ما بین 

 ". )3(ة من النزاعاتالمائ

غیر الرسمیة هي أنها تعزز الثقة / ویعتقد عموما أن المساهمة الفریدة لنظم العدالة التقلیدیة 

وینبع هذا االعتقاد من . االجتماعیة وٕاعادة االندماج في المجتمع المحلي في أعقاب العنف الجماعي

إلى األفكار المجتمعیة، وهذا یعني أن المسألة  المالحظة القائلة إن العدالة التقلیدیة تستند دائما تقریبا

وفي مثل هذه المجتمعات . الرئیسیة المطروحة هي رفاه المجتمع ككل، ولیس فقط مصالح الضحیة

لیس مجرد مسألة أمور تتعلق بشؤون متخاصمین، ولكن بمعنى "ینظر إلى النزاع بین األفراد على أنه 

ذه الروابط على الشعور بالضرر أو الشعور بالمسؤولیة ویعتمد ذلك على مدى ه. یهم المجتمع ككل

یعتبر النزاع بین اثنین من أفراد المجتمع مشكلة یصیب المجتمع بأسره، "وبعبارة أخرى،  )4(".عن الخطأ

استعادة الوئام، یجب أن یكون هناك رضا عام بین المجتمع ككل، وكذلك المتنازعین،  أجلولذلك، من 

التي تمخضت عنها القضیة، كما ان التوافق العام في اآلراء ضروري لضمان  مع االجراءات والنتائج

فالعدل، من وجهة النظر هذه، یشكل استشعارا بالقلق  )5(".تطبیق القرار من خالل الضغط االجتماعي

وبالتالي فإن االعتراف بوجود . بهدف استعادة النظام األخالقي للمجتمع المحلي واالنسجام االجتماعي

 .لقواعد والطرائق قد یساعد بعد ذلك في استعادة الشعور بالعدالة للسكان المحلیینتلك ا

تعزز مستویات الثقة االجتماعیة والمشاركة "غیر الرسمیة / ونتیجة لذلك، فأن العدالة التقلیدیة 

د أنهم المدنیة داخل هذه المجتمعات، ألنه إذا كان الناس یؤمنون بهذه اآللیات ویثقون بها، فمن المعتق

                                                 
 .مرجع سابق, برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج العدالة - 1

2 - Comment by Ewa Wojwoska, 25 September 2008.op, cit. 
3 - Wojkowska, Op, cit, p5. 
4 - Penal Reform International PRI, Access to Justice in Sub-Saharan Africa, the role of 

traditional and informal justice systems, London, November 2000, p 22. Website , 

www.gsdrc.org/docs/open/ssaj4.pdf  
5 - Penal Reform International PRI, Op, cit, p 26. 
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نظم : "وستعزز إعادة بناء الثقة االجتماعیة بین الناجین. )1("سیشاركون في األنشطة التي یروجون لها

العدالة التقلیدیة وغیر الرسمیة هي األنسب للصراعات بین الناس الذین یعیشون في نفس المجتمع 

هم العیش والعمل معا والسعي لتحقیق المصالحة على اساس ترمیم وجبر الضرر، والذین سیتعین علی

  )2(".فى المستقبل

وال تعفى نظم العدالة التقلیدیة وغیر الرسمیة من العیوب؛ غیر أن هذا ال یعني بأي حال من 

فقد یكون فرض آلیات رسمیة على المجتمعات المحلیة دون .األحوال أننا نستطیع تجاهل وجودها

غیر الرسمیة أمرا غیر فعال فحسب، بل یمكن مراعاة الوضع على المستوى المحلي والنظم القانونیة 

  :)3(أن یؤدي إلى مشاكل كبیرة

أوال، أن االعتراف بأنظمة مختلفة للتفاهم قد تكون في حد ذاتها تمییزیة أو إقصائیة، وبالتالي فهي غیر  - 

  منصفة،

لرسمیة وثانیا، هناك أسباب ملحة في كثیر من األحیان تجعل الكثیرین یختارون استخدام النظم غیر ا - 

  .أو العرفیة، التي ینبغي النظر فیها وفهمها

ثالثا، هناك أدلة كثیرة تدل على أن تجاهل أو محاولة القضاء على الممارسات العرفیة غیر مجدیة،  - 

  .وفي بعض الحاالت تترتب علیها آثار سلبیة خطیرة

أسفل سوف تغیر في  رابعا، جاهل النظم التقلیدیة، واعتبار أن استراتیجیات اإلصالح من أعلى إلى - 

نهایة المطاف الممارسة على المستوى المحلي قد یفهم على أنه استمرارللممارسات التمییزیة وقمعا 

  .الفئات المهمشة محلیا

وأخیرا، فإن التركیز فقط على أنظمة الدولة الرسمیة یفترض أن تكون في متناول الجمیع، في حین أنها  - 

 ".غیر متاحة في معظم البلدان النامیة

  

   

                                                 
1 - Quinn, The Role of Informal Mechanisms in Transitional Justice, op, cit. p20. 
2 - PRI, Access to Justice in Sub-Saharan Africa, the role of traditional and informal 

justice systems, 3. Website , https,//cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/rep-

2001-access-to-justice-africa-en.pdf  
3 - Leila Chirayath, Caroline Sage, and Michael Woolcock, Customary Law and Policy Reform, 

Engaging with the Plurality of Justice Systems, Op, cit. 
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 التنمیة النفسیة واالجتماعیة: الرابع المبحث

یشمل االنعاش النفسي واالجتماعي معالجة مخلفات مجموعة واسعة من األحداث المدمرة عاطفیا 

فالنزاع العنیف یمیل إلى إحداث تحول جذري في أسس . واجتماعیا وثقافیا في مجتمع ما بعد النزاع

ین طال أمدهما ال یتركان وراءهما الدمار المادي والفوضى فالنزاع والعنف اللذ. "المجتمع ذاته

المؤسسیة فحسب، وٕانما أیضا النسیج االجتماعي الممزق الذي یتسم بعدم الثقة والقلق والصعوبات 

وأحیانا یكون المورد . تحقیق أهداف مشتركة أجلالهائلة حتى في تصویر إمكانیة العمل معا من 

 . )1("إنها الرغبة الوحیدة في البقاء معا: یس تمویال أو قدرات مؤسسیةاألكثر ندرة في كسر المجتمع ل

تعتبر األبعاد النفسیة واالجتماعیة لبناء السلم بأنها غیر ملموسة وبالتالي فهي لیست سهلة الفهم، 

على عكس األبعاد الملموسة التي تتكون من أفعال من قبیل عدد األسلحة التي دمرت، أو تسریح 

). مثل العیادات والمدارس والطرق(خلق فرص عمل، أو إعادة تأهیل الهیاكل األساسیة الجنود، أو 

وتمثل األبعاد النفسیة واالجتماعیة موارد ثقافیة وروحیة وعاطفیة یمكن أن تدعم عملیة إعادة البناء، 

دیدة وتدعم مظاهر مثل المصالحة بین الخصوم السابقین والثقة في المؤسسات العامة والمعاییر الج

لتسویة النزاعات وما إلى ذلك وقد ركزت معظم مبادرات بناء السلم الدولیة في المقام األول على 

النواتج المرئیة والملموسة والقابلة للقیاس الكمي بدال من التركیز على عملیات التغییر النوعیة التي من 

 . الصعب االعتراف بها وتقییمها

ة بصورة متزایدة في جدول أعمال بناء السلم، مما یشیر وقد أدمجت هذه العناصر غیر الملموس

ویشار . )2(إلى فهم أفضل لألسس التي یمكن من خاللها إعادة بناء المجتمع، وتحویل النزاعات سلمیا

 )3(.في بناء السلم" البرمجیات "إلیها في بعض األحیان على أنها تمثل جانب 

األوسع نطاقا الحتیاجات األفراد والمجتمعات وقد أكد أولئك الذین دعوا إلى مثل هذا النهج 

المحلیة في سیاق بناء السلم على أهمیة توجیه االنتباه إلى نقاط القوة والموارد لدى األشخاص 

                                                 
1 -David Bloomfield, Teresa Barnes and Luc Huyse,op, cit, p 83. 
2 -Bernardo Arvalo de Len, Joint Program Unit for UN/Interpeace Initiatives, UNOPS, 

Peacebuilding Community of Practice, Post-Conflict Capacity Development Through 

Attitudinal and Behavioural Change, 15 September, 2008. Website , 

http,//www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/peacebuilding_orientation.pdf  
3 - Batrice Pouligny et al. eds, After Mass Crime, Rebuilding States and Communities Tokyo 

/ New York, United Nations University Press, 2007 and Barry Hart Ed Peacebuilding in 

Traumatized Societies Lanham, University Press of America, 2008. 
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مصادر القدرة على الصمود والتكیف، والمعتقدات التقلیدیة "والمجتمعات المحلیة، بما في ذلك 

   )1(".رد المحلیة لزوال صدمة النزاع من المجتمعوالتفسیرات المتعددة لتجارب الحرب، والموا

خاصة تلك . هناك حاجة ملحة لمواجهة الصدمة ودعم عملیة الشفاء في مجتمعات ما بعد النزاع 

التي عرفت نزاعات عنیفة وطویلة األمد حیث تظهر عالمات هویة جماعیة، یعبر عنها باللباس واللغة 

األفراد من التعامل مع صدماتهم السابقة، فهناك احتمال كبیر والممارسات االجتماعیة وٕاذا لم یتمكن 

یمكن للمجتمعات التي تحولت بهذه الطرق عن "وبشكل جماعي، . بأن تنتقل الصدمة إلى الجیل التالي

شدیدة التدمیر تتحول فیها إلى ) ذاتیة(أن تنخرط في دینامیات سیاسیة  جلطریق النزاع الطویل األ

في مثل هذه الحاالت، لن تتحقق المصالحة من خالل التوقیع . ائها المكرهینصراع ال ینتهي مع أعد

   .(2)على معاهدة سالم وحدها، بل تتطلب أیضا تعدیالت على المستوى النفسي أكثر أهمیة

ویبحث هذا القسم احتیاجات مواجهة الصدمات النفسیة في المجتمعات الخارجة من النزاع 

 :ة أبعاد رئیسیة هيوشفاءها، مع التركیز على ثالث

  : الصحة النفسیة والرفاه االجتماعي: المطلب األول

بالنظر إلى األدلة المتزایدة على العواقب الفردیة والجماعیة للصدمة، فإن العدید من الخبراء یعتبرون 

إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الجروح غیر المرئیة ال تزال غیر كافیة في كثیر من األحیان، إن لم 

ناقصة تماما فمجال دراسات الصدمة آخذ في االزدیاد، لكنه ال یزال جدیدا نسبیا، ولم تدمج  تكن

نتائجها في كثیر من األحیان إلى خطط المجموعات الوطنیة والدولیة العاملة في برامج اإلنعاش بعد 

 . الحرب

صحة العقلیة بالبحث عن الحق في ال: تأثیر النزاعات على الصحة النفسیة واالجتماعیة: أوال

والتحرر من األذى العقلي في القانون الدولي نجد هناك العدید من الوثائق، منها المیثاق االفریقي 

لكل فرد الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة من  -  1:  16لحقوق اإلنسان والشعوب، في المادة 

تكفل كل دولة طرف في  -  1: 14وكذلك اتفاقیة مناهضة التعذیب في المادة . الصحة البدنیة والعقلیة

نظامها القانوني أن یحصل ضحیة عمل من أعمال التعذیب على اإلنصاف وأن یكون له حق واجب 

النفاذ في الحصول على تعویض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهیل الكامل قدر 

                                                 
1 -Joan Duncan and Laura Arntson. Children in Crisis, Good Practices in Evaluating 

Psychosocial Programming. Westport, CT, Save the Children, 2004, p 14. Website , 

http,//siteresources.worldbank.org/INTMH/Resources/Evaluating_Psychosocial_Programming.pdf  
2 -Barsalou, Judy. Trauma and Transitional Justice in Divided Societies. Washington, DC, 

Untied States Institute of Peace USIP, 2005, Special Report no. 135, p 9. Website , 

https,//open.library.ubc.ca/media/download/pdf/24/1.0223108/4  
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یعولهم الحصول على وفي حالة وفاة الضحیة نتیجة لعمل من أعمال التعذیب، یحق لمن . المستطاع

 . تعویض

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان  - 1:  12الحق في الصحة العقلیة المادة 

 . في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة

أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فقد تطرق إلى الحق في الخدمات االجتماعیة في المادة 

لكل شخص الحق في مستوى معیشي مالئم لصحة ورفاه نفسه وألسرته، بما في ذلك الغذاء ) 1: (25

والملبس والمسكن والرعایة الطبیة والخدمات االجتماعیة الضروریة، والحق في األمن في حالة البطالة 

أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشیخوخة أو غیر ذلك من أسباب االفتقار إلى سبل العیش في 

 .ظروف خارجة عن إرادته

. وهناك حاجة ملحة لمواجهة الصدمة السابقة ودعم عملیة الشفاء في مجتمعات ما بعد النزاع

، وهو طبیب نفسي أمریكي، وصف الصعوبات التي Dr. Vamic Volkanالدكتور فامیك فولكان 

لثقة األساسیة في فقدان ا"وهذا یشمل ". انحطاط نفساني"بأنها " المجتمعات بعد الصدمة"تواجهها 

ترتیب أمور الحیاة وصعوبة البقاء في حداد أو النسیان وصعوبة مواجهة اإلحساس بالعجز 

وٕان أنماطا اجتماعیة جدیدة مرعبة مثل العدوان والعنف المنزلي والبغاء واالغتصاب .واإلذالل

وضاع، وبعض واالختطاف وعصابات الشباب، وتصبح الجریمة المنظمة أكثر مرونة في مثل هذه األ

، مثل االعتقاد بالنوبات ضد المرض، كما أن "التفكیر السحري"األفراد یعتمدون بشكل متزاید على 

انهیار المجتمعات التي تعاني من نزاع إثني خطیر غالبا ما یكون مصحوبا ب الدمار البشري للبیئة 

 " الطبیعیة 

عانت من نزاعات عنیفة طویلة  وعلى الصعید األوسع، یمكن أیضا أن تتعرض المجتمعات التي"

األمد لتغیرات خطیرة فقد تظهر أنماط اجتماعیة جدیدة مثل انتشار البغاء واالغتصاب والعنف 

المنزلي، من قبل جماعات اجتماعیة وٕاثنیة محددة یمكن أن تعزز الشعور بالهویة الجماعیة واإلیذاء، 

ویمكن أن تتحول أحداث .سات االجتماعیةالتي یتم التعبیر عنها من خالل اللباس واللغة والممار 

أو تمجد بإعادة توجیهها إلى األجیال الالحقة ویمكن  ،صادمة محددة، تسمى الصدمات المختارة

استخدامها للتحریض على االنتقام وتبریر الجهود الرامیة إلى استعادة شرف أو كرامة المجموعة 

 . )1("الضحیة

فعندما ال . ین وعلماء النفس على آثار الصدمة بین األجیالوتؤكد جمیع اآلراء من األطباء النفسی

، هناك احتمال كبیر بأن ینقلوها إلى )السابقة(یستطیع األفراد واألسر والمجتمعات مواجهة صدماتهم 

                                                 
1 - Judy Barsalou, Trauma and Transitional Justice in Divided Societies, Special Report 

Washington DC, US Institute of Peace, 9 April 2005, p 135. Website , 

https,//www.usip.org/sites/default/files/sr135.pdf  
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یمكن للمجتمعات التي تحولت بهذه "بـ Judy Barsalouالجیل التالي وبشكل جماعي، وعبر عن ذلك 

شدیدة التدمیر تتحول فیها ) ذاتیة(أن تنخرط في دینامیات سیاسیة  جلاأل الطرق من خالل نزاع طویل

وفي مثل هذه الحاالت، لن تتحقق المصالحة من خالل .إلى صراع ال ینتهي مع أعدائها المكرهین

. )1("التوقیع من معاهدة السلم وحدها، ولكنها تتطلب أیضا تعدیالت على مستوى نفسى أكثر أهمیة 

 " الصدمة التاریخیة"األجیال یشار إلیها أحیانا باسم  هذه الصدمة عبر

وقد تلعب الخطابات والمبادرات الرسمیة دورا  :أهمیة الصحة النفسیة في برامج بناء السلم: ثانیا

فالروایات العامة للماضي، المرخصة أو الرسمیة، مثل . "مهما كبرامج نفسیة اجتماعیة أكثر استهدافا

في " "والمعالم األثریة، یمكن أن تعطي للجیل الجدید إمكانیة مواجهة الذكریاتاالحتفاالت، والمتاحف، 

 .)2("محاولة لجعل آالم األفراد والمجتمع كلها تختفي

كما أن مساعدة الناجین على المضي قدما في حیاتهم، تجعل من غیر الضروري لضحایا 

  .)3("الدفاعي"الصدمة االنخراط في العنف 

الحقیقي في بناء السلم بعد نهایة األزمة هي معالجة الصدمة وایجاد سبل  وبالتالي فإن العمل 

 )4(لمساعدة الناجین على المضي قدما في حیاتهم دون الرغبة في االنتقام أو الخوف من االنتقام

والشفاء النفسي ضروري لضحایا الصدمات النفسیة الستعادة الشعور بالكرامة والقیمة الذاتیة، 

حیاتهم، وتمكنهم من امتالك استراتیجیات التكیف العقلي والبیولوجي التي تقلل بشكل واالستمرار في 

فعال من التوتر من حدث أو یقلل من االستجابات الفسیولوجیة، فضال عن الدعم االجتماعي واألسري 

 )5(.الفعال

                                                 
1 - Idem. 
2 - Batrice Pouligny, Bernard Doray and Jean-Clment Martin, Methodological and ethical 

problems, A trans-disciplinary approach, in After Mass Crimes, Rebuilding States and 

Communities, Pouligny et al., eds. New York, United Nations University Press, 2007, 32 website 

https,//www.academia.edu/10165461/After_Mass_Crime_Methodological_and_Ethical_Problems_

A_trans-disciplinary_approach  
3 -Ervin Staub, Laurie Anne Pearlman, Alexandra Gubin, and Athanase Hagengimana, Healing, 

Reconciliation, Forgiving and the Prevention of Violence after Genocide or Mass Killing, An 

Intervention and its Experimentation in Rwanda, Journal of Social and Clinical Psychology, no. 3, 

2005, p 298. Website , 

http,//people.umass.edu/estaub/HEALING_RECONCILIATION_FORGIVING.pdf  
4 - Ervin Staub, Laurie Anne Pearlman, Alexandra Gubin, and Athanase Hagengimana,op, cit. 
5 - M. Konner, Trauma, Adaptation, and Resilience, A Cross-Cultural and Evolutionary 

Perspective, in Understanding Trauma. Integrating Biological, Clinical and Cultural Perspectives, 

L.A. Kirmayer, R. Lemelson, & M. Barad, eds. Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p 
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د اإلنعاش وقد بدأ المجتمع الدولي في االهتمام بقضایا الصحة العقلیة التي تقع في مقدمة جهو "

بعد نهایة النزاع، وعلى الرغم من تزاید األدلة على عواقب الصدمة، فإن اإلجراءات الملموسة لمعالجة 

هذه الجروح غیر المرئیة ال تزال غیر كافیة في كثیر من األحیان، إن لم تكن مفقودة تماما، في نماذج 

مرحلة ما بعد النزاع، ویؤثر غیابها  المساعدة والتنمیة التي تستخدمها منظمات اإلغاثة والتنمیة في

كثیرا على التنبؤ بالسلم المستقبلي في المجتمعات التي مزقتها الحروب، خاصة وأن هؤالء األفراد الذین 

هم الذین من المتوقع ان یلعبوا دورا رئیسیا فى عملیة المصالحة واالنتعاش "صدمة الحرب " عانوا من 

 ". )1(وبناء السلم واعادة التأهیل

وقد نظم معهد الوالیات المتحدة للسالم مؤتمرا عن الصدمة والعدالة االنتقالیة في المجتمعات 

كما ناقشت ) 2(.المنقسمة، ونشر بالتالي تقریرا خاصا ال یزال یمثل وثیقة رئیسیة بشأن هذا الموضوع

، وال سیما في عدد قلیل من المقاالت اآلثار النفسیة واالجتماعیة للجان تقصي الحقائق والمصالحة

ولكن هناك حاجة إلى إجراء دراسات وأبحاث أكثر تجریبیة . جنوب أفریقیا، أو محاكم غاكاكا في رواندا

بین الممارسین لضمان إدماج هذا البعد ضمن استراتیجیات بناء السلم فعال، وال سیما عند التعامل مع 

  . المصالحة وبناء الدولة

   :تاریخ وبناء السلمالذاكرة والتنمیة : المطلب الثاني

ألنه الجیل الذي "في مرحلة ما بعد العنف مباشرة، یحتاج جیل الشباب إلى أن یولي اهتماما خاصا 

یرث تجربة العنف كذاكرة حیة، والذي یحول هذه الذاكرة الجماعیة أو المعرفة التاریخیة، لتعبئته 

د النزاع كیف یمكن أن تستخدم وقد عرفت معظم مجتمعات ما بع. ولتعزیز النزاع أو بناء السلم

من طرف أصحاب المشاریع العرقیة القادرین على توضیح ) الواقعیة أو الخیالیة(األحداث الماضیة 

 . )3(األخطاء التاریخیة واالستغالل وتعبئة الناس ألغراض سیاسیة

ذلك بما في (فعندما تكون عملیة بناء السلم مسیسة إلى حد بعید، تتعارض فیها رؤى الماضي 

والعمل . وخطابات وممارسات الحاضر، والشكل المستقبلي للمجتمع والدولة) تاریخ الحرب الحدیث

على هذه األبعاد أمر بالغ األهمیة حیث أنها تشیر إلى الجوانب األساسیة غیر الملموسة لبناء السلم 

                                                                                                                                                    

322. Website , http,//www.melvinkonner.com/wp-content/uploads/2009/05/Trauma-Adaptation-

chapter-07.pdf  
1 -Richard Mollica and Laura McDonald, Old Stereotypes, New Realities, Refugees and 

Mental Health, UN Chronicle 2002, p 29. Website , 

https,//www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/health/refugees.pdf  
2 - Barsalou, Trauma and Transitional Justice in Divided Societies.op, cit. 
3 - Kenneth D. Bush and Diane Saltarelli, The Two Faces of Ethnic Conflict, Towards a 

Peacebuilding Education for Children Florence, Italy, UNICEF Innocenti Research Center, 2000, p 

13. Website , https,//www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf  
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لم یول اهتمام كبیر حتى  ومع ذلك،. )1(المتصلة بقضایا الثقافة والعالقات اإلنسانیة والهویات الجماعیة

اآلن إلدماج هذه البرامج في عملیة بناء السلم عموما؛ وعادة ما یقترب المانحون من مسألة التعلیم 

المدرسي وكل ما یتعلق بالعمالة والتنمیة االقتصادیة، ولیس فیما یتعلق باألبعاد غیر الملموسة 

تاریخ والدراسات االجتماعیة واإلنسانیة في ونتیجة لذلك، اعتبر تدریس ال. المرتبطة بتحویل النزاع

مجتمعات ما بعد النزاع أولویة ثانویة؛ بدال من ذلك، یتم التركیز بشكل أكبر على الموضوعات التي 

تعتبر ذات قیمة عملیة للمنافسة في السوق العالمیة، مثل اللغات األجنبیة والریاضیات والعلوم 

  .)2(والتكنولوجیا والتدریب المهني

 )3(:لذاكرة والتاریخ تسهم في عملیات بناء السلم، في مرحلة ما بعد النزاع من خاللفا

 الحفاظ على الذاكرة ووٕاحیائها كأداة مساعدة على معالجة الصدمة  - 

 .مساعدة الناجین ودعم جهود العدالة االنتقالیة - 

 .دعم عملیات المصالحة وبناء مجتمع سیاسي متخیل - 

 .ة للعیش جنب إلى جنب ومنع العنف في المستقبلتمهید الطریق لألجیال القادم - 

فالتاریخ والذاكرة الجماعیة معقدة وغالبا ما تكون متناقضة وبروایات متعددة وتوجد عدة سجالت 

للحقیقة ولكنها ال تتطابق بالضرورة، وعلى الرغم من ذلك یمكن أن تساعد المجتمعات المقسمة 

ماعي والتاریخ الفردي؛ العالقات الجماعیة والعالقات الفردیة؛ التاریخ الج: باستخدام الثنائیات التالیة

  .المستقبل الجماعي والمستقبل الفردي

الحقائق "وقد اقترح بعض العلماء التمییز بین ثالثة مفاهیم للحقیقة، والتي تضم معا ما وصف 

  : )4("المعقدة

الحقیقة "حدث، ما سماه البعض أوال، هناك حقائق یمكن أن تكون أساسا إلدراك الجمهور لخطورة ما  - 

، تظهر جمیع المجتمعات هذه الحاجة إلى أن توثق علنا من مات، وبأي وسیلة، ومن الذي "الشرعیة

  .قتله، ولماذا

                                                 
1 -Ereshnee Naidu. The Ties that Bind, Strengthening the Links between Memorialisation 

and Transitional Justice, South Africa, The Center for the Study of Violence and Reconciliation, 

2006, p 2. Website , http,//www.csvr.org.za/docs/livingmemory/tiesthatbind.pdf  
2 -Elizabeth A. Cole and Judy Barsalou, Unite or Divide? The Challenges of Teaching History 

in Societies Emerging from Violent Conflict ,Washington, DC, USIP, 7 June 2006,. Website , 

https,//pdfs.semanticscholar.org/3653/6d22ebc6e86f84e0c02e0d465dd127dfe3b5.pdf  
3 -Elizabeth A. Cole and Judy Barsalou, op, cit. 
4 - Judy Barsalou, Trauma and Transitional Justice in Divided Societies, op, cit, p7 
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طریقة تنظیم الذكریات على الصعیدین الفردي والجماعي ویتكون في صورة نهائیة من الخیال : ثانیا - 

غیاهب النسیان، ویحاول اإلجابة عن السؤال الفلسفي  والفن، والتي تمنع ما حدث من أن یبقى في

  " كیف ولماذا ماذا یعني حدوث شيء من هذا القبیل؟: "الرئیسي

" الحقیقة التي تهم الناس"وقد اقترح البعض أن ". حقیقة سردیة"ویسهم هذان النظامان األخیران في بناء 

  .)1( "تفسیریةالحقیقة األخالقیة أو ال"لیست حتى واقعیة أو سردیة ولكن 

تتعایش، وتختلط، وتثري بعضها ) أو وجهات النظر" (الحقیقة"التسلیم بأن أنظمة مختلفة من : ثالثا - 

وهذه التحدیات . كما أنها یمكن أن تولد تناقضات متعددة. البعض أحیانا، دون أن تتصارع بالضرورة

 . بناء السلم یجب أن تؤخذ في االعتبار من قبل أي جهة ترغب في المشاركة في جهود

بناء السرد المشترك یتطلب الصبر واالستعداد لدراسة وجهات نظر "وفي مثل هذه الظروف، فإن 

الطرف اآلخر وٕاشراكها، وال سیما في الحاالت التي تبدو فیها هذه المواقف هجومیة في البدایة، وهذا 

االستماع إلى التجارب  وهذا یعني. )2("یعني إجراء أفضل بحث ممكن مع االعتراف بنهایة سیاسیة

الفردیة أو القصص الجماعیة الخاصة بكل طرف واختبارها ونشرها في نهایة المطاف، حیث یجب أن 

نسمح للمجموعات الوطنیة نسج تاریخ مشتركا متناسقا جنبا إلى جنب بحیث یمكن للمتابع له فهمه 

وهذا ال یمكن القیام  .)3("كبشكل واضح ودقیق في وقت واحد، وٕامكانیة سماع كل طرف على حدى كذل

عندما یمر وقت كاف إلتاحة إمكانیة الحدیث عن "وفي معظم الحاالت، . به بین عشیة وضحاها

لهذا الماضي القریب وذكراه تحتل مكانا مركزیا في ) حتى المتنافسة(الماضي، فإن التفسیرات البدیلة 

 ." )4(المناقشات الثقافیة والسیاسیة

                                                 
1 - Elizabeth Jelin, State Repression and the Labors of Memory Minneapolis, University of 

Minnesota Press, 2003, p 33. Website , 

http,//www.posgrado.unam.mx/musica/pdfLR/sesion6/JelinTraumaTestimonyTruth.pdf  
2 -Elazar Barkan, Engaging History, Managing Conflict and Reconciliation, History Workshop 

Journal Spring 2005 , p 233. Website , 

http,//www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/Reconciliation-After-Violent-Conflict-A-Handbook-

Full-English-PDF.pdf  
3 - Charles S. Maier, Doing History, Doing Justice, The Narrative of the Historian and of the 

Truth Commission, in Truth v. Justice, The Morality of Truth Commissions, ed. Robert I. 

Rotberg and Dennis Thompson Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2000, p 275. 

Website , https,//biblio.ugent.be/publication/8162198/file/8162234.pdf  
4 - Elizabeth Jelin, Memories of state violence, the past in the present, Spring 2006 Human 

Rights Institute, University of Connecticut CONICET-IDES Buenos Aires, Argentina, xvii. 

Website , https,//humanrights.uconn.edu/wp-

content/uploads/sites/767/2014/06/ElizabethJelinStateViolence.pdf  
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طاعات المجتمع بحاجة إلى أن تكون قادرة على االعتراف بالطبیعة وهذا یعني أن جمیع ق

إن الماضي قد انتهى، وال یمكن تغییره، . "الدینامیكیة لهذه العناصر وتقاسم الرغبة في المضي قدما

وعلى النقیض من ذلك المستقبل مفتوح وغیر محدد، وما یمكن أن یتغیر عن الماضي هو معناه، 

 .)1("فسیرات تصنع لنا النوایا والتوقعات نحو المستقبل مع عدم النسیانوالذي یخضع إلعادة الت

فالذاكرة، التي تستمر من خالل عملیات مثل النصب والوقفات والتعابیر واالحتفاالت التذكاریة "

یمكن أن تساعد الناجین من انتهاكات حقوق اإلنسان في عملیة إعادة تأهیلهم من خالل تعویضات 

 ".)2(ة الشفاءرمزیة لبدء عملی

وهناك عالقة أخرى واضحة بین النصب التذكاریة والتاریخ من جهة، والعدالة االنتقالیة من جهة 

الدور الذي تؤدیه الروایات التي أعید بناؤها في إطار قانوني وطني أو دولي، كما "أخرى، حیث أن 

یكون كمتنفس للضحایا  في حالة لجان الحقیقة والمصالحة، في إطار المحاكم القانونیة یمكن أن

خاصة إذا حدث إدراج لنتائج لجان الحقیقة وهذه المحاكمات في " ویساعد على الشفاء من الصدمات

البرامج التعلیمیة والمشاریع التذكاریة المصممة للحیلولة دون نسیان األجیال المقبلة للماضي وعدم 

 .)3("تكرار اخطائه

رتبطة ارتباطا جوهریا بالهویة، فنقل الذاكرة والتاریخ في وقد أظهرت دراسات مختلفة أن الذاكرة م"

فترة ما بعد النزاع یمكن أن تلعب دورا هاما في تطویر هویات جدیدة للمواطنة، فالروایات الوطنیة 

غالبا ما تصور نسخة شاملة للماضي في محاولة لبناء الهویة الوطنیة وتعزیز الهویات السیاسیة 

على تقدیم نسخ بدیلة من الماضي لتوفیر صورة أكثر شمولیة عن أحداثه، فضال الجدیدة، ولدیها القدرة 

  ."عن تعزیز المواطنة

. Benedict Anderson بناء ما وصفه بندیكت أندرسون) إعادة(هنا، نشیر إلى عملیة 

انه یتصور ان مواطنوا حتى اصغر دولة "حیث اعتبر " imagined community"المجتمع المتخیل "

فوا ابدا معظم المواطنین اآلخرین او یلتقوا بهم او حتى یسمعوا إلیهم، ولكن فى اذهان كل منهم لن یعر 

صورة عن اآلخرین، وتشكل هذه الصورة الشعور بالتاریخ المشترك، الذي یعتبر عنصرا أساسیا في 

                                                 
1 - Idem. 
2 - Naidu, The Ties that Bind, Strengthening the Links between Memorialisation and 

Transitional Justice, op, cit.  
3 - Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origins and Spread of 

Nationalism London and New York, Verso, 2006, 5. Website , http,//rebels-

library.org/files/imagined_communities.pdf  
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 النصب التذكاري ساحة قویة لهذه ویقدم. )1("تشكیل هویات جماعیة ومجتمعات سیاسیة جدیدة

وعندما تتجاوز مشاریع الذاكرة دور .")2(العملیات، ال سیما وأنها تعمل مع الذاكرة المتنازع علیها

المتاحف لتصبح موجه نحو األمل في المستقبل، فإنها تصبح أمثلة حیة لعملیة المصالحة، مما یدل 

تعمیق  وهي عملیة حاسمة لعملیة. [...] على اعتراف السكان بالماضي وتأكید مستقبل مختلف

الدیمقراطیة في بلد ما بعد النزاع من خالل خلق سبل لبناء الثقة والتفاهم المتبادل، وتزداد الهویة 

وتتجدد، وتطور شبكات االتصال، ویعید تشكیل المجتمع، وكلها یمكن أن تسهم إسهاما كبیرا في 

 . )3("أكثر توحدااالنتقال الناجح إلى الدیمقراطیة، وخلق مؤسسات دیمقراطیة وظیفیة، ومجتمع 

نقل أفكار المواطنة وكل من "ویتفق الباحثون عموما على أن الهدف األساسي لتعلیم التاریخ هو 

أذا فاإلصالحات في تعلیم التاریخ یجب أن تكون . )4("الماضي المثالي والمستقبل الموعود للمجتمع

ول التسامح، والقدرة على لتعزیز شم"حول تغییر تمثیل ماضي المجتمع السیاسي وتغییر منهجیته 

التعامل مع النزاعات بشكل سلمي، والقدرة على التفكیر النقدي ومعالجة األسئلة واالفتراضات التي 

التعلیم "وكثیرا ما یستكمل هذا المفهوم بمفهوم . )5("یمكن التالعب بها مرة أخرى للتحریض على النزاع

علیمیة تتیح للطالب التعبیر عن االختالفات بین عملیة ت"الذي یسعى إلى دعم " في مجال بناء السلم

وهي عملیة تنمویة تغذي العالقات االیجابیة بین [...] المجموعات وداخلها واستیعابها وقبولها 

 .)6("المجموعات وتهمش العالقات السلبیة وتفككها

لتعلیم، إذا تتعامل المجتمعات مع ذكریات الفظائع السابقة من خالل الحوار بین األجیال، وا

والنصب التذكاریة فإذا استخدمت بشكل بناء، فإن هذه العملیات یمكن أن تسمح لألجیال المختلفة بفهم 

                                                 
1 - Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origins and Spread of 

Nationalism London and New York, Verso, 1983, 5. Website , 

https,//is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/Anderson_B_-_Imagined_Communities.pdf  
2 - Sarah Topol, What's being Done on Memory Projects?, Washington, DC, World Movement 

for Democracy. 
3 - Sarah Topol, op, cit. 
4 - Hein and Selden, Censoring History, 3 and Naidu and Adonis, History on their own Terms, 

The Relevance of the Past for a New Generation, Bontheuwel Military Wing Bontheuwel - 

November 2005, p 23. Website , https,//www.csvr.org.za/docs/livingmemory/history.pdf  
5 - Elizabeth A. Cole, Transitional Justice and the Reform of History Education, The 

International Journal of Transitional Justice, Vol. 1, 2007, 115–137, website , 

http,//africa.wisc.edu/rwandagpa/_documents/articles_education/COLE_Transitional-justice.pdf  
6 - Bush and Saltarelli, The Two Faces of Ethnic Conflict, Towards a Peacebuilding 

Education for Children, op, cit, p22. 
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وال یمكن دعم الحوار بین األجیال إال من خالل ما یتم .. جید للنزاع والتوسط بین الماضي والحاضر

 . تدریسه ومناقشته في المدرسة

، ترتبط األدیان والجهات 11/09في عالم ما بعد : سلمبناء اللالدین  توظیف: المطلب الثالث

. الدینیة الفاعلة بالتطرف والنزاع بین الطوائف الدینیة أكثر من ذي قبل، وال سیما في العقل الشعبي

ومن جهة أخرى یهمل دور الدین في العملیات السلمیة مثل عملیات صنع السالم وبناء السلم، أو ربما 

 . ا العنصر الطرق المختلفة التي یمكن بها وضع إسهام للدین في بناء السلمیساء فهمها، ویستكشف هذ

فقد ال یكون . یمكن استخدام الدین لتعزیز النزاع أو بناء السلم: في النزاعاتالدین دور : أوال

الدین السبب الرئیسي للنزاع، حتى عندما تكون الجماعات المعارضة، مثل البروتستانت والكاثولیك في 

غیر أن الدین ظل لفترة طویلة وسیظل على األرجح عامال . دا الشمالیة، متمایزة بالهویات الدینیةأیرلن

مساهما في بعض النزاعات العنیفة، سواء في حد ذاته أو كبدیل للمعارك السیاسیة، في أماكن متناثرة 

وقد . )1(یسیا وكشمیرعلى نطاق واسع مثل أیرلندا الشمالیة والشرق األوسط و البلقان والسودان واندون

الدین، لألسف، غالبا ما "أكد النشطاء الدینیون الذین شاركوا في جلسات الحوار بین األدیان على أن 

یكون الفرق األكثر وضوحا بین الجماعات المتنازعة، ونتیجة لذلك، كثیرا ما یتم إلقاء اللوم علیه في 

 . )2("النزاعات

المحللون في كثیر من األحیان یناقشون ما "، أن Daniel Philpottیرى الباحث دانیال فیلبوت 

دینیة أو " حقا " إذا كانت الحرب بین الطوائف الدینیة في ایرلندا الشمالیة، وسري النكا، أو كشمیر هي

ویرى أن الدین  )3(."العرق، أو ذكریات تاریخیة االرض والنفط أو باألحرى عن شيء من النزاع على

  : واسعتي االنتشار یغذي النزاع بطریقتین

  ". یشكل هویات ووالءات المتحاربین"أوال، الدین 

                                                 
1- S. Ayse Kadayifci-Orellana, Inter-Religious Dialogue and Peacebuilding, Washington, DC, 

United States Institute of Peace Press, 2002, website , http,//interfaithindia.org/wp-

content/themes/interfaithindia/reference/IIDI-Inter%20Religious%20Dialogue.pdf  
2 - Arthur Schneier, Religion and Interfaith Conflict, Appeal of Conscience Foundation, 

in Interfaith Dialogue and Peacebuilding, ed. David R. Smock Washington, DC, United States 

Institute of Peace, 2002, p 112. 
3 - Daniel Philpott, Explaining the Political Ambivalence of Religion, American Political 

Science Review, no. 3, 2007, p 518. Website , http,//www.diva-

portal.se/smash/get/diva2,942759/FULLTEXT01.pdf  
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الدین یغذي النزاع بشكل مباشر أكثر من خالل تعریف لیس فقط هویات ووالءات "وثانیا، 

المجتمعات االثنیة، ولكن أیضا السیاسیة، وفي بعض النزاعات، یعرف الدین حتى الغایات، ولیس فقط 

  .)1("المجتمعات المحلیة،

أن الجهات الدینیة قد تساعد في  - الدین الذي یشكل الهویات والوالءات  -ویوضح البعد األول  

بالدور الذي لعبه الدین  - الدین الذي یحدد األهداف السیاسیة  - تعبئة السكان ویتعلق البعد الثاني 

  .اطيتاریخیا في التغییر االجتماعي والسیاسي، ودور الدین في عملیات التحول الدیمقر 

أكثر النزاعات السیاسیة تعصبا وأكثرها قسوة هي تلك التي تم تلوینها وٕالهامها "یالحظ فیلبوت أن 

عندما تصاغ النزاعات بعبارات دینیة، فإنها "والواقع أنه . )2("وٕاضفاء الشرعیة علیها من جانب الدین

ات المتعلقة بالموارد، التي وبخالف المسائل األخرى، مثل النزاع. تتحول إلى نزاعات على صعید القیم

یمكن حلها بطرق عملیة وتوزیعیة، فإن نزاعات القیم تنزع إلى أن تصبح حاسمة على نحو متبادل أو 

قضایا صفریة، وهي تنطوي على أحكام قویة على ما هو صواب وخطأ، وتعتقد األطراف أنه ال یمكن 

 ". )3(أن یكون هناك أرضیة مشتركة لحل خالفاتهم

ذه الظروف، تضع الجهات الدینیة الفاعلة نفسها في موقف متناقض جدا في مرحلة وفي مثل ه

ففي حین أنها قد تكون جزءا من المشكلة ألنها جعلت تحالفات مع أصحاب المشاریع . بناء السلم

  .الحربیة أو تم التالعب بها، فإنها أیضا مورد محلي لبناء السلم، یجب أن یؤخذ في االعتبار

من جهة أخرى یعرض التاریخ حاالت الوساطة وصنع السالم : الدین في بناء السلمدور : ثانیا

فعلى سبیل المثال، قام المجلس العالمي للكنائس . من جانب الزعماء الدینیین والمؤسسات الدینیة

في  جلالقصیرة األ 1972ومؤتمر الكنائس في جمیع أنحاء أفریقیا بوساطة اتفاقیة السالم لعام 

وفي جنوب أفریقیا، كانت الكنائس المختلفة في طلیعة الكفاح ضد الفصل العنصري . السودان

ومن بین الحاالت األكثر دراماتیكیة واألكثر تكرارا هي الوساطة الناجحة التي حققتها . واالنتقال السلمي

مبیق في جماعة سانت إیجیدیو التي تتخذ من روما مقرا لها للمساعدة في إنهاء الحرب األهلیة في موزا

)4(1992عام 
. 

                                                 
1 - Daniel Philpott,Ibid.  
2 - Daniel Philpott, op, cit.  
3 -Luc Reychler, Religion and Conflict, Introduction, Towards a Religion of World 

Politics? International Journal of Peace Studies 2, no. 1997. Website , 

http,//www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol2_1/Reyschler.htm  
4 -Arthur Schneier, Religion and Interfaith Conflict, Appeal of Conscience Foundation, 

in Interfaith Dialogue and Peacebuilding, ed. David R. Smock Washington, DC, United States 

Institute of Peace, 2002, p 112. 
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وهناك أمثلة أخرى أقل شهرة وٕان كانت حاسمة للقادة الدینیین والمنظمات غیر الحكومیة الدینیة 

وقد أكد دعاة إشراك العناصر . التي تلعب أدوارا بارزة كوسطاء في جهود دبلوماسیة المسار الثاني

ریة واالقتصادیة قد تكون مصیرها الفشل الدینیة في عملیات صنع السالم أن الترتیبات السیاسیة والعسك

إذا لم یأخذ القادة من جمیع األطراف بعین االعتبار المشاعر والمواقف والتوقیات والصور الرمزیة التي 

 . )1(یعتنقها الناس

قد توفر المعتقدات الدینیة عناصر غیر ملموسة حاسمة لبناء السلم؛ فالجهات الدینیة الفاعلة تقوم 

دد معین من الوظائف االجتماعیة في المجتمع التي یمكن أن تكون أكثر أهمیة في عادة بتشكیل ع

 .مرحلة بناء السلم؛ وتلعب دورا هاما كأعضاء في المجتمع المدني المحلي

وألنه یعالج القضایا الوجودیة األكثر عمقا في . فالدین هو مكون قوي من المعاییر والقیم الثقافیة

والتقیید والخوف والسلم واإلیمان والكفر واألمن وانعدام األمن والحق والباطل  مثل الحریة(حیاة اإلنسان 

وقد وضع . )2(، فإنه متورط بشكل عمیق في المفاهیم الفردیة واالجتماعیة للسالم)والمقدس والدنیوي

في ذلك قوانین وأفكارا قدمت للحضارة التزامات ثقافیة للقیم الحاسمة المتصلة بالسلم، بما "الدین أیضا 

التعاطف واالنفتاح على الغرباء بل وحبهم وقمع األنا غیر المقید واالستحواذ وحقوق اإلنسان وٕایماءات 

والصلح بین األشخاص، وقبول المسؤولیة عن األخطاء  ،الغفران األحادیة الجانب والتواضع، والتوبة

 . )3("الماضیة كوسیلة للمصالحة، ودفع عجلة العدالة االجتماعیة

. أثر عدد قلیل من الممارسین الدینیین تأثیرا عمیقا على تطویر نظریة بناء السلم بشكل عاموقد 

في عمل مفاهیمي مبكر، حدد كویكر آدم كیرل  "Cynthia Sampsonووفقا لسینثیا سامبسون،

Quaker conciliator Adam "نهج صنع السالم المناسبة لمختلف أنواع أو مراحل النزاع ."

وفي . )4("ئیسي في تحدید النهج المناسب، وفقا ل كیرل، هو توزیع السلطة بین المستشارینفالمتغیر الر 

                                                 
1 -Yehezkel Landau, Healing the Holy Land, Interreligious Peacebuilding in Israel/Palestine 

Washington, DC, United States Institute of Peace, August 2003, p 3. website , 

https,//www.usip.org/sites/default/files/pwks51.pdf  
2 - Abdul Aziz Said and Nathan C. Funk, The Role of Faith in Cross-Cultural Conflict 

Resolution, paper presented at the European Parliament for the European Centre for Common 

Ground, Brussels, Belgium, September 2001. Website , 

http,//www.gmu.edu/programs/icar/pcs/ASNC83PCS.htm  
3 - Marc Gopin, Between Eden and Armageddon, The Future of World Religions, Violence, 

and Peacemaking, New York, Oxford University Press, 2000, p 13. Website , 

https,//crdc.gmu.edu/wp-content/uploads/2013/10/Chapter-I-Alternative-Global-Futures-In-

The-Balance-Marc-Gopin.pdf  
4 - Cynthia Sampson, Religion and Peacebuilding, in Peacemaking in International Conflict, 

Methods and Techniques, ed. I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen Washington, DC, 
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هذا المنظور، یتطلب بناء السلم إعادة هیكلة عالقة األطراف بتمكین الطرف األضعف ومعالجة 

ل بناء السلم لجون بول لیدیراش یبني على عمل كور "یقول سامبسون . المصادر الهیكلیة لعدم المساواة

في وصف النزاع كتطور وصیاغة األدوار التي تظهر في تحول النزاع من العنف المدمر إلى مظاهر 

 . )1("بناءة وسلمیة

وكانت جمیع . ویمیل صانعو السلم الدینیون أیضا إلى التركیز على بناء العالقات في المجتمع

لمعتقد الدیني لدیها قدرة فأنظمة ا .هذه العناصر حاسمة في التصور التدریجي لنظریة بناء السلم

وهان  Kristian Berg Harpvikenووفقا لكریستیان بیرغ هاربفیكن . خاصة على تشكیل الهویة

الدین لیس موجه لمجرد الفرد، بل هو أیضا اجتماعي، "، Hanne Eggen Roislienإیغین روسلین 

شارة إلى مصدر متعال ویقدم لكل مؤمن شعور باالنتماء إلى مجتمع من زمالئه المؤمنین، مع اإل

للحقیقة وتدوین المعاییر المشتركة، والدین بمثابة البوصلة للفرد والمجتمع الدیني على حد سواء، 

والهویة مع مصدر دیني قد تكون قویة . وتحدید مكان جمیع المؤمنین في إطار األنطولوجیة الموسعة

وبطبیعة الحال، الدین یشكل واحدا . )2("الدین یخبرك أین تنتمي وأین المضي قدما: بشكل استثنائي

فقط من عدة عناصر تشكل الهویة، باإلضافة إلى العرق و اللغة و الوضع االجتماعي واالقتصادي، 

 .والجنس، والعمر، وهلم جرا

وتتفاعل الهویات الدینیة أیضا مع البیئات االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، مما قد یسهم في 

" على سبیل المثال، یقول . "ات الهویة مع التقلیل من شأن اآلخرینالتشدید على بعض مستوی

أن معظم أعضاء حماس المسلمین ینظرون إلى هویتهم " Roislienورویسلین  Harpvikenهاربفیكن 

، التي توحدهم مع الفلسطینیین المسیحیین، وعلى العكس من ذلك، فإن "فلسطینیة " األساسیة على أنها

مما  ،"مسلمین " میل في سریالنكا یحافظون على أن هویتهم األساسیة هي أنهممعظم المسلمین التا

 . )3("یفصلهم عن التامیلیین اآلخرین

                                                                                                                                                    

United States Institute of Peace Press, 1997, p 277. Website , 

https,//www.colorado.edu/conflict/peace/example/zartman-chapter8.htm  
1 - Sampson, op, cit, 277.. 
2 - Kristian Berg Harpviken and Hanne Eggen Roislien, Faithful Brokers? Potentials and 

Pitfalls of Religion in Peacemaking, Conflict Resolution Quarterly, no. 3, 2008, pp 354-355. 

Website , 

https,//www.researchgate.net/publication/227658890_Faithful_Brokers_Potentials_and_Pitfalls_of

_Religion_in_Peacemaking  
3 - Op, cit, pp 354-355. 
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فالنهج . كما یمكن للدین أن یجلب الموارد االجتماعیة واألخالقیة والروحیة لعملیة بناء السلم

فیؤثر بذلك  –لعمل الروحي غالبا من خالل ا - التحول الشخصي "التحویلي تجاه السلم ینص على أن 

 . )1("على كل المستویات نحو بناء السلم وحل النزاعات

ویمكن للجهات والمنظمات الدینیة الفاعلة أن تساعد في دعم الطقوس التي ترسل رمزیا إحساسا 

ویمكن أن تسمح . الطقوس تساعد على تحویل وجهات النظر وتمكن الناس من فهم النزاع. بالتحول

نشاء وتأكید وجهة نظر مشتركة للمجتمع، وتطویر طرق جدیدة للمعیشة وحل المشاكل لألطراف بإ

  . وبإمكان بناة السلم استخدام الطقوس الدینیة لبناء رؤى داعمة للسالم والعدالة. الصعبة

وفي األوقات التي تتناقض فیها وجهات النظر، یمكن للطقوس أن تخلق طرقا جدیدة للتفكیر 

ویمكن أیضا أن یجعل النزاع أقل تدمیرا من خالل . رق رؤیة الناس لبعضهموتغیر بشكل كبیر ط

وبالتالي تغیر البنیة . إعادة صیاغة القضایا على المحك والسماح للناس لمعالجة المشاكل بطرق جدیدة

  .)2(المادیة للدماغ، مما یدفعها إلى معالجة المعلومات بشكل مختلف

مجموعة متنوعة من أسالیب تدخل الدین في المجتمع، وقد سلط علماء االجتماع الضوء على 

  :)3(وهو قادر على القیام بما یلي

فالجهات الفاعلة الدینیة تساهم بشكل خاص ). السلم أجلفي النزاع، ولكن أیضا من (وظیفة التعبئة  - 

 .في تشكیل آراء الناس حول العالم وقیمهم األساسیة

 .یم والتدریب، سواء على مستوى النخب أوالفقراءوظیفة التنشئة االجتماعیة من خالل التعل - 

وظیفة إدماج أولئك المستبعدین من قبل المجتمع، ال سیما من خالل المعونة اإلنسانیة ومشاریع التنمیة  - 

، األمر الذي یسهم بشكل مباشر في إعادة بناء النسیج االجتماعي "االجتماعیة واالقتصادیة

 .واالقتصادي لمجتمع ما بعد الحرب

ظیفة االستعاضة عن المنظمات السیاسیة والحزبیة، وال سیما في أوقات األزمات أو إغالق الفضاء و  - 

وال سیما (أو المدافع السیاسي / وكثیرا ما ترتبط هذه الوظیفة بدور المحفل الشعبي و . السیاسي

 ). المواضیع المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

 في عملیة بناء السلم،  - 

                                                 
1 - Susan Allen Nan and Danielle Brand-LeMond, Spirituality and Peacebuilding, course 

syllabus, George Mason University, Spring 2008. P 109 
2 - Susan Allen Nan and Danielle Brand-LeMond, op, cit. 
3 Daniel Philpott, Religion, Reconciliation, and Transitional Justice, The State of the Field, 

Social Science Research Council Working Paper October 2007; comment by Daniel Philpott, 14 

November, 2008. Website , https,//tif.ssrc.org/wp-content/uploads/2009/09/Philpott-

2007_final.pdf 
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من خالل تمكین الضعفاء، من خالل التأثیر على المناخ "دیان یمكن أن تسهم وهذا یعني أن األ

 ". األخالقي والسیاسي، من خالل تطویر التعاون وتقدیم المساعدات اإلنسانیة

وقد تأسست العدید من المنظمات غیر الحكومیة القائمة على أساس دیني والتي تشارك اآلن في 

. ها في أعمال اإلغاثة والتنمیة التي كانت أحد أدوارها الثابتةأنشطة بناء السلم عن طریق مشاركت

وتشكل برامجها التقلیدیة إسهاما هاما في السلم ألنها تساعد في مهام متنوعة مثل تعزیز الحد من الفقر 

   .والتصدي لعدم المساواة االقتصادیة وٕاعادة إدماج المجتمعات المحلیة وتطویرها أو لم شمل األسر

العدید من المنظمات غیر الحكومیة القائمة على أساس دیني في السنوات األخیرة كما بدأت 

بناء "إلدخال عناصر منع نشوب النزاعات وبناء السلم في مشاریعها الغوثیة واإلنمائیة، التي تعتبر 

ن وهم یدركون أ. السلم امتدادا لسلسلة متصلة غالبا ما ترتكز على حاجة اجتماعیة واقتصادیة متبادلة

ویحدث ذلك عادة ألن . أعمال اإلغاثة والتنمیة یجب أن تستمر في تقدیم مساهمات هامة إلى السلم"

  .)1("الذین كانوا في نزاع سبق لهم أن تعاملوا على نحو تعاوني دفع رفاههم االقتصادي قدما

. Cynthia Sampsonوقد اقترحت التصنیفات التالیة من قبل الباحث سینثیا سامبسون 

دة الممارسین على فهم مختلف أنواع أدوار التدخل التي یمكن أن تؤدیها الجهات الدینیة فیما لمساع

 :یتعلق ببناء السلم 

األضعف في حالة النزاع، ) األطراف(دعاة الدافع الدیني هي في المقام األول المعنیة بتمكین الحزب  - 

 .وٕاعادة هیكلة العالقات، وتحویل الهیاكل االجتماعیة الظالمة

یكرس الوسطاء أنفسهم لمهمة صنع السالم، ویركزون جهودهم على جمع الطرفین معا لحل خالفاتهما  - 

 .والتوصل إلى تسویة

ویقدم المراقبون أنفسهم كوجود مادي ومعنوي في نزاع معین، على أمل منع العنف وتحویل دینامیات  - 

 ". النزاع 

نیة في كثیر من األحیان زمام المبادرة في وفي هذه القدرات المختلفة، أخذت الجهات الفاعلة الدی

تجاه المجتمع، ساهمت  جلوبناء على سمعتهم من حیث النزاهة والتزامهم الطویل األ. التغییر السیاسي

الجهات الدینیة في بعض األحیان في عملیات اإلصالح الهیكلي الالزمة الستعادة العالقات 

  . فترة من النزاع وانتهاكات حقوق اإلنساناالجتماعیة المنتجة واالستقرار السیاسي بعد 

   

                                                 
1- Father Kizito Luchanga Lusambili, Frank.K. Matanga, Ezekiel Kasiera,Catholic Church’s 

Peacebuilding Strategy In Kenya, Kakamega County After The 2007/08 Post Election 

Violence, International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities Ijrrssh, 

Vol. 3, Issue 3, pp, 62-81, Month, July - September 2016, website , 

http,//www.paperpublications.org/download.php?file=CATHOLIC%20CHURCH-801.pdf&act=book  
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   :البعد النفسي لعملیات المصالحة :المطلب الرابع

ینظر صانعوا السیاسات والممارسون واألكادیمیون على حد سواء إلى المصالحة باعتبارها عملیة 

من عملیة ألن المصالحة هي جزء . )1(مركزیة تحتاج إلیها المجتمعات الخارجة من النزاعات العنیفة

ولكن جمیع التحلیالت تتفق . طویلة، ال ینبغي للمرء أن یتوقع بالضرورة أن تكون نقطة نهایة النزاع

على أنه ال یمكن أن ینتهي أي نزاع مستعصي دون عملیة مصالحة وٕاذا ما أرید ألطراف النزاع أن 

 ". تتعایش المستقبل وٕاال فمن المحتمل ان یتكرر النزاع العنیف من جدید

یث تتطلب المصالحة معالجة المظالم الهیكلیة في المجاالت السیاسیة واالجتماعیة والقضائیة ح

فإذا ظلت أنماط التفاعل التي أنتجت أعمال العنف دون تغییر، فإنها ستؤدي في نهایة . "واالقتصادیة

ئة مناخ ولذلك یجب أن تدعم المصالحة تقاسم السلطة تدریجیا، وتهی. المطاف إلى النتیجة نفسها

یفضي إلى تحقیق العدالة االقتصادیة السیاسیة واالجتماعیة التي هي أساس المصالحة الدائمة، 

 . )2("واستعداد جمیع األطراف لتقبل المسؤولیة عن الماضي والمستقبل

ویستكشف هذا العنصر الصالت المتعددة بین المصالحة والمكونات المختلفة لعملیات بناء السلم، 

، الباحث الرئیسي في مجال دراسات السلم، John Paul Lederachن بول لیدراش أذ یتحدث جو 

ویشیر . عن تحویل النزاع باعتباره نهجا شامال ومتعدد األوجه إلدارة النزاع العنیف في جمیع مراحله

هذا المصطلح إلى عملیة التحول المستمرة من العالقات السلبیة إلى العالقات اإلیجابیة والسلوكیات 

هذا النهج في بناء السلم ال یحاول فقط إیجاد حلول للمسائل التي یقوم علیها . )3(المواقف والهیاكلو 

النزاع، وٕانما یعمل أیضا على تغییر العناصر الهیكلیة التي یقوم علیها النزاع وكذلك عالقات 

 . )4(الخصوم، أي المصالحة

                                                 
1 - Judy Barsalou, Trauma and Transitional Justice in Divided Societies, Washington DC, US 

Institute of Peace, 2005. Website , https,//www.usip.org/sites/default/files/sr135.pdf  
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and Brandon Hamber Belfast , Democratic Dialogue, February 2005, 10. Website , 
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یر إلى أن المفتاح یكمن في عالقة النهج التحویلي المستدام یش"في دراسة لیدراش الخاصة، 

األطراف المعنیة، بكل ما یشمله هذا المصطلح على المستویات النفسیة والروحیة واالجتماعیة 

خلق سیاق "وهذا یستتبع عموما إعادة صیاغة الحاالت، أي . )1("واالقتصادیة والسیاسیة والعسكریة

وتشرح المنظمات غیر الحكومیة التي . )2("جدید حیث یهاجم الناس المشاكل، بدال من بعضهم البعض

تطبق هذا النهج أن الهدف هو تحویل النظرة إلى حالة بحیث یتمكن الطرفان من العمل معا على 

  )3(.مشكلة مشتركة، بدال من رؤیة بعضهما البعض على أنها المشكلة

عد من حل مسألة لذلك، فإن المصالحة كعملیة تغییر وٕاعادة تعریف للعالقات تدفع إلى ما هو أب

معینة، وتتحرك نحو إطار یتضمن هذه المسألة في سیاق النظام األوسع واألسباب الجذریة التي تكمن 

ومن الناحیة العملیة، تصور عملیات المصالحة دائما المسألة . وراء التعبیر عن أعراض النزاع

قة التي أدت إلى ظهور باعتبارها فرصة محتملة الستكشاف وفهم وتغییر األنماط واألسباب العمی

 . تعبیرات عنیفة للنزاع

ففى صراعات عمیقة الجذور حیث ال تتعارض . "إن مسألة الثقة أساسیة لفكرة تحویل العالقات

االطراف حول المصالح المادیة ولكنها تعانى من عالقات اجتماعیة تضررت بشدة، فان اعادة بناء 

ولهذا السبب، یجب القیام بسلسلة من المبادرات . )4("الثقة یعد خطوة رئیسیة نحو التحول تجاه الحل

 .بهدف بناء وتعزیز تلك الثقة

العنف والخوف والكراهیة "، أن Karen Brounusوكما یوضح عالم النفس، كارین برونوس، 

أثناء الحرب تؤدي إلى تحدیث األساطیر والقوالب النمطیة القدیمة لشرح سلوك الفرد أو بعض 

وبالتالي تبریر ارتكاب أي فظائع مروعة، وبعد الحرب، فالنسیج الثقافي یتوجه إلى  الجماعات األخرى،

هذه المعتقدات، ویمكن أن ینظر إلیها في كیفیة وصف التاریخ، وكیفیة استخدام اللغة، والتعلیم، 

العیش في سالم، یجب استجواب هذه المعتقدات وتحویلها  أجلومن . واإلعالم، والمسرح، وما إلى ذلك

ولكن عملیة . والواقع أن تحویل المعتقدات النمطیة هو هدف حاسم للعدید من مبادرات المصالحة. )5("

                                                                                                                                                    

Internationalis, 2002, 

https,//reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B09D26A79A622416C1257187002C4053-

caritas-gen-oct02.pdf  
1 - John Paul Lederach, Op, cit. 
2 - Idem. 
3 - Idem. 
4 - Idem. 
5 - Karen Brouneus, Reconciliation and Development, Study Prepared for Workshop 8-- 

'Reconciliation, International Conference, Building a Future on Peace and Justice, Nuremberg, 
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التحول هذه هي أیضا في صمیم جمیع جوانب جدول أعمال بناء السلم حیث یجري تحویل قواعد 

. اجتماعیةاجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة ویجري إنتاج أشكال جدیدة من العالقات وتحدید هویة 

  .وهذه هي المصالحة أیضا

كما ترتبط المصالحة ارتباطا وثیقا بآلیات اإلنعاش النفسي واالجتماعي المختلفة التي تلعبها في 

 :عملیة لبناء السلم

 الصلة بین المصالحة والصدمات النفسیة. 

 الصلة بین المصالحة والتاریخ وعمل الذاكرة؛ 

 ة في عملیات المصالحةدور األدیان والجهات الفاعلة الدینی. 

وخاصة "إذ یؤكد االكادیمیون والممارسون على ان الشفاء والمصالحة یحتاجان الى العمل معا 

فهناك صلة . )1("عندما تستمر الجماعات التى شاركت فى العنف ضد بعضها البعض فى العیش معا

لتعزیز إمكانیة المصالحة،  وتعتبر بدایة الشفاء عموما. تفاعلیة بین الشفاء من الصدمات والمصالحة

ویبدو أن عملیات المصالحة والشفاء تكاملیة وتدعم . في حین أن المصالحة تعزز إمكانیة الشفاء

  .بعضها البعض، وتسهم في نهایة المطاف في منع العنف في المستقبل

جتمع كما تهدف أعمال التاریخ والذاكرة في سیاق بناء السلم إلى دعم عملیات المصالحة وبناء م

دراسات مختلفة أظهرت مدى ارتباط الذاكرة ارتباطا جوهریا بالهویة، فنقل "والواقع أن . سیاسي متخیل

الذاكرة والتاریخ في فترة ما بعد النزاع یمكن أن تلعب دورا هاما في تطویر هویات جدیدة للمواطنة، 

 ".وهي عملیة جذوریة للمصالحة

أن یعزز المصالحة، إال أنه یجب التوصل إلى مرحلة  تعلیم التاریخ یحتمل"وعلى الرغم من أن 

معینة من المصالحة قبل أن یتم تنقیح الكتب المدرسیة، ویمكن للجمهور قبول هذه التنقیحات التي 

تتحدى الروایات التي تعتز بها قطاعات معینة من السكان، ویمكن للمدرسین أن یتحدوا الروایات التي 

 . )2("النمطیة والجدل حول المخاطر في الفصول الدراسیةال تخضع للمصداقیة، القوالب 

                                                                                                                                                    

25-27 June 2007, p 12. Website , http,//www.pcr.uu.se/digitalAssets/66/c_66768-l_1-

k_reconciliation---theory-and-practice.pdf  
1- Ervin Staub, Laurie Ann Pearlman, Alexandra Gubin, and Athanase Hagengimana, Healing, 

Reconciliation, Forgiving, and the Prevention of Violence after Genocide or Mass Killing, 

An Intervention and its Experimental Evaluation in Rwanda, in Journal of Social and Clinical 

Psychology, No. 3, 2005, pp 297-334, 302. Website , 

http,//people.umass.edu/estaub/HEALING_RECONCILIATION_FORGIVING.pdf  
2- Kenneth D. Bush and Diane Saltarelli, The Two Faces of Ethnic Conflict, Towards a 

Peacebuilding Education for Children Florence, Italy, UNICEF Innocenti Research Center, 2000, 

18.website , https,//www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf. 
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ومن جهة أخرى فإنه على الجهات الدینیة والمنظمات الدینیة غیر الحكومیة الدعوة إلى الالعنف 

وتدعم  .)1(وتعزیز وتدریب اآلخرین في منهجیات المصالحة بتكوین القناعات السلمیة على أساس دیني

ومیة القائمة على أساس الدین برامج التثقیف في مجال السلم وتقوم العدید من المنظمات غیر الحك

. بدورات تدریبیة في مجال حل النزاعات والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وهي مسائل تدعم المصالحة

كما تشارك منظمات وشبكات دینیة مختلفة في برامج تدریبیة لتثقیف القادة الدینیین بشأن هذه القضایا 

 . ذات الصلة

 :وآلیات المصالحة هي عملیات مسیسة بطبیعتها وتشمل

 استعادة المجتمع السیاسي والمجتمع المدني؛ - 

 إعادة بناء الثقة المدنیة؛ - 

صیاغة الدستور كوثیقة تؤكد من جدید تلك القیم، وٕارساء الحقوق، وتقدیم إصالحات ألجهزة / تنقیح  - 

 بناء الثقة؛ أجلالدولة من 

 عملیات إرساء الدیمقراطیة؛ - 

 وأصبحت العملیات االنتخابیة عنصرا هاما في العدید من مسارات حل النزاع؛ - 

 .بناء قدرات وسائط اإلعالم في مجال السلم ألنها تؤدي دورا أساسیا في المصالحة - 

المرأة، األشخاص ذوو اإلعاقة، األطفال : تمكین المجموعات الممثلة تمثیال ناقصا: المطلب الخامس

  : والشباب

إذ أن بعض األفراد والجماعات في المجتمع یتقاسمون : ت الهشة في مرحلة ما بعد النزاعالفئا: أوال

 falling through theالوقوع في الشقوق "الخصائص المشتركة التي تجعلهم أكثر عرضة لـ 

cracks ." ،وهذه المجموعات معرضة لخطر االستبعاد والحرمان في البرامج المصممة لفائدة األغلبیة

ومن المرجح أن تعمل برامج بناء السلم . راعاة االحتیاجات والمواقف والمصالح الخاصة بهاوعدم م

من المحتمل أن "وفي الواقع، . على تعزیز وضعهم كمنبوذین اجتماعیا یعیشون على هامش المجتمع

امج یكون األشخاص الضعفاء اجتماعیا أكثر تضررا من النزاع المسلح ولكنهم غالبا ما یتخلفون عن بر 

  .االنعاش وٕاعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع، ومن غیر المحتمل أن یحصدوا فوائد السلم

وما لم یتم تقدیم الدعم لهؤالء األشخاص الذین یحتاجون إلى مساعدة خاصة بعد انتهاء النزاع  

فاء عبئا مباشرة، فلن یتم إدماجهم اجتماعیا وفي هذه الحالة، یمكن أن یصبح هؤالء األشخاص الضع

                                                 
1-David Smock, Faith-Based NGOs and International Peacebuilding, Washington DC, US 

Institute of Peace, October 2001.website , http,//salaminstitute.org/FaithBasedActors.pdf. 
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، وهذا بدوره قد یؤدي جلوطویل األ جلعلى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في منظور متوسط األ

 .)1("إلى تفاوتات ثابتة في الوضع االجتماعي واالقتصادي

ویشیر الضعف بوجه عام إلى العقبات الكبیرة التي تحول دون حصول بعض الفئات السكانیة 

ن حمایة مصالحهم الخاصة بسبب معوقات مثل االفتقار إلى الموارد على المساواة، مما یمنعهم م

ونتیجة لذلك، كثیرا ما یجد األفراد . المتاحة أو الحصول على الخدمات أو وضع ثانوي في المجموعة

والجماعات صعوبة في الدفاع أو توفیر احتیاجاتهم، ویجب أن یعتمدوا على اآلخرین في بعض 

وعلى الرغم من أن درجة ونوع التأثر تختلفان مع مرور الوقت، وهما . )2(خدمات الدعم على األقل

سیاقان شدیدا السیاق، فإن هؤالء األفراد عادة ما یعانون من انعدام األمن أكثر من غالبیة السكان، مع 

ا وهذا التمییز لیس سهال دائم. احتمال أكبر للنتیجة السلبیة والخسارة والتمییز وانتهاك حقوقهم ورفاههم

ألن العنف الواسع قد یبدو أنه یؤثر على الجمیع في المجتمع دون تمییز، ومع ذلك، فإن أولئك الذین 

. یعیشون بالفعل في ظروف هشة في وقت السلم هم أیضا في الغالب أكثر المتضررین من الحروب

ة وهذا یعني أن الضعف هو حالة نسبیة متصل. ویمكن لسبل عیشهم أن تذهب من سيء إلى أسوأ

متواصلة متعددة الجوانب بین القدرة على الصمود والعجز المطلق، وقد یكون الضعف ناجم عن 

  .الخصائص الفیزیائیة، كما قد یكون ناجم عن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

 : )3(وفیما یلي ذكر لبعضها. آثار النزاع بالنسبة لمجتمع المعوقین متعددة

 .المعوقین زیادة عدد - 

على سبیل المثال، قد یحصل أبطال الحرب المعوقین جسدیا (التمییز والفصل بین مجموعات اإلعاقة  - 

 .)على المزید من االهتمام من المعوقین ذهنیا أو األشخاص الذین یعانون من مرض خلقي

 .تهمیش النساء المعوقات - 

 .یة األخرى یعیق تقدیم الخدماتعدم إمكانیة الوصول إلى المالجئ لتقدیم االحتیاجات األساس - 

 .االفتقار إلى التمثیل السیاسي والقیادة بسبب تغییب أو ضعف المعوقین - 

 .زیادة عدد األشخاص الذین یعانون من اضطراب ما بعد الصدمة - 

 .م، ومزید من خطر اإلساءةھمزید من التمییز ضد - 

                                                 
1 - JICA. JICA Thematic Guidelines on Peacebuilding Assistance. 2003. Website , 

https,//www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/peace/pdf/guideline.pdf  
2 - Idem. 

3 - Claudia Bell, Disability in the Context of Armed Conflict Situations, paper presented at 

the conference Disasters are Always Inclusive! Persons with Disabilities in Humanitarian 

Emergency Situations, Bonn, Germany, November 7-8, 2007, 5-6. Website , 

http,//bezev.fastnetworx.de/fileadmin/Neuer_Ordner/Literatur/Bibliothek/Tagungsdokumentationen/

Humanitaere_Hilfe/hi_dok_disability_and_conflict_07-endv.pdf  
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تلقین سلبیین للمعونة؛ وهذا وتعتبر المنظمات غیر الحكومیة العاملة في اإلغاثة المستفیدین م

وبصورة أعم، فإن عملیات اإلغاثة وٕاعادة التأهیل ال تعتبر هذه . )1(ینطبق بشكل خاص على المعوقین

: وقد أشارت الدراسات إلى هذا النقص. إعادة التأهیل والتنمیة وبناء السلم أجلالفئة جهات فاعلة من 

األشخاص ذوي [...] للوصول بشكل استباقي إلى  قد ال یكون الموظفون على درجة كافیة من الوعي"

بدال من األشخاص ذوي االحتیاجات والحقوق المحددة، وهذا "كمجموعات ضعیفة " إدراكهم: اإلعاقة

  . یمكن أن یؤدي إلى تحلیل غیر كاف من المخاطر التي یواجهها األفراد، وال سیما تجاهلهم لقدراتهم

یسهم في االستبعاد من فرص التمكین، مثل التعلیم  یمكن أن" شخص ضعیف"فتصنیفه على أنه 

 .)2("وأنشطة االعتماد على الذات والتدریب المهني واألدوات ومنح األعمال واألراضي

وقد أظهر األشخاص ذوو اإلعاقة، وال سیما الالجئون والمشردون، أنهم قادرون على أن یعیشوا 

العامة وأن یقدموا مساهمات إیجابیة إلى  حیاة مستقلة وأن یشاركوا مشاركة كاملة في الشؤون

وهذا یتطلب إشراكهم في رسم السیاسات والبرامج، حتى یتمكنوا من المشاركة . )3(مجتمعاتهم المحلیة

بفعالیة في صیاغتها وتنفیذها، وتبادل المعارف والمهارات وتنظیم أنفسهم في شكل حركات وجمعیات 

وهذا األمر یصبح أكثر أهمیة عندما تؤثر القرارات . السلم ویصبحوا جزءا من جمیع أبعاد عملیة بناء

وٕاذا كان أحد أهداف بناء سلم إیجابي هو تحقیق مجتمع منصف، ینبغي إیالء اهتمام . على رفاههم

  . خاص لجمیع الفئات التي استبعدت

ار الرسمیة یمیل الرجال إلى الهیمنة على األدو : النوع االجتماعي كأداة تحلیلیة ونهج وهدف: ثانیا 

في عملیة بناء السلم؛ فهناك في الغالب رجال من حفظة السالم، ومفاوضون للسلم من الذكور، 

فالسلطة موزعة توزیعا غیر متساو بین الرجل . وسیاسیون من الذكور، وقادة رسمیون من الذكور

ومع . ي والوطنيوالمرأة، وال تملك أغلبیة النساء صوتا في عملیات صنع القرار على الصعیدین المحل

واالفتراض األساسي . ذلك، تؤدي المرأة دورا هاما، وٕان لم یكن معترفا به إلى حد كبیر، في بناء السلم

هو أن النساء الالئي یشاركن في هذه العملیات سیساعدن على تصمیم سالم دائم یكون مفیدا لتمكین 

المقبول عموما المتمثل في إشراك المرأة والهدف من هذا الموضوع هو النهج . المرأة وٕادماجها وحمایتها

في عملیات صنع القرار وتمكین المرأة بوصفها صانعة قرارات وعناصر فاعلة في جمیع مجاالت بناء 

 .)4(السلم

                                                 

1 - Claudia Bell, Ibid. 

مجموعة موارد للعاملین المیدانیین , نة المرأة لالجئات واألطفال، اإلعاقة بین الالجئون والسكان المتضررون من النزاعلج - 2

 .3، ص2008نیویورك، لجنة اإلنقاذ الدولیة، 

  .لجنة المرأة لالجئات واألطفال، المرجع نفسه - 3
4 - Jean Munro, Gender and Peacebuilding, Peacebuilding and Reconstruction Programme 

Initiative, International Development Research Centre, 2000, p 6. 
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أذ یمكن أن یؤدي استخدام األدوات التحلیلیة واتخاذ نهج جنساني لبناء السلم إلى تحقیق المساواة 

األول هو أن تحقیق السلم . ن من النظریات العامة حول هذا الموضوعهناك نوعا. بین الجنسین والسلم

یؤدي إلى مزید من المساواة بین الجنسین، والثاني هو أن تحقیق المساواة بین الجنسین یؤدي إلى 

 . السلم

) وكذلك األطفال(فعلى الرغم من وضعهم المدني، فإن النساء : أثر النزاعات المسلحة على المرأة

وعالوة على ذلك، یبدو أن العنف الجنسي یستخدم . ورة متزایدة أهدافا محددة للهجومأصبحوا بص

وٕالى جانب العواقب البدنیة . بطریقة أكثر تواترا لشن الحرب، بهدف تدمیر المجتمعات المحلیة واألسر

 . والنفسیة، كثیرا ما تكون النساء ضحایا نتیجة للعنف الجنسي

ألكثر ضعفا خالل النزاع ألسباب التي تمتد إلى أبعد من قد أصبحت المرأة بین الفئات ا

وتوثق التقاریر الواردة من جماعات الدفاع عن حقوق اإلنسان أمثلة كثیرة عن استغالل . )1(العنف

حیث تواجه النساء في مخیمات الالجئین . النساء واألطفال المتضررین من النزاع وٕاساءة معاملتهم

وینطبق ذلك بصفة . ارهن، االستغالل الجنسي وانعدام األمن الجسديوالمشردین داخلیا، أثناء فر 

خاصة على األسر التي ال یوجد فیها رجال، وكذلك في مخیمات الالجئین أو المشردین داخلیا حیث 

 . )2(تكون النساء ربات أسر

 النساء معرضات بشكل خاص للتهمیش والفقر والمعاناة التي یسببها النزاع"وبوجه عام، فإن 

المسلح، خاصة عندما یكونن ضحایا للتمییز في زمن السلم، وقد تكون النساء معرضات للخطر بوجه 

 . )3(للثقافة والعرق" رمزي"خاص إذا ما تم احتجازهن كحامل 

وسواء كضحایا او مقاتلین فان النساء غالبا ما یتحملن عبئا اضافیا بسبب االدوار التقلیدیة 

یمهن للحفاظ على عائالتهن ومجتمعاتهن خالل الحرب وطوال عملیة عملهن وقوتهن وتصم: للجنسین

 . )4("اعادة بناء السلم البطیئة والطویلة

التأكد من معالجة مصالح : وینطوي إرساء عملیات بناء السلم في الواقع على جانبین رئیسیین

 . المرأة واحتیاجاتها، واالعتراف بدورها الكامل كبناة للسلم

في مفاوضات السلم الرسمیة، سواء كمشاركین ) أو حتى غائبا(تمثیال ناقصا  إن المرأة ممثلة

محلیین یمثلون الفصائل المتحاربة، أو كممثلین للسلطات الدولیة التي تشرف على المداوالت 

                                                 
1 - Asian Development Bank, Policy on Gender and Development, 2003, pp, 41-49. Website , 

https,//idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/27182/114720.pdf?sequence=1  

 .11، دلیل تمهیدي للعاملین، ص المرأة والنزاع، USAIDكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة و  2- 

 .1979، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاألمم المتحدة،  3- 
، تحریر كامیل بامبیل و المشاركة الفعالة للمرأة خالل عملیات السلمتوجیه المجتمع الدولي نحصندوق ضمان السلم،  - 4

 .2005كوناواي كالرا باناشاك، آن ماري غوتز، آینا إیامبو ومها منى نیویورك، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، 
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النساء ال یقتصر " على الرغم من أن . والمؤسسات المدعوة إلى طاولة المفاوضات أو تتوسط فیها

بة بقضایا خاصة بأنفسهن بل یثیرن قضایا تؤثر على المجتمع ككل، مثل إصالح دورهن على المطال

ویعتقد الكثیرون أن بإمكانهم أن یجلبوا منظورا . )1("األراضي والحصول على القروض وبناء القدرات

فریدا عن األسباب الجذریة للنزاع وأثره على الحیاة الیومیة أو الناس العادیین ونوع المستقبل الذي 

  .)2(مكن أن یقدم لألمةی

ومن األهمیة بمكان أیضا إیالء اهتمام صریح لمشاركة المرأة وٕابراز المنظورات الجنسانیة في 

اتفاقات السلم لضمان أن تكون االتفاقات داعمة لمشاركة المرأة على قدم المساواة في إعادة بناء 

إن غیاب المرأة في عملیات السلم . "مجتمعات ما بعد النزاع وفي منع نشوب النزاعات في المستقبل

وفشل اتفاقات السلم في تعزیز المساواة بین الجنسین یمكن أن یؤدي إلى استمرار التمییز ضد المرأة 

 واستمرار تهمیشها في إعادة بناء المجتمع بعد انتهاء النزاع

 :)3(يوأهم مخاطر الحمایة التي تواجهها النساء في أعقاب النزاعات، وكیفیة معالجتها، ه

 ضرورة حمایة الفتیات والنساء من العنف، وال سیما العنف الجنساني؛ - 

الحاجة إلى حمایة المرأة من مزید من العنف واإلصابات من خالل برامج إزالة األلغام واألسلحة  - 

 الصغیرة؛

 الحاجة إلى تحسین معالجة الحالة الخاصة للمقاتالت السابقات والنساء والفتیات ؛ - 

 نشاط المرأة في السیاسة وٕادماجها وقیادتها ؛ الحاجة إلى دعم - 

 ضرورة منع استمرار الظلم الجنساني؛ - 

 منع عودة النساء والفتیات إلى اإلیذاء؛ - 

 الحاجة إلى تلبیة االحتیاجات المحددة للنساء والفتیات في برامج إعادة اإلدماج االقتصادي؛ - 

 .لكلي واالقتصاد الجزئيویلزم تعمیم مراعاة احتیاجات المرأة في برامج االقتصاد ا - 

كما أن النساء یؤكدن أنفسهن كفاعلین أساسیین في عملیات بناء السالم ویقدمن توضیحات 

الدیمقراطیة والحكم؛ المسائل األمنیة؛ العدالة؛ االنعاش النفسي : ملموسة في المجاالت المختلفة للبناء

 .صادي والتغییر االجتماعيوریادة األعمال النسائیة كوسیلة لالنعاش االقت. واالجتماعي

ودور المرأة في الحیاة السیاسیة واضح للغایة ویتعلق الجانب األول بدورها في بناء الدستور 

واإلصالح، حیث یسلط الممارسون الضوء على حیویة دمج أصوات النساء في الهیئات الدستوریة وفي 

                                                 

األمم , نیویورك 2000، 1325 السلم واألمن، دراسة مقدمة من األمین العام عمال بقرار مجلس األمناألمم المتحدة،  1- 

 . 74، ص 2002المتحدة، 

، 2004، مجموعة أدوات للدعوة والعمل, الصندوق یطارد البدائل، األمن الشامل، السلم المستدامصندوق النقد الدولي،  2- 

 .10ص 

 .28، ص 2007 ة المشتركةالمبادئ التوجیهیإدارة الدعم المیداني،  -إدارة الدعم المیداني / إدارة عملیات حفظ السلم -3  
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ویمثل . )1()اورات العامة والصیاغةالتربیة المدنیة والمش(كل خطوة من خطوات عملیة بناء الدستور 

وتدعو عدة صكوك . تمثیل المرأة في المؤسسات السیاسیة والتشریعیة بعدا آخر جذب اهتماما متزایدا

  .)2(قانونیة دولیة إلى مشاركة المرأة في الهیئات اإلداریة

ألمم المتحدة قام المجلس االقتصادي واالجتماعي ل: االعتراف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: ثالثا

مع بدایة األلفیة بتثمین الجهود الرامیة إلى تعمیم التكفل بالمعاقین في البرامج اإلنمائیة باعتبارها 

غیر أن الموضوع ال یزال جدیدا . عن طریق دمج أحكام اإلعاقة في كل برنامج )3(".قضیة ناشئة"

 .نسبیا في جدول األعمال، وال سیما في مجال بناء السلم

اة ذلك، حدث خالل العقدین الماضیین تحول كبیر في النظر إلى برامج المعاقین من وفي مواز 

ومنظور حقوق اإلنسان . كونها أعمال خیریة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة إلى نهج قائم على الحقوق

ویستلزم االبتعاد عن النظر إلیهم . بشأن اإلعاقة یعني النظر إلى المعوقین كأشخاص ولیس كأشیاء

واألهم من ذلك، هو ما تحدید المشاكل خارج شخص المعوق . كل واعتبارهم كأصحاب حقوقكمشا

 . )4("ووضع الطرق التي من خاللها یمكن من خاللها انجاز العملیات االقتصادیة واالجتماعیة لدمجهم

وقد قام المقرر الخاص لألمم المتحدة برصد هذه القواعد وكان لها دور فعال في عملیة زیادة 

وعي بحقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة وفي تحفیز تغییر إیجابي في النظر إلیهم، كما أن ال

المؤسسات الوطنیة لتعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها في جمیع أنحاء العالم قد بدأت تولي اهتماما نشطا 

التي اعتمدت (تمثل في اعتماد اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة . بقضایا اإلعاقة

 .خطوة أخرجد مهمة) 2008ودخلت حیز التنفیذ في ماي  2006في دیسمبر 

وتقوم المنظمات المعنیة بحمایة حقوق المعوقین برصد المظالم التي تتعرض لها هذه الفئة، كما 

 . )5(تقود مشاریع للتوعیة باإلعاقة بوصفها قضیة رئیسیة من قضایا حقوق اإلنسان

                                                 

نیویورك،  إصالح الشرطة المراعیة للمنظور الجنساني في مجتمعات ما بعد النزاع،صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة،  1- 

 .5، ص 2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
2 -Jolynn Shoemaker, By the People for the People, Constitution-Building, Gender and 

Democratization, in Women for Women International, Gender and Constitution-Building, From 

Paper to Practice. Critical Half Bi-Annual Journal of Women for Women International, no. 1 

2005, p9. Website , https,//fr.scribd.com/document/35459928/Women-in-Constitution  

 / Eالجتماعیة، لجنة األمم المتحدة للتنمیة ا ،تعمیم اإلعاقة في جدول أعمال التنمیة المجلس االقتصادي واالجتماعي، 3 - 

CN.5 / 2008/62008.  

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، االستخدام الحالي واإلمكانیات المستقبلیة لصكوك األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  4 - 

  .2-1، ص ص 2002في سیاق اإلعاقة جنیف، 

 .مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، المرجع نفسه 5 - 
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من االتفاقیة التي تحكم  11عونة اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة بالمادة وتسترشد وكاالت الم

االلتزام بضمان حمایة األشخاص ذوي اإلعاقة وسلمتهم في حاالت الخطر وحاالت الطوارئ اإلنسانیة، 

ومن بین تلك الوكاالت، مفوضیة األمم المتحدة لشؤون . المتعلقة بالتعاون الدولي 32وكذلك المادة 

جئین، إذ تحاول تحسین تعمیم قضایا اإلعاقة في برامجها وفي إطار هیئات التنسیق المشتركة بین الال

  الوكاالت التابعة لألمم المتحدة، 

وقد بذلت المفوضیة جهودا إلدراج قضایا الحمایة في مذكراتها اإلرشادیة ووثائقها المتعلقة  

وتركز الجهود اآلن على االنتقال إلى ما هو أبعد  .بالسیاسة العامة، وأنشطتها تجاه المعوقین والمسنین

غیر أن مجتمع المنظمات غیر الحكومیة  .)1(من رؤیة هؤالء السكان بوصفهم ضعفاء ومعتمدین فقط

األهم من التآزر بین األحكام الواردة في االتفاقیات الدولیة أو النهج المفاهیمیة الجدیدة "شدد على أن 

ة الهائلة بین المعاییر القائمة والحقیقة الیومیة للمعوقین في حاالت هو الحاجة إلى تقلیص الفجو 

 . )2("األزمات

. وقد استفادت المنظمات غیر الحكومیة من الدعوة الرامیة إلى تعزیز مراعاة المنظور الجنساني

لتشمل القضایا ذات الصلة لألشخاص ذوي  ،"تضمین الجمیع" وهناك أیضا حملة، طرحت من قبل 

وعالوة على ذلك، یضم االتحاد الدولي لإلعاقة والتنمیة . في إطار األهداف اإلنمائیة لأللفیة اإلعاقة

 .)3(مجموعة مهام تعمل على تعمیم هذه القضایا في مختلف جوانب التنمیة وبناء السلم

وقد دفع العاملون في المجال اإلنساني المشاركین في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سیما في 

وعلى سبیل المثال، كانت الجهود الرامیة إلى تطویر أفضل . ت النزاع وما بعد النزاع هذه الخطةحاال

االجتماعي والصحة العقلیة في حاالت الطوارئ جزءا  - الممارسات في تقدیم الدعم الطبي والنفسي 

ظمة الدولیة وضعت المن: ولتقدیم أمثلة قلیلة على مبادرات المنظمات غیر الحكومیة. من تلك العملیة

ویشمل ذلك . للمعوقین مبادئ توجیهیة وتوصیات ترمي إلى حمایة وٕادماج هؤالء األشخاص الضعفاء

                                                 

1 - UNESCAP, The Protection of Older Persons and Persons with Disabilities, High-level 

Meeting on the Regional Review of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 

ESID/HLM-MIPAA/2, 2007. Website , 

http,//www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/review_map/Philippines.pdf  

2 - Handicap International, Newsletter N°1, September 2008. Website , 

https,//wecando.wordpress.com/tag/handicap-international/  

3 - Communication with Maria Kett 5 December 2008. Website , 

https,//wecando.wordpress.com/tag/handicap-international/  
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 .)1(بصفة خاصة المشردین والالجئین الذین یتأثرون بصورة مشتركة بالتغییرات التي تحدث في بیئتهم

الضحایا ومن بین أهدافها والتحالف الدولي لحظر األلغام األرضیة شكل فریقا عامال معنیا بمساعدة 

العامة تشجیع إدماج الناجین من األلغام األرضیة في صنع القرارات والتخطیط وتنفیذ البرامج واألنشطة 

 . )2(التي تهمهم؛ والدفاع عن حقوق الناجین من األلغام األرضیة

  

 :بناء األمن والنظام العام: الخامس المبحث

غنى عنهما لبناء السلم، ومفهوم بناء السلم لم یعد یعني  یعتبر األمن والنظام العام عنصران ال

عدم عودة المقاتلین السابقین إلى الحرب فحسب، بل یعني أیضا معالجة األسباب الجذریة للنزاع 

 .وتعزیز االنتقال من السلم إلى التنمیة

م والتنمیة إن توفیر األمن الفعال والحفاظ على النظام العام هو أحد المتطلبات الرئیسیة للسل

وغالبا ما تواجه دول ما بعد النزاع مجموعة معقدة من التحدیات األمنیة، وكثیر منها ینبع . المستدامین

إذا كان السكان مهددین من قبل الشرطة التي . من فقدان الدول السیطرة على االستخدام المشروع للقوة

ت االستخبارات، وٕاذا تم تقویض الدولة ال تخضع للمساءلة وسوء اإلدارة أو القوات العسكریة أو وحدا

من قبل الجهات الفاعلة غیر الحكومیة المسلحة، وٕاذا لم یتم نزع سالح المقاتلین السابقین بما في ذلك 

الجنود األطفال وٕاعادة إدماجهم، وٕاذا كانت الدولة ال یمكنها السیطرة على األسلحة الصغیرة واألسلحة 

یتم إنفاذ النظم القانونیة، فإن بناء السلم سیكون بعید المنال، وال یمكن الخفیفة غیر المشروعة، وٕاذا لم 

 . )3(تجنب االنتكاس إلى النزاع العنیف مجددا

فكثیرا ما یكون الوضع األمني محفوفا بالمخاطر في أوضاع ما بعد النزاع، حیث ال تزال الجهات 

والمقاتلون السابقون الذین . للسلمالفاعلة المسلحة من غیر الدول تؤدي أدورا كمفسدین محتملین 

ینتظرون برامج التسریح وٕاعادة اإلدماج واأللغام األرضیة التي تحد من إمكانیة الوصول إلى الموارد 

والحد من سبل معیشة الناس، وجهاز أمن الدولة الذي یعاني من إعادة اإلعمار أو غیر مستعدین 

                                                 

1 - Handicap International, Emergency Situations, Including Refugees/ Displaced Persons 

with Disabilities, France. Website , https,//emergency.unhcr.org/entry/75627/persons-with-

disabilities  

2 - Landmine Survivors Network, Participation and Partnership, A Rights-Based Approach to 

a Weapon's Legacy. Background paper, International Human Rights Standard-Setting Processes 

Workshop. Geneva, Switzerland, 2005.website , http,//www.ichrp.org/files/papers/89/120B_-

_Participation_and_Partnership_-_A_Rights-

based_Approach_to_a_Weapon_s_Legacy_Young__Kirsten__2005.pdf  
3 - Alan Bryden and Heiner Hnggi, Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, 

DCAF, 2005. Website , https,//www.files.ethz.ch/isn/96924/YB2005.pdf  
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وباإلضافة إلى . من في البیئات الهشة والمثیرة للخالفلتوفیر األمن للدولة وسكانها، یخلق انعدام األ

ذلك، فإن مدة النزاع، ومستوى العنف والتضارب بین المجموعات، تشكل جمیعها تحدیات أمام تنفیذ 

لذلك ال بد من توفیر األمن األساسي، وتعزیز تدابیر بناء الثقة، والقدرة المحلیة . أنشطة بناء السلم

 .نین الذین نشأوا في بیئات ما بعد النزاععلى توفیر األمن للمواط

إن االحتیاجات والتحدیات التي تواجه بناء السلم تتطلب تعریفا أوسع وأعمق لألمن ال یقتصر 

. على المسائل العسكریة بل یشمل أیضا قضایا من قبیل انعدام األمن االجتماعي واالقتصادي والبیئي

مثل األسلحة الصغیرة واألعمال (سائل األمن والنظام العام وعندما یتعلق األمر بالمعاییر المتعلقة بم

  .، فإن العدید من المواضیع الفرعیة تظهر أبعادا عالمیة وٕاقلیمیة قویة)المتعلقة باأللغام

  :حوكمة وٕاصالح القطاع األمني :المطلب األول 

فغالبا ما تتسم . سلمیعتبر إصالح قطاع األمن في مجتمعات ما بعد النزاع جزءا حیویا من استعادة ال 

البلدان هذه البلدان بمؤسسات الدولة الضعیفة، واألوضاع السیاسیة الهشة، والتوترات وانعدام األمن بین 

. مختلف الجماعات المجتمعیة، والجهات المسلحة المتضخمة والمؤثرة، والظروف االقتصادیة الهشة

. لنزاع إلى هیاكل لتوفیر األمن المادي لمواطنیهاكما تفتقر العدید من البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد ا

قد تكون بعض البیئات األمنیة ضارة جدا لتنفیذ برامج إصالح القطاع األمني الفعالة ألن عملیة 

 . )1(إصالح القطاع األمني تجري في ظل ظروف قتالیة

ي في مرحلة ما إن ما یمیز إصالح القطاع األمن :طاع األمني في مرحلة ما بعد النزاعالق :أوال

وتعتبر أنشطة مثل نزع . بعد النزاع هو أنه یعتمد علیه في التعامل وجه التحدید مع إرث النزاع السابق

السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج، ومراقبة األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، وٕازالة األلغام األرضیة 

 اصر أساسیة في إعادة بناء القطاع األمني، المضادة لألفراد، وٕارساء سیادة القانون وتعزیزها، عن

ویشكل توفیر األمن مشكلة رئیسیة في بیئات ما بعد انتهاء النزاع، وال سیما في الحاالت التي یلزم 

لذلك، فإن إصالح الجیش والشرطة عنصر هام یلزم ربطه باألداء السلیم للمحاكم . فیها وجود دولي

 .)2(حة الصغیرة واألسلحة الخفیفةوأنظمة السجون، فضال عن مراقبة األسل

                                                 
1 - Nicole Ball, Dilemmas of Security Sector Reform, Response to Security Sector Reform 

in Developing and Transitional Countries, Berlin, Berghof Research Center for Constructive 

Conflict Management, August 2004, p 8. Website , http,//www.berghof-

foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue2_ball.pdf  
2 -Michael Brzoska and Andreas Heinemann-Grüder, Security Sector Reform and Post-

Conflict Reconstruction under International Auspices, in Reform and Reconstruction of the 

Security Sector, ed. Alan Bryden and Heiner Hänggi Geneva, Geneva Centre for the Democratic 

Control of Armed Forces, 2004, p 123. Website , 

https,//www.researchgate.net/profile/Michael_Brzoska/publication/242612524_Security_Sector_R
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ففي بیئات ما بعد النزاع، هناك حاجة إلى تجرید فصائل المتمردین والمیلیشیات المسلحة من 

. السالح، وتخفیض عدد القوات المسلحة وحجمها، وتطبیع النفقات العسكریة، والتصدي للفساد

ات البحوث والمنظمات غیر باإلضافة إلى ذلك یسند للمجتمع المدني ووسائط اإلعالم ومؤسس

  .)1(الحكومیة على نحو متزاید بدور هام في إدارة القطاع األمني

بصفة عامة، فإن إصالح القطاع األمني  :إصالح القطاع األمني في مرحلة ما بعد النزاع: ثانیا

  :)2(في مرحلة ما بعد النزاع له ثالثة أهداف رئیسیة

كما هو الحال في أفغانستان (اع األمن من الصفر والهدف األول هو إعادة بناء مؤسسات قط -1

كما هو الحال في جنوب (وٕاعادة بناء المؤسسات القائمة وٕادماج المقاتلین السابقین ) وتیمور الشرقیة

وتهدف األنشطة خالل المراحل المبکرة من إصالح القطاع األمني إلى منع احتمال ). أفریقیا وأنغوال

. نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج لكل المقاتلین من الدول عودة العنف، ال سیما من خالل

فالجهات الفاعلة المسلحة التي لدیها القدرة على إعادة االنخراط في النزاع العنیف ال توافق بسهولة 

تدابیر  جلعلى االستسالم في أعقاب النزاع، وتتضمن عملیة إصالح القطاع األمني طویلة األ

كما أن . لمسلحة ومعالجة توازن الموظفین وفقا لالعراق ونوع ونوع الجنسلتقلیص حجم القوات ا

 .التدریب والتعلیم مهام ضروریة لجعل قوات األمن أكثر فعالیة

ویشیر الهدف الثاني إلى قدرة الدولة على السیطرة على مؤسسات قطاع األمن التابعة لها تحت  -2

لقطاع األمني، والهدف الرئیسي في هذا عامال مهما آخر في إصالح ا"إشراف مدني دیمقراطي 

المجال هو ضمان عدم استخدام قوات األمن كأداة لقمع المواطنین وأال یتدخلون في السیاسة 

واالقتصاد والمجتمع، فالجهات الفاعلة في هذا المجال من اإلصالح هي بصفة عامة وزارات الدفاع 

ووسائل اإلعالم، والمساءلة عن نفقات قوات  والداخلیة والعدل والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني

 .األمن

والهدف الثالث هو التأكد من أن قواعد النظام واألمن تسود في جمیع أنحاء الدولة حتى یمكن  -3

ویتناول هذا الهدف أساسا اإلصالحات القضائیة، مثل تنقیح القوانین الجنائیة . الحفاظ على األمن

مثل (د القضاة وموظفي السجون، وتعزیز العدالة االنتقالیة وتحدیث المحاكم والسجون، وزیادة عد

وباإلضافة إلى ذلك، یشمل مفهوم الحكم ). محاكمة مجرمي الحرب السابقین ومنتهكي حقوق اإلنسان

                                                                                                                                                    

eform_and_Post-

Conflict_Reconstruction_under_International_Auspices/links/0deec535a0c8d5eafc000000/Security

-Sector-Reform-and-Post-Conflict-Reconstruction-under-International-Auspices.pdf  
1 - Heiner Hänggi, op, cit. 
2 - Ibid. 
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الرشید تدابیر لمكافحة الفساد وتعزیز المجتمع المدني ووسائط اإلعالم لإلشراف على التهدیدات التي 

 .اإلبالغ عنهایتعرض لها أمن الناس و 

وعادة ما یعتبر نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج جزءا من العملیة األوسع إلصالح القطاع  

وقد أثبت تسریح المقاتلین السابقین وٕاعادة إدماجهم في سیرالیون وكمبودیا وتیمور الشرقیة أن . األمني

بناء الجیوش الوطنیة وقوات الشرطة  نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج ال یمكن تحمله دون إعادة

وعلى الرغم من أن العدید من المحللین وصانعي السیاسات یعترفون بالصلة . المنضبطة والمهنیة

 .الهامة بین القطاعین، فإن حقیقة األمر هي أن القطاعات ال تتفاعل دائما بطریقة منسقة أو فعالة

وٕاعادة اإلدماج لفترة أقصر من الزمن، ال ومن المرجح أن تجرى أهداف نزع السالح والتسریح 

القضاء على  أجلسیما وأن نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج تشمل نزع السالح والتسریح من 

إمكانیة العنف عن طریق إیجاد سبل عیش بدیلة للمقاتلین السابقین وتقلیل القوات أو الجماعات 

وعلى النقیض من ذلك، فإن إصالح . دة القانونالمسلحة التي یمكن أن تشكل تهدیدا إلرساء سیا

القطاع األمني لدیه أجندة إصالح أوسع نطاقا في عدد من المؤسسات األمنیة ویتطلب وقتا أطول 

وكثیرا ما ینظر إلى إصالح القطاع األمني لدعم عملیة نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج . بكثیر

والحد من انعدام " السلیمة" لدولة تحت السیطرة الدیمقراطیةمن خالل تعزیز مؤسسات األمن التابعة ل

  .ناألم

ویدمج المقاتلون السابقون الذین تم تسریحهم في المجتمعات المحلیة في القوات المسلحة والشرطة 

وفي نفس الوقت یجب ). مثل الشركات شبه العسكریة أو شركات األمن الخاصة(وقوات األمن األخرى 

إصالح القطاع األمني مع هذه المؤسسات بعنایة حتى یتمكن المقاتلون السابقون أن تتعامل عملیة 

 . الذین جندوا في مؤسسات القطاع األمني من القیام بوظائفهم الیومیة

عملیة المصالحة جزء هام من السماح للمقاتلین السابقین بإعادة قبولهم في المجتمعات  وتعتبر

وتوفر برامج المصالحة الدعم لتشجیع القبول، مثل . عد تسریحهمالمحلیة التي سیعاد توطینهم فیها ب

فرص الحوار، والتعلیم، واالحتفاالت والطقوس الروحیة لتشجیع الغفران، ومشاریع إعادة البناء 

المجتمعیة المشتركة، ومحاكم الحقیقة والمصالحة والذهاب إلى االنعاش النفسي االجتماعي والحوار 

 .الوطني

رات المتعلقة بحجم ونوع قوات األمن الجدیدة، التي سیجري تجنیدها، وكیف یمكن ومن شأن القرا

للقوات أن تعمل في المراحل األولى من عملیة االنتقال، أن تعكس عادة الضغوط الفوریة المترتبة على 

ود وقد یفي االتفاق بشأن عدد ونوع الجن. االستقرار بعد انتهاء النزاع، مع محدودیة التمویل والوقت

؛ ومع ذلك، قد تصبح هذه القرارات ذات نتائج عكسیة في عملیة جلالمحتجزین باألهداف قصیرة األ

إصالح القطاع األمني على المدى الطویل، كما أن حجم وشخصیة قوات األمن الجدیدة مدفوعة 

 .بالمصالح السیاسیة والعسكریة لألحزاب الفائزة
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لى ثقة المجتمعات التي یعملون فیها، وهذا النهج مع ضرورة تحدیث الشرطة وتطویرها للحفاظ ع

یتناقض مع تقالید الشرطة العسكریة التي ال تزال سائدة في مناطق كثیرة من العالم، ال سیما في 

مجتمعات ما بعد االستعمار، والتي كثیرا ما تركز على حمایة الدولة والنخب الحاكمة، بدال من حمایة 

قویة بین الشرطة والمجتمع أمر حیوي لتعزیز ممارسات الشرطة المواطنین، كما أن وجود صالت 

 . )1("الجیدة، والتقلیل إلى أدنى حد ممكن اللجوء الى االسلحة الناریة، وتعزیز االمن االنسانى

منع  أجلویتعین تأمین األسلحة الصغیرة والخفیفة التي یتم جمعها خالل برامج نزع السالح من 

فقد .ویر األسلحة إلى الجماعات المتمردة أو الشبكات اإلجرامیة أو األفرادسرقة المخزونات وٕاعادة تد

ومن شأن زیادة . یؤدي الفشل في إدارة مخزونات األسلحة والذخائر إلى تقویض إصالح قطاع األمن

األسلحة الصغیرة والخفیفة غیر المشروعة أن تسمح للمفسدین لعملیة السلم بمواصلة عرقلة المفاوضات 

وقد یخلق انعدام األمن على نطاق واسع ظروفا للدعم الشعبي للیقظة أو الشرطة . ة بناءهأو أنشط

كما أن زیادة انتشار األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة غیر المشروعة في المجتمع من . االستبدادیة

 .شأنه أن یضع ضغطا أكبر على قوة الشرطة، ال سیما إذا كانت تمر بعملیة إعادة هیكلة

یرا ما تعتبر بعض القضایا باألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، مثل مراقبة الحدود، وٕادارة وكث

المخزونات، وجمع األسلحة، واالتجار غیر المشروع باألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة موظفي 

 ولذلك، فإن تطویر وٕانفاذ. أو أجهزة االستخبارات/ الجمارك وحرس الحدود والشرطة والجیش و 

القوانین التي تنظم حیازة األسلحة ونقلها واالتجار بها یمكن أن یغذي الجانب األوسع لإلصالحات 

  .القانونیة والدفاعیة

في حاالت ما " تدبیرا فعاال لبناء الثقة"ومن الناحیة النظریة، تعتبر اإلجراءات المتعلقة باأللغام 

. بما في ذلك أنشطة إصالح القطاع األمني وهو یدعم جدول أعمال أوسع لبناء السلم،. بعد النزاع

وعلى الرغم من االمكانات الكبیرة إلدماج أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام في االطار العام ألنشطة 

 .إصالح القطاع األمني، فإن التفاعالت بین هذین القطاعین تبدو قلیلة

وفي إطار . نسان على قدم المساواةوتحدد سیادة القانون درجة التمتع بالحقوق السیاسیة وحقوق اإل

. أنشطة إصالح القطاع األمني، فإن إصالح مؤسسات الشرطة یترابط مع إصالح المحاكم والسجون

 .وٕاذا كانت إحدى هذه المؤسسات الثالث ضعیفة أو غیر فعالة، فسوف تقوض المؤسسات األخرى

النزاع، فإن لها صورة سلبیة جدا  وبما أن الجهات الفاعلة المسلحة غالبا ما تستهدف المدنیین في

وٕاذا كان الجیش والشرطة جزءا من هیكل الدولة المفترسة، . في كثیر من البلدان التي مزقتها الحروب

فقد لعبت برامج إصالح القطاع األمني التي تدعمها الجهات المانحة دورا في تحویل مصالح جهاز 

                                                 
1 - Small Arms Survey, Critical Triggers, Implementing International Standards for Police 

Firearm Use, in Small Arms Survey 2004 Geneva, Small Arms Survey, 2004, p7. Website , 

http,//humanrobotinteraction.org/journal/index.php/HRI/article/download/301/pdf_37  
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ویجب أن تتاح للمجتمعات المحلیة فرصة التعبیر عن . األمن من حمایة االستبداد إلى حمایة المدنیین

شواغلها بشأن االحتیاجات والتوقعات فیما یتعلق بأدوار مؤسسات قطاع األمن الجدیدة، حتى تكون 

  .أكثر عرضة للمساعدة في تنفیذ اإلصالحات

طة ویرى البعض أن تعزیز برامج الشرطة المجتمعیة یمكن أن یساعد على زیادة الثقة بین الشر 

والمجتمعات المحلیة، وقد تساعد الشرطة المجتمعیة، التي تعمل فیها قوة الشرطة بالشراكة مع المجتمع 

المحلي، على زیادة الثقة بین الطرفین من خالل السماح لها بمعالجة وحل مختلف مشاكل األمن 

األسلحة، مما  لجمع األسلحة لمن یسلمو جلوقد تخلق أیضا فرصا لبرامج قصیرة األ. المجتمعي معا

 یقلل من مصادر التهدید في المجتمع المحلي

وستنجح عملیة إصالح القطاع األمني فقط إذا كانت األنشطة شرعیة وعندما یكون هناك شعور 

، الخبیر في إصالح القطاع األمني، Laurie Nathanوبالنسبة لوري ناثان . متزاید بالملكیة المحلیة

ح القطاع األمني یعني أن إصالح السیاسات والمؤسسات واألنشطة إن مبدأ الملكیة المحلیة إلصال"

  . )1("األمنیة في بلد ما یجب أن تصمم وتدار وتنفذ من قبل الفاعلین المحلیین ولیس الجهات الخارجیة

عموما، فإن الطلب على األمن غالبا ما یتجاوز : إصالح قطاع الشرطة المجتمعیة: المطلب الثاني

وعلى الرغم من أن قوة الدولة نسبیة، فإنها غالبا ما تقاس وفقا لمدى قدرتها . توفیرهقدرة الدولة على 

على القیام بالوظائف األساسیة المرتبطة بها مثل األمن المادي والمؤسسات السیاسیة المشروعة 

  . واإلدارة االقتصادیة والرعایة االجتماعیة وقدرتها على السیطرة على أراضیها

وغالبا ما یتسبب ضعفها . ة أو الفاشلة أو المنهارة، تتزاید التهدیدات األمنیةفي الدول الضعیف

 Anthonyویذكر الباحث أنطوني مینار . الهیكلي المتأصل في انتشار وتوسع الجهات األمنیة الفاعلة

Minnar  إحدى العقبات الرئیسیة إلقامة الشراكة هي خوف الشرطة من فقدان الحكم الذاتي "أن

ط الضمني ألفراد األمن الخاص الذین لدیهم مصالح خاصة، األمر الذي من شأنه أن یؤدي واالرتبا

ومع ذلك، اكتسب نهج الشراكة زخما في البلدان المتقدمة النمو في منتصف . إلى مطالب متناقضة

. التسعینات، مرتبطا بتطویر الشرطة المجتمعیة والتركیز على سالمة المجتمع المحلي ومنع الجریمة

عفى عنه ) للشخصیات العامة أو الحكومیة( ما أن التفسیر الضیق لمنع الجریمة بأنه الحراسة ك

 .)2("الزمن

                                                 
1 - Laurie Nathan, The Challenge of Local Ownership of SSR, From Donor Rhetoric to 

Practice, in Local Ownership and Security Sector Reform, ed.Timothy Donais Munster, Lit Verlag, 

2008, p9.website , 

https,//www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/LocalOwnershipandSSR1.pdf  
2 - Anthony Minnar, Oversight and monitoring of non-state/private policing, The private 

security practitioners in South Africa, in Private Security in Africa, Manifestations, Challenges 
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وقد ركزت الدول الضعیفة أو الفاشلة تقلیدیا على التهدیدات األمنیة الداخلیة أكثر من التهدیدات 

وف، قد ال تكون الدولة ، وفي ظل هذه الظر )1(الخارجیة، مثل تركة االستعمار، وعملیة تشكیل الدولة

ویفتقر مسؤولو األمن العام في الدول . ومؤسساتها قادرة على ضمان السلمة واألمن لجمیع مواطنیها

ویفتقرون إلى الموارد األساسیة حتى یتمكنوا من أداء الواجبات على . الضعیفة أو الفاشلة إلى المساءلة

ن المؤسسات العسكریة ومؤسسات الشرطة نظرا وفي بعض الحاالت، ال یوجد تمییز بی. النحو المالئم

  .)2( ألن كال منهما موجه ضد التهدیدات األمنیة الداخلیة للنظام

ففي بیئات ما بعد النزاع، أصبح تغییر الثقافة السیاسیة المحیطة باألمن العام أمرا صعبا بالفعل، 

ت الصراع غالبا ما تنظر إلیها ولكن الشرطة وغیرها من قوات األمن غیر العسكریة التي تنشأ من حاال

، الخبیر Timothy Donaisیقول تیموثي دونیس . المجتمعات المحلیة باعتبارها جهات فاعلة جزئیة

قوات الشرطة المحلیة تقرب كثیرا من الصراعات السیاسیة وال حل لها عندما تستخدم "األمني، إن 

فاعلة التي تقدم خدمات األمن والمفاهیم وقد عارض تعدد الجهات ال) 3(".كأدوات للسلطة السیاسیة

التقلیدیة للسیادة والحكم األمني وأثار تساؤالت بشأن األنواع المناسبة من اآللیات إلصالح منظمات 

  .الشرطة

ویشجع المانحون مبادرات إصالح الشرطة وتوجیهها نحو الشرطة المجتمعیة في إطار إعادة   

صالح الشرطة یتم تضمینه بشكل عام في خطابات المسؤولین تأهیل القطاع األمني، والرغم من أن إ

في الدول الخارجة من النزاع، إال أن غالبیة مهامها ال تزال تمنح المؤسسات العسكریة واالستخباراتیة، 

وفي بعض األحیان، تجري إصالحات للشرطة . مع إیالء اهتمام أقل لوكاالت مراقبة الحدود والشرطة

غیر أن إصالح منظمات . الح األخرى مثل النظام القضائي والنظام الجنائيبمعزل عن عملیات اإلص

  .إنفاذ القانون ینظر إلیه بصورة متزایدة على أنه عنصر ضروري لبناء الثقة في المجتمعات المحلیة

حتى لو "عن إنشاء قوات شرطة متعددة األعراق  Thorsten Stodiekویقول تورستن ستودیك 

ناسب وحمایة حقوق جمیع المواطنین بطریقة غیر منحازة، قد تحتاج بعض تصرفت الشرطة بشكل م

                                                                                                                                                    

and Regulations, by Sabelo Gumedze ed.. ISS Monograph Series 139 2007, 143. Website : 

https,//issafrica.org/research/monographs 
1 - Anthony Minnar, Ibid 
2 -Charles Call and Michael Barnett, Looking for a Few Good Cops, Peacekeeping , 

Peacebuilding and the UN Civilian Police, International Peacekeeping, Vol. 6, No. 4 Winter 

1999, p 45 website , http,//pdfserve.informaworld.com/194269_751306446_784170948.pdf 
3 -Donais, Back to Square One, The Politics of Police Reform in Haiti, website. 

http,//web.ebscohost.com/Legacy/Views/static/html/Error.htm?aspxerrorpath=/ehost/pdf 
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الجماعات العرقیة المزید من الوقت لكسب الثقة، ولهذا السبب اإلصالحات یجب أن تكون شاملة 

 . )1("الشرطة المجتمعیة"وضرورة وضع برامج لبناء الثقة مثل  - وطویلة 

بها موظفو الشرطة وعدم احترام سیادة القانون في وقد أسهمت انتهاكات حقوق اإلنسان التي یرتك

ویلزم ربط اإلصالحات الفعالة للشرطة . تعزیز مفهوم عدم الثقة بینها وبین بعض المجتمعات المحلیة

إن غرس المعاییر الدیمقراطیة في مؤسسات الشرطة یعني أن . )2(بمؤسسات العدالة الجنائیة األخرى

تحكمها سیادة القانون بدال من التوجیهات التي تعطى تعسفیا من إجراءات الشرطة یجب بالتالي أن 

وفي الوقت نفسه، فإن التمسك بسیادة القانون قد یتعارض مع مسؤولیة حمایة . )3(جانب نظام معین

. حقوق اإلنسان، ال سیما إذا اقتضى القانون من مؤسسات الشرطة أن تتصرف بطریقة تعسفیة وقمعیة

أن تتصرف الشرطة وفقا لمعاییر حقوق اإلنسان، من الضروري حصولها  لأجوعالوة على ذلك، من 

فالعدید من مجتمعات ما بعد المرحلة االنتقالیة لم تكن معتادة على النظم . على تدریب واسع وعملي

 . األمنیة القائمة على حقوق اإلنسان وخدمة المواطنین

دة القانون والعدالة واألمن على سیا"ویدعو بعض العلماء إلى أن إصالح الشرطة یؤكد على 

، وهو یشمل وجهة نظر حقوق اإلنسان إلى حد ما، جلالمدى الطویل، بدال من النظام القصیر األ

ولكنه یتجاوزها مع التركیز على التنمیة المؤسسیة، فإن المصطلحات مثل إصالح الشرطة، وسیادة 

صالح القضائي وسیادة القانون، والعدید من القانون وٕاصالح العدالة، والوكاالت المانحة المكرسة لإل

وكانت  .المحللین األكادیمیین إلصالح الشرطة، هي أفضل األمثلة على هذه الفئة األكثر تنوعا

                                                 
1 - Thorsten Stodiek, The OSCE and the Creation of Multi-Ethnic Police Forces in the 

Balkans, CORE Working Paper 14, Centre for OSCE Research, Hamburg, 8. Website , 

https,//ifsh.de/en/research/research-cluster/intra-societal-potentials-for-violence/ 
2 - Groenewald and Peake, Policing Reform through Community-Based Policing, 3. 

