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 ملخص المداخلة

سواء  موضوع الهوية الثقافية في منطقة العربية بصفة عامة مرتبط بإشكالية تحديد االنتماءأضحى        
الشعب . فال تزال معظم دول هذه المنطقة تعاني من أزمات الناجمة عن صراعات للفرد أو الجماعة أو 

و زاد تعقيد األزمة الهوية التي تعتبر عامل األساسي في تهدد بنية النظام السياسي  االثنية والعرقية ،
ة تؤدي إلى بوجود اختالل توازن في العالقة بين النخبة الحاكمة والفئات االجتماعية المهمشة،  وهذه الفجو 

عاقة سير عملية التنمية.  زعزعت االستقرار السياسي  وا 
مثل عامل الهوية في الجزائر محورا رئيسيا في تشكيل بنية  النظام السياسي واالجتماعي للدولة ، ي      

إذ ساهم عامل االستعمار واالستيطان داخل الحدود الجزائرية، إلى مسح بعض جذور الهوية من خالل 
إنتزاع اإلستقالل  برز  إزاحة الخصوصيات الحضارية واللغوية والثقافية والدينية للمجتمع الجزائري ـ و بعد

      عامل أزمة الهوية الوطنية الجزائرية، الذي انعكس سلبا على الحياة  السياسية واالجتماعية للدولة . 



فاإلشكالية  تكمن في كيفية احتواء هذه األزمة في عصر العولمة التي أضحت تهدد البنية          
اسات واستراتيجيات تتبناها المؤسسات الرسمية من أجل التحتية لمؤسسات الدولة، و التي تتطلب وضع سي

 تحقيق الوحدة الوطنية التي تؤدي إلى استكمال عملية االستقرار السياسي.
 الكلمات المفتاحية : الهوية الثقافية، العولمة ، االستقرار السياسي،التعددية االثنية.

 

 

A b s t r a c t : 

      Sacrificed the issue of cultural identity in the Arab region in general is 
linked to the problematic to determine membership whether individual or group 
or the people. Most of the countries in the region suffers from the crises 
resulting from ethnic conflicts, ethnic, and further complicated the identity crisis, 
which is considered the main factor in threatens the structure of the political 
system and the existence of imbalance in the relationship between the ruling 
elite and marginalized social groups, this gap lead to destabilized the political 
stability and obstruction of the development process. Represents the identity 
factor in Algeria a major focus in the formation of the structure of the political 
and social system of the State, as a working contributed to the colonization 
and settlement within the Algerian border, to clear some of the roots of identity 
through the removal of specific cultural, linguistic, cultural and religious 
Algerian society - and after seizing the independence factor emerged the 
identity crisis and the Algerian National, which reflected negatively on the 
political and social life of the State. 

 

 مقدمة:

تصنف كونها من أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية ،  الثقافية إشكالية الهويةتعتبر        
هذه األزمة من تفكيك األزمات التي تهدد كيان الدولة والوحدة الوطنية ، وذلك راجع لما تخلفه ضمن 

 التجانس االجتماعي الذي ينعكس سلبا على االستقرار السياسي واالجتماعي داخل الدولة.
منـذ السـتينيات مـن القـرن العربيـة دول الـب السلوكيات االحتجاجية عن الواقع االجتماعي فـي لم تغ        

عطـاء  الـوالء الـوطني   المـذهبي  أوحسـاب الـوالء القبلـي  علـىالماضي  ، بحجة  حماية الوحدة الوطنية وا 



، فئـــات المعارضـــة للنظـــامالب الحاكمــة و الصـــراعات بـــين النخـــ و و الطــائفي ، ومـــع ذلـــك اســـتمرت تــوتراتأ
 . الثقافية بهويتم عترافباالحكومة  على   ضغطمقابل استمرت الفئات االجتماعية المهمشة الوب

هدت الحـراك االجتمـاعي فـي بعـض المـدن القبائليـة لتـي شـئر من أولـى الـدول العربيـة اتعد الجزا           
مـــع قضـــية بحنكـــة  وتـــم اســـتجابة  تعاملـــتن النخـــب الحاكمـــة أال إالمطالـــب بـــاعتراف باللغـــة األمازيغيـــة ، 

 حفاظ على االستقرار السياسي وحماية الوحدة الوطنية .اللبعض المطالب الحتواء  الحراك االجتماعي و 
الهويــة التــي تعتبــر مــن  األزمــةدة مــن قبــل النخــب الحاكمــة  لتخفيــف مــن حــ المبذولــةبــالر م مــن الجهــود    

نخــراط سياســات تهــدف إل بنــاء كيفيــةال شــكن اإلأ الإ، تــي تهــدد اســتقرار النظــام السياســيزمــات الر األأخطــ
ميــة القــرار ، بمــا يحقــق التن ةعاكافــة الفئــات االجتماعيــة فــي الحيــاة السياســية مــن خــالل المشــاركة فــي صــن

 السياسية واالقتصادية . 
 إشكالية البحث

 تأثير على االستقرار السياسي في الجزائر؟ الثفافية إلى أي مدى يمكن لألزمة الهوية
 وأثرها على االستقرار السياسي الثقافية المحور األول: التأصيل التاريخي لمشكلة الهوية

الثقافية حديثة التكوين،  –االجتماعية  –تمثل إشكالية الهوية ظاهرة مرتبطة بالكيانات السياسية       
فهي جزء من الصراعات بين تيارات مختلفة على الصيرورة المحصلة النهائية التي تمثل حالة االستقرار 

 النسبي للكيان الذي تنتمي إليه.   
لذلك نجد هذه الظاهرة قوية في بعض البلدان، في ما يسمى بعالم الجنوب، الذي يتكون أساسًا من        

 .سابقة من قبل الدول األوروبية دول كانت مستعمرة
 :تحديد تعريف الهوية 

 لغة: -0
االنتماء ، والداللة الذاتية للهوية تعني اإلحساس ب : بها تعني الذات الهويةالمعجم الوجيز يعرف         

 إلى منظومة راسخة تعطي الفرد خصائص منفردة.
الهوية بكونها: تماثل الخصائص الجينية األساس في عدة أمثلة أو حاالت، أو  وبسترويعرف قاموس     

 تماثل كل ما يحدده الواقع الموضوعي للشيء المعين.
مع  الشخصية متطابقةهي هوية  - (Identitas– Identity - Identite) : في اللغة الفرنسية          

 .، وهي فريدة من نوعها مجموعة من األفراد
 تعريف الهوية اصطالحا:-7

بأنها إحساس الجماعة الهوية   M.Weber ماكس فيبريعرفها عالم االجتماع األلماني           
والعادات، وتميز أصحاب هوية  باألصل المشترك، وهي التعبيرات الخارجية الشائعة، مثل الرموز واأللحان



ن سائر الهويات األخرى ، وتظل هويتهم محتفظة بوجودها وحيويتها، مثل األساطير والقيم والتراث عما 
 1الثقافي.

، وهـذا مـا أكـد 2فأشـار إلـى أهميـة الهويـة فـي تشـكيل الشخصـية الفرديـة والمجتمعيـة  محمود العالمأمـا      
أنــه ال ال تكتمــل الهويــة الثقافيــة وال تبــرز خصوصــيتها ، وال تغــدو  ىرأحــين   عابددد الجددابري عليــه  محمــد

هوية  ممتلئة قادرة علي نشدان العالميـة إال إذا تجسـدت مرجعتيهـا فـي كيـان تتطـابق فيـه ثالثـة عناصـر : 
حي الوطن ) الجغرافية والتاريخ ( ، الدولة )التجسيد القانوني لوحدة الوطن واألمة ( ، واألمة ) النسب الرو 

الهويــة الثقافيــة هــي حجــر الزاويــة فــي   علــى أن الجددابري، كمــا وضــح   3 الــذي تنســجه الثقافــة المشــتركة
 تكوين األمم ، ألنها نتيجة تراكم تاريخي طويل ، فال يمكن تحقيق الوحدة الثقافية بمجرد قرار ، حتى لو 

 4توفرت اإلرادة السياسية.
روحية الرمزية و الومن خالل التعاريف المقدمة ، يمكن القول : أن الهوية تنطوي على معان         

ه الوالء واإلعتزاز بكونه جماعية تعطي الفرد إحساسا باالنتماء إلى الوطن األم ، وتخلق لديالحضارية الو 
 لى جماعة معينة. إينتمي 

 والبحثى تشبع حاجة المواطنين إلى اإلحساس باالنتماء،وكانت الهويات البديلة المفتعلة تعمل عل     
عادة اكتشافها ، ومن ثم التوجه نحو تكريس الشعور بهذه الهوية )اإلسالم( عن هويتهم الحقيقية  وا 

وتعزيزها، األمر الذي حول في نهاية المطاف الدول القائمة إلى أجسام  ريبة في مجتمعاتها التي  لم 
قامةبها،  اإلطاحةعلى تتردد في رفضها والعمل  الدول التي تعتقد أنها األقرب إلى تجسيد هويتها  وا 

 .5الحضارية
 أبعاد مفهوم الهوية 

 البعد السيكولوجي للهوية:-1
                                                           

 اإلندماج االجتماعي بين مأزق الهوية وفخ العولمة تحديات وتحوالت عمران المدنية الخليجية العلي عبد الرؤوف علي، -1 
. بيروت: المركز العربي لالبحاث ودراسة  ، جدليات االندماج االجتماعي وبناء الدولة واالمة في الوطن العربيالالمعاصرة

 .224،ص.4112السياسات، 
 

  2- محمود أمين العالم ، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية . القاهرة : دار المستقبل العربي ، 1111 ، ص 11

، بيروت : مركز دراسات الوحدة  442.ع  العربي المستقبل مجلةمحمد عابد الجابري ، الالعولمة والهوية الثقافية ال،  -3
 .                                                                            44،  12م ، ص ص. 1112العربية ، فبراير 

،  1911. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  والغرب واإلسالم العروبة - مسألة الهويةمحمد عابد الجابري ،  -4 
 .14ص.

 1،1111. بيروت: دار الفكر المعاصر،طالديمقراطية بين العلمانية واإلسالمعبد الرزاق عيد، محمد عبد الجبار، -5
  29،ص.



هوية الفرد من خالل التطور التاريخي لشخص بما يتوافر له من تكوين في اللغة التتشكل         
شباع الحاجات واألدوار التي يقوم بها في إطار  والعادات باإلضافة إلى تدريبات أساسية لضبط السلوك، وا 

 المنظومة الثقافية للمجتمع. 
الهوية أنها المجموع الكلي لخبرات الفرد، وتتكون من عنصرين  اريكسونومن هذا المنطلق يرى        

العمل والقيم هما: هوية األنا وهوية الذات، وترجع هوية األنا إلى تحقيق االلتزام في بعض النواحي ك
الذات فترجع إلى اإلدراك الشخصي لألدوار  اإليديولوجية والسياسة والدين وفلسفة الفرد لحياته، أما هوية 

  1االجتماعية،  و للهوية بعدان يتمثالن في : البعد اإليديولوجي والبعد االجتماعي.
اعي، ألن الفصل بين سلوك فترتبط الهوية بالعامل السيكولوجي الذي يصعب فصله عّما هو اجتم     

فقد  .وشخصية الفرد ومعاشه النفسي هو داللة على وجود خلل في التوازن النفسي والتكيف االجتماعي
 حدد مارشيا أربع رتب للهوية:

وفيها يقضي الفرد وقتا فعاال لتحديد هدفه من الحياة واعتبار الذات والقيم التي يؤمن  :أ تحقيق الهوية
  .الكفاح في سبيل الوصول إلى األهداف التي يؤمن بهابها،و تعهد شخصي ب

حيث يعاني الفرد من أزمة الهوية و ليس لديه تعهد لخطة ما أو هدف يحققه في  : ب تشتت الهوية
  حياته أو إرساء مبادئ عامة.