Website , 

http,//hei.unige.ch/sas/files/portal/issueareas/security/security_pdf/2004_Hesta_Peake.pdf 
3 - Charles Call, Pinball and Punctuated Equilibrium, The Birth of a Democratic Policing 

Norm?, Paper for the Annual conference of the International Studies Association in Los Angeles, 

CA, March 16, 2000, 4-5. Website , 

https,//books.google.com.tr/books?id=jAzNQGZ0AV4C&pg=PA93&lpg=PA93&dq=Pinball+and+Pu

nctuated+Equilibrium&source=bl&ots=Z0ZAhDzjea&sig=fZhXlgyOtnudR8HgLdqjYNbfb40&hl=fr&sa

=X&ved=0ahUKEwiqp7XcpKDZAhXHkywKHf1pAHoQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Pinball%20and%2

0Punctuated%20Equilibrium&f=false 
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وكاالت التنمیة، تتبنى هذا المنظور بشكل متزاید، مستندة الى عالقة اكثر شموال بین االمن والتنمیة 

 . )1("لشرطةوالدیمقراطیة، بما فى ذلك االهتمام با

ویرتكز إدماج أنشطة الشرطة في جدول أعمال التنمیة على افتراض أن المستویات العالیة من 

الجریمة والفساد تعیق التنمیة في المجتمع وباإلضافة إلى ذلك، كثیرا ما یفتقر الفقراء والمهمشون إلى 

یر على السیاسة والبرامج التي الهیاكل السیاسیة أو االجتماعیة، ومن غیر المرجح أن یكون لهم أي تأث

ولذلك، فإن مبادرات الشرطة المجتمعیة تسعى إلى تیسیر وصول الناس إلى . تؤثر على حیاتهم الیومیة

العدالة، بصرف النظر عن وضعهم االجتماعي أو االقتصادي عن طریق تقریب منظمات إنفاذ القانون 

  .)2(من السكان

ن السالمة في المجتمع هو أحد األهداف الرئیسیة إن الحد من مستوى انعدام األمن وتحسی

غیر أن المواطنین لن یكونوا على استعداد لتسلیم األسلحة الناریة غیر المشروعة . للشرطة المجتمعیة

التي بحوزتهم إال إذا رأوا تحسنا في السالمة واألمن العامین وٕاذا كان لدیهم قدر من الثقة في الشرطة 

وبالتالي تكون الشرطة المجتمعیة بمثابة بوابة للمساعدة على بناء . القانون وغیرها من وكاالت إنفاذ

 .الثقة وتحسین العالقة بین المسؤولین المحلیین عن طریق إنفاذ القانون في المجتمع المحلي

وقد الحظ صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة أن زیادة تمثیل المرأة في قوات الشرطة تشكل 

أشار الخبراء إلى أن حصول  كما ،)3(إصالح الشرطة المراعي لالعتبارات الجنسانیة جزءا هاما من

المرأة على األمن والعدالة أمر هام ألن القانون العرفي والممارسات الدینیة كثیرا ما تؤثر تأثیرا كبیرا 

رطة الوطنیة وتنص المبادئ التوجیهیة إلدماج المنظور الجنساني في الش. )4(على حیاة المرأة ومركزها

تصمیم سیاسات  أجلیجب إشراك المرأة في جمیع المشاورات من "ووكاالت إنفاذ القانون على أنه 

 .)5( الشرطة المجتمعیة، لضمان انعكاس أولویاتها األمنیة

   

                                                 
1 -Charles T. Call. Competing Donor Approaches to Post-Conflict Police Reform, Journal of 

Conflict, Security and Development, Vol. 2, No. 1 Spring 2002, 105-106. Website , 

http,//pdfserve.informaworld.com/863754_751306446_747354882.pdf  
2 -Groenewald and Peake, Policing Reform through Community-Based Policing, pp 3-4. 

Website , 

http,//hei.unige.ch/sas/files/portal/issueareas/security/security_pdf/2004_Hesta_Peake.pdf 
ورقة إحاطة بشأن ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ -  3

، نیویورك، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي السیاسات، إصالح الشرطة المراعیة للمنظور الجنساني في مجتمعات ما بعد النزاع

   .2007للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أكتوبر 
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المرجع نفسهصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة و  - 4
المبادئ التوجیهیة إلدماج المنظورات الجنسانیة في الشرطة الوطنیة إدارة عملیات حفظ السلم التابعة لألمم المتحدة،  - 5

  .7 ،2008أبریل / نیسان  14، نیویورك، األمم المتحدة، ووكاالت إنفاذ القانون
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إن الفشل في معالجة انتشار األسلحة الصغیرة  :األسلحة الصغیرة والخفیفةنزع : المطلب الثالث

، 2008في أبریل . )1("ها یقوض السیاسات األوسع نطاقا لبناء السلم وما بعد النزاعوٕاساءة استخدام

في حین أن تراكم "أشار األمین العام لألمم المتحدة في تقریره عن موضوع األسلحة الصغیرة إلى أنه 

العالمي األسلحة الصغیرة وحده قد ال یخلق النزاعات التي تستخدم فیها، فإن تراكمها المفرط وتوافرها 

یمیل لتفاقم النزاعات من خالل زیادة الفتك ومدة العنف وزیادة الشعور بانعدام األمن مما یؤدي إلى 

ففي حالة عدم وجود مستوى أساسي من األمن والسالمة، من الصعب . )2("زیادة الطلب على األسلحة

إیصال المساعدات  ضمان التنمیة وٕاعادة اإلعمار والحكم الرشید واحترام حقوق اإلنسان، وحتى

 .اإلنسانیة

األسلحة الصغیرة ال "وقد شدد الخبراء المعنیون بمشكلة األسلحة الصغیرة والخفیفة على أن 

تتسبب في نزاعات داخلیة أو طائفیة، إال أن سهولة توفرها یمكن أن تجعل اللجوء إلى العنف أقل 

یئات ما بعد النزاع یجعل من غیر المرجح إن وجود األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة في ب. )3("تكلفة

أن یتفاوض المقاتلون على اتفاقات سالم ویسهل تجدد العنف إذا ما اعتبرت مفاوضات السلم غیر 

 محایدة

مثل نزع ( جلوفي معظم بیئات ما بعد النزاع، هناك حاجة لمعالجة الشواغل األمنیة القصیرة األ

، والشواغل )ین، وٕایجاد تدابیر لبناء الثقة لتعزیز السلم المستدامسالح المقاتلین السابقین والسكان المدنی

ضمان أن المقاتلین السابقین یتم إدماجهم بنجاح كمدنیین أو داخل المؤسسات ( جلاألمنیة الطویلة األ

العسكریة أو مؤسسات إنفاذ القانون، وضمان عمل المؤسسات المسؤولة عن األمن بشكل كامل 

  ).ة وموثوق بهاوشفاف وخاضع للمساءل

إلى أن المقاتلین یشكلون مخاوف من انعدام األمن   Paul Collierوقد أشار الباحث بول كولیر 

فمن ناحیة، یرى أن انعدام األمن الكلي یشكك في أن المقاتلین السابقین یشكلون . الكلي والجزئي

هر انعدام األمن الكلي ویظ. تهدیدا للمجتمع ألنه لیس لهم عمل مربح أو مجزي أو سبل كسب الرزق

یرتبط جمع األسلحة الصغیرة والخفیفة من المقاتلین السابقین وتنظیم  .)4(في شكل عدم یقین للمستقبل

 . تدفق هذه األسلحة ارتباطا مباشرا بتنفیذ برامج نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج

                                                 
1 - Krause, Small Arms and Light Weapons, Towards Global Public Policy, 8; see also 

Laurence, 1998. Website , 

https,//www.files.ethz.ch/isn/126967/small_arms_light_weapons_03_2007.pdf  

 / أفریل S / 2008/258 /17 2008 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، تقریر األمین العام عن األسلحة الصغیرة، 2 -
3- Krause, Small Arms and Light Weapons, Towards Global Public Policy,Ibid. p 4. 
4-Ilene Prusher, UN Aims to Disarm Afghan Fighters, Christian Science Monitor, December 2, 

2003 website , https,//www.csmonitor.com/2003/1202/p06s01-wosc.html. 
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. )1(ریمة على المستوى الفرديأما انعدام األمن الجزئي، فیشیر من جهة أخرى إلى الخوف من الج

وكثیرا ما تكشف مسوح األسلحة الصغیرة والخفیفة یعزز مشاعر انعدام األمن، سواء كانت حقیقیة أو 

وفي بعض الحاالت، ینبع انعدام األمن من تكرار حوادث الجریمة . متصورة، بین السكان المحلیین

ذ القانون العامة الفاسدة وغیر الفعالة أو حفظة واللصوصیة، والتوترات الطائفیة الكامنة، ومؤسسات إنفا

 . السلم الدولیین، مما یجبر بعض األفراد أو الجماعات على حیازة األسلحة لتوفیر األمن لهم

وقد أكدت المبادئ التوجیهیة للجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان 

ألمني والحوكمة على تأثیر انتشار األسلحة الصغیرة على ممارسات االقتصادي بشأن إصالح القطاع ا

أهمیة نزع األسلحة الصغیرة وٕاصالح القطاع األمني في " القطاع األمني الجیدة، وأشارت إلى أن 

مجاالت منع الجریمة والتجرید من السالح بعد انتهاء النزاع ویتطلب ذلك وضع وتنفیذ التشریعات 

توجیهیة المتعلقة باستخدام األسلحة من جانب قوات األمن الرسمیة وشركات األمن واألنظمة والمبادئ ال

الخاصة وكل فرد داخل ووزارات الدفاع، والعدل، والداخلیة، والسلطة التشریعیة التي تسعى إلى إصالح 

 ".)2(القطاع األمني

ة على إرساء سیادة إن الزیادة في توفر األسلحة الصغیرة في أعقاب النزاع لها آثار سلبیة عدید

  :)3(فهو. القانون
مثل عملیات اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري (یساهم في السلوك التعسفي  ،أوال -

  .وقد یعزز ذلك ثقافة اإلفالت من العقاب ویشجع على مزید من اإلساءة لحقوق اإلنسان) والتعذیب

یش السابق أیضا األسلحة الصغیرة والخفیفة وثانیا، تستخدم الجماعات المسلحة غیر المشروعة والج - 

. في االختطاف واالعتداء الجنسي والقتل، مما یؤدي أحیانا إلى المساعدة على اإلفالت من العقاب

وتتحكم الجماعات المسلحة في بعض األحیان بأجزاء كاملة من األراضي أو األحیاء، وترتكب جرائم 

 . ات األخرىدون أن تتعرض للطعن من قبل الشرطة والسلط

وفي جمیع الحاالت، تتحمل الحكومة مستوى من المسؤولیة، وقد اقترحت منظمة العفو الدولیة 

  . )1("اإلهمال"، أو "التغافل"، "اللجنة: "التمییز بین ثالث طرق لتحدید أعمال الحكومة في هذا االطار

                                                 
1- Paul Collier, Demobilization and Insecurity. Op, cit. 

المیدان االقتصادي، المبادئ التوجیهیة لمجموعة المساعدة اإلنمائیة وسلسلة مراجع األمن، منظمة التعاون والتنمیة في  -2 

  .43، ص2005إصالح النظام والحكم باریس، منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي للنشر، 
3 - Amnesty International USA Small Arms Working Group, The Lord of Wars, Small Arms and 

Human Rights, Amnesty International USA; see also Human Rights Watch, Controlling The 

Trade in Small Arms and Light Weapons-Licit or Illicit-Is a Human Rights Imperative 

Statement, Second Meeting of the Preparatory Committee for the UN Conference on the Illicit 

Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, January 18, 2001. 

Website , http,//www.un.org/events/smallarms2006/pdf/192.15%20 E.pdf  
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في ذلك الحق في الحیاة تعني استخدام األسلحة النتهاك حقوق اإلنسان الدولیة، بما : "التنظیم -

واألمن الشخصي، وتتمیز أیضا بمشاركة الحكومة المباشرة في توفیر األسلحة للمتسللین الذین 

یتعرضون لإلساءة، في بعض األحیان في تحد لحظر األسلحة على الصعید الدولي، قد تشمل 

 سیطة،األسلحة التي تقدمها الحكومة جماعات شبه عسكریة أو غیرها من الجماعات الو 

أما التغافل فیتمثل في عدم وجود تنظیم على االستخدام التعسفي لألسلحة من قبل الجهات  -

الفاعلة، بل یعني السماح للمتاجرین من القطاع الخاص بنقل األسلحة لتعزیز المصلحة السیاسیة أو 

 التجاریة للحكومة، 

وات لمنع االنتهاكات ویشمل اإلهمال، عدم فرض أو تنفیذ ضوابط على األسلحة، واتخاذ خط -

التي یرتكبها أفراد أو جماعات مسلحة، ومحاكمة المسؤولین عنها، أو تأمین حدودها لمنع االتجار غیر 

 ".المشروع بالمسلحة

وقد یؤدي االنتشار غیر المقید لألسلحة الصغیرة والخفیفة ونشرها إلى تعریض عملیات المصالحة 

لبلدان والمناطق التي خرجت من النزاع في نوبات أكثر في مرحلة ما بعد النزاع للخطر، فتغرق ا

ففي بیئة غیر آمنة، من الصعب أن نتصور أي نوع من أنواع المصالحة السیاسیة والتحول . )2(عنفا

وقد یستخدم السیاسیون وحلفاؤهم . وكثیرا ما یتعرض تنظیم االنتخابات نفسها للخطر. الدیمقراطي

ین والناخبین، األمر الذي یشكل تهدیدا للعملیة الدیمقراطیة حیث األسلحة الصغیرة لتخویف المعارض

یخشى الناخبون، وال سیما النساء والفئات المهمشة والضعیفة، التعبیر عن آرائهم أو التصویت 

كما یمكن أن تؤدي التهدیدات وارتفاع مستوى الجنوح والعنف أیضا إلى المساعدة في إخفاء  .)3(بحریة

 .)4(الجرائم السیاسیة

. وٕاذ تعد األسلحة الصغیرة والخفیفة هي األسباب الرئیسیة للوفیات المباشرة الناجمة عن النزاعات

فإن معدل جرائم القتل المتصلة باألسلحة الناریة في مجتمعات ما بعد النزاع ال یزال مرتفعا جدا أو 

                                                                                                                                                    
1 - Amnesty International USA Small Arms Working Group, The Lord of Wars, Small Arms and 

Human Rights. Website , 

https,//www1.essex.ac.uk/armedcon/story_id/Human%20Rights%20Abuses%20with%20Small%2

0Arms.pdf  
2 - Njunga Mulikita, Small Arms Proliferation A Major Challenge for Post-conflict Peace 

Building in Africa, Conflict Trends 2005,p 26. Website http,//www.iosrjournals.org/iosr-

jhss/papers/Vol19-issue5/Version-5/M019558087.pdf  
3 - Tara Ashtakala, Update on the Small Arms Situation in South Asia, South Asia 

Partnership, Canada, 15 October, 2003. website, 

http,//www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/special-report.html 
4 - Batrice Pouligny, Peace Operations Seen from Below, UN Missions and Local People, 

London, C. Hurst & Co., 2006, p258. 
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درة أي مجتمع على حتى قد یتجاوز عدد الوفیات في ساحات القتال، مما یترك آثارا هامة على ق

وال یزال عدد الضحایا غیر المباشرین وال سیما الفئات الضعیفة، الذین ال یستطیعون . التعافي

  . الحصول على الغذاء أو المیاه أو الرعایة األساسیة مرتفعا

یلخص هذا القول، التشخیص الوارد في تقریر األمین العام لألمم المتحدة حول التحدیات 

تفرضها األسلحة الصغیرة والخفیفة، حیث یمكن أن تتأثر جمیع قطاعات المجتمع  االقتصادیة التي

كما أن العنف المسلح المستمر یخیف . )1(تقریبا، ولكن التأثیر على الفقراء والمهمشین كون أكثر بكثیر

داد ویز . االستثمارات األجنبیة ویعرض إعادة البناء االجتماعي واالقتصادي بعد انتهاء النزاع للخطر

صعوبة تنفیذ برامج التنمیة، مما یؤدي إلى انخفاض المعونة االقتصادیة المقدمة من المانحین الذین 

وكان إلعالن جنیف  .)2(یتساءلون عن الكیفیة التي یمكن بها ألموالهم تحقیق األهداف في بیئة عنیفة

األسلحة الصغیرة والعنف دور أساسي في إبراز الترابط بین  2006بشأن العنف المسلح والتنمیة لعام 

بدعم برامج الحد من العنف المسلح من منظور " الدول المشاركة"ویلزم اإلعالن . المسلح والتنمیة

  . )3(التنمیة وحقوق اإلنسان

كما أن توافر األسلحة الصغیرة والخفیفة له تأثیر قوي على مخیمات الالجئین والمشردین داخلیا 

األمن المرتبط باألسلحة یؤثر على المعسكرات بطرق شتى، على الرغم إن انعدام . "التي تزداد عسكرة

من حیث العنف المنزلي والعنف : من أنه لیس متوطنا في جمیع حاالت العودة أو إعادة التوطین

إن  .داخل المجتمعات المحلیة والتوترات بین الالجئین والمشردین داخلیا والمجتمعات المحلیة المضیفة

ة الصغیرة ومن المخیمات یؤثر أیضا على المجتمعات وكذلك الوكاالت اإلنسانیة االتجار باألسلح

 .)4("واإلنمائیة التي تسعى إلى حمایة النازحین

وتشمل التكالیف االجتماعیة واالقتصادیة الناجمة عن انتشار األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة 

الشرطة والسجن، والخدمات القانونیة، (باشرة التكالیف الطبیة المباشرة والتكالیف غیر الطبیة الم"

                                                 
1 -Thomas Jackson, Nicholas Marsh, Taylor Owen, and Anne Thurin, Who Takes the Bullet? 

The Impact of Small Arms Violence, Understanding the Issues 3 Oslo, Norwegian Church Aid, 

2005, 13. Site https,//www.ipinst.org/2017/09/investing-in-peace-and-prevention-in-the-sahel-

sahara#2 
2 -Mulikita, Small Arms Proliferation A Major Challenge for Post-conflict Peace Building in 

Africa, 24; Laurance, Light Weapons and Intrastate Conflict, Early Warning Factors and 

Preventative Action. 
3 -Keith Krause, Small Arms and Light Weapons, Towards Global Public Policy, New York, 

International Peace Academy, March 2007, 3. Site , 

http,//www.smallarmssurvey.org/de/sana/ar/armedviolence.html 
4 -Idem. 
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خسائر اإلنتاجیة (والتكالیف غیر المباشرة الملموسة ) وتكالیف إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع

نوعیة (، والتكالیف غیر المباشرة غیر المباشرة )وتكالیف الحمایة واألمن والتأمین، وفقدان االستثمار

 )".الحیاة

لحة الصغیرة تركیزا كبیرا على إبراز التكلفة البشریة لألسلحة الصغیرة، وال ركز مشروع مسح األس 

وتدعو هذه المؤسسة البحثیة أیضا إلى إجراء تقییم آلثار . سیما التركیز على العمل الغوثي واإلنمائي

العنف المسلح من منظور اقتصادي بوصفه عنصرا أساسیا في تصمیم ورصد وتقییم مبادرات منع 

  .)1(لحد منهالعنف وا

ویعتبر العمل المتعلق باأللغام على نطاق واسع عنصرا أساسیا من : اإلجراءات المتعلقة باأللغام

عناصر بناء السلم، إال أن العالقة والتنفیذ العملي لألنشطة كثیرا ما تكشف عن دینامیة معقدة محفوفة 

  ). إیجابیة وسلبیة على السواء(بعواقب غیر مقصودة 

ج اإلجراءات المتعلقة باأللغام إلى جانب قضایا نزع السالح والتسریح، وجمع األسلحة عادة ما تدر 

ویوصي الخبراء في مجال بناء السلم . الصغیرة واألسلحة الخفیفة وتخفیضها، وٕاصالح قطاع األمن

تخفیض أو إزالة أسلحة الحرب "بضرورة النظر في اإلجراءات المتعلقة باأللغام من خالل أنشطتها 

 ."نع الوفیات واإلصابات، فضال عن الحد من انعدام األمنوم

إن إزالة األلغام األرضیة وتدمیرها یرتبطان بصورة غیر مباشرة بعملیة نزع السالح في مجال بناء 

وبما أن اتفاقیة حظر األلغام تلزم الدول األطراف بتدمیر المخزونات ومنع استخدام األلغام  .السلم

جها ونقلها، فإن اإلجراءات المتعلقة باأللغام تسهم في الحد من األسلحة العسكریة المضادة لألفراد وٕانتا

كما تستخدم اإلجراءات المتعلقة باأللغام كأداة لبناء الثقة في مجال . والتصورات المتعلقة بانعدام األمن

انتهاء النزاع ارتباطا ویرتبط تسریح المقاتلین أثناء بناء السلم بعد . نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج

 . وثیقا بأنشطة مكافحة األلغام

  :وتشمل اإلجراءات المتعلقة باأللغام

 ).بما في ذلك المتفجرات من مخلفات الحرب(التوعیة بمخاطر األلغام  - 

القیام بمسح ورسم الخرائط ووضع العالمات والتخلیص من األلغام (إزالة األلغام ألغراض إنسانیة  - 

 ).فجرة تدمیروالذخائر غیر المن

 .تدمیر المخزونات - 

 ).بما في ذلك إعادة التأهیل وٕاعادة اإلدماج(مساعدة الناجین  - 

                                                 
1 -Small Arms Survey, Victims, Survivors, and Costs, Small Arms Survey. 

http,//www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/victims/victimcost.html 
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وتمیل أنشطة إصالح القطاع األمني إلى امتیاز : اإلجراءات المتعلقة باأللغام: المطلب الرابع

یل ویمكن لتدریب الشرطة وقوات األمن األخرى في مجال تسج. بناء قدرات قطاع األمن الداخلي

وقد تكون اإلجراءات . األسلحة والتخزین اآلمن أن یحسن العالقات بین الشرطة والمجتمع المحلي

المتعلقة باأللغام مفیدة أیضا في المصالحة، باعتبارها عنصرا رئیسیا في الجهود الرامیة إلى القضاء 

. من العیش معاعلى االنقسامات القدیمة وتمكین األطراف التي قد تكون ضالعة في فظائع خطیرة 

وعموما، فإن األنشطة التعاونیة وعملیات العدالة االنتقالیة هي اآللیات الرئیسیة هنا، وقد تسهم 

 .)1(اإلجراءات المتعلقة باأللغام في كلیهما

لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام من وجهة نظر  1999وتضع المبادئ التوجیهیة المنقحة لعام 

. األعمال المتعلقة باأللغام مباشرة ضمن اإلطار األوسع ألنشطة بناء السلم موجهة نحو التنمیة، قطاع

وتوصي الوثیقة بإدماج اإلجراءات المتعلقة باأللغام في إطار بناء السلم على الصعیدین الوطني 

والمحلي، وتقترح أنشطة یمكن أن تدعم فیها اإلجراءات المتعلقة باأللغام عملیات بناء السلم، بما في 

  :)2(االقتصادیة –في القطاعات االجتماعیة  ذلك

كما تشكل برامج األعمال المتعلقة باأللغام جزءا من برامج التعمیر والتنمیة الوطنیة التي یسترشد بها  - 

 .بهدف إیجاد التمكین المجتمعي والثقة االجتماعیة والمجتمع المدني الموجه نحو التنمیة

ینبغي لها أن تأخذ في االعتبار الحاجة إلى إعادة إدماج وٕالى جانب المساعدة المقدمة للضحایا،  - 

وینبغي أال یكون هناك تمییز ضد الجنود . الالجئین والمشردین والجنود المسرحین بشكل كامل

 .السابقین، وال سیما ضحایا حوادث األلغام وغیرهم من المعوقین من الحرب

ت المتعلقة باأللغام كال من استدامة البرامج وتشجع مشاركة الفئات االجتماعیة المتنوعة في اإلجراءا - 

 .ویشكل نجاح المصالحة، وال سیما بین ضحایا الحرب، مؤشرا على التقدم. والمصالحة الوطنیة

إلنشاء صندوق لجبر الضرر، والمعونة المالیة مثل ) وذویهم(وینبغي دعم الجهود التي یبذلها الضحایا  - 

أن تضع وتنفذ تشریعات مناسبة بشأن ضحایا الحرب وحقوق  ویتعین على الدول. المعاشات التقاعدیة

 .المعوقین، بما في ذلك حقوق قدامى المحاربین

وتتطلب برامج األعمال المتعلقة باأللغام إنشاء نظم وطنیة إلدارة البیانات بما في ذلك المحفوظات  - 

 . ى الصعید الوطنيوالسجالت المتعلقة باأللغام ونظم المعلومات الجغرافیة وبنوك البیانات عل

                                                 
1 - Ted Paterson, Is Mine Action Making a Difference.. or Avoiding the Question? in Mine 

Action, Lessons and Challenges Geneva, Geneva International Centre for Humanitarian 

Demining, November 2005, 311. Website , https,//www.gichd.org/fileadmin/GICHD-

resources/rec-documents/Mine_Action_Lessons_Nov2005.pdf  

المبادرة األلمانیة لحظر األلغام األرضیة، برامج األعمال المتعلقة باأللغام من وجهة نظر موجهة نحو التنمیة إطار باد هونف  2 -

 .1999أللمانیة لحظر األلغام األرضیة، المبادرة ا, برلین
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وینبغي أال تغطي البیانات األلغام المزروعة والمخزونة فحسب، بل تشمل أیضا الضحایا والمشردین  - 

وال بد من ضمان جمع البیانات الشاملة والشفافیة مع حریة وصول جمیع . داخلیا والجنود المسرحین

 .المشاركین

یة تشكل عقبة رئیسیة أمام التنمیة، وال ومن المسلم به اآلن على نطاق واسع أن األلغام األرض

وتمنع األلغام األرضیة المدنیین من الوصول إلى الموارد . سیما بالنسبة للبلدان التي تتعافى من النزاع

ویمكن أن یكون القرار . األساسیة مثل األرض والمیاه واإلسكان والهیاكل األساسیة وطرق النقل

  .ن الوصول إلیها أوال مسألة مثیرة للجدلالمتعلق بالموارد األساسیة التي یمك

وال یعاني ضحایا األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة من اإلصابات الجسدیة فحسب بل 

إن طبیعة إصاباتهم تعني أن علیهم أن یعالجوا ویعاد تكییفهم مع . یعانون أیضا من الصدمات النفسیة

وبدون الدعم الكافي أو المالئم، قد . طرافهم أو حواسهمالحیاة، ربما دون استخدام واحد أو أكثر من أ

  .ینتهي الضحایا إلى التسول لدعم أسرهم أو تجربة الطالق أو النبذ أو االستبعاد من التعلیم

االجتماعیة لضحایا الصدمات  -ویتجاهل في أحیان كثیرة تقدیم المساعدة النفسیة أو النفسیة  

وهناك عدد قلیل جدا، إن وجد، من مرافق . دان الخارجة من النزاعاتالنفسیة الشدیدة، ال سیما في البل

في أحسن األحوال، توجد في بعض البلدان مراكز (إعادة التأهیل التي تدیرها الدولة في البلدان النامیة 

ونادرا ما یكون الدعم النفسي االجتماعي عنصرا من مكونات الخدمات ). تركیب اصطناعیة لألطراف

 .)1(الحكومیة

، فإن معدالت البطالة )في بیئات ما بعد النزاع عموما(وفي معظم البلدان المتضررة من األلغام 

مرتفعة نتیجة للمشاكل االقتصادیة العامة، ولذلك فإن إرساء الحقوق المتساویة وتوفیر فرص عمل 

طراف أن یعتقد مبتوري األ ،ولكن، كما كتبت لجنة الصلیب األحمر الدولیة. للضحایا أكثر صعوبة

العمل في خدمات مساعدة الضحایا یساعدهم على استعادة كرامتهم وأن له تأثیر إیجابي على مبتوري 

وتهدف برامج إعادة إدماج الضحایا اجتماعیا . األطراف اآلخرین وعلى مكافحة الوصمة االجتماعیة

االقتصادیة للهیاكل إلى تحسین الوضع االقتصادي للسكان ذوي اإلعاقة من خالل التعلیم والتنمیة 

وقد جمع الصندوق العالمي إلعادة التأهیل مجموعة من . األساسیة المجتمعیة وٕایجاد فرص العمل

المبادئ التوجیهیة للتكامل االجتماعي واالقتصادي للناجین من األلغام األرضیة ومساعدتهم على أن 

 )2(.یصبحوا أعضاء منتجین في المجتمع ویسهمون في كسب عیش أسرهم

                                                 
1 - Geneva Centre for Humanitarian Demining GICHD, Mine Action, Lessons and Challenges, 

Geneva, GICHD, November 2005, pp 177-178.website , 

https,//www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-

documents/Mine_Action_Lessons_Nov2005.pdf  
2 - Geneva Centre for Humanitarian Demining GICHD, op, cit.  
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وتشكل المناطق المشتبه في إصابتها باأللغام والذخائر غیر المنفجرة تحدیا متعدد األوجه في 

وتؤثر األلغام والقذائف غیر المنفجرة تأثیرا ضارا على األنشطة . بیئات بناء السلم بعد انتهاء النزاع

الضروریات الیومیة للسكان الذین یعیشون في تلك المناطق، مما یحد من حركتهم والوصول إلى 

بما في (ویحرم الناس من الحق في الحیاة والسالمة البدنیة والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة  .األساسیة

، والحصول على الصحة العقلیة )ذلك الغذاء الكافي، ووسائل اإلنتاج، والحصول على میاه الشرب

). للنازحین والالجئین(ن الالئق والبدنیة الكافیة، والحصول على التعلیم وظروف العمل اآلمنة، والسك

كما أن الزیادة في اإلصابات الناجمة عن األلغام تضع ضغطا على الخدمات الصحیة المثقلة بالعبء 

وعالوة على . وتشكل أنواع اإلصابات المتكبدة تحدیا معقدا في مجال الصحة العامة. وسوء األداء

في المستشفیات، التي كان من الصعب  ذلك، وضع ضحایا األلغام طلبا شدیدا على مصارف الدم

 . )1(توفیرها والحفاظ علیها في بیئات ما بعد النزاع

وبما أن األعمال المتعلقة باأللغام تجري تدریجیا، فإن وجود األلغام في المجتمعات المحلیة على 

أن مدى فترات طویلة من الزمن یعني أن استخدام األراضي وعالقات القوة قد یتغیر، مما یعني 

. اإلجراءات المتعلقة باأللغام قد تعید األراضي المستصلحة إلى المجتمعات التي تغیرت بطرق مختلفة

وفي الماضي، كانت اإلجراءات المتعلقة باأللغام تهدف فقط إلى إعادة األراضي إلى المجتمعات 

ومع . الجتماعیةالمحلیة في حالة صالحة لالستغالل، وال تسعى إلى معالجة القضایا اإلنمائیة أو ا

. ذلك، فإن النتائج غیر المقصودة لإلجراءات المتعلقة باأللغام قد جعلت القطاع أكثر اتساعا في تدخله

على سبیل المثال، في بعض الحاالت، تم زراعة خشخاش األفیون على األراضي التي تم تطهیرها في 

النخب (من قبل المصالح المحلیة  وفي كمبودیا، حدثت مصادرة األراضي التي تم تطهیرها. أفغانستان

وبالتالي، فإن إزالة األلغام لیست أكثر حیادا أو مفیدة تلقائیا من . واالستیالء علیها )أو الجیش

 .التدخالت األخرى

وكما لوحظ في قسم نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج أعاله، فقد أدرجت أنشطة األعمال 

الخارجة من النزاع كجزء من عملیة تعزیز الثقة بین مختلف أطراف المتعلقة باأللغام في بعض البلدان 

  .ضمان االلتزام بالسلم أجلالنزاع، وكذلك من 

. وفي بعض الحاالت، سمح لمزیلي األلغام بتطهیر األلغام األرضیة في حین ال یزال النزاع جاریا

غام األرضیة واالستجابة لها ففي السودان، على سبیل المثال، أنشئت مبادرة السودان لمعلومات األل

                                                 
1 - Christopher Horwood, Humanitarian Mine Action, The First Decade of a New Sector in 

Humanitarian Aid, RRN Network Paper, Overseas Development Institute March 2000, p5. 

Website , http,//sheltercentre.org/ 
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  الفصل الثالث حتديات بناء السلم يف منطقة الساحل اإلفريقي

 :تمهیــد

االقتصادیة  بمواردها را وهامًا في تاریخ إفریقیا، فقد كانتالساحل االفریقي دورًا كبی لعبت

منذ  وظلت"والجنوب اإلفریقي،  الشمال المتنوعة وموقعها الجغرافي وحیویة سكانها محور الربط بین

البحر  حضارات العصور الغابرة وحتى عهد قریب البوابة الرئیسیة إلفریقیا جنوب الصحراء على

الساحل  كل الذي یجعل الجزائر تؤثر وتتأثر بما یجري في ، الشيء"(1)األبیض المتوسط والعالم

المفروضة من  للتفاعالت االفریقي ویجعلها طرفًا معنیا بما یدور في كل غرب القارة من تطورات نظراً 

 .قبل مختلف الفواعل في المحیط الجغرافي الذي توجد به

التهدیدات  ل االفریقي كمدخل لفهموبناًء على ذلك یتناول دراسة جیوسیاسیة لمنطقة الساح

الخصائص  :األمنیة التي تواجه بناء السلم في المنطقة، من خالل دراسة العناصر التالیة والمخاطر

لها، التنظیم السیاسي التقلیدي، التطور  الجغرافیة والطبیعیة والسكان، التنظیم االقتصادي واالجتماعي

  .التاریخي للمنطقة

ع فقد ارتأى الطالب تأخیر التطرق للتطور التاریخي للمنطقة إلى ما بعد ونظرا لطبیعة الموضو  

دراسة العناصر الطبیعیة والسكان والتنظیم االقتصادي واالجتماعي والسیاسي لسكان المنطقة، حتى 

نتمكن من فهم خلفیات سیر األحداث في مختلف المراحل التي مرت بها المنطقة ثم تتناول الدراسة 

  . دیات األمنیة التي تواجه بناء السلم في المنطقةالمختلف التح

 مدخل جیوسیاسي: منطقة الساحل االفریقي: المبحث األول

الحدود، الموقع الجغرافي، المناخ،  :یتطرق هذا المبحث إلى العناصر الطبیعیة التي تشمل

كیبة العرقیة السكان، أصلهم، اللغة، اللباس، الدیانة، التر  عدد :البشریة التضاریس، والعناصر

  .والمذهبیة لسكان المنطقة

  :الخصائص الجغرافیة والطبیعیة لمنطقة الساحل االفریقي: المطلب األول

كم وتقع  3،860تعتبر منطقة الساحل في أفریقیا عبارة عن كتلة أرض تشبه قوس یبلغ طوله 

 .)2(فریقیةجنوب الصحراء الكبرى مباشرة وتمتد من الشرق إلى الغرب عبر اتساع القارة األ

ویمثل الساحل، الذي یشكِّل حزاًما شبه جاًفا من األراضي القاحلة واألراضي الرملیة والصخریة، 

انتقاًال طبیعًیا وثقافًیا بین المناطق االستوائیة األكثر خصوبة في القارة إلى الجنوب وصحرائها في 

 .)3( الشمال

                                                 
  .11ص ،2007 ، دار المدار اإلسالمي، بیروت،الملثمین صحراء : ولد الحسین الناني - 1

2  - Sahel region, Africa, February 28, 2017, http://theconversation.com/sahel-region-africa-

72569 
3  - Nicholas Reader/IRIN, Backgrounder on the Sahel, West Africa’s poorest region, 

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/mali  
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وهما " Imuhaghإیموهاغ "أو " Imazighanإمازیغن "ویفضل التوارڤ أن یطلق علیهم اسم  

، أما اسم التوارڤ فال یعرفه إال "الرجال الشرفاء األحرار"أو " الرجال األحرار"مرادفان ألمازیغ ومعناها 

  .المتعلمون منهم

وفیما یتعلق بحدود منطقة الساحل االفریقي فإنه من الصعب ضبطها بشكل دقیق، نتیجة   

لتعدد المصادر والزوایا التي یتناول منها الموضوع، وبسبب هذه الصعوبة ستحاول الدراسة وضع رسم 

ة تقریبي لهذه الحدود، فمن خالل التسمیة ذاتها نالحظ أن الصحراء تعني واقًعا طبیعیًا یمیز منطق

النیل شرقًا على امتداد الشمال اإلفریقي كله  حتى محددة، وهي تمتد من المحیط األطلسي غرباً 

على امتداد الشمال اإلفریقي  كلم 5500، وطول بحوالي 2كلم ملیون 10وتغطي مساحة تقدر بحوالي 

 كلم، وتغطي الصحراء أجزاء من 1800 عرضها إلى ما یزید على یصل ومن الشمال إلى الجنوب

  . والسودان ومصر وتشاد والنیجر ومالي وبوركینافاسو الجزائر وتونس ولیبیا وموریتانیا

الملثمون فهم سكان تلك المنطقة، والذین یتمیزون بارتداء اللثام أو النقاب  أما الرجال الزرق أو

م وهو ثوب یكسو الوجه كله عدا العینین، وه" تاكلموست"أو " أكلموز"الذي یعرف في لغتهم بـ 

 . مرتبطون به وال یفارقونه إطالقا

الدول التي توجد بها مشاریع لبنا  وعلیه فإن تحدید الساحل االفریقي الذي تعنیه األطروحة

ضمن نطاق نفوذ الرجال  تدخل األراضي التيالسلم في منطقة الساحل االفریقي وبالخصوص 

  )04رقم انظر الخریطة ( .دیةالزرق أو الملثمین وهم التوارڤ، والتي یشكلون فیها أغلبیة عد

فیها  الموجودة هذه المنطقة بأنها األكثر جفافًا واألقل سكانًا من غیرها من مناطق الدول وتتمیز

الهارمتان "مئویة، بینما تهب عواصف تسمى  درجة 50 وعادة ما تصل درجة الحرارة فیها إلى

L’harmatton  "أشعة  حجب مما یؤدي إلىفصل الشتاء، فیعلو غبار كثیف في األفق  خالل

  .(2)الشمس ألیام

   :الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة لمنطقة الساحل االفریقي: المطلب الثاني

 واضحة أن تكون للظروف الطبیعیة وتأثیراتها على األوضاع االقتصادیة انعكاسات الطبیعي من

أن للتنظیم  كما لتقالید،وآثار بارزة على مجتمع الساحل االفریقي من حیث البنیة والعادات وا

 .االجتماعي انعكاس على األوضاع السیاسیة في المنطقة

                                                                                                                                                    
 .باعتبارها أكبر صحراء على وجه األرض/ -  ****

1  -  Edmond Bernus, les Touaregs, Ethnies N=:6-7, paris 1987, p 7. 
   موقع : هي جذورهم وما هي مشكلتهم هم التوارڤ ما من  - 2

www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/busenis/newsid_7003000/7003278.stm , Retrieved on 

02/03/2016 
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یعودون إلى عهود  الذین"الساحل االفریقي هي موطن لقبائل التوارڤ  منطقة: السكان: أوال

منحدرة من األقوام الذین عمروا شمال إفریقیا  مجموعات سحیقة من التاریخ، وهم لیسوا سوى

، "أمازیغ الصحراء"، ویعتبرون جزًءا من األمازیغ، إذ یسمون بـ )1(."القدیمة هودوالصحراء خالل الع

، هاجرت إلیها من المغرب )2(وعشائر عربیة عدیدة وتشارك قبائل التوارڤ في الساحل االفریقي قبائل

  .(3) العربي ومصر ومن الجزیرة العربیة والیمن من بینها صنهاجة وهوارة والهاللیي

استوطنت في المنطقة على فترات متقطعة، فنجد ) السود(قبائل إفریقیة من الزنوج  باإلضافة إلى

منها في مالي عدة عرقیات كالمالنك، والسراكولي، والسانغهاي، والدوغنم والبولو، أما في النیجر  

  (4) .فنجد الهوسا والجیرما والفوالني

غالبیة السكان في المنكقة،  یشكل التوارڤ الذي ارتبط أكثر من غیره بالساحل االفریقي وشعب

العربیة وأیضًا مع جیرانه من  العشائر لكنه لم ینغلق على نفسه عرقیا؛ وٕانما تزاوج مع الوافدین من

وأعرافه وسماته وخصائصه المتمیزة، إذ یشكل  القبائل اإلفریقیة، وفي نفس الوقت احتفظ بتقالیده

ي الساحل االفریقي وأكثر انفصاال عن السكان العرب ف توغالً  التوارڤ المجموعة األمازیغیة األكثر

  . (5) أنهم في أسلوب عیشهم ونمط حیاتهم أقرب الناس إلى البدو العرب واألفارقة، والمفارقة

یمثلون جسرا بین المغرب العربي وٕافریقیا السوداء، ولعل البلد الذي لدیه احتكاك أكبر  وهم 

یر كبیر في الجزائر إال أنه نتیجة لموقعها المتمیز وسط دول بالتوارڤ هو الجزائر، فرغم أن عددهم غ

   .)6(المنطقة التي لدیها أقلیات توار�یة تعتبر معنیة بطریقة مباشرة بكل ما یقع للتوارڤ

واختلفت األرقام المقدمة لتعدادهم اختالفا شدیدا، لكن األرجح أن عددهم أكثر من ثالث   

ى النیجر بین ملیون ونصف وملیوني نسمة، ومالي بحوالي مالیین ونصف ملیون نسمة موزعین عل

باإلضافة إلى عدد منهم  ،ملیون نسمة والجزائر ولیبیا وبوركینافاسو بحوالي خمس مائة ألف نسمة

  . )7(بجنوب تونس، والجنوب الشرقي لموریتانیا، وشمال تشاد

                                                 
 .43ص ،1982 المعارف، القاهرة، ، ترجمة السید یوسف حصر، دارغرب إفریقیا تاریخ : جي دي فیح - 1
، مؤسسة هدیل للنشر والتوزیع، العاصفة الزرقاء، تفاصیل حرب مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات جزائریة: أحمد شنة - 2

 .31، ص 2000الجزائر،
دوریة اإلسالم والعالم المعاصر، تصدر عن مركز  ،ي الواقع االجتماعي والتطورات السیاسیةاإلفریق الساحل :مضوي صدیق - 3

 .2008الخرطوم، العدد الثاني، ینایر، دراسات اإلسالم والعالم المعاصر،
ستیر في ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجموقف األطراف الدولیة من المسألة الترقیة في الساحل االفریقيحردباش لوهاب،  - 4

 23.ص ،2010، نوفمبر3العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر
5  - Edmond Bernus: Être Touareg au Mali, étude de l’institut français de recherche scientifique 

pour le développement en coopération, France, 1996, p 23. 
السیاسیة  العلوم مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، معهد رسالة :اإلفریقي الساحل منطقة في رالجزائ سیاسة علي، عشوي - 6

 .57، ص 1998الجزائر، جامعة واإلعالم،
7  - Le pays touareg, site : http://www.temoust.org/le-pays-touareg,003 
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لدان الخمسة الرئیسیة السابقة وتبلع المساحة التي ینتشر فیها التوارڤ، والتي تشمل أجزاء من الب

  .)1( ، وهي مساحة جد معتبرة لكثافة سكانیة ضعیفة2ملیون م 02الذكر حوالي 

تبین حدود تواجد السكان التوارڤ في منطقة الساحل االفریقي،  )04الخریطة (والخریطة التالیة 

  .ي أو التجارةوالتي یتنقلون منها إلى باقي األماكن في الصحراء أثناء الترحال سواء للرع

ویعتبر معظم سكان الساحل االفریقي من البدو الرحل، ویعتمدون في حیاتهم على الرعي 

  .(2) ویمضون حیاتهم في التجوال في الصحراء والتجارة

 اللغة عند التوارڤ عن مدى قدرتها على الصمود وسط الصراع الثقافي واللغوي في وتعبر

اللهجات  أنقى من" Tamachegتماشاق "غة التوار�یة المسماة على مر العصور، لهذا نجد الل المنطقة

یجعل من هذا الشعب واحدا من  الشيء الذي  " Tiffineg (3)التیفناغ"األمازیغیة وقد كتبت بحروفها 

الشعوب اإلفریقیة النادرة التي تملك أبجدیة نظیفة، یرجع وجودها إلى ثالثة آالف سنة قبل المیالد 

  .)4( تقریبا

 بجانات" Tassili"التاسیلي  تزال توجد نقوش وكتابات بهذه الحروف في مغارات وجبال ما حیث

المنطقة أكبر متحف في  هذه ، ولهذا اعتبرت منظمة الیونسكو جبال"كل آجر"حیث تسكن قبیلة 

 1982ففي سنة . (5) بحروف تیفیناغ منقوشة الهواء الطلق في العالم لما تزخر به من مآثر تاریخیة

رسما تصف  30000الیونیسكو الموقع في قائمة التراث العالمي، وقد تم إحصاء أكثر من  أدخلت

تدل  الطقوس الدینیة والحیاة الیومیة لإلنسان الذي عاش في هذه المناطق أثناء حقبة ما قبل التاریخ،

د على أن الساحل االفریقي احتوى في عصور سابقة على العدید من األنهار  والبحیرات، كما وج

 .)6( علماء اآلثار بقایا هیاكل عظمیة لألسماك وأدوات صید

كتابة لغتهم تیفیناغ من الیمین إلى الیسار تقلیدًا لما  على 19 ودأب التوارڤ منذ أواخر القرن   

مع تمسكهم بلغتهم األصلیة، تجدهم  به في العربیة ومازالوا یكتبون بها إلى اآلن، وبالموازاة معمول هو

وعلومها، وفیهم الكثیر من حفظة القرآن والحدیث، حیث  وآدابها ك أیضا باللغة العربیةشدیدي التمس

وحفظ القرآن ابتداًء من سن السادسة، ومن النادر أن تجد شخصا من  العربیة یتم تعلیمهم اللغة

  .من المعلقات وشعر المتنبي وأبي العالء المعري والفرزدق وجریر شیئاً  التوارق ال یحفظ

                                                 
 .57مرجع سابق، ص  ي،عل عشوي - 1

2  - Edmond Bernus: Être Touareg au Mali, p 25. 
 .62ص ،1982، الرباط،1، دار الكالم للنشر والتوزیع، طمن تاریخ األمازیغیین قرن 33 عن لمحة :شفیق محمد - 3
 1997.المغرب، ،09 ، جریدة تاموست العددالتوارڤ : التامبكتي - 4
 .37، ص1999، مؤسسة ذي قار، ب م ن، )2ط(رڤ عرب الساحل االفریقيالتوا: محمد سعید القشاط - 5

6  - www.el-mouradia.dz/arabe/algerie/histoire/tassili/ALG-tassili.htm 
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والحذاء العریض تحت العباءة الواسعة  الفضفاضوالقمیص الواسع فهو السروال  سهمأما لبا

خمسة أمتار باللون  إلى ، بلثام ضیق یتراوح طوله من أربعةالمصنوع من جلد البعیر والعمامة الكبیرة

یع النساء، حیث یلف بإحكام على جم دون األسود أو األزرق غالبًا، وهذا اللثام هو لزام على الرجال

  .(1) الوجه فال یظهر منه سوى العینین

المالكي، متمسكون  المذهب الدیانة فكل سكان الساحل االفریقي مسلمون سنیون على أما

  .االستعمار وملتزمون بتعالیم الدین، على الرغم من المحاوالت الفرنسیة الحثیثة لتنصیرهم إبان حقبة

 

 الخریطة رقم (4): أماكن انتشار التوارڤ في منطقة الساحل االفریقي:

 
: المصدر  

   ،2/20170Retrieved on 18/  http://republiquemali.gov  

 

 :االجتماعي في منطقة الساحل االفریقي التنظیم: ثانیا

عن المجتمعات المحیطة به،  البداوة من أهم السمات التي تمیز مجتمع الساحل االفریقي تعتبر

باالستقرار لمحدودیة الموارد كندرة المیاه  الصحراء معظم مناطق وذلك ألن البیئة ال تسمح للسكان في

                                                 
  :، الموقع08/04/2016، روبة والشتات اإلفریقيبین الع التوارڤ :جبار الدلیمي یاسین - 1

www.oroobayssen.maktoobblog.com  

  .21مرجع سبق ذكره، ص : محمد سعید القشاط:  باإلضافة إلى 
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في أغلب األحیان، مما یجبر القبائل على تغییر مناطق إقامتها  الزراعیة واستحالة ممارسة األنشطة

بحثًا عن الماء والمرعى، وحتى اآلن لم تنجح معظم حكومات المنطقة في جذبهم نحو حیاة مستقرة 

  .)1( أساسیة كالتعلیم والصحةخدمات  فیها تتوفر

 النظام االجتماعي لسكان المنطقة فیعتمد على القبیلة أو العرش، وهو شكل من أشكال أما

  .(2)إفریقیا االجتماعي عرفته مجتمعات عدیدة من بینها على وجه الخصوص مجتمعات شمال التنظیم

فیها یتمثل  الفرد ائلة، إذ أن حلمالقبیلة في الساحل االفریقي هي الع والوحدة األساسیة التي تشكل

بهذا رئیسًا لعشیرة صغیرة، یمكنه   فیكون في أن یكون أبا ألبناء كثیرین، ینجبون بدورهم أبناء آخرین،

طریق القرابة الدمویة أو بتوفیره الحمایة  عن أن یوسعها في حالة ما إذا تمكن من جذب أسر أخرى

أبناء الجد المؤسس لها بالزعامة، وتتكون أغلبیتها من  لها، وشیئا فشیئا تتضخم العشیرة، ویحتفظ

  .(3) بینها عالقات الدم تربط مجموعات أخرى قد ال

بین  یعیشون القبیلة في الساحل االفریقي مسؤولة عن حمایة أفرادها الذین یعیشون وال وتعتبر

 .(4) ظهرانیها في حالة تعرضهم لسوء من أي جهة كانت

اإلطار (على التوارڤ كأهم فئة عرقیة في منطقة الساحل االفریقي وباعتبار الدراسة تركز 

  .، فإنه سیتم التركیز على دراسة النظام االجتماعي واالقتصادي التوار�ي)المكاني للدراسة

 باألعمال في مجتمع التوارڤ ال فرق بین الرجال والنساء في العمل، بل إن المرأة هي التي تقوم

شهورًا طویلة في  الدیار حتى في  وجود الرجل، ناهیك عن فترة غیابه عنالشاقة، وهي محور األسرة 

في مجتمع التوارڤ لهم واجبات،  رحلة القوافل الموسمیة التي ال یصطحبون فیها عوائلهم، والجمیع

باستقبال الضیوف في مضاربهم من الخیام  وهم یتصفون بالصبر والشجاعة والكرم، َوُیْسَعُدون

  .الماعز المصنوعة من شعر

 في مجتمعهم تتمتع بمساحة من الحریة، فهي حرة في اختیار شریك حیاتها وفي تدبیر والمرأة

بذلك  تحصل المنزل، ولها الحق في تملك األرض والدواب، والغریب أنها تفتخر بالطالق حیث شؤون

ا تنجب یعتقدون أن من یتعدد زواجها وطالقه ، وهم"من أي التزام الحرة"أي " أحسیس"على لقب 

المجتمعات "، ولذلك یصنف أغلب الباحثین االجتماعیین التوارڤ ضمن (5)الكثیر من الرجال للقبیلة

في معظمها إلى جذور قدیمة؛ حین كانت المجتمعات البربریة في تلك  تعود ، وأسباب"األمومیة

                                                 
 .35، 34أحمد شنة، مرجع سابق، ص ص  - 1
 ، ص1985 مغربجامعة محمد الخامس، ال ،1 ، مجلة كلیة اآلداب العددوالتاریخ وبن خلدون النسب: صدقي علي - 2

 .47،48ص
 93 .ص ،1977أطروحة دكتوراه في التاریخ، جامعة القاهرة، ،1موریتانیا الحدیثة ج تكوین: خلیل سعد - 3

4  -  Abdelwadod wouled chekh: nomadisme, islam et pouvoir politique dans la société 

maure précoloniale, thèse de doctorat (sociologie) paris 7 ,1985 p 471 
 .سبق ذكره مرجع: مضوي صدیق - 5
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 زوجته یهاجر مع أهلاإلسالم، وكان األبناء فیها ینتسبون ألمهم وأخوالهم، والرجل  قبل المنطقة وثنیة

التوارڤ بعد اإلسالم،  ویقیم معهم في مضاربهم، واستمر ذلك الحضور القوي لنفوذ األم في مجتمع

الرجل، وأتاح لها المجتمع فرصة  مكانة وفرضت طبیعة المجتمع األمومي للمرأة التار�یة مكانة تفوق

  .ثر ثقافة من رجالهمالتوارڤ أك نساء التعلم أكثر من الرجل، لذلك أصبح معروفًا أن

 رؤوسهن الرجال الذین یفرض علیهم اللثام فإن نساء التوارڤ سافرات، حاسرات عن وبخالف 

الفتیات وضع وشاح على رؤوسهن  وعلى، (1)كاشفات عن زینتهن التي تتألف عادة من قالئد وعقود

جها واستعدادها ویشیر إلى كامل نضو  المتزوجة، عند سن الثامنة عشر یختلف عما تلبسه المرأة

بحلي غایة في الجمال مرتفعة الثمن، مع إعطاء أبیها  لها الختیار زوجها، وعلى الرجل أن یدفع

  .(2)فقط ابن وبنت أخیه طبقًا ألعرافهم الرجل مهرها من اإلبل، ویورث

مجلسهم بمثابة المحكمة العامة  یعتبر وأهم الشخصیات في مجتمعهم البدوي كبار السن، الذین

 ، ویترأس هذا المجلس شیخ القبیلة الذي یعرف"إیكالن" أما األفراد العادیون فیسمون ،"رأمغا"بـ ویسمى

طرف من  لكل وهو الذي ینطق بالحكم الذي یقرره المجلس بعد السماح ،Aménoukal"امنوكال"بـ

ینفذونها بشكل و  المتنازعین بإدالء حجته والدفاع عن موقفه، وهم َیْعَتدُّوَن بأحكام كبرائهم وزعمائهم

ومؤسسات الدولة، فطابع المجتمع  تلقائي وعفوي دون تذمر أو محاولة اللجوء إلى أي من إدارات

  .(3) اآلخرین بشكل عام هو الفخر واالعتداد واالستقاللیة عن

 ینقسم -شأن المجتمعات البدویة التقلیدیة ذلك شأنه في –ورغم التمسك بالدین إالَّ أن المجتمع التوار�ي

  (4):انتمائه إلى طبقته االجتماعیة، وهي حسب قسامًا وظیفیا، حیث تحدد مكانة الشخص ودورهان

وهم السادة والقادة في المجتمع، مهمتهم تسییر شؤون القبیلة، " (Imajeren)إیماجغن " .1

  :ویلیهم

 :وهم الطبقة المهتمة بالتعلیم والتعلم والدین ثم " (Inslmen)إینسلمن" .2

 .الغارمة، مهمتها الرعي الطبقة " (Imrad)إیمغاد" .3

الصناع التقلیدیون، مهمتها تلبیة حاجیات القبیلة من أدوات ومعدات  طبقة(Inaden) "إینادن" .4

  .عن طریق األعمال الیدویة

  .وهم األرقاء المحررون یقومون بنفس مهام الطبقتین السابقتین" بزوس"أو " بالس" .5

                                                 
  :الموقع 18/04/2016 :البیان اإلماراتیة، یوم جریدة - 1

 www. Albayan.ae/servlet/satellite?c=articl&cid=11865815218., Retrieved on 05/03/2016 
 .سبق ذكره موقع 15/04/2008 یةاإلمارات ، جریدة البیانمجتمع الرجال الملثمین التوارڤ: ولد ببانا بشیر - 2
 .سبق ذكره مرجع: مضوي صدیق - 3
  :موقع على التوارڤ تعرف - 4

 www.touargonlin.net/indexph?pid=2&cadD=21, Retrieved on 07/04/2011 
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ى تتكون من أفارقة سود البشرة، مهمتهم خدمة باقي وهي طبقة العبید القدام"  (Iklan)إیكالن" .6

 .من خالل األعمال المنزلیة طبقات المجتمع

من ضعف تمثیلهم في  یشتكون ومن المالحظ أن التوارڤ الیوم في دولتي مالي والنیجر

ذووا بشرة داكنة ینحدرون من  أفارقة المؤسسات الحكومیة وقوات الجیش، فالبلدان یسیطر علیهما

جنوب الساحل بخالف التوارڤ ذووا بشرة بیضاء والتفرقة بینهم تتم على أساس عرقي إثني، منطقة 

في معظم مناطق الساحل االفریقي  باإلضافة إلى غیاب الوعي السیاسي وانتشار الجهل والمرض هذا

  .سواء التي یسیطر علیها التوارڤ أو غیرها

 :قياإلقتصادي في منطقة الساحل االفری التنظیم: ثالثا

 –اإلجتماعیة والموقع الجغرافي  للوضعیة بالنسبة لإلطار اإلقتصادي لسكان المنطقة فإن أما

 الظروف واضحًا على الحیاة اإلقتصادیة لهم، فقد شجعت أثراً  -آنفاً  اللذین بینهما المطلب األول

كان، ومثل الس الطبیعیة السائدة في المنطقة على انتشار الرعي كنشاط اقتصادي مهیمن لدى معظم

الدائم، األمر الذي یتطلب أن  هذه الوضعیة ال تشجع على الترقي والتمدن بل تشجع على التنقل

اإلبل واألبقار واألغنام ثم الخیول والحمیر  مثل تكون الثروة منقولة، وتتمثل أساسًا في الحیوانات

  (1) .بكمیات أقل

ألهمیة، فسكانها یتقنون فنیات الزراعة ا تمارس بالساحل االفریقي أنشطة اقتصادیة متفاوتة كما

الجفاف غیروا نمط حیاتهم إلى النشاط  تأثیر بشكل دقیق، وتتمركز في الواحات، وكلما تعاظم

  (2) .التجاري بدل النشاط الزراعي

كاستخراج الملح مثًال  الطبیعیة، باإلضافة إلى أنشطة اقتصادیة أخرى وفرتها الظروف هذا

واإلقلیمیة، فكل منطقة تنتج ما یتالءم مع ظروفها  التجارة بمستویاتها المحلیةوممارسة الصید البري و 

المستوى اإلقتصادي إلى تشجیع سكان المنطقة على  على الطبیعیة الخاصة، وأدى هذا التنوع

  (3) .التكامل عن طریق التبادل

قة، خاصة مع التجاریة في المنط التبادل ومع استخدام وسائل النقل الحدیثة ارتفعت معدالت

  .التوارڤ في التنقل عبر الحدود بین دول المنطقة -انتزعها أو -الحریة التي یتمتع بها 

                                                 
 ..36،42 ص سبق ذكره، ص مرجع: ولد الحسین الناني - 1

2  -  Maurice Delafosse : la relation du soudan a travers les âges, hesberis tmua rabete, 1924, 

pp, 153,174 
 .55.،43 سبق ذكره ، ص ص مرجع :ولد الحسین الناني  - 3
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أن فشلت الحكومات المتعاقبة في  بعد والفقر المدقع ویقول التوارڤ أنهم یعانون التهمیش

نظمة األ الرغم من الثروات الطبیعیة الهائلة التي تستخرجها على(1) تحسین أوضاعهم المعیشیة

  .والشركات األجنبیة من المنطقة الحاكمة

یرى بعض الباحثین أن قلة عدد السكان سواء في مجتمع أو امة یؤدي الى رفع في حین 

مستوى المعیشة الن ذلك یحدث توازنا في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة على مستوى الدخل الفردي 

كما أن الناحیة النظریة  ،...ا یمتلكون وما ینتجونوالجماعي القومي كما ینتج نصیبا أوفر لإلفراد مم

فاألسرة صغیرة الحجم تتمتع بمستوى معیشة أعلى من األسرة الكبیرة یحمي مستوى المعیشة الذي 

   .وصلت إلیه

مدى نفوذ سلطتها على الفرد الن قرارات تنظیم األسرة في المجتمع  هنا تبرز حركیة الجماعة 

   .قرارات الجماعة وطبیعة القیادة والعالقات االجتماعیة السائدة فیها التقلیدي عادة ما تعود الى

لقد عرف مجتمع التوارق التقلیدي عدة أنماط لتقیید عدد الموالید، ذلك أن رئیس القبیلة بإمكانه 

یاسر أفراد قبیلته بتحدید عدد الموالید ویكون اإلصر بزیادتها وذلك تبعا لتناقص أو تزاید الموارد 

ویرى البعض انه بإمكان  ،یة وتوقعاتهم للمستقبل خصوصا في الفترات التي تنذر بالقحطالطبیع

   .رئیس القبیلة أن یأمر بإیقاف اإلنجاب تماما

ویبدو أن هذه العملیة ضروریة في المناطق التي یقطنها التوارق وذلك نظرا لطابعها المناخي 

وٕانتاجها الذي ال یكاد یكفي سكانها إلشباع الصحراوي الذي یتمیز بقسوة وضآلة التهاطل المطري، 

حاجاتهم من الغذاء وعلى هذا األساس توصل التوارق في أطار التوازن االیكولوجي الى إیجاد العدد 

   )2(ةء لهم أي أنهم عرفوا تنظیم األسر األمثل من السكان الذین یمكن توفیر الغذا

  : ساحل االفریقيلمنطقة ال التاریخي والسیاسي التطور: المطلب الثالث

عدة مبادئ تعتبر غیر متوافقة مع یظم التنظیم االجتماعي والسیاسي التقلیدي الترقي 

مسألة البنیة السیاسیة للتوارق خالل الفترة  عدم تناول هذا ما یفسر، النظریات األنثروبولوجیة الحالیة

  .من طرف العلماء الغربییناالستعماریة 

البربریة  للحضارة" ات التوارق البدویة أو شبه البدویة تجسیدمجموعا اعتبرتمنذ البدایة، ف

ذبح ى لع، 1881تجرؤ، في عام حیث الفرنسیة في بالدهم  بالخصوص معاداة التوغالتو ". العنیفة

  .Paul Flatters فالترس االستكشاف الفرنسیة بقیادة بول مهمة

على أنهم خلیط من القبائل العدوانیة ونتیجة لذلك، فإن جمیع الكتابات االستعماریة تقدم التوارق 

والمشاكسة، وهم یشنون دائما الحروب مع اآلخر، وعلى استعداد للتنفیس عن میوالتهم الغریزیة، في 

                                                 
 مرجع سبق ذكره ، هي جذورهم و ما هي مشكلتهم هم التوارڤ ما من -  1
 .2007والیة تمنغست  –الثقافة  – والیة تمنراست عمق و ثراء: یة تمنراستمدیریة الثقافة لوال - 2



 

264 
 

  الفصل الثالث حتديات بناء السلم يف منطقة الساحل اإلفريقي

السرقة وٕاضعاف األضعف منهم واالستیالء ونهب ممتلكاتهم، حیث تم تطبیق نظریات الفوضى 

على حالة التوارق من قبل الباحثین  البربریة والطابع المستبد غیر المنضبط للشعوب البدویة

   (1).الغربیین

على سبیل Captain Benhazera ضمن هذا المنظور، یشرح القائد العسكري الفرنسي بنهازیرا 

كتابة تاریخ " كیف أن  1908المنشور في عام  Kel Ahaggarار قل آهالمثال في كتابه عن ك

ضد بعضهم البعض وضد الجیران من  ستمرةالتوارق ستكون مثل سرد روایة عن قصص الغارات الم

   (2)"القبائل األخرى

الذي میز تمییًزا واضًحا بین النبالء، ورجال  - ناحیة أخرى، فإن التسلسل الهرمي االجتماعي للتوارق 

، )والذین مهمتهم الرعي" التابعین"غالبًا ما یطلق علیهم المراقبون الفرنسیون (الدین، واالیمغاد 

وهكذا، تم اعتبار  .غالبًا ما یكون مشابها لنماذج الطبقات اإلقطاعیة في أوربا - بید والحرفیین والع

  .التوارق أیضًا كمجتمع عتیق متجذر في الماضي

النظرة األكادیمیة والسیاسیة في الصحافة أو في المجالت العلمیة المختلفة، لم تكن  بعد االستقالل،

التي تتعامل مع حركات التمرد وظهور  - القرن العشرین  التوارق في تسعینات بوضع المرتبطة الغربیة

فالغربیون  .(3)هممختلفة تماًما عن التمثیل االستعماري لعالم -القوات المسلحة في مالي والنیجر 

األعمال  وأنوعجزهم عن التكیف مع العالم الحدیث،  ة التوارقعزل نتیجةأن الثورة نشأت  یعتبرون

 الغربیون یفسر كما، الوسطى في المنطقة العصور أوضاعحاولة إلدامة مالقتالیة التي یقومون هي 

التوارق لهم في رد فعل عنیف ضد استعباد "ضد التوارق بأنه  من طرف السود القمع الذي شن

" اإلقلیم"أو " الثورة"أو " األمة"أن التوارق لم یكتشفوا إال مؤخًرا مفاهیم  ونوأخیًرا، یتصور ، "الماضي

 الدول الحدیثة من قبل التوارق الذین تلقوا تعلیًما غربًیا والذین ُیعتقد أنهم كانوا أصًال نمط  المستعارة من

  .(4)للتحریض الحالي مصدرا

                                                 
1  - Hélène Claudot-Hawad, Neither Segmentary, nor Centralized: the Sociopolitical Organisation 

of a Nomadic Society (Tuaregs) beyond Categories, In Mitteilungen des SFB 586 „Differenz und 

Integration“, N° 6, Halle, 2004, 57-691 
2  - Idem. 
3 - Claudot-Hawad, H.: ‘Eperonner le monde’. Nomadisme, cosmos et politique chez les 

Touaregs, Edisud, Aix-en-Provence 2000a 
4 - Claudot-Hawad, H. and Hawad, M. (eds.): Touaregs: Voix solitaires sous l’horizon 

confisqué.Paris: Ethnies, 1996. 
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لم یكن للتوارڤ : التنظیم السیاسي التقلیدي للتوارق في منطقة الساحل االفریقي: أوال

ا كغیرها من الدول، إذا ما على مدى التاریخ نظام سیاسي ولم تقم لهم أیة دولة متعارف علیه

التي قامت من  القرن  العاشر إلى الخامس عشر المیالدي، ) الملثمین(استثنینا دولة المرابطین 

وكان التوارڤ یمثلون جزءا كبیرا من جنودها وكل قیاداتها السیاسیة والعسكریة، حیث التحم معهم 

  )1(.وعربیة أغلب سكان الساحل االفریقي التي تتكون من قبائل توار�یة

كما أن التوارڤ في صحرائهم جعلوا ألنفسهم نظاما سیاسیا تعارفوا وحافظوا علیه واحترموه فیما 

بینهم على مدى التاریخ، وٕاذا ما حاول أحد المساس بهذا النظام والتنظیم بالخروج عنه أرجعوه إلیه 

  )2(.ولو بالقوة في حروب محلیة تقوم وتخمد بین الفینة واألخرى

  :)3(دم الطوارق العدید من السجالت للتعبیر عن عالقاتهم السیاسیة وهيویستخ

حیث أن حظوظ  .یعتمد على مفاهیم القرابة واالنساب لتحدید العالقة بین الوحدات المختلفة: القرابة

أطفال "مفضلین على " أطفال األخت"من ناحیة أخرى،  ".أبناء شقیقتین"متساویة لما یكونان " خلیفتین"

في حین یتم استبعاد أطفال األخ من هذه  أي أنهم المالكین الشرعیین للسلطة واأللقاب والتملك، "األخ

  .الحقوق والممتلكات

وتوجد بین التوارق، بعض الطرق المجازیة المثیرة لإلعجاب للتعبیر عن العالقات السیاسیة 

  .واالجتماعیة

جسم في صورة مصغرة، یتم بناؤه وفًقا یمكن اعتبار المجتمع مجازًا كجسم، كل جزء من ال: الجسم

  .لنفس البنیة مثل الهیكل األكبر

، وهو tawsit، یتم وضعها داخل التوسیت "الخیمة"، وتعنيaghiwenأقیوان : أصغر وحدة اجتماعیة

 ettebelتجد هذه الوحدة مكانها داخل كونفدرالیة من القبائل تسمى الطبل  ".القبیلة"مصطلح یعني 

، وهو اتحاد كونفیدرالي، ومجموع االتحادات tégéhéتیغیه  في ین هذه الوحدةأخیرا، یتم تضم

  .إماجاجین، وهو مجتمع الطوارق ككل" الوركین"الكونفدرالیة یسمى 

 )4(قبلیة كبیرة یمكن توزیعها إلى سبع كونفدرالیات التوارڤ في الساحل االفریقي عبارة عن ومجتمع

المتخصص في شؤون التوارڤ  الفرنسي Edmond bernus"إدموند برنو"مجموعات رئیسیة حسب 

                                                 
 47، ص1999مؤسسة ذي قار، ب م ن،  ،)2ط(التوارڤ عرب الساحل االفریقي: محمد سعید القشاط -  1
 47.المرجع نفسه ،ص -  2

3   - Hélène Claudot-Hawad, Neither Segmentary, nor Centralized: the Sociopolitical Organisation 

of a Nomadic Society (Tuaregs) beyond Categories, In Mitteilungen des SFB 586 „Differenz und 

Integration“, N° 6, Halle, 2004, 57-691 

 
  كل أوي. إولمیدان. كل آهقار. كل آیر. كل قرس. كل آضاغ. كل آجر: سلطنات التوارق - 4
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  تمتد من غدامس ومرزق . غرب لیبیا وشرق الجزائرسلطنة قبائل الطوارق التي تقطن ) كذلك كل آزجر(َكْل آَجر

 .في لیبیا إلى جانب إلیزي في الجنوب الشرقي الجزائري، وتتخذ من مدینة غات مركزا لها، ولغة السلطنة تماهق

 .إمقرغسن -كل أولي  - إمنان - إلمطین -إیفوغاس -إمنغساتن–أوراغن : أهم قبائل السلطنة

  وهي سلطنة قبائل الطوارق التي تسكن في جبال " )إیفوغاس"، وأقل شیوعًا بـ "ْل آْدَراركَ "وكذلك یعرفون بـ (َكْل آَضاغ ،

تعني " آضاغ"و) أهل أو أصحاب(تعني " كل"أدرار إیفوغاس في مالي، وجاءت تسمیتهم من اللغة التماشقیة حیُث 

ل آضاغ، بینما بعض من كل في العصر الحدیث ال یتواجد جمیع الطوارق في جبال أدرار إیفوغاس من ك). الجبل(

آضاغ ینتشرون في شمال النیجر وجنوب الجزائر مع سكان جبال آیر وطاسیلي ناجر وسكان جبال الهقار، َوأغلب كل 

 .آضاغ ینتمون لقبائل نبیلة ومحاربة

كل  - ) ینیةمجموعة طوائف د(كل إسوك  -كل تاغلیت   -)الشمال(كل أفال  :القبائل النبیلة من كل آضاغ في إیفوغاس تضم

 .إیرییاكین - إیفیرجومیسین  –أوزین 

 لكن هذه القبائل في الماضي عاشت في جبال . َكْل ِقِرس سلطنة قبائل الطوارق، التي عاشت غالبا وسط جنوب النیجر

هذه . كرعاة، كل قرس كانت لدیهم دورة ارتحال موسمیة للماشیة بحثا عن الكأل. آیر قبل القرن السابع عشر المیالدي

 .لدورة تأخذهم بعیدا إلى مجتمعات أكثر استقرارا في زیندر ومنطقة طاوةا

 .)إیغویلن(وعدد كبیر من الموالي والعبید الذین یسمون  -إتیسان -كل أمنیر - إغاون  –كل إغالل : أهم قبائل السلطنة

  تأسیس . الیوم النیجرَكْل آَیر سلطنة الطوارق شبه الرحل، التي تحكم منطقة تمثل مركز جبال آیر في ما یسمى

 .السلطنة كان تقریبا في القرن الحادي عشر

كل  -إمزوراك-أخیرخیرن -كل إفداي -كل أغاروس -إهقارن -إیفوغاس -كل تّدلي -إیكزكزن -كل أواي: أهم قبائل السلطنة

 .إقدالن - إفرتین -فروان

 یعتقد أن السلطنة . الجزائر، ومركزها تمنغست َكْل آَهقَّار سلطنة قبائل الطوارق التي تسكن جبال آهقار في: كل آهقار

السلطنة بادت إلى حد كبیر منذ . م 1750أسست من قبل الملكة تین هنان، مع التأسیس الرسمي المؤرخ حوالي عام 

 .لغة السلطنة تاهقارت لهجة من لهجات تماهق. م، عندما أنهتها الحكومة الجزائریة 1977عام 

 إولمیدان  -تاغت ملت -كل أغري - تیطوق  -كل أغال: أهم قبائل السلطنة

  ِإِولِّمیدذان واحدة من أكبر سبع سلطنات طارقیة، مجتمع السلطنة تاریخیا بدوي مختلط بمجموعات عرقیة أخرى، سلطنة

. إولمیدان تحتل منطقة واسعة تمتد من شرق وشمال وسط مالي، حتى وادي أزواغ، باإلضافة إلى جنوب غربي النیجر

بعد االستعمار ). الشرق(، وكل دینیك )الغرب(كل أترام : التاسع عشر انقسمت السلطنة إلى قسمین، همامنذ القرن 

. الفرنسي وحقبة االستقالل، أصبح إولمیدان ینتشرون عبر حدود كل من مالي والنیجر، باإلضافة إلى بوركینا فاسو

قبائل السلطنة تتحدث لهجات طارقیة أخرى،  یتحدث إولمیدان تاولمیت لهجة من لهجات تماجق، بالرغم من أن بعض

 .باإلضافة إلى لغات السونغاي، ولهجات عربیة

  :یعود تقسیم إولمیدان إلى كل أترام وكل دینیك على األقل إلى القرن التاسع عشر، وربما قبل ذلك بقرن

 .تقع على منحنى نهر النیجر ومركزها منكا: كل أترام

  .ة إلى كل أترام، ومركزها طاوةتقع إلى الشرق بالنسب: كل دینیك

 سلطنة الطوارق التي كانت قوة مهیمنة في منطقة آیر شمال وسط النیجر منذ القرن الثامن عشر وحتى : َكْل َأَواي

 .مجيء االستعمار الفرنسي في أوائل القرن العشرین

عام . نت لهم هیمنة على قبائل أخرىكان كل أواي، مثل العدید من السلطنات الطارقیة، مجموعة فرعیة لسلطنات أخرى، وكا

م انتقل كل أواي من الجزائر واتجهوا جنوبا، حیث دمروا بلدة أسودي، ونهبوا أغادیس، وسیطروا على سلطنة أغادیس،  1740

عبر المستكشف األلماني هاینریش . وشتتوا كل آیر نحو الجنوب والغرب؛ فصار كل آیر تحت السیادة المباشرة لسلطان كل أواي

" كل إتیسن"م، وذكر أنه مؤخرا فقط تمكن كل أواي من دفع كل قرس و 1850ارت وادي أضاروس مع قافلة تابعة لكل أواي عام ب
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 كل آییر ،"kel-taytouk"كل تایتوك  ،"kel-ajjer"كل أجیر  ،"kel- ahaggar" أهاقار وهي كل

"kel-air"، كل أدرار "kel–adrar"، كل إیولمادن "kel-iwellmmeden"،  كل أجراس”kel – 

gerass"، الصحراء، والقبائل األربعة األخرى  شمالي منالقبائل الثالثة األولى تعیش في الجزء ال

 كلمة ، وتعني(1) وتربط جمیع القبائل عالقات وطیدة بالجزائر تعیش في جنوب الساحل االفریقي

  "فالن آل"أو" فالن بنو" لغتهم في "كل"

ر وهذا التقسیم نفسه الذي وضعته وزارة الثقافة الجزائریة في منشوراتها التعریفیة بالمنطقة في إطا

  (2) :، إذ قسمتهم إلى2007تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة المنظمة سنة 

  ):5انظر الخریطة رقم(وینقسمون إلى : توارڤ الشمال أو الصحراء

  .كل أهقار، یوجدون بتمنراست بالجزائر .1

كل آزجر بالطاسیلي ناجر، یوجد جزء منهم بمدینة جانت بالجزائر، وجزء بمدینة غات  .2

 .بلیبیا

  : وارڤ الجنوب أو الساحلت

  كل أییر، یوجدون بالنیجر .3

 .كل قرس، یوجدون بالنیجر .4

 .أولمدن، أو أدغاغ باألدغاغ إفوغاس بشمال جمهوریة مالي .5

 .بمنعطف مجرى واد النیجر جنوب جمهوریة مالي  la boucleتوارڤ  .6

                                                                                                                                                    

م، وجدوا سلطنة كل أواي حلیفة لسلطنة كل آیر،  1890عندما ظهرت القوات الفرنسیة عام . نحو الجنوب والغرب خارج الوادي

 .آیر حتى زیندر جنوبا ولكنها بقیت القوة المهیمنة على جبال

 
1  - Edmond bernus et autre, les touaregs, musé national des arts a’ Afrique et a’océanie1996 

paris, p162 
 2007، عمق وثراءدار الثقافة لوالیة تمنراست، مطبوعة بمناسبة األسبوع الثقافي لوالیة تمنراست بالجزائر العاصمة،  -  2
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فریقيتبین التوزیع الجغرافي لقیائل التوارق في منطقة الساحل اال: )5(الخریطة رقم

  
Patricio Asfura-Heim،The Tuareg: A Nation Without Borders?، A CNA Strategic 

Studies Conference Report، may 2013، p 04  

al.pdfFin-004799-U-2013-https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DCP 

 

إن أهم ما یمیز المجتمع التوار�ي عن باقي المجتمعات المغاربیة هو تنظیمها السیاسي، إذ 

كسلطة تنفیذیة یساعده ) حاكم أسمى( Aménoukalیتمیز بوجود سلطة مركزیة یشغلها أمنوكال 

رؤساء  مجلس الشیوخ القبلي واألعیان كهیئة استشاریة في اتخاذ القرارات والمتكون في الغالب من

القبائل المنضویة تحت لواء الكونفدرالیة، وینتج عن ذلك تكامل وظیفي بین الفاعلین السیاسیین في 

  . المجتمع

  :ویتكون نظام الحكم في الكونفدرالیات التوار�یة  من الهیاكل التالیة

 .رئیس الكونفدرالیة Aménoukal منصب األمنوكال  .1

 .منصب إمغار، وهو شیخ القبیلة .2
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 . یوخ واألعیانمجلس الش .3

هذا التنظیم السیاسي مازال معتمدا إلى یومنا هذا، وٕان كان قد واجه ویواجه الكثیر من 

التحدیات الخارجیة المتمثلة في االستعمار الفرنسي ومن بعده الدول الوطنیة التي قامت على 

  .أنقاضه

   Aménoukal :(1) أمنوكال : أ

  :ویقصد به

یعني البلد أو األرض، " اكال"و" سید"التي تعني " مسیس"أمنوكال نتاج كلمتین : لغویا - 

بمعنى سید البلد أو سید األرض وأدت الضرورة اللغویة إلى " اكال - ن–مسیس "وتركیبهما یكون 

وهناك من یرى أیضا أن هده الكلمة . لتصبح مفردة مستقلة" أمنوكال"تطور الكلمة وتحولها إلى 

والتي تطلق في األصل على رئیس " زعیم"أو " رئیس"یعني  الذي" أمغار"ناتجة عن تركیب كلمتي 

ثم حذف النصف الثاني في " رئیس البلد"أو  اكال - ن–واالقتران یؤدي إلى أمغار " اكال"القبیلة 

لتسهیل ارتباط الكلمتین " و"إلى " أ"الكلمة األولى، وتحول الحرف األول من الكلمة الثانیة من 

  "وكال- ن-أم"لتتحول في النهایة إلى " ن"یة الذي یتم بأداة الوصل والملك

  : هناك عدة تفسیرات لهده الكلمة، ومن بین ما یطلق علیها: اصطالحا - 

رئیس الكونفدرالیة الذي یورث عن طریق الخط األمومي للقبیلة الحاكمة التي یرمز إلیها عن   - 

  ."االجتماع"الكبیر الذي یدق لنداء " الطبل"طریق 

مكانة الفرد وتبجیله المعنوي والقوة والرفاهیة والكفاءة والذكاء والثقافة یطلق للداللة على   - 

  ...والحنكة السیاسیة،

  .الملك، السلطان، اإلمبراطور، أو أي زعیم مستقل: یطلق على الزعماء األجانب  - 

  . على بعض أفراد القبیلة الحاكمة أو التي حكمت" أمنوكالن"یطلق بصیغة الجمع   - 

المنوكال من بین الوارثین الذكور ضمن القبیلة األقوى المعترف لها بحق ویختار أو ینتخب ا

الحكم، وینتخب من طرف كل القبائل األخرى وشیوخ العائالت واألعیان ومن بین عدة مترشحین 

ورثة حق الحكم على الخط األمومي، إذ یكون أبناء أخوات االمنوكال السابق من الذكور هم 

  .  بالمرشحون لتولي هذا المنص

ویتم االختیار وفق معاییر ومیزات خاصة البد من توفرها، تختبر فیها شخصیة المترشح 

  .ثقافیة وجسمانیة - سیاسیة وأخالقیة: وسیرته على ثالثة أبعاد

                                                 
، رسالة التوارڤ بین السلطة التقلیدیة واإلدارة الفرنسیة في بدایة القرن العشرین دراسة سوسیو تاریخیة: مرموري حسن -  1

   82 – 78ص ص 2002ماجستیر في علم االجتماع، جامعة الجزائر، 
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وهي األهم، إذ البد أن تكون له حنكة سیاسیة وشعبیة ومساندة وتزكیة القبائل : السیاسیة - 

السیاسیة للكونفدرالیة بصفة جیدة كما یشترط أیضا  األخرى، وأن یكون مطلعا على الشؤون

  .إثبات البراعة في التفاوض

كحسن السیرة والشجاعة والبسالة والحكمة والصبر والكرم واالحترام والثقافة : الثقافیة- األخالقیة - 

 .وأدب الحدیث

دون  وتعني القوة وسالمة األعضاء، وأن یكون ناضجا، وغالبا ما یشترط أن یكون: الجسمانیة - 

 .سن الثالثین

  .والبد من ثقة متبادلة وروابط متینة بین األمنوكال وشعبه

  :أما عن الصالحیات التي یتمتع بها فهي

  :الصالحیات السیاسیة -1

  .تمثیل الكونفدرالیة في كل عالقاتها الخارجیة، وهو الناطق الرسمي باسمها - 

 .األمر بدق الطنبور إلعالن موعد المیعاد - 

 .ساء واألعیاناستدعاء مجلس الرؤ  - 

إعالن الحرب الجماعیة أو الهدنة بموافقة أعضاء المجلس والدفاع ومساندتهم في حالة أي  - 

 .تهدید للتماسك المعنوي لجماعته وشرفها

 .قیادة رجاله في المعارك وتوزیع غنیمة الحرب - 

 .تلقي والء العصبیات الجدیدة أو المنظمة - 

 .تحدید مصیر األسرى - 

  :الصالحیات اإلقتصادیة -2

  .غلق مناطق الرعي وفتحها وتنظیم استغالل الخشب - 

 .السماح بمرور القوافل التجاریة األجنبیة - 

 :تلقي الرسوم العامة التالیة - 

  ضریبة سنویة رمزیة إلثبات الوالء على رؤوس الماشیة والسلع الناتجة عن تجارة القوافل

یة والسیاسیة وتسمى التي تدفع من طرف أعضاء الحلف الذین تربطهم به العالقات اإلقتصاد

 Twise "تویسي"

  جبایة على المزارع الواقعة في اإلقلیم 

  العادة"حقوق المرور على القوافل التي تعبر اإلقلیم و تسمى". 

  هدایا الماشیة التي تشكل احتیاطیا عمومیا له الحق في االنتفاع بها، كما یمكنه أن یساعد

 .بها الفقراء

 من األجانب أو أي شخص یلتمس العفو لسبب أو آلخر هدایا عدیدة نقدیة وعینیة سواء. 
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  :الصالحیات القضائیة واإلجتماعیة -3

  .تسویة النزاعات على جمیع المستویات - 

 .إصدار األمان لمن هو مهدد من طرف جهة ما - 

 .الصدقة على الفقراء والمحتاجین - 

 .إعارة إناث الماشیة الحبلى للفقراء - 

 .حمایة الفقراء - 

ال هو رمز األمن والمرجع الذي یسمح بالسیر الحسن للحیاة الجماعیة كما نالحظ أن األمنوك

سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو حتى معنویة وأخالقیة، ویعتبر زعیما سیاسیا 

  .وقائدا عسكریا في الوقت نفسه، ویقوم بوظیفته هذه بمساعدة نظرائه من مجلس الشیوخ واألعیان

  )1():أمغار(شیخ القبیلة : ب

إلى جانب األمنوكال یوجد شیخ على رأس كل قبیلة، یتولى اإلشراف على شؤون قبیلته 

ویمثلها في االجتماعات العامة، ویحمي مصالحها ویجمع منها حصتها من االموال المطلوبة 

لخزانة الكونفدرالیة، أو لتمویل الحرب، ویقود رجال قبیلته في حالة الحرب، ولما مزق االستعمار 

رنسي الكونفدرالیات، ومن بعده الدول الوطنیة التي خلفته في المنطقة، ارتفعت مكانة شیوخ الف

  .القبائل إلى مستوى األمنوكال

  )2():المجلس العام(مجلس الشیوخ واألعیان: ج

األمنوكال لیس حاكما مطلقا، بل تشاركه في السلطة هیئة استشاریة تستمد أهمیتها من من قوة 

أو الشیوخ رؤساء القبائل، فاألمغار أو الشیخ رئیس القبیلة یتوسط بین قبیلته " أمغارن"شخصیات 

یوصل أوامر هذا األخیر ویسهر على تنفیذها ویأخذ حصة قبیلته من الغنیمة أو . وأمنوكال

  .الضرائب سواء كانت له أو علیه

ى التي تخص ومهما كان نفوذ أمغار فإنه یشارك في انتخاب أمنوكال ومناقشة القرارات الكبر 

  .أمنوكال، أمغارن، ومجموعة من األعیان والمرافقین: الكونفدرالیة في المجلس الذي یجمع

  :ویجتمع المجلس في حالتین

  .بدعوة من أمنوكال الذي یرأسه - 

في حالة شغور منصب أمنوكال بسبب الوفاة أو حدوث مانع ما أو لعزله وانتخاب أمنوكال  - 

 .جدید حسب القاعدة

  :س القضایا المهمة والطارئة في السیاسة واالقتصاد والشؤون اإلجتماعیة الداخلیةویناقش المجل

                                                 
 61مرجع سبق ذكره، ص  :محمد سعید القشاط -  1
  83 – 82مرجع سبق ذكره، ص ص : مرموري حسن -  2
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التشاور حول مستجدات الوضع واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها كإعالن : القضایا السیاسیة - 

الحرب أو إقرار السلم واألمان، واالتفاق على المعاهدات وتفویض أمنوكال لتمثیل الكونفدرالیة 

  .خارجي" دمیعا"في  

تتمثل في مناقشة أمور الجبایة وتحصیلها وتقسیمها من نشاط القوافل : القضایا اإلقتصادیة - 

وحقوق النقل والمرور والحمایة، باإلضافة لتحدید مناطق الرعي والترحال وتنظیم أوقات غلقها 

 .وفتحها كي تشتغل بشكل أحسن

في النزاعات والشكاوى الواردة على یتعین على المجلس أیضا أن یفصل : القضایا اإلجتماعیة - 

جمیع المستویات بین األفراد أو القبائل داخل الكونفدرالیة، إلى جانب االهتمام بالفقراء واألرامل 

 . والمحتاجین وتعیین وكالء علیهم لمساعدتهم

 : لمنطقة الساحل االفریقي السیاسي التطور: ثانیا

ما  مرحلة :مراحل أساسیة ثالث قسمها إلىالمنطقة تغیرات كثیرة عبر الزمن سوف ن عرفت

 .مرحلة االستقالل الفرنسي، قبل االستعمار الفرنسي، مرحلة االستعمار

 :الفرنسي ما قبل االستعمار مرحلة: أ

الطبیعیة مما جعل التوارڤ  بالثروات هذه المرحلة باالستقرار النسبي وغنى المنطقة امتازت

في العنصر السابق الخاص بالتنظیم اإلجتماعي  أبرزناه هو مایكونون مجتمعا متمیزا في المنطقة، و 

 .واإلقتصادي والسیاسي في المنطقة

في التأثیر على الحیاة اإلجتماعیة  مهما أن حیاتهم تمتاز بالبساطة إال أنهم لعبوا دوراً  فرغم

العالم مدارس یحج إلیها الطلبة من كل بقاع  أسسوا لبالد ما كان یسمى بالسودان الكبیر، فقد

 یوحي أن للتوارڤ تاریخا مجیدا أبدعوا في الكثیر من مما (1)ءأجالاإلسالمي وأنجبت علماء 

المواشي كنشاط  تربیة ولم یكونوا أبدًا سكانًا منطوین على أنفسهم، فباإلضافة إلى امتهانهم المجاالت

 "غانة" فریقي ومملكةاإل الشمال اقتصادي أساسي اهتموا بالنشاط التجاري، إذ كانوا حلقة وصل بین

والملح الذي كان من السلع الثمینة،  الذهب وسائر بالد السودان جنوب الصحراء، واشتهروا بقوافل

وبالمقابل كانوا یجلبون المنسوجات والتمر والزبیب من الشمال، كما كانوا حراسًا للقوافل یرشدونها 

جانب مكانتها العلمیة مكانة  إلى  "تمبكتو" تتیه في الصحراء، فمنحوا لمدینة  ال للطرق المعبدة حتى

 .تجاریة متمیزة

التقسیم الطبقي الذي رأیناه  خالل الحیاة السیاسیة عند التوارڤ خالل هذه الفترة فمن أما

كان سائدًا في المجتمعات اإلفریقیة من نظام  عما سابقًا یتبین أن السلطة السیاسیة ال تختلف كثیراً 

  .إحكامقبلي في قالب عرفي نسج ب

                                                 
 .12 المغرب، العدد  ، جریدة أمزداي،والدول المغا ربیة أیة عالقة التوارڤ: كتيالتامبا - 1
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 وهكذا انقسمت جل منطقة الساحل االفریقي إلى عدد من الممالك یتسع مجالها من مملكة 

غانا  مملكة بحسب قوتها وقدرتها على احتكار شبكة الطرق ونذكر من بین هذه الممالك ألخرى

إلى أن أخضعها  الحال ومملكة مالي التي سحقتها الجیوش المرابطیة وبقیت المنطقة على هذا

  (1).تعمار الفرنسي لسیطرتهاالس

لم یستطع المغامرون والمبشرون الفرنسیون المدعومون من  :الفرنسي االستعمار مرحلة: ب

الجیش االستعماري اكتشاف أسرار الساحل االفریقي، ولقد تأخرت عملیة التوغل حوالي نصف قرن، 

ستعماریة الفرنسیة بإفریقیا وفي ذلك الوقت بقیت صحراء التوارڤ بمثابة بقع بیضاء في الخرائط اال

وسكانها في " أسطورة الصحراء"هذه الوضعیة زادت في تكوین صورة . الغربیة والصحراء الوسطى

خیال األوربیین وزیادة تحریضهم الكتشافها، وهو االتجاه الذي طغى الحقا خاصة عند الضباط 

الساحل االفریقي  ن عادات سكانیغیر االستعمار الفرنسي كثیرًا م السامین للجیش االستعماري، ولم

عامًا من القرن  ستین وحیاتهم اإلجتماعیة، حیث لم یستطع إخضاعهم لسیطرته الكاملة طوال

إلى أن أولى الحمالت العسكریة  الدراسات إذ قاوموا االستعمار الفرنسي ببسالة، وتشیر (2) العشرین

 و" أزواد"لبدایة حكمًا ذاتیًا إلقلیموقد منحت فرنسا في ا ،1890الفرنسیة في الصحراء كانت سنة

االستیالء على المنطقة كلها،  لتسهیل أن ذلك في الحقیقة لم یكن سوى خطة استعماریة إالَّ " أییر"

تسیطر  كانت إالَّ أنه ال ینبغي أن یفهم من هذا الكالم أن فرنسا ،1932وبالفعل أخضعتها كلها سنة

وهذا ألن  الحضري، قبضتها لم تكن تتجاوز المدارعلى الصحراء كما حكمت غیرها من الدول، ف

 : ومن بین الثورات نجد (3)"تشومار" الصحراء كانت معقال للثوار

 إذ ،1894الذي قاد المقاومة سنة" علي أنكونا محمد الشیخ") األمنوكال ( مقاومة 

واحدة، إّال أن سیاسة فرق  أیة أحصى له الفرنسیون حوالي سبعة معارك لم ینهزم في

على االستسالم بعدما حاصروه  أرغمته سد التي اتبعتها فرنسا وزرع الفتن داخل القبائلت

إلى مدینة تمبكتو المالیة، فلبوا طلبه إالَّ أنه  اقتیاده في مدینة تمنراست، فاشترط علیهم

 .الرصاص علیه أطلقوا بمجرد وصوله إلى مشارفها

 1894تكوبا"فرنسا في معركة واجه  الذي "فندكمو"األمنوكال شبوك قائد  مقاومة. 

 مالي  شمال "هناكا "منطقة في" أترام كل") أولدمن  (األمنوكال فهرون قائد مقاومة

 (424).قتل في نفس السنة ،1916سنة" ادرامبوكار"حالیًا، ومن أشهر معاركه معركة 

                                                 
  2007 أكتوبر 01 ، 1791 العدد ، مجلة إلكترونیة، الحوار المتمدن،أمازیغ الساحل االفریقي التوارڤ : محمد أشلحي -  1

2   - Awki : point de vue d’un touareg écartelé, tafssot , tizi ouzo, Algérie, 1983. 
3   - kidoulaye ,carentin : comprendre la rébellion touareg, sur les accords passé, 

www.temoust.org/spip.php?article3418. Retrieved on 02/03/2016 
4   - Edmond bernus: être touareg au mali, p26. 
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 وعندما تم القبض  سنة 15 المقاومة ألزید من قاد" عال البشیر"األمنوكال  مقاومة

 .ه تم إعدامه شنقاً علی

محاصرة الثورة  أجلومن  لذلك ففرنسا لم تستطع السیطرة على منطقة الساحل االفریقي، إذن

بالمنطقة حتى ولو استقلت دولها نظرًا  لالحتفاظ الجزائریة التي كانت في أشدها وتحیید التوارڤ 

ارڤ حكمًا شبه ذاتي عمدت إلى محاولة إعطاء التو  الطبیعیة لغنى الساحل االفریقي بالثروات

أن هذه المحاولة فشلت  إالَّ  23/1956 (1)والمعروف بقانون 1956 جوان23 فأصدرت قانونا في

المشتركة  المنظمة"الثورة، بعد ذلك عمدت إلى خطة أخرى وهي تأسیس جانب ألن التوارڤ وقفوا إلى

لهم  عرقیة إقامة دولةخدعة إلغراء التوارڤ  لالنسیاق وراء فكرة  في (2)،"الصحراویة للمناطق

، إذ أسست هذه المنظمة بموجب القانون (3)باعتبارهم بیضا یعانون من التمییز العرقي للسود

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ونشر  1957) جانفي 10 یوم الصادر 27-7-57 رقم(الفرنسي

  .1957جانفي12 الفرنسیة یوم

المعیشة لسكان  مستویات ذ لتحسینوكان الهدف المعلن منها هو تشجیع أي تدبیر یتخ

لكن الهدف الحقیقي هو محاولة إقامة  (4) الساحل االفریقي وضمان تنمیتها اإلقتصادیة واإلجتماعیة

التمییز اإلثني من خالل وضع نظام للسلطات المحلیة التي تتبع قوانین  طریق بنیة سیاسیة، عن

للمشروع  الالزمة سیاسات الهیمنة والسیطرةمنها دعم وتأسیس  الغرض (5) مختلفة قبلیة عرفیة أو

التي تستغل  كمبرر أو  االستعماري الفرنسي في المنطقة، عن طریق غرس األفكار ودعم العرقیة

 .كوسیلة للتدخل في المنطقة

 هو ظهور جمهوریة السودان عام األول: لسببین وكان مصیر هذه المنظمة الفشل وذلك 

رفض هذا المشروع بشدة، واعتبره یشكل  الذي "كایتا مدیبو"اسة برئ 1959 واتحاد مالي عام 1958

                                                 
1   - Modibo keita: la résolution du conflit touareg au mali et au Niger, groupe de recherche 

sur les interventions de paix dan les conflits intra-étatiques, GPRPCI, Canada Juillet 2006. 
2   - Maiga Mohamed, tiessa farma: le mali de la sécheresse à la rébellion nomade chronique 

et analyse d’un double phénomène, centre développement en Afrique sahélienne, l’harmattan, 

paris, 1997, p 216 
3   - ibiem, p 220. 
4   - Modibo keita :ibien ,p07. 

أحمد  صفاء : ، ترجمةالعولمة عصر قیا فيفهم لألشكال الجدیدة من حكم الدولة في إفری نحو: نیوكوسموس مایكل -  5

 ص ص 2003 برنامج الدراسات المصریة اإلفریقیة، ینایر، ، 03السیاسیة، العدد صالح، مختارات المجلة اإلفریقیة للعلوم

55،56. 
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المبادرة  األراضي الوطنیة، والثاني هو أن أغلب زعماء القبائل الذین كانت هذه سالمة اعتداًء على

   (1) .رفضوها سواًء في الجزائر أو مالي أو النیجر موجهة لهم

أشكالها، العسكریة والثقافیة والسیاسیة  لفقد رفض أبناء المنطقة الهیمنة االستعماریة بك إذن

بها التوارڤ وعالقتهم باألنظمة المتعاقبة في مالي والنیجر  یوجد والدینیة، ومنذ استقالل الدول التي

أدى إلى عدم حدوث االستقرار األمني في الساحل االفریقي، والذي أثر  الذي غیر ودیة، الشيء

 .القومي الجزائري األمن مباشرة على

نفسها  االستقالل وجدت القبائل المتمركزة في الساحل االفریقي عشیة :االستقالل مرحلة :ج

وبعدما اتفق  ،)بوركینافاسو الجزائر، لیبیا، النیجر، مالي، (سیادة هي ذات مشتتة بین خمس دول

ذي االستعماریة متجاهلین بذلك الخلل اإلجتماعي ال التقسیمات رؤساء هذه الدول على ضرورة احترام

التوارڤ أكثر، خاصة فیما یتعلق بأهم مكون لثقافتهم وهو الترحال، إذ أصبحت  وضع نتج، تعقد

  .قوانین الدول في التنقل علیهم تطبق

مع مطالبة الدول بإعطائهم قدرا  الحالي وبالتالي انقسم التوارڤ بین مؤید للبقاء على الوضع

 (2)المطالبة بتكوین دولة لهم في الساحل االفریقي ینمن الحریة في التنقل والحكم واإلدارة الذاتیة، وب

التي یوجدون فیها متوترة وخاصة  الدول وعلى هذا ظلت عالقاتهم مع معظم األنظمة المتعاقبة على

حتى الیوم، فال تنظیمات التوارڤ حققت أهدافها  األوضاع في جمهوریتي المالي والنیجر، ولم تهدأ

  .ي بسط سیطرتها على جمیع مجالها الجغرافيف وال سلطات بماكو ونیامي نجحت

وقبل التطرق ألهم الفترات التي مرت بها المنطقة من األهمیة بمكان معرفة بنیة النظام 

السیاسي في كل من دولتي مالي والنیجر بعد استقاللهما عن االستعمار الفرنسي للمساعدة على فهم 

االفریقي ملیئة باالختالفات التي تؤثر على تطور األحداث في المنطقة، على اعتبار أن الساحل 

تجانس المجتمع وتصل حد التناقض، المفضي إلى الصراع، حیث نجد االختالف بین الریف 

والمدینة، وبین األسیاد والعبید، وبین الرحل والحضر، وبین السود والبیض، هذا االختالف یؤثر 

ظام، كما یؤثر في نمط تفاعل النظام مع بدرجة كبیرة في موازین القوى ونمط التفاعل داخل كل ن

جیرانه من األنظمة األخرى، خاصة وأن الحدود الموروثة عن االستعمار مرسومة بشكل هندسي، 

  )3(:غیر مراعیة للحدود العرقیة واللغویة وحتى الطبیعیة

                                                 
1   - Modibo keita: op. cite, p p 07,08. 
2   - Ibid ,p p 9,10. 

 12-11: مرجع سابق ص ص: اإلفریقي حلالسا منطقة في الجزائر سیاسة :علي عشوي -  3
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 یتكون المجتمع المالي من فسیفساء من األعراق إذ یعتبر: (1)بنیة النظام السیاسي في مالي 

من السكان وهم % 31.9العنصر األكثر عددا في مالي حیث یشكلون نسبة " Bambara"البامبارا 

متواجدون في ضواحي باماكو، سیغو وسیكاسو، وهم مزارعون، یدینون باإلسالم في غالبیتهم، وتعتبر 

جدهم من بین اللغات المستعملة بكثرة في العاصمة باماكو وذلك لتوا"  Bambaraالبرمبارا"لغتهم 

  .بكثرة في اإلدارة

من % 12وهم یشتغلون بالصید والفالحة ویمثلون نسبة   Songaiأما العنصر الثاني فهم السونغاي 

أما العنصر الثالث الذي ینتشر في . بالجنوب Sekassoمجموع السكان خیث یتواجدون في سیكاسو 

من نسبة %  9.13الي حوالي ویشكلون في م Peulsكافة المنطقة الساحلیة الصحراویة فهم البولس 

السكان، وینتشرون خصوصا في شمال مالي وكافة المنطقة الساحلیة عموما، باعتبارهم رحال ثم نجد 

وهم یحتلون %  7.4من مجموع السكان والتوارق بنسبة % 9بنسبة  Kanouri" كانوري"عنصر 

كان وهم تجار في من مجموع الس% 1.9مساحة جغرافیة شاسعة في شمال مالي، والعرب بنسبة 

  (2) .غالبیتهم،أما اللغة الرسمیة في مالي هي الفرنسیة للبامبارا ولهجات أخرى محلیة

شاملة ألهم التغیرات التي حصلت في المنطقة وفق الفترات  وستكون دراسة هذه المرحلة 

 :التالیة

 .(1964 -1970)الجفاف  الحكومات األولى وبوادر فترة - 

  .(1970 -1987)الجفاف واالضطهاد  فترة - 

 .اآلن إلى1987 التنظیم والعمل المسلح من  فترة - 

بعد استقالل مالي والنیجر :  (1964-1970) األولى وبوادر الجفاف الحكومات فترة: 1

ضغوط السلطات العسكریة واإلدارات ذات الطابع  مواجهة 1960في جوان  كان على التوارڤ

یة الهجرة نحو الشمال التي كان یقوم بها التوارڤ إیقاف عمل تحاول المركزي المتشدد والتي كانت

  (3) .بقطعان ماشیتهم

ما بین الرحل الملثمین  العرقي مالي تقوم هذه السیاسة بالخصوص على أساس التمییز في

التوارڤ  اقتصاد والسكان الحضر وهم األفارقة السود، وهو ما عرقل) البیض(من العرب والبربر

                                                 
1  - Veyrac, Jean Louis : « La lettre ethniste », n°4, 10 mars 2000 : 

http://www.ethnisme.ben-vautier.com/veyrac/veyrac4.html 

et Ethnic groups - Mali. Retrieved on 11/12/2010 

http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Mali-ETHNIC-GROUPS. 

html#ixzz1FLWIfuVf. Retrieved on 11/12/2010  
2   - Ethnic groups - Niger http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Niger-ETHNIC-

GROUPS.html#ixzz1FLWIfuVf. Retrieved on 12/12/2010 
3   - Céline grapin : le conflit touareg, MFI, France prince n°1405 ,1996. 
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بشدة من طرف  قمعوا لثورة على هذه األوضاع، غیر أنهم سرعان ماوجعلهم مهمشین، وأدى بهم ل

واجتماعیًا وبالتالي  وهكذا وجدوا أنفسهم مهمشین اقتصادیًا وسیاسیًا وثقافیاً  (1)"مودیبو كایتا"الرئیس 

وفي النیجر ال تختلف الظروف عن جارتها مالي، إذ (2) أصبح أسیاد الصحراء مبغضي الصحراء

 كان التطاحن القبلي والعسكري على أشده، فكانت حیث "نحمانید یوري"ة بحكم الفتر  هذه امتازت

كانت له تجربة في  الذي" أالدي"األمیر بقیادة 1963 -1962"كیدال"ثورات التوارڤ هي ثورة  أولى

  .وفي هذه الفترة بدأت بوادر الجفاف تضرب هذه المنطقة (3)حرب التحریر الجزائریة

المنطقة خالل هذه الفترة جفافًا  عرفت: (1970-1980)اد واالضطه الجفاف فترة: 2

 مما دفع السكان للتخلي عن أنعامهم والبحث عن بدائل أخرى، إالَّ أن ذلك كان ومجاعة كبیرتین،

 سیني"خصوصا وأنه باإلضافة إلى الجفاف امتازت هذه الفترة في النیجر بحكم الدكتاتور صعباً 

عرقیة واحدة هي  طرف حدید، وتم احتكار السلطة من قاد البالد بقبضة من الذي" كونشي

 الهوسا"حساب األغلبیة السكانیة المتمثلة في عنصر من السكان على"  (%15) الجرما"عنصر

انقالبیة، فكان رد فعل  محاولة ، خصوصًا بعد أن حاول أحد العسكریین التوارڤ قیادة"(51%)

المنطقة الشمالیة حیث األغلبیة  توارڤ، إذ أخضعالرئیس هو تسمیم اآلبار وممارسة اإلبادة ضد ال

التوارڤ هو الهروب والنزوح الجماعي نحو الدول  لشعب التوار�یة لحالة الطوارئ، فكان المالذ الوحید

   (4).المجاورة وخاصة العربیة منها

وبعد  ألف، 40 بحوالي الثمانینات الجزائر قدر عدد الالجئین التوارڤ في نهایة ففي

الجئ  آالف10 النیجریة الجدیدة على إعادة نحو الحكومة مع السلطات الجزائریة وافقتمفاوضات 

وحشدهم في مراكز محددة، حیث قیدت حریة " تبارادان تشین"إلى بلدهم، وتم أخذهم إلى منطقة 

 یعد لهم حق ممارسة التجارة وتعلیم أبنائهم، أما بالنسبة للمساعدات المقدمة من طرف تنقلهم ولم

 .(5)السلطات العالمیة فقد تم تحویلها إلى وجهات أخرى من طرف ظماتالمن

التنمویة المبذولة ال قیمة  المجهودات أما في مالي فإن الجفاف الذي ضرب الشمال جعل 

السیاسي والتهمیش باإلضافة إلى التهمیش  اإلقصاء لها رغم الدعم والمساعدات المقدمة، زیادة على

تحت إدارة عسكریة، مما أجبر السكان على الهجرة إلى  دوماً  لشمالوالقمع حیث كانت منطقة ا

  .السالح الجزائر ولیبیا بالخصوص، وأمام كل هذه الضغوط والمضایقات رد التوارڤ برفع

                                                 
 .60- 59أحمد شنة، مرجع سابق، ص ص،  -  1

2   - Robert Edmond, vers la réintégration des touaregs au mali, le Monde diplomatique, 

septembre 1996, p 34. 
 .1996 ،أفریل 16 ، جریدة أكروا العددوتحریف التاریخ التوارڤ :األنصاري علي -  3
 12.سبق ذكره،ص مرجع :محمد أشلحي -  4
 .63- 59أحمد شنة، مرجع سابق، ص ص،  -  5
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اقتراب نهایة الثمانینات  مع1987-2009) ( :والعمل المسلح والسیاسي التنظیم فترة: 3 

مما جعلهم یفكرون في ضرورة التنظیم المسلح والدفاع عن  باالنقراض شعر التوارڤ أن شعبهم مهدد

أنظمة مالي والنیجر  أنفسهم، وهكذا ظهرت مجموعة من الحركات تسمي نفسها تحرریة وتسمیها

 : انفصالیة ومنها

  : مالي في - 

في منطقة  ، وتتموقع1990سنة  تأسست (: (MPLA)(الشعبیة لتحریر أزواد الحركة  -

 شمال" میناكرا"و "تاالتاي"فهي د مع الجزائر أما المناطق التي تخضع لنفوذهاالحدو  على بوراسة

على النسب واألصول وتوصف بأنها  قائمة البالد وشرقها، وتقوم أسس هذه الحركة على تجمعات

الحركة األكثر اعتداًال من بین المجموعات التوار�یة، وقد أدى توقیعها على اتفاقیة تمنراست بالجزائر 

  .(1)النشقاقات عدیدة عنها 1991 عام

 في 1988 جوان 27 في تأسست:  (FIAA) اإلسالمیة العربیة األزوادیة الجبهة -

فعل على االضطهاد الذي وقع على السكان  كرد 1991 موریتانیا، وأعلنت الكفاح المسلح سنة

 بعد "نراستتم" وتعتبر الفصیل الثاني الموقع على اتفاق ،"تمبكتو"و" غاو" قطاعات العرب في

التوارڤ إضافة للعرب المالیین المنحدرین من  الحركة الشعبیة، وتجمع هذه الجبهة في صفوفها

القدیم، وهي الحركة الوحیدة التي تضم في صفوفها  الفرنسي القبائل المتمركزة في قطاعات السودان

  (2) .ولذلك فهي تحظى بدعم الجزائر البربریة، أساسًا العرب وسط الحركات

وهي منشقة عن الجبهة  ،1991سنة أنشئت:  (FPLA) الشعبیة لتحریر أزواد الجبهة  -

اإلسالمیة العربیة لتحریر أزواد، وقد تراجعت عن اتفاقها الوطني الموقع علیه في تمنراست بوقت 

 علیه، وذلك ألنها ترى أن اإلرادة المعلنة من طرف النظام المالي لم تتبعها مصادقتها قلیل بعد

 .التوارڤ مست سواء تعلق األمر بإدماج المقاتلین أو بنتائج لجنة التحقیق في المجازر التي ،أفعال

(3)  

غیر راٍض عن االتفاقات  ،1991سنة أنشئ:  (AELA) الثوري لتحریر أزواد الجیش -

في مواجهات مع الحركات األخرى، خاصة مع الحركة الشعبیة  ودخل المبرمة مع الحكومة المالیة،

 .أزواد لتحریر

                                                 
) (  قلة السواري االزواد هو االسم الذي یطلق على مجموع القبائل التوار�یة والعربیة إلى جانبsoreilles   أو البیل، وهم من

 .الزنوج، حیث یمثل التوارڤ أكثر من ثلثي هذا المزیج، ویقطنون بمنطقة بشمالي مالي والنیجر
1   - Année stratigique1991, ed la découverte, paris, 1991, p179. 
2   - Robert Edmond, vers la réintégration des touaregs au mali, op.cit, p 20. 
3   -  op.cit P13. 
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تضم الحركة الشعبیة لتحریر أزواد، : (MFUA) والجبهات الموحدة لألزواد الحركات -

أزواد،  لتحریر العربیة لتحریر أزواد، والجبهة الشعبیة لتحریر أزواد والجیش الثوري اإلسالمیة الجبهة

منظمة وقد أضعف الصراع على النفوذ داخل ال 1992 وقد تجمعت بمناسبة مفاوضات باماكو سنة

    (1) .مع الحكومة المالیة مفاوضاتها من موقفها في

، وتكونت 2006ة تأسست في سن ،التغییر أجل من التحالف الدیمقراطيماي أو  23حركة  - 

ثكنتین عسكریتین في  2006مایو  23وقد هاجمت في  من أطراف غیر راضیة عن اتفاقیة الجزائر،

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط ستة قتلى . كیدال قبل ان تنسحب منهما إلى التالل القریبة من كیدال

تتفاوض مع الحكومة حسب حصیلة رسمیة، وقعت اتفاقیة سالم مع الجزائر في نفس السنة والزالت 

  ).2011(المالیة تارة وتقاطعها تارة أخرى إلى اآلن

أبو بكر "وحركة مقربة من المغرب، وأمریكا وٕاسرائیل، زعیمها " المؤتمر الوطني لتحریر أزواد  - 

، بعد اإلنفراج الذي حدث في القضیة 2006، درس في المغرب وأسس حركته هناك سنة "األنصاري

، وتتكون هذه 2006لوساطة الجزائریة التي توجت باتفاقیة الجزائر العاصمة سنة التوار�یة نتیجة ا

  . التي یدعمها المغرب في أزواد" كل إنصر"الحركة  أساسا من قبیلة 

  : باإلضافة إلى عدة حركات مضادة من بینها هذا

من مختلف  وتكونت 1994 سنة تأسست :(FULA) الموحدة لتحریر أزواد الجبهة - 

من عناصر سود أفارقة تنحاز لسكان الحضر ضد السكان  تتشكل ت الدفاع الذاتي، وهيمجموعا

 .تصفهم بالمتواطئین مع المتمردین الذین الرحل كالتوارڤ والعرب

 14 وهي حركة مضادة للتوارڤ تأسست في "(MPGK ):كوي  غوندا"الشعبیة  الحركة -

  .السود   (Touré) وتوري  (Maiga)"المایغا"توجه وتمول من طرف عصابات  1994 ماي

 حضریة األماكن ومالك األراضي، وتصف نفسها بأنها حركة رسادة" كوي غوندا"وتعني

 مسلحة للمقاومة ضد أعمال العصابات التوار�یة، وقد جعلتها معارضتها لالتفاق الوطني تحصل

 أجلمن  تحالفال على دعم الجیش المالي وعدد من المنظمات السیاسیة والمالیة ومنها جزء من

حقیقیة بعد سنة واحدة فقط  سیاسیة الدیمقراطیة في مالي الموجود في السلطة، وبذلك تحولت إلى قوة

  (2).1995بورام في ماي من إنشائها، ووقعت هدنة مع الفصائل التوارڤ یة في

  :في النیجر

 تحریر أزواد واإلیر جبهة(FLAA)  في  تمتد مناطق نفوذها .1991أكتوبر 01 في تأسست

وقد اعترفت الحكومة النیجریة بالحركة ) كل منطقة األزواد واإلیر أي( كامل شمال النیجر

                                                 
1   - Celin grapin , OP ,cit , p 12. 
2   - Slifou André : la question touareg au Niger, Ed Karthala, paris, 1993 p 37. 
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ألف  حوالي تضم في صفوفها. تطالب بإقامة نظام فدرالي في النیجر ،1992جانفي 09 في

 داخلیة في الحركة نتجت عنها تدریجیًا ثالث النقسامات 1993 مقاتل، وقد أدت هدنة جوان

 (1) .أخرى فصائل

 الثوري لتحریر شمال النیجر الجیش: (ARLNN) من  مقرب .1993في جوان تأسس

 .الجزائر

 تحریر تاموست جبهة: (FLT) من فرنسا مقربة 1993 في جویلیة تأسست. 