وتعني الشخص الذي ال يتعهد بشيء محدد يلتزم به ، وليس لديه إحساس بأزمة  : ج انغالق الهوية
  .يةالهو 

وتمثل ميل الفرد إلى البحث عن هويته الشخصية ومحاولة التوصل إلى ذلك مع عدم  تعليق الهوية: -د
 القدرة على الوصول إلى حل ألزمته الشخصية.

  :معيارية الثقافة ورمزيتها يتمثل في  : البعد السوسيولوجي للهوية- 
يعيش الفرد حياة  إذيتميز الترابط اإلنساني عن  يره من أنواع الترابط األخرى بالخاصية المعيارية،        

يولد مزودا بالمعايير  اجتماعية ترابطية هذه الخاصية المعيارية المتمثلة في الثقافة، ، بمعنى أن الفرد ال
نما يكتسبها من  اآلخرين، وتنقل من جيل إلى آخر بوساطة واألنماط الثقافية السائدة في مجتمعه، وا 

  2العالقات االجتماعية،كما أنها تتميز بالطابع التراكمي.

                                                           

 –جابر نصر الدين، المشكالت الشباب في المجتمع الجزائري بين أزمة الهوية والالمعيارية نظرة تشخيصية نفسية  -1 
 اجتماعيةال، ينظر لرابط:

http://lab.univ-biskra.dz/leps/images/stories.pdf 
 

(. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، سمات الشخصية الجزائرية )من منظور األنثروبولوجيا النفسيةأحمد بن نعمان،  -2
 . 149، 142ص ص.  ،1988



من هذا المنطلق فالمعايير االجتماعية هي كل ما من شأنه ضبط وتنظيم السلوك والعالقات        
مكن أن تتغير من والتفاعالت داخل الجماعة أو المجتمع من عناصر ومكونات ثقافية اجتماعية، والتي ي

بيئة إلى أخرى ومن فترة تاريخية إلى أخرى، مما قد يحدث أشكال مختلفة من المشكالت والصراعات 
 وعلى مستويات عدة بين أفراد وجماعات وقيم المحصالت الكلية للتغير االجتماعي في الجزائر.

ويرى بعض الباحثين أن الديانة اإلسالمية في الجزائر ليس المعيار األول للسلوك ويستندون          
لدعم موقفهم بالقول أن مجتمع شمال إفريقيا هو مجتمع بربري ومنها الجزائر،إذ سمحوا للفتوحات 

ت بينهم وبين  العرب اإلسالمية وللدين اإلسالمي باالستقرار فيها واالنتشار بدون حدوث حروب أو نزاعا
الديانة اإلسالمية في المجتمع الجزائري معطى اجتماعي واسع االنتشار ال يمكن  أضحت إذالمسلمين ،

 1إنكاره في الواقع السلوكي والممارسات االجتماعية والدينية. أوإهماله 
ألنه يحدد لنا من          نحن ، وبذلك فإن  كذلك فإن اإلرث التاريخي يمثل عنصرًا مهمًا وجوهريا  

مثل العرق والجنس والنوع والطبقة والطائفة والدين والثقافة .ويمكن  النمطيةالهوية توضح لنا كل أنواع 
ذاتية الهوية  )، واآلخر مصنوع  ومختار،القول: أن للهوية وجهان؛ الوجه األول أصلي بدائي ومعطى

 2ويستطيع الشخص امتالك تشكيلة واسعة من الهويات الممكنة. (،جتماعيةاالشخصية و ال ،موضوعيةالو 
ن كان البعض يرى صعوبة تحديد الهوية على صعيد الواقع، فإن بعضًا آخر عد الهوية مصطلحًا        وا 

  أيديولوجيًا، بمعنى أنها تنتمي إلى منظومة راسخة من القيم التي تكون االتجاه العقلي واألخالقي للمرء. 
ن اعتب لدى بعض األفراد، فإن هذا األخير يمكن أن يعبر وا  رت العناصر الدالة على الهوية متغيرة أحيانًا  

 ، وحسب مراحل التاريخ الذي مر بها. االستخدامعن هويته حسب طريقة 
يتعلق جوهر موضوع الهوية بإشكالية تحديد االنتماء، سواء للفرد أو الجماعة الصغيرة أو لشعب     

الدولة التي تحتوي على  تركيبة مجتمعية مختلطة ذات تنوع  باستقراراإلشكالية تتعلق أساسا عامة. وهذه 
عرقي وديني وطائفي الذي يؤدي إلى حدوث نزاعات فيما بينهم مما ينعكس سلبا على االستقرار السياسي 

مرد مجموعات ضد واالجتماعي للدولة،  ويحدث ما يعرف بنزاع الهويات في إطار الدولة الواحدة عندما تت
ما ترى أنه اضطهادًا  ير محتمل يمارس من قبل فئة مهيمنة، ويتم التعبير عنه بعدم االعتراف أو 
تهميش فئة معينة من قبل السلطة الحاكمة ، و البًا يحدث ذلك في ظل األنظمة االستبدادية. وقد تنفجر 

ات طويلة  لتعبر عن نفسها بالعنف، ويصل أزمة الهوية في ظل الخالفات اإلثنية والدينية المكبوتة  لفتر 
وبالمقابل األمر إلى حد مطالبة بعض المجموعات اإلثنية باالنفصال عن الدولة  كما حدث في مالي ، 

 مثل ما حدث في السودان . األمتمكنت الفئات المهمشة من حدوث انفصال عن دولة 
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نما هي أيضًا ظاهرة وظيفية مهمة في إن ظاهرة الهوية ليست مشكلة أو أزمة في حد ذاتها         ، وا 
ن تتبع التطور التاريخي دفع عجلة التطور االجتماعي والسياسي باتجاه التوازن واالستقرار النسبي. أ

   1لمراحل التفكك والصراع.بعد ايدل على أن مراحل التماسك وسط الشعوب واألمم تأتي عادة  اإلنساني
 الثقافية الهوية: 

 السـمات مـن والمشـترك والجـوهري الثابـت القـدر " بأنهـا والحضـارية الثقافيـة الهويـة تعريـف يمكـن        
 الوطنيـة للشخصـية تجعـل والتـي الحضـارات من  يرها عن األمة هذه حضارة تميز التي العامة والقسمات

 المتجـانس المركب ذلك" أنها كما  ، األخرى والقومية الوطنية الشخصيات عن به يتميز طابًعا القومية أو
 بشـرية لجماعـة تحـتفظ التـي والتطلعـات واإلبـداعات والتعبيـرات والرمـوز والقـيم والتصـورات الـذكريات مـن

 الداخليـة ديناميتهـا بفعـل تطـورات مـن تعرفـه مـا إطـار فـي الحضـارية بهويتهـا معناهـا فـي مـا أو أمـة تشـكل
 من ألمة التاريخية الخصوصية عن األصيل المعبر هي أخرى وبعبارة والعطاء، واألخذ للتواصل وقابليتها
 أن ينبغـي ومـا وحـدوده وقدراتـه ومهامـه واإلنسـان والمـوت والحيـاة الكـون إلـى األمـة هـذه نظـرة عـن األمـم،
 ."يأمل أن ينبغي وما يعمل
 مـا بكـل الثقـافي، التفـرد هـي الثقافيـة والهويـة .التفـرد األسـاس فـي معناهـا الهويـة أن" يرى من وهناك      

 هـي الثقافيـة الهويـة أن الباحث الكونويرى إلى ونظرة وقيم سلوك وأنماط عادات من الثقافة معنى يتضمنه
 2.وسلوكيات وعادات قيم من تحمله ما بكل أمة عن أمة يميز ما كل
 في إما وتتطور تسير فهي ونهائي، جاهز معطى وليس ويتطور يسير كيان الثقافية هي  فالهوية    

 وتطلعاتهم، انتصاراتهم، ومعاناتهم، أهلها بتجارب تغتني وهي االنتشار، اتجاه في أو االنكماش اتجاه
 وعلى ما، نوع من تغاير في معها تدخل التي األخرى الثقافية الهويات مع إيجابا أو سلبا باحتكاكهم وأيضا
 :يلي وكما واحد مركز ذات متداخلة دوائر ثالث في الثقافية الهوية تتحرك العموم

 الجماعة داخل آخر لها أنا عن عبارة متميزة هوية عن عبارة هي :الواحدة الجماعة داخل الفرد - أ
 المذهب القبيلة، اآلخر من النوع هذا مع مواجهة في تكون عندما الدائرة مركز في نفسها تصنع أن نفسها،
 .االجتماعي أو السياسي التنظيم الديانة، أو والطائفة

 لكل المشتركة الثقافية الهوية داخل يميزها ما منها لكل الجماعة، داخل األفراد :األمة داخل جماعةال - ب
 .بها خاصة أنا منها
 وأكثر نطاقا وأوسع تجريدا، أكثر أنها  ير األخرى األمم إزاء الواحدة األمة على يقال نفسه شيءلا - ت

 من مجموعة وهي الثقافية الهوية مالمح بعض تحديد ويمكن .واالختالف والتنوع التعدد عن قابلية
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 عالقة وجود وكذا الجماعات من  يرها عن يميزها بما واحدة سياسية بجماعة الخاصة الثقافية المالمح
 التي هي أي والصورة، والمعني االسم تعطي التي وهي الهوية تشكل التي هي فالثقافة والثقافة، الهوية بين

 1.األخرى الجماعات عن مختلفة أو متميزة جماعة تجعل
 : والهوية العولمة بين العالقة    

 بالتضخيم حظيت التي هي المفاهيم من  أنها جروسر ألفرد المفكر تتضح العالقة من خالل قول       
 حقل داخل عدة تخصصات ضفاف على المفهوم هذا تناثر إلى يعود أمر وهو الهوية ، مفهوم عرفه الذي
 و يحدد السياسة، إلى  علوم السيكولوجيا ومن السوسيولوجيا، إلىا األنثروبولوجي من اإلنسانية العلوم
 على يعمل معنيين التحديد هذا ويختزن الذات، في الثابتة الميزة باعتبارها الهوية الفرنسي روبير معجم

 بعالقة األمر تعلق سواء متماثل، هو ما ميزة إنها :اآلتي الشكل على الفلسفية المفاهيم معجم توضيحهما
 اختالف على الوقائع مع يقيمها التي العالقات جهة من أم ذاته مع ما فرد يقيمها التي االستمرارية
 من آخر بواقع شبيها أو مساوياً  ما واقع من يجعل الذي الفعل هي الثقافية الهوية تصبح ثم ومن أشكالها،
 الجوهر. في االشتراك خالل
 هذا ولعل واستمرارها، المجتمعات نشأة في حساسية القضايا أكثر مع التعامل بصدد الواقع نحن في    
 في العالم وخاصة في الدول العربية. المسلحة النزاعات من كثير عمق في القضية هذه يضع ما

 بلغة األحيان من كثير في الهوية عن التعبير يتم قد هكذا أخرى مفاهيم مع المفهوم هذا يتداخل فقد      
 خصائصنا أنها نعتقد ما كل كذلك فهي فحسب، قانونية سياسية وضعية الجنسية وليست الجنسية،
  ير تزاوج على يحيل الذي الشيء ، المماثلين المواطنين مع نتقاسمها التي السمات المميزة، عيةااالجتم
للعالم،فالهوية مرتبطة  الجغرافية بل والقانونية، السياسية الخريطة و المحسوسة الروابط بين المعالم واضح

 الحاضرين الفاعلين من مجموعة على مغلقاً  مكاناً  الوطنية، الدول في ممثلة التقليدية، السياسية بالتركيبة
 فيها يدخل المحدد، نطاقه من أبعد لتفاعالت مفتوحاً  كونياً  مجاالً  أصبح قد لوجه وجهاً  تقوم عالقات في
 العولمة بين التعايش يكون المعنى وبهذا، ذاته المكان في تحدث ال وأحداث موجودين بالمكان،  ير أفراد

 تسعى حين في الخصوصية، على تركز األخيرة هذه دامت ما للغاية، محدوداً  أمراً  السياسية والحدود
 ومن السيادة، مظاهر من مظهر فالحدود . العمومية إلى واالنتقال الخصوصية هذه تجاوز إلى العولمة