 النیجر الشعبیة لتحریر شمال الجبهة: (FPLS) وهي حركة  1994 في جانفي تأسست

 .معتدلة ومتفتحة

واألزواد والجیش الثوري لتحریر  فها فإن جبهة تحریر اإلیرتعدد هذه الحركات واختال رغم

 تنسیقیة المقاومة المسلحة في 1993 شمال النیجر وجبهة تحریر تاموست تجمعت في أكتوبر

(CRA) للحوار مع الحكومة  العودة أعدت أرضیة مشتركة من المطالب وذلك لتسهیل التي

الشعبي لتحریر  الجیش :منها عدیدة ظهرت جبهاتالنیجریة، وقد انقسمت هذه التنسیقیة بدورها، ف

والجبهة  ،FARالثوریة  والقوة المسلحة ،MLPNوحركة تحریر شمال النیجر ،APLNشمال النیجر

كل هذه  .FTوجبهة التوبو ،FARSوالجبهة المسلحة الثوریة للصحراء  ،FDRالدیمقراطیة للتجدید 

المسلحة تضم عناصر من التوارڤ العرب  للمقاومة الحركات أعلنت عن إنشاء تنسیقیة جدیدة

موازیة لمنظمة المقاومة المسلحة لعدم رضاها عن  كمنظمة هذه التنسیقیة تضع نفسها. والتوبو

 .السالم الطریقة التي سیر بها مسار

  :هي   1994 -1995وقد ظهرت ثالث منظمات أخرى ما بین

ومسیرة من طرف رقیب  ،1994في أكتوبر تأسست FDR الدیمقراطیة للتجدید الجبهة-

 .خدم   في الجیش اللیبي

 .مقرب من لیبیا ،1994في دیسمبر تأسس ADR الدیمقراطي للتجدید الجیش -

 1995.الثوریة لتحریر ماد النیجر، تأسست في مارس الحركة -

قبلیة، وعلى أساس الصراعات  كافة هذه االنقسامات والتكتالت تفسر على عدة أسس إن

كل منها السیطرة على الوضع من خالل تحریك  تحاول ذات النفوذ في المنطقة حیث اإلقلیمیة للدول

 .الفصائل الموالیة لها

                                                 
1   - Attilio Guadio : quel paix pour les touaregs du Niger, France et pays arabes, no 1091, 

avril 1991,p p 10 ,12 
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  :2010بعد  الساحل اإلفريقيالالعبني احملليني يف منطقة  خريطة: الثايناملبحث 

كان  .بدعم من تحالف صغیر من القوات األفریقیة ،تدخلت فرنسا عسكریا في مالي 2013 جانفيفي 

كان من  ،رسمیا .الهدف من هذا التدخل هو استعادة درجة مقبولة من االستقرار في شمال البالد

حیث تم تحقیق الهدف الرئیسي للتدخل  ،2013 أن تغادر القوات الفرنسیة البالد في مارس المفروض

ال كما  ،لم تنسحب ومع ذلك ).دفع القوات الجهادیة مرة أخرى إلى معاقلهم الصحراویة(إلى حد كبیر 

حیث توترت الساحة الطائفیة العرقیة غیر المتجانسة  ،تزال التحدیات طویلة المدى بالنسبة لمالي كبیرة

المحلیین (والعرب  التوارق،و  ،التي شملت الجیش ،من الثورات واالشتباكات خمس سنواتمن 

    .)1(ومیلیشیات سونغاي وغیرها ،)واألجانب

  :من بنغازي إلى باماكو، عبر غاو: ي ماليانفجار األزمة ف  :المطلب األول

حیث  إلى تغییر كبیر في المشهد اإلقلیمي 2011أدت الثورات التي تجتاح شمال أفریقیا في أوائل عام 

نظرًا لتدفق  ،الساحلیة/ كان للثورة اللیبیة تأثیر مباشر على البیئة األمنیة اإلقلیمیة الصحراویة  

 )3(مما أدى إلى تفاقم االستقرار الهیكلي في البیئة اإلقلیمیة ،)2(ذافيأسلحة القالمقاتلین وترسانة من 

كان االعتماد المالي  فقد .)4(إلى التدهور البیئي بدءًا من الجریمة المنظمة المحلیة ،بسبب تعدد العوامل

 ارقالتو من رعایة القذافي األساسیة لمجموعات : المالي على نظام القذافي كبیًراللنظام واالقتصادي 

سلسلة من أدت الحرب اللیبیة إلى  لقد .المحلیة إلى االستثمارات في االقتصاد المالي الضعیف

أدت إلى إعالن و  2011في مالي في أواخر عام  توجت باشتعال األزمةالتفاعالت الجیوسیاسیة 

لتدخل اثم على هذه المنطقة " الجهادیةالجماعات "تبعها استیالء  ،2012 أفریلاستقالل أزواد في 

  :رئیسیة عناصرثالثة حیث یمكننا تسجیل  ،2013جانفي العسكري بقیادة فرنسا في 

                                                 
1 - Mohammed Mahmoud Abu al-Ma’ali, Al Qaeda and its allies in the Sahel and Sahara, 

Doha, Al Jazeera Centre for Studies, 1 May 2012,  

http://studies.aljazeera.net/en/reports/2012/04/20124301421966601.htm 
2 - Alain Antil, Le Sahel: une zone grise aux portes du Maghreb, Khadija Mohsen-Finan (dir.), 

Le Maghreb dans les relations internationales, Paris, Editions CNRS, 2011, p. 291-308 
3 - Hélène Claudot-Hawad, Négrafricanisme et racisme, Le monde diplomatique, 42, n° 493 

(avril 2005), p. 30, 

 http://www.monde-diplomatique.fr/1995/04/claudot_hawad/1372 
4 - Council of the European Union, Council conclusions on Mali/Sahel, 3159th Foreign Affairs 

Council meeting, Luxembourg, 23 April 2012,  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/129711.pdf 
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القاسیة التي أعاقت  صحراویة- تعتبر مالي جزًءا من البیئة الجیو :في مالي تحدي وجود الدولة أوًال، 

الجماعیة  هذه البیئة القاسیة فضلت ترسیخ الهویات، )1(إقامة سیطرة فعالة ومركزیة على هذه األراضي

) المفهوم الفابیري(بعد االستقالل لم تتمكن مالي من ضمان االحتكار الكامل للقوة الشرعیة  .المتمیزة

منحت الحكومة المركزیة مستوى  ،وفیما یتعلق بهذه األخیرة .وتأكید السیطرة السیاسیة على أراضیها

التي تستند  ،"المحلیة السیادة"ـ أعلى من االستقالل الذاتي للمجتمعات المحلیة من خالل ما یسمى ب

السیطرة  اإلبقاء علىحیث تم  ،أساًسا إلى أولویة القوانین والممارسات القانونیة التقلیدیة والمحلیة

أعاق و  ،جعل هذه النزعة المحلیة عنصرا رئیسیا في الضعفمما  .)2(زعماء القبائل المحلیینلالسیادیة 

  .ةیللدولة المال) فهوم الهیغیليالم(وحدة 

وقد أعاقت  .فشلت الحدود الوطنیة بعد االستقالل في إنتاج إحساس جدید بالهویة الوطنیة ،ثانیاً  

جدیدة أكثر شمولیة  هویاتالهویات المحلیة المذكورة أعاله قدرة حدود ما بعد االستقالل على إنتاج 

ي للدولة المالیة من خالل یمكن تفسیر االختالل الوظیف ،في الواقع .قادرة على تعزیز الشعور بالجنسیة

ال سیما اإلهمال الواضح  ،وجود اختالل توازن إقلیمي قويبهذا النقص في التماسك الوطني 

ولكن في  ،لم یكن العرق دائمًا أحد عناصر االنقسامو  .للمجتمعات الشمالیة من قبل النخب الجنوبیة

: ى ذلك ضعف االقتصاد الماليیضاف إل .أوقات األزمات أصبح هو الداللة الرئیسیة على الهویة

أدى إلى عزل البالد عن كل ذلك  ،وضعف البنیة التحتیة واالتصاالت ،وموقعه غیر الساحلي ،فقره

  .األسواق العالمیة مع زیادة صعوبة السیطرة على األراضي الوطنیة

 كواحدة من أكثر المجموعات مقاومة لسیطرة التوارق ت جماعاتظهر  ،في هذا السیاق المختل 

 استعمار"عانوا من  ،ینتمون إلى العرقیة البربریة األوسع ،أشخاص بدوك فالتوارق .الحكومة المركزیة

مما أثار ثورات وانتفاضة  ،ثم من قبل نخب ما بعد االستعمار الفرنسي أوًال من قبل االستعمار" مزدوج

ود من قبل البیروقراطیین مالي هي حالة نموذجیة لدولة ما بعد االستعمار التي رسمت الحد، فمتتالیة

عنصرا  ،من الناحیة التاریخیة ،وقد مثل هذا .االستعماریین دون حساب الوضع الفعلي على األرض

  .رئیسیا في الضعف الهیكلي

فقد اعتبرت واحدة من الدیمقراطیات األفریقیة  ،للدولة المالیة الهیكلي الضعفعلى الرغم من  ،ثالثًا

العقد الماضي إلى التدهور الشدید لألمن في الجزء  في لتطورات المیدانیةوقد أدت ا .الواعدة القلیلة

  :هذه التطورات كانت .الشمالي من البالد

                                                 
1 - Council of the European Union, Council conclusions on the situation in Mali, 3191st Foreign 

Affairs Council meeting, Luxembourg, 15 October 2012,  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132850.pdf 
2 - Dario Cristiani, Anatomia del Sahara, in Limes, n. 5/2012, p. 27-37 
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في شمال مالي منذ أوائل ) الجماعة السلفیة للدفاع والقتال(إنشاء المجموعة السلفیة للدعوة والقتال   • 

 - 2007بعد  واالنظمام إلى القاعدة وتحویل نشاطاتها إلى منطقة الساحل االفریقي ،2000عام 

  ؛)1(2008

 ،لمشاكل الشمال) ATT(اإلهمال المستمر من قبل الرئیس المالي السابق أمادو توماني توري   • 

 ،السالم أجلملیون دوالر أمریكي من  70لبرنامج بقیمة  2011في أواخر عام  هعلى الرغم من إطالق

هدف إلى استعادة ی le développement au Nord-Mali (PSPSDN( هو البرنامج المسمىو 

  جح إلى حد كبیر؛إال أنه لم ینالشمال  علىالسلطة الحكومیة 

شمال مالي كمالذ آمن للقاعدة في المغرب بتحول والحكومة المالیة  ATTالقبول الضمني من قبل   • 

   )2(.اإلسالمي وغیرهم من الجهادیین الخارجیین

كان القذافي من كبار  .أدت إلى عواقب وخیمة على استقرار مالي والتي ،الحرب في لیبیا: ثالثا

وهذا یفسر أیضًا لماذا كانت حكومة مالي من بین  .المؤیدین المالیین والسیاسیین للنظام المالي

كانت معاهدة تجارة األسلحة أیضًا جزءًا  .الحكومات األفریقیة األخیرة التي تنازلت عن دعمها للقذافي

باعیة التابعة لالتحاد األفریقي التي حاولت تسویة النزاع من خالل اتفاق تفاوضي في من اللجنة الر 

وكان موته  التوارقكان القذافي بمثابة راعي  ،عالوة على ذلك.(3)المراحل المبكرة من االنتفاضة اللیبیة

للحكومة  على الرغم من أن دعمه كان أساسیاو  .التوارقیعني نهایة السیطرة الخارجیة على جماعات 

لخدمة  وتوظیفهم، فقد تمكن القذافي من السیطرة على هذه المجموعات باستخدام النفوذ المالي ،المالیة

االتفاق وقع  ،2009مالي والنیجر مع حكوماتهم في عام  توارق توسط بینحیث   .مصالحه اإلقلیمیة

  .حكوماتهم في الدولتین، وقام بإعطاء حق اإلقامة للتوارق الغاضبین من في مدینة سبها اللیبیة

الذین قاتلوا مع الموالین للقذافي  التوارقعاد ثوار  ،وسقوط نظام القذافي الصراع في لیبیا وبعد اندالع 

  .إلى مالي بالمال والسالح واإلرادة السیاسیة لتغییر الوضع الراهن في البالد

   

                                                 
1 - Dario Cristiani, West Africa’s MOJWA Militants - Competition for al-Qaeda in the Islamic 

Maghreb?, in Terrorism Monitor, Vol. 10, No. 7 (6 April 2011), p. 6-7,  

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39234 
2 - Dario Cristiani and Riccardo Fabiani, Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM): 

Implications for Algeria’s Regional and International Relations, in IAI Working Papers, 

No. 1107 (April 2011), http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1107.pdf 
3 - Raffaella Del Sarto and Simone Tholens , Conflict at the EU’s southern borders: the 

Sahel crisis, in openDemocracy, 1 February 2013,  

http://www.opendemocracy.net/opensecurity/raffaella-del-sarto-simone-tholens/conflict-at-

eus-southern-borders-sahel-crisis 
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  :الداعمة للنظام الماليالجهات المحلیة الفاعلة  :المطلب الثاني 

سلسلة طویلة من االنتفاضات التي عادة ما في إن الصراع الحالي في شمال مالي هو أحدث حلقة  

باإلضافة إلى  التوارق،و  ،یعتبر العرب .مجتمعات عرقیة مختلفة ضد بعضها البعض تقوم بهاكانت 

ث في تمبكتو بیول من أهم األعراق التي كانت تسكن تاریخیًا في المقاطعات الشمالیة الثالالو  سونغهاي

نشأت خالل السنوات القلیلة الماضیة العدید  ،ونتیجة لذلك)  6 انظر الخریطة رقم(.)1(وغاو وكیدال

 التنظیمات االرهابیة توغلتفي حین . العرقیة من المجموعات السیاسیة والعسكریة على طول الحدود

  .)2(العرقیةاالنقسامات الخطوط و استغالل هذه  عن طریق في هذا اإلقلیم

إلى سلسلة  ،التي تحولت فیما بعد إلى تمرد إسالمي ،2012عام  التوارقأدت ثورة  ،على هذه الخلفیة 

حفزت  ،على وجه الخصوص .من األعمال االنتقامیة التي تذكرنا بالصراعات السابقة في هذه المنطقة

ات بین األعراق في العالق احاد اتدهور  2012 جانفيجندي مالي في أغیلهوك في  100مذبحة قرابة 

   )3(.في شمال مالي

حیث كان الجنود المالیین متهمین بالنهب  ،ما حدث خالل التدخل الفرنسي عاد لیطارد المنطقة 

لمحادثات بین اومع استئناف  ،وعالوة على ذلك. )4(التوارقوالعنف ضد المجتمعات المحلیة العربیة و 

فإن هذه التوترات  لتوقیع على خارطة طریق الجزائروا ،السلطات المالیة وجماعات المتمردین الشمالیة

: ماليشمال أهمیة تحدید وفهم الجهات الفاعلة الرئیسیة المشاركة في صراع  ،ومن هنا .ال زالت قائمة

  .قادتها وأجنداتها ودوائرها االنتخابیة

تشكلت في منطقة ازواد ثالث مجموعات من باإلضافة إلى الجیش المالي  2012بعد أحداث 

  Plat forme وبالط فورم SIMA) سیما(تنسیقیة الحركات األزوادیة : الجماعت والتنظیمات وهي

ویندرج ضمن كل مجموعة حركات مختلفة األهداف  ، les drapeaux noiresوذوي الرایات السوداء

  . واألنشطة

  

  

                                                 
1 - Derek Henry Flood, Between Islamization and Secession: The Contest for Northern Mali, 

in CTC Sentinel, Vol. 5, No. 7 (July 2012), p. 1-6, http://www.ctc.usma.edu/posts/between-

islamization-and-secession-the-contest-for-northern-mali 
2 - idem 
3 - French Presidency, Speech by M. François Hollande, President of the Re public, to the 

National Assembly of Senegal, Dakar, 12 October 2012,  

http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier= 

baen2012-10-19.html   
4 - Idem. 
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  )1(خریطة تبین األقسام اإلقلیمیة في مالي): 6(الخریطة رقم  

  

حالًیا بأي تأثیر یذكر على البیئة السیاسیة  لوحدها ال تتمتع الحكومة المالیة :لماليالجیش ا :أوال

الذي كان محوریا في جلب الصراع من المستوى  ،واألهم من ذلك هو الجیش المالي .واألمنیة المالیة

حدث هذا التحول المفاهیمي والجغرافي عندما قامت مجموعة من  .اإلقلیمي إلى المستوى الوطني

مما أسفر عن إنشاء اللجنة الوطنیة الستعادة  ،الضباط العسكریین الشباب باإلطاحة بالرئیس السابق

وعلى رأسها  ،)CNRDR)( )2 ،اللجنة الوطنیة المعنیة بالتعویض والدیمقراطیة(الدیمقراطیة والدولة 

منذ : طویلةكان الجیش المالي في حالة من الفوضى لفترة  amado sanogo النقیب أمادو سانوغو

                                                 
1 - By Adam Thiam, journalist and consultant, Bamako, The 2018 presidential election in Mali 

, https://www.frstrategie.org/en/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-

sahel/the-2018-presidential-election-in-mali-17  
2 - Idem. 
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وضعف التدریب و  وضعفمن نقص التمویل والمحسوبیة والفساد "عانى الجیش  ،أوائل التسعینات

ظهرت مزاعم بعد فترة قصیرة من استیالء  ،وبالفعل )1(االستقرار وفشل في الحفاظ علىالمرتبات 

بندقیة  1500 شیر إلى أن الجیش كان لدیه حواليعلى شمال البالد تالحركة الوطنیة لتحریر أزواد 

ویبدو أن االستیالء  .نسبة نصف بندقیة لكل جنديبمعنى ب ،جندي یعملون في الشمال 3000وفقط 

السریع على الشمال من جانب الحركة الوطنیة لتحریر أزواد وحلفائها اإلسالمیین في ذلك الوقت یؤكد 

) التي ینتمي إلیها سانوغو( الموالیة للحزب الحاكم" القبعات الخضراء"وینقسم الجیش اآلن بین  .ذلك

الشحیحة في استعادة  تهاویتجلى ضعفها في مشارك. )2(المضادة لالنقالب" القبعات الحمراء"وبین 

في أعقاب  ،فإن الجیش المالي ،ومع ذلك .قودها القوات الفرنسیة والتشادیةت تكان تي، الشمال البلد

ن حیث أ .فرض األمن في الشمال المحّرر هسیكون من واجب النسحاب المزعوم للقوات الفرنسیة،ا

التنافسات الحزبیة المستمرة واالنتفاضات الشخصیة واالحتكاكات العرقیة ال تبشر بخیر لنجاح هذه 

  .المهمة

  :للنظام الماليالجماعات الموالیة : ثانیا

حركة : وتضم أیضا ثالثة مجموعات رئیسیة   plat formeبالت فورمالمشكلة ل وتظم الجماعات

وأصحاب األرض  ( MAA ) الحركة العربیة المعروفة بتابنكورت ،GATIA)غاتیا( الدفاع الذاتي

 . )غنداكوي(

تتزعم غاتیا هذه المجموعة بجدارة على جمیع المستویات، تقریبًا هدفها األساسي وهو  الدفاع عن   

ئها ضباط وأفراد وأعضا) دلتا(كانت قبل ذلك ضمن الجیش المالي كملیشیا مسلحة  ،قبیلة ایمغاد

 . منخرطین تماما في الجیش المالي

من مفارقات هذه الحركة كون رئیسها المعلن فهد اغ المحمود بینما الهجي اغ امو هو من یمثلها في   

االجتماعات القبلیة والحركیة كما تقوم بتجند مقاتلین من عدة قبائل للدفاع عن ایمغاد بینما أحیانًا 

  . القبیلة سواء أشخاص بأعینهم أو عناصر منخرطة في سیماتستهدف أفرادا من نفس 

   :للنظامالمیلیشیات العربیة الموالیة   . أ

ظل العرب في شمال مالي موالین إلى حد كبیر لمفهوم دولة مالّیة علمانیة وموحدة وال یرغبون في 

الجبهة (حریر أزواد تتكون الجبهة الوطنیة لت .سواء كانوا علمانیین أو إسالمیین التوارق،الخضوع لحكم 

 500من حوالي  ،)المعروفة أیضًا باسم الجبیهة العربیة ،جبهة التحریر الوطني ،الوطنیة لتحریر أزواد

                                                 
1 - Emmanuel Grégoire et André Bourgeot, Désordre, pouvoirs et recompositions territoriales 

au Sahara, in Hérodote, n° 142 = 3/2011, p. 3-11 
2 - International Crisis Group, Mali: Avoiding Escalation, in ICG Africa Report, No. 189 (18 July 

2012), http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/mali/189-mali-avoiding-

escalation.aspx 
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حركات القوى اإلسالمیة و سیطرة على المدینة من  لحفاظا اكان هدفهو  ،مقاتل عربي من تمبكتو

وتنادي كذلك هذه الحركة  )1(میةاإلسالوغیر  ة، مع الحفاظ على العلمانیة، غیر االنفصالیالتوارق

الحكم الذاتي أو االستقالل أو اإلبقاء على (مستقبلهم لتحدید مالي لتحدید  بضرورة تقریر مصیر شمال

  )2(، من خالل استفتاء على نحو مماثل لما حدث في السودان)الوضع الراهن

فهو العقل المدبر ) یورو(لبارون ابتابنكورت تقرن دائما بالشیخ   (MAA) األزوادیة   الحركة العربیةو 

نجح یورو في جمع المقاتلین من عرب تیلمسي  ا،طط لها منذ نشأتها وحتى یومنا هذوالممول والمخ

لمحاربة الحركة   )غاو(وضم إلیهم مرتزقة من حیث وجد وصنع منهم أوال مجموعة جهادیة في 

وبخصوص  . ا رایات الحركة العربیةالوطنیة ثم بعد التدخل الفرنسي نكسوا الرایات السود لیرفعو 

أنشطتها فهي تتمركز في مدینة  غاو ونشاطاتها التجاریة تمتد إلى أمریكا الجنوبیة وتحدیدًا 

    )كولومبیا(

  : الموالیة للدولةSonghai-Peul/Fulani militias الفوالني/ بیول - میلیشیات سونغاي  . ب

 تضمالحركة الوطنیة غاندا كوي  :Ganda Koy and Ganda Iso غاندا كوي وغاندا ایزو 

الثانیة في  التوارقوالتي ظهرت في األصل ردا على ثورة  ونغهاي،من المقاتلین من عرقیة السمجموعة 

في مصطلحات غاندا " البیض(" التوارقفي صراع قاس ضد العرب و  وقد تورطت .)3(أوائل التسعینات

لها كان جمیع القادة الرئیسیون  ،بین المؤسسینعلى الرغم من أن بعض المدنیین كانوا من . )4( )كوي

   ".القبعات الحمراء: "وأعضاء النخبة المحمولة جواً  الجیش،في ضباط 

محیط على القرى في  التوارقتم إنشاء هذه المجموعة كرد فعل لهجمات متكررة من قبل قوات الثوار 

قصاء الناجم عن الترتیبات النیجر وفي محیط غاو باإلضافة إلى التصور الذاتي لإلمجرى واد 

في اإلجماع  التوارقدمج  أجلمن . 1995القانونیة التي اتخذت في أعقاب اتفاقیات تمبكتو في عام 

  .السیاسي والقانوني الوطني

وقد نددت  .التوارقمذابح ضد المدنیین  ت هذه الجماعاتارتكب ،منذ منتصف تسعینات القرن الماضي 

 التوارق،القریبة من  ،Hélène Claudot-Hawad هواد- كالودوتعالمة األنثروبولوجیا هیلین 

  . )5(المعادي للسامیة في أوروبابالخطاب  وشبهت خطابها وممارساتهاهذه الحركات شدیدة ببلهجة 

                                                 
1 - Di Camillo and P. Tessari, Italian Missions Abroad: National Interests and Procedural 

Practice,13 | 07F. 
2 - L. Kamel, Israel Remains on the Right. The Historical Reasons Behind a Long-established 

Political Supremacy , 13 | 06. 
3 -K. Makili-Aliyev, Azerbaijan’s Foreign Policy: Between East and West, 13 | 05 
4 -A.M. Gentili, Lessons Learned from the Mozambican Peace Process, 13 | 04 
5 -T. Kunstein and W. Wessels, The New Governance of the Economic and Monetary Union: 13 

| 02 
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وضعا إال أنها سرعان ما اكتسبت أیًضا  ،على الرغم من أنها ظهرت كمجموعة للدفاع عن النفسو 

على الرغم من أن جاندا  ،والشعوب العربیة فیما أصبح صراًعا عرقًیا وارقالتمهاجمة باستباقًیا  هجومیا

الذین وجدوا في هذه المجموعة طریقة للتعبیر  ،الفوالنيو  التوارقكوي أصبحت أیًضا نقطة جذب لعبید 

تمتعت هذه المجموعة باألسلحة والدعم اللوجستي من أعضاء . التوارقعن خیبة أملهم تجاه أسیادهم 

ومع  .)1(فضًال عن الدعم االقتصادي من شبكة سونغاي االقتصادیة األوسع في غرب أفریقیا ،الجیش

من قبل وتم اختراقها وٕاضعافها بنجاح  من الركوددخلت المجموعة في مرحلة  1996فمنذ عام  ،ذلك

  .Amadou Baba Touré بقیادة العقید أمادو بارا توریه  ،قوات الجیش المالي

 یتساناإلمام محمد  ،أعلن مؤسس الحركة ،لتي أدت إلى انهیار الشمالفي أعقاب الثورة او 

Mohammed n’Tissa Maiga،  عن نیته إعادة التسلح ومواجهة التهدید المتنامي الذي یشكله ثوار

رعایته  ةستعادباالجیش المالي  قام بعد التدخل الفرنسي خالل المرحلة األخیرة من النزاعو  .)2(التوارق

وتشیر تقاریر من المیدان إلى أن  .بتسلیم األموال واألسلحة لرجال سونغهاي وقام ،انداجماعات الغل

الجیش حث أعضاء غاندا كوي على مهاجمة أي شخص یشتبه في تعاطفه مع الحركة الوطنیة 

وفي الحقیقة أصدرت هیومن رایتس ووتش مؤخرًا تقریرًا یحذر فیه من أن المیلیشیات  ،لتحریر أزواد

 ،أزوادمثل غاندا كوي وغاندا آسو تقوم بتجمیع قوائم القتل الخاصة بالجیش الوطني لتحریر العرقیة 

   .معهم الدین وأعضاء الجماعات األخرى والمتعاونون. وأنصار

 Ganda Isoتم إنشاء  .The Sons of the Landتعني حرفیًا  :Ganda Iso حركة أبناء األرض

بشكل كبیر  تتكونوهو . 2008على األقل منذ عام  شاطهابدأت ن اولكنه 2009رسمًیا في سبتمبر 

تضم المجموعة  .تضم أیًضا عرقیات أخرى الجماعةعلى الرغم من أن  ،Fulani الفوالني من شعب

وحركة سیاسیة یرأسها  Amado dialo فرع عسكري في األصل بقیادة الرقیب أمادو دیالو: فرعین

بعد  - فرحیث  - ألقي القبض على دیالو في النیجر  ،2008وفي عام  .Sido sisi)3( سیدو سیسي

وبعد بضعة  ،في مدینة حوراال 2008في أوائل سبتمبر  التوارقأن قتلت الجماعة خمسة مدنیین من 

واستولت  ،عضوا من جاندا آیزو 31حیث اعتقلت  ،قامت السلطات المالیة بعملیة أمنیة كبیرة ،أیام

وهي المعقل الرئیسي  ،ي غارة في قریة فافا في منطقة أنسونغوف ،أیضا على كمیات كبیرة من األسلحة

    .)4(إیزو تاریخیا من جاندا

                                                 
1 - C.E. Sottilotta, Political Stability in Authoritarian Regimes: Lessons from the Arab Uprisings,13 

| 01 
2 - Idem 
3 -V. Miranda, N. Pirozzi, K. Schäfer, Towards a Stronger Africa-EU Cooperation on Peace and 

Security: The Role of African Regional Organizations and Civil Society,12 | 28 
4 - C. Committeri, When Domestic Factors Prevail Upon Foreign Ambitions: Russia’s Strategic 

Game in Syria, 12 | 26 
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غالبًا ما اتهم سیسه دیالو ف: توترت العالقات بین الجیش والفروع السیاسیة في غاندا ایزو ،منذ بدایتها

لدفاع عن بدًال من ا الشخصیة المكافآت باالنحراف عن أهداف الجماعة وتركیز أكثر على كسب

 10مع  ،وبحسب ما ورد ُقتل دیالو .الهجمات. والعرب التوارقاألشخاص ذوي البشرة الداكنة ضد 

وهي بلدة  ،كیلومترًا من غاو 120على بعد  ،في اشتباكات في ساینا ،على األقل من أفراد میلیشیاته

أما  )1(.2012مارس  هاجمهم المتمردون فيحیث شمالیة رئیسیة كان یدافع عنها مقاتلو غاندا ایزو 

بدعم من الجیش كانت الجماعة : لكوندا كوي لدور مشابهفهو في الصراع الحالي  الجماعةدور عن 

في  ،ظلوا نشطین في أعقاب التدخل الفرنسيو  .ثم المقاتلین الجهادیین التوارقنشطة في القتال ضد 

مما یزید من  ،والعرب توارقًدا للمحاولة للدفاع عن الناس ذوي البشرة الداكنة ضد ما یعتبرونه تهدی

  .الضغوط على التوازنات اإلثنیة الهشة مالي

هناك عدة مجموعات ثانویة أخرى تعمل في المشهد الداخلي المجّزء في  ،حالیا :أخرى جماعات. ج

وهي میلیشیا ُیزعم أنها تشكلت من قبل  ،)MPRLT(الحركة الوطنیة لتحریر تامبوكتو  منها .مالي

وجمعیة زاسیا  ،لدیها طموح لطرد اإلسالمیین من تلك المدینةو  التوارقسونغاي و للالعرقیة مجموعات ال

من الجماعات ذات البشرة الداكنة المستقرة التي تعیش في وهي Zasya Lasaltsaray السالتسراي

وهو اختصار یقف وراء  ،"ZASYA" قبائل الجمعیةهذه  تضم .كیدال وموبتي ،تمبكتو ،مناطق غاو

أصدرت المجموعة بیاًنا سیاسًیا صدر في   .Askiaو  Sonyو  Zaهي  ،ف أحفاد ثالث سالالتتحال

ودعت إلى مراجعة  ،رافًضا لتقسیم مالي ودعًما لدولة علمانیة ودیمقراطیة ،2012 أوتأواخر 

طق ن من ثماني مناوهي التنظیم اإلداري لمالي التي تتكو  - االتفاقیات المتعلقة بالمجموعات اإلقلیمیة 

ولكن أیضا حقوق األغلبیة في ذلك  ،واحترام األقلیات ،بلدیة 703و  دائرة 49و ومنطقة العاصمة،

  .)2(اإلقلیم

  :الجماعات المعارضة للنظام المالي: المطلب الثالث

  : الحركات األزوادیة: أوال 

، قبل أربعة أیام من 2011في أكتوبر  MNLAظهرت  :MNLA الحركة الوطنیة لتحریر أزواد  . أ

قائدها هو العقید السابق بالجیش اللیبي العقید آغ محمد نجم، الذي ینحدر من  .)3(مقتل القذافي

، التي كانت تاریخیًا إحدى عشائر التوارق األكثر حرصًا على المشاركة في معارضة سقبیلة إیفوغا

 Idnans andمسلحة ضد الحكومة المالیة، جنبًا إلى جنب مع إدنان وشامانیسي

                                                 
1 - Idem 
2 - V. Miranda, N. Pirozzi, K, Ibid. 
3 - Andrew McGregor, Red Berets, Green Berets: Can Mali’s Divided Military Restore Order 

and Stability?, in Terrorism Monitor, Vol. 11, No. 4 (22 February 2013), p. 7-10, 

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=40493  
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Chamanesse.  تألفت المجموعة إلى حد كبیر من بقایا حركات المعارضة السابقة للتوارق مثل

وحركة التوارق في شمال مالي بقیادة إبراهیم ) التي قادت انتفاضة التسعینات(جبهة أزواد المتحدة 

وكان الهدف . )2(إلى صفوفهامن الشباب  انظم الكثیرو ) 1()2009- 2007زعیم تمرد (أغ باهانغا 

لحركة الوطنیة لتحریر أزواد هو استقالل المنطقة المسماة أزواد، والتي یشار إلیها عادة من ا

توسع  ، بعد ذلكم شمال غرب قاوبالسهل الشمالي الكبیر من النیجر بین تمبكتو ومدینة بوری

 6في  ،2012في تمرد عام  د إلى حد كبیر لیشمل شمال مالي بالكاملازو المعنى الجغرافي أل

، والذي رفضه المجتمع الدولي )3(، أعلنت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد استقالل أزواد2012 أفریل

وبعد التعاون مع الجماعات اإلسالمیة، سرعان ما ُهزمت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد . بأكمله فوًرا

خففت  وبعد ذلك .)4(وحوكمت من قبل ائتالف العناصر اإلسالمیة المتطرفة العاملة في شمال مالي

الحركة من لغتها الخطابیة فیما یتعلق باالستقالل، رغم أنها أعلنت رسمیا أنها لن تتخلى عن 

تغییر مؤقت، طالما أن تحقیق االستقالل عن و تكتیكیا، كتراجع  ،طموحاتها الخاصة باالستقالل

  .باماكو سیظل الهدف االستراتیجي الرئیسي لهذه الحركة

اختلفت  ، les drapeaux noires الرایات السوداء اذوو تسمى أیضا ب: الجماعات اإلرهابیة: ثانیا 

أنصار الدین وماسنا االزوادیتین، القاعدة : الرایات والغایة واحدة، وهم أیضا ثالث جماعات رئیسیة

 . وموجاو وداعش، وفئة ثالثة ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء

ة إسالمیة تهدف إلى فرض الشریعة في هي منظمو  ،أسسها إیاد أغ غالي :أنصار الدینحركة   .أ

على الرغم من أنها قبلت في البدایة أن تكبح نفسها   ).ولیس فقط في الشمال(جمیع أنحاء البالد 

إال أن الهدف المعلن للمجموعة هو تنفیذ أجندة  ،لتعزیز القانون اإلسالمي في المحافظات الشمالیة

  .والعرب التوارقالعرقي للمنظمة في الغالب  یشمل التكوین .اإلسالمیین في بقیة مالي أیًضا

وقد شارك في الشؤون السیاسیة والعسكریة  ،وأبرزهم في المنطقة التوارقآغ غالي هو أحد أقدم قادة  

ووقع بعد ذلك معاهدة مع الحكومة  التوارقعندما شارك في تمرد  ،1990في شمال مالي منذ عام 

                                                 
1  - Andrew McGregor, The Sons of the Land: Tribal Challenges to the Tuareg Conquest of 

Northern Mali”, in Terrorism Monitor, Vol. 10, No. 8 (20 April 2012), p. 8-11,  

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39290  
2 - MNLA, Communiqué N° 1 du MNLA, 16 octobre 2011, http://www.mnlamov.net/projet-

politique/37-projet-politique/72-communique-nd-1-du-mnla.html  
3 - Scott Stewart, Mali Besieged by Fighters Fleeing Libya, in Stratfor Security Weekly, 2 

February 2012, http://www.stratfor.com/weekly/mali-besieged-fighters-fleeing-libya 
4 - Idem. 
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لكنه  ،)1(الرادیكالي لإلسالم تحت تأثیر جماعة تبلیغیةتبنى التفسیر  ،1999وفي عام  .المركزیة

تم تعیینه في عام  وقد .استمر في لعب دور سلمي وبّناء إلى حد كبیر في العالقات داخل مالي

بعد عدة أشهر بسبب عالقته بدوائر  تنحیته لیتممالي في المملكة العربیة السعودیة  سفیرًا ل 2007

  .عودإسالمیة غیر مستساغة لدى آل س

وكان قراره بتأسیس أنصار الدین في األساس نتیجة لرفض الحركة الوطنیة لتحریر أزواد التعاون  

في  Ag Ghaliأنشأ  ،ونتیجة لذلك .بسبب دوره في التمردات غیر الناجحة السابقة في البالد ،معه

 تمكنتاألولى في األسابیع   .MNLAالخاصة وتعاون في البدایة مع  جماعته 2012أوائل عام 

القاعدة  ،عالقات وثیقة مع جماعتین إسالمیتین أخریین تلسیطرة على تمبكتو وأقاممن اأنصار الدین 

ازداد تعداد وقد  ).MOJWA(والجهاد في غرب إفریقیا  التوحیدفي بالد المغرب اإلسالمي وحركة 

استغلت عالقاتها صفوفها بشكل كبیر حیث اكتسبت المجموعة مكانة بارزة في النزاع و  المنتفین إلى

  .تجار المخدراتمع المهربین المحلیین و 

أدت الشكوك المتزایدة من جانب الحركة الوطنیة لتحریر أزواد نحو حلفائها اإلسالمیین إلى  ،ومع ذلك 

حیث ألحقت أنصار الدین والقاعدة  ،"معركة غاو"بلغت ذروتها في  2012 جوانوقوع اشتباكات في 

وبالتالي ضمنت  ،الحركة الوطنیة لتحریر أزوادبوموجاو هزیمة حاسمة  في بالد المغرب اإلسالمي

أنصار الدین في األشهر  تفتح ،وتحت ضغوط دولیة متزایدة .السیطرة على ثالث محافظات شمالیة

تنظیم القاعدة في بالد  ،اعن حلفائه اونأى بنفسه ،ابیینالتالیة محادثات مع مفاوضین جزائریین وبوركین

توقفت المحادثات في نهایة المطاف بعد الهجوم  ،ومع ذلك .MOJWA جماعة ،الميالمغرب اإلس

  .فتح الطریق للتدخل الفرنسيمما  ،Konnaعلى 

هي جماعة منشقة ناشئة عن أنصار الدین وأسستها الغباس : MIA)( األزوادیةالحركة اإلسالمیة  :ب

الهدف الرئیسي  .فرنسا في شمال مالي بعد بدء العملیات العسكریة بقیادة ،2013 جانفيآغ اهللا في 

حیث یرفضون مواجهة  ،للحركة هو التفاوض مع السلطات المركزیة على حل سلمي لألزمة الحالیة

هي الجناح  MIAو .)2(مع القوات الفرنسیة وتحالفها مع اإلرهابیین اإلسالمیین ةأنصار الدین العسكری

  .التوارقمن  امن أعضائه المعتدل السابق ألنصار الدین والغالبیة العظمى

رفیعة المستوى من كیدال ولعب دوًرا كبیًرا في كل  یةتوارققبائل  إلى Ag Intallahوینتمي زعیمها  

حیث عمل أیًضا كعضو في  ،من السیاسة الوطنیة واإلقلیمیة على مدار السنوات القلیلة الماضیة

                                                 
1 - Human Rights Watch, Mali: Rising Ethnic Tensions Threaten New Violence, 20 December 

2012, http://www.hrw.org/news/2012/12/20/mali-rising-ethnic-tensions-threaten-new-violence 
2 - Andrew Lebovich, AQIM and its allies in Mali, in The Washington Institute Policywatch, No. 

2033 (5 February 2013), http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/aqim-and-its-

allies-in-mali 
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أدت األهمیة وقد  ،أزواد في بدایة االنتفاضةانضمامه إلى الحركة الوطنیة لتحریر  ثم .البرلمان المالي

 ،في كیدال توارقالسیاسیة الصاعدة ألنصار الدین وقرار إیاد أغ غالي بإنقاذه من غضب الموالین لل

تحقیق لعبت في إطارها دوًرا مهًما في و  ،2012 فیفريإلى قیام آغ اهللا بالتحول إلى أنصار الدین في 

كما شارك في المفاوضات التي توسطت فیها بوركینا  .األكثر تشدًدامقابل غالي  التوازن في المیدان

  .)MIA )1حركته مما أدى في النهایة إلى التدخل الفرنسي ووالدة  ،فاسو والتي تعثرت في وقت الحق

كان من أولى اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلیة األمریكیة إقامة اتصاالت مع الجیش الفرنسي  

والتي ادعت الحركة أنها تتحكم فیها مع الحركة  ،قوع اشتباكات في منطقة كیدالتجنب و  أجلمن 

وقد مكن هذا وزارة الداخلیة من وضع نفسها كشریك محتمل للحوار بعد انتهاء  .الوطنیة لتحریر أزواد

حیث  ،أظهرت السلطات المالیة حتى اآلن مقاومة كبیرة لهذه الفكرة ،ومع ذلك .العملیات العسكریة

والتي یعتبرونها محاورًا أكثر  ،دو أنها تفضل فتح المحادثات مع الحركة الوطنیة لتحریر أزواد فقطیب

  .مرونة في المفاوضات

هي المنظمة اإلرهابیة األكثر أهمیة في شمال  :)AQMI(القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي . ج

على الرغم من أن العدید من  .ریة السابقةأفریقیا والساحل ووریث الجماعة السلفیة للدعوة والقتال الجزائ

فقد أصبحت القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي منظمة  ،أعضاء هذه المجموعة ینحدرون من الجزائر

تنظیم القاعدة في بالد  .عبر وطنیة تضم متشددین من موریتانیا وتونس ولیبیا ودول أخرى في المنطقة

الجهادیة وفرض الشریعة اإلسالمیة في األفكار ى تصدیر المغرب اإلسالمي منظمة إرهابیة عازمة عل

وهي منطقة  -" إمارة صحراویة"تعمل المجموعة في شمال مالي في إطار  .جمیع أنحاء المنطقة

، یرأسها حالیًا یحیى أبو حسب البنیة الداخلیة لتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،عسكریة

  .)2(مامهال

قد  الجماعةحیث أن  ،عدة في بالد المغرب اإلسالمي في هذا المجال لیس جدیًداإن تواجد تنظیم القا 

 ،عالوة على ذلك .أقامت تدریجًیا سلسلة من العالقات مع المجموعات القبلیة المحلیة على مر السنین

ى المحلیة باإلضافة إل التجارةاستخدم تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي لسنوات طرق التهریب و 

أیاد مع  للتنظیموالعالقات الوثیقة  2012عام  التوارقمع انتفاضة  .اختطاف األجانب لتمویل أنشطته

بدأ تنظیم  ،)حمادة آغ حماة بتمبكتو هو قائد القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي هابن عم(آغ غالي 

                                                 
1 - Andrew Lebovich, Primer on Jihadi Players in Algeria & Mali, al-Wasat blog, 23 January 

2013, http://thewasat.wordpress.com/2013/01/23/primer-on-jihadi-players-in-algeria-mali 
2 - Andrew McGregor, Bringing Militant Salafism to the Tuareg: A Profile of Veteran Rebel 

Iyad Ag Ghali, in Militant Leadership Monitor - Quarterly Special Report, Vol. 1, No. 4 

(December 2012), p. 17-20 
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تفاصیل هذا  عدم توفر منعلى الرغم  ،القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وأنصار الدین تعاوًنا مثمًرا

  ) التنسیق العسكري وما إلى ذلك ،من حیث األسلحة واألعضاء المتداخلین الحركتان(التحالف 

المحلي مختار  القائدحیث ُذكر أن  ،بسلسلة من المشاكل الداخلیة الحركةمرت  ،باإلضافة إلى ذلك 

جماعته الخاصة بعد خالف مع  بلمختار قد استقال من القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي لتأسیس

لقاعدة انشق بلمختار عن تنظیم ا 2012في أواخر عام  ،ونتیجة لذلك. )1(الزعیم عبد المالك دروكدل

   .الدمبالموقعون  جماعة نفسهل في المغرب اإلسالمي لیشكل

ار في المنشقة عن القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي أسسها بلمخت الجماعةهذه : الدمبالموقعون  .د

 ،ومع ذلك .كنتیجة لعالقاته الصعبة مع قیادة القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،2012أواخر عام 

لم یسفر رحیل بلمختار عن القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي عن قطع العالقات بین 

 AQMIوبالدم وا بحریة نسبیًا بین الموقعین تشیر التقاریر إلى أن األعضاء تحّرك .المجموعتین

 جانفيفي  Amenasعلى  هجومال بینما تعاونت المجموعتان خالل ،)MOJAWباإلضافة إلى (

وفي مطلع  .لقد كانت هذه العملیة حتى اآلن أهم هجوم نفذته هذه مجموعة. )2(في الجزائر 2013

. )3(وُأعلن عن وفاته من قبل القوات العسكریة التشادیة العاملة في مالي ،ُقتل بلمختار ،2013مارس 

 ال أساس له الخبر  وفي كل مرة كان ،فقد ُأعلن في الماضي عن وفاة بلمختار عدة مرات ،ومع ذلك

وفي الواقع كانت المصادر  ،مستمرة للتحقق من صحة هذا اإلعالن التحقیقاتوال تزال . من الصحة

  .)4(الفرنسیة حذرة للغایة في تأكید وفاته

هي جماعة منشقة عن تنظیم القاعدة في  :)MOJAW(یا والجهاد في غرب أفریق التوحیدحركة . ه 

عندما أعلنت المنظمة  ،2011بالد المغرب اإلسالمي والتي أصبحت معروفة في أواخر عام 

زعیمها هو حمادة  .الجزائر ،مسؤولیتها عن اختطاف عمال إغاثة إیطالیین وٕاسبان بالقرب من تندوف

أنها في البدایة نأت بنفسها عن القاعدة في بالد المغرب على الرغم من  .ولد خیرو الموریتاني المولد

إال أنها ألقت باللوم على هذه المجموعة لعدم قدرتها على توسیع نشاطها وعضویتها خارج  ،اإلسالمي

مع وصول االنتفاضة في شمال مالي إلى تفاهم سریع مع كلٍّ من القاعدة في بالد المغرب  ،الجزائر

                                                 
1 - Andrew McGregor, International Community Cools to Intervention as Islamists Defeat 

Tuareg in Northern Mali, in Terrorism Monitor, Vol. 10, No. 22 (30 November 2012), p. 3-4, 

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=40175  
2 - Idem 
3 - The Malian Crisis, Local Players and European Interests, 2013 
4 - Andrew McGregor, Intervening in Mali: West African Nations Plan Offensive against 

Islamist and Tuareg Rebels, in Terrorism Monitor, Vol. 10, No 13 (29 June 2012), p. 8-12,  

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=39553  
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ریل فین الجزائریین في شمال مالي في أخطف مجموعة من الدبلوماسی. اإلسالمي وأنصار الدین

2012.  

فهم خلیط من المرتزقة ومهربي المخدرات : وهناك فئة ثالثة ال تنتمي ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء -

وتجار السالح والملیشیات المالیة ویقال عناصر من استخبارات بعض دول الجوار، لجمعهم هدف 

 . عزعة أمن ازوادواحد مشترك وهو ز 

انتشرت هذه الفئات فور طرد الجیش المالي وبدأوا في الخطف والنهب وتطبیق الحدود ومحاربة  -

الوطنیة األزوادیة وتهدید الصلیبیین واستقطاب المطلوبین والمنبوذین حتى شكلوا ) العلمانیة ( الحركة 

 .نارایات وكتائب وأصموا العالم جعجعة، وبعد التدخل لم یر لهم طحی

فورًا نكسوا أعالمهم ونكصوا على أعقابهم وحنثوا أیمانهم، فذاك عاد إلى زوجته في وطنه وهذا لبس   

 . زیه في دولته وآخر یقود رتله لتهریب شحنته وذاب جلهم في الصحراء كما تذوب قطرة ماء
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  :البیئة األمنیة الجدیدة في منطقة الساحل االفریقي: الثالثالمبحث 

البطن الرخو لألمن القومي الجزائري كما یعتبر بناء السلم هناك الساحل االفریقي بمثابة  منطقة تعتبر

ة أخطر تحدیات بناء السلم على اإلطالق، خاصة مع في المنطق ، وبالتالي تمثل البیئة األمنیةستار له

الوصول إلى حلول جذریة لها، باإلضافة إلى  عدم بوادر ثوران األزمات الكامنة واشتعالها، في ظل

في الشمال فوجد متنفسًا له هناك في ظل تحالفه مع شبكات  اختنق انتقال العمل اإلرهابي إلیها، الذي

  .ركیز االهتمام األجنبي علیهاعلى ت زیادة الجریمة المنظمة،

المسألة األمنیة في الساحل االفریقي، هي أكثر تعقیدا من التهدید اإلرهابي الممثل في ف 

القاعدة أو الجماعات المنتسبة لها، فاألمن في هذه المنطقة مرتبط بمجموعة من الحركیات األزمویة 

مج في إطارها مختلف المكونات اإلثنیة التي یمكن تحدیدها في صعوبة بناء هویات وطنیة موحدة تند

   )1( .والقبلیة واللغویة، وكذلك في ضعف التنمیة

 :األزوادي –تطبع المشهد المالي  يالمفارقات الت منو  -

  .اأصحاب الرایات السوداء یحاربون الجیش المالي ولكن یرفضون االنفصال عنه -

إنها مصالحة ندما تتصالح فعندما تحارب سیما بالت فورم فهي تحارب ملیشیات مالي وع  -

  .ةزوادیالبین القبائل ا

المخدرات هي الممول األول لجمیع العملیات العسكریة في ازواد ودائمًا تقع معارك بین   -

  هاأجلمهربیها لكننا لم نسمع یومًا بمعركة واحدة من 

تحدة لم الحكومة المالیة ترتكب جرائم ضد المدنیین االزوادیین في كل مكان لكن األمم الم  -

  یثبت لها ذلك مع أنها تعالج الجرحى وتقبر الموتى

القوات األممیة هي نفسها قوات دول االیكواس التي طالبت بالتدخل العسكري إلعادة وحدة   -

  .التراب المالي ألسباب عنصریة

التحدیات المتعلقة بمسألة أزمة التوارڤ، تحدي الخطر اإلرهابي، تحدي  لذلك سیناقش هذا المبحث

  .المنظمة وتحدي المشاریع األجنبیة في المنطقة الحرب األهلیة اللیبیة، تحدي الجریمة

  :تحدي أزمة التوارڤ في منطقة الساحل االفریقي: المطلب األول

في منطقة الساحل االفریقي األمر الذي  أزمة التوارڤ أقدم وأعقد تحد یواجه بناء السلم تعتبر

خارجیة لدیها أجندات  أطراف مة في المنطقة، خاصة مع وجودیستدعي حًال جذریًا من طرف األنظ

 .تسعى لتحقیقها هناك

من خالل محاولة جمعهم  للتوارڤ الجزائر قد وفرت البدیل االقتصادي واالجتماعي كانت فإذا

وتوفیر مختلف ظروف الحیاة العصریة ومحاولة إدماجهم في  الجزائري في قرى ومدن في الجنوب
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فإن كال من مالي والنیجر لم  وهو ما أدى بكثیر منهم إلى تغییر نمطهم المعیشي،الحیاة السیاسیة 

التوار�ي وهو ما جعل المستوى  االقتصادي تقدم مبادرات لتعویض التغیرات التي طرأت على النمط

المعیشي واالقتصادي لهم في الدولتین في تدهور مستمر وشكل في كل مرة سببًا من أسباب الثورة 

 .امعلى النظ

 التوارڤ یدركون أنهم مكروهون ومهمشون، أحیانا من طرف السلطات العمومیة وأحیاناً  أصبح إذ 

المنطقة یتحرك وهو ما یهدد كل  )1(.من طرف اإلثنیات التي تتقاسم معهم نفس الحیز الجغرافي أخرى

  )6(انظر الخریطة رقم  .فیها السكان التوارڤ باالنفجار

 

 المحددات واالنعكاسات:منطقة الساحل ني في إدارة التعدد االث :أوال

اجتمعت العدید من العوامل التي شكلت محددات  األزمة : محددات اإلدارة المالیة للتعدد االثني: أ

دفعت تولیفة من هده العوامل الي تحول البنى .الترقیة تحدیدا والنزاع االثني في مالي على وجه العموم

نت خیار العنف ورفعت شعار االنفصال لحمایة الخصوصیة فتحولت االجتماعیة الى بنى سیاسیة  تب

التعددیة العرقیة الى تعددیة سیاسیة على مستوى التنظیم وعلى مستوى االرتباطات مع الفواعل 

یهدف هدا المحور الى  .المختلفة في المنطقة سواء الفواعل اإلرهابیة المتطرفة أو الفواعل االستراتیجیة

تحكمة في دینامیكیة النزاع االثني في مالي وسیستعین ضمنیا بالمقوالت النظریة عرض المحددات الم

المالئمة لتفسیر العالقات المتداخلة بین  مختلف هده المحددات سواء تلك التي تندرج ضمن المقاربة 

  . الوسائلة أو البنائیة ،األولیة

دولة مالي ومختلف األطر یتعلق األمر هنا بالتركیبة البشریة في : المحددات اإلجتماعیة .1

السوسیولوجیة التي تحدد طبیعة التفاعل ومستواه بین التوارڤ ومختلف العرقیات األخرى حیث نجد 

والسود، إذ أصبح السود  –األسیاد السابقین على الصحراء- التوارڤ الصراع الدائم الشرس بین

الحرة لم تكن لتعجب حكام  أن طبیعتهم كما ،"التوارڤ"األكثر سلطة وقوة من سادتهم السابقین 

، فاالختالفات الفیزیقیة بین (65)ولیس نشر الحریة بلدانهم الذین كان همهم األساسي حفظ النظام

التوارڤ والعرقیات األخرى والتي دعمتها التركیبة السكانیة في كال الدولتین نجم عنها وضع قبلي 

  .النزاع حول الثروة والسلطة واجتماعي تراتبي أدى إلى خلق مشكالت سیاسیة من  أبرزها

كما أن الذاكرة التاریخیة والضغائن القدیمة لكال الطرفین تحرك السلوك الصراعي لدى الطرفین 

، فانعدام الثقة بین الطرفین والخوف المتبادل من اآلخر )التوارڤ، النظام السیاسي وحلفائه في مالي(

د توزیع المخاوف ما بین التوارڤ وباقي أدى إلى تصعید النزاع في كل مرة، والذي وصل إلى ح

، فتشكل بذلك )خاصة في الجزائر ولیبیا(االثنیات في ظل وجود أقارب للتوارڤ في الدول المجاورة 
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مفهوم التضامن اإلثني المصلحي، وهو ما یعمل على تعمیق شعور كل أقلیة هناك بهویتها وذاتها مع 

مما یجعل إدارة  - اإلحیائیة العرقیة- خطر االنتشار مما یؤدي إلى. تضخیم االختالفات مع اآلخرین

هذه الحالة النزاعیة أمرا دقیقا للغایة، فوسائل العرقیة في هذا اإلطار ال یمكن تصورها أقل من اآللیات 

المسلحة والعنیفة، واألهداف لیست أقل من المطالبة باإلنفصال الجزئي أو الكلي وهو ما یشبه 

  .المصیدة العرقیة

أول ما یثیره السیاق التاریخي هو دور الخبرة االستعماریة من خالل : ت التاریخیةالمحددا .2

بسط نفوذه علیها، خاصة سیاسة  أجلالممارسات التي قام بها االستعمار الفرنسي في المنطقة من 

، عن طریق إثارة النعرات العرقیة بین التوارڤ البیض كأقلیة، وأسیاد سابقین على منطقة "فرق تسد"

صحراء، یشتغل عندهم األفارقة السود كعبید أو كحرفیین في أحسن األحوال، والذین أصبحوا ال

متساوین مع التوارڤ في الحقوق والواجبات، حیث أن خروج االستعمار خول لهم كامتیاز الهیمنة 

قي على إدارة شؤون الدولة، وبامتداد الحقبة االستعماریة زادت الكراهیة والعداء بین التوارڤ وبا

  .العرقیات اإلفریقیة

و شجع الهیمنة العرقیة من خالل كیانات سلطة ،لقد عمق االستعمار الفرنسي تجدر الهویات العرقیة

كما االستعمار رسم حدودا هندسیة .الدولة التي أعطت أفضلیة لبعض الهویات العرقیة دون األخرى

لوالءات وحتى االمتدادات الجغرافیة، لدول المنطقة بغض النظر عن التركیبة البشریة واالنتماءات وا

التي لم یراع فیها االمتدادات العرقیة والقبلیة وال طبیعة التنظیم اإلجتماعي في المنطقة حیث توزعت 

  .قبائل التوارڤ على خمس دول ذات سیادة

ولیس بإقلیم الوسط أو القلب یمنح " بإقلیم الحافة"فتموقع التوارڤ : المحددات اإلقتصادیة .3

جاال أوسع للمناورة، ویعزز مركزهم التفاوضي مع السلطة المركزیة، ویحدد أیضا سیطرتهم على لهم م

طرق المواصالت (مصادر الموارد األولیة في مالي، وكذلك سیطرتهم على الموقع اإلستراتیجي 

  .لتمویل المعارك للحصول على المعدات العسكریة واألسلحة) التجاریة، والتهریب

داء اإلقتصادي الكلي في مالي أدى إلى اختالل التوازن في عملیة التنمیة كما أن تدهور األ

وهو ما ولد  ،(1970 -1987)اإلقتصادیة داخل البلد خاصة خالل فترة الجفاف التي ضربت البالد 

شعورا بالظلم والدونیة والتهمیش لدى التوارڤ الذین اقتنعوا بعدم التكافؤ اإلقتصادي الذي من 

راكه ما لم یمتلكوا وسائل القهر والقوة في شقها اإلقتصادي، خاصة مع النتائج المترتبة المستبعد استد

منهم  اآلالف التي مست بجدیة مسار حیاتهم، حیث فقد الثمانینات لسنوات عن التأثیرات المناخیة

 الجزائري الجنوب مواشیهم وأصبحوا بدون مورد مالي، وهو ما دفع باآلالف منهم إلى اللجوء نحو

أزمة اقتصادیة  من خاصة بتمنراست وٕالیزي، وبعد أن عانت الجزائر من األزمة النفطیة وما تبعها

األخرى والسلطات  العرقیات أرجعت اآلالف إلى مالي والنیجر مما أدى بهم إلى الصدام مع

   .السیاسیة
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عام وانعكاسا لضعف األداء اإلقتصادي الكلي في الدولة برزت عدة مؤشرات طبعت الجو ال

، الذي زاد من معاناة السكان إذ صنفت )الفقر، المجاعة، المرض(الثالوث األسود : هناك  أهمها

الدولة تحت خط الفقر حیث ال یتعدى دخل الفرد نصف دوالر یومیا، كما أن الدولة مرشحة للفشل في 

بسبب  وهذا ما أثر على المستویات اإلجتماعیة وانتشار معدالت الوفیات ()،2025آفاق سنة 

األمراض كاإلیدز، وهو مؤشر على ضعف الهیكلة المؤسساتیة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، األمر 

الذي فتح قنوات لتغلغل الجماعات التوار�یة المسلحة في وسط التوارڤ وظهور المیلیشیات المضادة 

  لهم من السود المدعمین من الحكومة المركزیة

ل الالتوازن والالتكافؤ في الموارد واإلمتیازات التي تعتمد وهذه الوضعیة تجد مبرراتها من خال

في أغلب األحیان على قاعدة الوالء القبلي، وفق معادلة وجود مجموعة تملك كل شيء، ومجموعة 

  .أخرى ال تملك أي شيء، وهذا ما ولد الشعور باالغتراب لدى العرقیة المحرومة التوارڤ

للبنیة التاریخیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة وفق قاعدة وهي تحصیل حاصل : المحددات السیاسیة .4

التأثیر المتبادل بین البنیتین التحتیة والفوقیة، فقد شكل الواقع السیاسي لإلثنیات حساسیة مفرطة من 

  .تحدید الوضع السیاسي والقانوني للتوارڤ

ق االندماج فطبیعة النظام السیاسي الذي تشكل بعد استقالل دولة مالي فشل في تحقی      

السیاسي للتوارڤ وفق منطق الرضا واالقتناع باالنتماء لهذه الدولة، الذي هو أساس الوحدة 

الوطنیة، لذلك نرى أن هذا النظام یعاني من أزمات سیاسیة مركبة متمثلة في، أزمة الهویة، أزمة 

  .الشرعیة، أزمة العدالة التوزیعیة، أزمة التغلغل، أزمة المشاركة السیاسیة

یث تمیز منذ االستقالل بالدكتاتوریة القائمة على شخصنة السلطة وٕاقصاء التوارڤ من ح

الحقل السیاسي مما كرس الخوف كركیزة للنظام، والعنف كوسیلة لترجمة األهداف، والفساد السیاسي 

 - ظریاعملیا ون- باإلضافة إلى طغیان مفهوم الدولة البولیسیة  .واإلداري كظاهرة مألوفة في هذه الدولة

غیر المراقبة في صالحیاتها وغیر المحترمة لحقوق مواطنیها، وبناء على ذلك تم تكریس االنقالبات 

  .العسكریة كآلیة للتداول على السلطة

هذا باإلضافة إلى تعصب القادة السیاسیین إلثنیتهم في سلوكیاتهم، وبقاء النخب أسیرة 

التقلیدیة، واستخدام النظام السیاسي في مالي لوسائل النتماءاتها العرقیة الضیقة وأطرافها الثقافیة 

اإلعالم المختلفة كأدوات لتسریب معلومات تساهم في نشر الكراهیة العرقیة وزرع الخوف وروح 

  .العداء

هي بدورها انعكاس للبنیات السابقة وتتمثل أهم مظاهر البنیة األمنیة لدول : المحددات األمنیة .5

  :روز واستمرار أزمة التوارڤالمنطقة والتي ساعدت على ب
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غیاب هیكلة حقیقیة للمؤسسة العسكریة، األمر الذي جعل المیلشیات منتشرة بشكل واسع والتي  - 

تنظم على أساس إثني عشائري وفكري تعصبي، ویكون تمویلها من أحد الفواعل الرئیسیة في المنطقة 

  .اوالتي لدیها مصلحة معینة تسعى إلى الحفاظ علیها أو تحقیقه

ظاهرة عسكرة النظام  كانعكاس لتدخل المیلیشیات في القضایا السیاسیة واإلقتصادیة ویمكن رصد  - 

نظم مدنیة بدعم عسكري كامل، نظم مدنیة تفرعت عنها : هذا في مالي من خالل أربعة نماذج أساسیة

م عسكریة مؤسسة عسكریة ذات نزعة استقاللیة، نظم استقاللیة وصلت للسلطة بوساطة عسكریة، نظ

  .خالصة، وهي نماذج تؤكد سیطرة المؤسسة العسكریة على الشؤون السیاسیة والمدنیة

للجزائر من عدة للسلم في المنطقة و  مباشرا أمنیاً  عدم إیجاد حل نهائي لمشكلة التوارڤ یمثل تهدیداً  إن

 : نواحي ومنها

عدوى المطالب  ائري وانتقالالمجتمع التوار�ي الجز  أوساط من بروز قوى متطرفة في الخوف: أوال

توار�یة  حركات روح العداء ضد الجزائر، مما قد یؤدي إلى ظهور عن طریق تنامي :إلیها االنفصالیة

 .التي مرت بها األمنیة مسلحة في الجزائر ذاتها، والتي كانت في معزل عنها حتى في عز األزمة

 على -زائر ولو على المدى البعیدإلى توارڤ الج وبالتالي انتقال عدوى المطالب االنفصالیة

التوارڤ الجزائریین لحد ) قبائل قادة (الرغم من أنها فكرة مرفوضة رفضًا مطلقا من طرف عقَّال

والعسكري والمعنوي الذي یتلقاه التوارڤ في المنطقة من  المالي خاصة مع الدعم المادي -اآلن

 .طرف النظام اللیبي

الذي   (FLT)"تاموست"جبهة تحریر  زعیم "مانو دیاك"ر یذهب القائد التوار�ي في النیج إذ

 فكرة مقرب ومدعوم من طرف النظام اللیبي في عهد الزعیم معمر القذافي، إلى حد اقتراح كان

كبیرة لهم تشمل توارڤ النیجر، ومالي، والجزائر وتشاد، وهذا باالستناد  منطقة بخلق استقالل التوارڤ

جمع التوارڤ  أجلمن  ،1956طق الصحراویة التي أطلقتها فرنسا سنةالمشتركة للمنا المنظمة لفكرة

  )1(.بكل حریة فیه في مجال واحد واسع النطاق یتنقلون

الحدود، وهو ما یهدد كامل  لمشكل إعادة تبني مشروع هذه المنظمة سیعطي بعدًا دولیاً  إن

لى أساس أنه مستهدف، ع خطر الجنوب في المنطقة باالنفجار ویجعل األمن القومي الجزائري في

 وأكثر من ذلك یهدد الوجود العربي ككل في الساحل االفریقي .وهو المنطقة الغنیة بالبترول والذهب

 امتدادها بصفة خاصة وٕافریقیا جنوب الصحراء بصفة عامة، عن طریق عزل المنطقة العربیة عن

لتعدد الهویات داخل  واالجتماعیة اإلفریقي بنقل الصراع تدریجیًا لیشمل المكونات الروحیة والثقافیة

                                                 
1   - Attilio  guadio : quelle paix pour les touarègues du Niger , françe et pays arabes , N= 

1091 , avril 1993 , pp 8-9. 
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ضمنها امتدادات إسالمیة وعربیة وافریقیة  تمتزج المنطقة، بالنظر إلى طبیعیة التركیبة السكانیة التي

  )1( .والتعایش والتضامن الوحدوي هناك التآلف أمازیغیة وبذلك تهدد

بیة وجماعات الحركات المسلحة التوار�یة مع الجماعات اإلرها تحالف من الخوف :ثانیا

غیر الراضیة عن  خاصة بالنسبة للحركات المسلحة التوار�یة المالیة والنیجریة،: الجریمة المنظمة

 قد السلمیة مع حكوماتها، وغیر الراضیة عن الدور الجزائري في الوساطة الذي المفاوضات مسار

عملیاته  تنظیم القاعدة ساحة والذي یتزامن مع نقل تعتبره داعمًا لحكومات مالي والنیجر ومتحیزًا لها،

أن مالي  إلى منطقة الساحل االفریقي هروبًا من الحصار الذي ضرب علیه في الشمال، خاصة

 "اإلرهاب"فیه إنقاذها ومساعدتها في حربها ضد  تستغیث وجَّهت نداء للوالیات المتحدة األمریكیة

ڤ الذین انتقدوا تصرف دولتهم، التوار  الثوار على أساس أنها ضحیة تمرد إرهابي، وهو ما أغضب

یقدم لها كل أنواع  كما ،"اإلرهاب"المالیة على مواجهة  القوات ویقوم الجیش األمریكي حالیًا بتدریب

اإلعالم األمریكي بالتنسیق  وسائل الدعم اللوجیستي في مواجهتها ضد التوارڤ الذین اتهمتهم بعض

بأنه لیست  في رده،" باهنقا هیماإبر "التوارڤ  الثوار دمع تنظیم القاعدة في المنطقة، وهو ما نفاه قائ

بسبب زیارة قام بها  اإلشاعة، هناك أیة عالقة للتوارڤ بتنظیم القاعدة، واعتبر أن أعداءه روجوا لهذه

طالبان  جماعة أنه أقام في باكستان مع جماعة التبلیغ ولیس مع مؤكداً  ،2003إلى باكستان عام

لسنا من القاعدة وال  إننا "أفغانستان، وهنا توجه مخاطبًا الجزائر بقوله والقاعدة، كما نفى دخوله

الجزائریة تدرك ذلك تمامًا وقد اتفقنا معها أثناء توقیع  والحكومة، نتعاطف معها ألننا أصحاب قضیة

یولیو العام الماضي على تعقب وتتبع أیة جماعة للقاعدة في منطقتنا وأننا لن  في االتفاقیة السابقة

  )2(".منطقتنا في أعمال إرهابیة باستغالل نسمح

التوارڤ في النیجر  المسلحین اتهمت بعض الصحف الفرنسیة المقربة من اإللیزیه كما

، "العدالة أجلالنیجریین من  حركة"ما نفته  وهو "اإلسالمي في بالد المغرب القاعدة"بالتواطؤ مع 

هذه كاذبة مشیرًة إلى أن  والمعلومات ألخبارتقود العمل المسلح في النیجر واعتبرت أن ا التي

 والقتال السلفیة للدعوة الجماعة"عناصر من مع مقاتلیها دخلوا في وقت سابق في مواجهات مسلحة

كما عملت على قطع الطریق أمام المهربین،  الحقا، "اإلسالمي في بالد المغرب القاعدة "وتنظیم"

 النیجریة نیجریة بتواطؤ الحكومة الفرنسیة مع السلطاتلتندد بعد ذلك الحركة ال المخدرات، وتجار

بمنحها  الیورانیوم، بمحاولة توریط الحركة باإلرهاب، مقابل الترخیص لفرنسا باستغالل مناجم

                                                 
 ة اللندنیةا، صحیفة الحیفي المغرب العربي الثروة النزاعات العرقیة ومناطقاألشهب،  محمد -  1
 اإلرهاب، الموقع یجلب التوارڤ، لسنا من القاعدة والوجود األمریكي زعماء :قناة العربیة -  2

http://www.alarabiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=39693    18/05/2011یوم. 
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هو عدم التزام الحكومة  النیجر لشركاتها الدولیة، واعتبرت أن السبب المباشر لتمرد التوارڤ في

  )1(.الجزائر النیجریة باالتفاقات المبرمة في

وهنا نمیز بین ثالث حاالت مرجحة للتدخل تشكل : تحدي التدخل الخارجي في المنطقة :ثالثا

  :تهدیدا وخطرا على األمن القومي الجزائري وهي

ما حدث أي تصعید في  إذا :األجنبي بحجة التدخل اإلنساني العسكري التدخل تحدي: أ

مقاربتها األمنیة في منطقة الساحل  في الحمراءاألزمة على نحو تعتبره الجزائر ضمن الخطوط 

وذرائع وشعارات، أو  كمقدمات من توظیفه إما لخدمة األهداف العسكریة المباشرة االفریقي، فالخوف

والمنظمات اإلنسانیة، أو للتأثیر على  المتحدة لتعزیز الهیمنة الدبلوماسیة عبر اغتصاب دور األمم

الزعماء المحلیین أو لتعزیز النفوذ في هذه  وقدرات طقة،سیاسات وتوجهات حكومات دول المن

   .اإلستراتیجي المنطقة الغنیة ذات البعد

عن سابقتھا بشكل  2012اختلف تمرد عام  إذ :األجنبي بحجة مكافحة اإلرهاب العسكري التدخل تحدي :ب

إنشاء طرق التجارة مع ظام القذافي، وكبیر ألن السیاق اإلقلیمي قد تغیر، مع وجود أقوى للقاعدة في الشمال، وسقوط ن

ومع القیام  .والتھریب أدي إلى جلب منافع مالیة لكل من الزعماء التقلیدیین والمتمردین والجماعات اإلسالمیة المتشددة

بدأ التمرد في و، 2011ھجمات من جانب الحركة الوطنیة لتحریر أزواد ضد الجیش المالي في الشمال في أواخر عام ب

من مقاتلي  1500مع سقوط نظام القذافي، عاد أكثر من وإلى مالي المقاتلین التوارق  عودة مدفوًعا ب ،2012جانفي 

وقد تم حشد ھؤالء التوارق واستعدادھم للتمرد أكثر من أي عھد  .التوارق المدججین بالسالح في قوافل إلى شمال مالي

والمفكرین العرب الذین یدعمون االستقالل، مما یساعد  سابق، بما في ذلك من خالل وجود جناح من التوارق الشباب
  .على تجاوز بعض االنقسامات التي مزقت التوارق تاریخیا

المسلحة  الجماعات ، إذا حدث وأقنعت حكومات مالي والنیجر باعتبارفرنسامن طرف  خاصة 

الجزائریة بعلم السلطات  للحدود) التوار�یة (التوار�یة، منظمات إرهابیة، ومعلوم اختراق هذه الجماعات

الذي سیجلب حتمًا للجزائر الصدام مع فرنسا، خاصة وأنها قد اختارت  األمر وأحیانا بمساعدتها، وهو

إلى سلسلة " أزمة مالي"تشیر  على حساب التوارڤ، المالي أخیرًا حلیفها في هذه األزمة وهو النظام

وقد لعبت الجهات . 2012الي منذ عام معقدة من األحداث والفعالیات المرتبطة التي خاضتها م

الفاعلة ودینامیكیات المنطقة دورًا هامًا في تعزیز األزمة، وفي الجهود الحالیة لحل هذه األزمة وٕاعادة 

أوال من  -تبحث هذه األطروحة في أزمة مالي من خالل عدسة إقلیمیة  .البلد إلى السالم واالستقرار

ربا لألزمة، هما تمرد التوارق والتطرف اإلسالمي في شمال حیث فهم اثنین من الدوافع األكثر ق

المتصاعد عن الحكم من باماكو قوة إضافیة بعودة التوارق " التوارق"فقد ُأعطي عدم رضا  .البالد

وكانت أهداف . 2011المسلحین تسلیحًا جیدًا من لیبیا في أعقاب سقوط نظام القذافي في أوت 

  الساخطین، والجماعات اإلسالمیة المتشددة واحدة، الجماعات المتمردة من التوارق 

                                                 
 .21/04/2008 ،یوم 18 السنة ، 5301 العدد :الخبر جریدة -  1



 

303 
 

  الثالث الفصل

 
  حتديات بناء السلم يف الساحل اإلفريقي

حادثة مع في المنطقة أمریكا  كانت أولى بوادر مخاوف الصدام الجزائري معمن جهة أخرى  

طائرة شحن أمریكیة كانت تمول الجیش المالي، كرد  على إطالق النار من طرف مسلحین توارڤ

ام المالي، وعقب الحادث صرح زعیم الثوار واشنطن للنظ تقدمها فعل منهم على المساعدات التي

قضیتنا  عدالة بشدة تدخلهم، كنت أعتقد أن األمریكیین یعرفون استغربنا ": "باهنغا إبراهیم"التوارڤ 

 التدخل متمنیا من الجیش ألمریكي الموجود في المنطقة عدم ،"ألننا شرحنا لهم ذلك مئات المرات

نعادي  ال:  "وقال حیاته، ح أو مساعدة شعب التوارڤ على بناءفي هذه األمور إالَّ إذا أراد اإلصال

  ."فقط بأن یعرف اآلخرون عدالة قضیتنا نطالب ...أحدا في العالم

التوار�ي المالي والمقرب من  البرلماني الحضور العسكري األمریكي في المنطقة استنكر وحول

د األمریكیین هو الذي سیجلب اإلرهاب و وجو "أن  مؤكداً  به أمریكا تقوم ما "أنتاال العباس"الجزائر

لهم إننا ال نرید  قلنا ...أصواتنا تسمع لم" واشنطن بأنها بشدة وانتقد" یؤجج الصراع في المنطقة

على إرهاب وهمي، أخبرناهم أننا في شمال مالي نحتاج  مالیینهم وجودًاُ◌ عسكریًا وأن ال یصرفوا

یمكنهم صرف هذه المالیین على مشاریع . كریةولیس إلى فرق عس وكساء إلى ماء و ظل وطعام

 ".المنطقة لتنمیة

مع جمیع األطراف سواء  لتكریسه الرأي یتطابق مع رأي الجزائر التي تسعى دائماً  وهذا

التوارڤ الجزائریین المفوضین من طرف النظام  بالقنوات الدبلوماسیة الرسمیة أو عن طریق زعماء

في الجزائر بین الحكومة المالیة ومسلحي التوارڤ  الموقعة لسالمالجزائري، وهنا نرى أن مبادرات ا

سوف یؤثر  مما ،"األمریكي التدخل"اآلن باالنقضاء في ظل  مهددة" الشجعان سلم"والمعروفة باسم 

 .المنطقة بشكل مباشر على األمن القومي الجزائري وعلى المشروع الجزائري في

التوارڤ في معادلة  واستغالل :ى المنطقةاألمریكي عل - الفرنسي التنافس تحدي: ج

حكم خلفه جاك شیراك ومن بعده  وبدایة "میتران فرانسوا"الفرنسي  الرئیس الصراع، فمنذ نهایة عهد

اآلن  إلى" كلینتون بیل"حكم الرئیس وبدایة" األب بوش"عهد الرئیس ، وكذلك مند نهایة"ساركوزي"

خصوصًا تنافسا محتدما بین واشنطن وباریس  فریقيشهدت منطقة غرب إفریقیا عمومًا والساحل اال

وقد اتسم التنافس بالندیة حیث أرادت واشنطن أن تخضع  الیورانیوم، حول الثروات الطبیعیة خاصة

فرنسا من مالي والجزائر العمود الفقري لسیاساتها في المنطقة، بینما  وجعلت المنطقة لهیمنتها،

  )1(.اساتها في إفریقیامن الرباط عمودًا لسی واشنطن اتخذت

ورثت من االستعمار الفرنسي مع  كما فإن الجزائر ومعها فرنسا وقفتا مع بقاء الحدود وبالتالي

للتوارڤ، فعملت فرنسا على استغالل ظروف التوارڤ  إعطاء الحقوق الثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة
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ذبًا، تارة بالترغیب وتارًة بالترهیب المنطقة، شدًا وج أنظمة لتلعب على هذا الوتر في عالقاتها مع

 .نفوذ تقلیدیة تتعامل معها بمنطق الوصایة منطقة معتبرًة المنطقة

مثل حلفائها من األكراد، لكنها لم  لها واشنطن فاهتمت في البدایة بأن یكون التوارڤ حلفاء أما

هم إدماجهم ضمن لولوج المنطقة، فطرحت علی مدخالً  تجد من الزعماء من یجاریها كي تتخذ منه

مساندین لعملیة السالم بین العرب وٕاسرائیل وأن یساندوا  یكونوا مشروع الشرق األوسط الكبیر بأن

 الدعم أمریكا مقابل تقدیم )1(.المستقبلیة ویجعلوا منها نموذجًا لعالقتهم إلسرائیلیةا العالقة الموریتانیة

من التوارڤ، ونتیجة لتسارع األحداث في  المشروع لقضیتهم، وبعد فشلها في إیجاد من یحمل هذا

غطاء القاعدة، اتجهت واشنطن إلى أسهل الحلول وهي  تحت المنطقة بانتقال العمل اإلرهابي إلیها

الموجودة في المنطقة، وهو ما یتعارض مع سیاسة الجزائر  السیاسیة عرض خدماتها على األنظمة

  . نطقة یهدد أمنها بشكل مباشروجود عسكري أمریكي في الم أي األمنیة التي تعتبر

  :تحدي انفتاح منطقة الساحل االفریقي على مناطق األزمات في إفریقیا :رابعا

من الجهات الشرقیة والغربیة  بحزام من األزماتإذ تتمیز منطقة صحراء التوارڤ بكونها محاطة 

تقرار اإلقلیمي قد ، وبالتالي فهي تقع في وسط مناخ من عدم االس)7انظر الخریطة رقم(والجنوبیة

یؤدي إلى تورط دول أو جماعات إقلیمیة مجاورة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، في دعم الصراع 

في المنطقة، خاصة مع وجود ظاهرة عدم تطابق الحدود السیاسیة الموروثة عن االستعمار مع 

فواعل الرئیسیة سواءا الحدود العرقیة والدینیة، مع بروز ظاهرة الحرب بالوكالة، وتضارب مصالح ال

  .المحلیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة

إلى منطقة صحراء التوارڤ  العدوى من مناطق الجوار الجغرافيفتصبح بذلك ظاهرة انتقال 

، بحكم القرب الجغرافي، وكذلك تشابه ظروف النشأة التاریخیة التعلم االجتماعي والسیاسينوعا من 

السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، وتشابه المشكالت الداخلیة في للدول اإلفریقیة، وبساطة التكوین 

تفضي إلى  دول هشةمعظم الدول المجاورة للمنطقة مع دول الساحل اإلفریقي، فهي في أغلبها 

وتنعدم فیه العدالة  مجتمع یسوده عدم االنضباط االجتماعي تدب فیه الفوضى وینتشر فیه الفساد

   .أو مرشحة للفشل failour  stateكدولة فاشلةمنها تصنف االجتماعیة، بل أن كل واحدة 

وهو ما قد یؤدي إلى حدوث انهیار لهذه الدول في بعض األحیان فجائیا، لكن غالبا ما تسبق 

 .والسیاسیة أهمها بطء انتقال السلطة بالدولة والتدهور التدریجي لمؤسساتها االجتماعیة ذلك دالئل،

ل حیث كشفت مصادر أمنیة أن لقاءات جمعت، في شهر مارس وهو ما یحدث حالیا في الصوما

، أمیر القاعدة لمنطقة الجنوب، یحیى جوادي، مع عناصر مسلحة صومالیة بغرض تمدید 2009

  . وجود فرع القاعدة بمنطقة الساحل اإلفریقي المحاذیة لحدود الجزائر الجنوبیة
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ب إفریقیا باتجاه الحدود بین دول كما أن شبكات تهریب األسلحة بالمنطقة قادمة من دول غر 

بالمائة من األسلحة والذخیرة الحیة التي تغذي نشاط  80النیجر، مالي والجزائر إلى درجة جعلت 

اإلرهاب والجریمة المنظمة في منطقة الشمال الحدودیة مع الجزائر، تأتي من مناطق النزاع المسلح 

  .في دول غرب إفریقیا ووسطها

بالمائة من األسلحة والذخیرة الحیة التي تغذي  80ا، في مالي أن ذكرت أرقام كشف عنه 

نشاط اإلرهاب والجریمة المنظمة في منطقة الشمال الحدودیة مع الجزائر، تأتي من مناطق النزاع 

  .المسلح في دول غرب ووسط إفریقیا

اخلیة أن شبكات اإلرهاب والجریمة المنظمة هذه تستثمر كثیرا في النزاعات واألزمات الد

المسلحة المنتشرة في غرب ووسط إفریقیا، ونسجت هذه الشبكات عالقات مع قادة المیلیشیات 

 جلالمسلحة، وأحیانا حتى مع ضباط ومسؤولین في بعض الجیوش النظامیة في دول الجوار، أل

تزویدها بما تحتاج إلیه من أسلحة وذخیرة، وتقدر عدد قطع السالح الخفیف الموجودة في منطقة 

مالیین قطعة، منها ما هو محلي الصنع في ورشات تقلیدیة  10رب إفریقیا لوحدها بما ال یقل عن غ

   )1(.وما هو مستورد من الخارج أو مهرب من مخازن السالح التابعة للجیوش النظامیة

لذلك فإن حل المشاكل في مالي یجب أن یراعي الدینامیكیات المعقدة العابرة للحدود ودوافع الصراع 

  .لتي تحدث داخل السیاق اإلقلیمي األوسع، أي سیاق الساحل الصحراويا

  

  

  

    

                                                 
 29/04/2009، یوم 5621جریدة الخبر، العدد،  -  1
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حزام األزمات (تبین مناطق انتشار األزمات في إفریقیا لسنوات التسعینات): 7(الخریطة رقم

  )حول منطقة الساحل االفریقي

  
   المصدر (بتصرف) :

  julienassoun.wordpress.com/2008/12/،  Retrieved on 02/04/2011  

    



 

307 
 

  الثالث الفصل

 
  حتديات بناء السلم يف الساحل اإلفريقي

  تحدي الحرب األهلیة اللیبیة : المطلب الثاني

السیاسي، وعالقاتها الخارجیة، وخطابها  مثلما تمتعت لیبیا بخصوصیة شدیدة في نظامها

تحولت إلي معارك شهدت انتفاضة شعبها التي  ،1969السیاسي، منذ بدء حكم معمر القذافي في 

  .التونسیة غربا والمصریة شرقا مسلحة حالة خاصة اختلفت كثیرا عن الثورة

بطبیعة النظام  ترجع أسباب اختالف انتفاضة لیبیا عن ثورتي مصر وتونس لعوامل تتعلق أوال

 ، عندما1975اللیبي وتقسیمه الهیكلي والمؤسسي الذي تفتق عنه ذهن معمر القذافي عام  السیاسي

  .م بنشر كتابه األخضر واعتمده كمرجعیة فكریة حكم من خاللها لیبیاقا

 العوامل، فیتعلق باالنتشار الجغرافي للتظاهرات وأعداد المتظاهرین واألسالیب أما ثاني

منذ بدایتها،  التعبویة المستخدمة، هذا باإلضافة لنهج نظام معمر القذافي في التعامل مع األحداث

الثوار علي مواجهته  نهج بن علي ومبارك، حیث استخدم عنفا مسلحا أجبر والذي اختلف كثیرا عن

 .بعسكرة انتفاضتهم

الخصوصیة علي األزمة اللیبیة كان شكل اإلصالح  ثالث العوامل التي أضفت الكثیر من

وهي مشكلة . والرؤي المطروحة للیبیا في مرحلة ما بعد الثورة المتوقع، في حال إسقاط نظام القذافي،

كحجم وفاعلیة القوي والكیانات السیاسیة اللیبیة الموجودة داخل البالد  طرق ألبعاد متعددةتت

في  وطبیعة النخب والكوادر الموجودة داخل المجتمع، باإلضافة للبعد القبلي غیر الموجود وخارجها،

عادالت فرض م الحالتین التونسیة والمصریة علي السواء، كما أن التدخل الدولي عبر مجلس األمن

  )1( .جدیدة في الحالة اللیبیة

برقوق أن ما سوف یقع مستقبال في لیبیا انهیار لیس فقط لرموز النظام ولكن انهیار . ویرى د

ألي قاعدة استقرار في البلد، ما یجعله یغرق في بحر من الدماء ویشهد تقهقرا على المستویین 

كلما اكتشفت مناطق رمادیة مع انتشار كبیر االقتصادي واالجتماعي، وكلما انتشرت األزمة ودامت 

  ) 2(.لحركات إجرامیة إرهابیة ستؤثر حتما على دول الجوار

وهو ما أدى بالجزائر إلى إدراك حدة الخطر القادم من األزمة اللیبیة ویعبر عنه وزیر 

ق باالنقسام المسألة اللیبیة والتدهور الذي سجلناه في هذا البلد السیما فیما یتعل"الخارجیة بقوله 

   "الداخلي والحصول على األسلحة كانا جلیین منذ البدایة بما جعل الخطر األمني یبدو كتهدید حقیقي

لم تكن هناك مغاالة في تقدیر الخطر من طرفنا ونحن الیوم نكاد نوقن بأن ما "وقال محذرا 

كن بالنسبة للدول یحدث في لیبیا ستكون له عواقب وخیمة على المنطقة لیس فقط على الجزائر ول

  )3(  ".المجاورة األخرى

                                                 
 .2008 -03-24 بتاریخ االثنین ، 2257 العدد : الشروق الیومي -  1
 .2008 -03-23 بتاریخ األحد ، 2256 العدد : الشروق الیومي -  2
 .24/03/2008 بتاریخ ، 2257 العدد : الشروق الیومي جریدة -  3
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  :تحدي انتقال مركز نشاط القاعدة إلى لیبیا: أ

ستواجه الجزائر معضلة أمنیة كبیرة جراء استثمار القاعدة في أزمة لیبیا، خاصة إذا بدأ أتباع 

  .الدولي وقاعدة المغرب بالتوافد على لیبیا التنظیم

المعارضة اللیبیة المسلحة، قیاسا  في صفوف'' لمقاتلةالعناصر ا''إذ تتوجه الشكوك إلى     

إلى داخل المعارضة المسلحة،  منها نشر بیان '' القاعدة'' لمؤشرات توحي إلى تسلل عناصر من

  .حول قتلى البریقة شرقي لیبیا'' اإلسالمي قاعدة المغرب''لـ

  كما أن الناطقة بإسم المجلس االنتقالي في لیبیا، اعترفت

 لدینا في حدود''ضمن صفوف المسلحین في المعارضة قائلة '' القاعدة''صر من عنا بوجود 

سنوات السجن التي  لكنهم أتموا''وأضافت . ''مقاتال من القاعدة موجودین في أرض المعركة 25

    .''حریة لیبیا أجلحوكموا بها وهم الیوم فقط یقاتلون من 

أطلق العقید معمر القذافي سراحهم في  م القاعدةقیادیا سابقا في تنظی 37وقد أحصت بعض التقاریر 

غوانتنامو، وأشهرهم السائق السابق ألسامة بن الدن  أوت الماضي، وبینهم معتقلون سابقون في

  .''المیدان القتالي المتواجد حالیا في''

مدینة وهي ال''اللیبیین، ینحدرون من مدینة درنة في الشرق اللیبي، " القاعدة"كما أن أغلبیة عناصر 

  .''أرسلت أكبر عدد من المقاتلین اللیبیین إلى العراق التي

أتباع بن ''الغرب عن إمكانیة تكرر سیناریو تعاون األمریكان مع  لذلك یطرح الجدل لدى   

إلى '' بن الدن'' ردع تقدم قوات االتحاد السوفیتي، ومدها بالسالح والذخیرة، قبل أن یتحّول في'' الدن

  ) 1(. ریكیین مع انسحابهم من المنطقةالعدو األول لألم

للقذافي انسحبت كلیا من  وما یعزز أكثر هذه المخاوف هو أن قوات الجیوش اللیبیة الموالیة

مثل  مناطق كانت تراقبها بصفة مشددة في أقصى جنوب لیبیا على طول الحدود مع دول الجوار،

فسر هذا اإلجراء العسكري من جانب عرق مرزوق والقطرون وبارجوج، واتجهت إلى الشمال،  وقد ی

هذا . في یده رسالة إلى الدول الغربیة، مفادها بأن مفاتیح الوضع األمني في الساحل مازالت العقید بأنه

اإلرهابي،  إلى ضعف قدرات الدول الواقعة جنوب لیبیا في صد الملتحقین الجدد بمعاقل التنظیم إضافة

   .مواجهات مع هؤالء الملتحقین الدول وتجنب الدخول في وكذا تغاضي بعض العناصر األمنیة لتلك

اإلرهابي من جنسیات تونسیة ولیبیة في  كما ساهمت العالقة الوطیدة بین عناصر التنظیم

كتائب القاعدة، إذ كان لهؤالء دور كبیر في تمكین اإلرهابیین  تمكین الفارین من الوصول إلى معاقل

                                                 
یبیة، .'نتفاضةعسكرة اال :زیاد عقل -  1 ل ل لتدخل الخارجي في الجماهیریة ا لداخلي وا مجلة السیاسة  الفشل ا

 http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/ahram/2011/4/1/MALF5.HTM الدولیة  
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 ها، على اعتبار أن الشرط القائم مقابل قبول انضمامهم، هویصعب رصدهم فی من سلوك معابر وعرة

   )1( .تزكیة أحد الناشطین ضمن التنظیم، إضافة إلى حیازة سالح ناري یعزز الثقة

بالعشرات من جهادي  وهو ما سمح إلمارة كتائب القاعدة بالساحل االفریقي بتعزیز صفوفها

الفراغ األمني في المنطقة من الوصول إلى  في ظل القاعدة الفارین من سجون لیبیة وتونسیة تمكنوا

  .علیها في عملیات سطو على ثكنات جنوب تونس وشرق لیبیا معاقل التنظیم بأسلحتهم التي حصلوا

دعوة الراغبین في العمل المسلح  هذا األمر شجع قیادة التنظیم اإلرهابي في الشمال على

- تیزي وزو''الموت  لحصار المطبق علیهم في ثالوثو محاولة فك ا. لاللتحاق بمراكز التدریب هناك

 )2(.القیادة ومدرسة اإلرهاب تبقى إمارة الشمال بتنفیذ عملیات استعراضیة توحي بأن'' البویرة-بومرداس

بین النیجر ولیبیا، والتي تمتد على مسافة  وعلى هذا یأخذ موضوع تأمین الحدود المشتركة

مجموعات صغیرة تابعة لها  وأن القاعدة قد قامت بتركیز نشاطخاصة . كلم أهم األولویات اآلن 354

لیبیا والنیجر، بغرض السیطرة على بعض  الحدودیة التي تفصل بین" جادو"في بعض ودیان هضبة 

تعد نقطة االتصال األهم بین الجماعات اإلرهابیة في الساحل  المنافذ الحیویة في هذه المنطقة التي

سلفیین جهادیین لیبیین انخرطوا مؤخرا في العمل المسلح ضد نظام العقید  االفریقي  والجزائر، وبین

على امتداد هذه  القذافي، بعد أن أغلقت الجزائر تقریبا حدودها مع لیبیا، وحشدت قوات ضخمة معمر

  .كلم  950الحدود الممتدة على مسافة 

منها الحدود المشتركة بین  یبیاولهذا یتوقع أن تلجأ الجماعات اإلرهابیة إلى عدة طرق للوصول إلى ل

شمال غرب تشاد إلى عرق مرزوق وهضبة  تشاد ولیبیا والنیجر في مثلث یمتد من جبال تیبستي

ألف كلم بین لیبیا والنیجر وتشاد،  300تزید مساحتها عن  وتتصف هذه المنطقة الحدودیة التي. جادو

یعني  فیها والسیطرة علیها عسكریا، ما الصخریة، وهو ما یجلعها منطقة یصعب التحكم بوعورة أرضها

وٕاقامة معسكرات تدریب  أن اإلرهابیین سیجدون موقعا مثالیا لحرب العصابات، وخلق جبهة جدیدة

  )3(.جدیدة للقادمین من وٕالى لیبیا، وهو ما یشكل خطرا أمنیا محدقا على جمیع دول المنطقة

                                                 
 – 09 -  12عدد یوم  : ر محند برقوق جریدة النص.حوار مع د -  1

2010www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4989 
 http://80.246.5.141/ma_ar/stories.php?story=11/04/24/5448838موقع وزارة الخارجیة الجزائریة  -  2
 06/04/2011http://www.elkhabar.com/ar/hadath/249705.htmlالخبر عدد یوم  -  3
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ستواجه تعقیدات ضخمة في المستقبل، لهذا فإن جهود مكافحة اإلرهاب في الساحل االفریقي  

 درجة قد ال یمكن تصورها بما في ذلك احتمال لجوء القذافي، في حالة یأس، للتحالف مع إلى

   .)1(اإلرهابیین في الساحل إذا تأكد بأن المجتمع الدولي سیقوده للمحاكمة

  : تحدي فوضى انتشار السالح في المنطقة: ب

السالح  الذي تعیشه لیبیا واالنتشار المخیف لمالیین قطعاالنفالت األمني والعنف  من شأن

استقرار حدود الجزائر التي  الخفیف والثقیل بها، أن یفتح أبواب جهنم ویهدد على أكثــر من صعید

مالي وموریتانیا، وهو تحد جدید یفرض على  آالف كلم تجمعها مع لیبیا، النیجر، 4یفوق طولها 

 كانیات لوجیستیكیة وعسكریة لتأمین هذه المواقع لمنع تسلل فلول إرهابیيوٕام السلطات الجزائریة وسائل

تجنید المواطنین في  ألف جندي، ولكن األهم منه ضرورة 30وٕانجاز هذه المهمة یتطلب قرابة . القاعدة

  . )2(هذه المواجهة لمنع أي عبث باألمن القومي هذه األماكن الحدودیة لیشكلوا الحزام األمني األول في

على كمیة كبیرة من األسلحة المهربة من لیبیا، بمعدات  فبعد أن تأكد تمكنها من االستحواذ

 جو، وقوافل من الشاحنات الصغیرة من طراز تویوتا - منها صواریخ أرض عسكریة ثقیلة ومتطورة 

   .)3(شمال مالي غادرت شرق لیبیا، وعبرت الحدود إلى التشاد ثم إلى النیجر، ومن هناك إلى

بینما أظهر نمط تعاطي بلدان المنطقة مع  تضح خطر أكبر وأوسع للقاعدة في الصحراء،ا 

  . كبیرة، نظرا لإلمكانیات العسكریة الضعیفة جدا لدیها هذه التحدیات األمنیة ضعفا وهشاشة

الدولة األكثر محوریة في الملف األمني الصحراوي، باعتبارها الدولة  في المقابل، ظهرت الجزائر

األمر الذي  تسلحا وقدرة على تعقب تحركات عناصر القاعدة ومجابهتهم، مخابراتیا وعسكریا، راألكث

تحملته على مدار السنوات  سیضاعف علیها الضغط بدرجة كبیرة وعبء أشد من ذلك الذي سبق وأن

التي '' ةمظهرها وٕاستراتیجیتها الجدید''القاعدة بـ األخیرة، ما سیظهر جلیا، الحقا، في حرب محتملة ضد

  .حازت علیه من عتاد وآلیات حربیة جلبتها من لیبیا تكون وضعت خططها وفقا لما

 ینتظر الجزائر، حجم التواجد العسكري لمالي والنیجر وموریتانیا في محیط ویبرر العبء الذي 

أو ومالیا من فرنسا  تحركات القاعدة، حیث غالبا ما كان تدخلها في الشریط الساحلي مدعوما عسكریا

أنها كانت في صدارة الهالة اإلعالمیة التي  الوالیات المتحدة األمریكیة، فبالنسبة لدولة مالي، رغم

اإلرهابي وعالقته باختطاف األجانب، إال أنها، عملیا، لم تستطع  رافقت تحركات عناصر التنظیم

                                                 
 05/04/2011وم الخبر عدد ی -  1

2   -  El watan le  08 /04/2011 
 29/04/201الخبر عدد یوم  -  3
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 لى الرغم من أن دولفع. التنظیم اإلرهابي على إخالء المنطقة الداخلة في إقلیمها الصحراوي إجبار

مكافحة اإلرهاب عبر  مبادرة''الساحل استفادت من دعم منحه إیاها الكونغرس األمریكي في إطار 

مجتمعین ال  ملیون دوالر، إال أن عدد أفراد الدرك في كل من مالي والنیجر 500قوامه '' الصحراء

ختلف الوضع في موریتانیا عن ی ألف، وال 100یتجاوز ستة آالف، فیما یصل العدد في الجزائر إلى 

الدولة التي تعاني من محدودیة الموارد المالیة للدولة  مالي أو النیجر التي تمتلك حدودا شاسعة، فهي

ولم  رفع الجاهزیة التعبویة والقتالیة لوحدات الجیش وقوى األمن، أجلالعسكري من  المخصصة لإلنفاق

 45دوالر، وفي النیجر  ملیون 50یتجاوز في مالي  ملیون دوالر، ولم 19یتجاوز إنفاقها العسكري 

       .)1(مالییر دوالر 3الجزائر  ملیون دوالر، بینما بلغ حجم اإلنفاق العسكري في

ألفا، وال تملك غطاء جویا  60وموریتانیا والنیجر ال یزید عن  كما أن تعداد القوات المسلحة في مالي

ألف  76الي فبعد خروج الجیش اللیبي البالغ تعداده نحو لعدم توفرها على سالح طیران فعال، وبالت

 طائرة هلیكوبتر مختلفة، 300و 200طائرة مقاتلة ومابین  200دبابة و 2000من  جندي ومعه أكثـر

فرضت  من حسابات الجیوش المعنیة بمكافحة اإلرهاب في الساحل االفریقي، فإن الحرب في لیبیا

وما قامت به الدول الغربیة هو ببساطة  .ي مجال مكافحة اإلرهابعلى الجزائر أعباء عسكریة جدیدة ف

والخارجین  ، من طریق الجماعات اإلرهابیة''الجیش اللیبي''الثاني من ناحیة قوة النیران  إزاحة للجیش

   .عن القانون في الساحل االفریقي

رنسا، السید ریشارد بف لذلك حذر الخبیر في مجلة الدفاع للمعهد العالي لدراسات الدفاع الوطني 

البرییر، من أن عناصر القاعدة في المغرب اإلسالمي تملك موارد مالیة كبیرة من وراء الفدیات التي 

استغالل حالة الفوضى التي تمر بها لیبیا من  جنتها من عملیات اختطاف الرعایا الغربیین وبمقدورها

 )2(.هناك التزود باألسلحة المهربة من أجل

والمغاربیة،  طار أبدى عبد القادر مساهل، الوزیر المنتدب للشؤون اإلفریقیةوفي هذا اإل   

خالل األزمة، ومن تداعیات هذه  مخاوف الحكومة الجزائریة من االنتشار الواسع للسالح في لیبیا

إن الجزائر  اإلفریقي وقال مساهل، في هذا الموضوع، الحالة على األوضاع األمنیة في الساحل

في لیبیا، ما یزید من تعاظم خطر  الحظون بأن حجما كبیرا من األسلحة یتم تداوله حالیای''وشركاءها 

حركة '': وأضاف. ''یستغل الوضع الناجم عن األزمة تنظیم القاعدة ببالد المغرب الذي یمكن أن

ك للجماعات اإلرهابیة لالستیالء على أسلحة ثقیلة ومتطورة، وسیؤدي ذل السالح في لیبیا تعطي فرصة

                                                 
 05/04/2011الخبر عدد یوم  -  1
 16/04/2011الخبر عدد یوم -  2



 

312 
 

  الثالث الفصل

 
  حتديات بناء السلم يف الساحل اإلفريقي

الوضع األمني  واعتبر مساهل أن .'')1(.محالة إلى تهدیدات كبیرة على األمن في كامل المنطقة ال

  )2( .بالمنطقة سیتفاقم كلما طال أمد األزمة في لیبیا

إننا جد منشغلون الن هناك معارضة مسلحة بین جانب من السكان وأخر والن "وأضاف مدلسي 

القائد اللیبي قد قالها بنفسه أن هناك خطر "مشیرا إلى أن " طرةاستخدام األسلحة قد أصبح خارج السی

  )3( .إرهابي

  :تحدي التواجد العسكري الغربي في لیبیا: ج

جدید، وأن تدور قرب حدودها الشرقیة معركة  تتخوف الجزائر من أن تتحول لیبیا إلى عراق

خوض حرب ضد اإلرهاب، من  یمكن فیه القاعدة، واعتباره أفضل مكان كبرى بین دول غربیة وتنظیم

  .الغربیة إلى أقصى حد واالنتهاء بالسیطرة على ثروات لیبیا خالل استغالل التكنولوجیا العسكریة

القاعدة الدولي وقاعدة المغرب على لیبیا، یوما بعد آخر، نشاط  فالتوافد الكبیر ألتباع تنظیم

الغرب ضد  سریعة وحاسمة یخوضها معركة أجلیمكن أن یفهم على أنه استدراج غربي للتنظیم من 

فاصلة تكون   القاعدة وتنتهي بانتصار یغطي على هزائمه في أفغانستان ثم القضاء علیهم في معركة

   .العسكریة فیها الید الطولى للتكنولوجیا

للوالیات المتحدة فیه تحقیق نصر  فلیبیا تعد أفضل موقع من الناحیة اإلستراتیجیة یمكن

یخوضون حربا على طریقة تنظیم القاعدة عبر  ب عصابات ضد متمردینعسكري سریع في حر 

 كما. بالتالي من الصحراء اللیبیة المفتوحة التي ال یمكن فیها االختباء حمالت جویة مكثفة، وتستفید

إضافیة لسرعة التدخل والقدرة  یوّفر قرب لیبیا من القواعد الرئیسیة للجیش األمریكي في أوروبا، میزة

ضخمة مثل   الدول الغربیة في لیبیا إلى قوات وال تحتاج. القوات ونشرها بسرعة كبیرة على نقل

أفغانستان بالقیاس لعدد سكانها وانحصار االنتشار السكاني في عدد محدود  الموجودة في العراق أو

القاعدة إلى لیبیا،  یهدف الستدراج نشطاء وعناصر تنظیم  تؤشر لمخطط بعید المدى. المدن من

إطالة أمد الحرب في منطقة ال تبعد عن القواعد الرئیسیة  تشیر الوقائع المیدانیة وتعّمد بعض األنظمةو 

كلم والتوظیف اإلعالمي لألحداث وتغطیتها  1000األطلسي سوى بأقل من  شمال  لقوات حلف

ر الجزائر ج وما تخللها من محاولة. وصفت بالمبالغ فیها خالل بدایة االنتفاضة في بنغازي  بطریقة

  العسكریة في لیبیا، وهو ما عّبر عنه إلى هذه الحرب، دوافع بعض الدول الغربیة وأهدافها من الحملة
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لیبیا قد تنهب كما حدث مع ''مرافقین له خالل جولة افریقیة  الرئیس التركي عبد اهللا غل لصحفیین

  ) 1(.عن قلقه من احتمال تكرار نفس السیناریو معربا'' العراق

ودول الساحل أمام  الجزائر  هذه المعطیات تضع المسؤولین السیاسیین والعسكریین فيكل  

المنطقة والمزید من الفوضى في دول  سیناریو مخیف یعني في حال تجسیده انهیار الوضع األمني في

   .والرخوة  الساحل الضعیفة

 ف من أن تتحوللیبیا وتتخو  استمرار حالة الفوضى في  عن قلقها من لذلك تعبر الجزائر

في محاولة لتكریس  نظام القذافي إلى حرب بین دول غربیة وتنظیم القاعدة  الحملة الغربیة على

القاعدة في معركة تغطي على  انتصار الوالیات المتحدة األمریكیة وخلفها الحلف األطلسي على تنظیم

  .هزیمة حلف األطلسي في أفغانستان

یمات المتشددة أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة مصطفى صایج أن تستغل التنظ.ورجح د

في حالة ما إذا كان هناك وجود لقوات من حلف : "لتعبئة الشباب مجددا كما حدث في حاالت سابقة

شمال األطلسي في لیبیا فإن ذلك یعطي شرعیة حتى داخل الجماعات السلفیة اللیبیة للقتال التي 

وهو ما حدث مع الكثیر من شبان . عبئة لمحاربة تلك القواتراجعت مواقفها في السنوات األخیرة، للت

   )2(".المغرب العربي في فترات سابقة لاللتحاق بالعراق

  

 :اإلرهاب في منطقة الساحل االفریقي تحدي: الثالث المطلب

فشل في االنعقاد منذ حوالي خمسة  الذي" العربي اتحاد المغرب"ینجح في تحقیقه  لم ما

في تحقیقه اللجان المشتركة واالتفاقیات الثنائیة والزیارات المتبادلة نجحت  نجحت عشر سنة وما لم

والتعاون  التنسیق الحركات اإلرهابیة في دول المغرب العربي، التي أصبحت على قدر كبیر من فیه

 الساحل فتحولت الساحة المغاربیة بأكملها مع امتدادها في ،"الخبرات تبادل"في شن الهجمات، و

المحلیة وبین  وامتداداتها "القاعدة"اوي وجنوب الساحل االفریقي إلى ساحة مواجهة جدیدة بینالصحر 

  .)3(في دعمهاوالغرب  الوالیات المتحدة األنظمة القائمة وانخراط

  :اإلسالمي في بالد المغرب القاعدة: أوال 

 4*:والقتال في نشاط الجماعة السلفیة للدعوة التحول: أ
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 .2005 یونیو 29 عدد ، جریدة المستقبل ،اإلرهاب في المغرب العربي  اتحاد :الراسي جورج -  3

أسسها حسان حطاب مع  ، وقد1998 ة سنةالجزائری اإلسالمیة خرجت من رحم الجماعة السلفیة للدعوة والقتال الجماعة - 4

 وقد عین حطاب أمیرا مؤقتا على الجماعة السلفیة حتى  ،''التكفیري منهجها'' اإلسالمیة مجموعة ممن أخذوا على الجماعة

من السنة  دیشو في أوت  مقتل وبعد ·المسلح التنظیم تولي عبد المجید دیشو المدعو أبو مصعب قیادة تاریخ 1999 أفریل

بیانات الجماعة السلفیة، إن حسان  ، وتقول 2003صیف هرم القیادة وظل یتزعمها إلى غایة حطاب ها اعتلى حساننفس
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 تمت بینما تذكر مصادر أمنیة خاصة تحصل علیها الباحث، انه ،''علیها بعد مراجعته أصر''إرادته و بمحض حطاب استقال

یدعى أبو حمزة، من موالید  هذا عینوا مكانه نبیل صحراوي، وحسان طرف رفاقه، الذین من ''أبیض انقالب''تنحیته عن طریق