 إلغاء إلى تسعى فإنها العولمة، أما المكان، على للسيادة تجسيد أنها ذلك مرتكزاتها، و مقوماتها أهم
 عليه، أخرى ثقافة وفرض وحضارته، شعبه ثقافة ،و زو بآلياتها مستعينة إضعافها أو المكان على السيادة

 بال شعباً  ليصبح ومكوناتها، هويته عناصر تفكيك في ويساهم والقومي الوطني انتمائه من يضعف قد ما
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 و الالوطن بعالم الناس ليربط والتشتيت للتفتيت ويدفع ،  الشعوب و األمم من  يره عن تميزه هوية
 . األهلية الحرب أتون في يفرقهم أو الالدولة، و الالأمة،

 التقليدية األشكال كل يتجاوز الذي الهائل اإلعالمي باالختراق  فيرتبط للتأثير األساسي المدخل أما    
 المفتاح باعتبارها الصورة، ثقافة سوى ليست التي المكتوب بعد ما ثقافة هي جديدة ثقافة فيجند للتواصل،
 يجري التي األساس الثقافية المادة إنها بالعالم، اإلنسان وعي إنتاج نظام : الجديد الثقافي للنظام السحري
 1جماهيري. نطاق أوسع على تسويقها

 دور ومكانة الفواعل الجدد في المحافظة على الهوية الثقافية في منطقة العربيةالمحور الثاني : 
تتميز المجتمعات العربية بخصائص الحضارية التي ال زالت موجودة في ظل التأثيرات الحداثة،       

تتداخل فيها العمليات التاريخية الموضوعية والسياسية الثقافية  أينوهذا ما تفتقر إليه المجتمعات الغربية  
واحد، الالبلد اإلقليم  داخل المجتمعية  بر م من تواجد فروقاتمجاالت لالختيار والمفاضلة ، ف التي تنتج

ا نظرا لتركيبة االجتماعية التي تتميز بيها كل منطقة عن  يرها من خالل انتماءات العرقية والقبيلة ، فهذ
 2التنوع ال يبطل الوحدة العربية.

 أوال:الهوية الثقافية العربية بين الثباث والمتغير .

 سياسية عدة؛ عوامل أسهمت طويلة تاريخية عملية نتاج هو البشر، من كغيره إن الفرد العربي     
 .ذلك أو النحو هذا على تكوينه في و يرها وثقافية واقتصادية واجتماعية

 انتماءات فيها تعايشت نحو على هويته صيا ة في كبير دور لها كان مختلفة شروط في ُوضع فقد     
 العربية الدولة تشكل فترة في أسالفه عن ورثه الذي الحضاري القومي االنتماء مقدمتها في يأتي متعددة
 أفرزته الطائفي ،الذي أو الديني أو االثني أو المجتمعي القبلي قبل ما ميالقو  االنتماء ثم وتألقها، الواحدة

 القطرية السياسية الكيانات تثبيت فترة إليه أفضت الذي القطري االنتماء بعد وفيما الالحقة، االنحطاط فترة
 .االستقالل فترات أعقبت التي
 والثقافية واالجتماعية السياسية للشروط وفًقا األدوار تتبادل االنتماءات تلك بدأت التاريخ ذلك ومنذ    

 وجـادة طموحـة حقيقيـة حركـة هنـاك تكـون فحينمـا .الفـرد العربـي حيـاة تحكـم التـي و يرهـا ..واالقتصـادية
 لـدى القـومي االنتمـاء يتـيقظ شـاملة، قوميـة بوتقـة فـي واالنصـهار التقليديـة، العصـبوية األطـر كافة لتجاوز
 األخر. االنتماءات حساب على العربي اإلنسان
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 مـن آخـر شـكل أي علـى ويطغـي الواجهـة، إلـى يقفـز يـزال وال كـان القـومي االنتمـاء نفـإ ذلك من بالر م  
  حـدث كمـا مسـيرتها، فـي مهًمـا انجـاًزا حققـت أو كبيـر لخطـر العربيـة األمـة تعرضـت كلمـا االنتمـاء أشـكال

 هويـة يوضـح انـه توجـد  مـا وهـذا .اآلن يحـدث فـي فتـرة السـتينيات والسـبعينات مـن القـرن الماضـي وكمـا
 .العربي بطابعها اإلنسان شخصية لصبغ األساسي المقوم تشكل تزال وال كانت ومشتركة عامة عربية
ذا       نما هوية، أزمة األساس، هذا على ليست، القائمة األزمة فإن هذا صح وا   مجتمعية أزمة هي وا 
 . يواجهها التي التحديات لمواجهة التصدي من العربي للمجتمع القائدة القوى إخفاق أساسها

 إلى يعود فإنما الراهنة، المرحلة في الهوية مسألة إلى النظر في وتناقضها التيارات تعدد تفسير أمر أما   
 وآليات المذكورة األيديولوجية التيارات تقود التي النخبة بطبيعة ويتعلق ذاتي عامل أساسيين؛ عاملين
 والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية العربية الوضعية بطبيعة ويتعلق موضوعي، وعامل تفكيرها،
 1العربي. الوطن في القائمة و يرها
 وخصوصيتها تميزها من النيل إلى تهدف التي العوامل من للعديد تتعرض العربية الثقافية الهوية أن      

 الناحية وخاصة الجوانب جميع من العالم على سيطرتها بحكم األمريكية والسيما ,العالمية الثقافات مع
 كان عشر التاسع القرن بداية فمنذ" ,الحياة مناحي مختلف على تأثير من لها لما األول بالمقام الثقافية
 تقدمت التي المعاصرة الثقافة بمعطيات الناشئة ثقافة تغذي أن من البد كان إذ مبررا  الثقافة على االنفتاح
 قوتها الثقافية العربية. بكل الغربية الثقافة اجتاحت خاصة لما ,خارقة بسرعة

 من متكاملة منظومة :أنهالثقافة   ) Alex Mikfili ميكلفلي إليكس( الفرنسي انطالقا من تعريف المفكر   
 ,المعرفي التكامل عمليات من نسق على تنطوي واالجتماعية والمعنوية والنفسية لماديةلال المعطيات