للجزائر العاصمة، نشأ في ظروف اجتماعیة جد  الشرقیة بن زرقة ببلدیة برج الكیفان في الضاحیة الساحلیة بحي 1968 عام

 الجیش، وهناك تعرفالخدمة العسكریة كمجند في  بصفوف أن فشل في تخطي عقبة شهادة البكالوریا، التحق وبعد، صعبة

 قرر 1992 سنة مطلع ثكنة عسكریة بسكیكدة، وبعد إیقاف المسار االنتخابي في) الرزاق البارا عبد  (على عمار صایفي

التي أسسها سعید مخلوفي صاحب الكتاب الشهیر  ،"الدولة اإلسالمیة حركة''حطاب حمل السالح واالنخراط في صفوف 

   .في الجماعة اإلسالمیة الجزائریة تنخرط قبل أن آنذاك مرجعا في التمرد على السلطة الذي اعتبر ،''المدني العصیان''

اللقاء التأسیسي للجماعة السلفیة للدعوة والقتال، " بوناب عبر سید علي"جبال بومرداس الممتدة سالسلها  احتضنت  

نشاطها إلى  یتوسع العامة للتنظیم، قبل أن المنطقة مركز القیادة ، وأصبحت 1998سبتمبر  14 تحریر أول بیان لها فيتم و 

مجاهدة، سلفیة العقیدة  جماعة''الذي یقول أنها  میثاقها أغلب مناطق شرق البالد وفي بعض مناطق الصحراء، وهناك تم تحریر

شرع اهللا  وتحكیم عن اإلسالم في الجزائر وأسیاده من الیهود والنصارى السترجاع الخالفة الراشدة المرتد والمنهج، تقاتل الحاكم

قبل الزیغ واالنحراف، فهي بذلك تمثل الخط األصیل  منهجها ورفع الظلم والقهر، وهي امتداد للجماعة اإلسالمیة المسلحة وعلى

 في ''رحمة الجماعة'' أول بیان لها عنوانه وصدر 1998 الجماعة السلفیة نهایة سنة نشأت '' .الجزائر الذي بدأ به الجهاد في

وتم االتفاق على تغییر اسم   ،''أوال امتداد لما قام علیه الجهاد هي''  فیه أن الجماعة المسلحة أعلن 1998 سبتمبر 14

 األول صار شعارا لدعاة الهجرة والتكفیر وٕالیه االسم'' لكون ،''والقتال السلفیة للدعوة الجماعة''إلى ''اإلسالمیة المسلحة الجماعة''

القیادة فیها،  على "زوابري عنتر"بعد استیالء  باالنحراف  ''الجیا'' ویتهمون ،''یتبناها هذا المنهجالكثیر من األعمال التي  ینسب

 ترتكبها ''الجیا''الجماعیة التي كانت المجازر'' على الجماعة، وأعلنت براءتها من أمیرا "دیشو المجید"واالتفاق على تنصیب عبد 

   .مع الحكومة والمصالحة ضد المدنیین، ورفض أي شكل من أشكال الهدنة

ویسمون   واألمن یقودهم بعض العسكریین الفارین من أجهزة الجیش مسلح 1500 ضمت في بدایاتها حوالي وقد  

 - صهرت كثیرا من الجماعات المسلحة تحت لواء الجیا التي 1994 الوحدة األولى سنة لقاء  ـ بالوحدة الثانیة  تأسیس الجماعة

المناطق الثانیة والخامسة والسادسة والتاسعة، وغاب عنه قادة  وممثلوها من ماعة اإلسالمیة المسلحةالتأسیس قادة الج وحضر

وٕان لم تحضره،  حتى والثالثة، ویعتقد أن عناصر بارزة في المنطقتین األولى والسابعة زكت اللقاء الرابعة الغرب والمنطقتین

تنشط في المنطقة األولى، بعدها التحقت  كانت لمجموعات التيواستطاعت الجماعة السلفیة فیما بعد، استقطاب بعض ا

على نهایتها  تشرف 2002  ، ولم تكد سنة)غلیزان(وكتیبة الفرقان النشطة السابعة المنطقة الرابعة، وبعدها جزء من المنطقة

 الرقم األول وسط الجماعات وأصبحت ،''الجیا''كل النسیج البشري والتنظیمي لـ  تقریبا حتى كانت الجماعة السلفیة قد ورثت

   .األخرى

والیة باتنة، وله تكوین جامعي وبعض الثقافة  في 1969 صحراوي ویدعى أبو إبراهیم مصطفى، من موالید سنة نبیل

وكان حینها یرأس مجلس  ،2003خلف حسان حطاب بعد تنحیته من إمارة الجماعة السلفیة صیف. برفاقه مقارنة الدینیة

 إمارة المنطقة الخامسة في الجماعة اإلسالمیة المسلحة، وتضم منطقة األوراس وتبسة رأس لها كان علىاألعیان فیها، وقب

الجدید، هم  حطاب وتعیین األمیر تنحیة المجاورة في الجنوب الشرقي، ولوحظ حینها أن غالبیة الموقعین على بیان والمناطق

 في عزله ''البارا''بین هؤالء نبیل صحراوي نفسه، الذي یعتقد أن ، ومن''الخامسة المنطقة''أمیر'' البارا''من خصوم عبد الرزاق

والذخیرة عبر شبكات الجنوب قبل أن ُیبعده  باألسلحة ''السلفیة الجماعة''كان یضمن تزوید  الذي "أبو بصیر یوسف"و 1999

التي تشمل الصحراء  ،''المنطقة التاسعة رأمی''، "بلعور" المدعو "بلمختار مختار"و ،"الرزاق البارا عبد"المدعو "صایفي عمار"

تدم فترة  ولم  النفوذ وزعامة العناصر المسلحة النشطة الصحراء الكبرى، حول" البارا"الكبرى، ودخل في خالفات شدیدة مع 

ن م بالقرب 2004 رفقة أربعة من رفاقه على أیدي قوات الجیش شهر جوان مقتله إمارته سوى حوالي عام، بعد أن أعلن عن

 .بجایة منطقة لقصر الجبلیة بوالیة
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 الجماعة'' فإلى غایة ذلك التاریخ فقدت للغایة، عند تولي نبیل صحراوي القیادة، وجد الجماعة تمر بظروف صعبة

العاصمة، منهم من قتل ومنهم من سلموا  شرق ''الثانیة المنطقة'' غالبیتهم في عنصرا، 150 أكثر من ،2001منذ ''السلفیة

لم یكونوا أصال محل  شخصا 230 تفكیك شبكات دعم وٕاسناد أدت إلى اعتقال أكثر من  أجهزة األمن، كما تم ىأنفسهم إل

  .متابعات قضائیة

قیادة  مركز إعطاء نفس جدید للجماعة وبعث نشاطها من جدید، وكان من أول ما قام به، نقل صحراوي حاول نبیل 

المنیعة بین والیتي تیزي وزو وبجایة،  "أكفادو "ومرداس، إلى مرتفعات جبالفي والیة ب" سید علي بوناب"الجماعة من منطقة 

عهده تصفیة عدد من عناصر الجماعات التائبین، ممن تولوا الوساطة مع  في للتخلص من الضغط األمني الشدید، وجرت

   .لالستفادة من العفو وترك السالح الجبال رفاقهم في

، األمیر الوطني ) سنة (37 "مصعب عبد الودود أبو"وكنیته  "درودكال لمالكا عبد"أصبح  "صحراوي نبیل"مقتل بعد

 على التابعة لبلدیة مفتاح بوالیة البلیدة، وبها زاول كل مراحله التعلیمیة وتحصل "َزیان "للجماعة السلفیة، وهو من موالید قریة 

التحق رسمیا  ،1993دیسمبر یدة فرع التكنولوجیا، وفيقبل أن یلتحق بجامعة البل ،1989شهادة البكالوریا شعبة الریاضیات سنة

إلیه مهمة صنع المتفجرات بمجرد صعوده الجبل، وذلك بحكم تخصصه العلمي  أسندت بالنشاط المسلح، ونظرا لطبیعة دراسته

ین العسكري، برئاسة كل ورشات التصنیع والتكو  كلف 1996 المواد الكیمیائیة والقواعد المیكانیكیة، وفي سنة على واطالعه

 بعد 2003 في مجلس أعیان الجماعة حتى سنة الثانیة التحق بإمارة الجماعة السلفیة ممثال عن المنطقة م2001 سنة وفي

إبراهیم صحراوي وشغل مكانه رئیسا لمجلس األعیان، وزكى مقتل  الجدید عزل حسان حطاب عن إمارة الجماعة، خلف األمیر

 عملي لعقیدة الوالء تطبیق'' جماعة أبو مصعب الزرقاوي في العراق، وقال أن موقفه هذا هو على ید الجزائریین الدبلوماسیین

ومثل سلفه إبراهیم صحراوي، وقف درودكال  ،''االحتالل المرتد لدى حكومة النظام''وقال عنهما في بیان أنهما یمثالن ،''والبراء

  .والمضمون الشكل مشروع میثاق المصالحة الوطنیة، ورفضه في من موقفا متصلبا

أقلمة "وهو ما یمكن وصفه بـ المجاورة التنظیم بدأ بتوسیع مجال نشاطه لیشمل الدول إمارة "درودكال" اعتالء فور

 حسن" تعصف بها بعد التحاق أمیرها السابق التي حیث عوضت انحصار نشاطها داخل البالد واالنشقاقات ،"الجماعة نشاط

في الصحراء وخلف الحدود  النشطة أفقیة عابرة للحدود، بإعادة تنظیم مجموعاتها بامتدادات "الوطنیة المصالحة" بركب "حطاب

السلفیة  الجماعة" القطیعة والعداء المطلق بین الفرقین من قبل، وظلت وقعت الجنوبیة في عمق التراب النیجري والمالي، بعد أن

خلفیة للتزود بالسالح والذخیرة والمؤونة الغذائیة  قاعدة ء الكبرىمن المناطق الصحراویة في عمق الصحرا تتخذ "للدعوة والقتال

  .واستقطاب المجندین الجدد من دول المنطقة العسكري وحتى التدریب والتكوین

لتنظیم  ببیعته "والقتال السلفیة للدعوة الجماعة"أبو مصعب عبد الودود أمیر صرح 2006 سبتمبر 11 یوم في 

  .2007المغرب اإلسالمي في جانفي بالد عدة الجهاد فيالقاعدة وأعلن عن میالد قا

الجماعة، وأسسا عدة  یجعال من المنطقة مركز الثقل الرئیسي في جغرافیة أن "الرزاق البارا عبد"ثم "بلمختار مختار"واستطاع 

  .یرةالفق حیاد بعض أعیان القبائل الصحراویة واشتروا  ..."الملثمون"،"بن زیاد طارق": كتائب هناك منها

 وحصوله 2003 من السیاح األلمان واألوروبیین مطلع سنة فرداً  32 اختطافه بعد "الرزاق البارا عبد"داع صیت  لقد

یورو من الحكومة األلمانیة كفدیة مقابل إطالق سراحهم، لكنه اضطر في إحدى تنقالته على  ألف 250 على أربع مالیین و

 عدد هام من عناصره، غیر أنه هرب لیقع في ید المقاتلین على الجزائري، الذي قضى شالجی الحدود التشادیة اللیبیة إلى مالقاة

بالجزائر العاصمة، وقد شكل  سركاجي التوارڤ التشادیین، الذین اعتقلوه قبل تسلیمه للجزائر بعد شهور، وهو اآلن في سجن

  .الكبرى اتها في الصحراءالكثیر من مخطط ونسف" والقتال السلفیة للدعوة الجماعة"ذلك ضربة قویة لـ

إلى األراضي  غرباً  جندي سابق قاتل في أفغانستان فقد، امتدت منطقة عمله ، وهو"بلعور"أو "بلمختار مختار"أما 

مع تجار السالح والمخدرات وتهریب السجائر في  وطیدة الموریتانیة وجنوبًا إلى دول الساحل الصحراوي، وأقام عالقات

المنطقة  أمیر" بلمختار"من األعضاء من مختلف جنسیات دول المنطقة، وقد استخدم الكثیر ماعتهالصحراء الكبرى، وتضم ج
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اللیبیة  الجماعة"و "المغربیة المقاتلة الجماعة"و" والقتال فیة للدعوةالسل الجماعة"تحمل

 على سلفیة جهادیة تشترك بها مع تنظیم القاعدة أیدیولوجیة" التونسیة المقاتلة الجماعة"و "المقاتلة

أرید أن  مركزي، الرغم من اختالف أشكالها التنظیمیة، وهو ما سمح بتسهیل عملیة التوحد في تنظیم

لمجموعة من  وهذا" اإلسالمي قاعدة الجهاد في بالد المغرب تنظیم"معبِّر وباسم "إقلیمیاً "یكون 

بالمغرب العربي ومجموعة من األسباب  التنظیمات األسباب المحلیة الخاصة بظروف هذه

  .األم اإلستراتیجیة الخاصة بتنظیم القاعدة

o فعالیتها،  وجعة جعلتها تفقد كثیرًا منضربات م تلقت :مستوى التنظیمات اإلرهابیة المغاربیة فعلى

نفسها  وهي الضربات" المغربیة المقاتلة الجماعة"و"اللیبیة المقاتلة الجماعة"حیث اعتقلت قیادات 

 الضربات دفعت بالعدید من السلفیین الجهادیین هذه. "السلفیة للدعوة والقتال الجماعة"التي تلقتها 

 فالتوجه عن بلدانهم خاصة في منطقة الساحل االفریقي داً بعی" مالجئ"إلى البحث عن  المغاربیین

 ."ضرورة"كان  بل" اختیاریاً "نحو الساحل االفریقي لم یكن 

o المغاربیة  الجهادیة تزامنت التحوالت التي طالت التنظیمات السلفیة فقد" األم القاعدة"على مستوى أما

 سنة الجدیدة التي بلورها تنظیم القاعدة اإلستراتیجیة مع" السلفیة للدعوة والقتال الجماعة"خاصة 

الدولة اإلسالمیة في العالم العربي تمر  إقامة احتالل العراق، التي تتأسس على كون بعد 2003

وعلیه فإن كسب الحرب هناك أصبح رهانًا مركزیًا،  العراق، حتمًا عبر إقامة دولة إسالمیة في

منطقة المغرب العربي في  وغدت" مقاتلین"البحث عن  إلى "القاعدة"ولكسب هذا الرهان سعت 

 .قخزانًا بشریًا لتغذیة الحرب في العرا الجدیدة منظور هذه اإلستراتیجیة

في إعادة  ورغبتها "والقتال السلفیة للدعوة الجماعة"فالتفاعل بین التحوالت التي عاشتها  إذن

احتالل  بعد" القاعدة تنظیم"اتیجیة والتحوالت التي طالت إستر  تلقتها بناء هیاكلها بعد الضربات التي

عملیة استقطاب وتحفیز وتنسیق العمل بین  في العراق ورغبته في بناء تنظیم مغاربي یساعد

                                                                                                                                                    

 بموریتانیا )المغیطي(حرب العصابات المسلحة جیدًا، فقد تبنى الهجوم على ثكنة  وأسالیب الصحراویة سابقًا تكتیك الكر والفر

  .العملیات اإلرهابیة في المنطقة ومعظم 2005 سنة

 االستفادة من تدابیر المصالحة الوطنیة، حیث بهدف 2007 في مفاوضات مع السلطة الجزائریة منذ نهایةدخل  وقد

 الذي" بتو الحاج"من طرف الوساطة وجماعته في مكان آمن وفره له الجیش الجزائري في الجنوب الغربي للبالد، وتمت استقر

ألجهزة األمن الجزائریة مطلع  نفسه" بلعور "یة المفاوضات هذه بتسلیمعمل وكللت یعد أحد أعیان الجنوب ویتمیز بالنفوذ والمال،

منطقة الصحراء الكبرى، إذ یعتبر واضع  في "القاعدة تنظیم"وهو ما سیضعف نشاط . یتم التحقیق معه حیث 2008 شهر أفریل

الجماعة السلفیة  في "بلمختار"یمثله دول المنطقة، فالثقل الذي  إلى "والقتال السلفیة للدعوة الجماعة" نشاط مجال خطة توسیع

  .األمن تأخذ كل وقتها في التحقیق معه مصالح سابقًا وتنظیم القاعدة حالیًا یجعل

القاعدة في المغرب اإلسالمي تهریب باسم اإلسالم، دار القصبة للنشر، الجزائر : محمد مقدم: لمعلومات أكثر انظر

 .152 - 139ص ص . 2010
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الجهاد في بالد المغرب  قاعدة"حد كبیر في تأسیس إلى المقاتلین وتكوینهم وتدریبهم، هو الذي ساهم

  .الساحل االفریقي نقلت مقر قیادة عملیاتها إلى منطقة والتي "اإلسالمي

 :القاعدة في منطقة الساحل االفریقي إستراتیجیة: ب

المنطقة سهل من حسن أدائها  في عملیة االندماج التي تمت بین التنظیمات اإلرهابیة إن

وسهولة تبادل  ،"األفغاني الجهاد"بـ خاصة مع التعارف المسبق بین أفرادها من خالل وجودهم

من الكفاءة في استخدام شبكة االنترنیت، إذ یتم  عالیة ت على درجةالمعلومات فیما بینها فأصبح

 حول" الخبرات" وعناوین مموهة، وبالتالي سهل علیها تبادل مستعارة استخدام شفرات خاصة وأسماء

 .أنواع األسلحة مختلف وصفات تحضیر العبوات الناسفة وكیفیة التعامل مع

وتجارة المخدرات واألسلحة  التهریب ملها مع شبكاتتتمتع بدرجة كبیرة من المرونة في تعا كما

  .ساهم في استقطاب أفراد جدد وتجنیدهم مهماً  والهجرة غیر الشرعیة، مما وفر لها دعمًا مالیاً 

بالمنطقة التاسعة في الهیكل التنظیمي للتنظیم في الجزائر " القاعدة في بالد المغرب االسالمي"وتسمى 

  )1(وتتكون من أربعة كتائب وهي

 كتیبة الشهادة  - 

 كتیبة الطلیعة السلفیة - 

 كتیبة المهاجرون - 

  كتیبة النصر  - 

منطقة  في "في بالد المغرب اإلسالمي القاعدة"اآلن ثالث مناطق أساسیة تتمركز فیها  وتوجد 

  .الساحل االفریقي

 اللیبیة حیث یوجد المسلحون- الحدود الجزائریة على "دب-دب"منطقة : األولى المنطقة 

 .ویتم التنسیق مع نظرائهم الجزائریین اللیبیون

 بین الجزائر، مالي وموریتانیا الصحراویة توجد على امتداد الحدود: الثانیة المنطقة. 

 المغربیة تقع على الحدود الجنوبیة الجزائریة: الثالثة والمنطقة.  

  . تبین أماكن نشاطها في الساحل االفریقي )8الخریطة رقم(وفیما یلي 

  

  

                                                 
 :المشكلة األمنیة في منطقة الساحل اإلفریقي، مرجع سابق، نقال عن: أبصیر أحمد طالب -  1
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  : منطقة الساحل االفریقي فیما یلي في "القاعدة" تحدید أولویاتویمكن 

وٕاعطاء انطباع بأن  اإلعالمي عالمیاً  الصدى إلى إثبات الوجود وتحقیق السعي: 1 

عمقها، حیث تمكن التنظیم من دفع فرنسا للضغط  في للقاعدة فعًال فرعا في شمال إفریقیا یمتد

 غطى حیث نجحت في تحقیق صدى إعالمیاً  2008 سنة إللغائه " داكار رالي" على منظمي

أفقدته قیادات  التي "ضرب الرؤوس خطة"ضمن ما یعرف بـ ،2007 على خسائرها طوال سنة

  ."الحمید سعداوي عبد"و "بارك زهیر ":مؤثرة أهمها

بالتوغل جنوبًا في دول  وتوسیع دائرة النشاط إفریقیا عن شرعیة دولیة في شمال البحث  :2

القاعدة هناك، ویعكس هذا االنتعاش تعیین قائد جدید  تنظیم حراء، حیث انتعش نشاطجنوب الص

كان منذ سنوات طویلة رئیس اللجنة العسكریة  ،"جوادي یحي"یدعى )الصحراء (للمنطقة التاسعة

  في منطقة الصحراء الكبرى" القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" ل نشاط تبین مجا) : 8(الخریطة رقم 

  بتصرف: المصدر

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Mapa_GSPC.svg/250px-
Mapa_GSPC.svg.png  , Retrieved on 10/04/2011. 

 



 

319 
 

  الثالث الفصل

 
  حتديات بناء السلم يف الساحل اإلفريقي

 اإلرهابیة للدعوة والقتال سابقًا، وقد أعلن التنظیم عن مسؤولیته عن كل األعمال السلفیة للجماعة

  )1(:وقعت حدیثًا في الصحراء وقد تم تكلیفه بثالث مهام أساسیة وهي التي

المتفجرة في دول الساحل  والمواد المنطقة التاسعة لنشاطها في البحث عن سالح استعادة - 

 .الشمال اإلفریقي، ونقلها إلى معاقل

ع بأن القاعدة لترك االنطبا الجزائریة دوریات الجیوش األجنبیة القریبة من الحدود استهداف - 

 .قادرة على تصدیر عملیاتها خارج البالد

 .في الساحل االفریقي أجنبي ضرب قوات األمن بمختلف فصائلها واستهداف أي تكثیف - 

والمتمثلة في العمل على  األم للقاعدة المباشر في ترجمة اإلستراتیجیة الجدیدة االنخراط :3

وتدریبهم في صحراء الجزائر، وٕارسال  وتكوینهم استقطاب المقاتلین من مختلف بلدان المنطقة

 " اإلسالمي في بالد المغرب القاعدة" في صفوف األجانب البعض منهم إلى العراق، حیث قدر عدد

 ، وقد تم إغراؤهم في الغالب بتجنیدهم بهدف تدریبهم)2(انتحاري 75 بأكثر من 2008 مارس في

في بالد  القاعدة" وا أنفسهم مجرد جنود في صفوفلكنهم وجد ،بصفوف المقاومة العراقیة لاللتحاق

بعد یتعدى اإلطار المحلي وینحدر هؤالء من ستة  إعطاء المغرب اإلسالمي وهذا یندرج في سیاق

 35 بتعداد یتجاوز موریتانیا" وأغلبهم من النیجر، تونس، لیبیا، موریتانیا، مالي، المغرب، :دول هي

على  القضاء 2008 تم في شهر مارس وقد التاسعة الجنوبفرد، وتم توزیع أغلبهم في المنطقة 

إلى اعتقال جماعة من تونسیین قصدوا الجزائر  إضافة )3(الجزائر، جنوب "ور�لة" أربع لیبیین بوالیة

 لیبیین التأسیس لجماعة هناك، وقبله تم توقیف ثالث أجلفیها والعودة إلى تونس من  التدرب بنیة

كما  التنظیم، قة الثانیة الذي كان مسؤوال عن تجنید األجانب فيعند القضاء على أمیر المنط

بأكثر  الناسفة قدرت أحبطت قوات الجیش عملیة تمویل ورشات لصناعة القنابل التقلیدیة واألحزمة

 ،)4(لیبیا مع على مستوى نقطة مراقبة الحدود الجنوبیة "بسكرة" من ستة قناطیر من المتفجرات بوالیة

إلى دورات تدریبیة على كیفیة استعمال  والتونسیین اربة والموریتانیین واللیبیینإخضاع المغ ویتم

المتفجرات، مما یعكس نوع المخططات التي سیقومون  األسلحة و العملیات االنتحاریة واستعمال

قد ما  وهو )5(واإلسناد یتم تجنید المالیین والنیجریین في شبكات الدعم فیما بتنفیذها الحقًا ببلدانهم،

                                                 
1  - Botha Anneli, “Terrorism In the Maghreb, the transnationalisation of Domestic Terrorism”, 

institute of security :studies, N°.144, June 2008 
 .2008 مارس 31 ،االثنین2263 العدد :الخبر جریدة -  2
 .نفسه المرجع -  3
 Liberté , 16/04/2008و .2008 أفریل 14 االثنین ،2275 العدد : الخبر جریدة -  4
 Liberté , 30/03/2008 و.2008 مارس 31 االثنین ،2263 العدد :الخبر جریدة -  5
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واقتصار نشاطهم على مواجهة قوات  االنتحاریة یفسر عدم تكلیف المجندین األجانب بالعملیات

   .الجیش واألمن

اكتشفت مصالح األمن  )1(:التخطیط إلقامة قاعدة خلفیة كبیرة لإلرهاب في الساحل اإلفریقي :4

، ''جاهدین الصومالیةحركة شباب الم''، بین ممثلین عن 2009الجزائریة أن لقاء هاما جمع بدایة 

واإلرهابي یحیى جوادي في منطقة فوغارس بشمال مالي، وتناول اللقاء نقل األسلحة من الصومال إلى 

مناطق نشاط القاعدة، كما توصلت إلى معطیات في غایة األهمیة حول وجود مسلحین صومالیین في 

األمن على اتصاالت صفوف جماعة اإلرهابي یحیى جوادي في شمال مالي، وسمح تنصت مصالح 

بالتأكد من أن المكالمات جرت  2008هاتفیة أثناء التحري حول مصیر الرهائن الغربیین الستة نهایة 

في جزء منها باللغة الصومالیة، لتتأكد من تسلل عناصر صومالیة مسلحة عبر صحراء بودیلي في 

  .جمهوریة تشاد

إلى مالي مع مرافقین له، حیث '' المجاهدحركة الشباب ''كما أثبت التحقیقات تنقل قیادي من   

التقى أحد أبرز قادة القاعدة في الصحراء، وسبقت هذا اللقاء عدة اتصاالت بین جماعات صومالیة 

  .وفرع تنظیم القاعدة في الساحل، وقد تم اللقاء بالتنسیق مع إرهابیین سودانیین وتشادیین

المركزیة لتنظیم القاعدة في باكستان التي  وجاءت هذه التطورات، بناء على إیعاز من القیادة  

أمرت أتباعها بتوجیه نشاط العناصر اإلرهابیة المنضویة تحت لواء إمارة الصحراء، إلى جبال تشاد، 

، وهذا ما أكدته التحقیقات ''إمارة إفریقیا في تنظیم القاعدة''والتسلل إلى دارفور في السودان، إلطالق 

  .ن عدة دول مغاربیةالتي أجریت من قبل أجهزة أم

وقد أثارت أنباء اتصال حركة الشباب المجاهدین الصومالیة بإمارة القاعدة في صحراء مالي استنفار  

أجهزة األمن في لیبیا والسودان والجزائر، وقررت مصالح األمن تكثیف نشاط جمع المعلومات في 

  .ود التشادیة النیجریةمناطق عدة منها هضبة جادو النیجریة وواد أزوراك في مالي والحد

وقد طلب اإلرهابي یحیى جوادي، المكنى أبو عمار، مساعدة الحركة الصومالیة عبر تهریب بعض 

أنواع األسلحة األكثر تطورا إلى معاقل إمارة الصحراء في قاعدة المغرب في مالي والنیجر، وٕامداد 

تهریب السالح من الصومال  عناصرها بمقاتلین صومالیین، خاصة مع حاجة قاعدة المغرب لتنشیط

  .الذي یعرف بأنه أحد أكثر مناطق العالم نشاطا في مجال تجارة السالح غیر المشروع

في المنطقة من فرض نفسها رقما " القاعدة"تمكنت  )2(:خطف الدبلوماسیین والسیاح الغربیین: 5

طف التي استهدفت رعایا من خالل أعمال الخ  فاعال في المعادلة األمنیة، بمنطقة الساحل اإلفریقي

  .عادة في شراء أسلحة ومتفجرات غربیین، ومقایضة اإلفراج عنهم بمبالغ مالیة ضخمة تستعمل

                                                 
 elwatan 28/04/2009 و 29/04/2009، یوم 5621جریدة الخبر، العدد  -  1
 elwatan 1802/2009 و 02/2009/ 19، یوم 5555لعدد جریدة الخبر، ا -  2
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وفیما یلي أهم الجرائم التي تم ارتكابها من طرف تنظیم القاعدة في بالد المغرب االسالمي منذ 

2003:)1(   

بقیادة عمار " وة والقتالالجماعة السلفیة للدع"قامت : 2003فیفري إلى مارس  19من  -1

 10سویسریین،  4ألمانیا،  16(سائحا أوربیا  32باعتقال صایفي المدعو عبد الرزاق البارا 

منهم  17في الجنوب الجزائري، حیث حرر الجیش الجزائري ) نمساویین، هولندي وسویدي

بعد أوث من مالي  18ماي، في حین توفیت سائحة ألمانیة وأفرج عن الباقین في  13في 

 .ملیون دوالر من طرف الحكومة األلمانیة 10دفع فدیة قدرت بحوالي 

هجوم الجماعة السلفیة للدعوة والقتال على ثكنة المغیطي العسكریة  2005جوان  04  -2

جندي وعدد كبیر من الجرحى، تبعها رد فعل قوي من  15الموریتانیة، وأسفر ذلك عن مقتل 

خالل التنسیق مع مالي الجزائر والدول الغربیة على  طرف نظام معاویة ولد سیدي الطایع من

 .رأسها فرنسا والوالیات المتحدة

سائحا أوربیا معظمهم من االیطالیین بالنیجر قرب  20تم اختطاف حوالي : 2006أوث  21 -3

تشاد، من قبل جبهة القوات الثوریة للصحراء ومتمردو التوبو، حیث أن الرعیتین االیطالیتین 

 .یوما بتدخل لیبي 53معتقلتین تم االفراج عنهما بعد اللتین بقیتا 

أشخاص مجموعة سیاح فرنسیین في الجنوب الشرقي لموریتانیا  5هاجم : 2007دیسمبر 24 -4

 .2008وعلى إثرها تم إلغاء رالي السیارات داكار لسنة . حیث قتل أربعة منهم

لیتم تحویلهما إلى اختطف تنظیم القاعدة سائحین نمساویین في تونس : 2008فیفري  22 -5

 .شمال مالي، لیتم إطالق سراحهما في أكتوبر من نفس السنة بعد الحصول على فدیة

 .جندي موریتاني في هجوم من طرف القاعدة 12مقتل : 2008سبتمبر  -6

اختطف تنظیم القاعدة  دبلوماسیین كندیین في النیجر، حیث تم إطالق  2008دیسمبر  14 -7

، بعد مفاوضات أجرتها حكومتي كندا ومالي، مع 2009 أفریل 21سراحهما في مالي في 

 .تنظیم القاعدة تم بموجبها إطالق سراح أربعة إرهابیین من السجون المالیة

) سویسریین، ألماني وبریطاني(سیاح أوربیین  04اختطف تنظیم القاعدة : 2009جانفي  22 -8

لرهائن الثالثة اآلخرین فقد تم جوان أعلن التنظیم أنه تم قتل السائح البریطاني، أما ا 03وفي 

 .تسریحهم في شهري أفریل وجویلیة

اختطف تنظیم القاعدة الفرنسي بیار كامات من الفندق في مدینة میناكا : 2009نوفمبر  25 -9

 .بمالي

                                                 
1   - Ewi, Martin , A decade of kidnappings and terrorism in West Africa and the Trans-

Sahel region, African Security Review, : 25 November 2010 , London UK 
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تبنت القاعدة اختطاف ثالث متعاونین اسبانیین تابعین لمنظمة حكومیة : 2009نوفمبر  29 - 10

 .، في الشمال الغربي لنواكشط بموریتانیا"امن في برشلونةجمعیة التض"في اسبانیا تدعى 

اختطف تنظیم القاعدة زوج ایطالي بموریتانیا لیتم اطالق سراحهما في : 2009دیسمبر  18 - 11

 2010أفریل  16

القاعدة تفرج عن الرعیة الفرنسي كامات، أیاما بعد تسریح الحكومة : 2010فیفري  23 - 12

 .حد سجونهاالمالیة لالسالمیین األربعة من أ

نوفمبر  29تم تحریر احدى الرعایا االسبانیین الذین اختطفو في : 2010مارس  10 - 13

2009. 

وهو مهندس ) عاما78" (میشال جیرمانو"اختطفت القاعدة الفرنسي : 2010أفریل  22 - 14

شمال النیجر، وفي شهر ماي أعلنت  Tessoun Tiguidanمتقاعد وسائقه الجزائري في بلدة 

 .تها عن العملیة، لتبث بعدها تسجیال صوتیا وصورة للرعیة الفرنسي المختطفالقاعدة مسؤولی

قاد الجیش الموریتاني عملیة ضد قاعدة تابعة لتنظیم القاعدة في : 2010جویلیة  22 - 15

الصحراء تم خاللها قتل إرهابیین مسلحین وأعلنت باریس من جهتها مساهمتها في العملیة التي 

 .الرعیة الفرنسي جیرمانو كان الهدف من ورائها تحریر

في تسجیل صوتي " أبو مصعب عبد الودود"أعلن قائد تنظیم القاعدة : 2010جویلیة  25 - 16

 .أنه تم قتل الرعیة الفرنسي، وهو ما أكده الرئیس الفرنسي نیكوال ساركوزي في الیوم الموالي

سبانیین المتهم باختطاف ثالث ا" عمر الصحراوي"سلمت نواكشط المالي : 2010أوث  16 - 17

وهو التسلیم الذي اعتبر كحركة من شأنها أن تساعد في تحریر  2009نوفمبر  29یوم 

 .الرهائن

 .تم إعالن تحریر الرهینتین االسبانیتین: 2010أوت  22 - 18

لتخصیب الیورانیوم  Arevaاختطاف سبعة موظفین تابعین لشركة أریفا  2010سبتمبر 12  - 19

قام التنظیم بنشر صور لهم على مواقع األنترنیت، سبتمبر  30الفرنسیة شمال النیجر، وفي 

مرفوقة بتسجیل صوتي یتحدث فیه كل واحد منهم ویكشف عن اسمه وعنوان إقامته، كما ظهر 

رفقة الرعایا عدد من العناصر اإلرهابیة المسلحة، من بینهم زعیم كتیبة طارق بن زیاد عبد 

 .الحمید أبو زید

 .شخص من التوارق بمالي 12القاعدة تقتل : 2010أكتوبر  18 - 20

ورعیتین أخریین، '' فرانسواز الریب''اإلفراج عن ثالثة رهائن وهم الفرنسیة : 2011فیفري  24 - 21

 .األولى من مدغشقر والثانیة من الطوغو، في حین تم اإلبقاء على أربعة فرنسیین آخرین
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مكنهم ممارسة نشاط ومن المؤكد أن عناصر تنظیم القاعدة، النشطین بالمنطقة الصحراویة ال ی  

الخطف بسهولة، لوال استفادتهم من تواطؤ عصابات التهریب وحركات التمرد التي تعرف صحراء 

  .الساحل بدقة كبیرة

وتعكس عملیات الخطف هذه تصمیم تنظیم القاعدة على فرض نفسه رقما فاعال في المعادلة   

إلى تسویق صورة خاصة عن تخوم وتسعى الجماعة اإلرهابیة . األمنیة بمنطقة الساحل االفریقي

الحدود الجزائریة مع النیجر ومع مالي، تترك االنطباع بأن السلفیین المسلحین یسیطرون علیها 

  . ویتحركون فیها بسهولة، وأن حكومات المنطقة عاجزة عن وقف نشاطهم

ظیمات الالمركزیة، في تن لتطبیق هذه اإلستراتیجیة بإتباع شكل تنظیمي شدید وتقوم القاعدة

یتم إعطاء اسم الشركة لمن  حیث وأشكال متعددة، یمكن تشبیهها بعمل الشركات متعددة الجنسیات،

   .أو غیر مباشرة مباشرة یعمل لحسابه ویستفید الجمیع من المكاسب المحقق بطریقة

  :خالصة

یؤثر سلبا على برز هناك احتمال كبیر للرجوع إلى لیبیا المنقسمة التقلیدیة قبل استقاللها، وهذا سوف 

استقرار كل الدول العربیة وخاصة منطقة دول الساحل التي هي بدورها منطقة هشة وتحظى باهتمام 

  . خاص من طرف الدول الكبرى ألهمیتها اإلستراتیجیة

لیبیا التي تفتقر لمؤسسات دستوریة وتعتمد أساسا على النظرة  وبالتالي فإن استمرار رقعة العنف داخل

 تفاقم التهدیدات"هذه األوضاع ". إلى بروز بؤر توتر تمتد إلى دول أخرى مع قد تؤدىالقبلیة للمجت

  ."اإلرهابیة على دول المنطقة بسبب انتشار السالح

تعمل لصالح الجماعات اإلرهابیة وتكثیف العملیات اإلرهابیة  تنشیط الخالیا النائمة التي"باإلضافة إلى 

تهریب السالح  لى ذلك انتشار الجریمة المنظمة وتوسیع نطاقوُیضاف إ ."المنطقة التي تستهدف دول

  )1( ."اللیبیة نحو أوروبا والمخدرات وتجارة البشر عبر تهریب األفارقة انطالقا من السواحل

  .تدهور األوضاع في لیبیا وبالتالي فإن الجزائر ستتحمل العبء األمني األكبر في حال استمرار

  

  :المنظمة في منطقة الساحل االفریقي ةالجریم تحدي: المطلب الرابع

 :واإلرهاب المنظمة الجریمة التمییز بین مفهومي: أوال 

، "اإلجرامیة التنظیمات "أو " اإلجرامیة االتحادات " ،"االحترافیة الجریمة " ،"المنظمة الجریمة "

ل، فساد إداري، متدهور، مجتمع منح اقتصاد :كانت التسمیة فالمسمى واحد والنتیجة أیضا واحدة أیا

                                                 
د عبد القادر مساهل، الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون اإلفریقیة بیان تقدیمي من السی: موقع وزارة الشؤون الخارجیة  -  1

 :، وزیر الدولة البریطاني المكلف بشمال إفریقیا والشرق األوسط(Alistair Burt) والمغاربیة بعد محادثات مع ألیستر بارت
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 سیادتهاو  بأمنها إلى درجة یمكن القول معها إن الدولة تواجه خطرا محدقا یعصف سیاسیة، وتبعیة

 .إلى كیانها أیضا یتعدى وقد

منها االقتصادیة واألمنیة  خاصة لمخلفاتها السلبیة وتأثیرها على مختلف المجاالت ونظرا

 عن الساحل االفریقي المشتركة في فضاء الدول ومساسها بسلم القیم االجتماعیة فقد عجزت

للقضاء على تداعیاتها  أخرى مكافحتها بمفردها، مما اضطرها إلى ضرورة البحث عن وسائل

 .ومخلفاتها

 بجدر الجزائري الجریمة المنظمة في المنطقة على األمن القومي آثار التطرق إلى بعض قبل

 عبارة عن مؤسسة إجرامیة ذات ةالمنظم لمنظمةا الجریمة" إن :بنا إعطاء نظرة عامة حول مفهومها

 الحصول على هدف مادي غیر أجلهیكلي متدرج، ومحكم، تمارس أنشطة غیر مشروعة من  تنظیم

 في ةمستخدم أو المساس بالمصالح اإلستراتجیة، واألمن العام لدولة، أو لعدد من الدول، مشروع،

  .المنظمة الخصائص الجوهریة للجریمةالتعریف یتضمن  هذا )1(والقوة والفساد العنف ذلك

للحدود، واستخدام القوة  العابرة في طبیعتها تظهر الجریمة المنظمة واإلرهاب بین الشبه أوجهو 

كال من الجریمة  أن .العملیات، وبیان ذلك تنفیذ المادیة والعنف والترویع، وتماثل بعض الوسائل في

الرعب، سواء في مواجهة السلطة أو األفراد، وقد  إفشاء إلى المنظمة والجرائم اإلرهابیة، تسعى

قدرة على التغلغل في جهاز الدولة، ولم تتردد في استخدام  المنظمة، أظهرت عصابات الجریمة

 الدولة، أي أنها استخدمت وسائل إرهابیة نمطیة، لتأكید قوتها وٕانجاح رجال العنف المتوحش ضد

  )2( إستراتجیتها

الداخلیة التي تحكم الجماعات  والقوانین لتنظیم، وسریة العملیات،أیضا یكون في ا والتشابه

مخالفة القواعد الموضوعیة وأسالیب العمل وتبادل  على المنظمة، واإلرهابیة على سواء، والجزاءات

المنظمة، تعبیر عن عنف منظم، تقوده مجموعات أو  والجریمة الخبرات، فكل من اإلرهاب

تنظیمیة كبیرة، وتتسم عملیاتها بالتخطیط والتنفیذ الدقیق، معتمدة  توٕامكانیا منظمات، ذات قدرات

 اإلرهاب حالة من الرعب في أوساط المستهدفین، لتسهیل تحقیق أهدافها، وبذلك یصبح إحداث على

األمر تطور  إن جزءا من الجریمة المنظمة، ولم یقتصر األمر، على وجود أوجه للشبه بینهما، بل

 مؤسسات مع ،المنطقة في ن وتبادل بینهما، فقد عملت الجماعات اإلرهابیةإلقامة عالقات تعاو 

 .اإلفریقي الساحل دول في والتهریب الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، خاصة تجمعات المخدرات

هو الباعث أو الدافع الرتكاب  المنظمة، أهم أوجه الخالف بین اإلرهاب والجریمة أن كما

أو من  ،- وجهة نظر مرتكبیه من- اإلرهاب نبیل أو شریف فدافع ،ورائها الجریمة، والهدف من

                                                 
1   -    Ewi, Martin , A decade of kidnappings and terrorism in West Africa and the 

Trans-Sahel region, African Security Review, : 25 November 2010 , London UK 
 المرجع نفسة -  2
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ویضحون  )1(سعیهم إلى تحقیق الخیر والعدل دائما الظاهر أو المعلن من جانبهم، حیث أنهم یدعون

اإلجرامیة، التي تسعى إلى تحقیق الربح،  المنظمات بأنفسهم في سبیل ذلك، هذا عكس الدافع لدى

بأهداف أو دوافع سیاسیة، فاإلرهاب یضع لنفسه موقفا  وتتذرع یئة منها،بكافة الوسائل حتى الدن

   .بالمساواة في رفض النظام السیاسي، ویستبدل ذلك ینحصر وهدفا سیاسیا وفوریا،

واإلرهاب یكمن في األهداف  المنظمة سبق، یمكن القول أن الفارق األساسي بین الجریمة ومما

اجتماعیة من خالل القضاء على أو تعدیل  أو تغیرات سیاسیةوالبواعث، فهدف اإلرهاب هو إحداث 

جانبه، اعتقادا في عدم شرعیة النظام القائم  من -متوهمة -شرعیة النظام القائم، فهو یحاول إقامة

حین أن الهدف من اإلجرام  في وعلى نحو غیر مباشر فكرة الشرعیة،  -من وجهة نظره– یؤكد  فهو

والربح السریع، وذلك من خالل خروج على الشرعیة ومهاجمة  اديالم المنظم هو تحقیق الكسب

االمتثال ألحكامها، فاإلرهابي تقف وراء عمله بواعث إیدیولوجیة، فهو یؤمن  وعدم القوانین الساریة،

 ها، ومستعد بالتضحیة بنفسه في سبیلها، أما جماعات اإلجرام المنظم فالأجلمن  ویعمل بفكرة

دي، فال یوجد باعث إیدیولوجي معین، ولكن الباعث هو األنانیة وجمع سوى الكسب الما یجمعها

 االستفادة أجلهذا فالعدید من جماعات اإلجرام المنظم تدعي هدفا سیاسیا مزعوما من  ومع المال،

  .للدولة من المزایا التي یمكن أن یتمتع بها المجرم السیاسي داخل النظام القانوني

  :الساحل االفریقي منطقة في وانتشارها المنظمةالجریمة  نشأة عوامل :ثانیا

  :یلي تلخیصها فیما یمكن

فیه وفي  الثقة الصحراوي ما یفقد أفراد المجتمع وهو: الجنائیة وفساده العدالة نظام ضعف .1

 خاصة ،وجدواه ویجعلهم یلجؤون للجماعات اإلجرامیة لتأمین قضاء حقوقهم نجاعته مدى

 )2(.الجزائري للنظام بالنسبة و المصنفة بأنها غیر مهمةسیاسیا أ المصنفة التجمعات غیر

یوفر مجاال رحبا للحریة التجاریة مما  لكونه: الحدیث بین دول المنطقة السوق حریة نظام .2

 اإلجرامیة فرصة كبیرة لممارسة كافة األنشطة التي ال تصل إلیها أجهزة للجماعات یمنح

خاص بعد التخلي عن  بشكل المنطقة في ظمةوهذا ما یفسر انتشار الجریمة المن الرقابة،

  )3( .الموجه االقتصادي النظام

األخالقیة  أولى من الضوابط االجتماعیة والقانونیة ومن باب فالتحلل: االجتماعي االنحالل .3

عموما إن انهیار  القول یؤدي إلى تفشي الجرائم كالدعارة والمخدرات والقمار والتزویر، ویمكن

السریع أیا كان مصدره، وكذا  الربح لة واألخالق الفاضلة وجنوح األفراد إلىمنظومة القیم األصی

واتساع الهوة بین الطبقات االجتماعیة  والبطالة انهیار منظومة التربیة وتفاقم ظاهرتي األمیة

                                                 
 المرجع نفسه  -  1
 201-04-30: الخبر عدد یوم -  2
 موقع اإلذاعة الجزائریة -  3
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وجهویة، وعرقیة، وتفكك الروابط  أسس حزبیة، وٕاقلیمیة، على الجزائري المجتمع والتمییز داخل

المشجع على انتشار الجریمة  االجتماعي ذلك یعتبر من قبیل االنحالل األسریة، كل

 .)1(المنظمة

 خاصة في القطاعات الجزائریة، یساعد تفشي ظاهرة الرشوة وفساد اإلدارة إذ :اإلداري الفساد .4

 الجودة المكلفة بالرقابة، مثل الجمارك الجزائریة، الدرك الوطني، الضرائب، مصالح الحساسة

 في هذه المنطقة اإلدارة سیطرة المنظمات اإلجرامیة على أجهزة على یساعد وقمع الغش،

 .االمسؤولین القائمین علیه وابتزاز الشاسعة

 األهلیة منها أزمة التوارڤ في مالي والنیجر، والحرب خاصة :الحروب والنزاعات في المنطقة.  5

وأجهزة العدالة  والقانون املتعطیلها للنظ نظرا في تشاد وبوركینافاسو، ودول جنوب الصحراء،

للتعاون بین  مهیأ وفضاء بالسالح الجنائیة فإنها تخلق مجاال واسعا للتجارة غیر المشروعة

شساعة المنطقة  ظل الجماعات اإلرهابیة في الجزائر مع تجار السالح في المنطقة، في

واإلجرامیة التي قد  یةاإلرهاب وصعوبة مراقبة التحركات فیها وتوفر اإلمكانات المادیة للجماعات

 .الدولة تفوق في بعض األحیان اإلمكانات التي تمتلكها

مالي والنیجر  في أن هذه األخیرة باعتبار -: التوارڤ -المنتمیة للمجتمع غیر األقلیات. 6

 فإنها ،للقومیة األصلیة هاءاتحین تحرص على انتما السیاسي بالنظام تصطدم بالخصوص،

یحمیها من تسلط النظام، وعادة ما تعتمد في ذلك على  واجتماعي تسعى لتكوین سیاج أمني

المساعدات الخارجیة، وأحیانا یكون مصدرها الجماعات اإلجرامیة المنظمة  التي تستعملها 

  .لممارسة نشاطاتها للمجتمع كمنفذ تدخل من خالله

 :أشكال الجریمة المنظمة بالساحل االفریقي :ثالثا

  :في منطقة الساحل االفریقي في نظمات اإلجرامیةحصر مجال نشاط الم یمكن

 الشرعي مجال االتجار غیر یعتبر  :العقلیة المشروع بالمخدرات والمؤثرات غیر االتجار :أ

 األقدم واألكبر في نشاط اإلجرام المنظم، ویعد من المصادر األساسیة لألرباح القطاع بالمخدرات

ینطبق على منطقة الساحل االفریقي خاصة علي الحدود وهذا  )2(تجنیها العصابات اإلجرامیة التي

  .المغربیة-الجزائریة  الجنوبیة

                                                 
1   -     http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=8057484&cid=4 

 نفسه المرجع -  2
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من المخدرات إضافة إلى  طن  5.8 ضبط فقط 2007 تم في الثلث األول من سنة فقد

 ضبط كلها 2006 عل القدرات العقلیة في الوقت الذي تم في سنة المؤثرة كمیات هائلة من األقراص

 .األقراص إلى مئات اآلالف من إضافة 2005 رى تماثلها تقریبا في سنةوكمیة أخ أطنان، 10

 -تمثل المشار إلیها أعاله ال المضبوطة هذه األرقام مخیفة إذا علمنا أن الكمیات وتعتبر

 البلدان نسبة ضئیلة من الكمیات التي عبرت الجزائر إلى سوى - المجال المختصین في هذا حسب

االستهالك، حیث أن منطقة الساحل االفریقي تمثل بالنسبة  أجلمن  األخرى، أو استقرت بالبلد

للجزائر المعبر الرئیسي لمادتي الكوكایین والهروین التي تعبر الجزائر باتجاه أوربا قادمة من جنوب 

شرق آسیا وأمریكا الالتینیة عن طریق خلیج غینیا الذي یعتبر أهم معبر في إفریقیا والعالم ككل 

 .)90انظر الخریطة رقم(تینلهاتین الماد

القنب الهندي أو الكوكایین أو  سواء یتوقف األمر عند استیراد أنواع معینة من المخدرات، ولم

 الجزائر من قبل تتمثل في زارعة مادة تعرفها الهروین والكراك، بل تعداه إلى ظاهرة جدیدة لم

أن هناك مساحات  الجزائریة حراءتبین من خالل عملیات مداهمة مختلفة تمت في الص فقد ،األفیون

االستهالك الشخصي للمزارعین،  كثیرا معتبرة من األراضي هناك مهیأة لزراعة األفیون بصورة تتعدى

 وتؤشر )لالتجار أي( المحلي بصورة واسعة  االستهالك مما یعني أن الكمیة المزروعة موجهة إلى

سبیل المثال، تم في  وعلى إنتاج للمخدرات، بلد على إمكان تحول البلد من بلد عبور للمخدرات إلى

مربعًا بمنطقة أدرار موجهة لتموین  متراً  40 مزرعة بمساحة اكتشاف 2007 من سنة أفریل شهر

أفیون كانت معدة  شجیرة 000 160  تم في نفس المنطقة ضبط كما ،لالستهالك السوق المحلیة

 .للغرس ومجهزة

التحول من استیراد المخدرات  محاولة ت المضبوطة ومعمع االرتفاع الكبیر للكمیا بالموازاة

النظر إلى طبیعة شرائح المجتمع  خالل إلى زراعتها محلیا، فإن حجم الخطر یظهر بوضوح من

بینت اإلحصائیات أنه قد تم في  فقد ،بذلك المحیطة التي تقع فریسة لتلك السموم وٕالى بعض األرقام

 األخیرة مدمن على المخدرات وأنه قد تم خالل األربع سنوات ألف 20 معالجة العشر سنوات األخیرة

 أجلمن  المحاكم شخص متورط في االتجار واستهالك المخدرات على ألف 25 فقط عرض

من تلك اآلفة  تضررا بینت اإلحصائیات أن الفئة األكثر استهدافا واألكثر كما ،المتابعات القضائیة

األشخاص الموقوفین في إطار قضایا  من % 85 أن ذلك) لألمة الفقري العمود( هي فئة الشباب

 .سنة 35 تتعدى أعمارهم ال2004 و 1994 مخدرات ما بین
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من البدیهیات، وهو تجربة  فانه تأثیر استهالك المخدرات عل السلوك العام للمدمنین أما

زائر، بین األمثلة عل ذلك فیما یخص الج الظاهرة، ومن تتقاسمها كل البلدان التي تعرف نفس

انتحار ناتجة عن  محاولة 417 تم تسجیل وحدها  2005تبین أنه في العام فقد ،االنتحار حاالت

دام التأثیر یصل إلى وضع حد لحیاة  وما ،أصحابه أدت إلى وفاة منها 19 تعاطي المخدرات،

  .الحاصل باقي التأثیرات للمخدرات على المجتمع هو من قبیل تحصیل تناول اإلنسان، فإن

عائدات االتجار غیر  ثبت أن قد أخطر من كل ما سبق بالنسبة الستقرار الجزائر أنه اربم

مصدر لتمویل المجموعات اإلرهابیة، بعد أن شحت عنها باقي  أهم الشرعي في المخدرات هي حالیا

ذلك  ویظهر ،الماضي إلیها في بدایة سنوات التسعینات من القرن تلجأ مصادر التمویل التي كانت

 أجلالجزائریة، وتعمد إلى كل أنواع التهریب من  الصحراء بالنسبة للمجموعات التي تنشط فيجلیا 

إلى ذلك أن المخدرات صارت مصدرا من  یضاف ،المخدرات تهریب تمویل نشاطاتها بما في ذلك

   )1(.البالد والجریمة المنظمة في األموال مصادر تبییض

                                                 
1   - Revue Internationale de Droit Pénal, Les Systèmes Pénaux à l’épreuve du Crime 

Organisé, Préparation du Congres International de Droit Pénal,67 Année, Nouvelle Série,3 éme 

et 4éme Trimestres, 1996. 
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ایین والهروین في العالمتبین مسار انتقال الكوك:  09الخریطة رقم 

  

  

  

: المصدر

http://clinton4.nara.gov/WH/EOP/NSC/html/documents/pub45270/736502.g

if ،Retrieved on 15/02/2011   

  

   : الهجرة غیر الشرعیة :ب 

غیر الشرعیة من أهم التهدیدات والمخاطر األمنیة بالنسبة للجزائر والقادمة من  تعتبر الهجرة

منطقة الساحل االفریقي، نظرا لآلفات الكثیرة التي تصاحبها، وارتباطها الوثیق بباقي أشكال الجریمة 

ر في المنظمة، مثل التهریب وتجارة السالح واالتجار في النساء واألطفال، وتجارة المخدرات والتزوی

الوثائق الرسمیة وتزویر األوراق النقدیة وتبییض األموال، باإلضافة لألمراض واآلفات الصحیة 

تبین مسار المهاجرین غیر الشرعیین في المنطقة، إذ تنطلق ) )08(الخریطة رقم(و. المصاحبة لها
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السنغال باتجاه قوافلهم عادة من دول الساحل من تشاد والكامرون ونیجیریا وغانا ومالي وسیرالیون و 

  . النیجر أو مدینتي قاو وتمبكتو بمالي، الختراق الحدود الجزائریة في طریقهم إلى أوربا

  مسار المهاجرین غیر الشرعیین بمنطقة الساحل االفریقي): 10(الخریطة رقم

  

 

  
  :المصدر

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42453000/gif/_42453786_mapafric

a_migration416x355.gif ، ،  Retrieved on 12/06/2011 

  

بقیادة الدرك الوطني  اإلجرام في التقریر الذي أعدته لجنة من الخبراء بخلیة علم وقد جاء

 ألف 30 أنه تم إحصاء )1( اآلتیة من منطقة الساحل االفریقي، رعیةحول ظاهرة الهجرة غیر الش

وقدم هؤالء حسبما  ،2007 غایة جانفي إلى 2001 مهاجر غیر شرعي خالل الفترة الممتدة بین

 دول الساحل اإلفریقي وبعض الدول العربیة ومن مقدمتها تضمنه التقریر من مختلف الدول في

قاصر،   1300و امرأة 1683 ر غیر شرعي، تم إحصاءمهاج ألف 30 بین الـ آسیا، ومن

  .) 10الخریطة رقم (انظر

                                                 
 .89القاهرة، العدد العاشر، ص الحریة، ، كتاباإلرهاب والعنف السیاسيجالل عز الدین،  أحمد -  1
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للهجرة غیر الشرعیة من تلك  نسبة الدراسات البیانیة التي تضمنها التقریر فإن أعلى وحسب

غیر شرعي وأقل نسبة سجلت  مهاجر  6600فاق الـ بعدد 2005 البلدان باتجاه الجزائر كانت سنة

 مهاجر 7700 مجموع المهاجرین الموقوفین یوجد ومن 1800 عن الـیزید  بعدد 2003  سنة

 وتم ترحیل البقیة وعددهم شخص، 1854 عن المؤقت أدانتهم العدالة بالسجن، فیما أمرت باإلفراج

  .بلدانهم مهاجر غیر شرعي إلى ألف 20

 قضیة 151 ،2007و 2000 عالجت مصالح الدرك خالل الفترة الممتدة بین سنتي وقد

 495 هناك غیر شرعي، من بینهم تسع نساء، ومن مجموع كل هؤالء مهاجر 899 ط فیهاتور 

، مع اإلشارة إلى أن األرقام تخص 395العدالة بالسجن، فیما أمرت باإلفراج المؤقت عن أدانتهم

 .فقط ك الوطنيللدر  التخصص اإلقلیمي

  بالسجن، حیث بلغعدد للمدانین  أكبر 2006 مجموع الموقوفین فإنه سجل خالل سنة ومن

الفترة  خالل اإلفراج المؤقت خالل نفس السنة، وهذا عكس ما سجل من 235 فیما استفاد ،479

خالل كل سنة  المؤقت حیث كان عدد المستفیدین من اإلفراج ،2005و 2000 الممتدة بین سنتي

في بدایتها،  انتك أكثـر بكثیر من عدد المدانین بالسجن، ویعود ذلك حسب التقریر إلى أن الظاهرة

أكثـر منها ردعیة، لكن  وقائیة وكانت الجهات القضائیة واألمنیة حینها تتجه نحو فرض إجراءات

فیما تعلق  أما، إلى حلول ردعیة اللجوء وبعد أن عرفت الظاهرة انتشارا مخیفا، بات من الضروري

وقوفین أكبر بكثیر عن الذكور الم المهاجرین غیر الشرعیین بتطور الظاهرة حسب الجنس فإن عدد

  .اإلناث عددهم من

االتصال بقیادة الدرك الوطني أشارت إلى أن مكافحة  بخلیة دراسة أمنیة أعدها ضباط وفي

تحولت إلى  بعدما"الدرك الساحل االفریقي تشكل إحدى أولویات قیادة الهجرة غیر الشرعیة بمنطقة

فید التقاریر أن الجماعات اإلرهابیة تسعى حیث ت ،"أخرى نشاط إجرامي على عالقة بشبكات إجرامیة

 لتنفیذ األوضاع الصعبة التي یعاني منها كثیر من المهاجرین لتجنیدهم في صفوفها استغالل إلى

بمختلف  الجریمة أعمالها اإلجرامیة، وتشیر اإلحصاءات إلى تورط المهاجرین غیر الشرعیین في

وثائق مزورة،  مزورة، ازات مزورة، وعمالتأشكالها، وخصوصا منها تلك التي تستخدم فیها جو 

والتعاون مع كافة  بالتنسیق إضافة إلى التهریب، وحرصت الدراسة على التأكید على مواجهتها

 .الساحل االفریقي لضمان الوقایة منطقة الدول، ودعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بین دول

في إطار مكافحة الهجرة غیر  المعالجة قضایاتقاریر الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد ال وأشارت

بالنسبة لعدد  بالمائة 669 و  2008 خالل الثلث األول من سنة بالمائة 300 الشرعیة بنسبة

وفسرت الجهات األمنیة هذه األرقام بأنها تعكس  ،2007 الموقوفین مقارنة بنفس الفترة من سنة

مع ذلك،  وموازاة ونجاعة المخطط المعتمد،الوطني في مكافحة هذه الظاهرة  الدرك نشاط وحدات

غیر الشرعیین الذین تم توقیفهم خالل األشهر  المهاجرین أشارت التقاریر نفسها إلى ارتفاع عدد
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  خلفیة   على   الشرعیة   غیر   مفتوحة تشنها مصالح الدرك ضد الهجرة حرب في 2008سنة الثالثة من 

الجزائر  في ركزت هذه الدراسة حول ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ا، كماإلجرامیة   بالشبكات   ارتباطها 

الموقوفین  الشرعیین وتطورها في السنوات األخیرة، على المتابعات القضائیة ضد المهاجرین غیر

 التقاریر، أنه خالل الثلث األول من سنة لتورطهم في جرائم تمس بأمن البالد واقتصاده، وتفید

ویأتي  والمالیة، غیر شرعي أغلبهم یحملون الجنسیة النیجریة هاجرم 688 تم توقیف فقط 2008

  الحبس في هذا اإلطار، ومن بین هؤالء موقوف 156 وقد تم إیداع  الثالث، المغاربة في الترتیب

بتهمة حیازة مخدرات إضافة  موقوفین 3 غیر شرعي بتهمة تزویر الوثائق والعملة مقابل مهاجرا 25

اإلحصائیات إلى ارتفاع  وأشارت  . الغربیة   بالحدود   خاصة   التهریب   قضایا   في   رطامتو    أجنبیا 41 إلى

مقارنة بنفس الفترة من السنة  20% مكافحة الهجرة غیر الشرعیة بنسبة مجال القضایا المعاینة في

غیر  مهاجر 388 محسوس في عدد األشخاص الموقوفین، حیث تم إیداع انخفاض الماضیة مقابل

  بلدانهم   إلى   للطرد   شخص   1926   وتعرض   من اإلفراج المؤقت موقوفا 65 رعي الحبس فیما استفادش

  .)1(إضافیا    عبئا   یشكل   مما   الحدود   إلى   هؤالء   نقل   تكالیف   الجزائر   وتتحمل   األصلیة 

 :األسلحة غیر المشروع في االتجار :ج

شبكات نقل المهاجرین  بین الصلة الموجودة الوطني للدرك ةالخامس المجموعة قائد أوضح

تهریب الوقود الجزائري باتجاه  وشبكات غیر الشرعیین من دول الساحل اإلفریقي باتجاه الجزائر

تمنراست ثم بالحدود مع جانت باتجاه  مرورا النیجر، وشبكات تهریب السجائر انطالقا من مالي

 األسلحة التهریب باختالفه لشراء عائدات تستغل إذ''. باألسلحة جرةلة، مع شبكات التهریب والمتا�ور 

القائد، فإن األسلحة التي ال  وبرأي )2("الشمال من مالي والنیجر لتمریرها عبر الحدود الجزائریة باتجاه

إلى  لتمریرها بها قریبة من الحدود الجزائریة النیجریة، تتحین الفرصة والمتاجرة تزال شبكات تهریبها

  .الجزائر دول المغرب العربي وفي مقدمتها

من طرف شبكات متخصصة في  المسّوقة دول، تشاد ومالي والنیجر مصدرا لألسلحة وتعتبر

الدول األوروبیة المصنعة لألسلحة، والتي  مصدرها المتاجرة باألسلحة في الجزائر، وهي أسلحة قدیمة

والملیشیات بدول  ببیعها للمعارضة المسلحة الجیل القدیم من تتخلص من مخزونها إما المستعمل أو

  .بتلك الدول تباع جهارا نهارا في األسواق األسلحة الساحل، إلى درجة أصبحت

                                                 
 .114ص ،2004 ، دار المطبوعات الجامعیة،للجریمة القانوني اإلرهاب والبنیانحسانین عطا اهللا،  إمام - 1
المركزیة الوطنیة في  بالمكاتب ورة التدریبیة اإلقلیمیة الثانیة لموظفي الشرطةالد ، الجریمة الدولیة  راشد الشعالي، خلیفة  -  2

 .2000 مارس 14 إلى 04 شمال إفریقیا والشرقین األدنى واألوسط، أبو ظبي، من
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لم یحدث قط أن أبلغ مهرب عن موقع وجود جماعة إرهابیة : )1(تمویل الجماعات اإلرهابیة: د

بیة في منطقة الساحل سنة، وفي المقابل لم یحدث أن اعترضت الجماعات اإلرها 14على مدى 

االفریقي سبیل عصابات التهریب، وفي ذلك أكثر من عالقة في أن جماعات الجریمة المنظمة تمول 

  . الجماعات اإلرهابیة، وهذه األخیرة توفر الحراسة لألولى

في أقصى الجنوب یأتي من اإلتاوات " یحي أبو عمار"إذ أن أغلب تمویل جماعة اإلرهابي 

عها مهربو الكیف المغربي نحو لیبیا ومصر ومهربو السجائر والكوكایین والمهاجرین الشهریة التي یدف

في بدایة وجوده في شمال مالي " مختار بلمختار"السریین في الساحل االفریقي، كماعمد اإلرهابي 

وهو االسم الذي یطلقه المهربون '' حمید السوفي''للتعایش مع المهربین، وتطورت العالقة في عهد 

، إلى درجة التحالف مع العصابات اإلجرامیة، وبلغ هذا التحالف "عبد الحمید أبو زید"اإلرهابي  على

  .2009أشد مراحله قوة خالل عملیة خطف الرهائن الغربیین في الحدود بین مالي والنیجر بدایة عام

ب هو وتعرف أجهزة األمن المتابعة لنشاط إمارة الصحراء في تنظیم قاعدة المغرب أن التهری

شریان حیاة اإلرهابیین في الساحل االفریقي، وأبسط دلیل على عمق العالقة بین عصابات التهریب 

وٕامارة الصحراء في تنظیم قاعدة المغرب هو عدم قدرة إجراءات حصار الجماعات اإلرهابیة في 

ا حظر  2006الصحراء على شل نشاطها، بالرغم من أن السلطات الجزائریة تفرض منذ صیف عام 

منع وصوله  أجلوالیات بالجنوب، من  10على نقل المازوت والبنزین دون رخصة أمنیة في 

لإلرهابیین، لكن رغم هذا الحظر لم یعان اإلرهابیون، في معاقلهم بشمال مالي والنیجر، حیث ال 

قتصر ولم ی. وجود للمحروقات، من أزمة وقود، بسبب إمداد المهربین لهم بهذه المادة الحیویة للتحرك

األمر على توفیر الوقود بل تعداه لسیارات الدفع الرباعي، حیث فتحت السلطات اللیبیة والجزائریة 

، "تویوتا ستیشن"والموریتانیة تحقیقا قبل عامین، حول مآل مئات سیارات الدفاع الرباعي من نوع 

ا نقلت إلى شمال مالي وتبین بأن العشرات من هذه السیارات التي بیعت في الجزائر ولیبیا وموریتانی

  .والنیجر، والغریب أن بعضها تم شراؤه في إطار برامج دعم االستثمار بالجزائر

والیات  8من جانب آخر تراقب السلطات العسكریة الجزائریة منابع الماء في الصحراء في 

قیقات لة، غردایة وواد سوف، لكن مع ذلك فإن التح�هي تیندوف، بشار، أدرار تمنراست، إلیزي، ور 

أثبتت أن المهربین نقلوا حتى ماء الشرب لإلرهابیین، بشهادة تائبین من كتیبة الملثمین التي یقودها 

" إمارة الصحراء"سنة من عمر كتیبة الملثمین وبعدها  14اإلرهابي بلمختار مختار، وعلى مدى 

لفیة اإلرهابیة مع اإلرهابیة، لم یحدث قط أن اشتبك منتسبو الجماعة الس" كتیبة طارق بن زیاد"و

مهربي السجائر والكیف المغربي والكوكایین الكولومبي الذي بدأ تداوله قبل سنتین في المنطقة، ولم 

                                                 
1   - Marie – Claude Smouts, Dario Battistella,  Pascal Venaison, Dictionnaire Des Relations 

Internationales,  Éditions Dalloz ,2eme Edition, 2006, P. 91-94 
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كتیبة طارق بن "یشتك المهربون أبدا من اإلرهابیین، بل على العكس تماما فقد نفذ اإلرهابیون في 

جمركیا في  13یة، أهمها مقتل لحساب المهربین عدة اعتداءات ضد فرق الجمارك الجزائر " زیاد

منطقة الشبابة بالمنیعة على ید الجماعة السلفیة، وتعرض جمركیون العتداءین مسلحین على األقل 

تم خالل أحدهما تجرید أعوان جمارك من أسلحتهم  2007و 2006في إقلیم والیة بشار في عامي 

  . كممر للتهریبإضافة لعدة اعتداءات ضد حرس الحدود في والیة بشار المعروفة 

وتشیر المعطیات المتوفرة إلى تورط عصابات المهربین في تموین إمارة الصحراء بالمؤن 

واألغذیة واألدویة، وعلى عكس تصریح مؤسس الجماعة اإلسالمیة المسلحة عبد الحق العیایدة 

ل تائب من والیة لتلفزیون العربیة، الذي استبعد فیه وجود عالقة بین مهربي المخدرات واإلرهابیین، قا

بدأت عالقة مختار بلمختار مؤسس جماعة ''بالجنوب قاتل ضمن صفوف كتیبة الملثمین لسنوات 

الصحراء اإلرهابیة وأول قائد لها في الساحل مع المهربین في نهایة التسعینات من القرن الماضي، 

وحسب المصدر   .''عندما كان یحصل منهم على الوقود والغذاء والماء مقابل عدم التعرض لهم

ذاته، تطورت العالقة بین بلمختار مختار والمهربین إلى درجة أنه كان یجلد مهربي الكیف دون 

قتلهم، ودون أن یعمد إلتالف شحنات الكیف التي یحملونها، وذكر أنه قام بضرب مهربي كیف 

الكیف التي لكنه لم یقتلهم ولم یدمر شحنة  ،2003إلتقاهم في عرق ساكان شمال مالي في عام 

وقام اإلرهابي أبو زید بتوسیع العالقة مع المهربین لدرجة مواكبة كتیبة طارق بن زیاد . كانت معهم

لسیارات المهربین وحمایتهم وتوفیر االستطالع لهم، كما استفاد اإلرهابي أبو زید كثیرا من البنیة 

التهریب الكبار وممر مهربي التحتیة لشبكات التهریب في الجزائر وفي موریتانیا موطن بارونات 

وبعیدا عن الشهادات، فإن نشاط التهریب یؤّمن لقمة العیش آلالف . الكیف واألفیون والكوكایین

األسر في صحراء الساحل وفي الجنوب الجزائري، ولهذا یعمد اإلرهابیون لعدم المساس بهذه 

بشكل دائم ویومي في ورغم وجود المهربین . الشبكات خوفا من تألیب سكان الصحراء علیهم

المسالك الصحراویة السریة فإنه لم یحدث قط أن أبلغ مهرب عن موقع وجود جماعة إرهابیة على 

 .سنة أو العكس 14مدى 

 : واألطفال غیر المشروع في النساء االتجار: ه 

السیما  ،المنطقة في جغرافیا هائال بعدا من النشاطات اإلجرامیة التي أخذت یعتبر الذي

اإلجرامیة هذا المجال، عبر  المنظمات رة، أي االستغالل واالسترقاق الجنسي، حیث تستغلالدعا

 كخطوة ،للجزائر الفقیرة الصحراء جنوب دول شبكات منظمة مختصة في جلب النساء واألطفال من

وعادة ما یسلكون نفس   )1(الجنسي في الدعارة واالسترقاق الستغاللهم كمعبر لنقلهم إلى أوربا أو

                                                 
 224 ص ، 2006 ، دار هومة ، الجزائر، الطبعة األولى،2ج ،في القانون الدولي الجنائي أبحاث :العزیز العشاوي عبد -  1
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نالحظ بأن أعلى نسب المصابین  وهنا ))09(انظر الخریطة رقم(،سار المهاجرین غیر الشرعیینم

 .الجنوبیة قاطنین بالوالیات الحدودیة الجزائر بداء السیدا في

 في اإلجرامیة المنظمات إلى ما ذكرناه، من المجاالت الرئیسیة التي تنشط فیها باإلضافة

أعمال إجرامیة أخرى، لتحقیق  بأنشطة صابات اإلجرامیة، تقوملتحقیق أرباحها، فان الع ،المنطقة

یمكن اعتبارها وسائل لتحقیق الهدف  أخرى، الغرض األساسي، وبهذا یكون لها مجاالت إجرامیة

 :وهي )1( المرجو

الجرائم الخطیرة  وأهم جرائم غسل األموال القذرة من الجرائم االقتصادیة، تعد :األموال تبییض

وتبییض األموال القذرة،  قتصاد الوطني، حیث تقوم المنظمات اإلجرامیة بغسلالتي تهدد اال

وتوظیفها في مشاریع مشروعة،  المنظم، المتحصل علیها من األنشطة اإلجرامیة الرئیسیة لإلجرام

األموال أي غسیل األموال عن طریق بعض  بتنقیة وعلى سبیل المثال یقوم التنظیم اإلجرامي

اللیلیة والمطاعم والفنادق وشركات الشاحنات وموزعي  والنوادي في الكازینوهات،األعمال الشرعیة 

 یقوم التنظیم اإلجرامي بأعمال البنوك واالستثمار والبناء وااللكترونیات كما تجارة األطعمة بالجملة،

  )2(.الطبیة والخدمات

ل، باإلضافة إلى والبنوك كواجهة لغسل األموا هذه العصابات اإلجرامیة، الشركات وتستخدم

 یعملون وفقا لنظام دقیق، یهدف إلى إثبات مصادر مكان هؤالء مستشارین ورجال محاماة، وكل

حتى تستتر بما یعرف بالوعاء الدبلوماسي الضریبي، الذي  االنتماء، ویتم تحویلها إلى بلد ،األموال

غسیل األموال المحصلة بطرق المصرفیة والتجاریة باألمان والسریة، وتمر عملیة  تتمتع فیه الودائع

 الرتكاب أي من التجارة في المخدرات أو األسلحة أو العصابات اإلرهابیة، أو نتیجة شرعیة، غیر

فیه،  تشویه جریمة خطیرة أخرى، بعدة مراحل، حتى تبدو وكأنها محصلة من مصدر شرعي، ال

 .)3(هوتفقده استقرار  ،الوطني االقتصاد وهذه العملیات من شأنها أن تضرب

 ،والهیاكل السیاسیة الحكومیة إلى هیاكل اإلدارة التسلل ،العنف والتهدید به استعمال :إلى باإلضافة

والسیاسیة لبعض السیاسیین أو بعض  االنتخابیة الرشاوى والتبرعات لتمویل الحمالت استخدام

األمور موجودة كل هذه . غیر المشروع في المسروقات االتجار األحزاب، تزییف وتزویر العمالت،

من عدم تمكننا من جمع اإلحصاءات والمعلومات الكافیة عنها  الرغم في الساحل االفریقي على

  .الجرائم الصحف یومیا بأخبار عن حاالت لمثل هذه تطالعنا لضیق الوقت، إذ

في منطقة الساحل  ومعقدة في كثیر من األحیان مع الجریمة المنظمة وطیدةلإلرهاب عالقة 

فقط العدید من  یجندونال  ،(GIA) أمراء الـ كان  الجزائر،على اإلرهاب في خالل الحرب .. االفریقي

                                                 
 .1992افریل 30-21أعمال ندواتها في فیینا في الفترة من عن الجنائیة، لجنة منع الجریمة والعدالة تقریر -  1
 الموقع: البحرینیة الوقت صحیفة -  2

3   - http://www.alwaqt.com/art.php?aid=150675&hi الشرعیة20%غیر20%الهجرة= 12/04/2008یوم  ،   
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ولكنهم غالبًا ما یدیرون اقتصادًا موازیًا من الشركات التجاریة المشبوهة  ،المجرمین في صفوفهم

لمغرب مع تحول الجماعة السلفیة للدعوة والقتال إلى القاعدة في بالد او  )1(ومضایقات االبتزاز

ازداد االرتباط  ،من خارج الجزائر إلى شمال مالي وما وراءها. اإلسالمي وتوسیع نطاق عملها

والتهریب جزء من سبل العیش  ،كانت شمال مالي تقلیدیا مفترق الطرق التجاریة. بالجریمة المنظمة

. نزین والسجائرمعظم البضائع المهربة تتعلق بالسلع المشروعة مثل المواد الغذائیة والب. المحلیة

على سبیل (لطالما استغل المهربون فرق السعر بین األماكن التي یتم فیها دعم السلع من قبل الدولة و 

أیضا باسم السید  ، المعروفبلمختار اإلرهابي مختاریتضح ذلك من سمعة ، )2( )المثال الجزائر ولیبیا

 .)3(نتیجة أنشطته الثانویة في تهریب السجائر ،مارلبورو

تجمع بین  العابرة للحدود الجزائریة الشاحناتفكلیًا على الواردات الجزائریة  ن شمال مالي تعتمدما أك 

وغیر المشروعة في بعض سابقة الذكر نقل سبل العیش والزیارات العائلیة وتهریب السلع المشروعة 

یة تعطلت بشكل المجتمعات الحدود التقلیدي في اودوره ،هذه المصفوفة من الشبكات لكن. األحیان

 .)4(كبیر على مدى العقد الماضي

وأضعفت حكومة ضعیفة بالفعل وقوضت  ،لقد مكنت تجارة المخدرات الجماعات اإلرهابیة المختلفة

  . حكم القانون في مالي

واجهت عصابات المخدرات في أمریكا الجنوبیة ضوابط أكثر صرامة للموانئ  ،وبحلول نهایة القرن

لیبیریا  التي تمتد من . خلیج غینیا: نقطة ضعف إفریقیا قرروا فیما بعد استغالل. والمطارات في أوروبا

حتى وفي بعض األحیان  ،وأحیانا فاسدة. مؤسسات حكومیة ضعیفةلدیها جمیعها و  ،غینیا بیساوإلى 

  .)5(من خالل المبالغ الضخمة التي ستقدمها الكارتالت ،المستوى الرئاسي على

                                                 
1  - Luis Martinez, La guerre civile en Algérie , Paris: Karthala, 1998, 324-5.   
2  - Wolfgam Lacher, Organized Crime and Terrorism in the Sahel, German Institute for 

International and Security Affairs, 2011, accessed 25 November 2015, http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2011C01_lac_ks.pdf   
3  - Sergei Boeke, Mokhtar Belmokhtar: A loose Cannon?, ICCT Commentary, 3 December 

2013.   
4  - Judith Scheele, Smugglers and Saints of the Sahara,Cambridge University Press , New 

York, 2012.   
5  - James Traub, Africa’s Drug Problem, New York Times, 9 April 2010, accessed 25 November 

2015, http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Trade-t.html?_r=0  and Adam Nossiter, 

Leader Ousted, Nation Is Now a Drug Haven, New York Times, 1 November 2012. 

http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/africa/guinea-bissau-after-coup-is-drug-trafficking-

haven.html  accessed 25 November 2015.   
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  حتديات بناء السلم يف الساحل اإلفريقي

الطریق "ق جدید للكوكایین، أطلق علیه من قبل وكاالت إنفاذ القانون بـ لقد طور البارونات طری

 لمكتب األمم المتحدةووفقاً . الذي یمتد من البرازیل إلى خلیج المكسیك إلى خلیج غینیا" السریع

على هذا  كوكایینال نمطن   around18 مرر أروند  2013ففي عام ، بالمخدرات والجریمة المكلف

حیث تُنقل المخدرات بالطائرة، وتهبط في أحد المطارات العدیدة المهجورة في . )1(وباأور المسار إلى

في بعض . بیساو- عدد ال یحصى من الجزر الواقعة قبالة سواحل المستعمرة البرتغالیة السابقة غینیا

 في عام. وسیلة للنقل هي أشهر"  Air Cocaine" األحیان، تطیر الطائرات إلى الداخل، حیث تعتبر

على  ،أطنان من البضائع 10راكب أو  100قادرة على حمل  ،727هبطت طائرة بوینج  ،2009

 م تكن هناك حاجة للطائرة لإلقالع،ول. )2(لیس بعیدا عن قاو ،مدرج مؤقت في صحراء شمال مالي

فتم إشعال . حیث أن القیمة الحقیقیة تكمن في الحمولة التي تم تفریغها في مركبات رباعیة الدفع

أن الجماعات المسلحة  ،وظهرت أعراض لجمیع الحاالت التي تنطوي على المخدرات تقریبا. لطائرةا

  . تتواطأ مع الشخصیات الحكومیة المحلیة

وبشكل عام یتم استكمال التدفق بین الشمال والجنوب  ،لقد أصبحت مدینة غاو مركًزا لنقل الكوكایین

الجماعات اإلرهابیة وكل من . إلى الشرق األوسط من المغرب ،من الغرب إلى الشرق لنقل الحشیش

الجماعات المتمردة  وحتى ،متورطون ،MUJAO وفرعها ،في تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي

  .تحالف الجمیع باسم الجریمةصورة معقدة عند في الشاشة وهكذا تظهر  .)3(كذلكالعلمانیة المختلفة 

                                                 
1  - Antonio L. Mazzitelli, The New Transatlantic Bonanza: Cocaine on Highway 10, Western 

Hemisphere Security Analysis Center 22 (2011), accessed 25 November 2015, 

http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=whemsac.   
2  - United Nations Office on Drugs and Crime, Transnational Organized Crime in West Africa: 

A Threat Assessment, UNODC, 2013, accessed 6 November 2015, 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf    
3  - WikiLeaks,  President of Mali Links Drug Trafficking to Terrorism, Crethiplethi, 2010, 

accessed 25 November 2015, http://www.crethiplethi.com/wikileaks-president-of-mali-links-

drug-trafficking-to-terrorism/usa/2010/  
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  :تمهید

منطقة الساحل االفریقي، وخاصة في عمقها حیث یوجد التوارڤ، منطقة زاخرة بالمواد الطاقویة 

هو ما یجعل من النیجر رابع منتج والمعدنیة، ففي منطقة اإلیر بالنیجر نجد توفر الیورانیوم بكثرة، و 

المالیة انتشارا كبیرا لمناجم الحدید باإلضافة لموارد " أدرار ایفوراس"، كما نجد في )1(عالمي الیورانیوم

معدنیة أخرى، هذا زیادة على مخزون المنطقة من الذهب الكبیر غیر المستخرج، وكذلك النفط والغاز 

ذه وغیرها من األسباب جعلت منطقة الساحل االفریقي محط الذي لم تتح الفرصة بعد الستغالله، ه

األنظار الدولیة واإلقلیمیة، لتأتي الفرصة مواتیة للتدخل الخارجي بمجرد بروز البوادر األولى لألزمة 

غربیة معنیة بمكافحة اإلرهاب في الساحل في عملیات حلف األطلسي في  ویطرح اشتراك دولاللیبیة 

المنظمة في  احیة مستقبل المنطقة ومستقبل عملیات مكافحة اإلرهاب والجریمةأسئلة من ن لیبیا عدة

في الساحل، على غرار  الساحل، خاصة مع قیام الدول الغربیة التي تضررت من عملیات الخطف

  ، منطقة الساحل بعد الجیش الجزائري فرنسا وبریطانیا وأمریكا، بتدمیر ثاني أقوى جیش في

هذا الفصل تحلیل رهانات المشاریع اإلقلیمیة والدولیة في منطقة الساحل  بناء على ما سبق یحاول

  .اإلفریقي واختبار مدي قدرتها على بناء السلم في المنطقة

 املشاريع اإلقليمية يف منطقة الساحل االفريقي: املبحث االول

 .منفذ لالختراق: المشروع المغربي :المطلب األول

دارة عالقاتها الصراعیة مع الجزائر، إذ أن إلالقضیة التوار�یة حاولت المملكة المغربیة توظیف 

استخدامها كورقة یمكن من خاللها إضعاف الجزائر، أو خلق مشاكل لها على األقل، كما أن الجزء 

یسمي بالمغرب الكبیر التي مازالت  یوجد علیها التوارڤ تندرج في إطار ما الذياألكبر من المنطقة 

المغربیة متشبثة به، لذلك تتمیز هذه المنطقة بنشاط جد مكثف للمخابرات  بعض القوي السیاسیة

   )2(.المغربیة

إذا واصلت الجزائر دعمها إلنشاء " صرح الملك الراحل الحسن الثاني في هذا الشأن، أنه وقد

ر ، وال یدخل هذا في إطا"دولة صحراویة فال أرى مانعا من دعم التوارڤ ودفعهم للمطالبة باستقاللهم

والذي یشمل  ،طالب به المخزن المغربيیالذي  "المغرب الكبیر"زعزعة المنطقة فقط، بل لتحقیق هدف 

                                                 
1  - René Otyek. La politique extérieur de la libye. Ed Karlhala, Paris, 1986.P78.  

 – 1794: العدد -الحوار المتمدن  ، في أول حوار له مع تاوالتأبو بكر األنصاري رئیس المؤتمر الوطني لتحریر أزواد  - 2

13/01/2007  
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، )1(كل موریتانیا، وشمال غرب ماليو  كل الصحراء الغربیة،و جزءا كبیرا من الجنوب الغربي الجزائري، 

یات المتحدة األمریكیة فقد كذلك وبالنظر للعالقة الجیدة بین النظام المغربي واللوبي الصهیوني في الوال

زودت المخابرات المغربیة إسرائیل بمعلومات مفادها أن هناك بعض القبائل التوار�یة ذات األصول 

یفكرون في  ناإلسرائیلییجعل القادة  ما اإلسالم، وهو اعتنقتالتي  "داي شاك"الیهودیة مثل قبیلة 

كما أتهم المغرب الجزائر بإرغام الكثیر . ألفریقيالقیام بعملیة فالشا أخرى في منطقة الساحل ا احتمال

القوات المسلحة لجبهة تحریر الساقیا الحمراء وواد "اإلنحراط في صفوف  من الشبان التوارڤ على

  . "البولیزاریو الذهب،

أبو بكر "بزعامة " زواداألالمؤتمر الوطني لتحریر " واستغالل  لقد قام المغرب بتأسیس وتدعیمو     

، بعد االنفراج الذي 14/06/2006في وأسس حركته هناك  ،، الذي درس في المغرب"األنصاري

، 2006حدث في القضیة التوار�یة نتیجة الوساطة الجزائریة التي توجت باتفاقیة الجزائر العاصمة سنة 

یبین وفي هذا الصدد  ،التي یدعمها المغرب في أزواد "كل إنصر"أساسا من قبیلة هذه الحركة  تكونوت

المغرب وبین  هاالعالقة الوطیدة بین رئیس هذه الحركة سبب تأسیس حركته بالمغرب وأهم مبادئها وسر

مثل ارتباط كیدال  ،حركتنا ولدت في المغرب ألن والیة تمبكتو مرتبطة بالمغرب وموریتانیا:"فیقول

   )2(".بالجزائر

للجبهة "دعم البولساریو  فقد التزم المغرب في التسعینات الصمت حیال قضیة التوارڤ بسبب    

على الرغم من أن قبائل التوارڤ في تمبكتو ترتبط بروابط البیعة مع " العربیة اإلسالمیة لتحریر أزواد

ملوك المغرب األشراف هو ما جعلهم مقربین من الرباط، كما أن أمیر توارڤ تمبكتو األمیر محمد 

   )3(1994علي األنصاري كان الجئا في الرباط، وفیها توفي عام 

                                                 
: العدد - الحوار المتمدن ، قضیتي التوارڤ والصحراء الغربیة وفن الحدیث بالمحظور السیاسي: أبو بكر األنصاري - 1

1729 – 09/11/2006 . 
 - مناضل توار�ي معارض لحكومة مالي منذ عام  -في أزواد شمال مالي في قندام  1970موالید  - صحفي وكاتب وشاعر

 1991التحق متدربا بالشركة السعودیة لألبحاث والتسویق التي تصدر جریدة الشرق األوسط  -تلقى تعلیمه في السعودیة -1990

ة الصحراء المغربیة التابعة عمل محررا متعاونا مع جرید -)  1994 - 1991(وعمل محرر شؤون غرب إفریقیا بمكتبها بالمغرب

عضو سابق  -1996-1995انتقل إلى موریتانیا وعمل بجریدة البشرى ثم الوعي البدیل  -  maroc soir 1995لمجموعة

یرأس حالیا المؤتمر  -1992بالجناح السیاسي للجبهة الشعبیة لتحریر أزواد رافض التفاقیات السالم بین مالي والجبهات عام 

المدیر  -14/06/2006واد أول حزب سیاسي توار�ي مطالب باالستقالل عن مالي، وقد تأسس المؤتمر في الوطني لتحریر أز 

 .االلكترونیتین" Matinale"و"الصباحیة " الناشر لجریدتي 
: العدد - الحوار المتمدن ، قضیتي التوارڤ والصحراء الغربیة وفن الحدیث بالمحظور السیاسي: أبو بكر األنصاري - 2

1729 – 09/11/2006 . 
 .المرجع نفسه - 3
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 –فالمغرب یرى في قضیة التوارڤ فرصته لدق إسفین داخل الحلف اللیبي "وعلى هذا     

الجزائري المؤید لبولساریو، كما أنها فرصة ذهبیة له لكي یظهر أنه نصیر للقضایا العادلة فقد صورت 

   )1(."الجزائر المغرب على أنه عدو لكل حركات التحرر في العالم نتیجة عقدته من البولساریو

نهدف  إننا: "بكر األنصاري  ووعن األهداف التي تسعى الوصول إلیها حركته یقول أب    

ها ونرغب في رفع الوصایة الجزائریة واللیبیة عن ،عن مالي لالستقاللونسعى  ،للتعریف بعدالة قضیتنا

  )2(.حتى یتمكن المغرب من تدویلها وعرضها على األمریكیین بصورة تجلب لنا االستقالل

أما الفوائد المتبادلة التي یجنیها كل طرف من هذا التحالف، فیصرح رئیس هذه الحركة بأن     

وبعضهم في أمریكا ضمن  ،مالیین یهودي بعضهم یعیش في إسرائیل 6ملك المغرب هو ملك ألكثر "

هو  وكان دورنا في التیار الوطني الحر ،وهو من سخر الیهود لحمایة التوارڤ ،اللوبي اإلسرائیلي

لكي یكبر ملك المغرب في عیون الیهود وینال  ،الترویج لدور اللوبي اإلسرائیلي في حمایة التوارڤ

فأنا ابن لشیخ وعالم دین على المذهب  ،جائزة نوبل للسالم ألنه أنقذ أمة بأكملها من مقتلة جماعیة

یكبر ملیكي في وال یمكنني أن أكون عمیال للیهود لكني أروج إلنقاذ التوارڤ حتى  ،المالكي

  )3(."عیونهم

قمنا بكل ما لقد " وفیما یخص الوسائل التي تستعملها حركته للوصول إلى هذه األهداف یقول     

وتركنا  ،وٕاصدار بیانات مع قومیات أخرى ،وبناء أحالف لها ،یمكن القیام للتعریف بعدالة قضیتنا

تصرف في هذا الملف بما یل ،لك المغربم ،ملكنا اختصاصمیدان العالقات مع أمریكا وٕاسرائیل من 

لكننا في المقابل قمنا بدعایة إعالمیة لدور  ،فهو أدرى باألمریكیین والیهود منا ،یخدم مصالح التوارڤ

  )4(."في أمریكا اللوبي اإلسرائیلي لضرب اللوبي الزنجي المعادي للتوارڤ

 - حسبه –اآلنلنا  " هذا ألنه، و درب االستقالل إقلیمیا ىتسیر علاآلن ویضیف بأن حركته     

ملك حریص على سالمة رعیته التوارڤ في شمال مالي فهو لیس كالجزائر أو غیرها، له مبادئه وقیمه 

هذا اللوبي یقوده یهود مغاربة  .الشریفة العلویة وفي أمریكا هناك لوبي إسرائیلي یتصدى للوبي الزنجي

الیهود مسؤولون أمام ملكهم ونحن نثق بملكنا الذي وبالتالي  ،ینفذون توجیهات ملكهم الشریف العلوي

  )5(.سیضعنا على سكة االستقالل بحول اهللا وقوته

                                                 
: العدد -الحوار المتمدن  ، الهالل السامي مشروع ملكي مغربي لحمایة التوارڤ واسترجاع الصحراء: أبو بكر األنصاري_  1

1755 – 05/12/2006 
 .المرجع نفسه - 2
 .المرجع نفسه - 3
: العدد -الحوار المتمدن  ، الهالل السامي مشروع ملكي مغربي لحمایة التوارڤ واسترجاع الصحراء: أبو بكر األنصاري - 4

1755 – 05/12/2006 
 .المرجع نفسه - 5
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كل هذا یسعى المؤتمر الوطني لتحریر االزواد وحلیفه المغرب تحقیقه من خالل التقرب من     

" ة عن حسب رئیس هذه الحركة عبار  وهو ،"الهالل السامي"والغرب بطرح مشروع سمي بـ  لإسرائی

فملك المغرب لن  ،مبادرة من ملك المغرب محمد السادس لحمایة شعبه التوارڤ من مؤامرات مالي

ولن یترك شعب التوارڤ یباد تحت غطاء مكافحة  ،یقف مكتوف األیدي أمام اللعبة القذرة لرئیس مالي

  )1(."اإلرهاب

مغرب ویهود المغرب لحمایة مشروع ملكي مغربي یشارك فیه أمازیغ ال"وعلیه فالهالل السامي     

وضمان استقالل رعایا الملك التوارڤ عن مالي وتحریرهم من الحلف غیر المقدس للجزائر ومالي 

ویقوم ملك المغرب باسترجاع الصحراء التي تحاول مالي والجزائر  ،المدعوم من لوبي زنجي عنصري

  )2(".سلبها له عبر الدعم األفریقي ودعم اللوبي الزنجي

من مصلحة الحركة بأنه " دور الذي یمكن أن تلعبه هذه الحركة إقلیمیا في مواجهة الجزائر یرى وعن ال

 ،وحلیف لمالي والبولساریو ،فالجزائر عدو للتوارڤ والمغرب ،التوار�یة التحالف مع الرباط ضد الجزائر

ورا في إقناع المغرب ثم إن الیهود المغاربة الذین یخدمون القصر الملكي ویقربونه من واشنطن لعبوا د

ثم إن منسقیة عرب مالي التي تضم عرب  ،باحتضان قضیة التوارڤ ردا على دعم الجزائر للبولساریو

مالي المتحالفین مع الصحراویین مع مالي ضد التوارڤ وبالتالي خیار الرباط والحركة التوار�یة هو 

یعبر عنها  األخیر یصل إلى نتیجةفي و  )3(".الحلف األبدي ضد الجزائر ومالي ومنسقیة عرب مالي 

أصبحت حسبه مطوقة  بذلك فالجزائر." نحن مع الرباط ضد الجزائر ومع واشنطن ضد باریس": بقوله

منذ تشكیل المؤتمر الوطني لتحریر أزواد، كما أصبحت مطوقة شرقا بلیبیا التي جنوبا دبلوماسیا 

مغرب جعل من دعم من ال وغربا القذافيم سیف اإلسالبقیادة یتنامى بها تیار شبابي داعم للتوارڤ 

   )4(.التوارڤ سبیال لنیل دعم كل المرجعیات البربریة لمغربیة صحرائه

رفع قضیة الصحراء في السماء السابعة ودفن قضیة التوارڤ في أسفل "كل هذا حسبه نتیجة     

  ".؟ه على التوارڤلماذا یقر الجزائریون بحق تقریر المصیر للصحراویین وینكرون ،األرض السابعة

منذ اعتالئه العرش، أدى الملك محمد السادس حملة دبلوماسیة حقیقیة في من جهة أخرى 

االفریقیة  الدولهذه الدینامیة یجعل المغرب اآلن واحدة من  .(SSA) أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

ذه الدبلوماسیة على وتستند ه. الشمالیة األكثر رسوخا في المنطقة، لدرجة أن تصبح العبا رئیسیا

تعتمد أیضا و ؛ المستشارین، أو اقتصادیةو الوسائل التقلیدیة مثل تطویر شبكة من السفارات والقنصلیات 

                                                 
 .المرجع نفسه - 1
 .المرجع نفسه - 2
 – 1794: العدد -الحوار المتمدن ، في أول حوار له مع تاوالتأبوبكر األنصاري رئیس المؤتمر الوطني لتحریر أزواد  - 3

13/01/2007 . 
 .المرجع نفسه -  - 4
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 مرتبطة، تبقى، بالنسبة إلى محیطها، على الصعید األمنيو . أي البعد الدیني ناعمةالعلى الدبلوماسیة 

 .مة مع الجزائربمسألة الصحراء الغربیة والعالقات الجلیدیة الدائ

إلقامة اتصاالت الساحلیة لقد أرسى النظام الملكي مبدأ الزیارات السنویة للعدید من البلدان األفریقیة 

لم تعد حیث . هناكوالسیاسي  وبناء عالقات مع المحیط االقتصادي، دول المنطقةوثیقة مع رؤساء 

فقط ولكنها أصبحت االتفاقیات التجاریة الدبلوماسیة االقتصادیة المغربیة راغبة في الدخول في سیاسة 

االقتصادیین  المتعاملینتعتمد أیضًا على إقامة شبكات اقتصادیة واتصاالت مباشرة وشخصیة بین 

 .نظرائهم من دول الساحلالمغاربة و 

یطرح المغرب نفسه كطرف معتدل، یساهم في السالم بین  حیث: العمل في مجال حفظ السالم

وهذا یسمح له بتطویر شبكات تحالف . في المحافل المتعددة األطراف النشاط من خاللالشعوب، وهذا 

في بعثة  المغربیة، شاركت القوات المسلحة 2013في اآلونة األخیرة في عام فوسمعة للوساطة، 

وهو ما یعد انخراطا في مشروع بناء السلم اللیبرالي الذي تقوده  .مونیسما لتحقیق االستقرار في مالي

 )1(.مم المتحدة في ماليبعثة األ

منطقة أخذت هذه الدبلوماسیة شكل جوالت سنویة ملكیة في حیث : تعزیز الدبلوماسیة الكالسیكیة

ملك المغرب خمس دول هي غانا وغینیا كوناكري وزامبیا ومالي وساحل  إذ زاركل عام،  الساحل

 .2017العاج عام 

تهدف هذه الزیارات إلى و  ،یري المؤسسات العامةوفد من رجال األعمال ومد ویرافق الملك في الزیارة

) خاصة للتأثیر على االتحاد األفریقي وٕاضعاف الشبكة الجزائریة(تعزیز العالقات الثنائیة مع كل دولة 

 .وفتح أسواق جدیدة للشركات المغربیة

عن  حلمنطقة السا رجمت طموحات المغرب اإلقلیمیة فيت: المنظمات اإلقلیمیة األفریقیة العمل مع

وعلى الرغم من  كبیربعد جهد دبلوماسي ف ،رغبة المغرب في االنضمام إلى االتحاد األفریقي طریق

وكان هذا أحد أهداف . 2017تردد العدید من البلدان األفریقیة انضم المغرب إلى المنظمة في عام 

 .الجوالت الملكیة السنویة نحو افریقیا

 تقارب مع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیایقوم المغرب أیضا بتطویر سیاسة ال كما

(WAEMU)  ،تقدم المغرب بطلب لالنضمام إلى الجماعة 2017 فیفري 24في ففي اآلونة األخیرة ،

، أعطت اإلیكواس موافقتها 2017 جوان 4في و   (ECOWAS) االقتصادیة لدول غرب إفریقیا

                                                 
1 - El Houdaigui Rachid, La politique étrangère de Mohammed VI ou la renaissance d’une « 

puissance relationnelle », une décennie de réformes au Maroc, Karthala, Paris, 2010. 
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اتصل المغرب بالمركز االقتصادي والنقدي لدول كما . دمج هذا البلد في المنظمة أجلالمبدئیة من 

 .)1(بناء شراكة إستراتیجیة وٕابرام اتفاقیة تجارة حرة أجلمن  (CEMAC) وسط إفریقیا

تتناسب الدبلوماسیة االقتصادیة المغربیة بشكل طبیعي مع األهداف اإلنمائیة : الدبلوماسیة االقتصادیة

 أجلبشكل منهجي، وزیادة الصادرات في المنطقة من وینطوي على فتح األسواق التجاریة . للمغرب

كما أن األمر یتعلق . تحقیق التوازن في المیزان التجاري، وال سیما من خالل إبرام االتفاقات التجاریة

 بتفضیل نفوذ الشركات المغربیة بحیث یمكنها أن تمتد على المستوى الدولي من األراضي األفریقیة

ا الغرض، أنشأ المغرب برامج لتمویل التجارة مع تشجیع تنویع ولهذ. وخاصة من دول الساحل

 .(2)كما یتم بذل جهد لتحسین البنیة التحتیة للنقل، ال سیما في القطاع الجوي. المنتجات الصناعیة

منطقة الساحل االفریقي حیث الجانب اآلخر یتعلق بتعزیز االستثمارات األجنبیة المغربیة المتجهة إلى 

٪ من االستثمار األجنبي 41(مغربیة تستثمر بشكل رئیسي في قطاعات البنوك والتأمین الشركات ال أن

البلدان التي قصدت االستثمار ). ٪7(والعقارات ) ٪10(، والقابضة )٪35(واالتصاالت ) المباشر

 .(3)األجنبي المباشر المغربي هي مالي والسنغال والكامیرون وكوت دیفوار

هذه الرافعة ألن العدید من المغرب یستخدم : المؤمنین ألمیرفوذ األفریقي الن: الدیبلوماسیة الدینیة

لكن أكثر من ذلك، یستخدم المغرب الموارد . كیةمالالبلدان األفریقیة هي دول ذات أغلبیة مسلمة 

تعبئة هذه الشبكات لبناء عالقات وثیقة حیث یقوم ب. المادیة والروحیة التي تمثلها األخوة الصوفیة

  .مع العدید من الشركاء سواء كانوا قریبین من دوائر السلطة أم الوقویة 

، بهدف واضح هو معارضة للتأثیر على محیطه الساحلي" المؤمنین أمیر"یسعى الملك، بصفته حیث  

محمد السادس خالل احتفاالت  أكدهاالرسالة التي ، وهي هو سالحه ضد السلفیة الحنبلیةو  التطرف

وفي هذه المناسبة، أعلن العاهل المغربي دعمه للحفاظ على . 2014 فیفريي النصر في باماكو بعد ف

مالي، من خالل استعادة المخطوطات، وٕاعادة تأهیل األضرحة، وٕاحیاء الحیاة في التراث الثقافي 

 .كزء من هذا المنطق من األئمة المالیین في المغرب 500االجتماعیة والثقافیة، وتدریب 

یجري حالیا حیث . لكیة خطط لبناء المساجد وتوزیع التبرعات للسلطات الدینیةالم كما رافقت الرحلة

 . ننیبناء أو ترمیم عشرات المساجد في مالي وغینیا والسنغال وب

                                                 
1 -  Conseil National du Commerce Extérieur, 2016, Profil économique et commercial régional de 

la CEMAC, Edition 2016. 
2 - Moubarack Lo, « Relations Maroc-Afrique subsaharienne : quel bilan pour les 15 dernières 

années ? », OPC Research Paper, Novembre 2016, RP-16-10 
3 - Amine Dafir, « La diplomatie économique marocaine en Afrique Sub-saharienne : Réalités et 

enjeux », Géoéconomie, 2012/4, n°63, pp. 73-83. 
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والتي بروایة ورش هذه الجوالت هي أیضا فرصة لتوزیع القرآن الكریم، في نسخة نشرت في المغرب 

. بروایة حفص ربیة السعودیة والرابطة اإلسالمیة العالمیةتختلف عن النسخ التي وزعتها المملكة الع

وهو تقریبا عالمة  والفكر، جزء من نشر اإلسالم ةالمغربیبالخط والروایة وبالتالي، فإن إصدار القرآن 

 .على التمییز واالنتماء إلى نموذج عقائدي بدًال من آخر

 ،محمد السادس لتدریب األئمة إنشاء معهدبداخل المغرب، : إنشاء مؤسسات دینیة عبر وطنیة

یمكن لهذا المركز الكبیر استیعاب وتدریب األئمة من إفریقیا وحتى أوروبا وفقًا و مرشدات الو  والمرشدین

وقد تم قبول عشرات األئمة الفرنسیین في هذه الدورات إلى جانب طالب ). الوسطیة(إلسالم الوسط 

إسالم الوسط "تزامن تقریبًا مع إحیاء فكرة وهكذا ظهرت بشكل م. " من معظم الدول األفریقیة

ُینظر إلیها على . ، الذي تنوي المؤسسات الدینیة المغربیة ضمانه"األمن الروحي"، أي مفهوم "الصحیح

تم توسیع هذه . أنها مهمة للصحة العامة بسبب جمیع المواطنین الخاضعین لسلطة أمیر المؤمنین

، الذین واجهوا العدید من المشاكل في من منطقة الساحل نوبیینالمهمة اآلن إلى الجیران المسلمین الج

 .(1)لعلى األق 2012ذا المجال منذ عام ه

االقتصاد والدین لیسا الموجه الوحید للسیاسة : إستراتیجیة إفریقیا والساحل حول الصحراء الغربیة واألمن

" الرئاسة الفارغة"لمغاربة أن سیاسة قد أدرك اف المغربیة تجاه منطقة الساحل، وأفریقیا بالمعنى األوسع

أثبتت أنها تأتي بنتائج عكسیة  1984تجاه االتحاد اإلفریقي منذ دمج الجمهوریة الصحراویة في عام 

من ناحیة إقناع الدول . منذ بضع سنوات، بدأ القصر بإعادة فتح الفضاء السیاسي األفریقي. تماًما

 مواجهة نفوذهیئات المؤسساتیة، ومن جهة أخرى، اإلفریقیة بكل شرور وجود الصحراویین في ال

التي (من وجهة النظر هذه، یستفید المغرب من إضعاف دینامیكیة الدبلوماسیة الجزائریة . فیهاالجزائر 

إلیجاد وترجم ذلك عملیا في الوساطة المغربیة ) المؤسسات المتعددة األطرافعلى سیطرة مأصبحت 

، )كتملیلم الذي  2015 دیسمبر 17اتفاقیات الصخیرات المؤرخ ما یسمى (تسویة سیاسیة في لیبیا 

 اندماجوأخیًرا، . لدول غرب افریقیا ویترجم هذا النشاط أیًضا إلى االندماج في الجماعة االقتصادیة

المغرب بشكل جید في مبادرة دول الساحل الخمسة، لكن هذا یمثل خًطا أحمر ال یمكن تجاوزه بالنسبة 

 .للجزائر

الوساطة في المقام األول، من خالل تسهیل  طاولة. على طاولتین المغربیة، لعبت المملكة مع مالي

حتفاالت ، في اأمیر المؤمنین ،الملك محمد السادس شارك ، حیثلدینوطاولة ا ،MNLA الحوار مع

                                                 
1 - Voir Bakary Sambe, « L’usage diplomatique d’une confrérie : la Tidjaniyya », Politique 

étrangère, n°4, 2010, pp. 843-854. Pour le roi du Maroc, il s'agit aussi – objectif qui, lui, n'est 

évidemment pas mis en avant – de contrer les tentatives algériennes pour utiliser la confrérie à 

son profit (mode d'action qui est l'un des axes majeurs de la politique religieuse de Bouteflika). 
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تقدیم الدعم المؤسسي والعملي قام ب، و 2014 سنةتحریر شمال مالي بحضور فرانسوا هوالند بباماكو 

 (1).للمجتمع المالي ختراق السلفياال لمواجهةالدینیة المغربیة  من خالل المؤسسات

السلطة  أجلمن ) القضیة الصحراویة بخصوص(بین المغرب والجزائر " حرب الخندق"وأخیرا، فإن 

 . االفریقياإلقلیمیة ربما یكون واحدا من العوامل الرئیسیة لعدم االستقرار في منطقة الساحل 

الجزائر ترى في  في حین أن ب المخابرات والقوات الخاصة المغربیة دورا هاما في هذا المجالتلع كما

من الناحیة العسكریة والرسمیة، خاصة  في منطقة الساحل كتهدید ألمنها القومي، موجو ید المغرب

 .في مالي عبر البعثة المتكاملة فالمملكة متواجدةكما سبق أن قلنا، 

لساحل بشكل خاص وأفریقیا بشكل عام، یتخذ المغرب تدریجیا موقفا أكثر فیما یتعلق بمنطقة ا

ریل فأ 20خطاب الریاض (یشوبها خطاب الملك على نحو متزاید مع مكافحة االستعمار . رادیكالیة

سبتمبر  24خطاب االمم المتحدة (مهیمن  أو رفض النموذج الغربي ینظر إلیه على أنه) 2016

 فیفري 24خطاب أبیدجان في (ملحوظ " أفریقي"واتباع نهج ) كیران بن ، قرأه رئیس الوزراء2014

 ."یجب أن تعتني بنفسها، لم تعد قارة مستعمرة. إفریقیا قارة عظیمة بقواها القویة وٕامكاناتها): "2014

 دي قوي یمیز عالقة المغرب بمحیطهومن ثم فهي دبلوماسیة نشطة للغایة ومدعومة ببعد اقتصا

التالي، فإن مسألة وضع عالمات على جمیع النقاط المحتملة ضد الجزائر في نفس وب. (2)الجنوبي

 . خطیرو  الوقت، وكذلك ضد تطور سلفیة الخلیج التي ینظر إلیها كمنتج مستورد

وأخیرًا، فإن مسألة العالقات بین البلدان المغاربیة الكبرى هي، مع لیبیا اآلن، النقطة السوداء الحقیقیة 

إنه یمنع مشاریع التنمیة، ویعطل التعاون السیاسي المؤسسي والثنائي، . اویة الساحلیةللمنطقة الصحر 

. (3)واألهم من ذلك، یعوق إنشاء كفاح منسق ومتماسك ضد اإلسالم السیاسي المتطرف بجمیع أشكاله

ئري الجزا-الجهادیة تستفید في هذه المنطقة من التنافس المغربيالحركات إلى حد ما، یمكن القول إن 

لكن المشكلة تكمن في أن المشروع المغربي هو مشروع . زدهر بشكل أفضلتفي أن  ایسمح لهو 

مصلحي ظرفي غیر متكامل مرتبط بصراعها حول الصحراء الغربیة، وبالتالي ال یمكن اعتباره 

 .كمشروع لبناء السلم في المنطقة

 

  

  

                                                 
1 - Baylocq Cédric, Hlaoua Aziz, « Diffuser un « islam du juste milieu », les nouvelles ambitions 

de la diplomatie africaine du Maroc », Afrique Contemporaine, 2016, p. 257. 
2 - Belkaïd Akram, Objectif Afrique pour le Maroc, une diplomatie tous azimuts, Ramsès 

2017, IFRI, Paris. 
3 - Voir Aït Akdim Youssef, Maroc : Mohammed VI, L’appel du Sud, Jeune Afrique, 24 février 

2014. 
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  .التمدد الطبیعي: المشروع اللیبي: المطلب الثاني

وقیام الجماهیریة اللیبیة اتجهت سیاستها الخارجیة نحو  1969ورة الفاتح في لیبیا سنة بنجاح ث  

، غیر أن الجماهیریة أعادت توجیه سیاستها الخارجیة تجاه إفریقیا )1(الوحدة العربیة، والقومیة العربیة

خارجیة ، وفي هذا اإلطار یقول وزیر ال1974والقسم الشمالي منها على الخصوص ابتداء من سنة 

٪ من الشعوب  70إن األمة العربیة أصبحت أساسا إفریقیة، فـ : " اللیبي السابق منصور الكیخیا

سبع دول عربیة إفریقیة ... ٪ من األراضي العربیة موجودة في إفریقیا 65العربیة تعیش في إفریقیا و

للغات اإلفریقیة القلیلة التي وهي الدول التي لها اكبر عدد من السكان، واللغة العربیة تعتبر واحدة من ا

، وقد ارتكزت السیاسة الخارجیة اللیبیة في )2(ملیون عربي في إفریقیا 90تكتب وتتكلم من طرف حوالي 

إفریقیا على عامل نشر الدین اإلسالمي والثقافة العربیة واإلسالمیة، ومن بین الوسائل التي استعملتها 

االفریقي نجد المساجد والمراكز اإلسالمیة والبعثات الدینیة وتستعملها لنشر نفوذها في منطقة الساحل 

 6000الذي یتشكل من حوالي " اللفیف اإلسالمي " وٕارسال معلمین للغة العربیة، باإلضافة إلى جیش 

مركزا في لیبیا ویشرف علیهم عسكریون فلسطینیون،  20رجل موزعین على حوالي  7000إلى 

   )3(.سوریون، وكوریون شمالیون

عت لیبیا منذ تسعینیات القرن الماضي إلى تحقیق مجموعة من األهداف من وراء توجهها صوب س

   )4(:أفریقیا وهي

تحسین الصورة الذهنیة عنها لدى األفارقة، والتي ساهم اإلعالم الغربي في ترسیخها، وتتمثل في  -1

  .دعم لیبیا لإلرهاب خاصة بعد حادث لوكیربي

راتیجي یوفر لها الدعم السیاسي والعسكري والمعنوي لها في مواجهة الرغبة في إیجاد عمق إست-2

  .أي خطر محتمل في ظل المواجهة التي حدثت بینها وبین الدول الكبرى بعد حادثة لوكیربي

فشل القذافي في تحقیق الحلم القومي العربي وضعف المساندة العربیة للیبیا خالل الحصار الذي -3

  .بيفرض علیها بعد حادث لوكیر 

الدعم اإلفریقي الواضح للیبیا في أزمتها مع الغرب، ولیس أدل على ذلك من القرار الجريء الذي -4

حیث ) 1998(اتخذه قادة الدول األفریقیة في القمة الرابعة والثالثین التي عقدت في واجادوجو 

ى لیبیا، وقام إلنهاء الحصار الجوي عل) ثالثة أشهر(أعطت الدول األفریقیة مهلة للدول الغربیة 

                                                 
1  - CNRS, Le maghreb et l'Afrique subsaharienne, ed. CNRS.Paris.1980.P75. 