والشعور بها،   بالهوية اإلحساس خاصية على تنطوي التي الداخلية روحال في تتجسد التي بوحدتها وتتميز
 :يلي ما على التي تعتمد العربية الثقافية الهوية مرجعية يمكن تحديد

 المعبرة المقومات أحد يعتبر كما ,وجوده منذ باإلنسان مرتبطة الدين فكرة أن معروف هو كما الدين:-1
 .المجتمع هوية عن
 وهويته خصوصيته يحدد ألنه ,المجتمعات من مجتمع ألي المرجعي اإلطار العرف ُيعتبر :العرف 4

 .وقيمه طبيعته حسب اآلخر إلى مجتمع من يختلف كما ,المجتمعات من  يره عن ويميزه
 الخواطر لترجمة و للتعبير وأداة ,وهويتها لشخصيتها عنواناً  األمم من أمة ألي اللغة ُتعتبر :اللغة 3

 والحضارات والثقافات الخبرات وتناقل والتطور والتعلم التفاهم وسيلة وهي ,والمشاعرواألفكار 
 عرقيات من تتضمنه بما ,األمم من أمة ألي الطبيعية الحدود خاللها الجغرافية من تحدد:الجغرافية  -2 
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  1.واحدة وأهداف ومصير ظروف تجمعهم بحيث ,وشعوب قوميات و

 االجتماعية ودورها في حفاظ على الهوية الثقافة العربيةثانيا: المؤسسات 

إن من أبرز الدوافع نحو تأكيد الهوية الوطنية هو ما يشهده عالم اليوم المتغير في كثير من أحداثه،     
والمتمثل في االنفتاح والنمو والتقدم التكنولوجي الذي ربما يكون له تأثيراته علي الهوية الثقافية للمجتمع 

ربي ، ومما ال شك فيه أن العولمة الثقافية أصبحت تباشر تأثيرها علي األجيال الجديدة من أبناء الع
المجتمع، وسرت مفاهيم جديدة ومفردات  ربية علي لغة العربية، وصار الشباب العربي يرددها ويدافع 

الم ، وصار من عنها، بل صارت تشكل الخطورة على قيم االنتماء واالعتزاز بالوطن والعروبة واإلس
الواجب علي مؤسسات التربية والتعليم  والمجتمع المدني أن تتحمل مسئولياتها الستعادة التوازن المفقود 

 والدفاع عن هوية الثقافية للمجتمع العربي

 المؤسسات التعليمية وعالقتها في ترسيخ القيم الثقافية العربية.-أ

اظ على الهوية الثقافية العربية  المعرضة للتدهور صارت المؤسسات التعليمية مطالبة بالحف      
واالندثار، وأن تعمل على التأكيد على ترسيخ القيم الثقافية  للمجتمع العربي، ألن التعليم يشكل حجر 
الزاوية في تشكيل الهوية وفي تعزيزها والحفاظ عليها لكل شعب من الشعوب، لذلك فإن الدول تتخذ التعليم 

بية أبنائها منذ الصغر علي المبادئ واألفكار واأليدلوجيات التي تشكل في النهاية الهوية كأداة أساسية لتر 
 .الوطنية للمجتمع

كما يجب العمل على وضع أنشطة تلبي ر بات الطلبة، وتحقق مقترحاتهم وتركز على جوانب      
، وكذلك تدريب الطالب على تستهدف تعزيز الهوية الوطنية لديهم، وترسيخ آليات االعتزاز بالتراث الوطني

 كيفية الحفاظ على هذا التراث وصون مفرداته. 

لمحافظة على هذه الهوية،يتوجب الحفاظ على الموروث الثقافي والفكري من االندثار، ومساهمة في      
المسيرة التنموية والرؤية التي تؤكد االنفتاح على الحضارات، والتشجيع على االبداع وترسيخ مفاهيم 

حيائه ثقافيا واقتصاديا وتنمويا للوصول إلى ال  جودة وتعميق ثقافة التميز، والمشاركة في بناء المجتمع وا 
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 يتظر لرابط: المهندسة المعمارية ( ألسلوب ةالحديث)دراسة تحليلي
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 1.الرقي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية

يتوجب على  المخططين االستراتجيين من المفكرين والمثقفين والتربويين عند التخطيط للمستقبل مراعاة    
مشكالت العولمة ضمن هذا التخطيط، فيسلكون سبيل التحليل النقدي ، الذي يقترح حلواًل وردودًا مواجهة 

 2عملية على المستجدات.

وضع استراتيجية شاملة من المؤسسات التعليمية والثقافية المحلية، والمنظمات التربوية اإلسالمية       
مة في بعدها الثقافي، واالستفادة منها في اإلقليمية تهدف في مجملها: إلى مواجهة سلبيات العول

إيجابياتها، وهذه االستراتيجية تراعي الواقع الذي يعيشه الشباب المسلم، مع مالحظة رّد االعتبار لإلنسان 
المغيب في عملية التنمية والبناء، وتهميش الطاقات والكفاءات الثقافية والعلمية، وتدهور وضع النظام 

 ي. مع ضرورة أن تحّقق هذه االستراتيجية األمور التالية:التعليمي والبحث العلم

مواجهة الثنائية التي تعاني منها المجتمعات المسلمة في الجانب الثقافي، منذ ما يقرب من قرنيـن،  -1
 نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغربية الوافدة، بتقنياتها وعلومها وقيمها الحضارية.