 /http://www.islamonline.net/servlet:الموقعالدور اللیبي في أفریقیا .. الساحل والصحراء: بدر حسن شافعي - 2

Arabic-News/NW, Retrieved on 12/05/2011 
 ,/http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/ForeignPolicy/Africaالموقع والصحراء، مصر وتجمع دول الساحل - 3

Retrieved on 14/05/2011 
 : ، الموقعالدور اللیبي في أفریقیا.. الساحل والصحراءبدر حسن شافعي،  - 4

, http://www.islamonline.net/servlet/Satellite Retrieved on 15/05/2011 
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 ،رؤساء تسع دول أفریقیة بخرق الحصار الجوي بطائراتهم والمشاركة في احتفاالت لیبیا بثورة الفاتح

  .ویالحظ أن معظم الدول التي خرقت الحصار هي من الدول المؤسسة لتجمع الساحل والصحراء

اسیة واقتصادیة قویة انسجام التوجه األفریقي مع فكر القذافي الذي یدعو إلى إیجاد تكتالت سی-5

یعترف بالكیانات الصغیرة؛ لذا كان القذافي یدعو إلى فكرة الفضاء  في ظل عصر العولمة الذي ال

  .في مواجهة العولمة) كنایة عن التكتل األفریقي(األفریقي 

أفریقي بشأن رفض االستعمار الجدید بشتى صوره، وعدم الرهان على الغرب - وجود توافق لیبي-6

وفي المقابل یمكن استخدام الثروات األفریقیة لتحقیق التنمیة في إطار االعتماد  ،التنمیةفي إحداث 

  .على الذات

لتحقیق أهدافها في المنطقة، وهو ما " والصحراء  الساحل دول تجمع"لذا أنشأت واستعملت لیبیا 

  :سوف نوضحه في العنصر التالي

هو منظمة إقلیمیة ) ص. س(ل والصحراء تجمع دول الساح :تجمع دول الساحل والصحراء :أوال

 وباب العضویة فیه مفتوح أمام الدول االفریقیة األخرى) (دولة إفریقیة 28 اعضویته ضم فىتفرعیة 

  .شریطة الموافقة على ما جاء فى میثاقه ومعاهدة تأسیسه االنضمامالراغبة فى 

أبریل عام  4العظمى یوم  جماهیریةلـقد تـم التوقیع على معاهدة إنشاء التجمع بمدینة طرابلس بال

واعتبرت هذه ) السودانو تشاد و النیجر و  ماليو  بوركینا فاسوو  لیبیا(، ووقع علیها زعماء كل من 1998

   )1(.الدول مؤسسة للتجمع

  .وانضمت بعد ذلك باقي دول المنطقة تباعا عدا الجزائر

 :وقد حدد القذافي األهداف الرئیسیة للتجمع في النقاط التالیة

  .منع القوى العالمیة من تشكیل خریطة أفریقیا في ظل العولمة-1

  .استثمار اإلمكانات االقتصادیة الهائلة لدول المنطقة-2

  .االندماج والتكتل بین دول المنطقة لمواجهة القوى الدولیة-3

   )1(:من خالل عدة مؤشرات اللیبیة على التجمع ةویمكن رصد الهیمن

                                                 
 دولة ارتریا -جمهوریة جیبوتي-جمهوریة ساحل العاج -جزر القمر-جمهوریة إفریقیا الوسطى -بوركینا فاسو - جمهوریة البنین-

-الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة اإلشتراكیة العظمى-جمهوریة غانا -جمهوریة غینیا بیساو-جمهوریة غینیا -جمهوریة غامبیا

جمهوریة -جمهوریة النیجر-المملكة المغربیة - جمهوریة موریتانیا اإلسالمیة-جمهوریة مالي-جمهوریة كینیا-جمهوریة لیبیریا

-جمهوریة السودان- جمهوریة ساوتومي وبرنسیب-جمهوریة الصومال-جمهوریة سیرالیون- جمهوریة السنغال-نیجیریا االتحادیة

  -الجمهوریة التونسیة-جمهوریة التوغو-جمهوریة تشاد

 www.Cen-sad.org:  انظر الموقع
 السنة: ، مجلة قوریناورق على ء حبرًاوالصحرا الساحل دول تجمع أصبح هلاإلستراتیجیة،  للدراسات أكاكوس مركز -  1

 2004 أكتوبر ،لیبیا ،الرابع العدد األولى،
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غلب علیه الجانب االقتصادي باألساس إلى تجمع شامل یهتم بالنواحي تحول التجمع من تجمع ی-1

  .السیاسة

اختیار العقید القذافي لتمثیل التجمع، والحدیث باسمه أمام المحافل الدولیة، والمنظمات اإلقلیمیة -2

  .األخرى

ال بأي انشغال التجمع بقضیة لوكیربي، وأهمیة رفع العقوبات الدولیة عن لیبیا أكثر من االنشغ-3

  .)2001-الخرطوم(قضیة أخرى، كما حدث في القمة الثالثة للتجمع 

تركز المؤسسات الرئیسیة لالتحاد في لیبیا، فاألمانة العامة مقرها في طرابلس، وكذلك لجنة -4

السفراء المعتمدین لدى دولة المقر، وأیضا المصرف األفریقي للتجارة والتنمیة، الذي یعد أداة التمویل 

  .للتجمع، بل تم اختیار لیبي هو السید محمد المدني األزهري لیشغل منصب األمین العام الرئیسي

 - )2(:لعل أهمها نجاحه دون تحول والمشاكل التي العقبات من والمالحظ أن التجمع یعاني من العدید

 ، بینمااللیبي التمویل باألساس على یعتمد یزال المالیة وال الصعوبات العدید من یواجه التجمع أن

 .االشتراكات عن تسدید حتى الدول األعضاء تتقاعس

 تجاه حماس الجماهیریة في عنه فتور نتج قد األمریكیة -اللیبیة في العالقات المالحظ أن االنفراج - 

 تاریخیة معینة بظروف منذ البدایة ارتبط قد هذا التجمع وأن السیما تمویله خاصة، وتجاه التجمع عامة

لیبیة  مساع من وما واكبها لوكیربي بسبب قضیة المتحدة مع الوالیات اللیبیة لعالقاتتأزم ا في تمثلت

 .األفریقي الدعم والتأیید على للحصول

التجمع تیاران،  داخل حیث یوجد التجمع، التي ینشدها األهداف على هناك اتفاق لیس اآلن إلى - 

االقتصادیة  لبناء الجماعة تمهیًدا التكامل االقتصادي التمسك بأسالیب ضرورة یدعو إلى :األول

القارة  في الثوري لتفعیل العمل سیاسي واستراتیجي وضع مخطط ضرورة إلى یدعو: والثاني األفریقیة،

 .األفریقیة

 األفریقیة بالقارة أخرى قائمة وتكتالت مع تجمعات والصحراء دول الساحل تجمع یتقاطع - 

 في تجمع أو من تكتل ألكثر عدیدة تنتمي دول حیث ي وغیرها،المغارب والكومیسا واالتحاد اإلیكواس مثل

الدول  انتماء لتفرق التكتالت نظًرا هذه من أو تجمع تكتل كل فاعلیة یحد من ال الذي األمر آن واحد،

 ویرجع ذلك منفردة، هذه الدول تجنیها التي قلة الثمار أیًضا وٕانما عضویته فحسب، على الحائزة

  .وأهدافه التكامل حیث مدخل من التكتالت بین هذه القائمة فاتإلى االختال باألساس

                                                                                                                                                    
1  - Ghali liand gerard , Regean Jean Pierre. At las des Rapports de forces dans le 

monde. Ed complexe , Paris 1988. 
2  - René Otayek.op.Cit.PP173-185 
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وقد ترتب على السیاسة الخارجیة اللیبیة في المنطقة عدة محاوالت للتدخل في الشؤون الداخلیة   

لدول منطقة الساحل االفریقي، وهو ما انجر عنه في العدید من المرات قطع العالقات الثنائیة وتجمید 

   )1(.وتوتر العالقات اتفاقیات التعاون،

  :یعود تدخل لیبیا في تشاد لعدة خلفیات أهمها :التدخل اللیبي في تشاد :ثانیا

إذ أن شریط أوزو محل نزاع بین تشاد ولیبیا توجد فیه كمیات غیر مقیمة من : الخلفیة االقتصادیة - 

  .الیورانیوم

شادیة أرضا واحدة والشعب اللیبي إذ تعتبر لیبیا األرض اللیبیة والت: الخلفیة الجیو سیاسیة - 

والتشادي شعبا واحدا، حیث یشكل التشاد مجاال واسعا لتحقیق أماني القذافي بقیام فدرالیة صحراویة في 

على  ءظل المبادئ اإلسالمیة وأفكار األممیة العالمیة الثالثة التي یقودها القذافي، كما أن االستیال

الخرطوم، آنداك باإلضافة إلى أنه یمنحها  -شریط أوزو یعتبر ضرورة في حالة مواجهة محور القاهرة

   )2(.دورا بأن تصبح قطبا جهویا مؤثرا في المنطقة، وتعطي بذلك مصداقیة لنفسها

ورغم أن المغامرة اللیبیة في تشاد لم تحقق األهداف المنشودة إال أن السیاسة اللیبیة في    

  .لمنطقة تواصلت واستمرت على المنوال نفسه مع استعمال أسالیب جدیدةا

إن النیجر یشكل عنصرا فعاال في إستراتیجیة لیبیا، ذلك على : السیاسة اللیبیة تجاه النیجر: ثالثا

اعتبار أن النیجر من بین الدول األولى التي أقامت عالقات دبلوماسیة مع لیبیا غداة وصول القذافي 

م، وقدم هذا األخیر مساعدات كبیرة للنیجر خالل فترة حكم رئیسها دیوري حماني الذي أطیح إلى الحك

به بواسطة انقالب عسكري اعتبرته لیبیا موجها ضدها األمر الذي أدى إلى تدهور العالقة بین البلدین 

جري تحتكره فرنسا، باستمرار خاصة مع رفض الحكومة النیجریة بیع الیورانیوم للیبیا، ألن الیورانیوم النی

وتعقدت العالقات أكثر . فعمدت بذلك لیبیا إلى تدبیر عدة محاوالت انقالبیة انتهت كلها بالفشل

التي تسكنها أغلبیة توار�یة لها مع لیبیا روابط إنسانیة " اإلیر " بمطالبة لیبیا بحقها في منطقة 

، واألساسي الذي ترتكز )3(یر الجدیدواقتصادیة جد حساسة، منذ ذلك الوقت أصبح عامل التوارڤ المتغ

  .علیه السیاسة اللیبیة في منطقة الساحل االفریقي

 عددتت" ستان �ار ت دولة" إلى " جمهوریة التوارڤ " من  :السیاسة اللیبیة تجاه قضیة التوارڤ :رابعا

ر الجبهة الشعبیة لتحری 1981- 1979، إذ أنشأت ما بین سنتي التوارڤ طرق توظیف لیبیا لقضیة

الصحراء العربیة الوسطى، بهدف إقامة دولة صحراویة تمتد من تونس نحو موریتانیا، وفي هذا اإلطار 

                                                 
1  - Ibid, PP173-185 

 .216 - 215، ص 64شنة، مرجع سابق ص أحمد  - 2
 64المرجع نفسه، ص  - 3
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اتصاالت مع البولیزاریو للتعرف على هذه  79 - 78كانت لنا في عامي " )1(یقول عیاد أق غالي

مناقشة القضیة الظاهرة الثوریة، ثم اتصلنا بعد ذلك باالخوة اللیبیین، وتوج ذلك بعقد أول مؤتمر ل

سبتمبر  1األزوادیة وكان ذلك بمدینة الخمس، وهي مدینة لیبیة تقع على ساحل المتوسط في یوم 

أكتوبر  16عرف بمؤتمر الخمس، وبعد ذلك أدلى العقید القذافي بأول تصریح له یوم  وهو ما ،1980

تم بعد ذلك افتتاح أول بالجنوب اللیبي، وفیه ندد بممارسات النظام المالي ضد األزواد، ثم  1980

، ثم شاركنا في الحرب إلى جانب 1980معسكر للتدریب بلیبیا، وبدأنا التدریب في شهر نوفمبر عام 

إلى لیبیا حیث  1982وعدنا في نوفمبر  1982الفلسطینیین في لبنان، وشهدنا الخروج من بیروت عام 

وفي  )2(". السجناء والقتلى من التوارڤاستقبلنا اللیبیون أحسن استقبال، تاركین وراءنا الكثیر من 

تم عقد المؤتمر الثاني بإحدى المدن اللیبیة لتدارس شؤون الحركة السریة لألزواد  1987غضون سنة 

وتم االتفاق على إعادة تنظیم شؤون الحركة، لإلسراع في القیام بتفجیر الحركة المسلحة بالشمال 

   ،)3(المالي
 MPAلحركة الشعبیة لألزواد ا"ـ تم التأسیس الرسمي ل 1990ي جوان وقبل اندالع العمل المسلح وف 

كانت تتم التدریبات العسكریة في معسكرات خاصة وتحت  حیث، بزعامة عیاد أق غالي، بلیبیا "

 األولىوالطروحات الثوریة النظریة له شكلت البذور  األفكاركما أن  القذافي،اإلشراف المباشر للعقید 

بتعرض منطقة الساحل االفریقي للجفاف الشدید خالل عقد الثمانینات اضطرت ف )4(لمنهج الحركة 

وهناك تم تجنید الكثیر منهم في مراكز التكوین والتدریب  ،أعداد كبیرة من التوارڤ إلى الهجرة إلى لیبیا

على األسلحة، فتدرب الضباط في األكادیمیة العسكریة في طرابلس، في حین تدرب الجنود في 

والتكوین العسكري  .مارس بالنسبة للتكوین القاعدي وبنغازي بالنسبة لتكوین فرق الصاعقة 02 :يمركز 

إحداث عملیات وطرق ألسلحة بجمیع أنواعها، والتدریب على القتال في الصحراء، ل ستعماالیشمل ا

یة وأهمیة تكوین إیدیولوجي متركز أساسا حول االنتماء لألمة العرب ،ویصاحب هذا التكوین.. .التخریب

اللغة والحضارة العربیة المختلفة عن تلك التي ینتمي إلیها السود في الجنوب، باإلضافة إلى دراسة 

  )5(.الكتاب األخضر ونظریات الحرب النفسیة

                                                 
 العقل المدبر والمهندس االول لحركة االزواد، االمین العام االول للحركة الشعبیة االزوادیةMPA تلقى تدریبات عسكریة مكثفة ،

في الحرب اللیبیة ضد التشاد، ومع  بمعسكرات التدریب اللیبیة وشارك إلى جانب الفلسطینیین في لبنان ضد إسرائیل، كما شارك

 .جبهة البولیزاریو بالصحراء الغربیة ضد المملكة المغربیة
  .101، ص72، ص 69المرجع نفسه، ص - 2

3  - Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, ed. CNRS. Paris.1980.P114 
، العالم االستراتیجي، مركز ر في منطقة الساحل اإلفریقيمشكلة األقلیة التوار�یة وانعكاساتها على االستقرا: بوقارة حسین - 4

 9-8، ص ص 2008، نوفمبر 7الشعب للدراسات اإلستراتیجیة، العدد
 .9بوقارة حسین، مرجع سابق، ص  - 5



 

352 
 

  الرابعالفصل  رهانات املشاريع اإلقليمية والدولية لبناء السلم يف منطقة الساحل
 

لقون التدریب توقد كان التوارڤ المالیون والنیجریون یعیشون مختلطین في نفس المراكز وی  

  .والتكوین نفس

طرابلس من مواصلة تدریب مجموعة من  ،عالقات بین لیبیا والنیجرتحسن ال ولم یمنع

واألكثر من ذلك أنها ساهمت في تكوین ما أصبح لها الجماعات التوار�یة المسلحة وتوفیر السالح 

التي تضم عناصر من قبائل توار�یة منتشرة تقریبا  "الشعبیة لتحریر الساحل االفریقي بالجبهة"یسمي 

  .التوارڤیة بقضیة في كل الدول المعن

التي میزت العالقة بین التوارڤ والحكومتین المالیة والنیجریة وبدایة الوساطة  األزمةوبعد  

في ماي  القذافيإذ أعلن العقید  ،النظام اللیبي من أسالیب تحقیق أهدافه في المنطقة ، نوعالجزائریة

طق التوار�یة في كل من مالي في المنا االقتصادیةعن رغبته في تمویل مشاریع التنمیة  1991

بلوغ هذه المآرب عن طریق محاولة القیام بدور الوسیط وهو الدور  كما حاول مرات أخرى ،والنیجر

كما أن لیبیا هي الدولة الوحیدة التي أنشأت  )1(.الذي لعبته الجزائر منذ المراحل األولى لبدایة النزاع

برامجها في  التقاطغة التوار�یة، ویمكن لبرامجها بالاللیبیة تبث  - إذاعات على الحدود الجزائریة 

   .مختلف المناطق التوار�یة

إنسانیة فإن  العتباراتالمهاجرین التوارڤ أثناء فترة الجفاف  استقبلتوٕاذا كانت الجزائر قد 

ء بناف" جیشه اإلسالمي"في االنخراطقد أرغم في كثیر من األحیان الالجئین التوارڤ على  اللیبينظام ال

على النداءات التي وجهها العقید القذافي عبر المحطات المحلیة الناطقة باللغة التوار�یة والموجهة إلى 

لتلقي التدریبات العسكریة الضروریة إلقامة الجمهوریة  ،بلیبیا االلتحاق أجلمن  التوار�يفئة الشباب 

العسكري بلیبیا وهو اإلجراء الذي  أعداد هائلة من الشبان التوارڤ بمراكز التدریب التحقتالتوار�یة، 

حكومة النیجر  اتخاذ إلى درجة ،من طرف الدول المعنیة بالقضیة التوار�یة االحتجاجاتأثار موجة من 

   )2(.1981من نیامي في جانفي  ناللیبیی نالدبلوماسییلقرار طرد جمیع 

ل أزمات المنطقة لكسب والوساطة لح اإلرهابراهن على دور إقلیمي في الحرب على تكانت لیبیا ف

وطي صفحة الماضي أو على األقل تغاضي  مع الغرب، فع بعملیة التعاونالدو  ،الرضى األمریكي

في لیبیا، فالخالف اللیبي الجزائري حول  اإلنسانعن خروقات حقوق  األمریكیةالوالیات المتحدة 

نة كیدال على الحدود الجزائریة منطقة شمال مالي تجدد مع إقدام الجماهیریة على فتح قنصلیة لها بمدی

، 2006النبوي في أفریل بتمبكتو بمناسبة عید المولد  القذافيالمالیة، وزادت حدة الخالف بعد خطاب 

عن انطالق مجموعة من المشاریع أعلن والذي دعا فیه قبائل التوارڤ إلى التوحد في إطار فدرالیة، و 

نه ضرب أمیاه نهر النیجر مما زاد من شعبیته، خاصة  إلیصالویل لیبي، أهمها حفر قناة مالتنمویة بت

                                                 
 11- 10، ب د ن، ب س ن، ص ص ، الساحل المخیفIIالتوارڤ: التنبكتي - 1
الحوار المتمدن  ،الشعبي مع التوارڤ وسندان منع حروب أهلیة بالمنطقةالمغرب الكبیر بین التعاطف  :أبوبكر األنصاري - 2

  28/04/2007 – 1899: العدد -
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إلى  باإلضافةعلى وتر حساس بالنسبة التوارڤ أال وهو الوحدة وحریة التنقل داخل الفضاء التوار�ي، 

   )1(.على االنفصال التنمیة، وهو ما اعتبرته الجزائر تشجیعا

على األمن  ها تأثیر كبیركل هذه التدخالت اللیبیة في شؤون الدول المجاورة، وٕان كان ل  

القومي الجزائري لتعارضها مع المقاربة األمنیة الجزائریة في المنطقة، ال یضاهي من حیث الخطورة 

الجزائر، عضو " توارڤ"بوفاة أمین العقال وزعیم  القذافيالتي أعاد طرحها " ستانطارقدولة "مشروع 

، ذلك أنها تضرب األمن القومي 2005دیسمبر  27مجلس األمة الحاج موسى أق أخاموخ یوم 

الجزائري في عمقه وعلى هذا فقد أحدثت هذه التحركات اللیبیة زلزاال في العالقات بین البلدین لذلك 

  .أوفد القائد اللیبي ممثلین عنه لرئیس الجمهوریة في محاولة لتهدئة األوضاع

ڤ الجزائر الحاج موسى أق باستغالل مناسبة وفاة زعیم توار  القذافي اتهمت أوساط جزائریةفقد 

بعرض مشروعه على التوارڤ الجزائریین عن طریق وفد هام من توارڤ مالي جاؤوا إلى  بقیامهاخاموخ 

لیفرض الرقابة على الحدود الجزائریة بطریقة  ،في محاولة إلقناعهم بمشروعه، الجزائر لتقدیم التعازي

  .استند إلى واقع وسعى الستغالله أنه أيغیر مباشرة، حیث لعب على ورقة التهمیش واإلقصاء، 

كثیرا على الصراع الذي حصل على خالفة الحاج احمد موسى أخاموخ بین  القذافيوقد راهن   

هذا الصراع الذي وصل حد التراشق  .حمد إیدابیر الذي عادت الخالفة له، ونجله محمدأابن أخته 

  .ئاسة الجمهوریةباالتهامات على صفحات الجرائد، قبل أن یتوقف بأمر من ر 

ومجندیه على خالفة محمد لوالده، وأعلن ذلك من طرف بعض األعیان  القذافيفقد راهن   

خالل فترة العزاء قبل االجتماع، مما أثار غضب زعماء القبائل الذین أعلنوا تزكیتهم إلیدابیر الذي 

لمالي إلى غایة الحدود یملك حسبهم مؤهالت أمین العقال، على خالف محمد الذي قام بمرافقة الوفد ا

  .بعد تقدیم العزاء

وقد فشل مخطط لیبیا خاصة بعد انكشافه ومن ثم سارع إلى إیفاد مبعوث خاص إلى رئیس   

إلصالح الوضع، لعدة أسباب أهمها أنه راهن على عناصر ال تتمتع بأیة قاعدة ) ابن عمه(الجمهوریة 

بمبدأ الوحدة الوطنیة، وهم یعترفون بأن  في مجتمع التوارڤ، وأن اغلب توارڤ الجزائر متمسكون

على الرغم من الشعور في بعض  ،وضعهم أحسن من وضع التوارڤ النیجریین والمالیین وحتى اللیبیین

وهو  )2(قد انقرض يبأن الشعب التوار� القذافي لیصرح بعد ذلك .األحیان باإلقصاء والتهمیش والحرمان

وقد رد علیه رئیس المؤتمر الوطني لتحریر  ،ر�یة في المنطقةالتصریح الذي أدانته كل األطیاف التوا

ینزل منزلة القدیسین عندما یدعم البولساریو ومنزلة  القذافيإن ": االزواد المطالب باالستقالل بقوله

  ."الشیاطین عندما یفكر في دعم التوارڤ

                                                 
 . 6-5ص ص.12 العدد جریدة أمزداي، - 1
 .09، مرجع سابق، صیة عالقةو الدول المغاربیة أ التوارڤ : بوقارة حسین، مرجع التامباكتي - 2
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 ،"دولة طارقستان "  للقذافي بإقامة" الحلم الشعبي " إذن فقد نجحت الجزائر في تجاوز مشروع   

كلم،  1200فالحدود تبقى مفتوحة وهي شاسعة جدا تتجاوز  ،وعلى الرغم من ذلك فالخطر الزال قائما

على التوارڤ والرحل في منطقة الساحل االفریقي تمهیدا لالستیالء  ابسط سیطرتهبكما أن حلم لیبیا 

  .التخلي عنه بعد على المساحة التي یحتلونها بحجة التحكم فیها الزال لم یعلن

 قام، فمرة )الجزائرو النیجر و مالي (حاول أن یستعمل التوارڤ كأداة لتطویع األنظمة المجاورة  القذافيف

تمویل جماعات منهم لشن حرب ضد ب قامدعوتهم للهجرة إلى لیبیا حیث التنمیة وفرص الشغل، ومرة ب

في حین  االندماج وااللتفاف إلى التنمیة،الدول المجاورة الستعادة حقوقهم المهضومة، ومرة حثهم على 

أن الحدیث عن وجود شعب توار�ي في لیبیا من أصول أمازیغیة یعد بمثابة الجرم وخیانة لمبادئ 

  ) 1(.الحقا اإلفریقیةالكتاب األخضر المبشر بالوحدة العربیة سابقا والوحدة 

داث جو من الالاستقرار یكون وأدنى شيء یمكن أن تحدثه المناورات اللیبیة في المنطقة هو إح  

  .المتضرر األول فیه هو األمن القومي الجزائري

حمایة السكان اللیبیین ماسمي بأو  -لإلطاحة بالقذافي  2011كان لعملیة الناتو العسكریة عام وقد 

الذین خدموا في  التوارڤانتهى األمر باآلالف من . في ماليتأثیر سلبي على الوضع األمني  - منه 

عاد العدید من  ،2011وبمجرد سقوط النظام في أكتوبر . ل القذافي اإلسالمي دون عمل أو دخلفصی

فقد عاد ما یصل إلى  ،على الرغم من اختالف الحسابات. وأخذوا أسلحتهم معهم ،المقاتلین إلى مالي

زت نجحت النیجر في نزع سالح بعض القوافل التي اجتا ،ووفقا لبعض التقاریر )2(.مقاتل 3.000

 ،من غیر المرجح أن تكون العدید من السیارات قد عبرت عبر الجزائر ،أراضیها؛ ومن ناحیة أخرى

الذین عادوا من لیبیا مع  التوارڤلقد توحد . نظرًا لوجود قوات األمن فیها والتخلص منها بالقوة

یض تحر  ،(MNLA)أزوادتحریر لوأسسوا الحركة الوطنیة  ،انفصالیین محلیین في شمال مالي

وٕان لم تكن متوقعة وغیر (في حین أن هذا هو نتیجة مباشرة . 2012في ینایر  التوارڤاالنتفاضة 

  .لتدخل حلف الناتو في لیبیا) مقصودة

  

   :أولویة الحل االفریقي: مشروع االتحاد اإلفریقي: المطلب الثالث

إال أنه لم  اإلفریقیة،القارة  على الرغم من أن الصراع في مالي یعتبر أحد أكثر الصراعات المدمرة في 

یتم إیالء اهتمام كبیر في األدبیات األكادیمیة لتقییم مختلف آلیات حل النزاعات التي اعتمدتها بنیة 

                                                 
1  - Tayeb belrhiche.op.Cit. 
2  - Jeremy Keenan, Mali's Tuareg rebellion: What next? Al Jazeera, 20 March 2012, accessed 

30 November 2015. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/03/20123208133276463.html    
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قد أقر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة ف ،)APSA( فریقيالسالم واألمن التابعة لالتحاد اإل

یعوق بشكل خطیر  إفریقیانتشار الصراعات في بأن ا 1990الصادر في عام  ماإلفریقیة في إعالنه

عقدوا العزم على  ،ونتیجة لذلك .جهودها الجماعیة والفردیة للتعامل مع المشاكل االقتصادیة للقارة

التي عقدت  اإلفریقیةخالل قمة منظمة الوحدة  .الحل السلمي والسریع للصراعات أجلالعمل معا من 

شأ القادة األفارقة آلیة منع الصراعات وٕادارتها وحلها أنوعلى إثرها  ،1993في القاهرة عام 

)MCPMR.( اعترفت بأن حل النزاعات شرط مسبق إلحالل السالم واالستقرار ،وبقیامها بذلك، 

   .)1(وشرط مسبق ضروري للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

ها آلیة منظمة الوحدة كانت مسألة حفظ السالم التي استندت إلی ،منذ البدایة :نظرة تاریخیة: أوال

وقد شعر الجمیع على نطاق واسع داخل القیادة السیاسیة لمنظمة الوحدة  .مثیرة للجدل اإلفریقیة

التي ُكلفت بإبقاء السلم على الصعید العالمي  ،مم المتحدةألمن هما حكرا على األفریقیة بأن السلم واألا

هدفها على نحو ضیق  اإلفریقیةمة الوحدة حددت منظ .فریقیةألوتمتلك موارد أكثر من منظمة الوحدة ا

باعتباره هدف توقع الصراعات ومنعها في المقام األول وترك عملیات حفظ السالم واسعة النطاق 

وفیما یتعلق بتخفیف حدة النزاعات  ،ومع ذلك .دون اإلقلیمیةو لمنظمات األمم المتحدة اإلقلیمیة 

  .وتسویتها

  :اف تتعلق بحل تلك الصراعات التي كانت راغبة في المشاركة فیهاحددت الهیئة القاریة ثالثة أهد وقد

  ؛توقع ومنع حاالت الصراع المحتمل من أن تتحول إلى حروب كاملة ،أوال 

    ؛القیام بجهود صنع السالم وبناء السالم في حالة نشوب صراعات كاملة ،ثانیا 

   .عد الصراعتنفیذ أنشطة صنع السالم وبناء السالم في حاالت ما ب ،وثالثا

فإن  إفریقیا،إلى مركز جهود إدارة الصراع في  اإلفریقیةوبینما دفعت هذه المبادرة منظمة الوحدة 

وعلى  )2(إفریقیالم تصبح أبدًا العبًا رئیسیًا في عملیات السالم في  اإلفریقیةالحقیقة هي أن المنظمة 

لدیها القدرة على تنسیق نظم  إلفریقیةافإن منظمة الوحدة  ،الرغم من أوجه القصور التي تعاني منها

ب إلى أبعد من ذلك لتطویر اذهالو  .إفریقیااإلنذار المبكر المتطورة في مختلف المناطق الفرعیة في 

                                                 
1 - UN A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the High-level Panel on 

Threats, Challenges and Change, New York, 2004, p1. 
2 - CSIS  Rising US Stakes in Africa: Seven proposals to strengthen US-Africa Policy. 

Washington DC: CSIS, 2004, p2 
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القدرة على العمل كبنك معلومات مع مكاتب شبه إقلیمیة أو أنظمة بدیلة أخرى حیث یمكن تنسیق 

  .هاالمعلومات حول أنشطة كل منطقة فرعیة ومنظمات

 إفریقيقراًرا بتحویل نفسها إلى اتحاد  اإلفریقیةاتخذت منظمة الوحدة  ،2001 جوان 9في  ،ومع ذلك

سمح  فریقيفإن القانون التأسیسي لالتحاد اإل اإلفریقیة،وعلى عكس میثاق منظمة الوحدة  ).AU(قاري 

واإلبادة  ،وریة للحكوماتبالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء في حاالت التغییرات غیر الدست

ینص القانون أیضا على  ،وعالوة على ذلك ،)1(والصراعات التي تهدد االستقرار اإلقلیمي ،الجماعیة

وٕانشاء برلمان عموم  ،في أنشطة المنظمة فریقيمشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اإل

اعتمد  ،عام على تأسیس االتحاد الجدیدبعد مرور  .وینص على إنشاء لجنة اقتصادیة وثقافیة إفریقیا،

رؤساء الدول والحكومات األفارقة بروتوكوًال یتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن في دیربان بجنوب 

بما  ،لمنع النزاعات وٕادارتها وحلها اإلفریقیةحل المجلس محل اآللیة السابقة لمنظمة الوحدة و  .إفریقیا

  .العمل كآلیة لألمن الجماعي واإلنذار المبكر للقارة أجلمن  في ذلك الهیاكل واألسالیب ذات الصلة

بروتوكول "المشار إلیه فیما بعد بـ ( فریقیاوینص البروتوكول المتعلق بمجلس السالم واألمن التابع إل 

PSC ("فریقيعلى األساس المنطقي للعناصر المتشابكة في بنیة السالم واألمن في االتحاد اإل 

)APSA(، من قبل نظام اإلنذار المبكر القاري  وهو مدعوم)CEWS(، حكیم توهیئة من ال)PoW( ،

بما في ذلك لجنة  ،)ASF) (حفظ السالم( اإلفریقیةوقوة االستعداد  الخاص،) السالم(وصندوق 

من خالل رئیس مفوضیة االتحاد  ،)AUC( فریقيومفوضیة االتحاد اإل ،)MSC(األركان العسكریة 

وتهدف جمیع هذه  ).PSD(ب مع مفوض السالم واألمن ومدیریه للسلم واألمن جنبا إلى جن فریقي،اإل

من جانب  اإلفریقیةالعناصر إلى توفیر مجموعة شاملة من األدوات لتلبیة االحتیاجات األمنیة 

   )2(.اإلفریقیةاألطراف 

األمن في االتحاد بنیة السالم و  على الرغم من تطوُّر :هیكل السالم واألمن في االتحاد اإلفریقي:ثانیا 

في عام  اإلفریقیةفإن الفترة من تشكیل منظمة الوحدة  ،على مدى أربعة عقود APSAالـ  فریقياإل

حیث وافق (في سرت  1999في سبتمبر  اإلفریقیةإلى القمة االستثنائیة الرابعة لمنظمة الوحدة  1963

یمكن وصفها كسیاق أساسي ) فریقياإل إلى االتحاد اإلفریقیةالقادة األفارقة على تحویل منظمة الوحدة 

                                                 
1 - Herbst, J and Mills, G , The future of Africa: A new order in sight? Oxford/New York. 

Adelphi Paper  2003, p21. 
2 - Keenan, J. Terror in the Sahara: The implications of US imperialism for North & West, 

Review of African Political Economy 31, 2004, p101. 
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في  فریقيتمثل الموافقة على القانون التأسیسي لالتحاد اإل .إفریقیاإلنشاء اآللیة األمنیة الجدیدة في 

عالمة بارزة في الرؤیة واألهداف والمسؤولیات الموكلة إلى  فریقيوٕانشاء االتحاد اإل 2000 جوان

یؤید المبادئ التي وجهت سلفه الضعیف التي  فریقيتحاد اإلما زال اال .الجدیدة اإلفریقیةالمؤسسة 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة  ،"اإلفریقیةللمشاكل  اإلفریقیةالحلول " ،فرضت قیمة على السیادة

جلب  ،ومع ذلك .اإلفریقیةالتسویة السلمیة للنزاعات  أجلوعدم استخدام القوة من  ،للدول األعضاء

ال سیما في مجاالت السالم واألمن وحقوق اإلنسان والدیمقراطیة  ،ت معیاریة هامةالقانون معها تغییرا

من   .واحترام قدسیة الحیاة البشریة وٕادانة الحكومات غیر الدستوریة ورفضها واالنفتاح على التدخل

ى أصبح الحفاظ عل فریقي،إلى االتحاد اإل اإلفریقیةالمفید مالحظة أنه مع التحول من منظمة الوحدة 

وتشكل هذه القواعد والمعاییر  .فریقيالسالم واألمن القضیة األساسیة في جدول أعمال االتحاد اإل

المشتركة للدفاع واألمن  اإلفریقیةوالسیاسة  PSCالجدیدة األساس الذي ُسّن بموجبه بروتوكول 

)CADSP.(   

هو مبدأ حق  اإلفریقیةالذي یمثل خروًجا واضًحا عن منظمة الوحدة  فریقيأحد جوانب االتحاد اإل

الذي ینص  فریقي،من القانون التأسیسي لالتحاد اإل) ح( 4وفقًا للمادة  .في التدخل فریقياالتحاد اإل

وهي جرائم  ،التدخل في أنشطة الدول األعضاء في الحاالت الخطیرة فریقيیحق لالتحاد اإل على أنه

 2003تم تعدیل المادة في عام  ،ة على ذلكوعالو  .الحرب واإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة

بموجب البروتوكول المتعلق بالتعدیالت على القانون لیشمل حاالت خطیرة أخرى یمكن أن یتدخل 

 ،في مثل هذه الحاالت .ال سیما تلك التي تشمل التهدیدات للنظام الشرعي ،بموجبها فریقياالتحاد اإل

بناًء على  فریقيستعادة األمن ألي دولة عضو في االتحاد اإلبا فریقيُسمح لالتحاد اإل ،وفقًا للتعدیل

حق الدول األعضاء في طلب "على ) ي( 4تنص المادة  ،على وجه التحدید .PSCتوصیة من 

مع تطبیق األحكام الواردة في األقسام المختلفة ". استعادة السالم واألمن أجلالتدخل من االتحاد من 

   "لسیادة الدولة" ن االحترام غیر المشروط ع إفریقیاابتعدت  ،4من المادة 

وهذا األخیر هو جهاز دائم  .PSCیكمن  APSA فریقيفي قلب بنیة السالم واألمن في االتحاد اإل 

وتحدید وتوجیه أجندة إدارة الصراع في  ،منع الصراعات وٕادارتها وحلها أجلالتخاذ القرارات من 

 اإلفریقیةعن التنفیذ الشامل لسیاسة الدفاع واألمن وهي مسؤولة بنفس القدر  .فریقياالتحاد اإل

عن قصد لحمایة قدسیة الحیاة البشریة وأیضا لوضع األساس للتنمیة المستدامة ) CADSP(المشتركة 

هو العمل وفقا لألمم المتحدة وضمن إطار نشاط األمم  PSCبأن  PSCیقر بروتوكول  .إفریقیافي 

یطلب  ،وفي المقابل .جهة الراعیة األساسیة للسلم واألمن الدولیینألن األمم المتحدة تظل ال ،المتحدة

  .اعتراف األمم المتحدة بدور والتزامات المنظمات اإلقلیمیة في إدارة الصراع اإلقلیمي PSCبروتوكول 
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البروتوكول المتعلق بمجلس السالم واألمن التابع  PSCفإن لجنة  ،PSCمن بروتوكول  7وفقًا للمادة 

مواجهة وكذلك  فریقي، مكلفة بتوقع ومنع النزاعات،بالتشاور مع رئیس مفوضیة االتحاد اإل فریقیا،إل

االضطالع بمهام صنع السالم و  ؛السیاسات التي قد تؤدي إلى اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة

خل نیابة عن التدو  ؛اإلذن بتركیب ونشر بعثات دعم السالمو  ؛وبناء السالم لحل النزاعات حیثما حدثت

أي تلك التي تنطوي على جرائم حرب  ،في صراع دولة عضو في ظل ظروف خطیرة فریقياالتحاد اإل

رض وف ؛على النحو المحدد في االتفاقیات والصكوك الدولیة ذات الصلة ،وٕابادة وجرائم ضد اإلنسانیة

یه في إعالن كما هو منصوص عل ،عقوبات كلما حدث تغییر غیر دستوري للحكومة في دولة عضو

  ؛لومي

سلطة اتخاذ القرارات من  PSCمنحت : تنفیذ السیاسة الدفاعیة المشتركة لالتحاد اإلفریقي: ثالثا

بلوماسیة بدءا من الد إفریقیا،تلقاء نفسها في مجموعة واسعة من القضایا األمنیة ذات الصلة في 

حاالت األزمات الخطیرة مثل تلك في  ،ومع ذلك .م في مرحلة ما بعد الصراعالوقائیة إلى بناء السل

 ،أو عندما تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء في دولة عضو غیر موافقة) ح( 4المحددة في المادة 

هي وحدها التي یمكنها اتخاذ القرار النهائي فیما یتعلق بالتدخل أو عدم  فریقيفإن جمعیة االتحاد اإل

مسؤول عن تسهیل التعاون الوثیق مع المجتمعات كما أن المجلس  .PSCالتدخل بناًء على توصیات 

  .اآللیات اإلقلیمیة  واألمم المتحدة) / RECs(االقتصادیة اإلقلیمیة 

 وكما إفریقیا،قرارات سیاسیة حاسمة استجابة لتحدیات السالم واألمن في  PSCاتخذت  ،منذ تنصیبها 

العقوبات السیاسیة واالقتصادیة ضد كانت في مجاالت إدانة العنف واستخدام  القراراتأن معظم هذه 

وغینیا ) 2003(الوسطى  إفریقیاوال سیما االنقالب في جمهوریة  ،التغییرات غیر الدستوریة للحكومة

و  2005(موریتانیا  ،)2005(توغو  ،)2003(سان تومي وبرینسیبي  ،)2012و). 2003(بیساو 

أزمة ما بعد االنتخابات في كوت  ،)2010(والنیجر  ،)2009(مدغشقر  ،)2008(غینیا  ،)2008

كما تمكن المجلس من  ).2013(وعنف ما بعد االنتخابات في كینیا  ،)2011- 2010(دیفوار 

  .تفویض عملیات السالم في بوروندي والصومال والسودان وجزر القمر

د من یواجه تحدیات بسبب عد) ASF(الجاهزة  اإلفریقیةفإن تطویر القوة  ،وعلى الرغم من هذه الجهود

إن المشاكل التي تتراوح بین االختالفات  .2010مما یعوق تشغیلها الكامل في عام  ،المشاكل

 ،والمعدات ،والتمویل ،وبناء القدرات الحدسیة ،واألسئلة حول تحدید طریقة العمل والتنسیق ،اإلقلیمیة

وقد تم  .ASFكامل لـ تعمل على إبطاء وتیرة التقدم نحو التشغیل ال ،والتدریب ،والخدمات اللوجستیة

 استمرتوالتي  ،ASFتحدید هذه المشاكل ویجب معالجتها بشكل حاسم في المرحلة التالیة من تنفیذ 
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من  RMs/ هناك اختالالت واضحة في استعداد المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة . 2015حتى عام 

  .ا على اإلدارة الفعالة لذلكحیث قدراتها على عملیات السالم وقدرته

 APSAكجزء من ) CEWS(إلى إنشاء نظام إنذار مبكر على مستوى القارة  PSCیدعو بروتوكول  

على  فریقيمن خالل جمع وتحلیل المعلومات التي ستساعد االتحاد اإل "لتسهیل التوقع ومنع النزاعات"

ي الذي یعمل كمكون لإلنذار المبكر ف ،CEWSیعتمد نظام و  .منع النزاعات في الوقت المناسب

APSA،  على آلیةRECs / RMs وتتمثل الفكرة من وراء ذلك في تعزیز قدرة االتحاد  .المبكرة

بالمعلومات وتمكینه من  فریقيعلى منع الصراع من خالل تزوید رئیس مفوضیة االتحاد اإل فریقياإل

حتملة للسلم بشأن النزاعات والتهدیدات الم PSCاستخدام البیانات التي تم جمعها لتقدیم المشورة إلى 

   .)1(التوصیة بأفضل مسار عمل یمكن أن یستخدمه مجلس السلم واألمن ،وأخیراً . إفریقیاواألمن في 

فإن بروتوكول  ،تحتاج إلى تمویل فریقيوبما أن أنشطة السالم واألمن التي یضطلع بها االتحاد اإل

PSC،  كجزء من اتفاقAPSA،  ار إلیه فیما یلي یش(خاص بناء السالم ینص على إنشاء صندوق

ال و  .مع ضعف هیكل اإلدارة ،فقر الدمیعاني من وقد وصف هذا الصندوق بأنه  ").الصندوق"باسم 

وصندوق  ،للسلم واألمن اإلفریقیةیمكن المبالغة في التشدید على أحد األجزاء الستة المكونة للهندسة 

د التحان امل لکن ئمة یمکداعة وممجره باعتبادوق لصنور ایتصو .تمویله تعزیز السالم والحاجة إلى

لتلبیة طوارئ ولت اا في حاالھبل التصاا RMs/ إلقلیمیة ایة دالقتصات اعاولمجموایقي رألفا

تخضع القواعد واللوائح المالیة ذات الصلة للمؤسسة القاریة لعملیات  .قعةولمتر اغیت یاولوألا

بما في ذلك  فریقي،العادیة لالتحاد اإل ویتم تمویلها مباشرة من الطلبات الواردة من المیزانیة ،الصندوق

 اإلفریقیةالمتأخرات من المساهمات والمساهمات الطوعیة من الدول والمصادر الخاصة داخل القارة 

   .وخارجها

بلغت مساهمات الدول األعضاء في الصندوق في الصندوق ما معدله  ،2007و  2004بین عامي 

أصبح و  .م توفیر المبالغ المتبقیة من قبل الشركاء الخارجیینبینما ت ،٪ من إجمالي الموارد المعبأة1.9

حیث كانت عواقبه السلبیة على عملیات السالم التي كلف بها االتحاد  ،هذا السیناریو مثیرًا للقلق

لعام  فریقيتم تقدیم هذا القلق من خالل مراجعة الفریق الرفیع المستوى لالتحاد اإل .كبیرة فریقياإل

2007:  

                                                 
1 - Volt V.K and Shanahan, M. K, African Capacity Building for Peace Operations: UN 

Collaboration with the African Union and ECOWAS, Washington, DC: The Henry L. Stinison 

Center. 2005, p16 
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إلى اإلسهام بشكل جوهري في عملیات السالم التابعة لالتحاد  اإلفریقیةن تسعى البلدان ینبغي أ"

وینبغي  .یجب أن تدفع االشتراكات المقدرة للدول األعضاء لعملیات حفظ السالم بانتظامو  .فریقياإل

االتحاد  كما ینبغي لرئیس مفوضیة ،زیادة النسبة المئویة للمیزانیة العادیة المخصصة لصندوق السالم

من  فریقيأن یكثف جهوده في حشد األموال والموارد لعملیات حفظ السالم التابعة لالتحاد اإل فریقياإل

   )1(."داخل القارة ومن الشتات

، في قمة االتحاد اإلفریقي في 2009واعتراًفا بهذا التطور المحبط، قرر القادة األفارقة، في أوت 

المیزانیة العادیة لالتحاد اإلفریقي بشكل تدریجي إلى الصندوق من  طرابلس زیادة االنتقال القانوني من

یقي في رألفد اتحااالویهدف هذا التحویل إلى تجنب تعطیل . 2012٪ بحلول عام 12٪ إلى 6

تبنى رؤساء الدول اإلفریقیة، وهم یدركون كما ، لیولتما صنق ببسب نألمم والخاصة بالسالاائفه ظو

، داعین 2003ًرا خالل قمة االتحاد اإلفریقي في مابوتو، موزمبیق في یولیو القیود المالیة للقارة، قرا

األموال المخصصة للبلدان لجمع ) PSOF(االتحاد األوروبي إلى إنشاء مرفق لعملیات دعم السالم 

أنشئ مرفق  ،استجابة لهذا الطلب .مع االتحاد األوروبي اإلفریقیة بموجب اتفاقات التعاون الحالیة

ملیون  250مع مبلغ مبدئي قدره  ،2004في مارس ) APF(التابع لالتحاد األوروبي  فریقيإلالسالم ا

   ).2007- 2000(في إطار میزانیة صندوق التنمیة األوروبي التاسع  ،یورو

في المائة من تمویل جهود االتحاد  98وبالنظر إلى حقیقة أن المانحین الدولیین یقدمون ما یصل إلى  

فإن من المشكوك فیه ما إذا كانت هذه الهیئة اإلقلیمیة تستطیع تأكید  ،سالم وأنشطتهلحفظ ال فریقياإل

وقد ظل هذا األمر أحد أبرز نقاط الضعف في  .استقاللها وحكمها الذاتي في عملیات حفظ السالم

  .في االستجابة بشكل استباقي للصراع في المنطقة فریقياالتحاد اإل

قام فریق دعم ومتابعة حول  ،2012بعد انقالب مارس : في ماليسیاسة التدخل والنزاع : رابعا 

" الدول األساسیة" إفریقیا،یتألف من ممثلین من الجماعة االقتصادیة لدول غرب  ،الوضع في مالي

بدأ  ،واالتحاد األوروبي والمانحین الثنائیین الرئیسیین فریقيواالتحاد اإل) والنیجر ،موریتانیا ،الجزائر(

إلى تنسیق أفضل للجهود المحلیة والدولیة وشدد على الحاجة  فریقيدفع االتحاد اإل .امیجتمع بانتظ

مالي بسبب  412،000حتى مع نزوح  .إلى استعادة سلطة الدولة وٕاصالح قطاع األمن واالنتخابات

 ،)الجئ في الجزائر وبوركینا فاسو وغینیا وموریتانیا والنیجر وتوجو 208،000بما في ذلك (النزاع 

صّدوا  MAJAOمع أنصار دین و ،اندلعت التوترات بین المتمردین في الشمال ،2012بحلول نوفمبر 

MNLA دمرت القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي العدید من المواقع  .من المدن الرئیسیة التي احتلتها

                                                 
1 - AU African Union High Level Panel, Addis Ababa, Ethiopia. 2007. 
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كانت قیادة  .أغلقت هذه الهجمات صناعة تعدین الذهب في البالد .التاریخیة والثقافیة في تمبكتو

 الدول تسیطر علیها ،في الوقت الذي اندلعت فیه أزمة مالي إفریقیا،الجماعة االقتصادیة لدول غرب 

وقیل   .مما سمح لفرنسا بأن تمارس نفوذًا كبیرًا بین الالعبین الرئیسیین في الصراع ،الناطقة بالفرنسیة

 ،رئیسي في الصراعات اإلقلیمیةالذي وضع نفسه كوسیط  ،زعیم بوركینا فاسو ،أن بلیز كومباوري

 في جانفياستضاف طائرات هلیكوبتر فرنسیة في بالده قبل نشرها للقتال العسكري في مالي في 

 ،هو الحسن واتارا 2012 فیفريمنذ  إفریقیاكان رئیس الجماعة االقتصادیة لدول غرب و  .)1( 2013

كان رئیس الجماعة كما  .اسة في بالدهإلى منصب الرئالجیش الفرنسي  هالذي أعاد ،زعیم كوت دیفوار

رئیس وزراء سابق في بوركینا فاسو  2012 فیفريمنذ ) ECOWAS( إفریقیااالقتصادیة لدول غرب 

إلى حد  ،جمیع األفراد الثالثة كانوا .كادري أویدروغو ،وعضوًا في حزب الكومبور للدیمقراطیة والتقدم

   .كخیول طروادة فرنسیة داخل الجماعة االقتصادیة بشكل وثیق مع فرنسا ویمكن رؤیتهم ینسقون ،ما

مختلفة عن جیرانها  اها كانت محاصرة دبلوماسیا ولغویوضع هذا نیجیریا في زاویة ضیقة ألنوقد 

 إفریقیا،التي تتجلى دائما بین فرنسا ونیجیریا في غرب  ةوبغض النظر عن قوة اللعب .الفرنكوفونیین

إنها كانت تقضي على الروابط المتصورة بین جماعة بوكو ف ،ليومصلحة نیجیریا في التدخل في ما

 ،Goodluck Jonathan على حد تعبیر الرئیس جودالك جوناثان .إفریقیاحرام وجناح القاعدة في شمال 

البلدان األخرى التي تواجه  ولیست نیجیریا فقط وبالتالي ،كذلك شمال ماليیجب أن تستقر نعتقد أنه "

لكن ما وراء هذا  .)2(“إنهم ال یحترمون الحدود الدولیة .إلرهابیون لیس لهم حدودا .تهدیدات ستستقر

  .لخدمة المصالح اإلستراتیجیة للبالد إفریقیا،هو محاولة نیجیریا تعزیز موقعها القیادي في  ،االدعاء

مناقشة إمكانیة نشر قوة استقرار إلعادة  ECOWASبدأت لجنة  ،2012 جوانفي               

قدمت األمم المتحدة والجهات المانحة الخارجیة الدعم لتخطیط  .سیس سلطة الدولة في شمال ماليتأ

واالتحاد  إفریقیاطلب كل من الجیش المالي والمجموعة االقتصادیة لدول غرب  .الجماعة االقتصادیة

 إفریقیاغرب  من مجلس األمن الدولي تفویض نشر قوة تثبیت تابعة للجماعة االقتصادیة لدول فریقياإل

الستعادة وحدة ) بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة(بتفویض من قوات حفظ السالم 

في حین أن الجیش المالي سیحاول إعادة تأسیس سلطة . أراضي البالد وأیضًا لتأمین حدودها

في اجتماعین  فریقیاإتم تنقیح المفهوم الكامن وراء عملیات قوة الجماعة االقتصادیة لدول غرب  .الدولة

                                                 
1 - Wright, S and Okolo, J. E , Nigeria: ‘Aspirations of Regional Power, in Stephen Wright 

(ed.), African Foreign Policies. Colarado: West view Press. 1999,  p.125-30. 
2 - Madike, I ,  Mali crisis: What implications for Nigeria? National Mirrow, 27 January, 2013 

Available at http://nationalmirroronline.net/new/mali-crisis-what-implications-for-nigeria/. 

Accessed 14/10/2014. 
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الدول "كانت و  إفریقیا،والجماعة االقتصادیة لدول غرب  ،ضمت ضباط عسكریین مالیین كبار

وشركاء آخرین مثل  ،واألمم المتحدة فریقي،واالتحاد اإل ،)والنیجر ،وموریتانیا ،الجزائر(هي " األساسیة

  . 2012نوفمبر / وأكتوبر  أوتفي  ،الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي في باماكو ،فرنسا

الذي سعى إلى  -" اإلطار التشغیلي االستراتیجي" -من ذلك ظهر مفهوم منسق للعملیات المشتركة 

في مالي  اإلفریقیةبعثة الدعم الدولیة  ،مواءمة خطط الجیش المالي مع تلك التابعة لقوة إقلیمیة فرعیة

)AFISMA .(على ثالث  ،ذي یتألف من خمسة آالف فردوستدعم البعثة المشتركة الجیش المالي ال

واالنتقال  بناء قدراته الستعادة األجزاء المحتلة من شمال البالد وتقلیل التهدید اإلرهابي فیها؛: مراحل

كما شددت الخطة على أهمیة . تعزیز سلطة الدولة في شمال مالي أجلإلى أنشطة التثبیت من 

أنشئت آلیة تنسیق مشتركة تضم وزراء  .)1(جیش الماليإصالح قطاع األمن على المدى الطویل في ال

والبلدان  إفریقیا،والدول المساهمة بقوات في الجماعة االقتصادیة لدول غرب  ،الدفاع في مالي

  )2(.ومانحون دولیون آخرون ،األمم المتحدةو  فریقيواالتحاد اإل ،األساسیة المجاورة

أید قادة كل من الجماعة االقتصادیة لدول غرب  :اليتدخل المنظمات الدولیة والحكومات في أزمة م 

وطلبوا من مجلس األمن الدولي تفویض بعثة دعم  2012الخطة في نوفمبر  فریقيواالتحاد اإل إفریقیا

فرد في  3300ون قوامها إفریقیوهي بعثة دعم دولي یقودها  AFISMAإلى مالي  إفریقیادولیة تقودها 

  .أولیة سنة لمدةالشرطة  من ووحدات ،الجویة ل من القواتأسطو  ،مع وحدات المشاة - مالي 

مع حث مجلس األمن التابع لألمم  ،بموجب قرار صاغته فرنسا 2012تم تفویض القوة في دیسمبر  

مساعدة و  .على اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة إلعادة بناء جیش مالي AFISMAالمتحدة قوات 

ایة المدنیین والمساعدة في استقرار البالد بعد العملیات الحكومة على بسط سلطتها على الشمال؛ حم

  . )3(العسكریة

                                                 
هي عبارة عن بعثة عسكریة منظمة تابعة لدول غرب إفریقیا ) AFISMA(بعثة الدعم الدولیة التي تقودها إفریقیا إلى مالي   - 1

)ECOWAS (تم إرسالها لدعم الحكومة المالیة ضد المتمردین اإلسالمیین في نزاع مالي الشمالي.  
2 - The Economist, Sand on Their Boots, 2013, http://www.economist.com.  
3 - ECOWAS , Final Communique of the Extraordinary Session of the Authority of 

ECOWAS (2013) “Final Communiqué of the 42nd Ordinary Session of the ECOWAS Authority of 

Heads of State and Government”, 053/2013 of 28 February, 2013, Available at 

http://www.ecowas.int//presseshow.php/ Accessed 01 January 2014  
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حزمة دعم لوجستي یتم  فریقيطلب االتحاد اإل ،ماليفي  AFISMAضمان كفاءة نشر  أجلمن و 

/  فریقيكما حدث مع عملیة االتحاد اإل ،تقدیمها إلى البعثة من خالل مساهمات األمم المتحدة المقررة

  .2007المختلطة في دارفور في عام األمم المتحدة 

من الصعب تنفیذها من الناحیة العملیة بالنظر إلى  كانولكن  ،كانت هذه الخطة رائعة على الورق 

إلى جانب التزامات نیجیریا الزائدة  ،التحدیات اللوجستیة والمالیة التي تواجهها الجیوش اإلقلیمیة الفرعیة

بكل من األفراد العسكریین وأفراد الشرطة في  ،اهمت نیجیریاوقد س. فیما یتعلق بجهود حفظ السالم

  . وفي جمیع أنحاء العالم إفریقیاأكثر من أربعین عملیة لحفظ السالم في 

كان لدى نیجیریا مجموعة كبیرة من األفراد العسكریین وأفراد الشرطة  ،أثناء اندالع النزاع في مالي

لتدریب وتجهیز  AFISMAتم تفویض  ،باإلضافة إلى ذلك .والمدنیین في لیبیریا وسیرالیون ودارفور

ولكن بالكاد یمكن تجهیز أو توفیر الخدمات اللوجستیة للحفاظ  ،وتقدیم الدعم اللوجستي لجیش مالي

األمانة العامة لألمم المتحدة وٕادارة عملیات حفظ . على نفسها في المیدان دون مساعدة خارجیة كبیرة

 فریقيانتقدت نموذج االتحاد اإل Jean-Marie Guehennoجان ماري جویهینو  ،برئاسة الفرنسي ،السالم

رغم حقیقة أنه " (ملجأ أخیر"أداة " AFISMA  سمافیأ"واعتبر أن  في مالياألمم المتحدة المختلط / 

ألن القوة العسكریة فقط هي التي  ،لتدابیر المالذ األخیر التخاذ كان من الواضح أن الوقت قد حان

وحذر باستمرار من أن التدخل غیر المفید من ). ضوح المقاتلین المتشددین في شمال ماليتطرد بو 

وأشار إلى أن نشر مثل هذه القوة  ،األرضالوضع على یمكن أن یؤدي إلى تفاقم  AFISMAقبل 

  .حقوق اإلنسانلیمكن أن یؤدي إلى انتهاكات 

 ا إوودع، قاومةأعمال ا ابدتة لدتحا مات بعثة األموق" محاسبة" بضرورةار رر باستمذوح

 لـوبدًال من توفیر الدعم والتمویل ة دـتحا مـلألم تابعیناإلنسان لحقوق  UN مراقبین أممین رنش

AFISMAلم 2013وبحلول مارس  .، كانت األمم المتحدة أكثر اهتماما بمراعاة حقوق اإلنسان ،

ملیون دوالر، وهو  73.3مالي إال على تحصل النداءات الموحدة لتأمین تمویل بعثة الدعم على دعم 

   .)1(ملیون دوالر 368٪ فقط من هدفها البالغ 20ما یمثل 

تمویل عملیاتها العسكریة التي یتعین القیام بها عن في لقد قوض بان كي مون، من صالحیة البعثة، 

مة وهو نهج غیر مستدام بشكل واضح لمثل هذه المه: طریق المساهمات الثنائیة أو الطوعیة

                                                 
1 - UNSC , Report of the United Nations Secretary-General on the Situation in Mali,10 June 

2013, S/2013/338, 14 
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وبناء على مهددة "وبالمثل، فقد أذن لفرنسا بالتدخل فقط إذا كانت قوات األمم المتحدة  .الخطیرة

  )1("طلبها

قد  إفریقیامن الواضح أن المصالح االستراتیجیة لفرنسا في غرب  :التأثیر الفرنسيعودة : خامسا

  :)2(بسبب أننفوذها على األمم المتحدة في أثرت 

  . قات تاریخیة وهیكلّیة مع األنظمة والطبقات في المنطقة اإلقلیمیةلدى فرنسا عال ،أوالً  

  .لها أیضًا مصلحة اقتصادیة عمیقة وروابط اقتصادیة واسعة النطاق ،ثانیاً 

  . فهي تعتبر المنطقة تقع تحت التأثیر الجیوسیاسي الفرنسي ،وأخیراً   

الفرنسیة موجودة في " األصابعبصمات "إن هذا المزیج من الحقائق أعطى مصداقیة لمزاعم بأن 

  .العدید من تقاریر األمین العام لألمم المتحدة

بعد الحصول  ،2013 فیفريالتي تأخرت طویال إلى مالي بحلول  AFISMAوقد انتقلت عملیة نشر 

كانت قوة  ،2013وبحلول مارس . على تأكیدات بالدعم اللوجستي والمالي الذي تم حجبه في السابق

أصغر من القوة المأذون (عضوا  6،288قوامها ) AFISMA(لمساعدة األمنیة الدولیة تابعة لقوات ا

توسع وجودها في أجزاء من شمال ووسط مالي تحت قیادة الجنرال ) فرد 9500بها أصال البالغة 

وشملت البلدان األخرى المساهمة بقوات في الجماعة االقتصادیة لدول . شیهو عبد القادر في نیجیریا

  .ن وبوركینا فاسو وغانا وغینیا والنیجر والسنغال وتوغویبن یقیاإفر غرب 

مما تطلب دعم  ،واجهت القوات تحدیات لوجستیة تشمل تأمین الغذاء والوقود والمیاه ،كما كان متوقعاً  

صندوق األمم المتحدة االستئماني الذي تم إنشاؤه . المانحین الثنائي للتغلب على أوجه القصور هذه

                                                 
1 UNSC,  Security Council Report, Monthly Forecast, “Mali,” January 2013,p 4. 

المفترض في مالي، فإن فرنسا لها تاریخیًا مصالح اقتصادیة في كل من قطاعي الیورانیوم " اإلنساني"تدخلها على الرغم من  -  2

" ورقة بیضاء"، أصدرت الحكومة الفرنسیة 2013في أفریل . إذ یعتمد ربع إنتاج الكهرباء الفرنسي على الیورانیوم. في مالي ونیجر

تشاریة برئاسة جان ماري جویهینو، وكیل األمین العام السابق لألمم المتحدة لحفظ مع مجموعة اس -حول الدفاع واألمن القومي 

. كمجال أولویة لسیاسة الدفاع واألمن الفرنسیة). الساحل، وخلیج غینیا، والمغرب العربي(بشكل خاص حول إفریقیا  -السالم 

السالم اإلفریقیة، فقد توخت باریس إجراء تدخالت وبینما أشار الكتاب األبیض إلى أن فرنسا سوف تساعد في تعزیز قدرة حفظ 

كما اعترف الكتاب األبیض . مستقبلیة مثل تلك التي في مالي، وتعتزم االحتفاظ بأربعة قواعد عسكریة على األقل في القارة

حة رئیسیة للمنظمة باإلمكانات االقتصادیة إلفریقیا، بینما یحث االتحاد األوروبي على االعتراف بأن األمن اإلفریقي كان مصل

 بأكملها 
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شكلت  ،ریلفوفي أ )1(2013ملیون دوالر بحلول مارس  26.7ـ فقط  AFISMA لـ رتعلى عجل وف

األمم المتحدة رسمیًا بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي  بحلول 

باإلضافة إلى الدعم العسكري  قواعد لوجیستیة في مالي والنیجر،تم إنشاء خمس  ،2013 جوان

بریطانیا وبلجیكا وكندا والوالیات : ستخباراتي واللوجستي الذي تقدمه الدول الغربیة الرئیسیةواال

عن سبب عدم وضع هذه الترتیبات لدعم القوات اإلقلیمیة  إفریقیاوُطرحت أسئلة خطیرة في . )2(المتحدة

  . قبل التدخل العسكري الفرنسي

. الدول الغربیة تدخلم یخدم سوى إضفاء الشرعیة على لتعبئة القوات ل فریقيإن كفاح بعثة االتحاد اإل

أن  - أكد األمین العام لألمم المتحدة ما كان یعرفه الجمیع طوال الوقت  ،2013 جوان في 

AFISMA أعطیت القوات أربعة أشهر . تفتقر إلى الوحدات التمكینیة للعمل كقوة حفظ سالم فعالة

  .)3(للوصول إلى معاییر األمم المتحدة

ا هذوعلى الرغم من  )4("لعملها الحاسم"لباریس " امتنانهم العمیق"أعرب قادة اإلیكواس أیضًا عن  دوق 

وخاصة دورها في الضغط على  ،إال أن تدخل فرنسا في الصراع في مالي المؤاتي، فيالصحالتصریح 

خاصة فیما  قیا،إفریكان یمیل إلى تعزیز موقفها المهیمن في غرب  ،مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

  .یتعلق بنیجیریا

وبعیدًا عن كونها ذات . مالسل بناءتقدم مالي مثاًال جیدًا على المكائد السیاسة وراء مهام : خالصة 

غالبًا ما تكون ملّونة بالمصالح الضیقة والمصالح  إفریقیافإن التدخالت في الصراع في  ،دوافع بدیلة

  . الذاتیة

من البدایة تظهر عدم قدرتها على إال أنه  ،ًال بوضوحیكان نب AFISMAوبالرغم من أن هدف إنشاء 

لم تكن لدیها قوات عسكریة  ،فباإلضافة إلى كونها تعاني من نقص حاد في التمویل. تحقیق أهدافها

كانت میتة " قوة وهمیة"وبالتالي یمكن وصفها على نحو أفضل بأنها . كافیة لمضاهاة قوة المتمردین

  . ماليوكان البد من إعادة إنشائها بوصفها بعثة األمم المتحدة المتكاملة في  ،اليلدى وصولها إلى م

                                                 
1 - Economic Intelligence Unit , Country Report in Mali, Second Quarter, 2013, p9. 
2 - Francis, D.J , The Regional Impact of the Armed Conflict and French Intervention in 

Mali, Norwegian Peacebuilding Result Center, April 2013. 
3 - UNSC (2013) Report of the United Nations Secretary-General on the Situation in Mali,10 

June 2013, S/2013/338, 16. 
4 - ECOWAS , Final Communiqué of the 42nd Ordinary Session of the ECOWAS Authority 

of Heads of State and Government, 053/2013 of 28 February, 2013 
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والتمویل إلعالة نفسها في هذا المجال  ،والخدمات اللوجستیة ،تفتقر إلى الحجم AFISMAن قوة إ

م حقیقة أنه بعد التدخل العسكري الفرنسي في عا. أیضا یطرح السؤال لماذا تم نشرها في المقام األول

مما یكشف  ،المقترحة بأربعة أضعاف اإلفریقیة" أفیسما"وأذنت األمم المتحدة بقوة أكبر من قوة  ،2013

 3300 من وقد تضاعف قوته المبدئي بمقدار. عن عدم صدق مجلس األمن الذي یهیمن علیه الغرب

شعر لقد  .والدعم الذي كان قد نفاه في السابق ظهر فجأة ،فور وقوع التدخل الفرنسي 9500إلى 

سرقة مجد االنتصار بعد أن حاول األفارقة  إلىاألفارقة بأن جهود األمم المتحدة في المنطقة ساعدت 

  . م وجهود حفظ السالمالسل لبناءأنفسهم بذل جهود إقلیمیة ملتزمة 

ومن ثم تحویل جهود حفظ السالم  ،غیر المجهزة أوالً  اإلفریقیةكان نهج نشر قوات حفظ السالم لقد 

  .عملیات لألمم المتحدة أكبر حجمًا وأفضل مورد  إلى

  املشاريع الدولية يف منطقة الساحل االفريقي: املبحث الثاين

  روابط التاريخ ومقتضيات اجليوبوليتيك: املشروع الفرنسي: املطلب األول

م الجزائریة عا التحریریة الثورةبین نهایة . فرنسا هي واحدة من أكثر الدول تدخال في العالم  

 35أطلقت فرنسا أكثر من  2018و ،التي أنهت اإلمبراطوریة الفرنسیة االستعماریة رسمیاً  ،1962

تشیر  ،عندما یتعلق األمر بشرح هذه التدخالت. إفریقیاجمیعهم في  - تدخًال عسكریًا في الخارج 

عظمتها  تسعى فرنسا إلى الحفاظ على": المؤلفات األكادیمیة بشكل حصري تقریبًا في اتجاه واحد

لكیان الفرنسي اإلفریقي یرمز إلى عظمة اصور : "Chipman أو كما كتب تشیبمان )1(ا"ونفوذها وقوته

بط التدخل الفرنسي بطریقة أو بأخرى بماضیه األفریقي یر  الحاالتكل في  ،ونتیجة لذلك. )2("فرنسا

                                                 
  :لالستزادة أكثر حول الموضوع أنظر - 1

-Charbonneau, B.,. Dreams of empire: France, Europe, and the new interventionism in Africa-

2008a 

Prunier, G.,. The Rwanda crisis: history of a genocide. New York, NY: Columbia University 

Press- 

Modern & Contemporary France, 1995,16 (3), pp279–295 - 

Chafer, T.,. French African policy in historical perspective. Journal of Contemporary African 

Studies, 19 (2), 2001, pp165–182. 

-Utley, R.,. The new French interventionism. Civil Wars, 1998,1 (2), pp83–103- 

-Utley, R.,. The sacred union? French intervention in Lebanon and Chad under François 

Mitterrand. Small Wars & Insurgencies, 10 (3), 1999, pp1–23. 
2  -  Chipman, J, French power in Africa. Oxford: Basil Blackwell, 1989, p62. 
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ین على امتالكهم لنطاق فإن الرؤساء الفرنسیین عادة ما یكونون مصمم ،عالوة على ذلك. االستعماري

 . معین حول كل مسائل الدفاع الفرنسیة والسیاسة الخارجیة

  جذور المشروع الفرنسي في المنطقة: أوال

تعود جذور المشروع الفرنسي في المنطقة إلى ما قبل نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث بنهایتها تبنت 

د متعلقــة بإفریقیــا معــّدة ســلفا، ومنهــا مــادة منشــئة دســتورا جدیــدا كانــت فیــه مــوا 1946فرنســا فــي أكتــوبر 

لالتحــاد الفرنســي، والــذي یعنــي مجموعــة مشــكلة مــن الجمهوریــة األم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أقــالیم 

ودول أخرى جرى إدخالها فـي االتحـاد، وفـي هـذا اإلطـار قـّررت بـاریس تجمیـع مختلـف أقسـام الصـحراء 

یة الفرنسـیة وٕافریقیـا الشـرقیة الفرنسـیة فـي وحـدة إداریـة، وبهـذا شـكلت المنقسمة بین الجزائر وٕافریقیا الغرب

فـي مجلـس  1946، والتـي قـّدم مشـروع إنشـائها فـي شـهر أفریـل "المنظمة الموحـدة للمنـاطق الصـحراویة"

، وتـم تشـكیل الهیئـة العلیـا لتسـییر هـذه المنظمـة والمكونـة مـن "فلـیكس هفـوات بوانییـه"الوزراء من طـرف 

ممثلـین لسـكان كـل مـن الصـحراء الموریتانیـة  02انیة ممثلین لسكان الصحراء الجزائریة، ثم: عضو 32

، إال أن المشروع لـم )1(والمالیة، النیجریة، التشادیة، باإلضافة إلى ممثلي المجالس التشریعیة للجمهوریة

  .یفعل في حینه

الجزائریــة فــي نهایــة " حاســي مســعود"ثــم عــاد االهتمــام بــالفكرة مــن جدیــد مــع تــدفق البتــرول فــي 

الخمسینات، وبناء على ذلك تم اعتماد مشروع القانون المنشئ للمنظمة المشتركة للمنـاطق الصـحراویة 

(OCRS) فـــــي الجریـــــدة الرســـــمیة للجمهوریـــــة  1957، ونشـــــر فـــــي جـــــانفي 1956فـــــي شـــــهر دیســـــمبر

   )2(.ةالفرنسیة، وقد عرض المشروع على الزعماء التقلیدیین للمنطقة الدین رفضوه بشد

واعتقــــد الفرنســــیون أن األمــــر یتعلــــق بمجــــال خــــال مــــن الســــكان وبالتــــالي خــــال مــــن المطالــــب 

االســتقاللیة، ویمكــن بســهولة إلحاقــه بطریقــة یــتم بهــا إدمــاج هــذا اإلقلــیم الواســع لیكــون امتــدادا لفرنســا، 

ة والنیجریــة وبوضــوح فــإن المشــروع یهــدف لفصــل المجــاالت الصــحراویة الجزائریــة والمالیــة والموریتانیــ

وبـذلك تضـمن فرنسـا إقلیمـا وافـر  )3(.والتشادیة، لتجعل منها فرنسا إقلیما مستقال مرتبطا مباشرة ببـاریس

  .الخیرات قلیل السكان، مما یضمن لها مداخیل وافرة، ومطالب أقل من طرف السكان

اصة زعیم إن المشروع الفرنسي لم یكتب له النجاح أصال، حیث رفضته الزعامات المحلیة، وخ  

تــوارڤ الجزائــر، الــذي تنقــل دیغــول شخصــیا إلــى تمنراســت لیعــرض علیــه تنصــیبه ملكــا علــى المنطقــة 

                                                 
1  -  Edmond bernus:être touareg au mali, étude de l’institut français de recherche 

scientifique pour le développement en coopération, France, 1996, p 33 
 .26، ص1999 ،)534(مجلة الوحدة، عدد  - 2

3  -  René Otayek. La politique extérieure de la Libye. Et Karthala, Paris, 1986.P73. 
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مقابل قبوله بفكرة فصل جنوب الجزائر عن شمالها، وٕالحاقها بالمنظمـة المشـتركة للمنـاطق الصـحراویة، 

   )1(.لكن زعیم التوارڤ رفض العرض رفضا مطلقا

انت تعتبر المنطقة الشمالیة من الساحل اإلفریقي وخاصة الهڤـار هذا باإلضافة إلى أن فرنسا ك  

حمایــة صــواریخها  أجــلالجزائــري بمثابــة عمــق اســتراتیجي لهــا، وال یمكنهــا إیجــاد منطقــة أكثــر أمنــا مــن 

النوویـة مــن هجــوم مفـاجئ مثــل هــذه المنطقـة، لــذلك الزالــت فرنسـا فــي ســعي دائـم للحصــول علــى قواعــد 

  .لمختار أقصى جنوب الجزائرعسكریة قرب برج باجي ا

كما أن احتكار فرنسا لشراء الیورانیوم النیجري جعلها تتدخل لمراقبة كل ما یجري بالمنطقة إلى   

التي تقـود تمـرد التـوارڤ فـي " العدالة  أجلحركة النیجریین من " درجة أن دبلوماسیین فرنسیین اعتبروا 

، وهـو مـا نفتـه الحركـة قطعیـا "الد المغـرب اإلسـالميالقاعـدة فـي بـ" النیجر على عالقـات وثیقـة بتنظـیم 

، رئیس الخلیـة السیاسـیة للحركـة فـي أوروبـا، حیـث اعتبرهـا محاولـة مـن فرنسـا "كوسن میغا" عن طریق 

   )2(.لتوریط حركته في اإلرهاب، مقابل الترخیص لفرنسا باستغالل مناجم جدیدة للیورانیوم

لمناطق التي كانت تحت حكم االستعمار الفرنسـي ال یمكـن فعند وقوع أي حادث سیاسي أو غیره في ا 

  .أن یحدث ذلك دون أن یبدي ممثل فرنسا في ذلك البلد رأیه في الموضوع

رئـیس  "    سـالیفو أنـدري"وقد بلغ األمر أن احد المسؤولین الفرنسـیین فـي حـدیث لـه مـع السـید   

بإشـــراك " ســـالیفو"دا علـــى مطالبـــة الســـید المجلـــس األعلـــى النیجـــري خـــالل المرحلـــة االنتقالیـــة قـــال لـــه ر 

إن فرنسا یمكنها وضع الجزائر في الصورة فیما یخص سیر "الجزائر في حل النزاع التوار�ي في النیجر 

 ) 3("المفاوضات

وهكــذا تحــاول فرنســا اإلنفــراد بالســیطرة علــى المنطقــة، وٕاذا لــم تســتطع فإنهــا تلجــأ لوســائل أخــرى   

نزاع، كما حدث عنـدما أدخلـت بوركینافاسـو فـي الوسـاطة بـین الحكومـة كإدخال أطراف أخرى في حل ال

النیجریــة والثــوار التــوارڤ، حتــى تســتطیع الســیطرة علــى الملــف، وهــذا فــي مواجهــة الــدور الجزائــري الــذي 

  .یعمل على حل النزاعات في المنطقة بهدوء

  : المجال الثقافي في السیاسة الفرنسیة تجاه مالي: ثانیا  

خـر الـذي تركــز علیـه اإلدارة الفرنسـیة فـي مشــروعها بمنطقـة السـاحل االفریقـي، ومســتعمراتها المحـور اآل

الســـابقة بصـــفة عامـــة، والجزائـــر ودول المغـــرب العربـــي بصـــفة خاصـــة هـــو المجـــال الثقـــافي، أو القــــیم 

ة الخارجیـة تعد من الثوابـت البنیویـة والعضـویة المعرفـة لفلسـفة السیاسـ" والمعاییر الثقافیة الفرنسیة التي 

والعالمیـــة الفرنســـیة، خاصـــة مـــع إیمـــان الحكومـــات الفرنســـیة المتتابعـــة عبـــر الســـنوات والعقـــود بضـــرورة 

                                                 
 .21/04/2008، بتاریخ 5301جریدة الخبر، العدد  - 1

2  -  Salifou andré.op.Cit.P24. 
. 3العدد . مجلة العالم االستراتیجي: األبعاد اإلستراتیجیة للسیاسة الثقافیة الفرنسیة في المغرب العربي: سالم برقوق - 3

 .2ص . ، الجزائر2008ماي 
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حفاظهــا علــى موقــع ثقــافي لغــوي متمیــز عالمیــا وبالخصــوص علــى مســتوى مجــال نفوذهــا التــاریخي فــي 

لســاحل االفریقــي، تكــریس وجودهــا الثقــافي غــداة اســتقالل دول منطقــة ا أجــلومــن  ،)1("المغــرب العربــي 

  .عمدت فرنسا إلى الحصول على امتیازات تعاقدیة في ظل معاهدات االستقالل والنهوض المرافقة لها

التـــي  ةفإصـــرار فرنســـا علـــى الحفـــاظ علـــى هـــذه اآللیـــات التربویـــة كحـــق مـــن الحقـــوق االمتیازیـــ  

لتقــزیم وٕاضــعاف دول  تحصــلت علیهــا تعاقــدیا یشــكل أحــد األبعــاد األساســیة المكونــة إلســتراتیجیة واعیــة

، فهــذه األطــر التربویــة والثقافیــة تمــنح لفرنســا لــیس فقــط أدوات نقــل )2(كمــا یقــول فرانســوا بیــرو ،المنطقــة

معرفیة أو ثقافیة، لكنها تؤسس أوال وقبل كل شـيء لهیمنـة هیكلیـة بعیـدة المـدى علـى هـذه الـدول، یقـول 

   :في هذا المجال ما یلي" تیبو"

تعــاون الثقافیــة الفرنســیة علــى ضــمان اســتمرار عملیــات الهیمنــة الفرنســیة ســوف تقــوم سیاســة ال"   

الفرنســیة  ةخادمــة لالمبریالیــ/ نظــام سیاســي/ علــى المنطقــة، ألن هــذه السیاســة ســوف تخلــق بنیــة فوقیــة 

خاصــة بعمــل النخــب الحاكمــة علــى تشــكیل الشــعور الجمــاعي بمــا یتماشــى ومنطــق تــرویض اإلرادات 

لنخــب التــي تكونــت بلغــة مــولییر وتســتخدمها كــأداة اتصــالیة خطابیــة وٕاداریــة تقــوم واســتعبادها، كمــا أن ا

بتطـــویر اآللیـــات الكفیلـــة بضـــمان اســـتمرار هـــذه األصـــناف الثقافیـــة، واللغویـــة االغترابیـــة مـــع خلـــق كـــل 

اعیة العراقیل الذكیة إلفشال مشاریع األصالة الحضاریة والثقافیة واللغویة التي تنادي بها الشرائح االجتم

غیـــر الحاكمـــة والنخـــب المعربـــة التـــي تهمـــش بكـــل الوســـائل المؤسســـاتیة واإلجرائیـــة مـــن عملیـــة التجدیـــد 

  )3(".النخبوي والسیاسي

وهــذا مــا یجعــل التعــاون الثقــافي كمــا یقــول ألفریــد قروســي مجــرد آلــة شــیطانیة إلحكــام الهیمنــة   

ألوامــر الثقافیــة واللغویــة والقیمیــة هــي الفرنســیة علــى المســتعمرات الســابقة واســتمرارها خاصــة وأن هــذه ا

   )4(.روابط صعبة التفسیر

  :وتقوم هذه السیاسة على استخدام مجموعة من آلیات إحكام التبعیة الثقافیة منها  

  .التأطیر البشري والمادي للسیاسة الثقافیة، خاصة في مجالي التربیة والتعلیم -1

العضـوي لعملیـات عرقلـة مشـاریع التعریـب  ترقیة الوجود اللغوي الفرنسي سواء عن طریق الربط -2

بفعـــل الضـــغوطات السیاســـیة، أو دعـــم مشـــاریع اإلدمـــاج اللغـــوي للفرنســـیة فـــي المنظومـــة السیاســـیة 

الثقافیة، بل وحتى الرسمیة بدعم األدوات اإلعالمیة الخاصـة، أو تغذیـة المنظومـة الثقافیـة بـالبرامج 

الموسیقیة، لتدعیم الحـس الثقـافي الفرنسـي، لكـي تعطـي اإلعالمیة اإلذاعیة والتلفزیونیة والمسرحیة و 

مصداقیة أكبر للمشروع الثقافي والحضـاري الـذي تـدافع عنـه النخـب السیاسـیة الحاكمـة التـي تعـاني 

                                                 
 .المرجع نفسه - 1
 .المرجع نفسه - 2
 ..المرجع نفسه - 3
 .سهالمرجع نف - 4
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من االغتراب الثقافي في مجتمعاتها مما سوف یدعم بالضرورة حظوظ نجاح المشروع الفرنسي في 

 .، وتحطیم اإلدراك تجاه حضارة شعوب المنطقة ودینهاالمنطقة الهادف إلى كسر اللغة العربیة

تقــوم المراكــز الثقافیــة والمــدارس الفرنســیة المنتشــرة فــي دول المنطقــة بالــدور المحــوري فــي نشــر  -3

 .الثقافة واللغة والقیم الفرنسیة

   )1(: وینتج عن هذه السیاسة المركبة و بعیدة المدى والمرامي ما یلي 

یخلـــق شـــروخات ثقافیـــة واجتماعیـــة، وٕایدیولوجیـــة خطیـــرة قـــد تـــؤدي اغتـــراب ثقـــافي للنخـــب ممـــا  .1

  .النفصامات مرضیة مزمنة في الهویة في هذه المجتمعات

  .تغذیة القابلیة الجماعیة للتبعیة على األقل على المستوى النخبوي لفرنسا .2

نســیة ممــا القابلیــة للتبعیــة ســوف تخلــق میــوالت اســتهالكیة للمنتجــات والقــیم واألطــر التنظیمیــة الفر  .3

  .یعمق التبعیة البنیویة لهذه الدول تجاه فرنسا

ـــافي فـــي سیاســـتها    ـــى البعـــد الثق ـــز فرنســـا عل ـــا تركی ـــأثیرات البنیویـــة والمرضـــیة یظهـــر لن فمـــن الت

الخارجیة، ومشروعها في منطقـة السـاحل االفریقـي، ألنـه یشـكل اإلطـار المسـهل لعملیـات قولبـة األذواق 

الصدارة العالمیة لفرنسا على المستویات الثقافیـة وسیاسـیا واقتصـادیا  والعالقات بما یتماشى ومخططات

  .ألنه ال یمكن الفصل إال إجرائیا وتحلیلیا بین كل أبعاد التبعیة والهیمنة

  :التدخل الفرنسي في مالي: ثالثا

ة ما بدأ كتمرد علماني في مالي وفر مالذًا آمنًا للجماعات الجهادیإن : للنزاع المفجرةاألسباب 

في ما یسمى  Ansar Dine و AQIM و MUJAO في البدایة مع التوارڤن یتعاون الوطنیف. الثالث

 أعلنت ،2012ریل فأ 6إخالء الجیش المالي من الشمال وفي ب وبلغ ذلك ذروته. زواج المصلحةب

MLNA   استقالل أزواد.  

كان المحلیین ضد الحركة الس مواقفوانقسمت األحزاب المنتصرة على الفور تقریبًا بعد أن تحولت 

تحول بعض المقاتلین طواعیة إلى الجماعات ف. الوطنیة لتحریر أزواد بعد حاالت اإلعدام والنهب

بحلول نهایة و . أفضل جهات أعطتهم مقابل ماليفي حین أن البعض اآلخر اجتذبهم  ،اإلسالمیة

قادرة على السیطرة أزواد لم تعد الحركة الوطنیة لتحریر حیث  ،حسمت عدة مواجهات عنیفة ،جوان

رحبت عناصر من و  على المیدان حیث تولت الجماعات الجهادیة الثالث السیطرة ،على الوضع

الدولة  ظلممتوقعین العودة إلى العدالة بعد أن عانوا من  ،السكان المحلیین في الشمال بالجهادیین

ن الجهادیون استمرارهم في توفیر كما ضم. الحركة الوطنیة لتحریر أزواد ظل تبعه غیاب القانون فيو 

بعمل أفضل من السلطات الحكومیة التي  قامواوفي بعض الحاالت  ،الخدمات األساسیة للدولة

                                                 
 2006مارس  12یوم ، یومیة البالد الجزائریة، عدد الجزائریة - ثالث قراءات في العالقات األمریكیة : مصطفى صایج - 1
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 Georgالذي قدمه جورج كلوت ،هذا المفهوم الخاص بالسیاسة الداخلیة أو شبه الدولة .)1(استبدلوها

Klute،  عیة ودعم معینین بین السكان یوضح كیف كان الجهادیون قادرین على المطالبة بشر

تطبیقها أدى إلى غضب السكان التفسیر القاسي للشریعة والعقوبات التي تم  ولكن مع. المحلیین

وهي إهانة  - وتم حظر الموسیقى والرقص  ،لم ُیسمح بأي سجائر أو مشروبات كحولیة حیث المحلیین

عندما  ،ونتیجة لذلك. دینالأنصار  تدمیر األضرحة الموقرة في تمبكتو من قبلو  - للثقافة المحلیة

 .تم الترحیب بهم كمحررین ،هزمت القوات الفرنسیة الجهادیین أثناء عملیة سیرفال

جذبت شمال مالي مقاتلین أجانب من جمیع أنحاء إفریقیا وحتى  ،بینما كانت تحت سیطرة الجهادیین

بیًا على األقل من الجنسیة الفرنسیة قد مقاتًال أجن 15فإن  ،وطبقًا لمصادر المخابرات الفرنسیة. أوروبا

وتم إلقاء القبض على اثنین منهم في وقت الحق أثناء عملیة سیرفال  ،انضموا إلى الجماعات اإلرهابیة

فقد جاء العدید من المتطوعین الشباب من السودان وتونس ولیبیا إلى  .)2(وتم تسلیمهما فورًا إلى فرنسا

تم إنشاء معسكرات تدریب اإلرهابیین و  .دة في بالد المغرب اإلسالميمالي لالنضمام إلى تنظیم القاع

حتى مع وجود مقاتلین من جماعة بوكو حرام اإلرهابیة النیجیریة  ،(IED)ومصانع العبوات المتفجرة

شكل المالذ اآلمن تهدیًدا أمنًیا خطیًرا  ،وعلى هذا النحو. )3(الذین یحضرون معسكرات تدریب في مالي

خالل فترة سیطرتهم على شمال ف. ذب الجهادیین وتزویدهم بالتدریب والمزید من الدعایةج ،للمنطقة

عدد  كان ،على سبیل المثال. توسعت الجماعات الجهادیة المختلفة بشكل كبیر في الحجم ،مالي

 عند 500-400 ه أصبح بینولكن ،2012عضًوا في خریف عام  40یقدر بحوالي  MOJAO مقاتلي

وكان التوسع ذا أهمیة كبیرة بالنسبة للقاعدة في والتي نمت من . 2013 جانفيفي  التدخل الفرنسي

خالل فترة والیتهم في  .)4(وفقا للتقدیرات الفرنسیة 1500إلى  ،2011مقاتًال في عام  350حوالي 

والعدید من المجندین من المجتمعات  ،لم یواجهوا أي قیود في حملة التجنید الخاصة بهم ،الشمال

سواء اجتذبت المتطوعین من خالل . خطة وخاصة األطفال الجنود انضموا إلى صفوفهمالسا

بتمویل من أموال المخدرات أو (فقدموا لهم أحد الخیارات القلیلة لكسب دخل معقول  ،األیدیولوجیة

                                                 
1 - IRIN News, Islamists lure back northeners, 2012, accessed 30 November 2015, 

http://www.irinnews.org/report/96578/mali-islamists-lure-back-northerners   
2 - Isabelle Lasserre and Thierry Oberlé, Notre guerre secrète au Mali. Les nouvelles 

menaces contre la France, Fayard, Paris 2013, p44    
3 - David Blair, Timbuktu: al-Qaeda's terrorist training academy in the Mali desert, The Daily 

Telegraph, 11 February 2013, accessed 25 November 2015, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/mali/9860822/Timbuktu-al-

Qaedas-terrorist-training-academy-in-the-Mali-desert.htm   
4 - Isabelle Lasserre and Thierry Oberlé, Notre guerre secrète au Mali. Les nouvelles 

menaces contre la France, Fayard, Paris, 2013, 43-44.    
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ربما كانت المجموعات مستمرة في التوسع لو لم یكن التدخل  ،أو الضغط علیهم في الخدمة ،)الفدیة

  )1(.2013 جانفيفي 

والذي تم توقیعه في  ،یخضع وضع القوات الفرنسیة في مالي التفاق وضع القوات بین فرنسا ومالي

تبادل البلدان حیث  )2(2013مارس  8في  Koulouba وفي كولوبا ،2013مارس  7باماكو في 

جمهوریة مالي بشكل كبیر من الوضع الذي یؤثر حالیا على شمال إقلیم  نقلقا"رسائل تفید بأنهما 

 2056 اتمع مراعاة میثاق األمم المتحدة والقرار  ،على احترام السالمة اإلقلیمیة لمالي انویحرص

والطلب الصریح من حكومة مالي  ،لمجلس األمن) 2012( 2085و) 2012( 2071و) 2012(

بموجب هذا و  ،التدخل الفرنسي االتفاق بعد أقل من شهرین من المرحلة األولیة وضع ،وبالتاليبالتدخل 

فإن القوات الفرنسیة ملزمة بااللتزام بالقانون المحلي  ،أثناء نشر القوات الفرنسیة في مالي ،االتفاق

وعلى وجه  .لمالي ولكنها تتمتع بدرجة من الحصانة من المالحقة القضائیة من جانب السلطات المالیة

الخبراء الموفدین "تمتع بها یلحصانات التي ُتمنح القوات الفرنسیة في مالي نفس االمتیازات وا ،التحدید

  . 1946بموجب اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة باالمتیازات والحصانات لعام " في مهمة

ُیسمح لألفراد العسكریین الفرنسیین بدخول مالي  ،ةمالیال - بموجب اتفاقیة القوات المسلحة الفرنسیة 

تظل القوات  ،بموجب االتفاقو  .إلى بطاقة هویة عسكریةوبدًال من ذلك یحتاجون ببساطة  ،دون تأشیرة

 بالتنقل ألفرادها یسمحو الفرنسیة تحت القیادة الفرنسیة وتخضع للسلطة التأدیبیة الفرنسیة حصرًیا ؛ 

؛ وُیسمح لهم بالحفاظ على ) بما في ذلك المجال الجوي المالي(دون قیود في جمیع أنحاء مالي 

  . تنفیذ مهمتهم وحملهااألسلحة والذخائر الالزمة ل

تنص أیًضا على أن القوات الفرنسیة  ةمالیال - وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقیة القوات المسلحة الفرنسیة 

ستعامل األشخاص الذین تحتجزهم القوات الفرنسیة وفًقا لقانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي 

   .لحقوق

                                                 
1 - Ibid   

یتعلق بنشر االتفاق في شكل تبادل رسائل بین حكومة  2013أفریل  29مؤرخ في  2013لسنة  364انظر أمر رقم  - 2

مارس  8وفي كولوبا في  2013ارس م 7الموقعة في باماكو في " سیرفال"الجمهوریة الفرنسیة وحكومة مالي یحدد وضع قوة 

بشأن نشر االتفاق في شكل تبادل للرسائل بین حكومة الجمهوریة  2013أبریل  29بتاریخ  368-2013والمرسوم رقم  2013

، 7426. ، ص2013 أفریل 30، جریدة رسمیة من جمهوریة فرنسا لیوم "Serval"الفرنسیة والحكومة المالیة لتحدید وضع القوة 

  : الموقع التاليمتاح على 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do؟cidTexte=JORFTEXT000027376103    
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كانت  حیث. واعد القانونیة لتبریر تدخلهم العسكري في ماليوقد أكد المسؤولون الفرنسیون عددا من الق

ومع احترام میثاق  ،بناء على طلب رئیس مالي ،فرنسا: "اإلشارة األولیة إلى میثاق األمم المتحدة ككل

 ،بعد ذلك الدولة المالیة،تعهدت بدعم جیش مالي ضد العدوان اإلرهابي الذي یهدد  ،األمم المتحدة

وفي وقت الحق أشارت الحجج  .من میثاق األمم المتحدة كأساس لعمل عسكري 51استشهدوا بالمادة 

رقم  والقرار 2056رقم ، وكذلك القرار كأساس للتدخل 2085إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 

دیسمبر  20في الصادر  ،2085 رقم قرار مجلس األمنو  .2012أكتوبر  12صدر في  ،2071

حتوي على أي توال  ،دعو صراحة أي دولة عضو إلى التدخلتال  راتجمیع هذه القراغیر أن ، 2012

  .من العبارات المعتادة المستخدمة في اإلذن باستخدام القوة العسكریة

تم وضع إطار السیاسة العامة المؤدي إلى التدخل العسكري خالل أول اجتماع لمجلس 

 ،األثناءوفي تلك  )1(.2012 مايفي  ،وهو اجتماع حكومي حول الدفاع برئاسة الرئیس هوالند ،الدفاع

وخلص مجلس الوزراء إلى أن ، احتجزت الجماعات اإلرهابیة في منطقة الساحل ستة رهائن فرنسیین

وتم التفكیر في . اتباع نهج جدید أكثر عدوانیة كان ضرورًیا إلخالء شمال مالي من القاعدة وحلفائها

والشروع في بعثة أوروبیة  ،ولي لنشر القوات األفریقیةوالدعم الد ،بناء الجیش المالي: ثالثة خیارات

  .لمساعدة وتدریب الجیش المالي

بدأ وزیر الدفاع جان إیف لو دریان جولة في العواصم األوروبیة لحشد الدعم لمهمة االتحاد األوروبي 

عثة ب: تبلور مسارانوخاللها . ووضع قضیة اإلرهاب في منطقة الساحل على جدول األعمال السیاسي

 .(EUTM) وبعثة التدریب التابعة لالتحاد األوروبي إلى مالي (MISMA) الدعم األفریقیة إلى مالي

 ،فترة طویلةیأخذ كان مسار الحصول على الدعم في أوروبا لبعثة تدریب عسكریة لالتحاد األوروبي 

ألمنیة المشتركة إلجراءات المؤسسیة التي تحكم عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة وال نتیجة

  .(CFSP) لالتحاد األوروبي

وكان  ،تم إطالق استراتیجیة االتحاد األوروبي لألمن والتنمیة في منطقة الساحل ،2011في مارس   

بید أن . هناك إجماع دولي على الحاجة إلى نهج إقلیمي لهذا المجال االستراتیجي الهام ألوروبا

. كان مضیعة للوقت ،والحفاظ على الزخم إلقامة البعثة ،ءوخلق حلفا ،اإلجراء المتعلق بصیاغة خطة

. )2(لمهمة التدریب" تسریع التخطیط"على  2012 فيالمجلس األوروبي لوزراء الخارجیة وافق أكتوبر ف

وكان هذا یشمل حوالي أربعة إلى خمسمائة مدرب أوروبي إلعادة تنظیم وٕاعداد قوات الدفاع المالیة في 

وكل ذلك في إطار القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین وحقوق  ،السعیهم الستعادة الشم

                                                 
1 - Ibid    

2 -European Council, European Council 18/19 October 2012, Conclusions, 2012, 13, 

accessed 25 November 2015.   
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إن وجهة نظر باریس حول دور . كانت فرنسا قد بدأت بالفعل عملیة سیرفال في هذه األثناء. اإلنسان

وخلصت إلى أن االتحاد  ،االتحاد األوروبي خالل األزمة المالیة موصوفة بإیجاز في تقریر برلماني

مع إثبات االتحاد  ،"مًرا إلى حد ما"وكان توازن مشاركة االتحاد األوروبي " فوت فرصة"األوروبي 

 ،لم یكن جیران مالي األفارقة بعد لیبیا ،األوروبي مرة أخرى أنه غیر قادر على تلبیة طموحاتها

فت أوق ،2012بعد االنقالب في مارس . في حاجة ماسة إلى تبني موقف أكثر حزماً  ،باستثناء الجزائر

عضویة مالي واعتمدت مجموعة من العقوبات  (ECOWAS) الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا

وقد ألغیت هذه اإلجراءات عندما توسط رئیس بوركینا فاسو بلیز . )1(ضد المجلس العسكري في باماكو

یس لسماح للرئیمكنه االمجلس التشریعي أن في اتفاق توصل إلى   Blaise Compaoréكومباوري 

  .المؤقت دیونكوندا تراوري بالحكم لمساعدة باماكو في قتال المتمردین واإلرهابیین في الشمال

 خططت الجماعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا إلنشاء قوة لتحقیق االستقرار ،في وقت الحق 

MICEMA  غیر أن الخالفات الداخلیة والخارجیة حالت دون التوصل إلى إجماع وٕاعاقة خلق هذه

األفضلیة  عن ضرورة إعطاءبقوة  توكانت الجزائر حذرة خصوصا من العمل العسكري، وأعرب. القوة

 .)2(للحل عن طریق التفاوض

وافقت الجماعة االقتصادیة لدول غرب إفریقیا على تشكیل  ،نیجیریا ،في أبوجا 2012نوفمبر  11في  

وحیث أن . لیة على استعادة شمال ماليلمساعدة القوات الما جندي  3.300قوة أفریقیة قویة قوامها 

وهذا لم یكن من الممكن توفیره من قبل  - وكان التمویل ضرورًیا  ،تفویض األمم المتحدة كان ضرورًیا

مهمة إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الفقد تم تحویل عملیة إنشاء وتفویض  - االتحاد األفریقي 

كانت الزیارة التي قام بها وقد . )3(من أشكال التدخل العسكري أي شكل إلقرار. عبر االتحاد اإلفریقي

 تهدف إلى تهدئة العالقات 2012بوتفلیقة في دیسمبر  عبد العزیز الرئیس هوالند إلى الرئیس الجزائري

 .واطالعه على خطة فرنسا على الحدود الجنوبیة للجزائر

میراج رافال و لفرنسیة ا المقاتالتأطلقت غارات جویة من قبل  ،2013 جانفي 11في 

Rafale and Mirage  صحراویةنوع من القطط الاسم العملیة بسمیت  ،سیرفال ایدانا ببدأ عملیة .

واستعادة الشمال  ،القادم من الشمالوقف الهجوم : یمكن تقسیم العملیة العسكریة على ثالث مراحلو 

  . إفوغاسمن سیطرة اإلرهابیین وتطهیر مخبئهم في أدرار 

                                                 
1 -ECOWAS consists of 15 states. Mali and all its neighbours, save Mauritania and Algeria, 

are members. .   
2 -Lori-Anne Théroux-Bénoni, The long path to MINUSMA: Assessing the international 

response to the crisis in Mali, Peacekeeping in Africa, ed. Thierry Tardy and Marco Wyss,: 

Routledge, New York, 2014, p 173   
3 Al “ECOWAS agrees to Mali intervention force,” Al Jazeera, 12 November 2012, accessed 

25 November 2015   
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الجیش الفرنسي ستة قتلى في المعارك  خسرحیث  ،اختُتمت العملیات القتالیة الرئیسیة أفریل وبحلول

نحو  تم أسر ،وباإلضافة إلى ذلك. مقاتل 700وخسرت ثالث مجموعات جهادیة مختلفة ما یقدر بـ 

لطات وتم تسلیم جمیعهم إلى الس ،كثیر منهم من المقاتلین األجانب أو الجنود األطفال ،سجیناً  450

  .)1(المالیة

وجاء هذا الدعم في الغالب . حصلت فرنسا على دعم لوجستي كبیر من مختلف الحلفاء األوروبیین

وأثبتت ضرورة وصول اإلمدادات إلى  Hercules و C-17 على شكل طائرات شحن من طراز

طائرات عدیدة تقدیم بقامت المملكة المتحدة وكندا وألمانیا والعدید من الدول األوروبیة األخرى . المسرح

كانت الوالیات . في حین تم جلب كمیة كبیرة من المعدات بواسطة سفن الشحن الفرنسیة ،خاصة بها

إلى  )2(.المتحدة بطیئة في البدایة في االستجابة للمطالب الفرنسیة للحصول على المساعدة العسكریة

 Leonوزیر الدفاع لیون بانیتا عرض على تیقنتورین، حیثبعد أزمة رهائن   2013 جانفي 26 غایة

Panetta كان هذا بمثابة عنصر تمكین  .)3(تقدیم المساعدة في مجال تزوید الطائرات بالوقود جًوا

بالنسبة للطلعات القتالیة المباشرة من  .بالنظر إلى المسافات الهائلة التي یجب تغطیتها ،حیوي للقوة

كما أن المسافة . ود بالوقود سبع مرات خالل رحلتهاكانت الطائرات بحاجة للتز  ،المطارات في فرنسا

في تشاد وساحة المعركة في شمال مالي كانت تحتاج أیًضا إلى إعادة التزود  الجوي االقالعبین 

 .األمریكیة قیمتها عدة مرات المساعدةوقد أثبتت  ،بالوقود في الطائرات

                                                 
1 -Sergei Boeke and Antonin Tisseron, Mali’s Long Road Ahead, The RUSI Journal 159, no. 5 

, 2014.  
2 -Jean Fleury, La France En Guerre Au Mali: Les Combats D’aqmi Et La Révolte Des 

Touareg ,  Picollec, Paris, 2013, pp148-149.   
3 -Ingrid Formanek and Dana Ford, U.S. steps up involvement in Mali, CNN, 28 January 

2013, accessed 23 November 2015, http://edition.cnn.com/2013/01/26/world/africa/mali-unrest/  
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 سي في ماليعملیة سرفال التي تبین التدخل الفرن: )11(الخریطة رقم 

  

 :هداف البعثة والسرد االستراتیجيأ

 جانفي 12في . تم توصیل أهداف واضحة للجمهور ،منذ بدایة الحملة العسكریة الفرنسیة في مالي

  :)1(وهي. وزارة الدفاع الفرنسیة األهداف الرسمیة لعملیة سیرفال أعلنت ،2013

  . وقف التقدم الجهادي )1

 .االستقرار في مالي للخطر منع الجماعات الجهادیة من تعریض  )2

 .حمایة المواطنین األوروبیین والفرنسیین بصفة خاصة في مالي )3

  

 

                                                 
1 -Ministère de la Défense, Conference De Presse Du Ministre De La Défense, Jean-Yves Le 

Drian, 12 January 2013    
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استعادة السالمة اإلقلیمیة  هدف رابع وهوأضاف وزیر الخارجیة الفرنسي  وبعد ذلك بیوم واحد، 

  . كان الهدف النهائي لعملیة سیرفالالذي المالیة، 

ي باماكو یوفر لهم مصلحة وطنیة محددة بوضوح، مواطن فرنسي ف 6000إن الهدف من حمایة 

لكنهم ال یذكرون أن معظمهم یحملون جنسیة مزدوجة، مثلما یحمل العدید من الوزراء الحالیین في 

 من ملیون بها أكثرمدینة  باماكو تومن الممكن أیًضا مناقشة ما إذا كان. مالي جواز سفر فرنسي

ومع ذلك، فمن الواضح . االرهابیینبضعة آالف من  دفي یتحت التهدید من السقوط  ت، كاننسمة

أنه ال فرنسا وال حكومة مالي یمكن أن یدیر هذا الخطر، وقد تم الترحیب بالمساعدة الفرنسیة لصد 

بالنسبة للقادة العسكریین الفرنسیین، تمت صیاغة مهمتهم بطریقة واضحة وموجزة، والتي . الهجوم

  .)1(التكتیكيمنحتهم فسحة كافیة لتحقیق هدفهم 

الذي قدم  Lawrence Freedman لورانس فریدمان بتعبیرإلى سرد استراتیجي  العملیةترجمت أهداف 

خطوط قصة مقنعة یمكن أن تفسر " بأنه ،إلى مجال العالقات الدولیة" السرد االستراتیجي"مصطلح 

هناك  تكان الذي الوقت ففي .)2("األحداث بشكل مقنع ومن خاللها یمكن استخالص االستدالالت

حیث تكبدت القوات الفرنسیة خسائر محدودة  ،من الخطوط األمامیةقادمة " األخبار السیئة" من القلیل

وصفت مراسلون بال . العام األمنوال توجد صور ألضرار جانبیة أو إصابات بین المدنیین تقوض 

لى عدم السماح للصحفیین ویرجع ذلك جزئیا إ ،ولیست حرب كاملة "صور حربیة"حدود الحرب بأنها 

  .بالوصول إلى الشمال والمناطق األخرى التي وقع فیها القتال

وكان مدعوما من  ،واسع النطاق في فرنسا قبوالتلقت عملیة سیرفال  ،على الرغم من ذلك ،بشكل عام 

 .قبل الرأي العام في الداخل

دورا  2013 جانفي 17زائر في لعب الهجوم اإلرهابي على منشأة الغاز في أمناس الغازیة في الج

على أنها انتقام من دعم الحكومة  لعملیتهمالمهاجمون  حیث روج ،هاما في تحفیز الرأي العام الدولي

فقط أن اإلرهاب في الساحل شكل تهدیًدا خطیًرا  In Amenas لم تثبت أزمة ،الجزائریة لعملیة سیرفال

 . اسي الدولي للتدخل الفرنسيالدعم السی تقدیمولكنه ساعد أیًضا في  ،للمنطقة

                                                 
1 -Jean-Dominique Merchet, Général Barrera: ‘Mes ordres étaient clairs: Détruisez les 

djihadistes!, L’Opinion, 11 July 2013, accessed 30 November 2015, http://www.lopinion.fr/11-

juillet-2013/general-barrera-mes-ordres-etaient-clairs-detruisez-djihadistes-1942    
2 -Lawrence Freedman, The Transformation of Strategic Affairs, Routledge, London, 2006, p 

22.      
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أحد أهم قادة  ،وقد ُقتل أبو زید. )1(تمكنت عملیة سرفال من استرجاع المدن الشمالیة بسرعة نسبیة

ولم یتم العثور على أي  ،كتیبتهمعظم أفراد  وقتل ،في غارة جویة ،القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

 .ربما مقابل فدیة كبیرة ،طالق سراحهم بعد عدة أشهرإ والذین تممن الرهائن المحتجزین لدى القاعدة 

مهمة بسبب كون  ،عملیة سیرفال محدودة فيكانت مشاركة الجیش المالي خالل مرحلة القتال وقد 

لم تكن هناك مخاوف حول القدرات و  ،زالت لم تبدأ بعدال  ،االتحاد األوروبي لتدریب الجیش المالي

مفتوحة بین القبعات الحمراء العداوة لكن كانت هناك مخاوف من الو  فقط، العسكریة للوحدات المختلفة

مع وقوع العدید  ،أدى ذلك إلى اندالع معارك بین وحدات الجیش هذه ،ي بعض األحیانفف ،والخضراء

  . من الضحایا نتیجة لذلك

رسمیا سانوغو قد تخلى  الجنرالعلى الرغم من أن  ،كان دور الجیش في السیاسة مثیًرا للجدل أیًضا

في البدایة تم تكریمه من قبل  ،إال أنه بقي مؤثرا جدا وراء الكوالیس ،عن السلطة للرئاسة المؤقتة

  . وهو في السجن بتهمة الخیانة ،الحقاً  لیعتقل .الرئیس المؤقت تراوري كرئیس للجنة خاصة

لجماعات العدید من احیث أن  ،أیًضا مختلف حولهدور الجیش في توفیر األمن في الشمال أما 

ضحیة ألعمال  تأو كان ،لها العرقیة إما أن یدرك الجیش المالي بأنه غیر قادر على ضمان حمایته

أشارت هیومن رایتس ووتش إلى االنتهاكات الجسیمة التي ارتكبها  ،عالوة على ذلك. انتقامیة وقمع

وقد یعود هذا إلى بما في ذلك عملیات اإلعدام خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي  ،الجیش المالي

 .)2(لجیش المالي مع میلیشیات الدفاع عن النفس التي تهاجم المدنیین في التسعینیاتاتواطؤ 

تلقت القوات الفرنسیة المساعدة وخاصة االستخبارات  ،فیما یتعلق بتحدیات التعاون مع الجیش الماليو 

وقد أدرك هؤالء . أزواد الحركة الوطنیة لتحریر: حسب فرنسا وهو من حلیف آخر مثیر للمشاكل

الذین كانوا حلفاءهم في األشهر األولى من عام  ،الفرصة لالنتقام من الجهادیین التوارڤالمقاتلون 

  .لكنهم انقلبوا علیهم ،2012

وسلموهم إلى  ،أسر مقاتلو الحركة الوطنیة لتحریر أزواد القادة الجهادیین والمقاتلین ،وفي عدة حاالت 

لكن الحركة الوطنیة لتحریر أزواد  ،م یكن لدى فرنسا خیار كبیر في قبول تحالفهال. القوات الفرنسیة

استفادوا من الفراغ . كانت ال تزال معارضة تماًما لهدف إعادة سلطة الحكومة المالیة في الشمال

تم و . وسیطر مقاتلوهم على مدینة كیدال ،الذي ظهر في بعض المناطق الشمالیة بعد التحریراألمني 

                                                 
1 -Sarah Halifa-Legrand and Vincent Jauvert, Mali: Les Secrets D’une Guerre Éclair, L’Obs, 

11 June 2013, accessed 23 November 2015, 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130607.OBS2446/mali-les-secrets-d-une-guerre-

eclair.html   
2 - Jean Sebastian Lecocq, That Desert Is Our Country: Tuareg Rebellions and Competing 

Nationalisms in Contemporary Mali, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012, p 272.   
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اجهة في المو  لتندلع. لم تكن موضع ترحیب في هذه المدینة ،قوات األمن" بأنبالغ السلطات المالیة إ

 .عندما اختارت الحكومة فرض هذه القضیة ،2014 أعمال عنف مفتوحة في ماي

بعد فترة طویلة من  AFISMA لقد تم إنشاء بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم التي تولت السلطة من

، واألمانة 2012في دیسمبر عام  AFISMA في العملیة المؤدیة إلى منحها الوالیة من. المداوالت

في البدایة األوضاع الهیكلیة المعقدة التي كانت جزءا من األزمة في مالي،  تالعامة لألمم المتحدة أكد

فرنسا  وبمجرد أن أطلقت. )1(نحو الدور العسكري المحتمل لألمم المتحدة قويالعن التردد  توأعرب

التدخل العسكري، عملت على إضفاء الطابع الرسمي على عملیة سیرفال كقوة موازیة یمكنها دعم 

بین المهام األساسیة لحفظ السالم "واعتبرت من المهم اإلبقاء على تمییز واضح . البعثة عند الحاجة

فحة اإلرهاب التابعة للقوة في بعثة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار المتوخاة وأنشطة إنفاذ السالم ومكا

أن والیة  نم وبالرغم  AFISMA ، بنقل السلطة من2100، صدر القرار 2013في أفریل ". الموازیة

 بینالجمع  لأج ناألحیان م بعض في لتناض كانت المتحدة مة األموفإن ق، یةوق المتكاملةالبعثة 

ثة المتكاملة بمساعدة دولة مالي كلف البعتمن ناحیة، . على االنضمام المحتملین المتعارضةاألدوار 

في إعادة سیادتها على جمیع أراضیها، في حین أن القوة الدولیة لتحقیق االستقرار هي وسیط بین 

فالعدید من هذه الفصائل ترغب، كهدف أولي، في منع دولة مالي من . الحكومة والجماعات المسلحة

ي األدوار إلى اتهام أحد الطرفین أو الجانب وقد أدى هذا التصادم ف. إعادة تأكید قوتها في الشمال

وقد تفاقم هذا األمر بسبب حوادث قتلت فیها . اآلخر بصورة متقطعة بكون البعثة غیر محایدة

مروحیات األباتشي متمردي التوارڤ وأیضا عندما أطلقت قوات االمم المتحدة النار على حشد من 

 )2( .الناس، مما أسفر عن مقتل الكثیر من المتضاهرین

. ضمان نقل السلطة إلى حكومة شرعیة جدیدةهي  MINUSMAلعملیة سرفال واالولویة  لقد كانت

بل على االستعاضة عن  ،لم تكن الحاجة إلى االنتخابات مبنیة على فكرة تعزیز الدیمقراطیة فحسبو 

الغربیین مرة أخرى  تسمح االنتخابات الحرة والنزیهة للمانحینو . الحكومة المؤقتة المسؤولة بعد االنقالب

 28ُعقدت الجولة االنتخابیة األولى في حیث . بإرسال مساعدات التنمیة واألموال إلى الحكومة الجدیدة

مع  ،وبالرغم من الضغط لتأخیر االنتخابات. 2013 أوت 11وجرت الجولة الثانیة في  2013 جویلیة

 یها، أصرت فرنسا علعلى التصویت تزاید المخاوف بشأن األمن وعدم تصدیق جمیع السكان القادرین

 ،لم یحدث أي عنف خالل االنتخاباتالذي هددت به الجماعات اإلرهابیة إال أنه  وبالرغم من الترهیب

                                                 
1 -UN Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 

s/2012/894.   
2 -Mali: UN mission wards off rebel attack; urges armed groups to respect ceasefire, UN 

News Centre, 21 January 2015  
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تتعافى من خسائرها التي تكبدتها خالل لم ربما إشارة إلى أن الجماعات اإلرهابیة المختلفة ال تزال 

 .)1(تفویضًا قویا (IBK) امما أعطى الفائز إبراهیم بوبكر كیت. سیرفال

إن استعادة نظام منتخب دیمقراطیا في مالي كان شرطا مسبقا هاما الستئناف المعونة المقدمة من 

 ،التنمیة في بروكسل أجلتنظیم مؤتمر كبیر للمانحین من  ،2013 ماي 15 حیث تم في. المانحین

ثة عشر رئیس دولة أو حكومة والعدید وشارك في المؤتمر ثال. من قبل االتحاد األوروبي وفرنسا ومالي

على  رتمؤلمء ابنا تم فقد ،كرلمشتن افقًا لالعالوو. من وزراء الخارجیة وأكثر من مائة وفد وطني

یة ولأو 12س ساأعلى .)2(تنمیةون دب نمك أناه نیک میضًا لأ نلکو ،نمدون أتنمیة د وجم ودعأ دمب

ملیار دوالر في  3،25 بتقدیمع ربالتب"انحة لمت الجهاا قامت ،المستدامش إلنعاا خطةفي  مدرجة

من المحتمل أن كمیة صغیرة نسبیًا ستنتقل و  ،عدم وجود أرقام مستقلة والمالحظ هو. العامین المقبلین

ویتضح . التنسیق بین الجهات المانحة محدود أیضاكما أن . ماليشمال إلى المجتمعات المحلیة في 

مع تركیز كل من المنظمات الدولیة  ،مختلفة" اتیجیة ساحلیةاستر " 17ذلك من خالل حقیقة أن هناك 

 . والدول على عناصر مختلفة في نهجهم الخاص

ه یجب معالجة األسباب ألنوالمالحظ أن هذا المشروع هو كمحاولة السترجاع األمن ولیس لبناء السلم 

فقط وال  عسكریة الفرنسیةهذا ال یمكن أن یتم عن طریق الوسائل الو . 2012في أزمة  المتسببةالجذریة 

بدا أن  ،2013في صیف  ،لكن من منظور عملي حتي بإضافة المشاریع التنمویة االقتصادیة إلیها،

. ولم یكن التفاؤل غیر مبرر ،جمیع العناصر الضروریة لمساعدة مالي في إعادة البناء كانت موجودة

وكان . سیة لوعوده االنتخابیةفي وجعل مكافحة الفساد من الركائز األسا IBK تم انتخابحیث 

حیث تم التعهد بتقدیم قدر كبیر من المساعدة المالیة وبدأت القوة  ،المجتمع الدولي متورطًا بقوة

على الرغم من أن القومیین من  كان الشمال هادًئا نسبًیا. المتكاملة لتحقیق االستقرار في االنتشار

ال الشمالیة وما زالوا یعوقون عودة سلطات الدولة في مدینة كید الخوف كانوا یزرعون MNLA التوارڤ

أما أولئك الذین بقوا على قید  ،وقد عانت الجماعات الجهادیة المختلفة من خسائر كبیرة. إلى المنطقة

أو حلوا في صفوف ) في الغالبیة العظمى من جنوب لیبیا(الحیاة فقد سعىوا إلى األمان في الخارج 

فإن ثلث الجهادیین في الشمال قد تم تحییدهم أو قتلهم أو أسرهم  ،سيووفقًا للجیش الفرن. السكان

سرعان ما عادت إلى السطح المشاكل المعقدة والكسور التي  ،ومع ذلك. 2013بحلول أكتوبر 

  .تعصف بالمجتمع المالي

                                                 
1 -Voter turnout data for Mali, IDEA, accessed 30 November 2015, 

http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=145   
2 - International donor conference: €3.25 billion mobilised by international community to 

rebuild Mali, European Commission, 2013, accessed 23 November 2015, 

http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-13-429_en.htm   
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ام ، وتبخر الكثیر من التفاؤل في صیف عبعد عامین شهدت البالد تدهوًرا مطرًدا في الوضع األمني 

أما أولئك الذین بقوا على قید الحیاة  ،وقد عانت الجماعات الجهادیة المختلفة من خسائر كبیرة .2013

 . أو حلوا في صفوف السكان) في الغالبیة العظمى من جنوب لیبیا(فقد سعىوا إلى األمان في الخارج 

وقد شارك . لسیاسیة والمالیةاألولویة ا مقدمة علىوبالنسبة لفرنسا كانت استراتیجیة الخروج العسكریة 

وتسببت المشاكل الملحة في المیزانیة واألزمات التي وقعت في  ،فرد في عملیة سیرفال 5000نحو 

لم تكن  ،ولكن كما هو الحال مع العدید من التدخالت العسكریة. لها أماكن أخرى في سحب سریع

 ،2013في مارس . ا على أرض الواقعوكان البد من تعدیله ،تواریخ االنسحاب المعلنة علنًا واقعیة

 جویلیةبعد االنتخابات الرئاسیة في  2.000أعلن الرئیس هوالند أن عدد القوات سیخفض إلى 

بید أن المخاوف األمنیة المتعلقة باالنتخابات كانت . 2013بحلول نهایة عام  1.000وٕالى  ،2013

بعد شهر واحد من  ،2013بر في سبتم. تستلزم وجود قوات أكبر على األرض مما هو متوقع

كان ال یزال  2014 جانفيوفي  ،جندي فرنسي 3.200كانت عملیة سیرفال تتألف من  ،االنتخابات

وأطلق  ،2014 أوتجندي على األرض ولكن عندما تم إنهاء سیرفال في  2.500هناك أكثر من 

البلدان الخمسة في تشاد غیر أنه سینتشر على . رجل 3.000غطت البعثة اإلقلیمیة الجدیدة  ،بارخان

وعلى الرغم من وجود انحراف كبیر عن . شاسعةمنطقة  فيوبوركینا فاسو والنیجر ومالي وموریتانیا 

إال أن الوجود الموسع للقوات في  ،في محاولة إلصالح الخلل التخطیطي میدانیا التخطیط األصلي

في شمال تتمتع بتأیید واسع النطاق  نساتعد فر البعثة  ولمسیاسیة في الداخل؛ المشاكل ال یحلمالي لم 

 .مالي

  

  منطقة رمادیة في طور االستكشاف :المشروع األمریكي :المطلب الثاني

إن السیاســة الخارجیــة األمریكیــة تخضــع لقواعــد وضــوابط تصــنعها القــوى الفاعلــة داخــل النظــام   

كیــة رؤیــة القــوى المجتمعیــة السیاســي، وكثیــرا مــا یطغــى علــى التصــور الخــارجي للوالیــات المتحــدة األمری

المسیحي، اللوبي  -العسكري، اللوبي النفطي، اللوبي الصهیوني –المؤثرة خصوصا المركب الصناعي 

، والمالحظــة التــي تبــدو لنــا مهمــة أثنــاء التحلیــل "اإلیبــاك" الیهــودي، وعلــى رأســه منظمــة  -الصــهیوني

ن النخبـة الحاكمـة تقبـع خلـف بـاب دوار یـؤدي الدقیق للسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الجزائـر، وهـي أ

ـــى اتجـــاهین، االتجـــاه األول یقـــود إلـــى غرفـــة إدارة الشـــركات الصـــناعیة العســـكریة وتســـییر الشـــركات  إل

النفطیة، واالتجاه الثاني یؤدي إلى إدارة البیت األبیض والسلطة التشریعیة، ویبقـى بـاب النخبـة الحاكمـة 

ة، وسیاسیة مرة أخرى، مما یضفي الكثیر مـن التـداخل بـین المصـالح یدور بین الوظیفتین، اقتصادیة مر 
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الذاتیـــة للشـــركات فـــي إطـــار السیاســـة الخارجیـــة، والمبـــادئ الویلســـونیة القائمـــة علـــى القـــیم الدیمقراطیـــة، 

  ) 1(.واللیبرالیة، وحقوق اإلنسان وغیرها

لفتـرة طویلـة سـابقة علـى  لقد تم التعامل مع منطقة الساحل االفریقي من طرف الوالیات المتحدة  

لكن كل شيء تحول مع بدایة األلفیة  الخواء الجغرافي لإلقلیم،انطالقا من فرضیة " غیر مجدیة " أنها 

، "الــنفط"، "األمــن"الثالثــة بالتوجــه نحــو إســتراتیجیة جدیــدة فــي المنطقــة تعتمــد علــى ثــالث محــاور وهــي 

  ".المنافسة"

لوالیــــات المتحــــدة فــــي مشــــروع الحتــــواء كافــــة الــــدول وضــــمن هــــذه اإلســــتراتیجیة العامــــة بــــدأت ا  

اإلفریقیـــة راضـــیة أو مكرهـــة تحـــت الغطـــاء العســـكري األمریكـــي بالتـــدریج حیـــث اقتـــرح تقریـــر إســـتراتیجیة 

جنـوب إفریقیـا وكینیـا ( أربع دول إفریقیـة رئیسـیة  2002الصادر سنة ) NSS(األمن الوطني األمریكي 

لحلیــف االســتراتیجي والتـدخل العســكري تحــت غطــاء مكافحــة اإلرهــاب، للقیــام بــدور ا) ونیجیریـا وٕاثیوبیــا 

بالقیـــام بمجموعـــة مـــن المبـــادرات التدریبیـــة  حیـــث ســـارعت بعـــد ذلـــك بالنســـبة لمنطقـــة الســـاحل االفریقـــي

العسكریة والمناورات المشتركة باإلضافة إلى وضع برنامجین للتحـرك، والتعـاون العسـكري، األول تحـت 

باإلضافة  )13().مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء(والثاني تحت اسم ) الساحل مبادرة عموم ( اسم 

  ". أفریكوم"الموحدة إلفریقیا لقیادة العسكریة ل

  :في منطقة الساحل االفریقيوالمناورات المشتركة المبادرات التدریبیة العسكریة  :أوال

ها الوالیات المتحدة لـدول المنطقـة فـي باإلضافة لبرنامج المعونات التدریبیة العسكریة التي تتیح

اإلطــار الثنــائي تتــیح مجموعــة مــن المبــادرات اإلقلیمیــة متعــددة األطــراف، بهــدف تعزیــز القــدرات األمنیــة 

لـــدول المنطقـــة فـــي الحـــرب علـــى اإلرهـــاب باســـتحداث درجـــة عالیـــة مـــن االكتفـــاء الـــذاتي لـــدى جیوشـــها 

   )2(.هناكالمحلیة، أو لدعم عملیات حفظ السالم الدولیة 

تفضـــل أن تعتمـــد علـــى األفارقـــة ألبعـــد حـــد ممكـــن، كـــي تتجنـــب الحاجـــة للتـــورط أو . أ.م.إن و

التــدخل العســكري األمریكــي المباشــر، ومــع ذلــك فهــي ال تســتبعد ذلــك االحتمــال، وتســتعد لــه مــن خــالل 

  . ول المنطقةممارسة أسالیب المهام التدریبیة في هذا المسرح من خالل المناورات المشتركة مع قوات د

وتعتبـــر هـــذه النوعیـــة مـــن المنـــاورات ذات أهمیـــة خاصـــة، ألنهـــا تتضـــمن االســـتعداد الضـــروري 

احتماال للتدخل األمریكي المباشر في المنطقة، باعتبار أن الخطط األمریكیة مبنیة  تألكثر السیناریوها

الت البحریة، المعدة بحیـث على تجنب الوجود البري المستفز لألفارقة، وعلى تنفیذ العملیات من التشكی

                                                 
1  - James Jay Carafano and Nile Gardiner, " U.S.Military Assistance for Africa: A Better 

Solution", The Heritage Foundation, Backgrounder 1697 , October 15,2003. 
2  - B.Greenbeg and D.Cain, " US-Africa Partnership Are Key to Waging War on 

Terrorism ", US Department of State, International Information Programs, 13 April 2005 
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تندفع إلى األقالیم المنتجة للبترول بسرعة في غضون أسبوع، وتقتصـر اسـتخدام القواعـد األرضـیة علـى 

  . حاالت العملیات البریة واسعة النطاق فقط

، بأن القوات البحریة تسعى لتعزیز 2006، في أوت "جوردون إنجالند"وقد صرح وزیر البحریة 

ة الساحل والصحراء، لذلك فمن المقرر أن یزید األسطول السـادس مـن وجـود وحداتـه عملیاتها في منطق

وقطعه البحریة في خلیج غینیا، بحیث تتناصف مدة إبحارها بینه والبحر المتوسط، فتقضي نصف مدة 

 ، وقد بدأت بالفعل مدة إبحار األسـطول فـي المنطقـة فـي االرتفـاعاإبحارها في المیاه الدولیة بخلیج غینی

قائــد القــوات البحریــة فــي أوروبــا وأفریقیــا، " هــاري أولریــك " ، و أكــد األدمیــرال 2005التــدریجي منــذ عــام 

المحطـــات البحریـــة " أنـــه مـــن المخطـــط زیـــادة الوجـــود البحـــري فـــي الخلـــیج تـــدریجیا تحـــت مظلـــة مبـــادرة 

لـیج لتـدوم طـول ، وكشف أن المستهدف االرتفـاع بمـدة وجـود األسـطول فـي میـاه الخ"لألسطول العالمي 

  )1(.2004یوما فقط عام  12العام، بعد أن كانت 

تتــــیح الوالیــــات المتحــــدة منــــذ التســــعینیات مجموعــــة متنوعــــة مــــن البــــرامج التدریبیــــة للــــدول كمــــا 

األفریقیة، یتم تقدیمها إما في صورة ثنائیة أو جماعیة، ومن أهمها مبادرة التفاعل مع األزمات األفریقیة 

ACRIقـــدرات المتقدمـــة لحفـــظ الســـالم الـــدولي ، وبرنـــامج الEIPC والبرنـــامج األفریقـــي لحفـــظ الســـالم ،

ARP  وبرنــامج التـــدریب والتعلـــیم العســـكري الـــدوليIMET،  وتعمـــل تلـــك البـــرامج نظریـــا علـــى تشـــجیع

احترام حقوق اإلنسان والهیئات المدنیـة، باعتبارهـا مـن أهـم جوانـب القصـور التـي یعـاني منهـا كثیـر مـن 

  . ن األفریقیةقوات األم

، مراجعة لرؤیتها اإلسـتراتیجیة 2001ثم أجرت القیادة العسكریة األمریكیة، بعد أحداث سبتمبر 

إلقلیم غرب أفریقیا، وتحولت بصفة أساسیة من مجرد تدریب القوات لمهام حفظ السـالم فـي أفریقیـا إلـى 

فریقیـة هـدفا رئیسـیا لهـذا التحـول التدریب لمواجهـة اإلرهـاب ولتـأمین الطاقـة، وكانـت منطقـة الصـحراء اإل

اإلســــتراتیجي، باعتبارهــــا تقــــع علــــى خــــط المواجهــــة فــــي الحــــرب العالمیــــة ضــــد اإلرهــــاب، وفقــــا للرؤیــــة 

   )2(.األمریكیة

وتتمیــــز البــــرامج العســــكریة المنفــــذة فــــي أفریقیــــا بانخفــــاض تكلفتهــــا المالیــــة، وبالتواضــــع البــــالغ 

، 2004ملیـــون عـــام  25.6، حیـــث بلغـــت )3(أخـــرى مـــن العـــالملمیزانیتهـــا بالمقارنـــة بمثیالتهـــا فـــي إقلـــیم 

، 2006ملیـــون دوالر عـــام  20.1، ولكنهـــا تراجعـــت إلــى 2005ملیـــون دوالر عــام  61.5وارتفعــت إلـــى 

                                                 
1  - Chris Amos , "Navy Plans Yearlong Stay of West Africa" , Reuters, june 1,2007. 
2  - Alex Rolida , "Pentagon: No Decision Yet on Military Assistance to Sao Tom ", Voa 

News, 24 July  
3  - James Jay Carafano and Nile Gardiner, " U.S.Military Assistance for Africa: A Better 

Solution", The Heritage Foundation, Backgrounder 1697 , October 15,2003. 
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ولــذلك دأبــت اإلدارة فــي الســنوات األخیــرة علــى طلــب التــرخیص بإعتمــادات مالیــة إضــافیة لهــذه البــرامج 

  .التي ارتفعت أهمیتها

   : PSIة عموم الساحل مبادر : ثانیا

، 2002نـــوفمبر  7قـــدم مكتـــب مكافحـــة اإلرهـــاب بـــوزارة الخارجیـــة األمریكیـــة مبـــادرة عمـــوم الســـاحل فـــي

ـــ واســـتهدف أربـــع دول هـــي بهـــدف تحقیـــق ) 11انظـــر الخریطـــة رقـــم (والنیجـــر والتشـــاد، امـــالي وموریتانی

ود بها، فـي مواجهـة األنشـطة التعاون واالستقرار اإلقلیمي، إذ صممت لتدعیم قدرات وحدات حرس الحد

ـــال العناصـــر  ـــال األشـــخاص والســـلع والتصـــدي لعملیـــات تهریـــب الســـالح والمخـــدرات وانتق المریبـــة النتق

اإلرهابیــة، وبموجــب هــذا البرنــامج قامــت القــوات الخاصــة بالقیــادة األوروبیــة بتقــدیم خدمــة التــدریب لرفــع 

مل على موضوعات التكتیكات الصـغرى، والمالحـة كفاءة القوات المحلیة وبناء قدراتها، األمر الذي اشت

البریـــة الكتســـاب مهـــارة المیـــدان عنـــد العمـــل فـــي األقـــالیم الصـــحراویة، باإلضـــافة للـــدعم المـــادي بتـــوفیر 

  ) 1(.وسائل االنتقال المناسبة لطبیعة األرض، ومعدات االتصاالت المتقدمة

ن الـدول المتجـاورة وتنمیطـه فـي وتضمنت المبادرة العمل على إنشاء عنصر التنسیق األمني بی

عملیات ضبط الحدود والسیطرة علیها، وجرى تطبیقها بین المجموعـة المحـدودة مـن تلـك الـدول كتجربـة 

قابلة للتطویر والتوسع، حیث اشتملت على بناء آلیة وتنظیم الجمع بین المسئولین عـن األجهـزة المدنیـة 

  .ب التعاون وتبادل المعلومات فیما بینهاوالعسكریة المعنیة بالدول األربع لتشجیع أسالی

، واستطاعت أن تحقق بعض النجاحـات، فقـد تمكنـت مـن 2004في دیسمبر  PSIانتهت مبادرة   

برنـامج المـن اكبـر نجاحـات تجهیز وحدة لرد الفعـل السـریع لـدى كـل مـن الـدول األربعـة المشـاركة فیهـا، و 

 إلـىالجماعـة السـلفیة للـدعوة والقتـال، الـذي سـلم  فـيوهو شخصیة بارزة ، "باراالعبد الرزاق "القبض على 

  .كما سبقت اإلشارة )2(.2004الحكومة الجزائریة في عام 

كمــا اســتفادت القــوات األمریكیــة مــن البرنــامج، إذ أتیحــت لهــا الفرصــة للتــدرب علــى العمــل فــي 

حتملــة فــي نطــاق البیئــة الصــحراویة المختلفــة عمــا اعتــادت علیــه، وهــي التــي تمثــل مســرح العملیــات الم

فرضیات المواجهـة العالمیـة ضـد اإلرهـاب، باإلضـافة إلـى ثبـوت إمكانیـة االعتمـاد علـى القـوات المحلیـة 

بعــد رفــع كفاءتهــا لتعزیــز القــوات األمریكیــة فــي تلــك المواجهــة، إلــى جانــب دور تلــك المبــادرة الفعــال فــي 

ومــع ذلــك فقـــد  )3(.ركاء األفارقــة األربعـــةتــدعیم العالقــات العســكریة الثنائیـــة بــین الوالیــات المتحـــدة والشــ

                                                 
1  - Pan Sahel Initiative (PSI) site: http://www.globalsecurity.org/military/ops/pan-sahel.htm, 

Retrieved on 18/05/2011 
2  -  Pan Sahel Initiative (PSI) site: http://www.globalsecurity.org/military/ops/pan-sahel.htm, 

Retrieved on 18/05/2011 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Sahel_Initiative The Pan-Sahel Initiative Retrieved on 

20/05/2011 
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واجهت المبادرة بعضا من أوجه القصور، تمثلت في مشكلة التمویل غیر الكـافي، ومحدودیـة األغـراض 

  .واألهداف التي حددت لها، األمر الذي جرى تداركه مع المبادرة الجدیدة

   : TSCTIمبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء  :ثالثا

عن هذه المبادرة لمتابعة إنجازات مبادرة عموم الساحل وتعمیقها  2005جوان في وش أعلنت إدارة ب

انطالقا من فرضیة الخواء مساعدة حكومات المنطقة لتحسین السیطرة على أراضیها بهدف  وذلك

بناء ل وذلك بإتباع منهج شامل .صبح مالذا آمنا للجماعات اإلرهابیةالجغرافي في اإلقلیم حتى ال ی

  .اإلسالميالمنطقة في الصراع مع التطرف  دولت المحلیة وتیسیر التعاون بین حكومات القدرا

وامتد مجال المبادرة الجدیدة جغرافیا بضم دول أخرى من شمال أفریقیا وغربها والتعامل مع المنطقة  

نس وربما نیجیریا وتو و السنغال و النیجر و  والمغربو  وموریتانیاو  ومالیو  وتشادو الجزائر (: ككل متكامل

   )11انظر الخریطة رقم ( )1(.)معها تحسنت العالقات إذالیبیا في وقت الحق 

المساعدة على تعزیز القدرات اإلقلیمیة لمكافحة اإلرهاب، كما امتد نطاق أهداف المبادرة لیشمل 

في رة المباد، وتعزیز الحكم الدیمقراطي، وتساعد هوتعزیز التعاون بین قوات األمن في المنطقة وترسیخ

عن طریق توفیر التدریب  هم،حدود واستغالل الفرص المتاحة الكتشاف اإلرهابیین وردعالحمایة 

وتخطیط العملیات  هاالتركیز على المساعدة في تعزیز تقاسم المعلومات وتحسینو والمعدات األساسیة، 

لوماسیة الشعبیة ، باإلضافة لالهتمام بالجوانب التنمویة، وتوسیع أنشطة الدب)2(بین دول المنطقة

وحمالت التوعیة، وتحسین مستوى االستخبارات ورفع كفاءة القیادة والسیطرة، وتأمین االعتبارات 

إمكانات وحدات  ماللوجیستیة واإلمداد والتموین، بغرض تحقیق تأمین أفضل للمناطق الحدودیة بدع

ملیات التهریب وتجارة السالح الحدود ومعاونتها على إغالق حدودها وتأمینها، وتعزیزها في مواجهة ع

واإلرهاب، ورفع مهارات استخدام السالح وتوفیر سبل االتصاالت والمالحة والدوریات والرعایة 

  .الصحیة

كما امتد التطویر لیشمل فلسفة المبادرة ذاتها، فصار التركیز األساسـي فیهـا یقـوم علـى الجهـود 

ادأة وٕاجبـار العناصـر اإلرهابیـة علـى البقـاء فـي االستباقیة واإلجهاضیة، عن طریق امتالك عنصـر المبـ

ــــاعي، مــــن  ــــادل المعلومــــات  أجــــلوضــــع دف ــــة عنصــــر تب ــــالي زادت أهمی ــــة، وبالت ــــق مفهــــوم الوقای تحقی

                                                 
1 "Statement of General James L. Jones, USMC, Commander, United States European 

Command, Before the Senate Foreign Relations Committee, on 28 September 2005". 

Senate Foreign Relations Committee. 2005-09-28. 
2  - http://www.senate.gov/~foreign/testimony/2005/JonesTestimony050928.pdf. , Retrieved on 

20/05/2011 
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اإلســتخباراتیة، وعــدم الســماح بتصــاعد أیـــة بــوادر لعــدم االســتقرار فـــي المنطقــة، لتجنــب تكــرار حـــاالت 

  )1(.التدخل بما تحمله من تكلفة باهظة

 
ومكافحة اإلرھاب عبر  PSIتبین الدول التي شملتھا مبادرتي، عموم الساحل ): 12(ة رقمالخریط

 TSCTIالصحراء 

  
  http://img178.imageshack.us/img178/9337/gspcpsitsctiqp6.png:  المصدر

/2011Retrieved on 08/05  

  

   

                                                 
1  - Trans-Sahara Counter terrorism Initiative [TSCTI] site: 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/tscti.htm, Retrieved on 21/05/2011 
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وتشــارك القــوات األمریكیــة فــي المبــادرة بوحــدات تتبــع األســطول الســادس، الــذي تشــرف علیهــا 

ـــة  ـــادة األوروبی ـــادرة بإتاحـــة EUCOMالقی ، وبـــررت الوالیـــات المتحـــدة أســـباب مشـــاركة قواتهـــا فـــي المب

  . الفرصة لتدریب عناصر البحریة األمریكیة على العمل في أجواء المنطقة

لمبادرة بالعمل الجماعي متعددة األطراف والتنسیق بینها، فهي تتضمن أیضـا تصـمیم ورغم اهتمام ا

مجموعـــة مـــن البـــرامج التكمیلیـــة علـــى المســـتوى الثنـــائي، تراعـــي الظـــروف الســـائدة لـــدى كـــل دولـــة فـــي 

   )1(.المنطقة وتتناسب معها

، وتكــرر ســنویا 2005، التــي جـرت فــي یونیــو Flintlock 2005وقـد بــدأ تنفیــذ المبــادرة بمنـاورات 

ـــیم، وذلـــك  منـــذ ذلـــك الحـــین مـــن منظـــور فعالیتهـــا فـــي مجابهـــة الجماعـــات اإلرهابیـــة وخطرهـــا فـــي اإلقل

األمریكیة التي تولت تدریب نحو ثالثة آالف مـن عناصـر  SOFبمشاركة من قوات العملیات الخاصة 

ـــیم غـــرب أفریقیـــا علـــى التكتیكـــات العســـكریة الكفیلـــة  برفـــع مســـتوى األمـــن الوحـــدات العســـكریة لـــدول إقل

واالســــتقرار اإلقلیمــــي، مــــع التركیــــز علــــى المهــــارات التكتیكیــــة المیدانیــــة للوحــــدات الصــــغرى، وعملیــــات 

اإلســقاط بــالمظالت والمالحــة البریــة، واإلطــالع بمهــام دوریــات االســتطالع باإلضــافة للتمــرس بواجبــات 

ر ضباط العملیـات واألركـان بمراكـز القیـادة العملیات بنقطة القیادة، وبناء الكوادر القادرة على القیام بدو 

   )2(.على المستویات المختلفة بقصد تطویر مستوى التعاون العسكري اإلقلیمي

ملیـون دوالر للمبـادرة خـالل خمسـة أعـوام،  500وقد اعتمـد الكـونجرس األمریكـي میزانیـة قـدرها 

ي جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب، ملیـــون دوالر فـــي العـــام توجـــه إلـــى دعـــم إمكانـــات الـــدول المشـــتركة فـــ 100

دعــم األمــن فــي بعــض المنــاطق ذات الوجــود  أجــلوالتهدیــدات المحتملــة مــن تنظــیم القاعــدة، وكــذا مــن 

األمنـــي الضـــعیف، بمـــا فـــي ذلـــك القیـــام بالمنـــاورات العســـكریة المشـــتركة مـــع الحلفـــاء فـــي منطقـــة غـــرب 

   .أفریقیا

  ):أفریكوم (القیادة العسكریة األمیركیة إلفریقیا: رابعا

أمـــام لجنـــة التســـلح فـــي " روبـــرت غیـــتس"أعلـــن وزیـــر الـــدفاع األمریكـــي  2007فیفـــري  06فـــي   

اعتمـــد قـــرارا بإنشـــاء قیـــادة عســـكریة أمریكیـــة جدیـــدة للقـــارة " بـــوش"مجلـــس الشـــیوخ األمریكـــي أن الـــرئیس 

سـمیت باسـم اإلفریقیة بدال من الوضع الراهن الذي یقسم القارة إلى ثالثة قیادات عسـكریة، وهـذه القیـادة 

، وتــدار مؤقتــا مــن قاعــدة عســكریة )Africa Command(كاختصــار لعبــارة  AFRICOMأفریكــوم 

سـنوات مـن التفكیـر داخـل  10األلمانیة، وقد جاء هذا القرار تتویجا لمدة " تشتوتغار "أمریكیة في مدینة 

                                                 
1  - "New Counterterrorism Initiative to Focus on Saharan Africa". American Forces Press 

Service. 2005-05-16. http://www.defenselink.mil/news/May2005/20050516_1126.html. , 

Retrieved on 17/05/2011 
2  - "Trans-Sahara Counterterrorism Initiative [TSCTI"]. GlobalSecurity.org. 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/tscti.htm. Retrieved Retrieved on 12/05/2011 
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راف بــــأن الســـــالم وزارة الــــدفاع، الــــذي وصـــــل إلــــى االعتــــراف باألهمیـــــة اإلســــتراتیجیة إلفریقیــــا، واالعتـــــ

واالســتقرار فــي القــارة لــه آثــار لــیس فقــط علــى القــارة اإلفریقیــة ولكــن علــى المصــالح األمریكیــة والمجتمــع 

   )1(.الدولي ككل

فالمهمــة الرســـمیة لقیـــادة إفریقیـــا حســـب البیانـــات األمریكیـــة، وموقـــع القیـــادة علـــى االنترنـــت هـــي 

عسكري مع دولها، وتقدیم الدعم العسكري للبعثات غیـر اإلشراف على األمن في القارة، وٕادارة التعاون ال

   )2(.العسكریة، وتنفیذ العملیات العسكریة في حالة صدور أوامر بذلك

وقد فصل بوش في هذه األهداف فـي الخطـاب الـذي خصـه إلعـالن إنشـاء القیـادة الجدیـدة قبـل   

الوكـاالت الحكومیـة األمریكیـة  حیث ركز على الشراكة مع الدول اإلفریقیة، ومسـاعدة )3(،2008أكتوبر 

في تنفیذ سیاسات األمن، وٕادارة أنشـطة األمـن والتعـاون فـي المسـرح اإلفریقـي وزیـادة مهـارات اإلفـریقیین 

في محاربة اإلرهاب، وتقدیم المساعدات اإلنسانیة في حالة وقوع الكـوارث الطبیعیـة، مـع إدارة العملیـات 

انظـر الخریطـة (ز فـي نشـاطها علـى منطقـة السـاحل االفریقـي العسكریة فـي المسـرح اإلفریقـي مـع التركیـ

  . )12رقم 

   

                                                 
1  - "Islam in Northern Mali and the War on Terror" by David Gutelius. Journal for 

Contemporary African Studies, January 2007.  
2  -  About Africom.asp  www.Africom.mil/ , Retrieved on 17/05/2011 
3  - Ibid.  
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  المجال الجغرافي الرئیسي المقترح لنشاط أفریكوم: تبین) 13(مالخریطة رق

  
Ti-n-Zaouatine* )بلدیــــة تابعــــة لوالیــــة تمنراســــت تقــــع فــــي أقصــــى الحــــدود الجزائریــــة ) تـــین زواتــــین

  .المالیة

  :المصدر

 01110/05/2Retrieved on 1www.stratfor.com/node/22507/archive  
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أفریـل  23مسـؤول الشـؤون السیاسـیة فـي وزارة الـدفاع بتـاریخ " ریـان هنـري"وفي ذات السیاق ذاته صـرح 

ریقیـــة بــــل دورا داعمــــا لجهــــود هــــو أن ال تمـــارس دورا قیادیــــا فــــي القــــارة اإلف" أفریكــــوم"أن هـــدف  2007

  ".الزعامات اإلفریقیة

ســعى مســؤولون عســكریون أمریكیــون فــي  2007أفریــل  21إلــى  15وخــالل الفتــرة الممتــدة مــن   

إثیوبیـــا وغانـــا وكینیـــا ونیجیریـــا والســـنغال وجنـــوب إفریقیـــا، بغـــرض : جـــوالت فـــي ســـت دول إفریقیـــة هـــي

  . یدةتصحیح المفاهیم الخاطئة حسبهم عن القیادة الجد

ــــى الجزائــــر استضــــافة مقــــر القیــــادة    فــــي أقصــــى " أفریكــــوم"كمــــا عرضــــت فــــي هــــذا الســــیاق عل

، إال أن الجزائــر رفضــت هــذا المقتــرح بشــدة بــدعوى عــدم قبــول الوجــود )أنظــر الخریطــة أعــاله(صــحرائها

العســكري ألي كــان علــى أراضــیها، وهــو نفــس الموقــف الــذي اتخــذ مــن طــرف النظــام المــالي، وقــد عبــر 

  )1(.صراحة الرئیس المالي أثناء زیارته الجزائرعنه 

فـي حـین عرضـت المملكـة المغربیـة علـى الوالیـات المتحـدة احتضـان مقـر القیـادة، حسـب معهــد   

   )2(.الدراسات واألبحاث التابع للكونغرس األمریكي، لكن البنتاغون لم یتخذ أي قرار بعد في الموضوع

احتمــال إلغــاء المشــروع نهائیــا خاصــة مــع مجــيء إدارة عــن  2009وقــد أعلــن فــي النصــف األول لســنة 

 . أوباما التي لدیها تصور مغایر إلدارة بوش حول كیفیة إدارة الحرب على اإلرهاب

مـا هـي األغـراض الحقیقیـة مـن وراء إنشـاء القیـادة اإلفریقیـة : لكن السؤال الـذي یطـرح نفسـه هـو  

  .المستقلة هذه؟

ناسـبة لمســعى مسـاعدة تنمیــة السـاحل االفریقــي؟ هـل یتعــین هـل الجــیش األمریكـي هــو األداة الم  

على الجنـود األمـریكیین تنسـیق حفـر اآلبـار، وتلقـیح الحیوانـات، ومشـاریع التنمیـة األخـرى؟ هـل سـیؤدي 

الوجود العسكري األمریكي إلى مكافحة اإلرهاب ودعم االستقرار في المنطقة أم أنـه سـیتحول إلـى نقطـة 

  ) 3(هضة أمریكا ؟جذب جدیدة لإلرهاب ومنا

إن معظــم المحللــین یمیلــون إلــى القــول أن تلــك المبــررات هــي لالســتهالك المحلــي، وأن الهــدف   

الحقیقـــي یخضـــع للكثیـــر مـــن المصـــالح المتبادلـــة بـــین القـــادة األفارقـــة المـــوالین للبیـــت األبـــیض والقیـــادة 

  .األمریكیة

                                                 
1  - Ibid 

ت، موقع وزارة الخارجیة الجزائریة على االنترن 2

http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=07/09/12/4990917, Retrieved on 

23/05/2011 

www.swissinfo.CH/ara/ swissinfo.html , Retrieved on 08/03/2011  
3 المركز الدولي لدراسات أمریكا والغرب  أفریكوم، مهمة غیر مفهومة،: دیفید اعناتیوس - 

www.icaws.org/site/modules.PHP? Neme = news 2 File = article §§§ =11521, Retrieved on 

12/05/2011 
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ضـوع تـم اسـتنتاج ثـالث مهـام كبـرى وفي هذا اإلطار وبعد قراءة الكثیر من الدراسات حول المو   

  ".تنافسیة –مهام اقتصادیة "، "طاقویة –مهام نفطیة "، "مهام أمنیة: "لهذه القیادة وهي

بـــدأ االهتمـــام األمنـــي واالســـتراتیجي األمریكـــي بـــالجزائر ": نظریـــة األمـــن " المهـــام األمنیـــة : أ  

، "الجماعــة اإلســالمیة المســلحة"ســبتمبر، عنــدما تــم وضــع  11وبمنطقــة الســاحل االفریقــي مــع أحــداث 

" ثــم صــنفت بعــد تحولهــا إلــى . ضــمن قائمــة الجماعــات اإلرهابیــة" الجماعــة الســلفیة للــدعوة والقتــال "و

، خصوصــا فــي منطقــة )1(كــأول مصــدر تهدیــد للمنطقــة اإلفریقیــة" القاعــدة فــي بــالد المغــرب اإلســالمي

وبالتــالي تــأتي هـــذه . ي والنیجــر ولیبیـــا وتشــادالســاحل الصــحراوي الممتــدة بــین الجزائـــر وموریتانیــا ومــال

القیـادة فـي إطــار احتـواء أي تصــاعد أو وجـود للقــوى المعادیـة الوالیـات المتحــدة سـواء مــن جانـب بعــض 

  .الدول اإلفریقیة أو المنظمات اإلرهابیة بالمقاس األمریكي

في مجـال مـا  وعلى هذا تفرض المخاطر المتصورة في منطقة الساحل االفریقي ضرورة الوجود  

ـــدول الفاشـــلة " یســـمى  ـــة " ، أو "بال حیـــث تضـــعف ســـلطة الدولـــة والتـــي لجـــأت إلیهـــا " المنـــاطق الرمادی

فالتهدیـــدات هنـــا ال تـــرتبط بـــدول إذ ال توجـــد فـــي منطقـــة . العناصـــر اإلرهابیـــة فـــي بدایـــة األلفیـــة الحالیـــة

بعد خروج لیبیـا مـن " لإلرهاب  داعمة" أو " دول مارقة " الساحل االفریقي حسب التصنیفات األمریكیة 

  .تلك القوائم

وفـي إطــار خدمــة اإلســتراتیجیة األمنیــة األمریكیــة فـي المنطقــة قامــت جریــدة نیویــورك تــایمز فــي   

 )2(".القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" بتوفیر منبر إعالمي ألمیر  2008جوان  01یوم 

لمنطقــة إلــى أقصــى حــد ممكــن حیــث، وفــي ومــن خــالل هــذا المنبــر تــم تضــخیم الخطــر اإلرهــابي فــي ا

بـدأ " القاعـدة"تحلیالت الجریدة صورت المنطقة على أنها مركز لتـدریب الجماعـات اإلرهابیـة وأن تنظـیم 

یســـتجمع قـــواه وأنـــه وجـــد الســـاحل االفریقـــي كمـــالذ آمـــن بـــدیل بعـــد طـــرده مـــن أفغانســـتان وهزیمتـــه فـــي 

   )3(.العراق

األمنــــي بمنطقــــة الســــاحل اإلفریقــــي ومواجهــــة خطــــر  ولمواجهــــة مــــا تســــمیه واشــــنطن بالتــــدهور

ســكرتیر " جــون نیقروبــونتي " المتمــردین التــوارڤ والجماعــات اإلرهابیــة المنتمیــة لتنظــیم القاعــدة أشــار 

إلى أن بـالده ترغـب فـي إقامـة عالقـات مـع  2007الدولة األمریكي خالل زیارته إلى مالي نهایة نوفمبر

الجزائــر ومــالي تتعلـــق بالمجــال األمنــي ومكافحـــة الجریمــة واإلرهـــاب دول إفریقیــا الغربیــة وبالخصـــوص 

تنـزا " اللذین تعرفهمـا الحـدود بـین البلـدین خاصـة مـع عـودة التـوارڤ إلـى النشـاط المسـلح مـؤخرا بمنطقـة 

الحدودیـــة بـــین البلـــدین ووجـــود تنظـــیم القاعـــدة بالمنطقـــة حســـب مـــا تشـــیر إلیـــه التقـــاریر األمنیـــة " واتـــین 

                                                 
 .، مرجع سبق ذكرهثالث قراءات في العالقات األمریكیة الجزائریة: مصطفى صایج - 1

2  - El WATAN. 03/06/2013  
3  - Le Quotidien.02/06/2003 
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وقــال المســؤول األمریكــي أن بــالده تعــول كثیــرا علــى الزیــارة التــي ســیقوم بهــا الــرئیس المــالي األمریكیــة، 

إحـداث تقـارب بـین البلـدین فـي مجـال حمایـة حـدودهما التـي  أجـلإلى الجزائر من " أمادو توماني توري"

 تعرف تحرك جماعات مسـلحة، وهـو المجـال الـذي تبـدي واشـنطن نیـة فـي التعـاون مـع كـل مـن الجزائـر

ومـالي بشـأنه، و قـد حـاول فـي تصـریحه إبعـاد فكـرة أطمـاع اإلدارة األمریكیـة فـي إقامـة قاعـدة عســكریة، 

حیث أوضح انه لیس هناك أیة رغبـة لـبالده فـي إقامـة قاعـدة عسـكریة أو وجـود عسـكري أمریكـي تحـت 

تمـارین أي شكل من األشكال، موضحا أن الوجود األمریكي بشمال مالي محصـور فـي التكـوین وٕاجـراء 

 .في مجال مكافحة الجماعات المسلحة

ال ینكــر المســؤولون األمریكیــون أن احــد أســباب إنشــاء  ):نظریــة الــنفط" (طاقویــة -نفطیــة" مهــام : ب

 ،قیــادة عســـكریة خاصـــة بإفریقیـــا هــو تـــأمین التنقیـــب عـــن الـــنفط والمعــادن فـــي القـــارة اإلفریقیـــة واســـتقراره

وهـذا لتجنـب الصـدمات النفطیـة . ستهلك النفطـي األول فـي العـالمخاصة وأن الوالیات المتحدة تعتبر الم

الرئیس المدیر العام  Gene Van Dyke" جین فان دیك"المستقبلیة في الشرق األوسط، وهذا ما جعل 

سـیكون فـي : "علـى انـه 2000یؤكـد سـنة " Vanco Energy" "فـانكو اینرجـي"للشـركة األمریكیـة للـنفط 

ــیج الغینــي أكثــر مــن اإلنتــاج النفطــي الیــومي فــي المســتقبل القریــب اإلنتــاج ا ــنفط فــي الخل لیــومي مــن ال

وكـــــذلك " Offshore"، خصوصـــــا مـــــع االكتشـــــافات الضـــــخمة فـــــي إطـــــار "المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة

الالســتقرار الــذي تعرفــه منطقــة الخلــیج العربــي وتنــامي التیــارات الجهادیــة الســلفیة المناهضــة للمصــالح 

  )1(.األمریكیة

در تقریــر لوكالــة الطاقــة األمریكیــة بإشــراف مباشــر مــن نائــب الــرئیس دیــك تشــیني حــدد وقــد صــ  

األولویــات واألهــداف واإلســتراتیجیة فیمــا یخــص مجــال أمــن الطاقــة القــومي، وأقــر بـــأن الوالیــات المتحــدة 

قطاع ٪ بینما سترتفع في 33ستعرف في العشرین سنة المقبلة ارتفاعا كبیرا في استهالك البترول بنسبة 

كمــا أقــر التقریــر بــأن واشــنطن ســتظل طــویال علــى قائمــة الــدول المســتوردة للبتــرول  ،٪50الغــاز بنســبة 

عالمیــا، لــذلك یحــدد التقریــر سیاســة جدیــدة لتفــادي آثــار التبعیــة للخــارج وخاصــة الشــرق األوســط، بحیــث 

ى عـاتق اإلدارة ینصح بعدم تقلیص االستهالك مادامت معدالت النمو االقتصادي تفرضه بل یطـرح علـ

األمریكیـة مهمــة البحــث عــن مصـادر الحصــول علــى البتــرول مــن منـاطق جغرافیــة مختلفــة وعلــى رأســها 

   )2(.إفریقیا

٪ مـن مجمـوع االحتیـاط واإلنتـاج العـالمي علـى 11.4٪ و 9.4فامتالك إفریقیا لمخزون یقدر بــ   

( هـة ودول خلـیج غینیـا جنـوب القـارة التوالي، یدفع إلى أن تصبح الجزائر ولیبیا والسـودان وتشـاد مـن ج

                                                 
  .، مرجع سبق ذكرهثالث قراءات في العالقات األمریكیة الجزائریة: صایج مصطفى - 1

energy/ national-energy-policy.PDFwww.whitehouse.gov/, Retrieved on 14/05/2011 
، مجلة خالد العسكریة، موقع           یقیاالقیادة العسكریة األمریكیة وعسكرة إفر محمد عزت علي،  - 2

www.kkmag.gov.sa, Retrieved on 15/05/2011 



 

393 
 

  الرابعالفصل  رهانات املشاريع اإلقليمية والدولية لبناء السلم يف منطقة الساحل
 

ــــ ) نیجیریـــا، انغـــوال، الكونغـــو برازافیـــل، غینیـــا االســـتوائیة، وجـــزر ســـاوتومي وبرانســـیب  ، )أ.م.و(قبلـــة لل

٪ مــن الــنفط الــذي تســتورده الوالیــات المتحــدة، فــي ظــل توقعــات بــان تصــل تلــك 10فإفریقیــا اآلن تــوفر 

الوجـــود العســـكري فــــي المنطقـــة لتـــأمین الـــنفط مــــن وهـــذا مــــا یســـتدعي  ،2015٪ عـــام 25النســـبة إلـــى 

التهدیدات المتزایدة التي یتعرض لها ألسباب داخلیة وخارجیة، فإنتاج النفط في دول غرب إفریقیا یتـأثر 

 )1(سلبا وٕایجابا باالضطرابات والصراعات الداخلیة في تلك الدول ویبدو ذلـك واضـحا فـي نیجیریـا وتشـاد

د العالقـــات االقتصـــادیة والتجاریـــة بـــین واشـــنطن والجزائـــر، حیـــث تحتـــل وفـــي هـــذا اإلطـــار العـــام تتوطـــ

٪ من قیمة الصادرات الجزائریة للوالیات المتحدة، 95المحروقات صدارة المبادالت التجاریة حیث تمثل 

وتحولـــت واشـــنطن إلـــى أول شـــریك تجـــاري للجزائـــر بعـــدما كانـــت فرنســـا تعتبـــر الشـــریك التجـــاري األول 

  )2(.للجزائر

باإلضــافة إلــى مجابهــة اإلرهــاب والوصــول إلــى  ":نظریــة المنافســة"المهــام االقتصــادیة التنافســیة : ج

منابع الطاقـة وتأمینهـا كسـبب لضـرورة وجـود القیـادة العسـكریة األمریكیـة الجدیـدة یـأتي تحـدي المنافسـة، 

حالیــا بحملــة  فواشــنطن أصــبحت قلقــة مــن تزایــد التحركــات الصــینیة والروســیة فــي القــارة، فالصــین تقــوم

حقیقیــة لتــدعیم عالقاتهــا السیاســیة واالقتصــادیة بإفریقیــا بعــدما أصــبحت ثــاني اكبــر مســتورد للطاقــة فــي 

وذلك في ظل النمو السریع لالقتصاد الصیني وتستثمر الصین مبالغ طائلة في كافة ) أ.م.و(العالم بعد 

فقـــد قـــام الـــرئیس الروســـي الســـابق  مجـــاالت استكشـــاف الـــنفط مـــن إفریقیـــا واســـتخراجه، وبالنســـبة لروســـیا

  .2006بزیارات لعدة دول إفریقیة منها الجزائر سنة " بوتن"

زیــادة علــى أن النظــام اللیبــي الزال یمثــل مصــدرا للقلــق بالنســبة للسیاســة األمریكیــة مــن خــالل   

یقــي، محــاوالت لیبیــا المتكــررة فــي الســنوات األخیــرة الحصــول علــى نفــوذ متزایــد فــي منطقــة الســاحل االفر 

  .وطموح القذافي بلعب دور قیادي یزعج واشنطن

هــــذا باإلضــــافة إلــــى المنافســــة الشرســــة بــــین الوالیــــات المتحــــدة وفرنســــا فــــي المنطقــــة، فالنشــــاط 

الدبلوماسي والعسكري األمریكي في المنطقة جعل النخبة السیاسیة واألمنیة الفرنسیة تشعر بالقلق وترفع 

للصـــحراء الكبـــرى بوابـــة إفریقیـــا جنـــوب الصـــحراء، وتعتبـــر هــــذا  التحـــدي لمواجهـــة االختـــراق األمریكـــي

االختــراق األمریكــي بمثابــة تهدیــد أمنــي واســتراتیجي لمنطقــة تعــد ضــمن المنــاطق التقلیدیــة التــي كانــت 

خاضــعة للنفــوذ الفرنســي، والمنافســة وصــلت إلــى ذروتهــا مــع الصــدام الدبلوماســي الــذي خلــف تصــریح 

بحماة القـارة "صف الموقف الفرنسي المعارض للسیاسة الكونیة األمریكیة وزیر الدفاع األمریكي الذي و 

   )3.("العجوز

                                                 
 .المرجع نفسه - 1
 .، مرجع سبق ذكرهثالث قراءات في العالقات األمریكیة الجزائریة: مصطفى صایج - 2
: العدد - الحوار المتمدن ، ریبةاألمة العربیة تعیید اكتشاف التوارڤ والجزائر مرشحة لدفع الض: أبو بكر األنصاري - 3

1769 -19/12/2006  



 

394 
 

  الرابعالفصل  رهانات املشاريع اإلقليمية والدولية لبناء السلم يف منطقة الساحل
 

: فــي إحــدى مقاالتهــا بعنــوان" لومونــد دیبلوماتیــك"والموقــف الفرنســي األمنــي عبــرت عنــه مجلــة    

 الـذي شـككت فیـه فـي النوایـا األمنیـة األمریكیـة فـي منطقـة شـمال" عبد الرزاق البارا، بن الدن الصـحراء"

إفریقیــا والســاحل اإلفریقــي التــي تریــد النفــوذ والســیطرة علیهــا ببنــاء قاعــدة عســكریة تضــمن لهــا الحمایــة 

ــم اإلمبراطــوري  الكاملــة الســتغالل شــركاتها النفطیــة للبتــرول اإلفریقــي وهــو مــا ســوف یقضــي علــى الحل

  .الفرنسي

ــوارڤأمــا علــى مســتوى    البدایــة عــن  فــإن واشــنطن بحثــت فــي الموقــف األمریكــي مــن أزمــة الت

خــریج " مــانو دیــاك"حلیــف تــوار�ي تتعامــل معــه مــن القیــادات ذات الــوزن الثقیــل، لتجــد الــزعیم النیجــري 

الجامعة األمریكیة الذي كان أحد أقوى حلفائها في المنطقة، ورسم معها سیاسة إضعاف النفوذ الفرنسي 

یكــن یجیــد العربیــة، وقــد اســتطاعت والجزائــري هنــاك، وكــان ابعــد القیــادات التوار�یــة عــن العــرب، إذ لــم 

أن یحــرم مــالي " مــانو دیــاك"واشــنطن أن تجــد لهــا مــوطئ قــدم عــن طریقــه فــي الســاحل االفریقــي، وكــاد 

والنیجر نهائیا من المساعدات األمریكیة ومن قروض صندوق النقد الـدولي بفعـل عالقاتـه مـع منظمـات 

فـي حـادث طـائرة یعتقـد أن فرنسـا أو النیجـر  1995اللوبي اإلسرائیلي والمنظمـات الحقوقیـة لیغتـال سـنة 

  .وراءه

 المناضـل - أزواد لتحریـر الـوطني المـؤتمررئـیس  ووجـدت حلیفـا آخـر وهـ" مـانو دیـاك"وبوفاة   

إن حركتنـا هـي الحركـة السیاسـیة الوحیـدة فـي : "الـذي صـرح بقولـه األنصاري ابوبكر التوار�ي االمازیغي

ـــة الحلیفـــة ألمریكـــا و  ـــه "إســـرائیل، ولهـــا برنـــامج اســـتقاللي واضـــح المعـــالم اتســـاندهالســـاحة االزوادی و قول

  "سنكون العمود الفقري للسیاسة األمریكیة في القارة اإلفریقیة"

إن واشنطن أرادت بأن یكون التوارڤ حلفاء لها في شمال مـالي مثـل حلفهـا مـع األكـراد، إال أن   

بهـا إلـى التحـالف مـع النظـام المـالي الـذي تسارع األحداث وعدم إیجادهـا لحلیـف قـوي مـن التـوارڤ أدى 

  .على أرضه" أفریكوم"فتح لها األبواب على مصراعیه لدخول منطقة على الرغم من رفضه وجود 
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  :في منطقة الساحل االفریقي يالمشروع اإلسرائیل :المطلب الثالث

ة، وبالتـالي القیـام یعود اهتمام إسرائیل بمسألة التوارڤ العتقادهم بوجود توارڤ یهود في المنطق   

یهود إثیوبیا، وقـد أثبتـت األبحـاث التـي أجریـت " الفالشة"بترحیلهم نحو إسرائیل على غرار ما حدث مع 

، ولكـن هـذه القبیلـة أسـلمت "لوٕاسـحاق"في المنطقة أن هناك قبیلة توار�یة ذات أصـول یهودیـة هـي قبیلـة 

نتمـاء الیهـودي لـدى هـذه القبائـل، لكـن مسـاعیها منذ أجیال عدیدة، والزالت إسـرائیل تحـاول إثـارة نعـرة اال

  )1(لم تكلل بالنجاح لحد اآلن على األقل

 رأبو بكر األنصاري، زعیم المؤتم"وقد استطاعت أن تستمیل أحد زعماء التوارڤ المالیین وهو    

یشـــمل التـــوارڤ االمـــازیغ  هـــالل ســـاميالـــوطني لتحریـــر أزواد، الـــذي روج للتحـــالف مـــع إســـرائیل وقیـــام 

واألكــــراد والیهــــود، یطــــوق منطقــــة الشــــرق األوســــط وشــــمال إفریقیــــا بســــیاج لحمایــــة المصــــالح األمریكیــــة 

إحیـــاء قومیـــة بنـــي إســـرائیل نمـــوذج یمكـــن تطبیقـــه مـــع القومیـــة التوار�یـــة : "واإلســـرائیلیة، حیـــث یـــرى أن

یخي الـــزعیم التـــار ) أبـــو بكـــر األنصـــاري(خصوصـــا وأن الـــرأي العـــام اإلســـرائیلي یســـتذكر فـــي شخصـــي 

إلسرائیل تیودور هرتزل، الذي فاوض القوى الكبرى على قیام دولة إسرائیل واستصدر من بریطانیا عهد 

حلـف اسـتراتیجي، فإسـرائیل "، فعالقة حركته بإسرائیل یرى أنهـا ... "بلفور، وهو ما سیتكرر مع التوارڤ

وســوف نــوفر لهــا قواعــد  شــریكا مــع االمــازیغ فــي تحریــر األراضــي التوار�یــة المحتلــة، -حســبه–ســتكون 

نسبة مئویة من ثروتنا النفطیة، تغنیهم عن المساعدات  (OIPAC)خلفیة كما سنمنح إسرائیل ومنظمة 

، "األمریكیة، وتقوي شوكتهم، حتى تعلم إسرائیل أن دعم التوارڤ وصداقتهم اكبر مكسب لها في التاریخ

تـوارڤ تقـوم بتحقیقهـا ونحـن مسـتعدون أن فإسرائیل كأي دولة تبحث عن مصـالحها، فـإذا وجـدتها فـي ال"

نحقق إلسرائیل ما ترید، مقابل استقاللنا عن مالي واحتواء األنظمة العربیة التي تؤیـد مـالي، ونحـن أول 

عالقتنــا بإســرائیل ســتكون مثــل عالقــة حــزب اهللا بــإیران :"یضــیف" حركــة تحریــر تعیــد االعتبــار إلســرائیل

ـــف شـــمال األطلســـي، والحلـــف األطلســـي بســـبب تعـــاطف الفارســـیة، وهـــذا جعلنـــا األقـــرب لواشـــنط ن وحل

بنـاء دولـة للتـوارڤ "وبالتـالي فحركتـه تهـدف إلـى  ،"إسرائیل معنا مستعد لخـوض الحـرب معنـا ضـد مـالي

موالیــة للغــرب وصــدیقة إلســرائیل وتحقــق ألمریكــا نصــرا فــي القــارة اإلفریقیــة، فیكــون إلســرائیل، صــدیق 

تبنـــى واشـــنطن قواعـــدها العســـكریة فـــي دولـــة التـــوارڤ دون الحاجـــة مســـلم لهـــا الفضـــل فـــي بنـــاء دولتـــه و 

   )2("الفتعال معركة وهمیة لمحاربة اإلرهاب

ثــم یعـــرض األنصــاري علـــى الوالیــات المتحـــدة األمریكیــة الفوائـــد التــي تجنیهـــا مــن دعـــم حركتـــه 

ك تعاطف بین إن مشروع الهالل السامي یضمن ألمریكا ثقة حركات التحرر، ألنه هنا"إلسرائیل فیقول 

یجــرون كــل  دحركــات التحــرر فــي العــالم، فتعــاطف األكــراد مــع التــوارڤ ســوف یجعــل التــوارڤ واألكــرا

                                                 
 -الحوار المتمدن ، السیاسة األمریكیة في القارة األفریقیة على ضوء نجاحات الهالل السامي: أبو بكر األنصاري - 1

  12/  7/  2007 - 1974: العدد
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حركات التمرد والتحرر في إفریقیا للدوران في فلـك أمیركـا واالعتـراف بحـق إسـرائیل فـي الوجـود، وتكـون 

تقلیدا للمـؤتمر الـوطني لتحریـر  حركات التحرر في القارة اإلفریقیة كلها معترفة بحق إسرائیل في الوجود

أزواد، وبالتالي تربح أمیركا وٕاسرائیل السوق األفریقیة من كل جوانبها حكومات وحركـات تحـرر، وتثبـت 

واشنطن أنها بجدارة من یعرف من أین تؤكل كتف السیاسـة اإلفریقیـة وتصـبح واشـنطن المـتحكم الوحیـد 

ـــة دون الحاجـــة للجـــوء ألســـ ـــة اإلفریقی ـــل مكافحـــة بـــأوراق اللعب ـــدهر علیهـــا وشـــرب مث الیب قدیمـــة أكـــل ال

  )1("اإلرهاب

 اأمــا عــن األهــداف التــي یســعى األنصــاري لتحقیقهــا مــن تقربــه وتحالفــه مــع إســرائیل فیعبــر عنهــ

قناعة مالي بأن أمریكا وٕاسرائیل مع التوارڤ كافیة لمـنح التـوارڤ حـق تقریـر المصـیر فالفیـل : "بقوله أن

ضــر بمصــالحه فإنــه ســوف یدوســه فــإن الفــأر یحقــق للفیــل مــا یریــد، هــذه هــي إذا حــذر الفــأر بأنــه إذا أ

فـي ذلـك لومـة  ىأننا نكسب قلوب الشعوب وعقولها ونصنع السالم وال نخش. فلسفتنا في الهالل السامي

قررنـــا التحــــالف مـــع اللــــوبي الیهـــودي لرفــــع الظلـــم عنــــا " ویواصــــل شـــرحه ألهدافــــه هـــذه بقولــــه  )2("الئـــم

ع الســالم، ولــیس فــي ذلــك خیانــة ألي أمــة، فــزمن تهیــیج مشــاعر الجمــاهیر بعــداء والمســاهمة فــي صــن

مصر لم تجن من عنتریات عبد الناصـر سـوى النكسـة والسـادات الـذي انتصـر أول مـن . إسرائیل انتهى

طبــع ونحـــن لـــن نكـــون أخلـــص للقضـــیة مــن أصـــحابها المطبعـــین، ومـــن دول الطـــوق ومـــن دول الخلـــیج 

  )3("حقیق السالم والتسویة المستعدة لدفع المال لت

قرارنا نهائي، التحالف مع اللوبي الیهودي ضمن مشروع الهالل السامي : "لیصل إلى نتیجة أن

لبناء دولة للتـوارڤ، والمشـاركة فـي صـنع السـالم، وأن علـى أمیركـا أن تسـاهم فـي إعـادة تأهیـل الشـباب 

شعب التوار�ي من الحفر التي حفرها رئیس التوار�ي وتدریسه في جامعاتها، ووقف جرائم مالي وٕاخراج ال

مــالي والتعــاون مــع الــدول المغاربیــة علــى بنــاء دولــة للتــوارڤ وفــق مشــروع الهــالل الســامي، حتــى نحقــق 

  )4("اندماج سلس لمنطقة المغرب الكبیر في العولمة وتنمیة ثقافة التسامح واالعتدال في المنطقة

یســتطیع إفشــال بــرامج رئــیس مــالي إال بمســاعدة  ال" -حســبه –فــالمؤتمر الــوطني لتحریــر أزواد 

ممن هو أقوى مـن مصـر والجزائـر، مثـل اللـوبي اإلسـرائیلي، ولتـرجیح كفـة أي مـن الطـرفین یجـب حسـم 

ومـع إعـالن مشـروع . ةالموضوع عبر فرنسـا المسـتعمر السـابق وصـاحبة النفـوذ فـي المنـاطق الفرانكفونیـ

                                                 
 المرجع نفسه          - 1
 المرجع نفسه - 2
: العدد - الحوار المتمدن ، قضیة التوارڤ بین تفوق الهالل السامي وفشل الحرب على اإلرهاب: أبو بكر األنصاري - 3

1967 - 2007  /7  /5  
 1916: العدد -الحوار المتمدن ،أمریكي–فرانكو  - مشروع الهالل السامي تعزیز للحلف االنجلو: أبو بكر األنصاري - 4

- 2007  /5  /15  
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لوبي اإلسرائیلي مرشح یرجح كفة استقالل التوارڤ ویلغي الهالل السامي كان من الضروري أن یدعم ال

  )1("مكافحة اإلرهاب المستعملة ضدهم

أما عن النتائج التي حققها تقرب األنصـاري مـع اللـوبي الصـهیوني وٕاسـرائیل فهـي حسـبه تتمثـل    

یة أنــه منــذ إعــالن مشــروع الهــالل الســامي نقلــت منظمــة اللــوبي الیهــودي الملــف التــوار�ي والقضــ: "فــي

التوار�یة إلى كل من وزارة الخارجیة والدفاع األمریكیتین، وقامت وزارة الخارجیة بوضع نسخ مـن الملـف 

فــي األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي فیمــا وضــعت وزارة الــدفاع نســخا منــه فــي حلــف شــمال األطلســي 

ســـكریا إن فشـــلت إمـــا دبلوماســـیا عبـــر عملیـــة ســـالم وصـــفقات سیاســـیة أو ع: لمـــنح التـــوارڤ االســـتقالل

  ) 2(."الدبلوماسیة

القــارة اإلفریقیــة باتــت مقتنعــة بصــواب مشــروع الهــالل الســامي، وأن السیاســة تحكمهــا "كمــا أن 

المصالح ولیس العواطف والعنتریات، فإن مصلحة مالي والنیجر هي في قبول صفقة اسـتقالل التـوارڤ 

والنیجـر تقـدیرا لتخلیهمـا الطـوعي عـن بـالد  شمال مالي والنیجر مقابل مساعدات اقتصادیة دائمة لمـالي

  )3(."التوارڤ المحتلة

وتهـــدف إســـرائیل مـــن وراء اهتمامهـــا بقضـــیة التـــوارڤ إلـــى زعزعـــة المنطقـــة وٕاثـــارة القالقـــل فیهـــا 

  . خاصة بالنسبة للجزائر، وهذا انتقاما منها لمواقفها الثابتة والمدعمة للقضیة الفلسطینیة

 

  لبناء السلم يف مايل، املتكاملة املتعددة األبعاد  املتحدة بعثة األمم :املبحث الثالث

   :عن تشكیل البعثة لمحة عامة: المطلب األول

أنشئت بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي بموجب قرار 

لدعم العملیات السیاسیة وتنفیذ عدد من المهام  )4(2013 أفریل 25 المؤرخ 2100 رقم األمنمجلس 

 .، وفقا لمقاربة بناء السلم اللیبرالي المتبنى من قبل األمم المتحدة والهیاكل التابعة لهاباألمذات الصلة 

تحقیق االستقرار في  أجلنتقالیة في مالي من طلب إلى البعثة أن تدعم السلطات االحیث 

البلد وتنفیذ خارطة الطریق االنتقالیة، مع إیالء عنایة خاصة لمراكز السكان الرئیسیة، وخطوط 

توفیر المساعدة اإلنسانیة  أجلاالتصال، وحمایة المدنیین، ورصد حقوق اإلنسان، وتهیئة الظروف من 

                                                 
لحوار ا، قضیة أزواد بین تبني المحافظین الجدد لمشروع الهالل السامي وقناعة إفریقیا بصوابه : أبو بكر األنصاري - 1

  23/07/2007 – 1985: العدد -المتمدن 
 .المرجع نفسه - 2
 المرجع نفسه - 3

  2013أفریل  25، المعقودة في 6952الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته ) 2013( 2100بناء على القرار  - 4
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ویقع مقر البعثة في  .التحضیر النتخابات حرة وشاملة وسلمیةوعودة المشردین، وبسط سلطة الدولة، و 

 . باماكو ومدتها غیر محددة

تشمل استخدام جمیع الوسائل  مهمة، في ظل القانون الدوليتؤدي البعثة مهامها في إطار قواعد و 

ضین الضروریة لمواجهة التهدیدات التي تعترضها في تنفیذ والیتها التي تشمل حمایة المدنیین المعر 

لخطر العنف الجسدي الوشیك وحمایة أفراد األمم المتحدة من التهدیدات المتبقیة، في حدود قدراتها 

یشمل ذلك قیام البعثة بعملیات بمفردها أو بالتعاون مع قوات الدفاع واألمن و . ومناطق انتشارها

عثة في حال تعرضها لتهدید في مالي بالتدخل لدعم الب المنتشرةوقد ُأذن كذلك للقوات الفرنسیة . المالیة

 .وشیك وشدید، وذلك بناء على طلب األمین العام

ر دمج مكتب األمم المتحدة في مالي ضمن البعثةقد و   2013/ 2100، بعد اتخاذ القرار )1(تقرَّ

البعثة السلطة من بعثة الدعم الدولیة في مالي بقیادة أفریقیة،  استلمت، 2013 جویلیة 1وفي . مباشرة

من األفراد العسكریین، بما في ذلك الكتائب  11200حد األقصى لقوام البعثة المتكاملة ویبلغ ال

من أفراد  1440االحتیاطیة القادرة على االنتشار السریع في البلد، حسبما وعندما تقتضي الحاجة، و

 ).شامال وحدات الشرطة المشكلة وفرادى ضباط الشرطة(الشرطة 

غلبیة العناصر العسكریة والشرطیة والعناصر المدنیة الفنیة والداعمة منطقة النشاط الرئیسي أل وترتكز

هي الشمال، مع إنشاء قاعدة للوجستیات في غاو أو سیفاري، بینما هناك وجود خفیف في باماكو، 

 )2(.یضم مدنیین وعناصر عسكریة وشرطیة

   

                                                 
 2012دیسمبر  20المؤرخ  ،2085/2012لقرار مجلس األمن  الذي أنشئ في وقت سابق وفقاو -  1
بوركینا _ البوسنة والهرسك - بنین -بلجیكا -بنغالدیش : هي 2018الدول المساهمة حالیا في البعثة إلى غایة نهایة مارس  - 2

 -مصر - جمهوریة الدومنیكان -الدنمارك -ة التشیكجمهوری -ساحل العاج- الصین-تشاد –) في المستقبل(كندا -فاسو

- إیطالیا-غینیا بیساو -غینیا- غانا -2016مهام االستخبارات من جویلیة : ألمانیا  -غامبیا-فرنسا-فنلندا-استونیا -السلفادور

  .سیریالنكا-النرویج-نیجیریا- النیجر-هولندا-نیبال- موریتانیا-لیتوانیا-لیبیریا-كینیا- األردن

سیرا -السنغال-رواندا –من األفراد العسكریین  47 -البرتغال  :  2018لموظفین اإلداریین إلى غایة نهایة مارس الضباط وا

 الیمن- الوالیات المتحدة االمریكانیة- المملكة المتحدة-- سویسرا-السوید-لیون
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متعددة األبعاد لتحقیق االستقرار بعثة األمم المتحدة المتكاملة الالمرجعیة القانونیة ل: الثانيالمطلب 

  :)1(في مالي

في مجموعة من المحددات المنتمیة إلى مقاربة بناء السلم  تتمثل هذه المرجعیة  وفقا للقرار المنشئ لها

 :في اللیبرالي وتتمثل

 بسیادة مالي ووحدتها وسالمتها اإلقلیمیة، التأكید على االلتزام - 

السالم، بما في ذلك موافقة األطراف، وعدم التحیز، وعدم المبادئ األساسیة لحفظ  التأكید على - 

  استخدام القوة إال في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الوالیة،

جماعات إرهابیة متطرفة مسلحة جنوب مالي،  2013 جانفي 10الهجوم الذي شنته في إدانة  - 

امل یستند إلى مشاركة جمیع أنه ال یمكن التغلب على اإلرهاب إال باتباع نهج مطرد وش والتأكید

الدول والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة وتعاونها بفعالیة لمواجهة الخطر الذي یشكله اإلرهاب 

تأكید أنه ال یمكن وال ینبغي ربط اإلرهاب بأي دین أو جنسیة أو والوٕاضعافه وعزله وشل قدرته، 

 حضارة، 

ة، بناء على طلب السلطات االنتقالیة في بالعمل السریع الذي قامت به القوات الفرنسی الترحیب - 

بالجهود التي  واالشادةمالي، لوقف هجوم الجماعات اإلرهابیة المتطرفة المسلحة جنوب مالي، 

تبذلها قوات الدفاع واألمن المالیة بدعم من القوات الفرنسیة وقوات بعثة الدعم الدولیة في مالي 

 میة، بقیادة أفریقیة، الستعادة سالمة مالي اإلقلی

إعادة إرساء الحكم الدیمقراطي والنظام  أجلضرورة العمل على وجه السرعة من التأكید على  - 

الدستوري بوسائل منها إجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة حرة ونزیهة وشفافة وشاملة للجمیع، 

 على أهمیة دخول السلطات االنتقالیة في مالي سریعا في عملیة حوار شامل وتفاعل واالشادة

حقیقي مع مختلف المجموعات السیاسیة في مالي، بما فیها تلك التي كانت تدعو سابقا إلى 

االستقالل والتي تكون مستعدة لوقف األعمال العدائیة، ولقطع كل عالقات مع المنظمات 

 اإلرهابیة، والتي تعترف، دون شروط، بوحدة دولة مالي وسالمتها اإلقلیمیة،

                                                 

) 2012( 2071 و) 2012( 2056قراراته  الذي اتخذه مجلس األمن بناء على 2100موضحة في القرار هذه المرجعیة  - 1

 2012أبریل   و) S/PRST/2012/7( 2012مارس  26بیاني رئیسه المؤرخین  وعلى، )2012( 2085 و

)S/PRST/2012/9 (2012 جوان 18 و 2012أبریل  9و 2012مارس   22بیاناته الصحفیة عن مالي المؤرخة  وعلى 

  ، 2013 جانفي 10و 2012 دیسمبر 11و 2012سبتمبر   21 و 2012 أوت 10و
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األزمة الغذائیة واإلنسانیة البالغة في منطقة الساحل وٕازاء انعدام األمن  إزاء استمرارالشدید القلق  - 

الذي یعرقل وصول المساعدات اإلنسانیة، وهي حالة تزداد تفاقما بسبب وجود جماعات مسلحة 

وشبكات إرهابیة وٕاجرامیة، وتزاید ما تقوم به من أنشطة، ووجود ألغام أرضیة، وكذلك استمرار 

واردة من داخل المنطقة ومن خارجها، مما یهدِّد السالم واألمن واالستقرار في انتشار األسلحة ال

 دول هذه المنطقة،

على أهمیة تقید جمیع األطراف بالمبادئ اإلنسانیة المتمثلة في مراعاة االعتبارات  التشدید - 

دیم كفالة مواصلة تق أجلاإلنسانیة والحیاد والتجرد واالستقاللیة واحترام تلك المبادئ من 

المساعدة اإلنسانیة وسالمة المدنیین الذین یتلقون هذه المساعدة، وكفالة أمن موظفي المساعدة 

 اإلنسانیة العاملین في مالي، وٕاذ یؤكد على أهمیة تقدیم المساعدة اإلنسانیة على أساس الحاجة،

كات للقانون بشدة كل ما ُیرتكب في مالي من تجاوزات وانتهاكات لحقوق اإلنسان وانتها االدانة - 

الدولي اإلنساني، بما في ذلك حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت االعتقال واالحتجاز 

التعسفیین، والعنف الجنسي والجنساني، وبتر األعضاء القسري، فضال عن القتل والتشویه، 

تدمیر وتجنید األطفال واستخدامهم، والهجمات على المدارس والمستشفیات، والتشرید القسري و 

التراث الثقافي والتاریخي، وذلك على ید أي جماعة أو أفراد في مالي، ویالحظ، خصوصا، 

 وٕادانةتفشي انتهاكات الجماعات اإلرهابیة المتطرفة المسلحة لحقوق اإلنسان في شمال مالي، 

أن  األنباء التي تفید بوقوع هجمات انتقامیة، بما فیها الهجمات العرقیة والهجمات التي ُیّدعى

  أعضاء قوات الدفاع واألمن المالیة ارتكبتها ضد المدنیین،

على ضرورة مساءلة جمیع مرتكبي تلك األعمال وعلى أن بعض األفعال المشار إلیها  التأكید - 

علما بأن  واإلحاطةفي الفقرة أعاله قد یشكل جرائم تقع تحت طائلة نظام روما األساسي، 

إلى المحكمة  2012 جانفيت الوضع السائد في مالي منذ السلطات االنتقالیة في مالي قد أحال

، وأن المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة قد قامت، 2012 جویلیة 13الجنائیة الدولیة في 

، بفتح تحقیق في الجرائم التي ُیزَعم أنها ارُتكبت على أراضي مالي منذ 2013 جانفي 16في 

 ، 2012 جانفي

حركة أنصار الدین وزعیمها إیاد آغ غالي في قائمة الجزاءات المفروضة علما بإدراج  االحاطة - 

 1989و ) 1999( 1267على تنظیم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عمال بالقرارین 

إلى إدراج جماعة التوحید والجهاد في غرب أفریقیا وتنظیم القاعدة في بالد  واالشارة) 2011(

لمواصلة اعتماد المزید من الجزاءات  االستعدادتأكید و ائمة، المغرب اإلسالمي في تلك الق

الموجهة، بموجب النظام المشار إلیه أعاله، ضد الجماعات والمؤسسات والكیانات واألفراد الذین 

ال یقطعون جمیع الصالت بتنظیم القاعدة وما یرتبط به من جماعات، بما في ذلك تنظیم 
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جماعة التوحید والجهاد في غرب أفریقیا وحركة أنصار القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي و 

 الدین، وفقا لمعاییر اإلدراج المعمول بها،

المستمر إزاء التهدیدات الخطیرة التي تشكلها الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  االعراب عن القلق - 

ختطاف حوادث اال وٕادانةفي منطقة الساحل، وصالتها المتزایدة، في بعض الحاالت، باإلرهاب، 

الحاجة الملحة إلى و وأخذ الرهائن بهدف جمع األموال أو الحصول على تنازالت سیاسیة، 

 التصدي لهذه المسائل، 

على مكافحة االختطاف واحتجاز الرهائن في منطقة الساحل، وفقا للقانون الدولي  التصمیم - 

لمكافحة اإلرهاب  في هذا الصدد، إلى المنشور الصادر عن المنتدى العالمي واالشارةالساري، 

مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجیدة فیما یتعلق بمنع ورفض استفادة اإلرهابیین من “بعنوان 

 ،‘‘فدیة الرهائن

على االتحاد األفریقي والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا واالتحاد األوروبي، وكذلك  الثناء - 

بقیام االتحاد  والترحیباألزمة في مالي،  األمین العام، على ما یبذلونه من جهود مكثفة لحل

األفریقي والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بإنشاء فرقة 

هذه األطراف على مواصلة التنسیق لدعم  وتشجیععمل مشتركة معنیة بمالي في أدیس أبابا، 

 واالشارةر السیاسي الوطني والعملیة االنتخابیة، استقرار الحالة في مالي، بما في ذلك دعم الحوا

، لم )2012( 2085من القرار  10إلى أن اشتراط تقدیم التقاریر، حسبما هو مطلوب في الفقرة 

 ُیستوف، وٕاذ یتطلع إلى تقدیم تلك التقاریر،

أذون به بجهود البلدان األفریقیة للمساهمة بقوات في بعثة الدعم الدولیة، على النحو الم االشادة - 

على الدول األعضاء  والثناءبنشر البعثة في مالي،  والترحیب، )2012( 2085بموجب القرار 

 والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة التي تدعم عملیة النشر هذه في مالي،

بالتبرعات التي ُأعلن عنها في مؤتمر المانحین الذي نظمه االتحاد األفریقي في أدیس  االشادة - 

بالمساهمات  والترحیبدعما للبعثة ولقوات الدفاع واألمن المالیة،  2013 فيجان 29أبابا في 

الفعلیة التي قّدمت بالفعل وبتعهد االتحاد األفریقي بالمساهمة من خالل أنصبة االتحاد األفریقي 

باقي ودعوة حث جمیع الجهات المانحة على ترجمة تعهداتها إلى مساهمات فعلیة، و المقررة، 

 أن تسهم بسخاء هي األخرى، إلى والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة  الدول األعضاء

على التنسیق الدولي لتعزیز األمن السیاسي والتقدم في مالي، وفي هذا الصدد، عقد التشجیع  - 

اجتماعات منتظمة لفریق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، الذي أنشأه مجلس السلم 

قي، والذي یشترك في رئاسته االتحاد األفریقي والجماعة االقتصادیة واألمن التابع لالتحاد األفری

 والترحیبلدول غرب أفریقیا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، وحضرها شركاء دولیون آخرون، 
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 19و  2013 فیفري 5باالستنتاجات التي توصل إلیها اجتماعا فریق المتابعة اللذان عقدا في 

 ،2013 أفریل

الموجهة إلى األمین العام من السلطات االنتقالیة  2013مارس  25لرسالة المؤرخة با التذكیر - 

في مالي، التي تطلب فیها نشر عملیة تابعة لألمم المتحدة لتحقیق االستقرار وٕاعادة بسط سلطة 

 الدولة المالیة وسیادتها في جمیع أنحاء أراضیها الوطنیة، 

الموجهة إلى األمین العام من رئیس مفوضیة  2013مارس  26بالرسالة المؤرخة  التذكیر - 

الجماعة االقتصادیة التي یطلب فیها تحویل بعثة الدعم الدولیة في مالي إلى بعثة لتحقیق 

، والصادر عن مجلس 2013مارس  7بالبیان، المؤرخ  والتذكیراالستقرار تابعة لألمم المتحدة، 

، والموجهة إلى 2013 7المرفقة به، المؤرخة السلم واألمن التابع لالتحاد األفریقي، وبالرسالة 

األمین العام من مفوض االتحاد األفریقي لشؤون السلم واألمن، التي یعرب فیها االتحاد األفریقي 

عن دعمه لتحویل بعثة الدعم الدولیة إلى عملیة لتحقیق االستقرار في مالي تابعة لألمم 

 المتحدة، 

عن الحالة في مالي،  2013مارس  26المؤرخ  (S/2013/189) بتقریر األمین العام التذكیر - 

بما في ذلك التوصیات والخیارات المتعلقة بإنشاء عملیة لتحقیق االستقرار في مالي تابعة لألمم 

 المتحدة، 

على أن السلطات االنتقالیة في مالي تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن التغلب على  التشدید - 

البلد وعن حمایة جمیع مواطنیها، وأن أي حل دائم لألزمة في التحدیات المتشابكة التي تواجه 

على أن التعاون  والتشدیدمالي ینبغي أن یكون بقیادة مالیة، بما في ذلك أي عملیة سیاسیة، 

 فیما بین بلدان المنطقة سیكون أساسیا لتحقیق سالم واستقرار دائمین في مالي، 

حل األزمة في مالي عن طریق اتخاذ إجراءات المجتمع الدولي على تقدیم دعم واسع ل تشجیع - 

، والتي تشمل األمن والحوكمة والتنمیة والمسائل جلمنسقة لتلبیة االحتیاجات الفوریة والطویلة األ

 ماي 15إلى عقد المؤتمر الدولي الرفیع المستوى للمانحین في بروكسل في  والتطلعاإلنسانیة، 

مات التي ُقّدمت في إطار النداء الموحد لمالي لعام بالمساه واالشادةلدعم تنمیة مالي،  2013

وحث جمیع الدول األعضاء وغیرها من الجهات المانحة على المساهمة بسخاء في  2013

 العملیات اإلنسانیة، 

 أن الحالة في مالي تشكل خطرا یهدد السالم واألمن الدولیین في المنطقة،اإلقرار ب - 

 ق األمم المتحدة،تصرف بموجب الفصل السابع من میثاال  - 
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بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في تشكیل وعمل : الثالثالمطلب 

  :)1(ليما

  :إجراءات قبل االنشاء: أوال

بالتدابیر األولیة المتخذة الستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنیة في مالي،  االشادةبعد 

، باعتماد خریطة طریق انتقالیة، 2013 جانفي 29الوطنیة في مالي، في  قیام الجمعیةعلى إثر 

قام األمین العام ، وبتعیین أعضائها، 2013مارس  6بإنشاء لجنة الحوار والمصالحة في  والترحیب

السلطات االنتقالیة في مالي إلى  ودعوةاللجنة أن تبدأ عملها بأسرع ما یمكن،  مناشدةلألمم المتحدة ب

ریعا باتخاذ خطوات ملموسة صوب توطید االستقرار، وتعزیز ثقافة الحكم الدیمقراطي وتیسیر القیام س

إجراء حوار سیاسي شامل للجمیع لتحقیق عملیة مصالحة وطنیة وتعزیز الوئام االجتماعي، وهو ما 

 یمكن من إحراز تقدم سیاسي في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن؛

أن یقوم، بتنسیق وثیق بطلب إلى األمین العام الالدولي ب وفي نفس اإلطار تقدم مجلس األمن

مع االتحاد األفریقي والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا، بدعم جمیع أبعاد خریطة الطریق 

 االنتقالیة بغیة التعجیل بتنفیذها، بما في ذلك عمل لجنة الحوار والمصالحة؛

م، في أقرب وقت ممكن من الناحیة التقنیة، حث السلطات االنتقالیة في مالي على القیاكما 

ب بااللتزام الذي أعلنت یرحالتبإجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة حرة ونزیهة وشفافة وشاملة للجمیع، و 

وانتخابات  2013 جویلیة 7عنه السلطات االنتقالیة في مالي، القاضي بتنظیم انتخابات رئاسیة في 

على أهمیة ضمان تهیئة بیئة مؤاتیة إلجراء  التشدیدافة إلى باإلض، 2013 جویلیة 21تشریعیة في 

انتخابات، وبصفة خاصة على تهیئة بیئة آمنة قبل الفترة االنتخابیة وخاللها وبعدها، وحصول جمیع 

تمكین زیادة على المرشحین على فرص متكافئة في االستفادة من وسائط اإلعالم الخاضعة للدولة، 

لهم التصویت، بمن فیهم المشردون داخلیا والالجئون، من المشاركة في جمیع األشخاص الذین یحق 

الدول األعضاء والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة، بناء على طلب السلطات ودعوة العملیة االنتخابیة، 

مة االنتقالیة في مالي، أن تقدم الدعم للعملیة االنتخابیة بوسائل منها توفیر الموارد المالیة والقدرات الالز 

  لمراقبة االنتخابات وتقدیم المساعدة التقنیة في هذا الصدد؛

                                                 
  2013أفریل  25، المعقودة في 6952الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته ) 2013( 2100بناء على القرار  - 1
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كل الجماعات المسلحة المتمردة في مالي  مطالبةمن جهة أخرى جدد مجلس األمن الدولي 

بالتخلي عن أسلحتها ووقف األعمال العدائیة فورا، وحث جمیع األطراف في مالي التي قطعت جمیع 

ثل تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وجماعة التوحید والجهاد الصالت بالتنظیمات اإلرهابیة، م

تقر، دون علیها أن في غرب أفریقیا وحركة أنصار الدین، وما یرتبط بها من جماعات إرهابیة، والتي 

على التعجیل بالدخول في و شروط، بوحدة دولة مالي وسالمتها اإلقلیمیة وبالسلطات االنتقالیة في مالي، 

تفاوض شاملة للجمیع، ییسرها األمین العام، ال سیما عن طریق ممثله الخاص في مالي عند عملیة 

تعیینه، وذلك بتعاون وثیق مع االتحاد األفریقي والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا والممثل 

 الخاص لالتحاد األوروبي لمنطقة الساحل؛

لدولي، من خالل فریق الدعم والمتابعة المعني المجتمع ادعوة كما جدد مجلس األمن في هذا االطار 

بالحالة في مالي، إلى االجتماع بصفة منتظمة في مالي، وخارج مالي، عند االقتضاء، لمساعدة 

السلطات االنتقالیة على تنفیذ خریطة الطریق االنتقالیة ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد، ومواصلة 

أن ییسر عقد بإلى األمین العام  وتقدیم الطلبالستقرار والمصالحة، المساهمة في تعزیز السالم الدائم وا

على أهمیة استمرار التنسیق بین  والتشدیداجتماعات فریق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، 

األمم المتحدة واالتحاد األفریقي والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا في تعزیز السالم الدائم واألمن 

 االستقرار والمصالحة في مالي؛و 

بعدم قیام أي عضو من أعضاء قوات الدفاع واألمن المالیة بتقویض وعرقلة  المطالبةهذا باإلضافة إلى 

تنفیذ خریطة الطریق االنتقالیة أو الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي لتعزیز ما أحرز من تقدم سیاسي 

طرة والرقابة المدنیة المالیة على قوات الدفاع واألمن المالیة، أهمیة السی والتأكید علىوأمني في مالي، 

ستعداد للنظر في اتخاذ التدابیر المناسبة، عند االقتضاء، ضد من یقومون بأعمال من شأنها أن اال

 تقوض السالم واالستقرار واألمن، بمن في ذلك من یمنعون تنفیذ األمر الدستوري؛

  : قرار إنشائها: ثانیا

إنشاء بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة ما سبق ذكره من إجراءات سابقة تم على إثر   

وفقا لمقاربة بناء السلم اللیبرالي المتبنى من طرف األمم المتحدة  األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي

مكتب األمم أن یدمج بمن قبل الجمعیة العامة إلى األمین العام  الطلبتم والمنظمات التابعة لها، حیث 

المتحدة في مالي ضمن هذه البعثة المتكاملة، على أن تتوّلى البعثة المتكاملة مسؤولیة االضطالع 

نقل و بالمهام المسندة إلى مكتب األمم المتحدة في مالي، اعتبارا من تاریخ اتخاذ هذا القرار، 
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البعثة  بدأت، حیث 2013 جویلیة 1الصالحیات من بعثة الدعم الدولیة إلى البعثة المتكاملة في 

أن یقوم، بتنسیق وثیق مع االتحاد األفریقي بطلب إلى األمین العام التم و  ،المتكاملة في تنفیذ والیتها

والجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا، بإدماج األفراد العسكریین وأفراد الشرطة التابعین لبعثة الدعم 

 معاییر األمم المتحدة؛الدولیة ضمن البعثة المتكاملة بما یتناسب و 

مسؤولیة باعتبارها من منطقة المواصلة استعراض الحالة األمنیة في  باإلضافة إلى الحث على ضرورة

البعثة المتكاملة، وتحدیدا ما یتعلق بوقف العملیات القتالیة الرئیسیة التي تقوم بها القوات العسكریة 

االقرار أو داخلها، و /ولیة المتوقعة للبعثة المتكاملة والدولیة في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة المسؤ 

حدوث تراجع كبیر في قدرة القوات اإلرهابیة على أن تشكل خطرا كبیرا على السكان المدنیین ب

أو /والموظفین الدولیین في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة المسؤولیة المتوقعة للبعثة المتكاملة و

 .داخلها

تحقیق إنجازات ملموسة في العملیة السیاسیة في مالي، وهي إنجازات تكتسي أهمیة  إلى الدعوةوكذلك 

أن الدول األعضاء والمنظمات اإلقلیمیة  التأكید علىو  حاسمة لنجاح نشر البعثة المتكاملة وأنشطتها؛

 2085 ُتحّث على مواصلة تقدیم الدعم المنسق إلى بعثة الدعم الدولیة عمًال بالقراریجب أن والدولیة 

، إلى حین نقل الصالحیات من بعثة الدعم الدولیة إلى البعثة المتكاملة، بُسبل منها التدریب )2012(

إلى األمین العام التعجیل بصرف  والطلبالعسكري، وتوفیر المعدات، واالستخبارات، والدعم اللوجستي، 

لدعم بعثة ) 2012( 2085المدفوعات من صندوق األمم المتحدة االستئماني المنشأ عمال بالقرار 

أن المعدات التي قدمت كتبرعات أو منح إلى بعثة الدعم الدولیة، أو التي ال واالقرار بالدعم الدولیة، 

  تزال مملوكة للجهات المانحة، ال تعتبر معدات مملوكة للوحدات؛

تكاملة، تكون طلب إلى األمین العام التعجیل بتعیین ممثل خاص في مالي ورئیس للبعثة المالكما تم 

له، من تاریخ تعیینه، الصالحیة العامة في المیدان لتنسیق جمیع أنشطة األمم المتحدة ووكاالتها 

دعم  أجلوصنادیقها وبرامجها في مالي، ویبذل مساعیه الحمیدة وینسق جهود المجتمع الدولي من 

ولیة إلى البعثة المتكاملة، وأن یقوم، من تاریخ نقل صالحیات بعثة الدعم الد، العناصر ذات األولویة

بقیادة جمیع المهام التي تشملها والیة البعثة المتكاملة، وبتنسیق الدعم العام الذي یقدمه المجتمع الدولي 

في مالي، بما في ذلك في مجال نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج وفي إصالح القطاع األمني، 

كفالة التنسیق األمثل بین البعثة المتكاملة وفریق األمم ویشدد كذلك على أن یسهر الممثل الخاص على 

 المتحدة القطري في مالي، فیما یتعلق بالجوانب المترابطة من والیتیهما؛
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من األفراد  11 200أن یكون قوام البعثة المتكاملة اإلقرار بوبموجب قرار تأسیسها المذكور سابقا تم 

رة على االنتشار السریع في البلد، حسبما وعندما تقتضي العسكریین، بما في ذلك كتائب احتیاطیة قاد

الدول األعضاء إلى المساهمة بقوات عسكریة  وتمت دعوةمن أفراد الشرطة، و  1 440الحاجة ذلك، و 

تعزیز قدرة البعثة المتكاملة على العمل واالضطالع  أجلوقوات شرطة لها قدرات ومعدات كافیة من 

إلى األمین العام أن یقوم بتعیین موظفین مؤهلین، یتمتعون بخبرة  والطلببمسؤولیاتها على نحو فّعال، 

  .لهامهنیة ومهارات تناسب المهام المحددة 

، باتخاذ جمیع الخطوات الممكنة، (S/2013/189)تقریره في تقریرهتزام لاالب األمین العامكما قام 

وفقًا لسلطته التقدیریة، بنشر القدرات بوسائل منها االستخدام الكامل للصالحیات الحالیة والتعجیل، 

المدنیة والعسكریة في مالي لالستجابة على أفضل وجه لتوّقعات المجلس وتلبیة احتیاجات شعب مالي، 

إلى األمین العام أن یتخذ الخطوات الالزمة، لكي تكون البعثة المتكاملة على استعداد لبدء  والطلب

  أنشطتها؛

الضروریة لكفالة التعاون بین البعثات، وال سیما بین البعثة المتكاملة  اتخاذ الخطواتباإلضافة إلى 

وبعثة األمم المتحدة في لیبریا وعملیة األمم المتحدة في كوت دیفوار، والقیام بعملیات نقل مناسبة 

 للقوات وعتادها من البعثات األخرى التابعة لألمم المتحدة إلى البعثة المتكاملة، وذلك رهنًا بالشروط

  : التالیة

  علم المجلس وموافقته، بما في ذلك الموافقة على نطاق النقل ومدته،-1 

  وموافقة البلدان المساهمة بقوات،  -2

والحالة األمنیة في المناطق التي تنتشر فیها بعثات األمم المتحدة تلك، ودون المساس بأداء  -3

  الوالیات المنوطة بها؛

یكفل أن تتقاسم بعثات األمم المتحدة األخرى في المنطقة، وال  األمین العام أن ومن أجل ذلك ضمن

سیما بعثة األمم المتحدة في لیبریا وعملیة األمم المتحدة في كوت دیفوار، مع البعثة المتكاملة الدعم 

اللوجستي واإلداري، إلى أبعد مدى ممكن، دون اإلخالل بقدراتها التشغیلیة فیما یتعلق بوالیاتها، من 

یق أقصى قدر من الفعالیة والكفاءة للبعثات في منطقة غرب أفریقیا، وتقدیم تقاریر عن ذلك تحق أجل

  للنظر فیها حسب االقتضاء؛



 

407 
 

  الرابعالفصل  رهانات املشاريع اإلقليمية والدولية لبناء السلم يف منطقة الساحل
 

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مهام : الرابعالمطلب 

 :)1(مالي

مجموعة من المهام كلها منشئ لها حسب قرار مجلس األمن الالمتكاملة تشمل والیة البعثة   

 :ما یليتندرج ضمن مقاربة بناء السلم اللیبرالي المتبنى من طرف األمم المتحدة وتتمثل فی

تحقیق االستقرار في المراكز السكانیة الرئیسیة ودعم إعادة بسط سلطة الدولة في جمیع أنحاء   . أ

 :البلد

في المراكز السكانیة الرئیسیة،  دعم السلطات االنتقالیة في مالي، وتحقیق االستقرار .1

وخاصة في شمال مالي، وفي هذا السیاق، ردع التهدیدات واتخاذ خطوات نشطة لمنع 

 عودة العناصر المسلحة إلى تلك المناطق؛

دعم السلطات االنتقالیة في مالي في توسیع نطاق إدارة الدولة وٕاعادة بسطها في جمیع  .2

  أنحاء البلد؛

لدولیة الرامیة إلى إعادة بناء قطاع األمن في مالي، وبخاصة دعم الجهود الوطنیة وا .3

الشرطة والدرك عن طریق المساعدة التقنیة، وبناء القدرات، والعمل في مواقع مشتركة، 

وبرامج التوجیه، فضًال عن قطاعي سیادة القانون والعدالة، في حدود قدراتها، وبتنسیق 

ت المانحة والمنظمات الدولیة العاملة في هذه وثیق مع الشركاء الثنائیین اآلخرین والجها

  المجاالت، بما في ذلك االتحاد األوروبي؛

مساعدة السلطات االنتقالیة في مالي، عن طریق التدریب وأشكال الدعم األخرى، في  .4

  اإلجراءات المتعلقة باأللغام، وفي إدارة األسلحة والذخیرة؛

برنامج لنزع سالح المقاتلین السابقین مساعدة السلطات االنتقالیة في وضع وتنفیذ  .5

وتسریحهم وٕاعادة إدماجهم، وتفكیك المیلیشیات ومجموعات الدفاع عن النفس، بما یتسق 

  مع أهداف المصالحة ومراعاة االحتیاجات الخاصة لألطفال المسرحین؛

 :نتخابیةدعم تنفیذ خریطة الطریق االنتقالیة، بما في ذلك الحوار السیاسي الوطني والعملیة اال  . ب

مساعدة السلطات االنتقالیة في مالي على التعجیل بتنفیذ خریطة الطریق االنتقالیة بهدف  .1

  استعادة النظام الدستوري والحكم الدیمقراطي والوحدة الوطنیة في مالي استعادة كاملة؛

بذل المساعي الحمیدة، وبناء الثقة، وتیسیر العمل على الصعیدین الوطني والمحلي، بما  .2

ذلك عن طریق الشركاء المحلیین، حسب االقتضاء، تحسبًا لنشوب النزاعات ودرئها  في

 والتخفیف من آثارها وحلها؛

                                                 

  .، مرجع سابق 2100موضحة في قرار  مجلس األمن رقم  - 1

  

  



 

408 
 

  الرابعالفصل  رهانات املشاريع اإلقليمية والدولية لبناء السلم يف منطقة الساحل
 

مساعدة السلطات االنتقالیة في مالي والمجتمعات المحلیة في شمال مالي على تیسیر  .3

إحراز تقدم نحو إقامة حوار وطني شامل، وتحقیق عملیة المصالحة، وخصوصا إجراء 

أعاله، بسبل منها تعزیز القدرة التفاوضیة وتدعیم  4لتفاوض المشار إلیها في الفقرة عملیة ا

  مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المرأة؛

دعم تنظیم وٕاجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة شاملة وحرة ونزیهة وشفافة، بوسائل منها  .4

  یة فّعالة؛توفیر مساعدة لوجستیة وتقنیة مناسبة وترتیبات أمن

  :حمایة المدنیین وموظفي األمم المتحدة  . ت

القیام، دون مساس بمسؤولیة السلطات االنتقالیة في مالي، بحمایة السكان المدنیین  .1

 المعرضین لتهدید عنف مادي وشیك، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها؛

ل منها نشر توفیر حمایة خاصة للنساء واألطفال المتضررین من النزاع المسلح، بُسب .2

مستشارین معنیین بحمایة الطفل ومستشارین معنیین بحمایة المرأة، وتلبیة احتیاجات 

 ضحایا العنف الجنسي والجنساني في النزاع المسلح؛

حمایة موظفي األمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة األمن وحریة التنقل لموظفي األمم  .3

 المتحدة والموظفین ذوي الصلة؛

 :وق اإلنسان وحمایتهاتعزیز حق  . ث

رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني ترتكب  .1

في جمیع أنحاء مالي والمساعدة على التحقیق فیها وٕابالغ المجلس بها، والمساهمة في الجهود 

  الرامیة إلى منع تلك االنتهاكات والتجاوزات؛

خصوص، للنشر الكامل لمراقبي حقوق اإلنسان بالبعثة المتكاملة في تقدیم الدعم، على وجه ال .2

 جمیع أنحاء البلد؛

القیام تحدیدا برصد االنتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد األطفال واالنتهاكات التي ترتكب  .3

ضد النساء، بما في ذلك جمیع أشكال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، والمساعدة في 

 شأنها وتقدیم تقاریر إلى المجلس عنها؛التحقیقات ب

  مساعدة السلطات االنتقالیة في مالي في جهودها الرامیة إلى تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها؛ .4

عما للسلطات االنتقالیة في مالي، اإلسهام في تهیئة بیئة د: دعم عملیات المساعدة اإلنسانیة   . ج

دنیة، وفقًا للمبادئ اإلنسانیة، والعودة الطوعیة آمنة إلیصال المساعدة اإلنسانیة بسالم وبقیادة م

  للمشردین داخلیًا والالجئین بالتنسیق الوثیق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة اإلنسانیة؛

ساعدة السلطات االنتقالیة في مالي، حسب الضرورة م :دعم المحافظة على التراث الثقافي   . ح

ة والتاریخیة من الهجمات في مالي، بالتعاون مع واإلمكانیات، على حمایة المواقع الثقافی

  الیونسكو؛
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القیام، حسب الضرورة واإلمكانیات، بدعم ما تبذله السلطات : دعم العدالة الوطنیة والدولیة  . خ

االنتقالیة في مالي، ودون مساس بمسؤولیاتها، من جهود ترمي إلى تقدیم المسؤولین عن جرائم 

مالي إلى العدالة، مع مراعاة إحالة السلطات االنتقالیة في  الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة في

 إلى المحكمة الجنائیة الدولیة؛ 2012 جانفيمالي الحالة في بلدها منذ 

  :)1(وإلنجاز هذه المهام قرر مجلس األمن

للقوات الفرنسیة، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، باستخدام جمیع الوسائل الضروریة،  اإلذن - 

التدخل لدعم عناصر البعثة في  أجلة أنشطة البعثة المتكاملة وحتى نهایة والیتها، من من بدای

حال تعرضها لتهدید وشیك وخطیر وبناء على طلب األمین العام، ویطلب كذلك إلى فرنسا تقدیم 

تقاریر إلى المجلس بشأن تنفیذ هذه الوالیة في مالي وتنسیق تقاریرها مع تقاریر األمین العام 

  عراض هذه الوالیة في غضون ستة أشهر من بدایتها؛استو 

حث جمیع األطراف في مالي على التعاون التام مع نشر البعثة المتكاملة وأنشطتها، وال سیما من  - 

خالل تأمین سالمة أفراد البعثة وأمنهم وحریة تنقلهم، مع كفالة دخولهم بدون أي معوقات وعلى 

  ن البعثة من االضطالع بوالیتها على نحو تام؛نحو فوري إلى جمیع أراضي مالي لتمكی

الدول األعضاء، وال سیما دول المنطقة، كفالة نقل جمیع األفراد، وكذلك المعدات والمؤن  مناشدة - 

واإلمدادات وغیرها من السلع، بما فیها المركبات وقطع الغیار، التي یكون استخدامها مقصورا على 

 ون عراقیل وعلى نحو سریع من مالي وٕالیها؛البعثة ومهامها الرسمیة، بحریة وبد

التأكید على أن تدریب قوات الدفاع واألمن المالیة ودعمها وٕاعادة نشرها أمور حیویة لكفالة أمن  - 

مالي واستقرارها في المدى البعید ولحمایة شعب مالي، وأهمیة تحمل قوات الدفاع واألمن المالیة 

  میع أراضي مالي؛المسؤولیة الكاملة عن توفیر األمن في ج

بنشر بعثة التدریب التابعة لالتحاد األوروبي في مالي، التي توفر التدریب والمشورة  الترحیب - 

المساهمة في تعزیز السلطة المدنیة واحترام حقوق اإلنسان،  أجللقوات الدفاع واألمن المالیة من 

ى التنسیق الوثیق مع البعثة ویدعو االتحاد األوروبي، وال سیما ممثله الخاص لمنطقة الساحل، إل

المتكاملة وشركاء مالي الثنائیین اآلخرین الذین یقدمون المساعدة إلى السلطات االنتقالیة في مالي 

  في مجال إصالح القطاع األمني؛

                                                 
، ویشیر كذلك إلى التأكید على أن السلطات االنتقالیة في مالي تتحمل المسؤولیة األساسیة عن حمایة المدنیین في مالي -  1

بشأن حمایة ) 2009( 1894، و )2006( 1738، و )2006( 1674، و )2000( 1296، و )1999( 1265قراراته 

، بشأن )2012( 2068، و )2011( 1998، و )2009( 1882و ) 2005( 1612المدنیین في النزاعات المسلحة، وقراراته 

 1960، و )2009( 1889، و )2009( 1888، و )2008( 1820 ، و)2000( 1325األطفال والنزاع المسلح، وقراراته 

بشأن المرأة والسالم واألمن، ویهیب بالبعثة المتكاملة وجمیع القوات العسكریة في مالي أن تأخذ هذه القرارات في ) 2010(

 لتدریب في هذا الصدد؛االعتبار وأن تلتزم بالقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان وقانون الالجئین، ویشیر إلى أهمیة ا
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حث الدول األعضاء والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة على القیام، بصورة منسقة، بتقدیم المساعدة  - 

دریب، في مجاالت شتى من بینها حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، والخبرة الفنیة والت

وخصوصا فیما یتعلق بحمایة النساء واألطفال، والدعم في مجال بناء القدرات، إلى قوات الدفاع 

، وبالتنسیق الوثیق مع )1(صندوق األمم المتحدة االستئماني واألمن المالیة، بوسائل شتى من بینها

المساعدة في إعادة بسط  أجلالقائمة، ال سیما بعثة التدریب التابعة لالتحاد األوروبي من المبادرات 

سلطة دولة مالي على كامل إقلیمها الوطني، ودعما لوحدة مالي وسالمتها اإلقلیمیة، وللحد من 

  التهدید الذي تشكله التنظیمات اإلرهابیة والجماعات المرتبطة بها؛

املة أن تراعي تماما االعتبارات الجنسانیة بوصفها مسألة شاملة طوال فترة إلى البعثة المتكالطلب  - 

والیتها وأن تساعد السلطات االنتقالیة في مالي على كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثیلهن 

على جمیع المستویات وفي طور مبكر من مرحلة تحقیق االستقرار، في مجاالت شتى من بینها 

وعملیات نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج، وكذلك في الحوار السیاسي  إصالح قطاع األمن،

 الوطني والعملیات االنتخابیة؛

أن تراعي البعثة المتكاملة الحاجة إلى حمایة المدنیین وتخفیف حدة المخاطر التي الطلب ب - 

وكذلك تهددهم مراعاة تاّمة، بمن في ذلك، على وجه الخصوص، النساء واألطفال والمشردین 

ولدى االضطالع بها باالشتراك مع قوات الدفاع واألمن المالیة، مع االمتثال التام  ،األهداف المدنیة

لسیاسة بذل العنایة الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان عند تقدیم دعم األمم المتحدة إلى قوات أمنیة 

 ؛)2(.غیر تابعة لألمم المتحدة

كفالة مساءلة جمیع مرتكبي التجاوزات واالنتهاكات حث السلطات االنتقالیة في مالي على  - 

الخطیرة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني ومواصلة التعاون مع 

 المحكمة الجنائیة الدولیة، وفقا اللتزامات مالي بموجب نظام روما األساسي؛

لبعثة المتكاملة، بالتصدي لمسألة انتشار السلطات االنتقالیة في مالي إلى القیام، بمساعدة ا دعوة - 

األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة واالتجار غیر المشروع بها، وفقا التفاقیة الجماعة االقتصادیة 

لدول غرب أفریقیا المتعلقة باألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة وذخائرها والمواد األخرى ذات 

ضمان  أجلاألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، من الصلة وبرنامج عمل األمم المتحدة بشأن 

اإلدارة السلیمة والفعالة لمخزوناتها من األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة، وتخزینها وأمنها، ومن 

                                                 
 إلحالل السالم واألمن في مالي) 2012( 2085المنشأ عمال بالقرار  -  1

2 Conseil de sécurité, Lettres identiques datées du 25 février 2013, adressées par le Secrétaire 
général au Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité, A/67/775–
S/2013/110, 5 mars 2013, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/249/99/PDF/N1324999.pdf?OpenElement  
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أو تدمیر األسلحة الفائضة أو المضبوطة أو غیر الموسومة أو المقتناة على نحو غیر /جمع و أجل

 ؛)2011( 2017نفیذ الكامل لقراره على أهمیة الت والتشدیدمشروع، 

 أجلحث دول الساحل والمغرب العربي على تعزیز التعاون والتنسیق على الصعید األقالیمي من  - 

وضع استراتیجیات شاملة وفعالة لمكافحة أنشطة الجماعات اإلرهابیة على نحو شامل ومتكامل، 

حید والجهاد في غرب أفریقیا وخصوصا تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وجماعة التو 

وحركة أنصار الدین، ومنع توسع تلك الجماعات وكذلك الحد من انتشار جمیع أنواع األسلحة 

 .والجریمة المنظمة عبر الوطنیة

أن یكفل امتثال البعثة المتكاملة التام لسیاسة األمم المتحدة التي تقضي بلب إلى األمین العام الط - 

االستغالل الجنسي واالنتهاكات الجنسیة وأن یبقي المجلس على علم تام بعدم التسامح مطلقا إزاء 

 بحدوث أي حاالت سوء سلوك من هذا القبیل؛

طلب إلى األمین العام أن یطلع المجلس بانتظام على الحالة في مالي، وعلى تنفیذ والیة البعثة ال - 

ملة عن الحالة األمنیة، المتكاملة، وأن یدرج في تقاریره المقدمة إلى المجلس معلومات مستك

والعناصر السیاسیة ذات األولویة على النحو المبین أعاله بشأن تنفیذ خریطة الطریق االنتقالیة، 

والمعلومات ذات الصلة بالتقدم المحرز وتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، 

 لعناصر المكونة للبعثة المتكاملة؛فضال عن استعراض مستوى القوات وتشكیل القوات ونشر جمیع ا

على إثر توقیع اتفاق السلم والمصالحة  2015وبعد عملیة تقییم نشاطها منذ تأسیسها إلى غایة 

في إطار مقاربة بناء  وفقا لخارطة طریق الجزائر تمت إعادة تحدید مهامها من طرف مجلس األمن

 :)1(فیما یلي السلم اللیبرالي،

ورصد واإلشراف على تنفیذ ترتیبات وقف إطالق النار وتدابیر بناء الثقة دعم   :وقف إطالق النار  . أ

من جانب حكومة مالي والجماعات المسلحة التابعة لالئتالف والتنسیقیة، وٕاعداد آلیات محلیة 

لتعزیز هذه الترتیبات والتدابیر ودعم هذه اآللیات، حسب الحاجة، وٕابالغ مجلس األمن بأي 

 لنار، بما یتسق مع أحكام االتفاق، انتهاكات لوقف إطالق ا

 :دعم تنفیذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي    . ب

دعم تنفیذ اإلصالحات المؤسسیة والسیاسیة التي ینص علیها االتفاق، وخاصة في الجزء  .1

 الثاني منه؛

                                                 

اعتمادا على  2015جوان  29المعقودة في  7474الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته ) 2015( 2227طبقا للقرار   -  1

 2015فیفري  6، وٕالى بیانات رئیسه المؤرخة )2013( 2100و ) 2014( 2164وال سیما القرارْین : قراراته السابقة

)S/PRST/2015/5 ( 2014یة جویل 28و )S/PRST/2014/15 ( 2014جانفي  23و )S/PRST/2014/2( وٕالى ،

  ،2015أفریل  10و  2015ماي  1و  2015ماي  29و  2015جوان  18بیاناته الصحفیة المؤرخة 
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دعم تنفیذ تدابیر الدفاع واألمن المنصوص علیها في االتفاق، بخاصة دعم وقف إطالق النار  .2

واإلشراف علیه، ودعم تجمیع أفراد الجماعات المسلحة ونزع سالحهم وتسریحهم ورصده 

وٕاعادة إدماجهم، وكذلك إعادة نشر قوات الدفاع واألمن المالیة تدریجیا، بخاصة في شمال 

مالي، مع مراعاة الظروف األمنیة، وتنسیق الجهود الدولیة، بالتعاون الوثیق مع باقي الشركاء 

ین والمنظمات الدولیة العاملة في هذه المجاالت، بما في ذلك االتحاد الثنائیین والمانح

إعادة بناء قطاع األمن في مالي، وفقا لإلطار المحدد في االتفاق،  أجلاألوروبي، من 

 ؛2وخاصة في الجزء الثالث منه ومرفقه رقم 

جزء الخامس دعم تنفیذ تدابیر المصالحة والعدالة المنصوص علیها في االتفاق، بخاصة في ال .3

 منه، وال سیما إنشاء لجنة تحقیق دولیة، بالتشاور مع األطراف؛

دعم إجراء انتخابات محلیة جامعة وحرة ونزیهة وشفافة، في حدود مواردها وفي نطاق  .4

المناطق التي تنتشر فیها، وذلك بوسائل منها توفیر المساعدة اللوجستیة والتقنیة المالئمة 

 ة، بما یتسق مع أحكام االتفاق؛والترتیبات األمنیة الناجع

االضطالع بجهود المساعي الحمیدة وبناء الثقة والتیسیر على  :المساعي الحمیدة والمصالحة  . ت

دعم الحوار مع جمیع أصحاب المصلحة وفیما بینهم بشأن  أجلالصعیدین الوطني والمحلي، من 

اق من جانب حكومة مالي المصالحة والتماسك االجتماعي، وتشجیع ودعم التنفیذ الكامل لالتف

والجماعات المسلحة التابعة لالئتالف والتنسیقیة، بسبل منها تشجیع مشاركة منظمات المجتمع 

 المدني، بما فیها المنظمات النسائیة، ومنظمات الشباب أیضا؛

 حمایة المدنیین وتحقیق االستقرار  . ث

ن مساس بمسؤولیة حمایة السكان المدنیین المعرضین لتهدید وشیك بالعنف البدني، دو  .1

 سلطات مالي؛

تحقیق االستقرار في المراكز السكانیة الرئیسیة وغیرها من المناطق التي یتعّرض فیها المدنیون  .2

للخطر، ضمن سیاق دعم سلطات مالي، وال سیما في شمال مالي، بأسالیب تشمل تسییر 

ذ خطوات فعالة لمنع دوریات بعیدة المدى، والقیام، ضمن هذا السیاق، بردع التهدیدات واتخا