التي تساعد على نشر الثقافة والفكر اإلسالمي، ألّن المؤسسات الثقافية دراسة الوسائل واألساليب  -4
والعلمية هي األقدر على مواجهة أخطار العولمة. ومن ذلك إعادة بناء المؤسسات اإلعالمية، لتمثل 
الثقافة اإلسالمية أصدق تمثيل، ولتكون قادرة على عولمة الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي. وتوظيف 

 مفردات الثقافة اإلسالمية في مجاالت التعليم، التربية، اإلعالم، التجارة، االقتصاد والسياسة. جميع

البد من التركيز على ترسيخ مفاهيم وقيم الثقافة اإلسالمية في مواجهة مفاهيم الفوضى ، فنتيجة      
دان اإلسالمية لتشوهات للعولمة الثقافية اإلعالمية تعرضت جوانب كثيرة من الثقافة السائدة في البل

واختالط المفاهيم كالعادات المستحدثة والسلوكيات السائدة في أوساط الشباب اإلسالمي، فقسم كبير منها 
هو تقليد للغربيين في عاداتهم وسلوكهم بدعوى التنوير واالنفتاح. وانتشرت في بعض البالد اإلسالمية 

 األدبي والفني فإنه في أ لبيته يحمل مفاهيم الثقافة الغربية ألوان من الجرائم لم تعرف من قبل. أما اإلنتاج

                                                           

 1 - يونس مليح، الاالعتزاز بالهوية المغربية..رهان ربح القضايا المستقبليةالـ ينظر لرابط:
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تناول قضايا العصر الثقافية واالجتماعية، ودراسة انعكاساتها على الجوانب الثقافية واالقتصادية  -4
واألسس اإلسالمية، واإلجابة عّما تثيره هذه القضايا من أسئلة وما تطرحه  مبادئوالسياسية من منظور 

 .من مشكالت

 تقوية اتجاهات الشباب المسلم بالتمسك بالعقيدة اإلسالمية  -4

االهتمام بتربية وتثقيف الشباب المسلم وتوجيههم، من خالل المحاضرات العلمية والتوجيهية، والدورات  -9
 التربوية المستمرة أو المؤقتة. 

تربية الدينية، وعلوم اللغة إعداد مناهج دراسية تربوية جديدة تجمع بين األصالة والمعاصرة في ال -1
العربية، إّن الواجب يملي على مؤسساتنا ومعاهدنا العلمية والثقافية أن تعد وتطو ر مناهج التعليم بما يعّزز 
مقومات األمة ومرتكزاتها، وفق أسسها ومنطلقاتها العقدية والشرعية، والفكرية والقيمية واالجتماعية، فهي 

التربية السوية لألمة، وفق مفاهيم التربية اإلسالمية الشاملة، التي تحافظ وحدها الكفيلة بتعزيز و رس 
على تماسك المجتمع، وتحقق وحدته الفكرية، وهي وحدها التي تعينه على مواجهة التحديات الغربية وعلى 

 رأسها تحديات العولمة.

ثقافة، والقلوب والعواطف العمل على تحقيق وحدة األّمة العربية، من خالل تحقيق وحدة العقول وال -7
اإليمانية، والمصالح واألهداف، والذي تتولد منه قوة سياسة ومعنوية واحدة، على أساس وحدة األمة 

 الواحدة، والمصير المشترك.

االستفادة من رصيد األمة العربية اإلسالمية في ولوج عصر العولمة، وهذا يقتضي أن تسعى  -2
عوية إلى ترجمة حقيقة األمة المسلمة الواحدة على أرض الواقع، وذلك القيادات الفكرية والعلمية والد

 1 بتحصين الهوية الثقافية التي قامت عليها هذه األمة.
 التربية قالب في النهاية في تصب أن البد أنها نرى العولمة لمواجهة والرؤى األساليب تعددت مهما    

 األكثر العصر قضايا على واشتمالها والدينية التربوية المناهج تطوير خالل من وذلك اإلسالمية؛ العربية
 قيم وتأكيد باهلل اإليمان عقيدة ترسيخ إلى يؤدي مما المجتمع قيم مع تتعارض التي تلك خصوصا إلحاًحا،
قامة واإلنتاج، والحرية العلم،  أهمية على الوقوف من بد وال .وسط المجتمع في واألمان السالم مشاعر وا 
 في شعب لكل الثقافية الخصوصية ودعم  رس في االجتماعية التنشئة مؤسسات به تقوم الذي الدور

                                                           
 1-المرجع نفسه



نتاج جديدة أفكار إنتاج في المعارف واستخدام المعلومات من النافع وانتقاء وعقولهم، النشء نفوس  وا 
  1. واالجتماعية والدينية العربية  الثقافيةلترسيخ  الهادفة واألفالم البرامج

  
 المدني كفاعل في تثبيت الهوية الثقافية للمجتمع العربي:المجتمع -ب

 أفكار توضيح عن المسؤول وهو والمجتمع، السلطة بين الوصل كحلقة  المدني يعتبر المجتمع       
 وطموحات آلمال المترجم دور يلعب الوقت نفس وفي والمجتمع، األمة مستقبل في وتطلعاتها السلطة
 .والصدمات الصراع مجاالت عن به وتبتعد المجتمع بهذا ترقى أهداف شكل في المجتمع أفراد من العامة

 ورائه من يهدف الذي المدني المجتمع نشاط في البحث أي التثقيفي، سنركز في هذا العنصر على الدور
 بالبيئة ترتبط التي الوطنية والسمات والعادات واللغة الدين تشمل التي الثقافية الهوية على المحافظة إلى
 "العولمة" مسمى تحت مجتمعاتنا نحو الغرب يصوبه الذي الثقافي االختراق ظل في الفرد، فيها نشأ التي
 نظام على والتشويش المنطق وتكييف العقل فاعلية وتعطيل النفوس إخضاع إلى ورائها من ترمي التي
 الخاصة السلوكات حساب على الفردي االستهالكي السلوك نحو اإلنساني والسلوك الذوق وتنميط القيم
 .والالدولة والالوطن الألمة عالم في األخير في لنصبح مجتمع، بكل
 واإليديولوجية، الثقافية وتصوراته الغرب لقناعات الطوعي القبول وترسيخ بتعزيز تقوم اليوم العولمة إن    

 نشر أجل من اإلعالمية األنباء ووكاالت الدولية اإلعالم وبمؤسسات الجنسيات متعددة بالشركات مستعينة
 المحافظ الفكر على دخيلة الغالب في تكون قد أفكار من تحمله ما بكل العولمة، ثقافة يبدو ما