 عودة العناصر المسلحة إلى تلك المناطق؛

توفیر حمایة خاصة للنساء واألطفال المتضررین من النزاع المسلح، بُسبل منها نشر  .3

مستشارین معنیین بحمایة الطفل ومستشارین معنیین بحمایة المرأة، وتلبیة احتیاجات ضحایا 

 العنف الجنسي والجنساني في النزاع المسلح؛

مساعدة سلطات مالي في إزالة األلغام واألجهزة المتفجرة األخرى وتدمیرها وفي إدارة األسلحة  .4

 والذخائر؛

 تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها  . ج



 

413 
 

  الرابعالفصل  رهانات املشاريع اإلقليمية والدولية لبناء السلم يف منطقة الساحل
 

مساعدة سلطات مالي في جهودها الرامیة إلى تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها، بما في ذلك  .1

واالقتضاء وبما ال یخل  دعم الجهود التي تضطلع بها هذه السلطات، حسب اإلمكان

مقاضاة المسؤولین عن التجاوزات أو االنتهاكات الخطیرة لحقوق  أجلبمسؤولیاتها، من 

اإلنسان أو عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وال سیما جرائم الحرب والجرائم ضد 

الوضع في اإلنسانیة في مالي، مع مراعاة أّن السلطات االنتقالیة في مالي كانت قد أحالت 

 إلى المحكمة الجنائیة الدولیة؛ 2012ینایر /بلدها منذ كانون الثاني

رصد ما ُیرتكب في جمیع أنحاء مالي من انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني، وتجاوزات  .2

وانتهاكات لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد األطفال والعنف 

المسلحة، والمساعدة على التحقیق في هذه االنتهاكات والتجاوزات الجنسي في النزاعات 

وٕابالغ المجلس والجمهور بها، متى كان ذلك مالئما، والمساهمة في الجهود الرامیة إلى منع 

 حدوثها؛

 المساعدة اإلنسانیة ومشاریع تحقیق االستقرار  . ح

ة إلیصال المساعدة المساهمة، ضمن سیاق تقدیم الدعم لسلطات مالي، في تهیئة بیئة آمن .1

اإلنسانیة بسالم وبقیادة مدنیة، وفقا للمبادئ اإلنسانیة، وفي التنسیق عن كثب مع الجهات 

الفاعلة في مجال المساعدة اإلنسانیة على تحقیق عودة المشردین داخلیا والالجئین أو تسهیل 

 اندماجهم محلیا أو إعادة توطینهم بشكل طوعي وآمن وكریم؛

یاق تقدیم الدعم لسلطات مالي، في تهیئة بیئة آمنة للمشاریع الرامیة إلى المساهمة، ضمن س .2

 تحقیق االستقرار في شمال مالي، بما في ذلك المشاریع السریعة األثر؛

حمایة موظفي األمم المتحدة، وال سّیما  :حمایة موظفي األمم المتحدة وكفالة سالمتهم وأمنهم  . خ

، وكفالة سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطین بها األفراد النظامیین، ومنشآتها ومعداتها

 وأمنهم وحریة تنقلهم؛

التعاون مع الیونسكو على مساعدة سلطات مالي، حسب   : دعم المحافظة على التراث الثقافي  . د

 الضرورة واإلمكانیات، في حمایة المواقع الثقافیة والتاریخیة في هذا البلد من الهجمات؛
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 :)1(منطقة الساحل االفریقيالبعثات في  البعثة وباقي التعاون المشترك بین: امسالخالمطلب 

ومن أجل بناء سلم فعال وشامل في مالي ومنطقة الساحل االفریقي عموما في هذا اإلطار 

في  لألمین العام باتخاذ ما یلزم من خطوات لكفالة التعاون فیما بین البعثاتمجلس األمن  أذن

ال سیما فیما بین البعثة المتكاملة وبعثة األمم المتحدة في لیبریا وعملیة األمم ، و منطقة الساحل

المتحدة في كوت دیفوار، وللقیام بما هو مناسب من عملیات نقل القوات وعتادها من البعثات 

  : األخرى التابعة لألمم المتحدة إلى البعثة المتكاملة، وذلك رهنًا بالشروط التالیة

  ‘فقته، بما في ذلك الموافقة على نطاق النقل ومدته؛ علم المجلس وموا .1

  وموافقة البلدان المساهمة بقوات؛ .2

والحالة األمنیة في المناطق التي تنتشر فیها بعثات األمم المتحدة تلك، ودون المساس  .3

بما لها من والیات؛ ویشجع في هذا الصدد اتخاذ المزید من الخطوات لتعزیز التعاون 

في منطقة غرب أفریقیا، حسب االقتضاء واإلمكانیات، وتقدیم تقاریر فیما بین البعثات 

 بهذا الشأن للنظر فیها كلما اقتضى األمر؛

  : الوالیة المنوطة بالقوات الفرنسیة: أوال

للقوات الفرنسیة، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها،  من المفارقات أن مجلس األمن أذن

تى تنتهي البعثة المتكاملة من والیتها كما أذن بها هذا باستخدام جمیع الوسائل الضروریة ح

القرار، وبالتدخل لدعم عناصر البعثة في حال تعرضها لتهدید وشیك وخطیر وبناء على طلب 

األمین العام، ویطلب إلى فرنسا تقدیم تقاریر إلى المجلس بشأن تنفیذ هذه الوالیة في مالي وتنسیق 

  .متقاریرها مع تقاریر األمین العا

  : إسهام المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل واالتحاد األفریقي: ثانیا

الدول مجلس األمن شجع من أجل التنسیق الفعال لبناء السلم في منطقة الساحل االفریقي 

منطقة على تحسین التنسیق لمكافحة التهدیدات المتكررة ، بما في ذلك اإلرهاب، الاألعضاء في 

                                                 
س األمن في هذا االطار التأكید على أن سلطات مالي تتولى المسؤولیة األساسیة عن حمایة المدنیین في یكرر مجل - 1

 1894، و )2006( 1738، و )2006( 1674، و )2000( 1296، و )1999( 1265مالي، ویشیر كذلك إلى قراراته 

، )2011( 1998، و )2009( 1882و  )2005( 1612بشأن حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة، وقراراته ) 2009(

، و )2000( 1325، بشأن األطفال والنزاع المسلح، وقراراته )2015( 2225و ) 2014( 2143، و )2012( 2068و 

 2122، و )2013( 2106، و )2010( 1960، و )2009( 1889، و )2009( 1888، و )2008( 1820

ة المتكاملة وبجمیع القوات العسكریة في مالي أن تأخذ هذه القرارات في ، بشأن المرأة والسالم واألمن، ویهیب بالبعث)2013(

االعتبار وأن تلتزم بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئین، ویذّكر بأهمیة التدریب 

طفال والنزاع المسلح في مالي التي اعتمدها في هذا المجال، ویحث جمیع األطراف على تنفیذ االستنتاجات المتعلقة باأل

 ؛2014جوان  7الفریق العامل التابع لمجلس األمن في 
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ظمة عبر الوطنیة وغیرها من األنشطة غیر المشروعة مثل االتجار إلى جانب الجریمة المن

تعزیز أمن  أجلبالمخدرات، ویرحب بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء في منطقة الساحل من 

الحدود والتعاون اإلقلیمي، بوسائل منها المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل وعملیة نواكشوط 

فعیل منظومة السلم واألمن األفریقیة في منطقة الساحل والصحراء، بشأن تعزیز التعاون األمني وت

 27و  26وااللتزام الذي تعهد به القادة األفارقة خالل مؤتمر قمة ماالبو المعقود في یومي 

تفعیل قدرة أفریقیا على التصدي  أجل، والخطوات التي اتخذها االتحاد األفریقي من 2014 جویلیة

دول األعضاء في االتحاد األفریقي على توفیر تبرعات كبیرة لصالح قدرة فورا لألزمات، ویشجع ال

 أفریقیا على التصدي فورا لألزمات؛

  : التعاون الدولي في منطقة الساحل: ثالثا

الدول األعضاء، وال سیما  طالب مجلس األمن من جمیع إطار نموذج بناء السلم اللیبراليفي 

عربي، وكذلك بالشركاء اإلقلیمیین والثنائیین والمتعددي دول الساحل وغرب أفریقیا والمغرب ال

وضع استراتیجیات شاملة وفعالة تتیح على نحو شامل  أجلاألطراف، أن یعززوا تنسیقهم من 

ومتكامل مكافحة أنشطة الجماعات اإلرهابیة التي تعبر الحدود وتلتمس المالذ اآلمن في منطقة 

د المغرب اإلسالمي وجماعة التوحید والجهاد في غرب الساحل، وال سیما تنظیم القاعدة في بال

أفریقیا وحركة أنصار الدین وحركة المرابطین، وأن یحولوا دون توسع تلك الجماعات وأن یحدوا 

 أیضًا من انتشار جمیع األسلحة ومن اتساع رقعة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة؛

اور مع المنظمات اإلقلیمیة، لالستراتیجیات إلى التنفیذ السریع والفعال، بالتش الدعوةجدد كما 

اإلقلیمیة التي تشمل األمن والحوكمة والتنمیة وحقوق اإلنسان والمسائل اإلنسانیة، مثل استراتیجیة 

األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، ویشیر في هذا الصدد إلى دور المساعي الحمیدة التي 

تعزیز التعاون اإلقلیمي واألقالیمي، بالتنسیق  أجلمن یبذلها المبعوث الخاص لمنطقة الساحل 

 الوثیق مع الممثل الخاص لألمین العام لغرب أفریقیا؛

  : مساهمة االتحاد األوروبي: رابعا

االتحاد ألوروبي، وال سیما ممثله الخاص لمنطقة الساحل وبعثته للتدریب في مالي وبعثته دعوة 

ن ینّسق عن كثب مع البعثة المتكاملة ومع شركاء مالي لبناء القدرات في الساحل وفي مالي، أ

الثنائیین اآلخرین المشاركین في تزوید سلطات مالي بالمساعدة في مجال إصالح القطاع األمني، 

 .على النحو المنصوص علیه في االتفاق

االلتزامات المنصوص علیها في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق : خامسا

  : نساناإل 

جمیع مجلس األمن في القرار المنشئ للبعثة حث دائما وفي إطار مقاربة بناء السلم اللیبرالي 

األطراف على الوفاء بالتزاماتها التي ینص علیها القانون الدولي اإلنساني في احترام وحمایة 
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خطوات الالزمة موظفي المساعدة اإلنسانیة ومرافقها وشحنات اإلغاثة التابعة لها، واتخاذ جمیع ال

التي تسمح وتسّهل للعاملین في المجال اإلنساني أن یصلوا بالمساعدات إلى المحتاجین على 

الوجه األكمل وبشكل آمن وفوري ومن دون عوائق، مع احترام المبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة 

 في مجال العمل اإلنساني والتقید بأحكام القانون الدولي الواجبة التطبیق؛

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في تقییم عمل : السادسطلب الم

  :مالي

  : االستراتیجیة السیاسیة: أوال

بین حكومة  2015 جوانمع توقیع اتفاقیة سالم في  ،تقدًما كبیًرا في مالي 2015ت سنة شهد

وقد  .خفاض في العنف بین األطراف الموقعةوما تاله من ان ،)CMA(زواد األ تنسیقیة حركاتو  ،مالي

أتاحت هذه اإلنجازات لألمم المتحدة التحول من ترتیب أولویات مراقبة وقف إطالق النار إلى تركیز 

غیر أن النشاط اإلجرامي والتطرف المتزاید ال یزال یهدد بزعزعة  .جهودها على تنفیذ اتفاق السالم

  .استقرار هذه المكاسب الهشة

االستراتیجیة السیاسیة حتى اآلن على استعادة السالمة اإلقلیمیة وتمدید الهیاكل الرسمیة  قد ركزتل

یجب على البعثة أن توجه  ،واآلن وبعد أن تم الحفاظ على وقف إطالق النار ببعض النجاح .للدولة

لع وأن عودة سلطة الدولة تنص على توفیر الس ،اهتمامها إلى ضمان تمتع السكان بفوائد السالم

یجب أن تضمن أن أنشطتها التي تركز على األمن و  .والخدمات العامة في جمیع أنحاء إقلیم مالي

  .)1(مرتبطة بهذا الهدف السیاسي

  :(2)یجب أن تتناول االستراتیجیة السیاسیة للبعثة القضایا التالیة ،لكي یعكس هذا التحول في السیاقو  

                                                 
1 - Arthur Boutellis, Applying the HIPPO Recommendations to Mali: Toward Strategic, Prioritized, 

and Sequenced Mandates , Center for Peace Operations, IPI, may 2016. 
2 - Youssef Mahmoud, Senior Adviser, IPI, and former member of the HIPPO 

William J. Durch, Distinguished Fellow, Stimson Center 

Samuel Gahigi, Mali Integrated Operational Team (IOT) Leader, UN Department of 

Peacekeeping Operations 

Dianguina dit Yaya Doucouré, Chargé d’affaires, Permanent Mission of the Republic of Mali 

to the UN 
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ا السالح استبعدوا من مفاوضات السالم في أغلبیة سكان مالي الذین لم یحملو : الشمولیة - 

وینبغي للبعثة المتكاملة اتباع نهج أكثر شموًال لتنفیذ اتفاق السالم من خالل  .الجزائر العاصمة

والتصدي  ،النظر في وجهات نظر الشباب والنساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني

عالوة  .ات الفاعلة في مجال التنمیةوبناء شراكات أقوى مع الجه ،لمظالم الحرب في الشمال

التي أصبحت  ،ینبغي للبعثة المتكاملة أن تتناول مسألة تمثیل الجماعات المسلحة ،على ذلك

 Comité de suivi(ال سیما في لجنة رصد اتفاق السالم  ،مشكلة متزایدة في مرحلة التنفیذ

de l'accord.(  مان شعور جمیع ینبغي على البعثة أن تبذل قصارى جهدها لضحیث

بما في ذلك من خالل  ،الدوائر االنتخابیة بملكیة عملیة السالم وبأنها ممثلة من قبل الدولة

) Conférence d'entente nationale(التأكید على شمولها في مؤتمر الوفاق الوطني 

 Taoudenni(إنشاء منطقتین جدیدتین  كما أن .المنصوص علیه في اتفاقیة السالم

وتنفیذ قانون جدید لإلدارة المؤقتة عاملین أساسیین لضمان هذا اإلحساس ) Menakaو

   .بالملكیة

، ال سیما من یجب أن تستمد سلطة حكومة مالي من الشرعیة في نظر السكانمن جهة أخرى 

ولیس فقط الفوز  ،لسیاسة واألمن والتنمیةبین ااألفضل  والمزاوجة ،م الملموسةمكاسب السل

  .بأغلبیة األصوات

ینبغي للبعثة المتكاملة أن تواصل استخدام مساعیها الحمیدة للمساعدة في بناء الثقة : الثقة - 

ینبغي  ،ولتحقیق هذه الغایة  .بین أطراف النزاع لضمان إحراز تقدم في تنفیذ اتفاق السالم

للبعثة المتكاملة أن تساعد في التعجیل بتعیین المراقبین المستقلین المنصوص علیهم في اتفاق 

  .السالم لتقدیم تقاریر منتظمة ومحایدة عن تنفیذها

من الصعب التمییز بین الحمایة االستباقیة للمدنیین : المفسدین والتهدیدات غیر المتماثلة - 

وینبغي أن تتلقى البعثة المتكاملة توجیهات واضحة بشأن  .وأهداف مكافحة اإلرهاب في مالي

یشمل هذا الدور تحدید المناطق المعرضة ویمكن أن  .دورها فیما یتعلق بهذین الهدفین

 ،ووضع آلیات لدعم المنشقین عن الجماعات المتطرفة ،للتطرف والمشاركة في أعمال الوقایة

وتعزیز قدرة  ،العمل االرهابياألفراد في  انخراط ووضع برامج لإلصالح لضمان عدم تجدد

ركینا فاسو وتشاد ومالي بو (ساحل  G5 وتفعیل دور الـ .حكومة مالي على مكافحة اإلرهاب

وهناك حاجة أیضا إلى فهم أكثر تفهما للجماعات المسلحة وصلتها  ).وموریتانیا والنیجر

  .بالجماعات المتطرفة والجریمة المنظمة
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لقد وصل التوازن بین اإلصالحات السیاسیة واألمنیة في مالي : العسكري -التوازن السیاسي  - 

وقد أعاقت المخاوف األمنیة عودة  .لى زعزعة االستقرارقد تؤدي إ التكافؤإلى حالة من عدم 

ولكن حتى یتم تنفیذ المكونات السیاسیة  ،جزء كبیر من الشمال علىالسیطرة اإلداریة للدولة 

تتردد الجماعات المسلحة في المضي في التجمیع ونزع  ،والمؤسسیة الحاسمة في اتفاق السالم

بما في ذلك نزع  ،أن ترتبط جهودها األمنیة یجب أن تحاول البعثة ضمانلذلك  .السالح

باالستراتیجیة السیاسیة  ،السالح والتسریح وٕاعادة الدمج وٕاعادة تشكیل قوات الدفاع واألمن

   .األوسع

 ،على الرغم من التقدم الذي أحرزته اللجنة الفرعیة المعنیة بالدفاع واألمن بشأن متابعة االتفاقف

كما أن مصداقیة  .ن التوجه السیاسي واحتیاجات الناسهناك في بعض األحیان انفصال بی

  .وبالتالي حمایة المدنیین ،البعثة تخاطر بالتشكیك في عدم قدرتها على حمایة نفسها

التي ال تقع كلها ضمن  ،یعتمد نجاح اتفاق السالم على العدید من العوامل :الشراكات - 

مة المنظمة وأمن الحدود وتطویر بما في ذلك التنمیة االقتصادیة والجری ،اختصاص البعثة

یجب أن تحدد المهمة المزایا  .قدرات مكافحة اإلرهاب داخل قوات الدفاع واألمن المالیة

النسبیة للشركاء الوطنیین واإلقلیمیین والدولیین في معالجة هذه العوامل ودعم هؤالء الشركاء 

  .بأي طریقة مناسبة

حیث تمثل البعثة  .والموارد الالزمة لتنفیذها لبعثةالمهام المسندة لفجوة بین هناك  :القدرات - 

هناك حاجة إلى تعزیز قدرات الحمایة الذاتیة ف  .هدًفا للعنف وتعمل في بیئة صعبة ومتغیرة

من  ،بما في ذلك من خالل التدریب والمعدات للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة ،للوحدات

  األمر الذي یؤدي إلى نتائج عكسیة لتنفیذ والیتها ،البعثة إلى الحد األدنى" تكتل"تقلیل  أجل

وهي العام  ،2018یمكن لدعوة حكومة مالي الستراتیجیة خروج لعام : استراتیجیة اإلنجاز - 

أن تكون بمثابة فرصة للبعثة المتكاملة للعمل  ،الذي ستجري فیه االنتخابات الرئاسیة في مالي

ر فهم مشترك األولویات ورؤیة لتحقیق السالم جنبًا إلى جنب مع حكومة مالي وشعبها لتطوی

بما في ذلك ما یجب أن یفعله كل  ،مع معاییر واضحة لتحقیق هذه الرؤیة ،المستدام في مالي

  ).وما إلى ذلك ،الشركاء اإلقلیمیون والدولیون ،البعثة المتكاملة ،الحكومة(شریك 

البعثة  مهاممیع األولویات الواردة في بالنظر إلى أهمیة ج: (1)تحدید األولویات والتسلسل: ثانیا

لبعثة المتكاملة دون زیادة مواردها وقدراتها من شأنه أن یوسع الفجوة بین مهام لإضافة  فإن ،المتكاملة

                                                 
1 - Ian Martin, Executive Director, Security Council Report, and former member of the HIPPO 

Aditi Gorur, Director, Protecting Civilians in Conflict Program, Stimson Center 
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ینبغي اعتبارها نقطة انطالق ولیست  في بناء السلم البعثةحیث أن مهام  .ما هو متوقع وما هو ممكن

  .غایة في حد ذاتها

كون كل من مجلس األمن واألمانة العامة لألمم المتحدة عملیین حول ما هو ممكن یجب أن یلذلك 

على نموذج بناء  االفتراضي لألمم المتحدة االعتمادیجب أن یقابل كما  .وغیر ممكن في أي وقت

وسیتطلب ذلك من  .م اللیبرالي تحلیل واقعي للسیاق واإلرادة السیاسیة والوسائل المالیة المتاحةلسلا

  .مهامس األمن اتخاذ قرارات جریئة وصعبة بشأن ما ینبغي استبعاده من مجل

ال ینبغي النظر إلى تحدید األولویات والتسلسل كمسابقة لتحدید أي األجندات التي یعتبرها  كما

ینبغي التطرق إلى عملیة تحدید تسلسل المهام بشكل  ،وبدًال من ذلك .المجتمع الدولي أكثر أهمیة

ة الظروف التي یجب أن تكون ساریة المفعول حتى تنجح أهداف المهمة الرئیسیة في مع مراعا ،عملي

ویتطلب تحدید األولویات فهم كیفیة عمل األجزاء المختلفة من  .بناء السلمالمراحل المختلفة لعملیة 

  .البعثة مًعا لدعم تطویر العالقات األولیة في إطار استراتیجیة متماسكة على نطاق البعثة

مع إبراز الكیفیة التي  ،وأولویاتها مع مرور الوقت المهامعنصر آخر وهو الحاجة إلى تعدیل  وهناك

تحتاج بها عملیة التفویض لتكون أكثر مرونة لضمان استجابتها لالحتیاجات على أرض 

 ،مالسلبناء أهمیة ممارسة مجلس األمن لفعالیته السیاسیة طوال فترة عملیات  باإلضافة إلى .الواقع

  .للتجدید مهمتهایس فقط عندما تطرح لو 

في المائة  80ویوجه أكثر من  .اللوجستیكيتعّطل نشر البعثة المتكاملة بشدة بسبب االفتقار إلى قد و 

تاركة قدرة محدودة للغایة  ،منشآتها ، ال سیمامن القدرات العسكریة للبعثة إلى حمایة القوة

  .األخرى للبعثة األهداف لدعم

تحقیق اإلنجازات األطروحة   لذلك تقترح ؟ذي یمكن للبعثة أن تحققهما ال ،القیودفي مواجهة هذه  

  :في المجاالت التالیةلبناء السلم الممكنة 

                                                                                                                                                    

Renata Dwan, Chief of Policy and Best Practices Section, UN Department of Peacekeeping 

Operations/Department of Field Support 

Emmanuel Suquet, First Secretary, Permanent Mission of France to the UN 

Brigadier General AKM Akhtaruzzaman, Permanent Mission of the People's Republic of 

Bangladesh to the UN 
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 مترابطة للنزاعاألبعاد األمنیة والسیاسیة ف :والمصالحة اتفاقیة السلمبربط األبعاد األمنیة والسیاسیة • 

الدفاعیة ال یمكن تنفیذ الجوانب  ،فوریةعمیقة و الحات ما لم تتم إصو  ،في هذه المرحلة  بشكل أساسي

  .والمصالحة مواألمنیة التفاقیة السل

غیاب الخدمات ف .ال تزال مؤسسات الدولة غائبة في نصف البالد تقریباً  :دعم االستقرار في الشمال• 

تدهور حیث  ،مثل موبتي ،األساسیة یزید من خطر تجذر الجماعات المتطرفة وتجنیدها في مناطق

ینبغي للبعثة المتكاملة أن تیسر نشر الشركاء في  لذلك  .2016و 2015بسرعة في الوضع األمني 

نهجها وینبغي للبعثة المتكاملة أیضا أن تعید النظر في  .المجال اإلنساني والتنموي في شمال مالي

بها حتى اآلن بطریقة  التي تم االضطالع ،م وتحقیق االستقرار في الشمالالمتعلق بمشاریع بناء السل

  .ودمجها في خطة استقرار متماسكة ،مجزأة

هناك  :جلإعطاء األولویة لنزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج كجزء من استراتیجیة طویلة األ •

النهج الحالي لنزع ف .ة فیما یتعلق بتسلسل أنشطة نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماجأجلمعضلة ع

ومخططة جیدًا  جلكجزء من استراتیجیة طویلة األ تنفیذه لذلك ؛متجزأوٕاعادة اإلدماج السالح والتسریح 

ال ینبغي أن یعامل نزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج على أنه و  ).SSR(إلصالح قطاع األمن 

یجب تحقیق مكاسب فوریة بشأن نزع كما  .یحتاج إلى دعمه باستراتیجیة سیاسیةبل تمرین تقني 

طراف النزاع على أن اهتماماتهم یتم تحدید أولویاتها ألتأكید لوالتسریح وٕاعادة اإلدماج لالسالح 

المقاتلون  من هم .تظل األسئلة الحرجة قائمة ،ومع استمرار عملیة التجمیع الحالیة في التقدم .وتخفیفها

في  مه وٕاعادة دمجهنزع سالح من هم الذین سیتمو  ؟،الذین سیتم دمجهم في قوات الدفاع واألمن المالیة

دمجون في القوات ی في المقاتلین الذینمن الذي سیتولى مسؤولیة عملیة التدقیق  المجتمع المدني؟

هل هناك فرصة لبعض المقاتلین لتشكیل جزء من وحدة مكافحة اإلرهاب المتخصصة داخل  المسلحة؟

عملیة نزع السالح والتسریح  المنشقین من الجماعات المتطرفة في دمجهل سیتم  قوات الدفاع واألمن؟

 SSRو  DDRقبل أن تتمكن إصالحات  ،وبسرعة ،یجب اإلجابة على هذه األسئلة وٕاعادة اإلدماج؟

  .من المضي قدًما

حمایة المدنیین بهدف تحقیق بالحالیة للبعثة المتكاملة  المهمةتربط  :حمایة المدنیین مهمةتوضیح • 

وقد وجدت  ،في المائة من سكان البلد 10هذه المنطقة سوى  ال تضم ،ومع ذلك .االستقرار في الشمال

كانت  .البعثة المتكاملة صعوبة بالغة في حمایة نفسها والمدنیین من العناصر المتطرفة العنیفة هناك

في معظمها من استخدام المساعي الحمیدة والحوار  تتمثلجهود حمایة البعثة في شمال مالي 

موظفي البعثات " تكتل"فإن هذه الجهود كانت محدودة للغایة بسبب  ،وعالوة على ذلك .السیاسي
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وال سیما الشركاء في التنمیة والشؤون (وغیاب مؤسسات الدولة والجهات الفاعلة المدنیة بصفة عامة 

   .أجزاء كبیرة من شمال مالي عن) اإلنسانیة

حمایة المدنیین وكیف یرتبط هناك حاجة إلى مزید من الوضوح فیما یتعلق بمسؤولیة البعثة عن لذلك 

قد تحتاج البعثة إلى التركیز بشكل أكبر على  ،المباشرفي السیاق األمني  .ذلك باستراتیجیتها السیاسیة

ة أكبر على المشاركة مع الشراكات السریة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي لدیها قدر 

جعل جهود الحمایة أكثر  أجلملیة السیاسیة من المجتمعات التي تشعر بأنها مهمشة من خالل الع

  .نجاًحا

أثارت بعض الصور التحریریة تحفظات  :مشترك لما تعنیه عودة سلطة الدولة ضرورة وضع فهم• 

 مهمةوضعت  ،البدایةفي  .البعثة وبین عودة سلطة الدولة إلى الشمال مهامعلى الربط الوثیق بین 

أكد  ،واآلن بعد أن تم التوصل إلى اتفاق .لق بالعملیة السیاسیةمماثلة للبعثة في وضع صعب فیما یتع

أن  حیث .بعض المشاركین على الحاجة إلى التوصل إلى فهم مشترك لما تعنیه عودة سلطة الدولة

سلطة الدولة ینبغي أن تركز على تقدیم الخدمات األساسیة بدال من مجرد إعادة الجهات الفاعلة في 

  .تبقى األسئلة حول درجة الالمركزیة في مؤسسات الدولة ،اإلضافة إلى ذلكب .مجال األمن والدفاع

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة تقییم عمل  بخصوص أسئلة للمناقشةفي األخیر یمكننا طرح 

هل  ما هي االستراتیجیة السیاسیة التي تقوم علیها البعثة الحالیة؟: األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي

العقبات الرئیسیة  ما هي  تزال تلك االستراتیجیة السیاسیة قابلة للتطبیق أم أنها بحاجة إلى مراجعة؟ال

ما هي  مع شركاء آخرین في الوساطة الدولیة؟  مینوسما تعملكیف  أمام التنفیذ الناجح التفاق السالم؟

كیف یمكن لألمم  الصراع؟في التأثیر على  المستخدمة من قبلهاأثبتت األسالیب  هلقدرات المهمة و 

مع المنظمات اإلقلیمیة في تقییم السیاق السیاسي واالستراتیجي الذي  المتحدة التعاون على أفضل وجه

 ؟ بعثةللسیاسیة الستراتیجیة االكیف یمكن لمجلس األمن أن یشارك في دعم  یتم نشر المهمة؟   فیه

وما هي الشروط التي یجب أن  ،یهاوكلة إلما هي العقبات التي منعت البعثة من ترجمة المهام الم 

كیف یمكن للوالیة أن تتیح للبعثة بشكل أفضل التكیف مع الظروف  تكون ساریة لتنفیذ تلك المهام؟

وكیف یمكن  ،ما هي المعاییر التي یمكن تحدیدها والتي یمكن تحقیقها للبعثة المتغیرة على األرض؟

هل یمكن ترجمتها إلى  كما طلبت حكومة مالي؟ للتدخلیة في إعداد استراتیج المعاییر أن تساعد هذه

  اتفاق مع الحكومة المضیفة؟
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   تقييم عام ملشاريع بناء السلم يف مايل: املبحث الرابع 

سباب عدم جذریة ألمعالجة استیراد ال یمكن بناء على تقییم الواقع المیداني یمكن القول أنه 

بناء على  فرنسا أو المجتمع الدولي حل االفریقي من طرففي مالي ومنطقة السااالستقرار والنزاع 

یجب أن تقوم بها الحكومة  الحلول ، ولكنالنموذج الحالي المعتمد على مقاربة بناء السلم اللیبرالي

وبالنسبة لفرنسا . خلة دائًما دقیقة، تظل الشراكة مع القوى المتدبعد التدخالت العسكریةف. المنتخبة

وعلى الرغم من عدم قبولها من قبل  ،لقوة االستعماریة السابقة إلى تعقید هذه العالقةقد أدت افوتاریخها 

سیكون ضاًرا لجمیع األطراف  السیاسیة فإن أي تصور لفرض فرنسا إرادتها على الشؤون ،باماكو

  .المعنیة

ب معالجة األسباترغب وقادرة على السؤال الرئیسي هو ما إذا كانت الحكومة الجدیدة ستكون ف

التي  الداخلیةوما إذا كانت الجهود الخارجیة لن یتم تخریبها من قبل األطراف  ،الجذریة لعدم االستقرار

بسبب فضیحة الكثیر من الشكوك وقد شابت جهود القضاء على الفساد الحقا . لها تأثیر ضئیل علیها

البحرین اإلسالمي مبلغ  أنفق بنك ،2014في أبریل . التي اشترتها الحكومة تتعلق بالطائرة الرئاسیة

التي تعتمد إلى حد كبیر على قروض  ،واجهت حكومة ماليف. ملیون دوالر لشراء طائرة رئاسیة 41

انتقادات شدیدة إلساءة استخدام المال  ،صندوق النقد الدولي وأموال المانحین من المجتمع الدولي

بالنظر إلى أن  ،أن هذه العادات القدیمةویبدو  ،وهناك حاالت أخرى من الفساد ومحاباة األقارب. العام

 .تغیر بسهولةتتال  ،نفس النخبة ال تزال تدیر مالي

فإن النسخة  ،یًضا في البلدان المجاورة مثل النیجروأ ،في مجتمع ماليكما نالحظ بأنه 

ولهذا . التقلیدیة المعتدلة من اإلسالم تخسر بسرعة أرضیتها لمزید من الفكر الوهابي والسلفي الرادیكالي

یتم الجمع بین الحرمان االجتماعي واالقتصادي . بعضها یسبق األزمات األخیرة ،أسباب متعددة

بالنسبة . المستمر في أجزاء كبیرة من المجتمع مع خیبة أمل في ما یسمى بالنموذج الغربي للدیمقراطیة

  . باستغالل الموارد المالیة سوى إثراء النخبة والسماح للغرب" النموذج"ال یخدم هذا  ،للعدید من الناس

في الشمال هناك خیبة أمل واسعة النطاق فیما یتعلق بنقص الخدمات الحكومیة األساسیة مثل 

حتى مع وجود بعض الحنین إلى الوقت الذي كان فیه الجهادیون یتحكمون في  ،الكهرباء والمیاه

صعوبة في توفیر مدارس ذات نوعیة  تواجه الدولةف اما التعلیم. وقدموا هذه الخدمات بالفعل ،الواقع

  . لكن مدارس القرآن مجانیة وتمول بشكل جید من الرعاة الخلیجیین ،وكمیة كافیة

تمكن الوهابیون أو السلفیون من السیطرة على وسائل اإلعالم  ،من المنظور المؤسسي

مجلس اإلسالمي األعلى یهیمن الوّعاظ الوهابیون اآلن على ال ،على هذا النحو. والهیئات العامة الهامة

إن . وقائده اإلمام دیكو له عالقات وثیقة مع بنك الكویت اإلسالمي ،)المجلس الوطني للشؤون الدینیة(
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هي في الغالب في أیدي  - األكثر فعالیة للوصول إلى السكان  الوسیلةوهي  -محطات اإلذاعة 

  .ن دول الخلیجحیث تستفید هذه المنظمات من الدعم المالي الكبیر م ،السلفیین

ها ، مفضلینفإن العدید من الشباب یوجهون وجهة نظرهم إلى الشرق األوسط ،ونتیجة لذلك 

وهكذا یبدو أن انتشار شكل أكثر رادیكالیة لإلسالم ، نكوفونیة التقلیدیة أو األوروبیةالفر  على الوجهات

وتوفر للفصائل  ،ها دولة ماليیسهم في خلق جیل جدید ال یشاركه بعض القیم التقلیدیة التي ترتكز علی

 .الجهادیة مجموعة كبیرة من المجندین المحتملین

واجهت األمم . تواجه البعثة المتكاملة صراعا صعبا في الوفاء بوالیتها ،على الرغم من النجاحات

وكانت النتیجة أن البعثة لم تصل بعد إلى  ،المتحدة مشاكل تقلیدیة في العثور على مساهمین بقوات

 .)1(ها المأذون بهقوام

حیث تتعرض في كثیر من األحیان  ،وتواجه جمیع وحدات المشاة في الشمال مخاطر كبیرة

تعد البعثة المتكاملة أكثر بعثة  ،وعلى هذا النحو. لألجهزة المتفجرة والهجمات الصاروخیة أو الكمائن

انتشارها جندي منذ  60من  قتل أكثرحیث عانت  ،مم المتحدة لحفظ السالم خطورة حتى اآلنلأل

أقامت هولندا وعدة بلدان اسكندنافیة وحدة لهذا الغرض  .)2(2015سبتمبر إلى  2013 جویلیة

المعلومات ویعمل على توفیر   (ASIFU).خلیة اندماج معلومات جمیع المصادر: استخبارات خاصة

 .)3(مقر السیاسي والعسكري في باماكو، للمساعدة في عملیة صنع القرارفي 

خلفا لعملّیة . ر عملیة بارخان العنصر العسكري في سیاسة مكافحة اإلرهاب في المنطقةتوف

تهدف إلى . "السهول الصحراویة المتدحرجة في ةكبیر كثبان الرمال ال"، تم تسمیته على اسم سیرفال

ع وصف وزیر الدفا ،2014ریل ففي أف ،الجهادیین من الوصول إلى دول مجموعة الخمسة" منع"

الفرنسیة بمنع وتدمیر العدید من  Barkhane قامت قواتو  ،"لإلرهابیین عش األفاعي"لیبیا بـ  الفرنسي

 ،وقد تم استهداف بعض القادة الجهادیین البارزین بنجاح ،القوافل الجهادیة التي تدخل النیجر من لیبیا

  )4( 2014في دیسمبر  أحمد التلمسي  المرابطون في جماعةبما في ذلك القائد الهام 

                                                 
1 - MINUSMA Facts and Figures, MINUSMA, accessed 30 November 2015, 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml  
2 - Jaïr van der Lijn and Timo Smit, Peacekeepers Under Threat? Fatality Trends in UN peace 

Operations , SIPRI Policy Brief, 2015, accessed 24 November 2015, 

http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIPB1509.pdf  
3 - J.A. van Dalen, ASIFU: Baanbrekend inlichtingenexperiment in Mali, Militaire Spectator 

2015, accessed 30 November 2015, http://www.militairespectator.nl/thema/operaties/artikel/asifu  
4 - Mali : la mort d’Ahmed el-Tilemsi, un coup dur pour le Mujao et Belmokhtar, Jeune 

Afrique, 12 December 2014, accessed 30 November 2015   
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ال یدعم بارخان قوات األمم  ،في المساعدة القصوى للبعثة مثلما تم تكلیف عملیة سیرفال بتوفیر 

من خالل " في الخلف"بل یحاول أیضا أن یبقي الجهادیین  ،المتحدة بقوة نیران عند الضرورة فحسب

ت منتظمة في أواخر في حین أن تقاریر القادة المستهدفین والقوافل التي تم اعتراضها كان. تعقبهم بقوة

ویشیر هذا إلى مشكلة القدرات التي یواجهها . فقد أصبحت متقطعة ،2015وبدایة  2014عام 

فالخطر المتنامي لحزب بوكو حرام  ،جندي عدًدا صغیًرا لمنطقة كبیرة كهذه 3.000لیس فقط : بارخان

  .كذلك في الجنوب یضع ضغًطا على الموارد المتاحة

مكافحة اإلرهاب في " عسكرة"خاوف حول ومنها الجزائر م لدوللقد سجلت العدید من ا

موریتانیا مثل  ،منارات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسانشركاء مجموعة الخمسة لیسوا كلهم ف. المنطقة

في بوركینا . والقهروتشاد حیث یتم قمع اإلرهاب وأي شيء یشبه المعارضة السیاسیة بنفس القوة 

من خالل انتفاضة شعبیة بعد فشل محاولة تمدید   Blaise Compaoréباوريبلیز كوم تنحیةتم  ،فاسو

في سبتمبر  ،ومع ذلك. عملیة بارخانبعد شهرین فقط من إطالق  ،عاًما 27حكمه الذي استمر 

حكومة مؤقتة عن طریق تدخل منسق  وتم فرضعسكري في بوركینا فاسو النقالب االانحسر  ،2015

كل من  التابعة ،الطائرات بدون طیار في النیجر نشاط ضا مخاوف بشأنهناك أی .من الدول المجاورة

فهي  ،في حین أن هذه الطائرات بدون طیار غیر مسلحة. فرنسا والوالیات المتحدة تشغیلها من نیامي

ویتزاید التشكیك في التحالف العسكري مع فرنسا في العدید  ،ال تحظى بشعبیة لدى السكان المحلیین

  . في بلدان مجموعة الخمسةمن المجتمعات 

بل  ،من المقبول بشكل عام أن مكافحة اإلرهاب ال ینبغي أن تتألف فقط من نهج عسكري وقمعي

، كما أن مقاربة بناء السلم اللیبرالي لم تأت بنتیجة لحد األن على ینبغي أن تركز أیضا على الوقایة

 .أرض الواقع

 ،إن مجال أبحاث اإلرهاب ضخم. التدخلیة أسهل من فإن التركیز على استراتیجیات الوقا ،ومع ذلك

لماذا ": البسیط"لكن األكادیمیا لم تتمكن بعد من اإلجابة عن السؤال  ،وبالتأكید ال ینقصه التمویل

ال یوجد دلیل تجریبي على أن التطرف أو التطرف العنیف و  )1(یتحول الناس إلى العنف السیاسي؟

كان هناك . أن تلعب دوراً  ،بما في ذلك األیدیولوجیة والهویة ،واملویمكن للعدید من الع ،عملیة خطیة

 ،یبدو أن الجمیع لدیهم شكاوي. ، أغنیاءمؤهلین تأهیال عالیا وتعلیما ،غیر متعلمین ،ارهابیون فقراء

غیر أن عدد الشباب الذین یعانون من مظالم ال تتحول إلى العنف . ومعظمهم من الشباب والرجال

واجه وفقا لمناهج الغرب تاألسباب التي تجعل العلم  وهي إحدى. التي تتحولمن أكبر  السیاسي

  .في منطقة الساحل مشاكل في فهم لماذا یلجأ الناس إلى اإلرهاب

                                                 
1 -Marc Sageman, The Stagnation in Terrorism Research. Terrorism and Political 

Violence,2014, p1–16.   
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إن السؤال المطروح هو هل نجحت المشاریع اإلقلیمیة والدولیة في بناء السلم في منطقة 

 ؟الساحل االفریقي

مكافحة ل لها مهمة واضحة تلى دعوة من الدولة المضیفة وكانتم إجراء عملیة سیرفال بناء ع

وأدى الهجوم الجهادي المفاجئ وغیر المتوقع على  ،تم التخطیط مسبقًا لعناصر التدخل. اإلرهاب

لم یتنبأ التخطیط األولي . جنوب مالي إلى تعدیل خطط الطوارئ والتعبئة السریعة للقوة العسكریة

بدأت قوة تحقیق االستقرار التي تقودها األمم المتحدة والتي  ،على األرض بقدرات الجماعات اإلرهابیة

. بشكل فعال ،تم تفویضها من قبل األمم المتحدة والتي تم التوصل إلیها في وقت الحق من العام نفسه

كما تمتعت فرنسا بثمار وجود العدید من  ،تمكنت الدول األفریقیة المشاركة من حشد قواتها بسرعة

في . بمجرد بدء التدخل. المتأقلمة والمدربة تدریبًا جیدًا والمجهزة مسبقًا في البلدان المجاورة القوات

وكان الكثیر  ،كان عدد القتلى الفرنسیین أقل بكثیر مما كانت القیادة السیاسیة مستعدة لقبوله ،النهایة

كان  ،افه العسكریةفي حین حقق سیرفال أهد. یعود إلى الحظ السعید في ساحة المعركة وخارجها

 ،خدم التخطیط العسكري لتمكین التدخل السریع. جلواضًحا منذ البدایة أن هذا كان حًال قصیر األ

من الواضح أنه ال یمكن دمج األهداف السیاسیة و  ،ولكن التخطیط المدني لالنتقال تخلف عن الركب

المنطقة وان كان مهما على  ، وبالتالي فال یمكن للتدخل أن یكون بناء للسلم فيفي خطة عسكریة

 .المدى القصیر السترجاع األمن

 ؟لبناء السلم طویلة المدىخطة هناك رؤیة واضحة لالنتقال إلى و هل 

على الرغم من أن هذه المهمة لدیها و . سرعان ما خلفت البعثة المتكاملة بعثة الدعم التي تقودها أفریقیا

ینبغي للبعثة المتكاملة  ،فمن ناحیة. ااقض في أهدافههناك بعض التنإال أنه  ،التفویض القوي للعمل

یجب أن تساعد الحكومة في  ،ومن جهة أخرى ،ضمان االستقرار والتوسط بین األطراف المتنازعة

 ،كانت بعثة األمم المتحدة تعاني من نقص في الموظفین للعام األول. استعادة السلطة على أراضیها

تقدم  ،وأصبحت سیرفال قوة موازیة رسمیة للبعثة. مختلفین ووجدت صعوبة في التوفیق بین هدفین

في حین أنه ما زال باإلمكان تسمیة إرثها . معلومات استخباراتیة ومساعدات مسلحة إذا لزم األمر

  Barkhaneواستعیض عنها بعملیة بارخان 2014 جویلیةفقد تم إنهاء عملیة سیرفال في  ،بنجاح

وتشكل خطوة أولیة منطقیة في  ،دول الساحل من دول مجموعة الخمسة التي أقامت تعاوًنا مؤسسًیا مع

وكان في  ،كإجراء احتیاطي للبعثة المتكاملة برخان عملتكما . جلاأل االنتقال إلى نطاق أوسع وطویل

ومن المفارقات أن . االرهابیین تفرخ" عش األفعى" التي أصبحت بمثابةلیبیا  حالة جزء منه ردا على

ودفع التدخل الفرنسي بالعناصر اإلرهابیة  ،لي كانت نتیجة غیر مقصودة إلزالة القذافياألزمة في ما

  .إلى لیبیا للتعافي

تلقت قوات األمن المالیة التدریب والمعدات من مختلف  ،2012قبل انهیار مالي في عام 

تلفة نشطة منذ كانت البرامج الفرنسیة واألمریكیة وغیرها من البرامج الغربیة المخ. الدول الغربیة
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حیث عملت على تدریب وتجهیز القوات الخاصة المحلیة  ،منتصف العقد األول من القرن الحالي

 وكان. 2012غیر أن فعالیة هذه البرامج لم تتأكد من األحداث التي وقعت في عام . لمكافحة اإلرهاب

إلى إحراج الوالیات  مروصل األ بل ،2012عام  التوارڤأداء القوات المالیة سیًئا للغایة في تمرد 

تدریبا مكثفا في الوالیات  الذي تلقى ،مارس 22المحرض على انقالب  ،سانوجو الجنرال ،المتحدة

  . المتحدة

في منع انهیار دولة مالي في عام SSR إصالح القطاع األمني فشلت مختلف برامجلقد 

ق عدًدا كبیًرا من قبل الجیش على الرغم من أنه ال بد من القول أن الجیش المالي كان یفو  ،2012

بالتوازي مع  .الجماعات السلفیة الجهادیة الثالث ،وحلفائهم المالئمین التوارڤالثوري وقاد حلفاء 

مع التركیز لیس فقط على القدرة  ،تم إنشاء بعثة تدریب مناسبة من قبل االتحاد األوروبي ،سیرفال

منع الجیش هدفه هذا العنصر الهام . وسیادة القانونولكن أیضا قیم مثل حقوق اإلنسان  ،الفنیة للقتال

  .المالي من ارتكاب اإلساءات وتهدید الدیمقراطیة في المستقبل

تعلم الجندي  - أنه حتى الجزء البسیط  2014أوضحت األحداث التي وقعت في كیدال  وقد

بة الواحدة التي أكملت وقد تم نشر الكتی. بحد ذاتهجدي یعد تحدیا  - أو الوحدة إلجراء عملیات قتالیة 

بالكامل في كیدال وعانت من هزیمة تكتیكیة مؤلمة على أیدي متمردي الحركة  EUTM تدریب

  .الدیمقراطیة أجلالوطنیة من 

 ،أولویة أعلى بكثیر للحكومة من مكافحة اإلرهاب التوارڤكان الكفاح ضد انفصال  ،في الماضي 

 عند طرح برامج. ستستخدم مرة أخرى في هذا الدور وهناك قلق من أن قوات األمن المدربة حدیثا

فإن توقعات ورغبات الدولة المضیفة غالبًا ما تتعارض مع توقعات  ،SSR إصالح القطاع األمني

  .SSR المدربین ومقدمي خدمات

بل  ،إن حكومة مالي ال ترغب فقط في وجود جیش قادر على مكافحة التمرد أو دور لمكافحة اإلرهاب

 .ستخدامه في النزاعات الحدودیة مع الدول المجاورةجیش یمكن ا

والجهد الدولي الكبیر لتدریب وٕاصالح قوات  ،والعمل على األرض ،إن التخطیط في الوقت المناسب

تم حل العداء بین القبعات الحمراء والخضراء إلى حد . األمن المالیة قد حققا نتائج إیجابیة بالتأكید

في السجن ولیس هناك المزید من تدخل الجیش في  Sanogo وتم وضع الجنرال سونوق ،كبیر

  .السیاسة

ال یزال هناك مجال للتحسین في  ،ومع ذلك. تحسنت مهنة الجنود المالیین بدرجة كبیرة ،وعموما 

دون . أحد هذه المجاالت هو إصالح المؤسسات المیدانیة ودعم الخدمات األمنیة. بعض المناطق

أو سیاسة موارد بشریة جیدة أو أنظمة لوجستیة  ،و دفع رواتب كافیةأ ،وجود خطوط قیادة واضحة

  .النشر الفعال للجنود المدربین سیبقى صعبا ،فعالة
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لكن المنظمة لن تكون  ،قد یتمكن المشاة اآلن من إطالق صاروخ كالشنیكوف بشكل صحیح 

عنصر آخر یستحق المزید وثمة . قادرة على إبقائه محفًزا وٕایصاله إلى المكان المناسب عند الحاجة

غالبًا ما تلعب هذه الوحدات دورًا أكبر بكثیر . من االهتمام وهو دور وٕاصالح قوة الشرطة أو الدرك

الوجه المرئي ما تمثل فهي غالبًا  ،وبالنسبة للسكان المحلیین ،في توفیر األمن المحلي أكثر من الجیش

لكن إمكانیات  ،ور كبیر في مكافحة اإلرهابومن المحتمل أن یكونوا قادرین على لعب د. للحكومة

 .إصالح الشرطة في مالي ال تخضع للبحث والتطور

 ما هي العقبات الرئیسیة أمام االنتقال الناجح؟

یملیها جزئیا نوایا وأفعال  ،مثل العدید من التحوالت بعد التدخالت العسكریة ،كان االنتقال في مالي

، وحصلت ء انتخابات رئاسیة سریعة لكي یكون لها شریك رسميدفعت فرنسا إلجرا. الحكومة المضیفة

حصل . ، فمن المشكوك فیه أن تأجیل االنتخابات في مالي من شأنه أن یؤدي إلى نتائج مختلفةعلیها

ولكنه كان في نفس الوقت نتاًجا للنخبة التي حكمت مالي  ،البنك الدولي على تفویض قوي لإلصالح

التي شاركت في أي معارضة ودمجت مصالح تجاریة  ،هذه النخبة. ماضیةعلى مدار العشرین عاًما ال

كان ینظر إلیها كواحدة من العوامل الرئیسیة التي أدت إلى انهیار الدولة في عام  ،مع مصالح سیاسیة

2012 .  

لقد تمكنت فرنسا من . كما أن العادات القدیمة للفساد والمحسوبیة ستثبت مقاومتها لإلصالح والتغییر

تم تنظیم مؤتمر . لتقلیل من مفهوم التدخل االستعماري من خالل االبتعاد عن السیاسة في باماكوا

. وشاركت في رئاسته حكومة مالي ،في بروكسل ولیس في باریس 2013 مايالمانحین الدولي في 

لیة تبقى مشاكل التنسیق في جانب المجتمع الدولي مع العدید من البلدان والمنظمات الدو  ،ومع ذلك

  .التي تنفذ أكثر من اثني عشر استراتیجیة مختلفة من الساحل

وهما القوتان األجنبیتان الرئیسیتان اللتان یمكنهما تشكیل األحداث  ،تتعاون فرنسا والوالیات المتحدة 

 .لكن ستبقى االختالفات في المصالح والنهج الوطنیة قائمة ،وتنسقان السیاسات ،في غرب أفریقیا

ولكنها تواجه في الوقت نفسه  ،ة في باماكو الحیاة صعبة لنفسها على عدة قضایاجعلت الحكوم

باماكو في بدء عملیة من قبل مماطلة  هناك ،فمن ناحیة. للتعامل معها جاهزةمشاكل ال تكاد تكون 

في حین كانت . وكانت محاولته فرض حل عسكري عكسیة في كیدال ،السالم وقتا ثمینا ونوایا حسنة

بوساطة مشتركة من  تمتوكلها  ،والحكومة التوارڤث اتفاقیات سالم سابقة بین انفصالیي هناك ثال

  .فإن هذه الفرصة أمامها فرصة أكبر للنجاح ،قبل الجزائر

لعب المجتمع الدولي دورًا مهمًا  ،األولى وللمرة 2015وبإبرام اتفاقیة الجزائر للسلم والمصالحة لسنة 

فإن  ،ومع ذلك. نفذت األطراف قد ما اتفقت علیه ویتنبأ له النجاح إذا ،فیه ورصد التقدم ،في تأسیسه

وتحرص الجماعات اإلرهابیة على تخریب  ،السالم هش مع العدید من المظالم على كال الجانبین

  .التطور الدقیق للثقة بین األطراف واالستقرار على األرض
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الدولة ال تقدم الخدمات المتوقعة  العقبة األخرى هي أن شرعیة الحكومة في نظر السكان ألن 

لتوفیر  -الجریمة مصدر قلق أكبر بكثیر من خطر الهجوم اإلرهابي  - من األمن العادي . منها

ویعني انعدام . ُینظر إلى الحكومة على أنها ال تفعل ما یكفي ،الكهرباء إلى البلدات والقرى النائیة

مما یؤدي في كثیر من  ،ات ومقدمیها األمنییناألمن أن المجتمعات المحلیة ستعود إلى المیلیشی

 لجماعات كما یقدم هذا فرصة. األحیان إلى تفاقم التوترات اإلثنیة وتفضیل مجموعة على أخرى

ویعني الغیاب  .التي توفر الحمایة للسكان وتثبیت أنفسهم كسلطة حاكمة في هذه العملیة ،للمتمردین

ي أن أي مجموعة مسلحة لدیها موارد مالیة قادرة على العام لفرص العمل في أجزاء كثیرة من مال

 .تجنید أعضاء جدد بسهولة

وما زال  ،، حركات إرهابیة، حركات أزوادیة متمردة، جریمة منظمةتتمیز مالي بمشهد ممزق

شاركت تسع مجموعات  ،أثناء مفاوضات الجزائر. من الصعب التفریق بین المتمردین واإلرهابیین

استبعاد أربع مجموعات إرهابیة مختلفة  وفي مرحلة معینة تم ،سالمالحادثات مسلحة مختلفة في م

جمیع  األنشطة االرهابیة أن تشمل ،ومما یزید األمور تعقیدا. بشكل مقصود من الحوار والمفاوضات

 . نتیجة للموقع الجغرافي لمالي كمركز للتجارة الدولیة والتهریب ،بما في ذلك الحكومة ،األطراف

فالجماعات  ،سیكون من الخطأ التعامل مع هذه المشكلة من زاویة مكافحة اإلرهاب ،ومع ذلك

 ولیس ،في الغالب من قبل الدول الغربیة التي تدفع الفدیة إلطالق سراح رهائنهم اإلرهابیة تمول نفسها

  .أموال المخدرات من

 ،المخدرات من اإلرهابیینربما تلعب عناصر داخل الحكومة دورا أكثر شناعة في تجارة أكثر من ذلك  

یجب معالجة الفساد داخل . بالتغاضي عن أو تسهیل نقل المخدرات ومنع مقاضاة المشتبه بهم

بدًال من الشراكة مع هذه الحكومة في محاوالت  ،الحكومة ویجب أن یكون محور االهتمام الدولي

 .لتعطیل أموال المخدرات التي تصل إلى الجماعات اإلرهابیة

كان هناك طلب من الدولة  ملیة سیرفال بمباركة دولیة وٕاقلیمیة ومحلیة واسعة،لقد تمت ع

ونصر  ،أهداف سیاسیة واضحة وموجزة ،دعم دولي واسع بمباركة من األمم المتحدةو  ،المضیفة

ویشمل االنتقال الالحق أیضا عناصر . عسكري مدوي ضد القوات اإلرهابیة التي احتلت شمال مالي

اتفاق  ،وٕاصالح قوات األمن المالیة ،انتخابات حرة ونزیهة: نها مشروطة للنجاحینظر إلیها على أ

. ملیار یورو 3،25ومؤتمر دولي للمانحین جمع مبلغ  ،والحكومة التوارڤسالم بین االنفصالیین 

في مالي مستمر في من المؤسف أن نستنتج أن الوضع األمني  ،وبالنظر إلى هذه الجهود واإلنجازات

فلم تكتف البعثة العسكریة بمزید من الخسائر في األرواح أكثر من أي مهمة أخرى لحفظ . التدهور

بل هناك حاجة إلى المزید من القدرات لحمایة القوافل التي تزود البعثة باالنتقاص من فعالیتها  ،السالم

  . العامة
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وهاجم في  ،سرفاللیة عمتعافى تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي من الخسائر التي تكبدها خالل 

یعتمد تكتیكهم الجدید . اآلونة األخیرة أهدافًا سهلة في النیجر المجاورة وبوركینا فاسو وساحل العاج

في البلدان التي تتماشى بشكل مباشر أو  محددة التقید بأهداف دونضرب السیاح أو المدنیین على 

اف وحریة الحركة الواسعة في تنظیم القاعدة مع األخذ بعین االعتبار وفرة األهد ،غیر مباشر مع فرنسا

  . في بالد المغرب اإلسالمي

لعملیة سرفال، وذلك باستخدام نهج إقلیمي للحفاظ على  تمثل امتداد منطقي Barkhaneبرخان  عملیة

فهو حل غیر  ،ومع ذلك. التحرك بحریةالضغط على الجماعات اإلرهابیة المختلفة، وحرمانهم من 

  .سكري وكذلك مدنيمن منظور ع ،مرض

تفتقر  إذ ،هم لیست سوى حل مؤقتاهابیین وخالیالقادة اإلر  قتل ،من وجهة النظر العسكریة 

أن العلماء ال  صحیح. عملیة بارخان إلى جهد مدني مواز یحّدد بعض أسباب اإلرهاب ویعالجها

یعفي صانعي السیاسة ال وهذا  ،یزالون یفشلون في فهم األسباب التي تحول الناس إلى العنف السیاسي

 .لمعالجة الكسور التي یعاني منها المجتمع المالي) مدني(من بذل جهد 

  

  : خالصة

فشل نموذج بناء السلم اللیبرالي المتبنى في مالي لحد اآلن في تحقیق االستقرار  كمفهوم تشغیلي

عة من األنشطة مجموعة واسفي مالي م یشمل بناء السلیجب أن لذى  ،والتنمیة كما كان یتوقع منه 

لیس متعدد األبعاد فحسب بل متعدد "إنه . والوظائف واألدوار عبر العدید من القطاعات والمستویات

ومتعدد المستویات من  ،القطاعات من حیث ما یجب أن یقوم به المجتمع الدولي على أرض الواقع

 المجتمع الدولي عرض برامج ومتعدد المستویات من حیث توقیت ،حیث مقدار ما یجب القیام به

  . )1("للتنفیذ

هو وضع مفهوم لها في مالي من وجهة نظر األطروحة م في بناء السل الذي قد ینجحالنهج  إن

، بتنظیم أنشطة بناء إن لم یكن كلها ،وتقوم معظم األطر التحلیلیة والتنفیذیة. على أساس فئات قطاعیة

ختلف الجهات الفاعلة تحدد هذه األركان بشكل في حین أن م" )2( .وفقا ألربعة أو خمسة أعمدة مالسل

م له أبعاد سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وأمنیة وافق في اآلراء على أن بناء السلهناك ت ،مختلف

                                                 
1  - Michael Lund, What Kind of Peace is Being Built? Assessing the Record of Post-

Conflict Peacebuilding, Charting Future Directions, prepared for the International Development 

Research Centre , IDRC, 2003,p 13. 

2 -  An organization of 4 pillars is proposed in: Dan Utstein, Towards a Strategic Framework 

for Peacebuilding: Getting Their Act Together: Overview of the Joint Utstein Study of 

Peacebuilding, Figure 2: The Peacebuilding Palette, 10, 28.. 
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التي تعتمدها البرامج الدولیة في  ویمیزه عن التنمیة التقلیدیة. یتطلب كل منها االهتمام ،وقانونیة

م هو مشروع سیاسي للغایة ینطوي على إنشاء سلطة سیاسیة شرعیة بناء السل وبالتالي فإن ،المنطقة

  :مقترحة لبناء السلم في مالي وهي سیتم تحدید خمسة أركان لذلك. )1("یمكن أن تتجنب تجدد العنف 

 توفیر األمن والنظام العام ؛  

 ؛ جلإنشاء اإلطار السیاسي والمؤسسي للسالم طویل األ  

 تولید العدالة وسیادة القانون ؛  

 دعم االنتعاش النفسي واالجتماعي وشفاء جراح الحرب ؛  

 جلتأسیس األسس االجتماعیة واالقتصادیة للسالم طویل األ.  

وهو األمن في مالي مابعد التدخل الفرنسي " واحد قطاعي"التركیز المفرط على منظور  أدىوقد 

آلثار التفاعل الحاسمة والروابط یعیروا اهتماما كافیا  حیث لم ،م الصورة األوسعبناة السل أغفلإلى أن 

فإن هذا النهج ال یقدم سوى القلیل من  ،عالوة على ذلك. بین المبادرات المختلفة عبر القطاعات

یات الشاملة المرتبطة لذا من المهم االنتباه إلى التحد. ما یتعلق بتسلسل أنشطة بناء السلالتوجیه فیم

  :الشاملة المرتبطة بما یلي مجموعات من القضایا واالهتمام. مببناء السل

 بناء الدولة و بناء األمة  

 األبعاد اإلقلیمیة لبناء السلم  

 بناء القدرات واالستدامة والملكیة والمساءلة  

 شراكاتبناء ال  

  االستراتیجیة واألسالیب واألخالقوضوح  

  

                                                 

1 - Necla Tschirgi, Post-Conflict Peacebuilding Revisited: Achievements, Limitations, and 

Challenges, WSP International/IPA Policy Report, 2004. 
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  :تمهید

االختیارات األساسیة للسیاسة الخارجیة الجزائریة باألهمیة اإلستراتیجیة للجزائر التي  ترتبط

تنبع من مكانتها الجیوساسیة والسیاسیة واالقتصادیة إقلیمیا ودولیا، وذلك المتالكها لحدود جغرافیة 

المحوریة، فهي تقع على المستوى البري في قلب  بریة وبحریة واسعة جعلتها تمتلك خصائص الدولة

وهي تتجاور من الجهة الجنوبیة مع كل  دول المغرب العربي وحلقة الوصل بین أعضائه الخمس،

من مالي والنیجر، لتطل على منطقة الساحل اإلفریقي التي تعتبر بمثابة العمق االستراتیجي الحیوي 

الواسع لها والمليء بالفوضى، لدى وجب إعادة ترتیب  الفناء الخلفي للجزائر، وهي كذلك بمثابة

األولویات في سیاستها الخارجیة بالتوجه نحو هذه المنطقة الجدیرة باالهتمام األقصى، لمعالجة 

  ."األزمة التر�یة"مشكالت أمنیة وسیاسیة لها تأثیر مباشر على أمنها، وعلى رأس هذه المشكالت 

الجزائریة في المنطقة إلى سنوات التسعینیات من خالل األطر  وترجع جهود الدبلوماسیة األمنیة 

واالتفاقیات التي كانت وسیطا فعاال فیها، واستمرت إلى اآلن حیث یقع مأزق أمني حقیقي في 

  .المنطقة تعددت أطرافه والفواعل الخارجیة التي تحرك هذا الطرف أو ذاك

في مالي من " األزمة التر�یة"ئریة تجاه تتبع مسار السیاسة الخارجیة الجزا یحاول هذا الفصل

خالل الوساطات التي قامت بها الجزائر منذ تفجر هذه األزمة إلى اآلن حیث تجرى مفاوضات شاقة 

بین مختلف أطرافها في الجزائر العاصمة وفقا لخارطة طریق معدة من طرف الدبلوماسیة الجزائریة 

  .وبدعم دولي واسع

  :البحثیة حول التساؤل الرئیسي التالي هذا الفصلحورة انطالقا من ذلك سعینا إلى م

  ؟20014ما هي المقاربة الجزائریة لبناء السلم في مالي وفقا لخارطة طریق 

  :وللتفصیل في هذا التساؤل یمكننا طرح األسئلة التالیة

  ما هو الموقف المبدئي للدبلوماسیة الجزائریة من األزمة التر�یة في مالي؟ - 

  اضیع التي ركزت علیها الدبلوماسیة الجزائریة في معالجتها لألزمة ؟ما هي أهم المو  - 

  ما هي المحاور الكبرى لخارطة طریق الجزائر لبناء السلم في مالي ؟ - 

  ما مكانة كل من التنمیة واألمن في المقاربة الجزائریة؟ - 

  هل یمكن أن تؤسس خارطة الطریق الجزائریة لبناء سلم شامل ودائم في المنطقة؟ - 

  

  .دراسة في التطور: المقاربة الجزائریة إلدارة النزاع في مالي: بحث األولالم

في مالي على مجموعة من المبادئ حددها " األزمة التر�یة"ترتكز الدبلوماسیة الجزائریة تجاه 

  :الدستور الجزائري وهي

 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدول الجوار .1

 مبدأ حسن الجوار .2
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 الدولیة فیما یخص قبول الحدود الموروثة عن االستعمار احترام المواثیق .3

هذا باإلضافة إلى میزة من ممیزات السیاسة الخارجیة الجزائریة في المنطقة أصبحت بمرور  .4

الوقت مبدأ من مبادئها وهي أنها دبلوماسیة أزمات، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون 

 .فیه دبلوماسیة وقائیة

  :مرحلة تجاهل األزمة التر�یة: لمرحلة األولىا: األولالمطلب 

وتمتد إلى نهایة الثمانینات، وأهم ما  1960تبدأ هذه المرحلة مع استقالل جمهوریة مالي سنة 

میز المقاربة الجزائریة تجاه األزمة التر�یة خالل هذه المرحلة هو التجاهل وعدم إعطاء الملف 

قضیتي الحدود (لحقیقي واألكبر آت من الجهة الغربیة للوطناألهمیة الالزمة على اعتبار أن التهدید ا

في الوقت كان  ،)(1، لذلك حشدت الجزائر كل قواها في هذا االتجاه)مع المغرب والصحراء الغربیة

النضال األزوادي سلمیا فقط حیث لم یتحول إلى العمل المسلح إال بنهایة عقد الثمانینات، كما أن 

یة خالل هذه المرحلة هو توفیر األمن، حیث تعرض األزواد لحمالت من أهم ما میز المطالب التر�

  .القهر والتصفیة والتعذیب، واالعتداء على الممتلكات من الماشیة واآلبار والقرى ومناطق الرعي

  :مجتمع واحد بخمسة دول

 الجزائر،(سیادة هي  ذات نفسها مشتتة بین خمس دول االستقالل وجدت القبائل التر�یة عشیة

 التقسیمات وبعدما اتفق رؤساء هذه الدول على ضرورة احترام ،)بوركینافاسو لیبیا، النیجر، مالي،

التوارڤ أكثر، خاصة فیما  وضع االستعماریة متجاهلین بذلك الخلل اإلجتماعي الذي نتج، تعقد

  )2(قوانین الدول في التنقل علیهم یتعلق بأهم مكون لثقافتهم وهو الترحال، إذ أصبحت تطبق

حتى الیوم، فال تنظیمات  األوضاع وعلى هذا ظلت عالقاتهم مع النظام المالي متوترة ولم تهدأ

  .في بسط سیطرتها على جمیع مجالها الجغرافي األزواد حققت أهدافها وال سلطات بماكو نجحت

الي مالي سلمت السلطات االستعماریة الفرنسیة السلطة بعد االستقالل لألفارقة السود وبالت في

 )البیض(ما بین الرحل الملثمین من العرب والبربر العرقي تأسس النظام الجدید على أساس التمییز

التوارڤ وجعلهم مهمشین، وأدى بهم  اقتصاد والسكان الحضر وهم األفارقة السود، وهو ما عرقل

وهكذا  (3)"تامودیبو كای"بشدة من طرف الرئیس  قمعوا للثورة على هذه األوضاع، غیر أنهم سرعان ما

واجتماعیًا وبالتالي أصبح أسیاد الصحراء مبغضي  وجدوا أنفسهم مهمشین اقتصادیًا وسیاسیًا وثقافیاً 

تحت إدارة  دوماً  السیاسي والتهمیش والقمع، حیث كانت منطقة الشمال اإلقصاء الصحراء، زیادة على

  .صعسكریة، مما أجبر السكان على الهجرة إلى الجزائر ولیبیا بالخصو 

                                                 
 . 50ص  2002البعد المتوسطي لألمن الجزائري، الجزائر أوربا والحلف األطلسي، المكتبة العصریة، الجزائر، : عبد النور بن عنتر -  1
رسالة ماجستیر في العالقات الدولیة، جامعة  :ه التحدیات األمنیة في منطقة الساحل االفریقيالمقاربة الجزائریة تجا: نبیل بویبیة -  2

 137، ص 33ص  2011 - 2010،  3الجزائر
، مؤسسة ھدیل للنشر والتوزیع، تفاصیل حرب مدمرة انتھت على طاولة مفاوضات جزائریةالعاصفة الزرقاء، : أحمد شنة -  3

 .60 -  59، ص  2000الجزائر،
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السالح، ولم تتدخل الدبلوماسیة الجزائریة  وأمام كل هذه الضغوط والمضایقات رد التوارڤ برفع 

لتوفیر األمن واألمان لألزواد إال بعد أن نظموا أنفسهم وشكلوا الحركات العسكریة لمواجهة النظام 

  .المركزي في مالي

 كان التوارق منذ االستقالل حیث أنبالمقابل مع ذلك اهتمت الجزائر داخلیا اهتماما كبیرا بالس  

إدراك الجزائر ألهمیة سكان الجنوب الكبیر عموما والسكان التوارڤ خصوصا في عملیة البناء 

سارعت إلى بلورة مجموعات من القنوات  -التي تتطلب توفر ظروف داخلیة مستقرة - الوطني 

السكان في النسیج االجتماعي السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لتحقیق عملیة إدماج لهؤالء 

واالقتصادي والسیاسي، وفي هذا السیاق یمكن فهم قرار الرئیس الجزائري أحمد بن بلة بتعیین أحد 

  ) 1(.قادة التوارڤ في منصب نائب رئیس المجلس الشعبي الوطني

كما قام النظام الجزائري برسم مسار لتعزیز توطین التوارڤ الرحل بهدف إدخال العنصر 

للمجتمع الجزائري من خالل مجموعة من  ار�ي كعنصر فعال ضمن العناصر المشكلة التو 

التشریعات التي تهدف إلى حمایة التراث والثقافة المحلیة التوار�یة وترقیها وكذلك مجموعة من 

  .القوانین والقرارات االقتصادیة ذات الطابع السیاسي واالجتماعي

  

  ":األزمة التر�یة"محور الدبلوماسیة الجزائریة تجاه من األ: المرحلة الثانیة: الثانيلمطلب ا

بتغلیب العامل " األزمة التر�یة"خالل هذه المرحلة اتسمت الدبلوماسیة الجزائریة في تعاملها مع 

األمني سواء من خالل الوساطة بین أطراف األزمة أو من خالل اللقاءات الثنائیة أو المتعددة 

بشكلها الحالي، وفي " األزمة التر�یة"منذ مطلع التسعینات أین تفجرت  األطراف، وتمتد هذه المرحلة

وأهما اللقاءات التنسیقیة بین رؤساء ومسؤولي دول المنطقة هذا اإلطار عقدت الجزائر مجموعة من 

التي تعتبر مرحلة أولى معبرة عن  1990سبتمبر  09و 08عقد قمة جانت بجنوب الجزائر یومي 

ة بالمشكل األزوادي في عدم اللجوء إلى القوة وهو الذي یمكن أن یزعزع استقرار رغبة البلدان المعنی

حیث أكد وزراء البلدان  )2(المنطقة كلها، وقد ضم اللقاء قادة كل من الجزائر ومالي والنیجر ولیبیا،

 األربعة المجتمعون في جانت عزمهم على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وعلى

ضرورة تعزیز التعاون وبرامجه في المناطق الحدودیة المشتركة بینهم إلدماج السكان المعنیین 

ومكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، كما أكدَّ ممثلو الدول األربعة على إرادتهم في احترام مبادئ 

                                                 
، مركز الشعب الدراسات اإلستراتیجیة، مشكلة األقلیة التوارڤیة وانعكاساتھا على االستقرار في منطقة الساحل اإلفریقي: حسین بوقارة -  1

 .07، ص 2008، نوفمبر 7الجزائر، العدد
2   - Zeidane Ag Sidalaminele site :De la question Touareg au Problem du Nord du Mali : Ma part de 
témoignage (1ère et 2ème parties)-: http://www.maliweb.net/contributions/de-la-question-touareg-au-
probleme-du-nord-du-mali-ma-part-de-temoignage-1ere-et-2eme-parties-102663.html  
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رام السیادة منظمة الوحدة اإلفریقیة خاصة تلك المتعلقة منها بالمعالجة السلمیة للنزاعات واحت

   )1(.والسالمة الترابیة للدول

من جهة أخرى اتفقوا على ضرورة وضع حد للوضعیة المزریة التي تعیشها هذه المنطقة، كما 

أكد الرؤساء على ضرورة تنمیة المناطق الحدودیة ووضع حد للتهمیش الذي یعیشه السكان األزواد، 

إستراتیجیة مشتركة لحل مشكل تنقل الممتلكات كما عبروا عن إرادتهم في الذهاب بعیدا في تحدید 

  .واألشخاص نهائیًا بین البلدین

وإلنجاز هذه المهمة تم تشكیل لجنة وزاریة دائمة تشمل وزراء داخلیة تلك البلدان ومتابعة أشغال هذه 

   )2(.اللجنة من طرف وزراء الخارجیة الذین یجتمعون كل سنة

الطرف اللیبي من القمة الوزاریة، باعتبار أن األزواد وقد سجل بعد القمة الرئاسیة انسحاب 

فضلوا الوساطة الجزائریة على الوساطة اللیبیة، ولیبیا كانت تعتبر نفسها الدولة التي ساعدت األزواد 

  .أكثر من أیة دولة أخرى

ومي المالیة ی GAOلینعقد بعد ذلك أول اجتماع لوزراء داخلیة الجزائر ومالي والنیجر بمدینة قاو  

تنقل االشخاص  - : الذي تم فیه إدراج محورین في جدول األعمال هما 1990أكتوبر 26و 25

   )3(.تطویر وتنمیة المناطق الحدودیة -والممتلكات 

لكن اللجنة الوزاریة المشتركة المعینة تشكلت من أعضاء كلهم ینتمون للمؤسسات األمنیة مما جعل  

  . عملها یصبغ بالطابع األمني

التي انعقدت حول مسألة مراقبة تنقل األزواد وهي مسألة أمنیة بحتة بالنسبة  1990ة جانت منذ قمو 

للسیاسة الخارجیة الجزائریة، أصرت الجزائر والبلدان المحاذیة لها على التضامن األخوي واالستقرار 

  .الجهوي

، قامت 1991 وكامتداد الجتماع جانت واللقاء الذي تبعه والمنعقد في القلیعة بالجزائر سنة

الجزائر بإعادة انتشارها الدبلوماسي عبر إعادة تفعیل ندوة الدول الساحلیة الصحراویة في إطار األمن 

انعقدت في الجزائر ندوة جمعت الدول المعنیة وتمكنت فیها من إقناع  1993والتنمیة، ففي نوفمبر 

والتعاون االقتصادي لتعزیز  الدول األخرى بتناول محور وحید هو عملیة التنسیق في مجال األمن

مواجهة جماعیة للتحدیات والمشاكل التي  أجلالنسیج االجتماعي والقدرات الخاصة لكل دولة من 

وفي هذه الندوة أكدت البلدان الحاضرة على التزامها بمتابعة المشاورات للحفاظ على ، تعاني منها

تعزیز التعاون لمواجهة المشاكل التي األمن وتحقیق المصالحة الوطنیة في مالي والنیجر وتشاد و 

  .تضرب استقرار المنطقة والتي تقوم بها قوى من خارج القارة اإلفریقیة
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أول ما ، في هذه المرحلة فإن المالي - األزوادي وبخصوص الوساطة الجزائریة في النزاع

م إقصاء قامت به الجزائر هو اتخاذ موقف یهدف للحفاظ على الوحدة الترابیة لمالي وضمان عد

وتهمیش السكان األزواد، وقد أثار هذا الموقف في البدایة غضب األزواد الذین كانوا یأملون أن تتخذ 

الجزائر موقفًا لصالحهم، ویمكن تفسیر عدم اتخاذ الجزائر لموقف لصالح أحد الطرفین، برغبتها 

ستقرار في هذا البلد المساهمة في إیجاد حل سیاسي للنزاع المالي بغیة إحالل السلم واألمن واال

   )1(.المجاور

  :اتفاقیة تمنراست والكل أمني

جمعت الجزائر تم توقیع اتفاق سالم بمدینة تمنراست، بین المتمردین  1991جانفي 06في 

  .ودمج قوات األزواد ،»ال مركزیة الشمال«األزواد والحكومة المالیة، ونصت هذه االتفاقیة على 

بیقها إذ ولدت مییتة حیث رفضتها فرنسا بحجة عدم مشاركتها في إال أن هذه االتفاقیة فشل تط

فقامت الجزائر بوساطة جدیدة بناء على طلب كل من الحكومة المالیة والحركات  صیاغتها،

على االتفاق  1992أفریل  11والجبهات الموحدة األزواد، والتي توجت بالتوقیع في بماكو بتاریخ 

  .مله على الجانب األمني دون الجوانب األخرى السیاسیة والتنمویةالوطني المالي، والذي ركز في مج

وقد عرف تطبیق هذا االتفاق صعوبات كبیرة في المیدان خاصة في عملیة اإلدماج الشامل لمقاتلي 

داخل المؤسسات العسكریة واإلدارة المالیة حیث ) (MFUAالحركات والجبهات الموحدة لألزواد 

كان من المفروض إدماجهم، وباإلضافة إلى الصعوبات التي  3000مقاتال من بین  640أدمج 

رافقت إعادة إسكان الالجئین المقیمین في الجزائر، حیث عانى االتفاق من نقص الموارد المالیة، 

كالبال (زیادة على الرفض الذي قوبل به المقاتلون األزواد في الجیش المالي ومن بعض القبائل 

  . )والبالح والسونغاي

في  1994لیل هذه الصعوبات قامت الجزائر بجمع الفرقاء المالیین في شهر أفریل لتذ

تمنراست وفي شهر جوان في العاصمة الجزائر لكن تصاعد العنف في مالي جعل عملیة الخروج من 

األزمة صعبا، حیث ظهر بعد أیام قلیلة بعد التوقیع على اتفاق الجزائر، تمرد مضاد قام به عناصر 

  . التي كانت تهدف لمحاربة األزواد" حركة الغونداكوي"السونغاي الذین تهیكلوا في من قبیلة 

  : مطاردة األمن الفقود

واجهت الدبلوماسیة الجزائریة صعوبات وعراقیل كادت في كل مرة أن تعصف بالمنطقة إال أن 

ات التفاوضیة الدور الجزائري في حل النزاع المالي كان ذا نفس طویل، وعموما یمكن إجمال الخطو 

التي أشرفت علیها الدبلوماسیة الجزائریة والتي غلب علیها الطابع األمني خالل هذه المرحلة في ما 

  :یلي
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قبل هذا االتفاق قبلت السلطات المالیة بمبدأ المفاوضة مع العناصر : )1(1991اتفاقیة تمنراست 

  .المسلحة تحت إشراف وساطة جزائریة

في تمنراست مع وفد ضم ممثلي  1991جانفي 06و 05لمالیة یومي حیث التقى ممثلو الحكومة ا

الحركة الشعبیة لتحریر األزواد : الحركتین المتمردتین اللتین كانتا موجودتین خالل تلك الفترة وهما

MPLA) ( والجبهة العربیة اإلسالمیة لألزواد ،FIAA) ( وذلك إلجراء المفاوضات التي أدت للتوقیع

 )2( .ستعلى اتفاقیة تمنرا

مادة كلها تحمل الطابع األمني تضمنت النقاط ) 13(وقد اشتملت هذه االتفاقیة على ثالثة عشر  

   )3(:التالیة

ابتداء  6،7،8وضع حد لكل العملیات العسكریة عبر كامل التراب المالي وخاصة المناطق رقم  -  1

  .في الساعة الثانیة زواال 1991جانفي  6من 

ع ارتكاب أي عملیة عنف جماعیة أو فردیة ضد النظام العام واستبعاد كل یتعهد الطرفان بمن -2

  .العناصر المساعدة من الخارج

ینبغي أن تستقر قوات المقاتلین التابعین للحركة الشعبیة األزوادیة أو الجبهة اإلسالمیة العربیة  -3

هذه األماكن، یكون دون لألزواد في أماكنها الحالیة وكل تنقل فردي أو جماعي لهذه القوات خارج 

  .سالح

  .القوات المالیة مطالبة بوقف كل العملیات تجنبا ألي اشتباك مع المقاتلین األزواد -4

انسحاب عناصر القوات المالیة المسلحة من تسییر شؤون اإلدارات المدنیة وٕالغاء بعض  -5

  .المناصب العسكریة

  .عي واألماكن اآلهلة بالسكانالقوات العسكریة المالیة مدعوة لتجنب أماكن الر  -6

  .تفرغ القوات المسلحة المالیة لمهنة الدفاع عن التراب الوطني -7

بإمكان المقاتلین األزواد االلتحاق بصفوف القوات المسلحة المالیة في إطار شروط یحددها  -8

  .الطرفان

فاقیة برئاسة الجزائر إنشاء لجنة مكلفة بإنهاء العملیات المسلحة ومتابعة تطبیق بنود هذه االت -9

  .باعتبارها وسیطا في القضیة

  .لجنة إنهاء العملیات تشكل من الوساطة الجزائریة وعدد متساو من الطرفین - 10

  .المالیة) GAO(مقر هذه اللجنة مدینة قاو - 11

                                                 
 ل بویبیة، مرجع سابق ، قائمة المالحقلالطالع على النص الحرفي لالتفاقیة أنظر ، نبی -  1
2  - Crises sécuritaires au Nord Mali : Une tradition d’accords de paix sans inclusion 

http://mutationsbf.net/index.php/international/207-crises-securitaires-au-nord-mali-une-tradition-d-
accords-de-paix-sans-inclusion 
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كل السجناء واألسرى والرهائن المدنیین الموجودین في حوزة الطرفین یطلق سراحهم في مدة  - 12

  .ثالثین یوما ابتداء من تاریخ التوقیع على هذه االتفاقیة أقصاها

  .1991جانفي  06االتفاقیة تدخل حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ التوقیع علیها، یوم  - 13

  . والمالحظ هو أن هذه االتفاقیة قد أهملت كلیا المشاكل التنمویة والسیاسیة لإلقلیم

مالي لقاء لجنة المتابعة لتنفیذ اتفاقیات شمال ) (GAOانعقد في جاو 1991وفي مارس  - 

تمنراست، هذه اللجنة عاینت عدم احترام الحركات المتمردة لبعض التزاماتها من بینها إطالق سراح 

  .المساجین الموجودین لدیها وكذلك عدم احترام وقف إطالق النار

فس السنة قام من ن مارس 26وٕالى غایة التوقیع على اتفاقیة تمنراست في  1991من جانفي 

  .المتمردون بسبعة هجمات خلفت قتیلین وخمسة جرحى وخطف سبع سیارات وخسائر مادیة معتبرة

، عبرت سلطات المرحلة االنتقالیة عن تمسكها باتفاقیة 1991مارس  26بعد سقوط الدكتاتوریة في 

تنظیمین  تمنراست، مع عقدها لعدة لقاءات مع مسؤولي التمرد، وقد شهدت هذه المرحلة میالد

والجبهة الشعبیة لتحریر األزواد  (ARMA)الجیش الثوري لتحریر األزواد : مسلحین جدیدین هما

(FPLA).  

وهو لقاء أولي بین الحكومة المالیة وممثلي  1991دیسمبر 30/ 29األول  العاصمة لقاء الجزائر

  .تها الجزائرالحكومة الجزائریة سمح بتحدید وتحضیر إطار المفاوضات والوساطة التي قاد

خالل جلسة المفاوضات األولیة وتحت إشراف  1992جانفي  24/ 22لقاء الجزائر العاصمة الثاني 

  : الجمهوریة الجزائریة توصلت األطراف المشاركة لالتفاق على نقاط كلها ذات طابع أمني وهي

  توقیع هدنة  .1

  اإلطالق المتبادل لسراح المسجونین  .2

  تنصیب لجنة مستقلة للتحقیق  .3

  ضرورة متابعة المفاوضات  .4

هذا اللقاء الثالث توصل إلى تحقیق االتفاق الوطني  1992مارس  25/ 15لقاء الجزائر الثالث 

  .الذي وقع فیما بعد في بماكو والذي شمل المحاور سابقة الذكر

  :األمر في هذا اللقاء بـ یتعلق 1994أفریل  20/  16لقاء تمنراست 

  .التفاق الوطنيالتوصل لتقییم عملیة تطبیق ا - 

  .تحدید الطرق والوسائل الممكنة التي ستسمح لالنتهاء من عملیة تطبیق االتفاق - 

بعد تبادل االقتراحات بین الطرفین توصال لوضع قید التطبیق العملیات التي ستسمح بتفعیل  - 

سیر االتفاق الوطني في أبعاده األمنیة، والعسكریة، والبدأ بمناقشة المسائل المؤسساتیة 

للتطرق للمسائل األخرى  1994ماي  10لسیاسیة والتنمویة، كما تم االتفاق على تاریخ وا

  :المرتبطة باالتفاق وتخص
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إدماجهم  أجلالمتبقي من  (MFUA)تقدیر عدد مقاتلي الجبهات والحركات الموحدة لألزواد  - 

  .في مختلف أسالك الدولة بهدف الغلق النهائي لها

  .مي للمقاتلین مع تقدیر رتبهمعملة اإلدماج في الوظیف العمو  - 

الغالف المالي الضروري للتكفل بإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمقاتلین في  - 

  .صفوف القوات المسلحة واألمن

مكن هذا اللقاء الطرفین الموقعین على االتفاق الوطني من : 1994ماي  10/15لقاء الجزائر 

  :الذین سیتم إدماجهم في MFUAاتلي وٕاطارات التفاهم وفقا التفاق تمنراست حول عدد مق

 اقتصادیة، الوظیف العمومي-األسالك العسكریة للدولة، المشاریع السوسیو.  

 ومن جهة أخرى تم عقد اتفاق غلب علیه الطابع األمني یتعلق بـ :  

 تفكیك قواعد.(MFUA)   

 وضع جهاز أمن لحمایة األشخاص والممتلكات.  

 1994جوان  15ملیة إدماج المقاتلین ابتداء من تنصیب لجنة ستعود لها مهمة ع.  

  تنصیب لجنة تفكیك القواعد العسكریة التي تبدأ عملها تحت إشراف الوسیط الجزائري في

  .1994أكتوبر  15ال یتعدى  أجل

 مهني لمقاتلي - تنصیب لجنة اإلدماج السوسیو(MFUA).  

، 1994ینة تشاران في شهر ماي توارق في مد 9وقد تبع هذا االتفاق عملیات قتل راح ضحیتها 

وهو ما أدى بعناصر الجبهة اإلسالمیة العربیة  (MPGK)والتي تبنتها الحركة الشعبیة الغنداكوي

  .لألزواد لالنتقام من سكان بلدة فافا الحضر، الشيء الذي جعل من اتفاق السالم في مهب الریح

اء بتحلیل األوضاع من خالل قام الطرفان في هذا اللق: 1994جوان  30/ 27لقاء تمنراست 

استعاض العوامل التي ساهمت في تدهور الوضع األمني، وكخالصة لهذا اللقاء توصل الطرفین 

  )1(:إلى

  إدانة االنحرافات غیر المراقبة التي كانت وراء األحداث األخیرة كما أبرز الطرفان أن مهمة

وأن سحبها سیتم بالتدرج من التعزیزات العسكریة تهدف لحمایة كل السكان وٕاعادة األمن 

  .طرف السلطات المختصة

  تسییر عملیة اإلدماج في جو من الثقة واألمن والتنسیق التدریجي للمدمجین في المواقع

  .المختارة واستعمالهم في مهمة قیادة األركان

  1994االلتزام الدائم بسریان قرارات الجزائر التي اتخذت في ماي.  

 كل من األشكال ومهما كان مصدرها وتأمین كل السكان بدون محاربة العصابات تحت أي ش

 .استثناء
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حیث نظمت  1996مارس  26وقد استمر االتفاق بصفة عامة بین المد والجزر إلى غایة 

تم خالله حرق كل األسلحة التي جمعت " شعلة السالم" الحكومة المالیة بمنطقة تمبوكتو حفل سمي 

ي وقد شاركت الجزائر بوفد هام یقوده وزیر الداخلیة والجماعات بعد استعمالها في نزاع شمالي مال

   .المحلیة محمال ببرقیة تهاني وتضامن من رئیس الجمهوریة الجزائري إلى رئیس جمهوریة مالي

والمالحظ هو عدم احترام الطرفین لالتفاقات األمنیة المبرمة بینهما، مما یؤدي في كل مرة إلى   

، فتتدخل الجزائر على خط الوساطة بسرعة لوعیها بخطورة النزاع اشتعال المواجهة من جدید

األزوادي على أمنها القومي، خاصة مع وجود مشاریع أجنبیة نشطة أو كامنة تنتظر التنشیط في 

  .المنطقة، ولكن بنفس األسالیب السابقة وبنفس المواضیع األمنیة المطروحة للنقاش في كل مرة

  

األمن ثم التنمیة محور السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه األزمة : ثالثةالمرحلة ال: الثالثالمطلب 

  :التر�یة في مالي

فشلت الوساطة الجزائریة في حل األزمة التر�یة خالل عقد التسعینات، وتزامنت هذه الوساطة   

 مع أزمة أمنیة عاصفة تعرضت لها الجزائر داخلیا، فطبعت جمیع والمفاوضات التي رعتها بالطابع

األمني، وبدخول الجزائر مرحلة جدیدة مع صدور میثاق المصالحة الوطنیة بدأ یحدث تغیر في 

األرضیات والمبادرات التي تطرحها الجزائر للتفاوض، فأدخلت الجوانب التنمویة والسیاسیة علیها وهو 

  .األمر الذي أغضب سلطات باماكو

ادات وجهتها الصحافة المالیة للجزائر، لتعود إثر انتق 2005وقد علقت الوساطة الجزائریة في أفریل 

  بعد ذلك على إثر اشتداد الصراع 

" رمزیا " بإحراق " التغییر  أجلالتحالف الدیمقراطي من " ، والتي كللت بإقدام 2006بدایة سنة 

في باماكو قبیل اتفاق السالم الذي وقع في الجزائر بعد ثالثة أشهر  2006مارس  27أسلحتهم في 

 " التغییر  أجلماي من  23تحالف " تحت لواء  2006لیة في جوی

اتفاقیة الجزائر لعودة السلم واألمن والتنمیة في مالي  :مصالحة في مالي.. .مصالحة في الجزائر

 2006لسنة 

التحالف الدیمقراطي من "أفضت الوساطة الجزائریة في النزاع بین الجیش المالي ومتمردي حركة 

 للنزاع المسلح وأشرف الرئیس الجزائري وقیع على اتفاق تاریخي لتسویة نهائیةإلى الت" التغییر أجل

عبد الكریم  عبد العزیز بوتفلیقة على هذه الوساطة التي قام بها الدبلوماسي الجزائري المخضرم

 1000نهائیًا لنحو  غریب، ویكفل االتفاق النهائي إنقاذ منطقة كیدال من مستنقع العنف ویجد حالً 

  . تمردین عن الجیش المالي یستقرون في الجبالمسلح م

  : وقد نص هذا االتفاق على

 .الوطنیة التمسك بالجمهوریة الثالثة لمالي والتأكید على التمسك باحترام الوحدة الترابیة والوحدة- 
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التنمیة االجتماعیة  التأكید على الحرص على السالم واالستقرار واألمن في البالد والتفرغ لمهمات

 "كیدال"قتصادیة لمناطق الشمال ومنها واال

 .واالقتصادي في المجال االجتماعي» كیدال«دینامیكیة لتعویض التأخر الذي تواجهه منطقة  ترقیة- 

خصوصیة مناطق الشمال  التأكید على ضرورة ترقیة التنوع الثقافي لمالي مع األخذ في االعتبار- 

بخصوصیة شمال مالي  الذي اعترف 1992) ابریل(والتذكیر بمكتسبات العقد الوطني نیسان 

التسییر الوطني والتأسیس لمسار  وضرورة تكفل أهالي كل منطقة بقضایاهم المحلیة، ومشاركتهم في

 .اقتصادي للتعاون والتنمیة بمساهمة شركاء أجانب

یاكل الواضح لله األخذ في االعتبار تفكك منطقة كیدال القاحلة، نظرًا إلى عدم تطورها وافتقادها- 

بالرعي، فإنهم مقتنعون بأنه ال یمكن أن  القاعدیة الضروریة لتطویرها فنظرًا إلى ارتباط أهالي المنطقة

 .البشریة وتثمین الطاقات المحلیة تكون هناك تنمیة مستدامة بدون تجنید كل الموارد

اد حل سیاسي مستدیم واألمن ونظرًا إلى التزام الحكومة بإیج األخذ في االعتبار التالزم بین التنمیة- 

 .األزمة، سیتم أخذ اإلجراءات الالحقة لمصلحة منطقة كیدال بل نهائي لحال

إنشاء مجلس جهوي مؤقت للتنسیق والمتابعة یتم اختیار : ولتجسید ذلك نص االتفاق على  

أعضاؤه بطریقة متفق علیها، یتولى شؤون التنمیة ویشرف على المیزانیة المحلیة وجمیع مظاهر 

  .ن في المنطقةاألم

وفي الجانب االقتصادي واالجتماعي نص االتفاق على تنظیم منتدى في كیدال حول التنمیة   

خالل ثالثة أشهر بعد توقیع االتفاق، یفضي إلى إنشاء صندوق خاص لالستثمار مع تسریع مسار 

تحدید تحویل صالحیات التسییر إلى الجماعات المحلیة، ومنح قروض إلقامة مشاریع تنمویة، و 

التبادل التجاري وتنسیقه بین مناطق دول الجوار، ووضع نظام صحي یالئم طبیعة حیاة األهالي 

الرحل، والقضاء على عزلة المنطقة بواسطة تطویر شبكة الطرقات الرئیسیة بین كیدال وداخل البالد، 

  .وبینها وبین المناطق الجزائریة المتاخمة

اعة جهویة ورابط للتلفزیون الوطني بغیة تصدیر القیم كما نص اتفاق الجزائر على إنشاء إذ  

 10الثقافیة للمنطقة، ووضع نظام تعلیمي، وتخصیص منح للدراسة في الخارج، ومواصلة العمل مدة 

سنوات بالنظام الجبائي التفضیلي المحدد بالعقد الوطني لمناطق شمال مالي بهدف جلب 

  .المستثمرین

ة من تسعة أعضاء تتشكل من ثالثة ممثلین من طرفي األزمة إضافة باإلضافة إلى إنشاء لجنة متابع

إلى الوسیط الجزائري، ویكون مقر عملها في كیدال للسهر على تطبیق ما تم التوصل واالتفاق علیه، 

وتتفرع عنها مجموعة تقنیة لألمن تشرف على عملیة استرجاع األسلحة والذخیرة والمعدات العسكریة 

، مع تسویة الوضعیة االجتماعیة والمهنیة للمقاتلین 2006ماي  23هجمات  المستولى علیها منذ
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األزواد، وتلتزم الحكومة المالیة بإطالق سراح جمیع األشخاص المحجوزین بعد األحداث، وتسهیل 

  . عملیة عودة الهیاكل العسكریة واألمنیة المنتشرة في المنطقة إلى مستواها السابق

ة نقاط خالفیة جدیدة في فهم بعض بنود االتفاق وتطبیقه، تطلبت بعد هذا االتفاق ظهرت عد  

في  2007فیفري  20الدخول في مفاوضات جدیدة برعایة الوسیط الجزائري انتهت إلى التوقیع في 

الجزائر على بروتوكول إضافي یضم ثالث وثائق، تخص األولى اإلجراءات التطبیقیة العالقة في 

من عناصر التحالف  3000ة عن جدول زمني یحدد آجال تسلیم اتفاق جویلیة، والثانیة عبار 

لسالحهم، وتضبط الوثیقة الثالثة شروط منتدى المانحین لتنمیة منطقة شمال مالي بمجمعاتها الثالث 

   )1(.2008مارس  24و 23وطریقة تنظیم هذا المنتدى والذي عقد في ) كیدال، قاو، تمبكتو(

زمة، إذ تواصلت االتهامات المتبادلة حول عدم التزام كل طرف إال أن هذا االتفاق لم ینه األ  

، لتقوم الجزائر بعد ذلك 2008ببنوده، وهذا بتواصل االشتباكات والقتال واشتداده ابتداء من مارس 

بجمع طرفي النزاع مرة أخرى في اجتماعات تفاوضیة بالجزائر العاصمة، دامت أربعة أیام من 

جویلیة توجت بتوقیع اتفاق لوقف القتال بین الطرفین وتثبیته  27نین جویلیة إلى االث 24الجمعة 

السعي إلطالق مساجین كل طرف عند الطرف اآلخر "ومراقبته إلى جانب التشدید على ضرورة 

وبغیة السهر على تطبیق هذه النقاط " وٕایجاد حلول لمسألة العائالت المشردة التي وصلت إلى الحدود

  ) 2(.عضو من الطرفین بالتساوي 200مراقبة هذه األمور تتكون من نحو تم إنشاء لجنة مختصة ل

الذي تطرق إلى قضایا الوحدات الخاصة،  2008لیتم اجتماع المرحلة الثانیة آخر نهایة شهر أوت  

   .وحل المشاكل االقتصادیة وٕادماج الشباب في هذه المنطقة في إطار برنامج مسطر

  :اكالمملكة المغربیة تحط الرحال هن

 )3(المالحظ هو أن الدبلوماسیة الجزائریة خالل هذه المرحلة استطاعت أن تلعب دور المسهل   

للمفاوضات، نظرا للثقة التي تحظى بها من طرفي النزاع، إال أن هذه الثقة بدأت تتزعزع خاصة مع 

دارة عالقاتها إل" األزمة التر�یة"التدخل المغربي في المنطقة حیث حاولت المملكة المغربیة توظیف 

الصراعیة مع الجزائر، إذ أن استخدامها كورقة یمكن من خاللها إضعاف الجزائر، أو خلق مشاكل 

لها على األقل، كما أن الجزء األكبر من المنطقة الذي یوجد علیها التوارڤ تندرج في إطار ما یسمي 

، لذلك تتمیز هذه المنطقة بالمغرب الكبیر التي مازالت بعض القوي السیاسیة المغربیة متشبثة به

  )4(.بنشاط جد مكثف للمخابرات المغربیة

                                                 
1  - liberté;le 23/07/2008 
 143، 142مرجع سابق، ص : نبیل بویبیة -  2

3   - Fulvio ATTINA, Partnership and Security: Some Theoretical and Empirical Reasons for positive 
Development in the Euro-Mediterranean Area, jean-Monnet Working Papers,n°27, July 2000 
4   - Fulvio ATTINA.op.Cit. 
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الذي یطالب به المخزن المغربي، والذي یشمل جزءا كبیرا من " المغرب الكبیر"وهذا لتحقیق هدف 

حیث قام  ،)1(الجنوب الغربي الجزائري، وكل الصحراء الغربیة، وكل موریتانیا، وشمال غرب مالي

، "أبو بكر األنصاري"بزعامة " المؤتمر الوطني لتحریر األزواد" م واستغالل المغرب بتأسیس وتدعی

، بعد االنفراج الذي حدث في 14/06/2006الذي درس في المغرب، وأسس حركته هناك في 

، وتتكون 2006القضیة التوار�یة نتیجة الوساطة الجزائریة التي توجت باتفاقیة الجزائر العاصمة سنة 

التي یدعمها المغرب في أزواد، وفي هذا الصدد یبین رئیس " كل إنصر"من قبیلة  أساسا هذه الحركة

هذه الحركة سبب تأسیس حركته بالمغرب وأهم مبادئها وسر العالقة الوطیدة بینها وبین المغرب 

حركتنا ولدت في المغرب ألن والیة تمبكتو مرتبطة بالمغرب وموریتانیا، مثل ارتباط كیدال :"فیقول

   )2(".ربالجزائ

للجبهة العربیة "فقد التزم المغرب الصمت في التسعینات حیال قضیة األزواد بسبب دعم البولساریو 

البیعة مع ملوك  على الرغم من أن قبائل التوارڤ في تمبكتو ترتبط بروابط" اإلسالمیة لتحریر أزواد

كتو األمیر محمد علي المغرب األشراف هو ما جعلهم مقربین من الرباط، كما أن أمیر توارڤ تمب

   )3(1994األنصاري كان الجئا في الرباط، وفیها توفي عام 

ویمثل هذا اختراقا كبیرا من طرف المغرب للقضیة التر�یة وفشال للدبلوماسیة الجزائریة التي عجزت 

على الرغم من التطور البطيء " األزمة التر�یة"عن الحفاظ على االستئثار بموضوع الوساطة في 

  . ل في مضامین هذه الوساطةالحاص

  

محور السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه " التنمیة –األمن "متالزمة : لمرحلة الرابعةا: الرابع المطلب

  :األزمة التر�یة في مالي

األزواد  ، شهدت المنطقة تدفق آالف المقاتلین2011بسقوط نظام العقید اللیبي معمر القذافي سنة 

ن السالح، وعاد العمل العسكري في أزواد إلى الواجهة من جدید، مصحوًبا وغیرهم وكمیات كبیرة م

بنشاط عسكري سلفي جهادي، تشّكلت نواته األولى في اإلقلیم بدایة العقد الماضي مع وصول طالئع 

  )4(إمارة الصحراء في تنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي كتائب

شرة أشهر من سیطرة الحركات الجهادیة وحركة تحریر وبعد حوالي ع: فرنسا على حدودنا الجنوبیة

، بحجة محاربة اإلرهاب واستعادة 2013أزواد على كامل اإلقلیم، جاءت القوات الفرنسیة مطلع عام 

الدولة المالیة السیادة على أراضیها، واختار الفرنسیون الحركة الوطنیة لتحریر أزواد شریًكا لهم في 

                                                 
  13/01/2007 – 1794: العدد - الحوار المتمدن  ، ھ مع تاوالتفي أول حوار لأبو بكر األنصاري رئیس المؤتمر الوطني لتحریر أزواد  -  1
 المرجع نفسھ -  2
 المرجع نفسة -  3
4  - Pascal De Gendt:Les enjeux du conflit au Nord-Mali ; Service International de Recherche, 

d’Éducation et d’Action Sociale asbl, Bruxelles,2012, p3 
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ة، لكنها شراكة اتسمت بالغموض واندفع فیها الطرفان دون اعتبار الحرب ضد الجماعات الجهادی

لتداعیاتها المستقبلیة، فقد استغل الفرنسیون حالة العداء المستحكم بین الحركات الجهادیة من جهة، 

والحركة الوطنیة لتحریر أزواد من جهة أخرى، فأقحموها في حربهم ضد القاعدة وحلیفاتها، دون تقدیم 

 .مرحلة ما بعد الحرب على القاعدة ضمانات بشأن

فعادت اإلدارة المالیة إلى مدن تمبكتو وغاوا وبوریم وغوسي بسهولة، وشهدت تلك المناطق حاالت 

من القتل على اللون والعرق، واعتُقل عشرات البیض الذین وضعوا سجون باماكو، أما مدینة كیدال 

طقة نائیة في أقصى الشمال الشرقي لإلقلیم، ، وهي من"آدرار اإلفوغاس"التي تعتبر عاصمة منطقة 

وتهیمن القومیة التارقیة على تركیبتها السكانیة، فكان أن احتفظ لها الفرنسیون بوضع خاص، مّكن 

الحركات التر�یة من البقاء داخلها والتحرك فیها بحریة، وأعاد للمالیین جزًءا ولو شكلًیا من السیطرة 

حمایة كتیبة من الجیش المالي والقوات الفرنسیة وقوات علیها عبر حاكم عسكري یقیم في 

 )1(.المینسما

  :الجزائر رجل المطافئ

وبعد عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة بسیطرة القوات المالیة والفرنسیة علیها، أوكلت من جدید 

عالجة مهمة الوساطة للجزائر بین الحكومة المالیة والجماعات التر�یة، حیث قدمت خارطة طریق لم

األزمة، وهذا وسط ترحیب دولي كبیر، خاصة من األمم المتحدة واالتحاد األوربي والوالیات المتحدة 

  . األمریكیة واالتحاد االفریقي

 الضغط على القدرة ولدیها مالي، في الصراع دینامیكیة تعرف الجزائر فإن من الخبرة، عقود إلى فاستناداً 

یعتمد  الدولي المجتمع البالد فأصبح في الرئیسة المسلحة طرافاأل في القرار على أصاحب والتأثیر

 منذ في مالي نزاعاتال تفادي، أو في، التوسط في للمساعدة الدبلوماسي وتدّخلها الحمیدة مساعیها على

على الرغم من الموقف الغامض والمتناقض للدبلوماسیة الجزائریة من األزمة ومن  ،1990 العام

   )2(.2006لمنطقة، في صورة انتظار وترقب أكثر سلبیة مما حدث سنة التدخل الفرنسي في ا

  :وهنا نسجل مجموعة من المواقف الجزائریة حیال األزمة بــ

 فالجزائر مع وتدعو إلى مكافحة اإلرهاب. 

 وهي لن تتدخل لمكافحته خارج حدودها أو على األقل لتحریر دبلوماسییها المختطفین.  

 فرنسي في المنطقةوهي ضد التدخل العسكري ال. 

 وتسمح بمرور المقاتالت الحربیة الفرنسیة فوق أجوائها االقلیمیة.  

 وهي مع الحل السلمي لمشكلة الشمال.  

                                                 
1  - Pascal De Gendt:Les enjeux du conflit au Nord-Mali ; Service International de Recherche, 

d’Éducation et d’Action Sociale asbl, Bruxelles,2012, p3 
  12، ص2012، مؤسسة كارنیجي للسالم الدولي، الجزائر والصراع في مالي: أنور بوخرص -  2
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 ولكنها ال تتفاوض مع الجماعات اإلرهابیة المسیطرة على الشمال والمختطفة لدبلوماسییها. 

 متحالفة مع حركة التوحید  الجزائر تعتبر حركة أنصار الدین حركة سیاسیة، لكن هذه األخیرة

والجهاد اإلرهابیة التي اختطفت سبعة دبلوماسیین جزائریین من القنصلیة الجزائریة في مدینة 

 .2012قاو منذ أفریل 

 الجزائر ضد االنقالبات العسكریة، ومع عودة الشرعیة الدستوریة. 

 ا، بل حضرت قمةلكنها تتعاون مع النظام االنقالبي في مالي، سیاسیا، اقتصادیا، وأمنی 

 10 تبرعت بـ أین 2013جانفي  أواخر في أبابا أدیس في المنعقد مالي لمساعدة المانحین

 .مالیین دوالر

 

حنو اسرتاتيجية : 2015 خارطة طريق اجلزائر لبناء السلم يف مايل: املبحث الثاين

  :لبناء السلم يف مايل حتويلية

  

  2015السلم في مالي  بناء مفاوضات وضع خارطة طریق: المطلب األول

إلى وضع إطار عام لمفاوضات  بناء السلم في مالي خارطةتهدف  :أهداف خارطة الطریق - :أوال

یعزز أن  یجب وهو الحل الذي، "لألزمة التر�یة"السالم والتي یجب أن تصل إلى حل تفاوضي شامل

 عرض إلى مفاوضات الجزائر هذه وتهدف ،نهائیة للنزاعال للتوصل إلى التسویة الضروریة الثقة بمناخ

 تلك التي تعتبر بما في ذلك النزاع، جوانب تناول جمیع ینبغي أن تؤدي إلىو  للسالم، آلیة عمیقة

 اةیجب على المتفاوضین مراعو  وصادقة وصریحة مفتوحة المناقشات وینبغي أن تكون حساسة؛

ینبغي االهتمام باالتفاقیات القدیمة إذ أنها تحوي على  ، كما نصت االتفاقیة على أنهالمصلحة العامة

  .)1(مصدر إرشاد والتمسك بجوانبها االیجابیة وتجنب االنزالق في إخفاقاتها الماضیة

على نصت االتفاقیة  في هذا الصدد: المبادئ األساسیة التي ترتكز علیها خارطة الطریق : ثانیا

  )2( :وهي األطرافمجموعة من المبادئ التي أقرت بها جمیع 

 إعادة تأكید الثقة بین األطراف - 

  احترام الوحدة الوطنیة ووحدة أراضي مالي؛  - 

  ة والعلمانیة لمالي؛احترام طابع الجمهوری - 

  إعادة تأكید االلتزام بالتوصل إلى تسویة سلمیة للصراع؛  - 

  اإلعالن عن االستعداد للحوار والتفاوض كوسیلة لتسویة النازعات؛  - 

                                                 
 .أوراق أرضیة التفاوض المعدة من طرف لجنة الخبراء الجزائریین المشرفین على الوساطة  -  1
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تجدید الرغبة في البحث عن حلول سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، كشرط لتحقیق سالم دائم  - 

  .ونهائي ومن ثم إنهاء النزاع

  :المتفاوضة األطـراف :ثالثا 

 من جهة الحكومة المالیة ، 

 الحركة الوطنیة لتحریر : وهي 2014جوان  9لـ إلعالن الجزائرالموقعة  الحركات

 .MAAالحركة العربیة األزوادیة  ،HCUA المجلس األعلى لوحدة أزواد ،MNLAأزواد

 :والدعم الوساطة -رابعا

، واألمم طاء مكون من ممثلي االتحاد اإلفریقيمع فریق من الوس، الجزائر المفاوضات قادت  

النیجر وموریتانیا و  بوركینا فاسو، فضال عن االتحاد األوروبيمنظمة المؤتمر اإلسالمي، و و  المتحدة،

 )1(.وتشاد

 :)2(لمحادثات السالم الجدول الزمني: خامسا

األنشطة المنجزة، تسییرها بخطوات أو مراحل مختلفة، و  تم لضمان مناخ صافي وفعال للمفاوضات،

  :على ثالث خطوات أو مراحل وقسمتقییم كل مرحلة،  وتم. والمدد الزمنیة المتوقعة

  : )جویلیة  24إلى 16(من  المرحلة األولى

نتائج ایجابیة  م حیث حققتالسلبناء  أسس عملیة وضع األولیة المفاوضات هذه المرحلة من حاولت

 :وأدت إلى

جدول  إقرار البدء في مفاوضات السالم مع أجلاعتمدت خارطة الطریق الجزائریة من  - 

 ؛ زمني

 ؛ النار خاصة توطید عملیة وقف إطالقو  الثقة، تدابیر بناء تعزیز - 

 .الحركات التر�یةبین  جهود تنسیق المواقف متابعة - 

   )1( :یا الجوهریةالقضا التفاوض على مرحلة : المرحلة الثانیة

                                                 
  : فریق المفاوضین والوسطاء یتكون من -  1

، الحركة الوطنیة لتحریر  HCUA، عن تنسیقیة المجلس األعلى لوحدة أزواد  الخارجیة الشؤون، وزیر دیوب عبد هللا :مالیةعن الحكومة ال
بالنسبة لفریق ،السید العباس أق انتال ، األمین العام للمجلس األعلى لوحدة أزواد،  MAA، الحركة العربیة األزوادیة  MNLAأزواد 

زائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئیس الوفد رمضان لعمامرة ، وزیر الشئون الخارجیة، عن وساطة التجمع عن الجمھوریة الج:الوسطاء
، السید أ كریم، مستشار فني لوزارة الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون اإلقلیمي ) CEDEAO(االقتصادي لدول غرب أفریقیا

دة األبعاد واالندماج لألمم المتحدة من أجل استتاب األمن في مالي، السید البیرف جیرارد بعثة متعد \بوركینافاسو، عن منظمة األمم المتحدة 
، عن االتحاد األفریقي السید بییر بیویا، الممثل األعلى االتحاد اإلفریقي MINUSMAكوندر، ممثل األمین العام لألمم المتحدة ورئیس بعثة
المبعوث خصیصا إلى مالي  OCIسید محمد كمباوري، ممثل منظمة التعاون اإلسالميفي مالي والساحل، عن منظمة التعاون اإلسالمي ال

في الساحل،عن بوركینافاسو  UEوالساحل، عن االتحاد األوروبي السید میشیل دومنك ریفراندم نبون، الممثل الخاص لالتحاد األوروبي 
تعاون اإلقلیمي بوركینافاسو،عن الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، السید أ كریم، مستشار فني لوزارة الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة وال

السید محمد ولد محمد المین، المكلف باألعمال في سفارة موریتانیا لدى الجزائر،عن جمھوریة النیجر، السید الحاج محمیدو یحي، سفیر 
 .روریة تشاد لدى الجزائجمھوریة النیجر بالجزائر،عن جمھوریة تشاد السید صالح حمید ھیغرا، سفیر جمھ
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وقد جرت الجلسة االفتتاحیة في ثالث مراحل، جمعت أولها ممثلي المجتمع الدولي وممثلي السلطات 

المالي مع الحركة الوطنیة لتحریر أزواد والمجلس األعلى لوحدة أزواد فیما جمعتهم  الجزائریة والوفد

أزواد وتحالف الشعب األزوادي  تحریرالثانیة بتنسیقیة حركات وقوى المقاومة والحركة العربیة ل

وفي المرحلة الثالثة اجتمعت كل األطراف في قاعة واحدة ). منشق من الحركة الوطنیة لتحریر أزواد(

  .لبدء المحادثات

فرق التفاوض  بشكل رئیسي مع وجرت، الجوهریة حول القضایا للمفاوضات بدایة ومثلت هذه المرحلة

ان بأعمال التوعیة الطرف قامكما  .العامةمالها في الجلسة تم االطالع على أع، و المتخصصة

ر، من خالل تنظیم االجتماعات وعقد منتدیات مع حاور األساسیة ألرضیة مسار الجزائوالدعایة بالم

الجمهور والمنظمات السیاسیة والمدنیة، وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة الوطنیة األخرى وذلك 

 .لتعزیز الثقة وٕاضفاء الشمولیة على المفاوضات

  : مرحلة االنتهاء من االتفاق: المرحلة الثالثة

التسویة وتطویرها، ووضعها في إطارها القانوني  تتكون هذه المرحلة أساسا من تشكیل خطة  

في شكله النهائي بعد حوالي أربعة أسابیع  وضع اتفاق السالم الشامل والنهائي تما مفی. المتفق علیها

  . من نهایة المرحلة الثانیة

  كیفیة تنظیم مفاوضات السالم :سادسا

 فرق التفاوض المتخصصةمستوى  - الجلسة العامة  مستوى :تمت مفاوضات السالم على مستویین

 المسلحة المحاربةالحركات بین الحكومة و  محددة مفاوضات وبالموازاة مع ذلك قامت الجزائر بعقد

بین مختلف أطراف التفاوض سواء بین  مشاورات ثنائیة ن باإلضافة إلى إجراء حول النقاط الحساسة

إلثنین، أو بین منظمات المجتمع ممثلي الحكومة المالیة أو بین ممثلي الحركات التر�یة، أوبین ا

 .حسب الحاجة االستعانة بالخبراء، ، معالمدني

  : الجلسة العامة

هذا في ، الطرفین والمسهلین الوسطاء من فقط تتألف، ویقصد بها اإلطار الرسمي للمفاوضات

وتناولت القضایا العامة المتصلة بتنفیذ تدابیر . اإلطار نوقشت نتائج أعمال فرق العمل المتخصصة

وفي كل حالة تعثر في تقدم عمل االجتماع العام،  .بناء الثقة وضمانات الدعم الدولي لتنفیذ االتفاق

  .ة تسهیل تقارب وجهات النظرالوسطاء الجزائریین برؤساء وفود الطرفین لمحاول اجتمع

  :فرق التفاوض المتخصصة

                                                                                                                                                    
لكنها تأخرت إلى الفاتح من سبتمبر بسبب حالة  2014سبتمبر  11 حتى وتستمر أوت 17یوم  كان من المفروض أن تبدأ  -  1

 .2014والتي أدت إلى االقتتال فیما بینها خالل شهر أوت عدم التفاهم الحاصلة بین الحركات التر�یة 
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مجموعات عمل تفاوضي كل مجموعة تتناول موضوع  ضمن ئیسيبشكل ر  المفاوضات أجریت هذه

تم و  .تفاوضي وورشة عمل فریقمكان و  موضوع كلخصص ل: حیث من المواضیع المتفاوض علیها

على ضوء ما ، و ضي، وفقا للموضوع الذي یجري مناقشتهخطة عمل من قبل كل فریق تفاو وضع 

  :التالیةفرق التفاوضیة المتخصصة لا سبق، تم إنشاء

   .السیاسیة والمؤسساتیةفریق المواضیع  -

  . األمنالدفاع و فریق مواضیع  -

   .والثقافیة، والتنمیة االجتماعیة االقتصادیةفریق المواضیع  -

  .القضایا اإلنسانیةلة و والعدا المصالحةفریق المواضیع  -

كل مجموعة أو فریق بتقدیم تقریر حول الموضوع وربما الوصول إلى نتائج، بما في  تحیث التزم

كما قامت الدبلوماسیة  .للمناقشة النهائیة والموافقة علیها في الجلسة العامة قدمتذلك الترتیبات التي 

ال مالي من كل طرف من األطراف، الجزائریة باستدعاء شخصیات من ذوي الخبرة من مجتمع شم

هذا  .وذلك لتوسیع دائرة المشاركة في مجموعات أو فرق التفاوض المتخصصة وتقدیم مساهماتهم

تناقش بالتفصیل قصوى  تعتبر ذات أهمیة المواضیعمجموعة من  وقام الوسطاء الجزائریین بتحدید

   :مع رؤساء الفرق المفاوضة وهي مواضیع

   "أزواد"ي منطقة ف التنظیم اإلداري -

ٕاعادة تنظیم و  انتشار الجیش  - النظام القضائي إصالح -  في هذه الوالیات سلطة الدولة عودة -

نزع  / إشكالیة التجمعات العسكریة -إدارة األمن في المدن - وما یتعلق بذلك  قوات الدفاع واألمن

الخصوصیات  - إدارة التنمیة وتوزیع الثروة  - مكافحة اإلرهاب إدارة - المقاتلین ومصیر السالح

النازحین داخلیا إلى العودة الطوعیة واآلمنة لالجئین و  أجلتهیئة الظروف من  -الثقافیة المحلیة 

التحقیق العفو، ( المصالحة الوطنیة بتحقیق هدف المسائل المتعلقة  -السجناء إطالق سراح -دیارهم

على المستوى  العملیة االنتخابیة استئناف، االنتقالیة اإلنسان والعدالة خطیرة لحقوق في انتهاكات

  .الدعم الدوليالضمانات و  - ) المحلي

صعوبات كبیرة ذلك أن وجهات النظر شاسعة بین األطراف  واجهترحلة والمالحظ أن هذه الم

المتفاوضة كما أن المواضیع التنمویة المقترحة على الحركات التر�یة قد تجاوزها الزمن حسب هذه 

فصائل الحركات، إذ أصبحت تتطلع لإلنفصال، فحتى صیغ الفدرالیة والحكم الذاتي لم تعد تقبل بها 

خاضع للتطور الكبیر الذي حدث على أرض الواقع، سواء من الناحیة العسكریة  وهذالها وزن كبیر 

أو من ناحیة الوعي السیاسي، فمنظمات المجتمع المدني األزوادي قدمت في هذا االطار مقترح في 

شكل رسالة إلى األطراف المتفاوضة والوسیط الجزائري تعبر فیه صراحة عن مطالبها الداعي 

وهذا بعد أن اتفقت الحركات التر�یة على توحید صفوفها والخروج بفریق  لالنفصال عن مالي
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تفاوضي، وموقف واحد تجاه المفاوضات خالل المؤتمر الذي عقد في بوركینافاسو قبل بدأ مفاوضات 

  . 2014أوت  28المرحلة الثانیة یوم 

بین العاصمة ائر سبتمبر بالجز  13ثم تبعه التوقیع على بروتوكول تفاهم وبوساطة جزائریة یوم 

الحركة الوطنیة لتحریر أزواد، والمجلس األعلى لوحدة أزواد، والحركة (تنسیقیة الحركات األزوادیة 

ویمثلها بالل أغ الشریف من جهة، والحركتین السیاسیتین العسكریتین الموقعتین ) العربیة األزوادیة

یة األزوادیة یمثلها أحمد ولد سید عن الحركة العرب( 2014جویلیة  14على أرضیة الجزائر بتاریخ 

من جهة أخرى، حیث ) شعب أزواد یمثلها إبراهیم أغ محمد الصالح أجلمحمد، وعن التحالف من 

اتفقت األطراف على النظام السیاسي والمؤسسي ألزواد عبر نظام اتحادي یتم العمل على أن تعترف 

إنشاء لجنة مشتركة للمفاوضات،  به حكومة مالي والمجتمع الدولي، كما اتفقت األطراف على

  .والمضي قدما في جهودها الرامیة للتقریب فیما بینها 

لكن هذا االتفاق لم یصمد طویال حیث انسحبت منه الحركة العربیة األزوادیة یوما واحدا بعد التوقیع 

نین علیه، ثم حدث انقالب على رئیس حركة االئتالف الشعبي األزوادي، واستبعاده عن منصبه واث

من الكوادر السیاسیة لحركته المفاوضین معه، لیقوم هو بعد ذلك بإقالة األعضاء الذین أقالوه في 

  .حركات الكانداكوي الموالیة لمالي كما رفضته. 2014سبتمبر  16نفس الیوم 

وهو مؤشر یدل االختالف والتباین الكبیر في وجهات النظر حتى بین األطراف التر�یة نفسها والذي 

على أرض الواقع،  االتفاقیة جاتقبل نهایتها، ویرجح كذلك فشل تطبیق مخر  بالفشل المفاوضات هدد

  .مع استمرار مسار الوساطة الجزائریة في نفس المنحى

  

  :)1(مجاالت المرحلة االنتقالیة لتنفیذ خارطة الطریق: المطلب الثاني

جزائر تم االتفاق على انتظار وضع اإلجراءات المنصوص علیها في خارطة طریق ال في   

والتي نص االتفاق على أنه ینبغي تفعیلها خالل مرحلة انتقالیة تسري فور التوقیع . اإلجراءات االنتقالیة

 .أشهر 24و  18على اتفاق السلم الشامل والنهائي والممتدة على مدة تتراوح بین 

یین من المصالحة وتتوخى هذه المرحلة تشجیع إقامة ظروف مواتیة من شأنها تمكین المال

الوطنیة وٕارساء أسس مالي جدید دیمقراطي وموحد بفضل مجمل عوامل من بینها ترقیة السلم 

كما تسمح أیضا بعودة المالیین المتواجدین خارج التراب الوطني . والدیمقراطیة وتقبل التنوع الثقافي

 .امل ومستدام في مالي، كخطوة أولي لبناء سلم شواندماجهم وٕاعادة إدماجهم وتأهیل المنكوبین

 :)2(أهداف المرحلة االنتقالیة ومدتها: أوال

                                                 
  18من االتفاقیة ص  1انظر الملحق رقم  -  1
  19 -18من االتفاقیة ص ص  1انظر الملحق رقم  -  2
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على أنه فور التوقیع على االتفاق تبدأ مباشرة مرحلة انتقالیة،  یةنص الملحق األول من االتفاق

ففي انتظار المصادقة وتفعیل األحكام القانونیة والحوكمة المنصوص علیها یتم خالل هذه المرحلة 

ذ وتنفیذ إجراءات استثنائیة تتعلق بإدارة أقالیم شمال مالي وترمي هذه األحكام إلى ضمان االنتقالیة اتخا

اعتماد نصوص تنظیمیة تشریعیة وباألحرى دستوریة تسمح بوضع إطار جدید وسیره في المجال 

مصالحة المؤسساتي والسیاسي واألمني والدفاعي والتنمیة االقتصادیة  واالجتماعیة والثقافیة والعدالة وال

الوطنیة، و مراجعة قانون االنتخابات للتمكن من إجراء انتخابات محلیة وٕاقلیمیة ووطنیة خالل المرحلة 

االنتقالیة بغرض وضع األجهزة المنصوص علیها في هذا االتفاق؛ باإلضافة إلى تطبیق االجراءات 

قوات الدفاع واألمن بغیة تعزیز والترتیبات المتعلقة باسترجاع السلم وتوقف األعمال العدوانیة  وٕاصالح 

طابعها االحترافي والجمهوري؛ والحرص على تبني اإلجراءات المتفق علیها للتصدي لتحدیات االرهاب 

والتطرف وتجنب تكرار االقصاء والتهمیش والالعقاب؛ وتطبیق االتفاق وفق الجدول الزمني المتعلق 

 .بتنفیذه

ت الحالیة المهام المنوطة بها إلى غایة تنصیب ومن أجل استمراریة الدولة تواصل المؤسسا

األجهزة المنصوص علیها في هذا االتفاقنص الملحق األول على أنه في حدود ثالثة أشهر على 

األكثر عقب التوقیع على االتفاق یتم تنصیب السلطات المكلفة بإدارة البلدیات والدوائر وأقالیم الشمال 

ید طرق التعیین وتحدید االختصاصات وكیفیات سیرها بالتوافق بین ویتم تحد. خالل الفترة االنتقالیة

األطراف؛ مع االحتكام إلى النصوص الدستوریة والتشریعیة والتنظیمیة للتمكین من تنفیذ أحكام هذا 

االتفاق؛حیث یجب أن تتحذ الحكومة كل االجراءات الضروریة الستصدار قانون جدید لالنتخابات من 

شهرا؛ وخالل المرحلة االنتقالیة تنعقد االنتخابات محلیا وٕاقلیمیا وذلك  12غضون المجلس الوطني في 

 .شهرا 18طبقا لألحكام وفي فترة أقصاها 

 :)1(الدفاع واألمنفي مجال : ثانیا 

 :االجراءات األمنیة االنتقالیة .1

التابعة للجنة نص الملحق الثاني من االتفاقیة على أنه وتحت رعایة اللجنة الفرعیة للدفاع واألمن 

خلفا للجنة التقنیة األمنیة  (CTMS) متابعة االتفاق تستحدث لجنة تقنیة المنبثقة عن اتفاق واغادوغو

 .بالجزائر 2014سبتمبر  16أمنیة والموسعة في   (CTS)  المختلطة

رق وفي الفالمساهمة الفعلیة لممثلي الحكومة والتنسیقیة واألرضیة في اللجنة التقنیة اآلمنیة  -أ

تواصل الجنة  حیث  بما في ذلك فروعها في األقالیم EMOVs المختلطة للمالحظة والتدقیق الموسعة

تضم ستة ممثلین و  التقنیة األمنیة المختلطة مهامها إلى غایة التنصیب الفعلى للجنة التقنیة األمنیة؛

كما تضم . ن من اآلرضیةمن القوات المسلحة واألمن لمالي وثالثة ممثلین من التنسیقیة وثالثة ممثلی

وممثل لكل ) من بینهم رئیس اللجنة التقنیة األمنیة(أیضا ممثلین من البعثة األممیة الستقرار مالي 

                                                 
 20من االتفاقیة ص   2انظر الملحق رقم  -  1



 

451 
 

 2015دراسة يف خارطة طريق : املقاربة اجلزائرية لبناء السلم يف منطقة الساحل االفريقي

 
  الفصل اخلامس

تتولى اللجنة التقنیة األمنیة خصیصا ، و والقوات الدولیة المتواجدة  MINUSMA عضو من الوساطة

 ق في خرقات وقف النار المحتملة؛لتحقیوا احترام  وقف إطالق النار بین األطراف؛السهر على 

تقدیم الدعم التقني و  تحدید وتثبیت مواقع المعسكرات؛و  تحیین الترتیبات األمنیة والتأكد من فعالیتها؛و 

 .لمسعى عملیة إدماج قدماء المحاربین

 نص الملحق الثاني من االتفاقیة على أنه: ةیاتیة للتنسیق والدوریات المختلطللیة العموضع اآل - ب

غضون الستین یوما الموالیة للتوقیع على االتفاق یتم استحداث آلیة عملیاتیة للتنسیق ودوریات  في

تقترح اللجنة التقنیة األمنیة المشموالت المرجعیة المفصلة  مختلطة تحت إشراف اللجنة التقنیة األمنیة؛

ت المرجعیة على أسس تحدد هذه المشموال. لآللیة العملیاتیة للتنسیق بما فیها  تركیبتها ومهاهها

شمولیة وتوافقیة عدد ممثلي القوات المسلحة وقوى األمن وممثلي التنسیقیة واألرضیة ضمن اآللیة 

سینسق ضابط من القوات المسلحة واألمن هذه اآللیة بمساعدة ممثل حیث   MOCالعملیاتیة  للتنسیق

یق بالتعاون الوثیق مع القوات الدولیة تعمل أآللیة العملیاتیة للتنسو  من التنسیقیة وآخر من األرضیة؛

تكلف بوضع خطط وقیادة الدوریات المشتركة التي تضم عناصر من و  الموجودة في عین المكان؛

القوات المسلحة وقوات أألمن المالیة وعناصر من التنسیقیة واألرضیة بدعم، عند اإلقتضاء، من 

یجب أن تبدأ الدوریة ألولى المشتركة  في أجل  إذ المونیسما والقوات الدولیة المتواجدة في عین المكان؛

كما تكلف اآللیة العملیاتیة للتنسیق بتخطیط وتنسیق  ،یوما من تاریخ توقیع اإلتقاق 60 ال یتجاوز

یوما  60في غضون  ، وتقدماألنشطة وتحركات المحاربین  طیلة مدة وضع المحاربین داخل معسكرات

ل االتفاقات األمنیة في شمال مالي حیث تؤدي فیها الدوریات من تاریخ توقیع االتفاق خطة لتفعی

تهذف هذه . المشتركة دورا أساسیا في عملیة وضع المحاربین داخل معسكرات وتجمیعهم وتسریحهم

تقلیص حدوث أي فجوة أو فراغ امني قبل، خالل وبعد عملیات وضع المحاربین /الخطة إلى منع 

 .هم وتسریحهمداخل معسكرات وٕادماجهم ونزع أسلحت

تنهي  نص الملحق الثاني من االتفاق على أن في هذا االطار: وضع المحاربین داخل معسكرات. ج

یوما من تاریخ التوقیع على االتفاق  30اللجنة التقنیة لألمن عملیة التعرف والتثبیت في غضون 

ي تهیئة هذه المواقع ستشرع المونیسما ف. لمواقع وضع المحاربین داخل معسكرات وتجمیعهم وتسریحهم

 یوما وسوف توضع تحت التصرف عند االنتهاء من بنائها؛ 120التي ستدخل الخدمة في آجل أقصاه 

یوما من تاریخ توقیه االتفاق بتحیین النمط  30تقوم اللجنة التقنیة لألمن في غضون  حیث یجب أن

اخل معسكرات طبقا ألحكام الخاص بعملیة وضع المحاربین د 2014 فیفري 18العملیاتي المؤرخ في 

ترفع الحركات في و  سیحدد التاریخ الفعلي لعملیة وضع المحاربین داخل معسكرات ؛. هذا االتفاق

تاریخ التوقیع على االتفاقیة، إلى اللجنة التقنیة لألمن، قائمة نهائیة ومصدق  من یوما 30غضون 

حددة ضمن النمط العملیاتي  المؤرخ في علیها بمقاتلیها واألسلحة التي بحوزتهم على أساس معاییر م

 .المحّین 2014 فیفري 18
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 :إدماج المحاربین القدماء .2

یوما  60تنصیب لجنة خاصة باإلدماج في غضون  نص الملحق الثاني من االتفاقیة على أن یتم

 تعمل لجنة اإلدماج التي تضم ممثلین عن القوات المسلحة وقوى األمن، حیث من تاریخ توقیع االتفاق

یحدد المرسوم تركیبة ومهام ونمط و  ا االتفاق؛ذلتعاون الوثیق مع لجنة متابعة هوالتنسیقیة واألرضیة با

شخصیة كفأة  رأسهاتسییر لجنة اإلدماج التي یشرف علیها رئیس الجمهوریة الذي سیعین على 

 وتوافقیة؛

بالتنسیق مع  یوما من تاریخ توقیع االتفاق و 90تضع لجنة اإلدماج وتحدد خالل على أن 

المجلس الوطني إلصالح القطاع األمني، مقاییس ونسب والترتیبات العملیة إلدماج المحاربین في 

تعرض على هذا األساس ، و أجهزة األمن مع مراعاة الرتبلدولة  بما فیها القوات المسلحة هیئات ا

الالزمة إلدماجهم في أجل  تتخذ الحكومة اإلجراءات، و الحركات قائمة بمحاربیها الراغبین في اإلدماج

أشهر اعتبارا من تاریخ التوقیع على االتفاق وهذا تحت إشراف لجنة اإلدماج والمجلس  06أقصاه 

تقدم لجنة  اإلدماج بالتنسیق مع  المجلس الوطني كما ینبغي أن  الوطني إلصالح قطاع األمن؛

یعاد إدماج أعضاء ، و تصنیفإلصالح قطاع األمن اقتراحات بشأن ترتیبات منح الرتب وٕاعادة ال

أما بشأن من  ،القوات المسلحة وقوى األمن في رتبهم السابقة على األقلالمنتمین سابقا إلى الحركات 

منحة أو ال تتوفر فیهم الشروط ومن ال یرغب في  اإلدماج فیمكنهم االستفادة إما من منحة تقاعد، 

 خرى تتوافق والحاالت المطروحة؛تقاعد نسبي أو منحة موجهة للمعطوبین أو أي تسویة أ

  :مسار نزع السالح، التسریح أو إعادة اإلدماج .3

یوما من توقیع  60تنصب بعد  نص الملحق الثاني من االتفاقیة في أحكام انتقالیة على أن 

بالتعاون الوثیق مع لجنة متابعة  حیث .اإلدماج االتفاق لجنة مكلفة بنزع السالح و التسریح أو إعادة

یحدد مرسوم تركیبة، مهام ونمط عمل هذه اللجنة الوطنیة التي یشرف علیها رئیس و  تفاق؛هذا اال

هیئة وطنیة سیاسیة رفیعة  وتتكون من الجمهوریة والذي سیعین شخصیة توافقیة وكفئة على رأسها؛

روع المستوى ومن لجان فرعیة تقنیة تعمل كلها بالتوازي وبالتعاون فیما بینها إلى جانب توفها على ف

تتشكل اللجان التقنیة الفرعیة من خبراء وممثلین عن أجهزة األمن إذ  عملیاتیة على مستوى المناطق؛

 والقوات المسلحة  ومن التنسیقیة واألرضیة والوزارات ذات االختصاص وممثلي المجموعات السكانیة؛

ا االتفاق برنامجا وطنیا یوما من تاریخ توقیع االتفاق وبالتعاون مع لجنة متابعة هذ 120تعتمد بعد و 

شامال لنزع السالح والتسریح أو إعادة اإلدماج متناسقا ومتجانسا مقبوال من الجمیع بما في ذلك 

تستفید اللجنة من الدعم التقني للمونیسما والشركاء و  الجوانب الخاصة بحشد الموارد الالزمة لذلك؛

بدعم  كل مؤسسات الدولة المالیة  نفذ برنامجهاوی هاتتكفل الحكومة بدعم من الشركاء بنفقاتو  اآلخرین؛

 .وشركائها
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تقترح اآللیة العملیاتیة للتنسیق من خالل اللجنة :إعادة انتشار القوات المسلحة وقوى األمن .4

الفرعیة المنبثقة عن  التقنیة لألمن ابتداء من تاریخ التوقیع على االتفاق على لجنة الدفاع واألمن

وات المسلحة وقوى األمن المعاد قورزنامة مفصلة إلعادة انتشار ال لجنة متابعة االتفاق خطة

على خطة تنفیذ الترتیبات  یرتكز هذا المخطط ورزنامة إعادة االنتشار، و شمال مالي تشكیلها في

تزود حیث  األمنیة في شمال مالي التي من شأنها مراعاة البیئة والتهدیدات والحاجیات األمنیة؛

یرتكز إعادة انتشار القوات و  نتشرة كلیا بعتاد یكون على حساب الدولة المالیة؛الوحدات الجدیدة الم

من على متطلبات حمایة السكان واألمن الداخلي والدفاع عن سالمة التراب المسلحة وأجهزة األ

 الوطني وتأمین الحدود ومكافحة اإلرهاب؛

سیعاد النظر في النتقالیة نص االتفاق على أنه خالل المرحلة ا :إصالح قطاع الدفاع واألمن .5

یوما من  60في غضون  األمنالمرسوم المتضمن استحداث المجلس الوطني إلصالح قطاع 

تاریخ توقیع االتفاق بغیة رفع تمثیل الحركات الموقعة على االتفاق ومختلف الجماعات واالتفاق 

تقییما  یجري المجلس الوطني إلصالح قطاع األمنحیث  على اإلصالحات وخطة التنفیذ؛

مفصال للمنظومة الدفاعیة واألمنیة بدعم من الشركاء واستشارة السكان قصد تحدید المحاور 

عالوة على ذلك مسؤولیات ومهام مختلف  یحدد المجلس الوطنيو  األساسیة إلصالح القطاع؛

أحراج، مساحات  مدن، قرى،(من آخذا بعین الحسبان الفضاءات الجغرافیة الفاعلین في قطاع األ

تماشیا مع األهداف المسطرة ) حراویة، طرق، نقاط المرور اإلجباریة والفضاءات الحدودیةص

حمایة السكان، عدالة، حبس وتنفیذ العقوبات القضائیة، مواجهة الكوارث الطبیعیة، هجمات، (

جمع القرائن، تحقیقیات، الدفاع عن التراث الوطني، مراقبة الحدود، االستعالمات، إدارة 

تسهر اللجنة الوطنیة على تغزیز الرقابة على القوات المسلحة و  ؛...)األمنیة ومراقبتهاالمؤسسات 

 سواء على المستوى المحلي أو الوطني وتشجیع احترام دولة القانون؛

شهر من تاریخ توقیع االتفاق  12یعتمد بعد  نص نفس الملحق على أن: استحداث الشرطة اإلقلیمیة 

یوضح هذا القانون عالقات الشرطة . وكلة للهیئة الجدیدة للشرطة االقلیمیةقانونا یحدد الصالحیات الم

مع بقیة هیاكل األمن إلى جانب تركیبتها وترتیبات التوظیف واإللتحاق بها والتموین وكیفیات  االقلیمیة

 .القیادة والمراقبة

تاریخ توقیع یوما من  60تستحدث في غضون  حیث: تنصیب اللجان األمنیة االستشاریة المحلیة 

لجنة (االتفاق لجان أمن استشاریة محلیة على الصعید اإلقلیمي في البدایة ثم على المستوى البلدي 

ُتشرك اللجان و  ؛)األمن االستشاریة المحلیة على مستوى عاصمة اإلقلیم وأخرى على مستوى البلدیة

ستوى المحلي بما فیهم ممثلي االستشاریة المحلیة لألمن الفاعلین في مجال األمن والعدالة على الم

الشرطة اإلقلیمیة  والجماعات والسلطات التقلیدیة والزعامات الدینیة والعرقیة وممثلي المجتمع المدني 

تدلي اللجان االستشاریة المحلیة لألمن برأیها وتقدم توصیات للسلطات التنفیذیة و . وجمعیات النساء
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في تبادل المعلومات وتقاسمها بهدف توعیة السكان  ساهماألمن وت المحلیة واألطراف الفاعلة في مجال

 .والتكفل باهتماماتهم وانشغاالتهم

وتقدیم التوصیات  األمنيتجتمع اللجان االستشاریة المحلیة لألمن مرة على األقل شهریا لتقییم الوضع 

  .في هذا الشأن

  

الواجب إنجازها في إقلیم شمال  أنشطة ومشاریع التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة :ثانیا  

 )1( والمتوسط مالي على المدى القصیر

 :إجراءات انتقالیة .1

حددت بالمرحلة االنتقالیة  طبقا لألحكام المنصوص علیها في الباب الرابع من االتفاق الخاص

ر من قبل األطراف المعنیة باألماتفق علیها لبناء السلم في مالي، األنشطة والمشاریع  مجموعة من

السائد في  األمنيلصالح السكان المتضررین من الوضع  ،على وجه االستعجال وحسب األولویات

لیشمل جمیع جهات  2015-2014تنظیم الدخول المدرسي ، التربیة والتكوینوتتمثل في  شمال مالي

ع تعزیز الطاب تحسین األوضاع السائدة على مستوى جمیع مدارس اإلقلیم؛ غاو، نتومبوكتو وكیدال؛

مؤسسة تعلیمیة بدایة من الدخول المدرسي عن طریق  314الوظیفي للمطاعم المدرسیة على مستوى 

تعزیز الطابع الوظیفي للمؤسسات إلى  باإلضافة تزویدها بالمواد الغذائیة والتجهیزات المناسیة لذلك؛

رس بالعتاد تزوید هذه المداو  إعادة تأهیل المدارس التي لحقت بها أضرار؛ :المدرسیة من خالل

عودة المعلمین الفعلي والسریع إلى أقالیم و  المدرسي بما في ذلك أجهزة التدفئة واألدوات المدرسیة؛

غاو، تومبوكتو وكیدال الذین سبق لهم أن وظفوا في أماكن أخرى وذلك عن طریق توفیر المحفزات 

ى أكادیمیات كل من تومبوكتو توجیه التالمیذ الناجحین في شهادة التعلیم األساسي إلو  الالزمة لذلك؛

بناء فضاءات للتكوین المؤقت إلى  باإلضافة توظیف أساتذة متعاقدین طیلة هذه العملیة؛و  وغاو؛

ضمان تسجیل التالمیذ الناجحین في شهادة البكالوریا والتكفل بهم على مستوى زیادة على  وتجهیزها؛

عم عودة الفتیان والفتیات على وجه الخصوص تجنید الجماعات السكانیة وٕالزامها بدو  كلیات التعلیم؛

بناء مركز للتكوین المهني ذي طابع رعوي هذا زیادة على  إلى المدارس في المناطق المتضررة؛

ٕاعادة  تأهیل مركز التكوین المهني من أجل ترقیة الزراعة بمنطقة الساحل و  زراعي بكیدال وتومبوكتو؛

 .في غاو

 :الصحةفي مجال  .2

تعزیز الطابع الوظیفي لمراحل ص الملحق الثالث من االتفاقیة على ضرورة في هذا المجال ن

ق عن طری) جعیة، مستشفیات إقلیمیةمراكز الصحة البلدیة، مراكز الصحة المر (التكوین الصحي 

تجهیزات ومنتجات الصحة حسب / التزوید بالعتاد التقنيضرورة  ؛وهي اإلجراءاتمجموعة من 
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ٕاعادة تأهیل المؤسسات التكوینیة في أقالیم غاو و  سسات االستشفائیة؛مقتضیات ومستوى هذه  المؤ 

تنظیم عودة الموظفین في المجال الصحي االجتماعي و  وتجهیزها؛) 5(وكیدال ) 3(، تومبوكتو )3(

) عالوات، مساعدات مالیة، بدل إقامة(الذین تم ترحیلهم إلى أماكن أخرى عن طریق إجراءات تحفیزیة 

تشغیل  وتوفیر دورات تكوینیة في المجال الصحي لفائدة أعوان الصحة إلضافة إلى ، باوأخرى أمنیة

تنظیم أیام طبیة للعالج و  لتعزیز الخدمات العالجیة وتحسین التغطیة الصحیة خالل العملیة الجاریة؛

داخل المستشفیات اإلقلیمیة ینشطها أطباء یعملون ) أمراض القلب، طب العیون، جراحة( المتخصص 

تمكین السكان من التداوي في الهیاكل الصحیة عن طریق التكفل مع  ل المستشفیات الوطنیة؛داخ

تعزیز األنشطة الخاصة و  بنفقات العالج لألشخاص المعوزین وللعائدین إلى أرض الوطن؛

وضع أنظمة و  باإلستراتیجیات المتقدمة في مجال العالج الوقائي عن طریق استعمال الفرق المتنقلة؛

والتكفل بحاالت األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة  المعدیةوغیر  المعدیةاف األمراض الستكش

الشروع و  ضمان المراقبة الوبائیة في األقالیم الثالث ووضع نظام خاص  بمواجهة األوبئة؛و  المفرط؛

غاو  في أعمال بناء ونتجهیز ثالثة مراكز للصحة الجواریة والضمان االجتماعي في كل من كیدال،

 .وتمبوكتو

 :الريفي مجال  .3

في هذا المجال نصت االتفاقیة على مجموعة من األنشطة المستعجلة في مناطق شمال مالي 

حفر بئر في ، )عملیات الحففر، وآبار موجهة للرعي(إعادة تأهیل آبار المیاه   وتتمثل بالخصوص في

 صهریج  بتومبوكتو؛ - إنجاز بئر حفر بئر في غاو؛ كیدال؛

 : إنعاش االقتصادي المحليل في مجا .4

تقدیم الدعم الستئناف اإلنتاج الزراعي وتربیة في هذا المجال نصت االتفاقیة على ضرورة 

توزیع األسمدة  بعث النشاط الفالحي العئلي والجماعي؛:من خالل بصورة مستعجلة المواشي وٕاحیائهما

لمضخات داخل المساحات الفالحیة تصلیح ا تنظیم حمالت لتلقیح الماشیة؛ المستعملة في الزراعة؛

استحداث نشاطات تعود بالفائدة على النسوة والشباب في المجاالت الزراعیة وتربیة المواشي  المهیئة؛

 .والتجارة الصغیرة والصید النهري والصناعات التقلیدیة

 : هذه المشاریع المستعجلة في المرحلة االنتقالیة طرق إنجاز: ثالثا

 تتعهد الحكومةوص طرق إنجاز المشاریع التنمویة سالفة الذكر على أن نصت االتفاقیة بخص

النشاطات والمشاریع بشفافیة بالتشاور مع شركائها الملتزمین بمسار الجزائر وبمشاركة هذه بتنفیذ 

تتعهد بحشد الموارد المالیة وتوفیر األطر البشریة الضروریة كما  الجماعات السكانیة المعنیة باألمر؛

كما  هذه األنشطة والمشاریع من خالل اللجوء إلى قدرات التمویل التي یمنحها الشركاء الفنیون؛ إلنجاز

المنبثقة عن لجنة المتابعة " قضایا التنمیة االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة"تعتني اللجنة الفرعیة 

ة األعضاء من ممثلین تتشكل اللجنة المتساویو . بمسایرة وتقییم هذه النشاطات والمشاریع بصفة دوریة
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تستعین هذه اللجنة بمهارات كل شخص یعود و . عن األطراف والوساطة بواقع ممثل عن كل طرف

 تعقد اجتماعاتها التقویمیة بمبادرة من الوساطة عند اإلقتضاء؛حیث . علیها بالفائدة خالل اداء مهامها

تتعهد ، كما األنشطة والمشاریعهذه یؤول الى المجموعة الدولیة واجب المشاركة وبقوة في إنجاز كما 

الحكومة بإیالء عنایة خاصة وضمان حمایة وٕاعادة تأهیل وترقیة الشرائح االجتماعیة األكثر هشاشة 

خاصة منهم األطفال العائلین ألهلهم واألیتام واألرامل والنساء ربات العائالت والشباب الجانح وذوي 

 .االحتیاجات الخاصة الخ

ه النشاطات والمشاریع قدر اإلمكان في سیاق كفیل بضمان عالقات حیویة إنجاز هذكما یتم 

بین األنشطة ذات العالقة بتلبیة الحاجیات اإلنسانیة المستعجلة والكفیلة أیضا باإلنعاش االقتصادي 

تمتنع كما  على المدى البعید، والنمو المستدام، وتقلیص حدة الفقر وٕانجاز أهداف األلفیة للتنمیة؛

 ف عن أي نشاط أو مبادرة من شأنهما اإلخالل بإنجاز هذه النشاطات والمشاریع وعرقلتها؛األطرا

 .تلتزم بضمان التنقل الحر وحمایة أعوان الدولة وموظفي الهیئات اإلنسانیة ومقدمي الخدماتو 

  

  .)1(تسویة دائمة للنزاع أجلمبادئ، التزامات وأسس من : الثالثالمطلب 

تعهدت لبناء السلم في مالي االلتزامات، ر مجموعة من المبادئ طریق الجزائحددت خارطة 

تسویة سلمیة  أجلمن  ةاألطراف المشاركة بااللتزام بها اقتناعا منها بانها تشكل األرضیة األساسی

م في مالي یة ضروریة لنجاح مشروع بناء السلودائمة للنزاع من جهة وأنها بمثابة محددات مبدئیة توافق

تطبیقا كامال وعن حسن نیة مع اإلقرار  یةاألطراف بتطبیق أحكام االتفاق التزمت كما .من جهة أخرى

  .بمسؤولیتها األولى بهذا الصدد

حیت  ه المبادئ شروطا جوهریة للقضاء على االسباب البنیویة للنزاع في المنطقة،تعتبر هذ 

لة مالي وكذا شكلها الجمهوري احترام الوحدة الوطنیة، السالمة الترابیة، وسیادة دو تعهدت األطراف ب

االعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي وترقیته وتثمین مساهمة كافة شرائح المجتمع  وطابعها العلماني؛

نظام حوكمة یأخذ باالعتبار  االلتزام باحترام السیما النساء والشباب في عملیة البناء الوطني؛

نة لمجموع جهات مالي مع أخذ قدراتها المحلیة ترقیة تنمیة متواز  طموحاتهم واحتیاجاتهم النوعیة؛

رفض اللجوء إلى العنف كوسیلة للتعبیر السیاسي والعودة إلى الحوار كوسیلة للحوار  باالعتبار؛

 احترام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانیة والحریات األساسیة والدینیة؛ والتشاور لتسویة الخالفات؛

اإلرهاب، االتجار غیر القانوني بالمخدرات وغیر ذلك من أشكال محاربة  محاربة الفساد والالعقاب؛

  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود

 ه المبادئ وتفعیلها، نصت االتفاقیة على ضرورةستوى االجرائي، وفي اطار تطبیق هذعلى الم

والدستوریة مؤسسات الدولة المالیة اإلجراءات الالزمة لتبني االجراءات التنظیمیة، التشریعیة  اتخاد
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الكفیلة بتطبیق أحكام هذا االتفاق بالتنسیق الوثیق مع األطراف وبدعم لجنة المتابعة المنصوص علیها 

األحكام ذات البعد الوطني المحددة في هذا االتفاق بشكل أولوي في  تطبیق مع ،في هذا االتفاق

تكون و . منطقة من البالدمناطق شمال مالي دون المساس باإلجراءات المتفق بشأنها لصالح هذه ال

  .هذه اإلجراءات قابلة للتطبیق في بقیة مناطق البالد

ساهم في ت ،الشروط الالزمة إلقامة سلم عادلة ودائمة في ماليلقد حددت خارطة طریق الجزائر 

 :وذلك باالتفاق على مایلي ،كرس رسمیا تسویة النزاعتو  ،االستقرار اإلقلیمي واألمن الدولي

 أزواد: میةبشأن تس: أوال

خاصا بالذاكرة والرمزیة تتقاسمه جماعات سكانیة  ،ثقافیا ،تغطي تسمیة ازواد واقعا اجتماعیا

یجب أن یشكل حیث نص االتفاق على أنه . من شمال مالي كمكّون من مكونات المجموعة الوطنیة

وطني ضروري في  الفهم المشترك لهذه التسمیة، التي تعكس في اآلن ذاته، واقعا إنسانیا أساس إجماع

 .إطار احترام الطابع األحادي للدولة المالیة وسالمتها الترابیة

 :بشأن اإلجراءات الموّجهة إلقامة السلم والمصالحة الوطنیة: ثانیا

السیاسي لألزمات الدوریة التي یشهدها القسم  ،البعد االجتماعينصت االتفاقیة على أن 

نظم بهذا الصدد مؤتمر وفاق وطني خالل المرحلة قد و . معالجة سیاسیةیقتضي الشمالي من مالي 

االنتقالیة بدعم من لجنة المتابعة وعلى أساس تمثیل عادل لألطراف وهذا بغیة السماح بفتح نقاش 

تناول هذا النقاش من بین و . عمیق بین مختلف مكونات األمة المالیة حول األسباب العمیقة لهذا النزاع

یجب أن تنجر عنه العناصر الالزمة لحل من شأنه السماح حیث . زوادناوله إشكالیة تسمیة أتما 

تجاوز محنته األلیمة وتثمین مساهمة مختلف مكوناته في هویة البالد وترقیة مصالحة وطنیة بلمالي 

تم إعداد میثاق للسلم والوحدة والمصالحة الوطنیة على أساس توافقي للتكفل باألبعد ذات وقد . حقیقیة

 .ذاكرة والهویة وتاریخ األزمة المالیة وترسیخ وحدته الوطنیة وسالمته الترابیةالعالقة بال

 بشأن اإلجراءات الموجهة لضمان حوكمة أفضل: ثالثا

التسویة النهائیة للنزاع نصت االتفاقیة على أن عالوة على اإلجراءات المشار إلیها أعاله، 

 :حور حول العناصر التالیةتتمو حوكمة تأخذ باالعتبار الخصوصیات المحلیة تقتضي 

إقامة هیكلة مؤسساتیة تعتمد على جماعات إقلیمیة مزّودة بهیئات منتخبة عن طریق االقتراع  - 

 السري المباشر وذات سلطات واسعة؛

 تسییر سكان المناطق المعنیة لشؤونها الخاصة على أساس مبدأ اإلدارة الحرة؛ - 

 تمثیل أوسع لسكان الشمال في المؤسسات الوطنیة؛ - 

 تعزیز دولة القانون عن طریق تقریب العدالة من المتقاضین؛ - 

 إقامة نظام دفاع وأمن مؤسس على مبادئ الوحدة والشمولیة والتمثیل؛ - 

 مشاركة نشطة و معتبرة للسكان خاصة سكان الشمال في تسییر األمن الداخلي؛ - 
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 .ا مجدداإعادة انتشار تدریجي للقوات المسلحة وقوات األمن المالیة المعاد تشكیله - 

إقامة منطقة تنمیة لمناطق الشمال مزودة بمجلس استشاري إقلیمي مشترك وبإستراتیجیة تنمیة  - 

سیتم . خاصة تتماشى والواقع االجتماعي الثقافي والجغرافي وكذا الظروف المناخیة المحلیة

تمویل هذه اإلستراتیجیة عن طریق صندوق للتنمیة المستدیمة تكون أمواله ذات مصدر 

 ي وطني ودولي؛عموم

التزام المجموعة الدولیة بضمان التطبیق الفعلي ألحكام هذا االتفاق واحترامها إلى جانب  - 

  .مرافقة الجهود المبذولة بهذا الصدد عبر دعم سیاسي، دبلوماسي، مالي، تقني ولوجیستي

  

  )1(مؤسساتیةالسیاسیة و المسائل ال: الرابعالمطلب 

بمحویة هذا ؤسساتي في تسویة النزاع في مالي من جهة و همیة القطاع السیاسي والموعیا بأ

على م بشكل عام من جهة أخرى، اتفقت االطراف المشاركة في االتفاق المجال في عملیات بناء السل

إقامة هیكلة مؤسساتیة من شأنها السماح لسكان الشمال، في إطار مواطنة تشاركیة كاملة، من تسییر 

التسییر الحر وضمان تمثیل أوسع لهؤالء السكان داخل المؤسسات شؤونهم الخاصة على أساس مبدأ 

 :على األحكام التالیةنصت اتفاقیة الجزائر وفي هذا اإلطار . الوطنیة

 :على الصعید المحلي: أوال

تزّود المنطقة بمجلس إقلیمي منتخب عن طریق االقتراع السري المباشر یتوفر على تحویل 

 متع بسلطات قانونیة، إداریة ومالیة مناسبة؛واسع لالختصاصات، الموارد ویت

سیسّیر المواطنون المالیون ومواطنو مناطق الشمال، على وجه الخصوص، في هذا اإلطار 

ینتخب رئیس المجلس عن طریق االنتخاب السري و  قضایاهم الخاصة على أساس اإلدارة الحرة؛

كما نص االتفاق على أن  اإلداریة للمنطقة؛كما أنه، في اآلن ذاته، رئیس الهیئة التنفیذیة و . المباشر

منتخبة عن طریق االقتراع ) مجلس الدائرة، والمجلس البلدي(تزود الدوائر والبلدیات بهیئات تداولیة 

السري المباشر تسیرها مكاتب مزودة بوظیفة تنفیذیة یكون على رأسها رئیس مجلس للدائرة ورئیس 

ُیعترف لكل منطقة بحقها في تبني التسمیة الرسمیة التي أن كما نص االتفاق على على  بلدیة منتخب؛

 .تختارها في إطار األحكام الخاصة بالوضعیة القانونیة واإلداریة للمنطقة

 :على الصعید الوطني: ثانیا

إعادة تنشیط عملیة تأسیس الغرفة الثانیة للبرلمان واإلسراع فیه نص االتفاق على ضرورة 

جلس األمة أو أي تسمیة أخرى تبین طبیعته ودوره وجعله مؤسسة تشجع تحت تسمیة مجلس الشیوخ، م

 على ترقیة األهداف الموكلة لهذا االتفاق بفعل مهامه وتشكیلته؛
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تحسین تمثیل السكان في المجلس الوطني عن طریق الرفع من عدد الدوائر باإلضافة إلى 

تدابیر، على المدى القریب، في  اتخاذضف إلى ذلك  أو أي إجراءات أخرى مالئمة؛/االنتخابیة و

 اتجاه فتح المجلس األعلى للجماعات المحلیة خاصة أمام ممثلي الزعامات التقلیدیة، النساء والشباب؛

ضمان تمثیل أحسن لسكان شمال مالي في المؤسسات والمصالح العمومیة الكبرى، األسالك و 

  .واإلدارات التابعة للجمهوریة

حكام السابقة بینت اتفاقیة الجزائر كیفیة توزیع السلطات وفي نفس المسعي وتنفیدا لال

واالختصاصات باعتبارها قضیة ذات حساسیة عالیة ومن مداخل زیادة االحساس بالغبن بالنسبة 

األطراف بضرورة تقاسم المهام حیث اعترفت األطراف ،لألقلیات المقصیة من ممارسة السلطة

لیمیة لضمان مستوى الفعالیة الالزم وأخذ احتیاجات وطلبات والمسؤولیات بین الدولة والجماعات اإلق

 .المواطنین والجماعات باالعتبار في األساس

تي یحدد المجاالت الوالى توفر المناطق على اختصاصات، وفي هذا الصدد أشارت االتفاقیة الى 

 :اطارها العام عن طریق التشریع و التنظیم، وهي كالتالي

 قتصادیة، االجتماعیة والثقافیة؛خطة وبرنامج التنمیة اال - 

 تهیئة اإلقلیم؛ - 

التربیة األساسیة (استحداث التجهیزات الجماعیة والخدمات االجتماعیة القاعدیة وتسییرها  - 

والتكوین المهني، الصحة، البیئة، الثقافة، هیاكل الطرق واالتصاالت التابعة للجهة، الطاقة، 

 )الري والتطهیر

الصید النهري، تسییر الغابات، النقل، التجارة، الصناعات، الزراعة، تربیة المواشي،  - 

  الصناعات التقلیدیة، السیاحیة نقل فیما بیمن المناطق؛

 الموازنات، الحسابات اإلداریة للمناطق؛ - 

 فرض الضرائب وتطبیقها واإلیرادات الخاصة على أساس المقاییس التي تحددها الدولة؛ - 

 ورفضها، اإلعانات والتركات؛ فرض الرسوم واإلتاوات؛ قبول الهبات - 

 منح اإلعانات؛ - 

 الدخول في المشاركات؛ - 

 التعاون الالُمَمْركز والتوأمة؛ - 

  .الشرطة اإلقلیمیة والحمایة المدنیة - 

ضمان تمثیل الدولة ورقابتها على أعمال ومداوالت الجماعات االقلیمیة، وكدا ضمان تمویل  أجلومن 

  :لك نصت اتفاقیة الجزائر على ما یليعات المحلة و الوسائل الضروریة لذالجما

  :فیما یخص تمثیل الدولة: ثالثا
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تعّین الدولة ممثال عنها على مستوى الجماعات اإلقلیمیة لحمایة نص االتفاق على أن 

وبهذا الصدد، فإنه یمثل السیاسة الحكومیة في مجال المشاریع الكبرى ویسهِّل . المصلحة العامة

تمارس الدولة عبر ممثلها مراقبة بعدیة كما . واالجتماعیة وتهیئة اإلقلیم سیاسات التنمیة االقتصادیة

 یحدد القانون كیفیات ممارسة هذه الرقابة. على شرعیة العقود اإلداریة الصادرة عن الجماعات اإلقلیمیة

تتفق األطراف على ضرورة قیام و دون المساس باختصاصات الدولة في إطار اختصاصاتها القانونیة، 

نجاز مشاریع التنمیة التي تقررها الدولة والهیئات العمومیة أو إ شارة بین الدولة والمناطق حولاست

أي مسألة أخرى و  استغالل الموارد الطبیعیة وخاصة منها المعدنیة؛و  الخاصة فیما یتعلق بهذه الكیانات؛

 .تندرج ضمن تطبیق هذا االتفاق

  :التمویل والوسائل فیا یخص: رابعا

تتمتع المناطق بحریة فرض ضرائب تتماشى وبنیتها االقتصادیة وأهدافها إلى  ةتفاقیاشارت اال 

ا االطار حددت اتفاقیة الجزائر مجموعة من االلتزامات تقع على وفي هذ. التنمویة في إطار القانون

بین من وضمان الوسائل الكفیلة بتأهیل المناطق المختلفة، و  ،عاتق الدولة لتمویل الجماعات المحلیة

من إیرادات موازنة الدولة إلى الجماعات % 30تحویل بوضع آلیة لم الدولة التز ا ،ه االلتزاماتهذ

اإلقلیمیة على أساس نظام معادلة نسبیة مع منح عنایة خاصة لمناطق الشمال وذلك وفقا لمقاییس 

خیل المترتبة، عن التنازل للجماعات اإلقلیمیة عن نسبة من المدابالدولة  ما تلتزم، كیتعین تحدیدها

تلتزم ، و استغالل، الموارد الطبیعیة خاصة منها المنجمیة وفقا لمقاییس ستحدد الحقا باتفاق مشترك

ن وأ بأن تحول إلى الجماعات اإلقلیمیة المصالح الالممركزة التابعة لمجاالت اختصاصها؛كذلك الدولة 

أن تشجع ب اصة في مناطق شمال مالي؛تجعل الوظیفة العمومیة للجماعات اإلقلیمیة أكثر جاذبیة وخ

التشغیل في الوظیفة العمومیة للجماعات اإلقلیمیة التي ستخصص نسبة كبیرة منها إلى مواطني 

  .مناطق الشمال

  

  )1(مسائل الدفاع واألمن: الخامسالمطلب  

لة في المتمثلمبادئ التوجیهیة مجموعة من مسائل الدفاع واألمن ل طراف االتفاقیة علي خضوعأاتفق 

وحدانیة القوات المسلحة و  شمولیة وتمثیل كل سكان مالي ضمن القوات وقوات األمن بشكل متوازن؛

االنتشار المتدرج للقوات المسلحة وقوات و  ألمن المالیة التابعة عضویا وُسّلمیا للدولة المركزیة؛اوقوات 

  .األمن المعاد تشكیلها

موعة من الخطوات التقنیة واالجرائیة العادة القطاع المبادئ التوجیهیة تم تحدید مج ذهوفي اطار ه

ا الصدد تم االفاق على في هذ. لمحتكر الشرعي الوحید للعنفاألمني للسلطة المركزیة باعتبارها ا

  :مایلي
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سار وذلك من خالل م :إقامة معسكرات، اندماج ونزع السالح والتسریح وٕاعادة اإلدماج :أوال

بین إلى إحصاء المؤهلین منهم إلى اإلدماج أو برنامج اندماج ونزع استحداث معسكرات خاصة بالمحار 

یطبق هذا المسار وفق معاییر وممارسات مهنیة بمساهمة البعثة و . التسریح وٕاعادة اإلدماج ،السالح

إقامة لجنة وطنیة مع التأكید على  ،)المینوسما( األممیة المتعددة االختصاصات لالستقرار في المالي 

. ماج ونزع السالح وتسریح وٕاعادة اإلدماج مشكلة من ممثلي الحكومة والحركات الموقِّعةمكلفة باند

عملیة اإلدماج كد االطراف على ان أكما  .تعمل هذه اللجنة بتعاون وثیق مع لجنة متابعة هذه االتفاقیة

ٕاما ، و عسكراتداخل م اما واالندماج ونزع السالح وتسریح وٕاعادة اإلدماج وفقا لوتیرة وضع المحاربین

، إضافة عودتهم للحیاة المدنیة دمجهم ضمن أسالك الدولة بما في ذلك القوات المسلحة وقوى األمن أو

تسریح وٕاعادة اإلدماج المحاربین القدماء الموجودین في المعسكرات والذین لم یستفیدوا من الى 

 .اإلدماج

دماج المحاربین كل إعادة إ ة تسریح و بعد خطو  :إعادة انتشار القوات المسلحة وقوى األمن: ثانیا

القوات المسلحة وقوى األمن المعاد تشكیلها  انتشارضرورة عودة تفاقیة الي اشارت اال ،حسب حالته

كما أولت االتفاقیة . شمال ماليمجددا وبشكل تدریجي بدایة من تاریخ توقیع االتفاق على كافة مناطق 

رة عددا معتبرا من سكان مناطق الشمال بما في ذلك على أن تضم القوات المنتشعنایة بالغة لضرورة 

تتم عملیة االنتشار  .مستوى القیادة مما یعزز استرجاع الثقة وتسهیل التأمین التدریحي لهذه المناطق

  .تحت إشراف اآللیة العملیاتیة للتنسیق بمساندة المونیسما

 :إعادة تنظیم القوات المسلحة وقوى األمن :ثالثا

على ضرورة القیام بإصالح عمیق لقطاع األمن مستخلصین  نصت االتفاقیة لة التقنیةسأه المفي هذ

 .في ذلك الدروس من التجارب السابقة ومعتمدین على الوثائق الوجیهة لإلتحاد األفریقي واألمم المتحدة

وأمن قادرة تأخذ الحكومة بمساعدة الشركاء الدولیین كافة اإلجراءات الالزمة إلقامة مؤسسات دفاع بأن 

تأسیس مجلس وطني ، و على االستجابة للمقتضیات األمنیة للبالد والمساهمة في ترقیة األمن اإلقلیمي

إلدخال اإلصالحات الالزمة على مصالح األمن یكون تمثیلي بما فیه الكفایة ویجمع أشخاص مؤهلین 

والدفاع آخذین في ذلك من كافة المجموعات السكانیة للتفكیر بشكل عمیق حول منظور جدید لألمن 

 .بعین االعتبار العوامل المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة والدولیة الوجیهة

یقدم المجلس الوطني إلصالح القطاع األمني توصیات بشأن العمل وفقا آللیات تجدیدیة في مجال و 

افیة التعیین في مناصب القیادة والمصالح األخرى بغرض تعزیز التجانس الوطني إلى جانب احتر 

في سیاق إصالح القوات المسلحة واألمنیة شرطة توضع تحت استحداث و  .وفعالیة المناصب المذكورة

توضع لجان استشاریة محلیة لألمن كما  .سلطة الجماعات اإلقلیمیة في إطار السلطات المخولة لها

ت سلطة رئیس تضم ممثلي الدولة، السلطات اإلقلیمیة والمحلیة، الجماعات والسلطات التقلیدیة تح

 .الهیئة التنفیذیة المحلیة
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   :مكافحة اإلرهاب: رابعا

التزامها بمكافحة اإلرهاب وتفرعاته المختلفة  نظرا ألهمیة هده المسالة فقد جددت مختلف األطراف

المتمثلة في الجریمة المنظمة، االتجار غیر القانوني بالمخدرات بما في ذلك عبر االستراتیجیات 

، كلما اقتضى األمر ذلك، وحدات على أهمیة تأسیسق اتفكما تم اال .میة الموجودةواآللیات اإلقلی

 .خاصة بغیة مكافحة اإلرهاب والجریمة المنظمة العابرة للحدود

  

  )1(التنمیة االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة :السادس المطلب

 : اإلستراتیجیة النوعیة للتنمیة: أوال

روري أن تقوم الدولة بإعادة النظر بشكل عمیق في رؤیتها اتفقت األطراف على أنه من الض

للتنمیة المحلیة في اتجاه ترك حریة أكبر للجماعات المحلیة لوضع إستراتیجیات تنمیتها في إطار 

مقاربة تضامنیةـ، تشاركیة مكیفة مع الواقع االجتماعي، الثقافي والجغرافي المحلي مما یضمن الشفافیة 

 .المستویاتوالمساءلة على كافة 

كما یمكن لمنطقتین أو أكثر ووفق شروط یحددها القانون إقامة هیئات مالئمة بغرض ترقیة تنمیتها 

االقتصادیة واالجتماعیة بشكل أفضل وهذا في حدود اختصاصاتها كما هو منصوص علیه في هذا 

 .االتفاق

مجلس استشاري  باإلضافة إلى استحداث منطقة تنمیة خاصة بالمناطق الشمالیة تتوفر على

بین األقالیم یتشكل من ممن ممثلي الجمعیات اإلقلیمیة المعنیة ومكلف حصریا بمهمة تنسیق الجهود 

الرامیة إلى تجمیع الوسائل المشتركة بهدف تسریع التنمیة االقتصادیة االجتماعیة المحلیة والمسائل 

 .ذات العالقة

تشترك األطراف في وضعها بدعم من الشركاء  كما تستفید المنطقة من إستراتیجیة نوعیة للتنمیة

 .األجانب یمولها، على وجه الخصوص، صندوق خاص بالتنمیة المستدامة

وتهدف اإلستراتیجیة وفقا لالتفاقیة إلى رفع مناطق الشمال إلى مستوى بقیة مناطق البالد في مجال 

ویتولى المجلس . سنة 15و  10ال یتجاوز مرحلة تتراوح بین  أجلالمؤشرات التنمویة وهذا في 

 .االستشاري لمنطقة التنمیة عملیة المتابعة بدعم من المؤسسات والسلطات المختصة

مهمة تقییم مشترك بشمال " واتفقت األطراف على أن تؤسس، تحت إشراف لجنة متابعة هذا االتفاق، 

، الحد من الفقر وهذا بغرض تحدید االحتیاجات في مجال الرفع السریع)" شمال مالي/م .ت.م(مالي 

ستوجه . أشهر من تاریخ توقیع االتفاق 3وتتم المهمة، على أبعد تقدیر، بعد . والتنمیة في المنطقة

الدعوة للبنك العالمي، البنك األفریقي للتنمیة والبنط اإلسالمي للتنمیة لإلشراف على هذه المهمة 

 .لي المنطقةبالتنسیق مع الحكومة والمؤسسات الدولیة األخرى المختصة وممث
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كما نص االتفاق على عقد مؤتمر مخصص لجلب األموال الالزمة لهذا الغرض في الشهرین 

سیحدث المؤتمر صندوقا للتنمیة المستدامة الذي . اللذین یلیان إعداد اإلستراتیجیة النوعیة للتنمیة

 .سیكون أداة تمویل لإلستراتیجیة النوعیة للتنمیة

 ناطق الشمال تنمیة م أجلتعبئة من : ثانیا

نصت خارطة الطریق على أن ستستفید تنمیة منطقة الشمال وبأولویة من إجراءات دعم الدولة 

وبهذا الصدد، اتفقت األطراف على وضع كافة التدابیر على ، المنصوص علیها هذا في هذا االتفاق

ماعیة االقتصادیة المدى القریب، المتوسط والبعید المنصوص علیها في الملحق الخاص بالتنمیة االجت

فمع انطالق الجلسات األولى عرضت الحكومة على لجنة متابعة اإلتفاق وثیقة توضح فیها  .والثقافیة

التزاماتها ذات الصلة والوسائل الخاصة المرتقب تعبئتها إضافة إلى الجدول الزمني لتفعیل االلتزامات 

 تطویر الموارد البشریة؛ ماعیة القاعدیة؛الخدمات االجتمجاالت المتفق علیها السیما تلك المتعلقة ب

المنشآت المهیكلة بغرض  ؛)الزراعة، تربیة المواشي والنشاطات الرعویة(التنمیة الریفیة  األمن الغذائي؛

التشغیل الموجه بالخصوص  المناجم والطاقة الشمسیة؛ ضمان فك العزلة عن المناطق الشمالیة؛

عادة إدماج وتأهیل العائدین والنازحین إ اء مؤسسات محلیة؛إنش للنساء والشباب وقدماء المحاربین؛

 .التربیة والثقافة الصناعة التقلیدیة، السیاحة، التجارة واالتصاالت؛ وغیرهم من الفئات الهشة؛

مجموعة من وبخصوص التربیة والثقافة، نصت خارطة طریق بناء السلم في مالي على اتخاذ 

ترقیة اللغات  التعلیمة مع الواقع االجتماعي والثقافي لألقالیم؛تكییف البرامج متمثلة في اإلجرءات

عنایة خاصة لمبدأ التربیة تعزیز النظام التعلیمي االبتدائي والثانوي مع إیالء  والكتابات المحلیة؛

ترقیة ثقافات هذه  استحداث مراكز ثقافیة ومتاحف إقلیمیة؛ استحداث مؤسسات تعلیمیة علیا؛ع، للجمی

 .حلیا وٕاقلیمیا ودولیااألقالیم م

ولتحقیق هذه النتائج نص االتفاق على أن یتم إقامة وكالة للتنمیة الجهویة في كل إقلیم وذلك لتعزیز 

قدرات التحكم في منجزات األقالیم والتمكین من متابعة مالئمة لتفعیل التزامات الحكومة لصالح 

 .األقالیم

 .ي تحت سلطة رئیس المجلس اإلقلیمي ومسؤولة أمامهاوتعتبر الوكالة جزءا من اإلدارة اإلقلیمة وه

الدولة بهدف إعداد برامج / برامج األقالیم : كما نصت خارطة الطریق على أن یتم إبرام اتفاقیات

استثماریة متعددة المستویات مهیكلة ووضع تنظیم واجبات الدولة في مجال التنمیة االقتصادیة 

الدولة بتسهیل مساهمة أكبر للجماعات اإلقلیمیة في حشد واستعمال باإلضافة إلى التزام  .واالجتماعیة

الموارد واالعتمادات المتأتیة من استكشاف الموارد الطبیعیة المحلیة واستغاللها وكذا العائدات الناتجة 

وتلتزم الدولة كذلك  .من التعاون الالمركزي واالتفاقات االقتصادیة ذات الصلة التي أبرمتها الدولة

وتتخذ إجرءات من شأنها ضمان إشراك . یة مشاریع التعاون الحدودي المتعلق بالمبادرات المحلیةبترق
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مالئم للجماعات اإلقلیمیة في إعداد وٕابرام وتنفیذ ومتابعة االتفاقات المتعلقة بالقروض ومساعدات 

  .التنمیة ذات الصلة

خاصة بالبرامج التنمویة تحت  ونص االتفاق على أن ینجز الشركاء الفنیون بالمال مجلة دوریة

باإلضافة إلى اعتبار أن كل الفاعلین الدولیین الذین سبق لهم إعداد  .إشراف لجنة المتابعة

استراتیجیات أو أخذ مبادرات في شأن الساحل مدعوون إلعطاء األولویة الضروریة لحاجیات أقالیم 

  .السلم واألمن في المنطقة أجلشمال مالي ولألهمیة التي یكتسیها استقرارها السریع من 

 

 )1(مصالحة وعدالة وقضایا إنسانیة: السابعالمطلب 

  : مصالحة وعدالة: أوال

 مجموعة من  اتفق األطراف على ضرورة ترقیة مصالحة وطنیة حقیقیة قائمة علىبهذا الصدد 

لة انتقالیة إقامة آلیات عدا اعداد میثاق وطني للسلم والوحدة واالمصالحة الوطنیة؛ وهي،العناصر 

 استحداث لجنة مكافحة الفساد والجنوح المالي؛ السیما بتفعیل لجنة تقصي الحقائق، عدالة ومصالحة؛

استحداث لجنة تحقیق دولیة تتولى الكشف عن كل جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانیة، جرائم اإلبادة، 

ولي وحقوق اإلنسان والقانون الدولي وجرائم هتك األعراض وغیرها من االنتاهاكات الخطیرة للقانون الد

التأكید على عدم قابلیة التقادم لجرائم الحرب والجرائم باإلضافة إلى  اإلنساني على كافة التراب المالي؛

عدم العفو عن مرتكبي جرائم و  ضد اإلنسانیة والتزام األطراف بالتعاون مع لجنة التحقیق الدولیة؛

تهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان بما فیها ممارسة العنف ضد النساء الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة واالن

تعزیز السلطة القضائیة بكیفیة تضمن دولة القانون على كامل و  والبنات واألطفال المرتبطة بالنزاعات؛

االلتزام بإجراء إصالح عمیق في جهاز العدالة بهدف تقریبها من المتقاضي مع التراب الوطني؛ 

 وضع حد لالعقاب وٕادراج المنظومات التقلیدیة والعرفیة دون تجاوز سیادة القانون؛وتحسین أدائها و 

ترقیة دورات تكوینیة ذات نوعیة و  تعمیم المساعدة القضائیة والقانونیة واإلعالم حول حقوق المواطنین؛و 

ة االعتبار إعاد هذا مع  لفائدة الفاعلین في قطاع العدالة ومساعدیها بما في ذلك القضاة التقلیدیین؛

للقضاة التقلیدیین ودورهم في إدارة العدالة السیما في ما یتعلق بالوساطة المدنیة لمراعاة الخصوصیات 

إعادة االعتبار لوضع السلطات التقلیدیة عبر التكفل بها مع مراعاة قواعد  و الثقافیة والدینیة والعرفیة؛

  .التشریف لها

  :القضایا اإلنسانیة: ثانیا

مجال التزم األطراف بتوفیر الظروف الضروریة لتسهیل رجوع وٕاعادة وٕادماج واندماج في هذا ال

كل المهجرین والالجئین ووضع آلیات التكفل بهم طبقا للصكوك اإلفریقیة والدولیة ذات الصلة بما فیها 
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یا المتضمنة تسییر الجوانب الخاصة بقضایا الالجئین بإفریق 1969معاهدة االتحاد اإلفریقي لسنة 

 .حول حمایة ومساعدة األشخاص المهجرین في إفریقیا) اتفاقیة كمبالة( 2009واتفاقیة سنة 

كما نص االتفاق على أن تدعو األطراف الوكاالت والمنظمات اإلنسانیة إلى دعم المجهودات الرامیة 

االلتزام وكذلك .إلى ضمان الرجوع السریع لألشخاص المهجرین والالجئین وٕاعادة إدماجهم واندماجهم

 .بترقیة واحترام المبادئ اإلنسانیة والحیاد وعدم االنحیاز واالستقاللیة التي تخضع لها العملیة اإلنسانیة

 ،كما تلتزم باالمتناع عن أي استعمال للمساعدة اإلنسانیة ألغراض سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة

   .وكذا تسهیل مرور الوكاالت اإلنسانیة وضمان سالمة أعضائها

 

 :)1(دولیةالمرافقة الضمانات و ال: الثامنالمطلب 

  :مسؤولیة األطراف: أوال

بناء على االتفاقیة تعترف األطراف أن أولى الضمانات لتحقیق االتفاق تكمن في إخالصها وحسن 

نیتها والتزامها بتحمل مسؤولیة محتواه والعمل على تفعیل جمیع أحكامه لفائدة مصلحة بالدها والسلم 

كما طلب األطراف من الطبقة السیاسیة والمجتمع  .ن واالستقرار في مالي وفي المنطقة بأكملهاواألم

المدني السیما المنظمات النسویة والشبانیة ووسائل اإلعالم والمخاطبین التقلیدیین والسلطات التقلیدیة 

 .والدینیة تقدیم مساهماتهم كاملة لتحقیق أهداف االتفاق

 : دور الوساطة: ثانیا

نصت خارطة طریق بناء السلم في مالي على أنه تحت إشراف الجزائر بصفتها رئیس الفریق، 

الجزائر  وبصفتها هذه فإن. فإن الوساطة هي الضامن السیاسي لالتفاق واحترام األطراف ألحكامه

تقدم نصائح لألطراف عند االقتضاء ضمن مسار و  تستمر في تقدیم مساعیها الحسنة لألطراف؛

تقوم بدور الملجأ األخیر على المستویین السیاسي والمعنوي في حال اعتراض صعوبات و  تفعیله؛

  .قون بلوغ أهداف وغایات هذا االتفاخطیرة من شأنها الحیلولة د

كما نصت على أن تساهم الوساطة بفعالیة في المرافعة الدولیة للتطبیق األمثل لالتفاق وحشد الدعم 

 .الضروري لمصلحة مالي

 : دور المجموعة الدولیة :ثالثا

نصت االتفاقیة على أن المجموعة الدولیة هي الضامن للتفعیل الحرفي لهذا االتفاق وهي ملتزمة 

تلتزم منظمة األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي  وبالخصوص. بمرافقة الجهود المبذولة في هذا الشأن

ن اإلسالمي وغیرهم من الشركاء بتقدیم ومجموعة دول غرب إفریقیا واالتحاد األوربي ومنظمة التعاو 

مجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفریقي ومجلس األمن ودعوة  كامل دعمها السیاسي لهذا االتفاق؛

                                                 
 17 - 14من االتفاقیة، ص ص  64إلى  50انظر المواد من  -  1



 

466 
 

 2015دراسة يف خارطة طريق : املقاربة اجلزائرية لبناء السلم يف منطقة الساحل االفريقي

 
  الفصل اخلامس

اتخاذ إجراءات ضد كل مع  ،األممي لتقدیم كامل الدعم لهذا االتفاق وكذا متابعة تنفیذه وعند االقتضاء

 وتحقیق األهداف المسطرة؛من یعرقل تفعیل االلتزامات التي یتضمنها 

مطالبة المجموعة الدولیة بمرافقة تفعیل هذا االتفاق من خالل الدعم المالي كما نصت االتفاقیة على 

والفني واللوجستي الضروري لسیر مختلف اآللیات المنصوص علیها في االتفاق، تسریح ونزع السالح 

بذولة لمكافحة اإلرهاب والجریمة والجهود الم RSS ، إصالح قطاع األمنDDRوٕاعادة االدماج

المنظمة وكذا بالمساهمة السریعة والسخیة في الصندوق النقدي المرتقب واغتنام فرصة انعقاد مؤتمر 

  .النداء للتمویل المنصوص علیه في االتفاق لتقدیم مساهمة معتبرة قصد تنمیة األقالیم الشمالیة

ة تضم مجموع الفاعلین المعنیین من مالي والشركاء كما اتفق األطراف على إقامة آلیة تقییم ومتابع

ونصت كذلك على الدور الحاسم والمساهمات المعتبرة المنتظرة من البعثة األممیة الستقرار .الدولیین

مالي ومن وكاالت وبرامج األمم المتحدة ومن جمیع المنظمات أو الهیآت ما بین الدول لتحقیق أهداف 

 .التي أوكلتها لها هیآتها المختصة هذا االتفاق یكمن في المهام

  لجنة متابعة االتفاق: رابعا

وتتكون  .اتفق األطراف على استحداث لجنة متابعة تنفیذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي فور توقیعه

  : لجنة متابعة االتفاق من

  حكومة مالي  

 الحركات الموقعة على هذا االتفاق  

 ئیس الفریق، بوركینافاسو، موریتانیا، النیجر، تشاد، الجزائر بصقفتها ر : (الوساطة وتشمل

مجموعة دول غرب إفریقیا، األمم المتحدة، منظمة التعاون اإلسالمي، االتحاد اإلفریقي، 

  ). االتحاد األوروبي

 األعضاء الدائمین لمجلس األمن األممي مدعوون كذلك للمشاركة في أشغال اللجنة . 

ق وعند االقتضاء دعوة فاعلین آخرین وهیآت مالیة دولیة للمساهمة ویمكن أیضا للجنة متابعة االتفا

 .في أشغالها

وتترأس الجزائر لجنة متابعة االتفاق بصفتها رئیس فریق الوساطة ویساعدها في ذلك بوركینافاسو، 

في تجتمع اللجنة في باماكو؛ یمكنها االجتماع استثنائیا . موریتانیا، النیجر، تشاد بصفتهم نواب للرئیس

تجتمع في جلسة عالنیة مرة شهریا على األقل ویمكنها االجتماع استثنائیا . مكان آخر عند الضرورة

 .عند االقتضاء

القیام بالمتابعة مجموعة من المهام تتمثل في ونصت االتفاقیة على أن تؤدي لجنة متابعة االتفاق 

راف لكل أحكام اإلتفاق وذلك دون والمراقبة والتنسیق واإلشراف على التنفیذ الفعلي من جمیع األط

ٕاعداد جدول زمني و  اإلخالل بعهدة البعثة األممیة الستقرار مالي المستمدة من مجلس األمن األممي؛

القیام بتأویل األحكام الوجیهة ه، و هة من االتفاق والحرص على احتراممفصل لتفعیل األحكام الوجی
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باإلضافة  وفیق بین آراء األطراف عند االقتضاء؛التو  لالتفاق في حال نشوب خالفات بین األطراف؛

 :تشجیع الحكومة على اتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة للتنفیذ الفعلي ألحكام اإلتفاق بما في ذلك إلى

اإلحتكام إلى النصوص الدستوریة و  تواجد المصالح العمومیة غیر الممركزة والالمركزیة في الشمال؛

تحویل الموارد والوسائل الضروریة للسیر و  ین من تنفیذ أحكام اإلتفاق؛والتشریعیة والتنظیمیة للتمك

اتخاذ اإلجراءات التي تسمح باكتساب األدوات و  الفعلي للجماعات اإلقلیمیة وممارسة اختصاصاتها؛

الدیمقراطیة الجدیدة محلیا المنصوص علیها في االتفاق السیما من خالل تحیین القوائم االنتخابیة 

لى االنضمام والمشاركة في االنتخابات المحلیة ومرافقة عملیة استحداث المؤسسات والتشجیع ع

 .واإلجراءات الجدیدة

مع المهام التي أوكلت للجنة المتابعة طبقا لنص االتفاقیة فقد نصت على ضرورة مراعاتها  ةبالموازا

 CSA .لجنة متابعة االتفاق تقود البعثة األممیة الستقرار مالي أمانة ، حیثلعهدتها وفي حدود قدراتها

وتقوم بعثة األمم المتحدة الستقرار مالي بالتعاون مع االتحاد اإلفریقي ومنظمة التعاون اإلسالمي 

 .هواالتحاد األوربي ومجموعة دول غرب إفریقیا بدعم لجنة متابعة االتفاق في متابعة تنفیذ

القضایا ''فرعیة تتولى المواضیع التالیة وللقیام بمهامها تستعین لجنة متابعة االتفاق بأربع لجان 

المصالحة ''؛ ''التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة''؛ ''الدفاع واألمن''؛ ''السیاسیة والمؤسساتیة

 .''والعدالة والقضایا اإلنسانیة

 : مالحظات مستقلة: خامسا

قل یتولى التقییم الموضوعي األطراف على أن تقوم لجنة متابعة اإلتفاق بتعیین مالحظ مست اتفقت

یقوم بنشر تقریر شامل كل أربعة أشهر یعرض فیه مدى تنفیذ اإللتزامات و  .لمدى تنفیذ هذا اإلتفاق

المنصوص علیها في اإلتفاق ویحدید العراقیل المحتملة ویحدد المسؤولیات مع تقدیم التوصیات حول 

لمالحظ المستقل من الدعم التقني المطلوب یستفید او  .اإلجراءات التي ینبغي اتخاذها في المستقبل

 .آلداء مهامه

لنجاح تنفیذ االتفاقیة على أرض الواقع وهي أنه نصت االتفاقیة على أحكام نهائیة مهمة : أحكام نهائیة

على أحكام هذا اإلتفاق وملحقاته إال بالموافقة الصریحة لكل األطراف  ال یمكن إدخال أي تغییر

إن الملحقات واعالن أطراف باإلضافة إلى  .اق وبعد استشارة لجنة المتابعةالموقعة على هذا اإلتف

جزء ال یتجزأ من هذا االتفاق ولها نفس األثر القانوني  2015فیفري  19مسار الجزائر الموقع بتاریخ 

  .الذي تكتسیه األحكام األخرى من النص

فالموقعون . عند تاریخ التوقیع على االتفاقیفهم من التنسیقیة واألرضیة كل الكیانات التي تنتمي إلیها  

یسري مفعول و   .باسم التنسیقیة و األرضیة یقومون بذلك باسم كل واحدة من هذه الكیانات وجمیعها

  .هذا االتفاق فور توقیعه من األطراف والوساطة
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  اخلامتة 

  :الخاتمة

ة في منطقة الساحل االفریقي، إلى جانب إن بروز تهدیدات ومخاطر أمنیة جدیدة التماثلی

النزاعات الداخلیة التي كانت موجودة وتطورت في أشكال متجددة واستفادتها من التهدیدات والمخاطر 

الالتماثلیة أعطتها تصاعدا مستمرا، مما سهل عملیة انتشارها وانتقالها في المنطقة ذات الجغرافیة 

ك، ومع التقائها مع المشاریع األجنبیة غیر المتجانسة السیاسیة واالجتماعیة المساعدة على ذل

والمتنافسة ازدادت حساسیتها بالنسبة للجزائر فتطورت في صورة حلقة أمنیة واحدة وبمخارج عدیدة 

جعلت من الصعب فك االرتباط بینها، مما حتم على الجزائر العمل على عدة محاور إقلیمیة ودولیة 

حرج كرة الثلج نحو أراضیها، ومواجهة رهانات المشاریع األجنبیة التي إلحتواء هذه التحدیات ومنع تد

  .تتعارض مع مصالحها في المنطقة

وانطالقا من ذلك جاء هذا البحث في شكل دراسة تحلیلیة هادفة لتفسیر وٕادراك العوامل السببیة 

ي منطقة الساحل التي تقف وراء المشاكل األمنیة بجمیع أبعادها وخاصة النزاعات الداخلیة منها ف

االفریقي وآثارها الواقعة على الجزائر وكیف تعامل النظام الجزائري معها، وكذلك دراسة تحلیلیة 

للرهانات التي یطرحها كل مشروع من المشاریع اإلقلیمیة والدولیة ومدى التقائها أو تعارضها مع 

  .المصالح الجزائریة ومدى قدرتها على بناء سلم مستدام في المنطقة

توصلت الدراسة إلى أن بناء السلم مشروع واسع یشمل مجموعة متعددة من الوظائف واألدوار 

واألنشطة والعملیات عبر العدید من القطاعات ذات األبعاد الملموسة وغیر الملموسة تهدف إلى المنع 

من  وهو یتألف. الهیكلي للنزاعات في شكل مبادرات مصممة لمنع اندالع أو عودة النزاع المسلح

إلضفاء الطابع "اإلجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة الوطنیة، بدعم من الجهات الفاعلة الدولیة، 

 .، بهدف خلق دولة ومجتمع یسوده سلم شامل مستدام"المؤسسي على السلم

الموجه نحو األزمات، السیاسیة، " (المنع العملي"كما توصلت الدراسة إلى أنه یجب التمییز بین 

الوقایة "و) اسیة، العقوبات، التدخل العسكري، منع نشوب النزاعات، الدبلوماسیة الوقائیةالدبلوم

بناء المؤسسات الدیمقراطیة، بناء العالقات والحد من التحامل، وترتیبات تقاسم السلطة، " (الهیكلیة

األمن، والحد من عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة، وتعزیز سیادة القانون، وٕاصالح قطاع 

ال ینبغي أن  جلفالوقایة قصیرة األ .للنزاع" معالجة األسباب الجذریة"بهدف ) والتعلیم، وما إلى ذلك

تكون الهدف النهائي لبناء السلم، وٕانما هي مرحلة في إطار مشروع بناء السلم األوسع نطاقا المتمثل 

الظروف التي تضمن تدریجیا إن القضیة األساسیة هي تهیئة . "جلفي إقامة سلم مستدام وطویل األ

 جلعدم وجود سبب للجوء إلى الوسائل المدمرة مرة أخرى، وبالتالي فإن بناء السلم هو نشاط طویل األ

 ". یتجاوز الحتمیة المباشرة لوقف النزاع المسلح

من جهة أخرى توصلت الدراسة إلى أن بناء السلم في الدول الخارجة من النزاعات ینبغي أن 

حیث یتألف البعد المادي الملموس من أشیاء مثل عدد األسلحة . مادیة وأبعادا معنویة یشمل أبعاداً 
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التي تم تدمیرها أو الجنود المسرحین أم المعاد إدماجهم أو الالجئین العائدین أو الوظائف التي تم 

س ظواهر مثل ویشمل البعد المعنوي غیر الملمو . إنشاؤها أو المباني أو القرى أو المدن المعاد تشییدها

المصالحة بین الخصوم السابقین، والثقة في المؤسسات العامة، ومعاییر جدیدة لتسویة المنازعات 

والتعامل الفعال مع الصدمة النفسیة على المستوى الفردي " إصالح العالقات المتضررة"بهدف 

  . والجماعي

لدولیة في منطقة الساحل حیث توصلت الدراسة إلى أن معظم مبادرات بناء السلم اإلقلیمیة وا

االفریقي قد ركزت في المقام األول على نواتج مرئیة وملموسة وقابلة للقیاس الكمي بدال من عملیات 

التغییر النوعیة، التي، تعتبر أكثر صعوبة في التنفیذ والتقییم، وأن الدولة الوحیدة التي یمكن تطبیق 

علیها حالة الدولة الخارجة من النزاع بعد التدخل  فیها برامج بناء السلم هي مالي، حیث یمكن اسقاط

العسكري الفرنسي، ویمكن إسقاط علیها المفهوم الضیق أو الموسع لبناء السلم، وأن معظم المشاریع 

األجنبیة اإلقلیمیة والدولیة الموجهة إلیها هي مشاریع مصلحیة تخدم أجندات مبرمجة هدفها إما الحفاظ 

  . مساحة جدیدة للنفوذعلى مصالح معینة أو كسب 

فحسب الدراسة فإن المشاریع األجنبیة التي یمكن تصنیفها ضمن برامج بناء السلم تقتصر على 

مشروع االتحاد اإلفریقي الذي یركز على أولویة الحل االفریقي، والذي یتقاطع في محاور كبیرة مع 

، MINUSMA الستقرار في مالي برنامج بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق ا

، ومن 2015باإلضافة إلى المقاربة الجزائریة لبناء السلم في مالي وفقا  لخارطة طریق الجزائر لسنة 

 :خالل دراسة هذه المشاریع توصلت الدراسة إلى

فقد وضع هدف ": إیجابي"مقابل أخرى تطمح لتحقیق ـسلم " سلبي"مشاریع حققت سلم  - 

من خالل التدخل العسكري الفرنسي بدعم إقلیمي ودولي ما ) غیاب النزاع المسلح(" السلم السلبي"بناء 

 عدا الجزائر، تبعته تشكیل بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي

MINUSMA  2015في حین تطمح الجزائر من خالل اتفاق السلم والمصالحة وفقا لخارطة طریق 

تحول هیكلي نحو نظام اجتماعي سیاسي واقتصادي قادر على تعزیز " (السلم اإلیجابي"یق إلى تحق

حیث . ، ولكن هذا المشروع غیر مسنود بقوة تدعمه وتسهر على تطبیقه)العدالة وضمان سلم مستدام

إذا كانت هناك مفاضلة بین هذه األهداف، فإن الغیاب الفوري للنزاع "تدخلت فرنسا من مبدأ أنه 

". بغي أن یكون له األولویة على السیاسة التشاركیة إذا كان بناء السلم هو اإلطار المرجعي للتدخلین

من وجهة النظر هذه فأن السلم السلبي مطلوب قبل أن یتحقق السلم اإلیجابي ولكنه صعب التحقیق، 

 .وفقا للسیاسات المتبعة من طرف الفواعل المحلیین والدولیین على أرض المیدان

 حیث": التحول"وأخرى تسعى لبنائه باسم "  االستقرار"ریع تسعى لبناء السلم باسم مشا - 

، من خالل "االستقرار"ركز المشروع الفرنسي المدعوم دولیا وٕاقلیمیا على أرض الواقع على فكرة 

الوضع الراهن " ترسیخ"وتكمن المفارقة في أن مؤیدي هذا المشروع یفضلون . التدخل العسكري العنیف



 

471 
 

  

  اخلامتة 

مجرد إعادة توزیع السلطة والمصالح بدًال من تشجیع التغییرات الكبرى في الدولة المالیة، والتي قد  أو

وهم یهدفون بشكل رئیسي إلى . تتوافق مصالح الالعبین الدولیین مع مصالح بعض النخب المحلیة

 منع تكرار النزاع عن طریق فرض وجود دولي للعمل كطرف ثالث حاجز بین الخصوم، حیث ال

في حین . یسمح بالتصعید، وهذا النهج ال یبني السلم بالضرورة بل یفضل الحفاظ على الوضع الراهن

من خالل " التغییر وفقا لمقاربات جدیدة"یسعى بناء السلم وفقا لمنظور خارطة طریق الجزائر إلى 

إحداث  ما هي مصادر المشكلة؟ ما الذي یحتاج إلى تغییر؟ كیف یمكن: التعامل مع أسئلة مثل

التغییر؟ كیف تساهم مبادرة معینة في التغییر المنشود؟ بالنظر إلى اإلدراك المتنامي بأن االفتراضات 

غیر المفحوصة حول النزاع في مالي قد تؤدي إلى بناء سلم ال یتسق مع واقع سیاق الوضع المحلي، 

إنهاء الخالفات "على وبالتالي اعتمدت في صیاغتها لخارطة الطریق على مقاربات جدیدة، تعتمد 

التي تؤدي إلى الحرب، وتضمید الجراح االجتماعیة التي أوجدتها الحرب، وخلق مجتمع حیث یتم حل 

الخالفات بین المجموعات االجتماعیة من خالل التسویة بدًال من النزاع العنیف، ویتطلب أن یشكل 

، بین المواطنین وبین المواطنین حل النزاع بناء التوافق في آراء كل األطراف الفاعلة في النزاع

 ". والدولة

 ":كأجندة عمل واسعة"وأخرى تنظر إلیه " كعملیة مستهدفة" مشاریع تسعى لبناء السلم  - 

حیث یظهر االختالف بین المشروع الدولي المعتمد على التدخل الفرنسي وبعثة األمم المتحدة 

وبین المشروع الجزائري وفقا لخارطة طریق  المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقیق االستقرار في مالي،

واسع كأجندة "أو " ضیق، كعملیة مستهدفة"حول كیفیة تحدید أنشطة بناء السلم على نطاق  2015

حیث ترى األولى أن عملها یقتصر على الجوانب األمنیة في حین تضع الثانیة قائمة غزیرة من " عمل

النزاع، بما في ذلك توزیع الدخل، وٕاصالح األراضي،  القضایا التي یتعین معالجتها في فترة ما بعد

والدیمقراطیة وسیادة القانون، واألمن البشري، والفساد، والمساواة بین الجنسین، وٕاعادة إدماج الالجئین، 

 . والتنمیة االقتصادیة، واالنقسامات العرقیة، وتدهور البیئة، والعدالة االنتقالیة، وٕالخ

وهو نهج ". األمن أوال"یة واإلقلیمیة المتبعة على أرض الواقع على نهج إذ تعتمد المقاربة الدول

ینطوي : "2007ماي  22مخالف لما وضعته لجنة السیاسات التابعة لألمین العام لألمم المتحدة، في 

بناء السلم على مجموعة من التدابیر التي تستهدف الحد من خطر االنزالق أو االنتكاس إلى صراع 

ز القدرات الوطنیة على جمیع المستویات إلدارة النزاع، ووضع األسس لتحقیق السلم من خالل تعزی

مجموعة من "حیث یتم التركیز بشكل خاص على تحدید أولویات وتسلسل ". والتنمیة المستدامین

ومع ذلك، فإن وضع مثل هذا التسلسل الهرمي لألهداف واألنشطة یتطلب ". األنشطة الضیقة نسبًیا

حیث لم یتم التعامل مع بعض القضایا الحساسة واآلالم  .سیاسیة شاملة، لم تطبق في مالي استراتیجیة

  .بسبب عدم اعتبارها تهدیًدا وشیًكا للسلم
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الذي وضعت على " تحویل النزاع"وهذا ما تداركته المقاربة الجزائریة القائمة على منظور  

ن فحص القدرات الحالیة للمجتمع أساسه خارطة طریق الجزائر بإضافة عدسة مختلفة، تمكن م

ویمكن هذا الفحص من تحدید األولویات لدعم تنمیة . للتعامل مع التحدیات بطریقة غیر عنیفة

 .القدرات، كما یتطلب تحدید الجهات الفاعلة الرئیسیة في التغییر

من جهة أخرى یجادل المنتقدون لخارطة طریق الجزائر بأن وضع مثل هذه التوقعات العالیة 

إذ یحتاج القائمون على بناء السلم . المستحیلة ال یمكن إال أن یؤدي إلى تشویه سمعة المقاربة بأكملها

في مالي إلى إدارة التوقعات التي یخلقونها؛ وهذا أكثر أهمیة بالنسبة للسكان المحلیین الذین یحتاجون 

ماهیة خططهم وما یمكن  إلى التعامل مع محاوریهم على محمل الجد وأن یكونوا أكثر شفافیة حول

باإلضافة إلى وجود الكثیر من القلق المتزاید بین السكان . أن یتوقعه الناس بشكل معقول من عملهم

المحلیین شمال مالي من أن العدید من قضایا التنمیة یجري إعادة صیاغتها في إطار جدول أعمال 

المالیة الهامة عن التنمیة التقلیدیة أمني، مما أدى إلى تغییر طبیعة البرامج وتحویل االلتزامات 

  . وانتقالها أیضا نحو جنوب البالد حیث هذه الحكومات لدیها صوت أكثر

من بین المواضیع التي بدأت تطرح بقوة في : متى تبدأ ومتى تنتهي؟: المراحل والمعاییر - 

والفرنسي خصوصا،  شمال مالي حول البعثة األممیة لبناء السلم هناك والتواجد العسكري الدولي عموما

مسألة التواجد األجنبي والمشاركة وأشكالها المناسبة، وتعریف القیادة والتخفیض التدریجي أو االنتقال 

 . التدریجي بین أنواع التدخل المختلفة

حیث توصلت الدراسة إلى أن األسئلة المتعلقة بمتى یجب أن یبدأ بناء السلم یجب مواجهتها 

أي متى یمكن النظر إلى جهود بناء السلم في مالي على  -هي بناء السلم أیضا عندما ینبغي أن ینت

أنها منتهیة، وأنها قد نجحت في تحقیق أهدافها؟ ویرتبط ذلك بتحقیق مقاییس معیاریة محددة، مع 

األطر الزمنیة المرتبطة بها، والتسلسل الصحیح والسرعة وفقا للوتیرة المطلوبة وسیر األحداث في 

أو المتوسط بتطبیق  أجلما یؤشر على أنه لن یحدث بناء للسلم في مالي في القریب الع المیدان، وهو

وبناء على النهج الثالثة لتصنیف بناء السلم على أنه الحد . التقییم السابق ذكره على أرض الواقع

یم التقدم أو في مكان ما بینهما، یرتبط تقی) السلم اإلیجابي(، أو الحد األقصى )السلم السلبي(األدنى 

حیث أن التفسیرات المعتمدة على . المحرز في بناء السلم في شمال مالي ارتباطا قویا باألهداف العامة

 . الدراسات الكمیة الكلیة تثبت أن بناء السلم بعید المنال في مالي

حیث توصلت الدراسة إلى عدم توفر الظروف الداخلیة : بناء السلم وشروطه المسبقة - 

زمة لبناء السلم، حیث تشكك في حقیقة وجود مشروع في المنطقة یمكن أن یعرف بأنه المتساهلة الال

تحویل مجتمعات ما بعد النزاع من خالل معالجة أسس النزاع العنیف في مالي بناء على مستوى 

ال ینبغي "ویمكن تلخیص هذه الحجة على أنه . ونوعیة الجهد الذي وضعه المجتمع الدولي في المنطقة

 ". ناة للسلم حیث ال یوجد سلم للبناءإرسال ب
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حیث ال یزال هناك الكثیر مما یجب فهمه عن كیفیة تفاعل المصالح والجهود المحلیة والدولیة 

حیث تسعى األطراف الفاعلة المحلیة، والوطنیة . عملیة بناء السلم شمال مالي -أو ال  - لصالح 

قة بالكامل، وكالهما لدیه توقعات بشأن عملیة بناء والدولیة إلى تحقیق األهداف التي قد ال تكون متواف

السلم بشكل عام وبرامج محددة على وجه الخصوص، وكالهما لدیه قیود على القدرات والمعرفة، 

كل هذه العوامل تحتاج إلى تقییم أفضل اآلن في بدایة التدخل . وخاصة فیما یتعلق بالقدرة االستیعابیة

 .نتائج التفاعل للجمیعوبعد ذلك تتم مراقبتها لتعظیم 

: بناء السلم المعتمد في مالي كسلم لیبرالي وبرنامج خارطة طریق الجزائر كسلم مثالي - 

والتحریر ) بناء الدیمقراطیة(فالمفهوم السائد حالیا لبناء السلم في المنطقة یعتمد على التحریر السیاسي 

حالیا لبناء السلم متجذر بعمق في حیث أن هذا النهج المتبع ). االقتصادات السوقیة(االقتصادي 

وهو إطار . نموذج لیبرالي غربي خاص عن كیفیة عمل العالم السیاسي واالجتماعي واالقتصادي

معیاري الخاص تمت صیاغته من خالل القیم العالمیة الواضحة حیث ال یتماشى مع القیم المحلیة 

هندسة االجتماعیة والسیاسیة، إلى إعادة إذ أن الجهات الفاعلة الغربیة تسعى في محاوالت ال. للسكان

" السلم اللیبرالي"إنشاء نظمها السیاسیة واالقتصادیة في مجتمعات ما بعد النزاع شمال مالي وفقا لمفهوم 

وهو مرفوض من طرف السكان المحلیین، من جهة أخرى تبدو خارطة طریق الجزائر لبناء السلم 

الخاصة ببناء السلم ومتوافقة مع متطلبات السكان المحلیین، والمصالحة في مالي متوافقة مع األدبیات 

 .إال أنها تواجه إشكاالت كثیرة ومعقدة أثناء التنفیذ على أرض الواقع

ـــار النزاعـــات  ـــر ألث ـــى أن مواجهـــة الجزائ ـــائج الســـابق ذكرهـــا توصـــلت الدراســـة إل ـــى النت اســـتنادا إل

یقي، وتوجیهها نحو بناء سلم شامل، دائم ومستدام الداخلیة، والمشاریع األجنبیة في منطقة الساحل االفر 

یحــتم علیهــا اســتغالل عــدة أبعــاد تتمیــز بهــا المنطقــة، یمكــن أن تشــكل وســیلة لتقویــة الــروابط معهــا وفــي 

بنـاء السـلم، ومواجهـة أو توجیـه المشـاریع األجنبیـة بمـا یخـدم أجنـدة بنـاء السـلم  أجـلكافة المجاالت مـن 

ـــة، هـــذه األبعـــاد ت ـــة، فـــالموقع فـــي المنطق ـــل فـــي األبعـــاد الجیوسیاســـیة، االقتصـــادیة، األمنیـــة والثقافی تمث

الجیوسیاســـي للمنطقـــة یجعلهـــا بوابـــة الجزائـــر نحـــو بـــاقي إفریقیـــا، كمـــا أن الحـــدود الشاســـعة التـــي تـــربط 

ـــر بالبلـــدان المطلـــة علـــى الســـاحل االفریقـــي وصـــعوبة مراقبتهـــا یجعـــل هـــذه األخیـــرة تتـــأثر بكافـــة  الجزائ

لتـــي تعـــاني منهـــا المنطقـــة، والتـــي یمكـــن أن تنتقـــل بســـهولة نحـــو الجنـــوب الجزائـــري لتصـــبح المشـــاكل ا

بمختلــف أشــكالها تحــدیا جــدیا بالنســبة لبنــاء الســلم، وٕاذا كــان البعــد الجیوسیاســي یمثــل هــذه األهمیــة فــإن 

ائــر البعــد االقتصــادي ال یقــل أهمیــة عــن ذلــك، فــرغم المشــاكل االقتصــادیة التــي تعــاني منهــا فــإن الجز 

بإمكانها بناء شراكة اقتصادیة مهمة حیث یمكنها أن تستفید من الثروات التي تزخـر بهـا المنطقـة والتـي 

یمكن أن تشكل مجاال لالستثمار المشترك كالیورانیوم في النیجر، الذهب والمنتجات الطاقویة فـي مـالي 

ي الجزائـــر، كمـــا أن المنتجـــات والمنتجـــات الزراعیـــة االســـتوائیة المتواجـــدة فـــي المنطقـــة التـــي ال تـــزرع فـــ

الجزائریة بإمكانها أن تجد لها في المنطقة سوقا استهالكیة، وهذا رغم المنافسة واالحتكار الـذي تفرضـه 
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  اخلامتة 

فرنسا، وهو ما یتطلب من الجزائر بذل مجهود أكبر إن هي أرادت استغالل البعد االقتصادي للمنطقـة، 

یكفـل إعـادة بعـث عجلتهـا االقتصـادیة، ولـن یكـون ذلـك إال وذلك باسترجاع استقرارها وقوتهـا داخلیـا بمـا 

بنـاء سـلم شـامل  أجـلبالسیطرة على األوضاع األمنیة سواء كان في الـداخل أوفـي البلـدان المجـاورة مـن 

  .دائم ومستدام

أمـــا فـــي البعـــد األمنـــي فیجـــب علـــى الجزائـــر أن تولیـــه أشـــد االهتمـــام فـــي سیاســـتها اتجـــاه منطقـــة 

ذلك باعتباره العمود الفقري لبناء السلم فیها، حیـث أن أي تغیـر فـي أوضـاعها علـى الساحل االفریقي، و 

الصـــعید األمنـــي لـــه تـــأثیر مباشـــر علـــى الوضـــع الـــداخلي فـــي الجزائـــر ســـواء فـــي االتجـــاه اإلیجـــابي أو 

  . السلبي

 وباإلضافة للعوامل السابق ذكرها فإن من بین األبعاد التي یمكن للجزائر استغاللها في بناء 

وفقا لرؤیتها، تقویة روابطها بالمنطقة، البعد الثقافي الممیز للمنطقة، فهذه األخیرة یدین غالبیة  السلم

سكانها بالدین اإلسالمي وتشهد انتشارا للغة العربیة، حتى وٕان كانت اللغة الفرنسیة هي المهیمنة على 

لي منها یربطهم بالجزائر عامل مختلف المعامالت، كما أن جزءا كبیرا من سكانها خاصة الجزء الشما

الهویة األمازیغیة الذي یمكن استغالله كذلك في تقویة روابط الجزائر معها وسكانها الذین یمارس جزء 

كبیرا منهم شعائرهم الدینیة اإلسالمیة على الطریقة التیجانیة التي تنتشر تقریبا في كامل الساحل 

لتي بإمكانها أن تكون ورقة رابحة في ید السیاسة وا) peuls(االفریقي، خصوصا عند عرق البولس 

الجزائریة في المنطقة إن أحسن استغاللها واالهتمام بها، باعتبار أن منبع الزاویة ومقرها األول موجود 

  .في الجزائر
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  قائمة املراجع

  باللغة العربیة: اوال 

 :الكتب  - أ

مركز الدراسات السیاسیة  - ، مؤسسة االهرام ، الحروب االهلیة فى افریقیاأحمد ابراهیم محمود .1

  2001واالستراجیة، القاهرة، 

، مؤسسة ل حرب مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات جزائریةالعاصفة الزرقاء، تفاصی: أحمد شنة .2

  .2000هدیل للنشر والتوزیع، الجزائر،

 .2004 ، دار المطبوعات الجامعیة،للجریمة القانوني اإلرهاب والبنیانحسانین عطا اهللا،  إمام .3

راسات ، ترجمة عادل شعبان، مركز البحوث العربیة للدالصراع العرقي في إفریقیاأوكو أدبا نولي،  .4

  .1991والتوثیق والنشر، القاهرة، 

  .، دار النهار للنشر، القاهرةخطط للسالم والتنمیة والدیمقراطیة ،بطرس بطرس غالي .5

مخاطر النظام الدولي من الدبلوماسیة الوقائیة إلى الحروب الوقائیة وتداعیاته تركماني عبد اهللا،  .6

  .2002، تونس، ESS.على العالم العربي

 القاهرة، العدد العاشر الحریة، ، كتاباإلرهاب والعنف السیاسيلدین، جالل عز أحمد ا .7

، مكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، نظام الحزب الواحد بین النظریة والتطبیقحوریة توفیق مجاهد،  .8

1977  

مركز دراسات المستقبل األفریقى،  :قضایا فى النظم السیاسیة األفریقیةدحمدى عبد الرحمن حسن،  .9

  .1998سات أفریقیة، القاهرة، سلسلة درا

 . 2004، ترجمة ونشر مركز الخلیج لألبحاث، دبي، لماذا یتمرد البشرروبیرت غیر تید،  .10

فؤاد سروجي، المقاربات : محمد، كلودیا لیبلر، دیانا ویتني، ترجمة سنثیا سمسون، أبو نمر .11

  .2007اإلیجابیة لبناء السالم، األهلیة للنشر والتوزیغ،األردن،

، 1، دار الكالم للنشر والتوزیع، طمن تاریخ األمازیغیین قرن 33 عن لمحة :حمدشفیق م .12

 1982الرباط،

، مؤسسة تفاصیل حرب مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات جزائریةالعاصفة الزرقاء، : شنة أحمد .13

  2000هدیل للنشر والتوزیع، الجزائر،

، 1دار المنصورة، بغداد، ط. یةدراسة مستقبل: ، عالم ما بعد الحرب الباردةصدام حسین عدى .14

2003.  
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أزمة قارة، دراسة في العالقة بین أزمات التنمیة الداخلیة والسلوك الدولي في  :علوي مصطفى .15

  .1986، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، القارة االفریقیة

 .1982 المعارف، القاهرة، ، ترجمة السید یوسف حصر، دارغرب إفریقیا تاریخ : جي دي فیح .16

  2002، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األمن وحرب المعلومات: لبداینة دیاب .17

  1999، مؤسسة ذي قار، ب م ن، )2ط(التوارڤ عرب الساحل االفریقي: محمد سعید القشاط .18

  2006، فیفري 3، طدورة تأهیل لنیل شهادة في تحلیل الصراعاتمعهد السالم األمریكي،  .19

  2007 ، دار المدار اإلسالمي، بیروت،الملثمین حراءص : ولد الحسین الناني .20

  

 :المذكرات و الرسائل  -  ب

، بحث مقدم لنیل شهادة دور اإلدارة األهلیة في إدارة النزاعات وبناء السالم ،آدم جودة اهللا حیدوب .21

  .2016الدكتوراه في ثقافة السالم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،السودان، 

البعد المتوسطي لألمن الجزائري، الجزائر أوربا والحلف األطلسي، المكتبة : بن عنتر عبد النور .22

 .2002العصریة، الجزائر، 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة 1983-1963النزاع في العالقات الجزائریة المغربیة : بوزرب ریاض .23

  .2008الماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، 

، في منطقة الصحراء الجزائریة بین المقاربة الجزائریة والمشاریع األجنبیةاألمن بویبیة نبیل،  .24

 .2009رسالة ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 

رسالة  المقاربة األمنیة الجزائریة تجاه التحدیات األمنیة في منطقة الساحل اإلفریقي،بویبیة نبیل،  .25

  .2011، 3ماجستیر، جامعة الجزائر

، أطروحة مقدمة لنیل حل نزاع ایبي من منظور دراسات السلم والنزاعاتجبریل القوني حسین،  .26

  .شهادة الدكتوراه في دراسات السالم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا السودان

، مذكرة موقف األطراف الدولیة من المسألة الترقیة في الساحل االفریقيلوهاب، عبد احردباش  .27

، 3شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائرمقدمة لنیل 

  .2010نوفمبر

  . 1977أطروحة دكتوراه في التاریخ، جامعة القاهرة، ،1موریتانیا الحدیثة ج تكوین: خلیل سعد .28

ذكرة م إشكالیة التقاطع بین اإلعتبارات الداخلیة،: النزاع في الكونغو الدیمقراطیةولیة فوزیة، ازر  .29

  . 2009لنیل لنیل شهادة الماجستیر في العالقات الدولیة، جامعة الجزائر،

، دار هومة، الجزائر، الطبعة 2ج ،في القانون الدولي الجنائي أبحاث :العزیز العشاوي عبد .30

  .2006 األولى،
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مقدمة لنیل شهادة ماجستیر،  رسالة :اإلفریقي الساحل منطقة في الجزائر سیاسة علي، عشوي .31

 . 1998الجزائر، جامعة السیاسیة واإلعالم، العلوم معهد

، أطروحة اإلفریقي منطقة الساحل في المجتمعیة األمنیة المعضلة إدارة آلیاتكواشي عتیقة،  .32

  .2017، 1دكتوراه في العالقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

دراسة في : ولیة بعد الحرب الباردةدور األمم المتحدة في تسویة النزاعات الدلعیساني بالل،  .33

  .م2008، مدكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، التغیر

التوارڤ بین السلطة التقلیدیة واإلدارة الفرنسیة في بدایة القرن العشرین دراسة : مرموري حسن .34

  .2002الجزائر، ، رسالة ماجستیر في علم االجتماع، جامعة سوسیوتاریخیة

القاعدة في المغرب اإلسالمي تهریب باسم اإلسالم، دار القصبة للنشر، الجزائر : مقدم محمد .35

2010.  

 اإلفریقي، الساحل في منطقة والتنمیة لألمن األوروبي اإلتحاد إستراتیجیة آفاقمنصوري سفیان،  .36

 .2017، 1باتنة أطروحة دكتوراه في العالقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 

  

 :المجالت والدوریات و الندوات  -  ت

قضیة أزواد بین تبني المحافظین الجدد لمشروع الهالل السامي وقناعة  : أبو بكر األنصاري .37

  . 23/07/2007 – 1985: العدد - الحوار المتمدن ، إفریقیا بصوابه

، السیاسة األمریكیة في القارة األفریقیة على ضوء نجاحات الهالل السامي: أبو بكر األنصاري .38

 . 12/  7/  2007 -  1974: العدد -الحوار المتمدن 

، الهالل السامي مشروع ملكي مغربي لحمایة التوارڤ واسترجاع الصحراء: أبو بكر األنصاري .39

  05/12/2006 – 1755: العدد -الحوار المتمدن 

الحوار ، قضیة التوارڤ بین تفوق الهالل السامي وفشل الحرب على اإلرهاب: بكر األنصاري أبو .40

 . 5/  7/  2007 -  1967: العدد - المتمدن 

الحوار ، لمحظور السیاسيقضیتي التوارڤ والصحراء الغربیة وفن الحدیث با: أبو بكر األنصاري .41

   09/11/2006 – 1729: العدد - المتمدن 

الحوار ، أمریكي–فرانكو  -مشروع الهالل السامي تعزیز للحلف االنجلو: أبو بكر األنصاري .42

 . 15/  5/  2007 -  1916: العدد - المتمدن 

المغرب الكبیر بین التعاطف الشعبي مع التوارڤ وسندان منع حروب أهلیة  :أبوبكر األنصاري .43

   28/04/2007 – 1899: العدد -الحوار المتمدن  ،بالمنطقة

استراتیجیات الحكم إلعادة االعمار بعد إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة،  .44

  .2007األمم المتحدة،  ،، نیویوركانتهاء النزاع، السالم والتنمیة المستدامة
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استعراض خطط العمل الوطنیة بشأن عمالة إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة،  .45
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  :فهرس الخرائط

  

  50  2017أوت  31عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم حتى    01خریطة رقم

  72  2017دیسمبر  31لسلم حتى عملیات األمم المتحدة لبناء ا   02-خریطة رقم

  255  دول منطقة الساحل االفریقي   03الخریطة رقم 
  259  في منطقة الساحل االفریقي  ڤأماكن انتشار التوار  ) 4(الخریطة رقم 

  268  التوزیع الجغرافي لقیائل التوارق في منطقة الساحل االفریقي   ) 5(رقم الخریطة
  285  سام اإلقلیمیة في مالي خریطة تبین األق  ) 6(الخریطة رقم  

حزام ( مناطق انتشار األزمات في إفریقیا لسنوات التسعینات  ) 7(رقم الخریطة
  ) األزمات حول منطقة الساحل االفریقي

306  

في منطقة " القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" تبین مجال نشاط   8الخریطة رقم 
  الصحراء الكبرى

318  

  328  انتقال الكوكایین والھروین في العالم مسار   )09(رقم  الخریطة 
  329  مسار المھاجرین غیر الشرعیین بمنطقة الساحل االفریقي   )10(رقم الخریطة

  376  عملیة سرفال التي تبین التدخل الفرنسي في مالي   11الخریطة رقم 
ومكافحة اإلرھاب  PSIالدول التي شملتھا مبادرتي، عموم الساحل   12الخریطة رقم 

   TSCTIبر الصحراء ع
386  

مجال نشاط القاعدة في بالد المغرب االسالمي في منطقة الصحراء   13الخریطة رقم 
  الكبرى

318  

  

   

  فهرس األشكال

  99   حسب لیدریتشالنزاع الصورة الكبیرة لتحویل    01رقم الشكل

  106   ئرة البحث التقدیريالمراحل األربع لدا   02-رقم الشكل

  110   شجرة حل المشاكل  03رقم  الشكل

  111   االمكاناتشجرة   ) 4(رقم  الشكل
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  ملخص

  :ملخص

أمام تطور األوضاع في منطقة الساحل اإلفریقي وتسارع وتیرة التفاعالت بین مختلف المتغیرات 

الداخلیة والمتغیرات الخارجیة، ومع اشتداد اتجاه األنظار نحو هذه المنطقة لما تشكله من أهمیة 

في ظل المشاریع المتنوعة المقترحة و وما تحتویه من عوامل جذب لكل فاعل،  بالنسبة لمختلف الفواعل

ما هو مضمون المشاریع : اإلشكالیة التالیة معالجةلبناء السلم في المنطقة سعت الدراسة إلى 

اإلقلیمیة والدولیة لبناء السلم في منطقة الساحل اإلفریقي وما هي التحدیات والرهانات التي تطرحها 

  شاریع وموقع الجزائر منها؟هذه الم

  :افترضت الدراسة خمس فرضیات

حدة التحدیات عبر الوطنیة التي تتجاوز الحدود الجغرافیة للدول في منطقة الساحل اإلفریقي، یحتم  إن -1

  .على دول المنطقة تبنى مفهوم شامل لبناء السلم

صلحیة ال ترقى لتكون برامج لبناء إن المشاریع اإلقلیمیة والدولیة في منطقة الساحل االفریقي مشاریع م -2

  .السلم

تهدف الجزائر لبناء السلم في منطقة الساحل االفریقي في إطار إقلیمي جماعي، من خالل بناء  -3

  . مشروع إقلیمي مشترك

كمشروع لبناء سلم شامل،  2015تعتبر خارطة طریق الجزائر إلعادة السلم والمصالحة في مالي لسنة  -4

 .ةدائم ومستدام في المنطق

وتمت معالجة هذه اإلشكالیة واختبار الفرضیات من خالل خمسة فصول، الفصل األول تناول نزاعات 

ضبط : عملیات بناء السلم الثاني فكان بعنوان مقاربة في بناء السلم، أما الفصل: ما بعد الحرب الباردة

ریقي، أما الفصل الرابع بعنوان تحدیات بناء السلم في منطقة الساحل اإلف: المجاالت، والفصل الثالث

بین الحسابات المصلحیة : رهانات المشاریع اإلقلیمیة والدولیة في منطقة الساحل االفریقي: فتطرق إلى

تناول المقاربة الجزائریة لبناء السلم في منطقة : ومتطلبات بناء السلم، وفي األخیر الفصل الخامس

  .2015دراسة في خارطة طریق : فریقيالساحل اال
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  ملخص

Resume: 
devant l'évolution de la situation dans la région  africaine du Sahel et l'accélération 

des interactions entres les différentes variables internes et externes، et avec cet accent de 
plus en plus centré sur cette région si attractive aux yeux des tous les acteurs qui y sont 
impliqués، et au vu des différentes initiatives proposés afin de construire la paix dans la 
région، cette étude a eu pour objet de traiter la problématique suivante:  en quoi consistent  
les initiatives regionales et internationales  pour construire la paix ans la région sahélienne  
et quels sont les enjeux et les défis qui y sont portés et quelle place y occupe l'Algérie ? 

l'Etude comporte cinq hypothèses: 1)  l'intensité des défis transnationaux dont les 
frontières dépassent la région du Sahel contraint les pays de la région à adopter une 
approche(conception) globale de la construction de paix، 2)  Les initiatives régionales et 
internationales dans la région sahélienne sont de nature à défendre les intérêts propres à 
chaque Etat et elles sont loin d’être des programmes véritablement constructif de paix. 3) 
L'Algérie vise à construire la paix au Sahel   sur la base d'une coopération collective locale 
à Travers la création d'un projet régional commun. 4) La feuille de route proposée par 
l'Algérie pour la paix et la réconciliation au Mali en 2015 est considérée comme étant un 
projet global et durable de construction de paix. 

la vérification de ces hypothèses a conduit  à un traitement construit autour de cinq 
chapitres. Bien que le premier chapitre traite les caractéristiques des conflits après la fin de 
la guerre froide le second، quant à lui، abord les différents processus de construction de 
paix et leurs domaines respectifs. D’autres part le troisième chapitre examine les défis de 
ces processus alors que le quatrième se propose d'analyser les défis auxquels ces projets 
sont confrontés. le cinquième qui se veut conclusif s'intéresse، quant à lui، à l'approche 
algérienne  en se focalisant sur la feuille de route proposé pour le Mali en 2015. 

 
  

  

  

  

                 

  

  