ننا لمجتمعاتنا،  وخير سمينها، عن واالبتعاد "الحضارة  ث" نسميه بما تقبل إلى يميل اليوم شبابنا لنجد وا 
 جانب. كل من الممزقة األلبسة الشعر، تسريحات صراعات آخر ذلك على مثال

 الهاتف رنات وآخر االنترنت مواقع على التسابق أما والشابات الشباب بين المتداولة التعبيرية والمفردات
 الحضارة؟ هي أهذه حرج، وال فحدث النقال
 له آلت لما الخطر ناقوس دق تستدعي تحديدا والجزائر العربي الوطن في اليوم الشباب وضعية إن     
 أصبح مجتمعاتنا عليها نشأت التي المحافظة والمبادئ القيم عن فاالنسالخ تدهور، من الوضعية هذه

 .الوطن هذا أبناء من الكثير معه ويجرف جرف الذي العولمة تيار أمام الغالبة السمة
 الغشاوة إزالة في والحاسم الفعال الدور للعب اجتماعي، وسيط كأهم المدني، المجتمع دور يبرز هنا   
 يعود أن به وأولى أعرق حضارية أصوال له أن ونسي الحضارة، فتات وراء انساق الذي شبابنا أعين على

 2وأصالته. هويته على الدخيلة تلك لتنافس يطورها ولما بها ويتمسك
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 المجتمع المدني في حفاظ على الوحدة الثقافية فيما يلي: األنشطةيمكن تحديد بعض       
 التي والمعلومات المهارات من المطلوب الحد بتوفير و االبتكارية، اإلبداعية القدرات تنمية على التأكيد-

 .اإلبداع مرحلة في للدخول يحتاجها أو الفرد فيها ير ب
 اإلسهام على القدرة العام بمعناها المشاركة تعني والمشاركة والمناقشة والنقد الحوار على القدرة تنمية-

 المسؤولية تتطلبها التي الثالثة المرتكزات إحدى وهي االجتماعي النشاط أوجه من وجه أي في والتعاون
 يمليها التي األعمال إنجاز في الجماعة مع الفرد إشراك خالل من وذلك ، مجتمع أي في المجتمعية
 األهداف إلى والوصول وحل مشكالتها حاجاتهم إشباع في الجماعة يساعد بما الفرد ويتطلبها االهتمام

  تقدمها، على والمحافظة
 للشخصية األساسية المقومات من الوطني االنتماء يعد :الوطني واالنتماء بالوالء الشعور تنمية ضرورة -

 كطاقة استخدامها يمكن مفقودة طاقة ويصبح اال تراب، من حالة في للعيش يدفعه لذلك وفقدانه اإلنسانية
 خالل من لألمة واالنتماء الوطني الشعور تنمية على العمل الجامعات وعلى واإلرهاب العنف في هدامة

 .ومقرراتها وخططها برامجها
 الواقع لتراعي إيجابياتها من واالستفادة الثقافية العولمة تحديات مواجهة هدفها شاملة إستراتيجية وضع -
  المجتمع . أفراد لكل

و ضرورة تحقيق الوحدة  االثنيةأزمة الهوية في الجزائر: بين تعددية المحور الثالث : 
 الوطنية

ما   أو واالنصهار، التعدد :الرئيستين بالميزتين أفريقيا شمال لمجتمعات التعددية تتميز الهوية        
نات انصهار التعدد،أي في أطلق عليه بالوحدة  اإلنسان هوية يشّكل واحد إطار في المتعددة الثقافية المكو 

 و تهميش الفئة االجتماعية وثقافي لغوي تقتصر على تهميش فلم تعد قضية األمازيغية  المنطقة، في
نما أوطانهم، في فريقياإ لشمال  حدود إلى الوطنية حدودها تتجاوز قومية تتجاوز ذلك باعتبارها قضية وا 

 بين الفئات المهمشة اجتماعيا وبين النخب الحاكمة.   صراع عن تعبيًرا لتصبح قليمية،اإل
 دين اإلسالم " بأن  الدستور من الثانية يوضح في المادة الجزائري، السياسي بالر م من أن النظام    
 في اإلسالمي البعد إدماج على الحاكم، الحزب بوصفها الوطني التحرير جبهة عملت كما "الدولة

 في التحام أخرى عوامل مع بالموازاة فعليا يساهم باعتباره الوطنية الدولة بناء و يالسياس مشروعها
 أوسع . وثقافية سياسية مجموعة إطار في المختلفة اإلثنية المجموعات

نماتقتصر على فترة زمنية  أوقضية الهوية ليست وليدة اللحظة      ، هي متراكمة عبر مراحل التاريخية وا 
 االستقالل، إذ اقتصرتنذ أي م تالستينياالهوية في الجزائر تبرز على الساحة السياسية منذ  أزمةبدأت 
هذه  أسست .فرنسا في والقاطنين بالفرنسية المثقفين البربر جماعة في أول ظهور لها على البربرية الحركة



 الشعب اتحاد"يطلق عليها  وأصبح، ثم توسع نشاط هذه الجماعة  األكاديمية اسم تحت  الجماعة النخبة 
  .القسري التعريب معارضة - :أهدافها من سياسية مجلة ينشر في  التنظيم هذا بدأ األمازيغي:

 .الجزائرية  الدارجة جانب إلى رسمية كلغة القبائلية باللهجة الرسمي باالعتراف المطالبة -
  .الغربي الطابع ذات بالديموقراطية المطالبة -
 التعريب سياسة بتنفيذ الحكومة تنبعد أن أعل إالالبالد لم يشهد أي حراك اجتماعي  داخل أما     

 1. الضا طة استجابة لمطالب الجماعاتو  الشامل،
تعقيدا مما  أكثرزمة الهوية في الجزائر أخذت منعطف أخر في الثمانينيات ، وأصبحت ال أن األإ     

 حوادث عليها باسم أطلقحداث التي ألاللدولة ، ونقصد بها  واألمنيي السياس رانعكس سلبا على االستقرا
 ،1980 سنة الجزائر شمال القبائل منطقة التي وقعت في  الدموية باألمازيغية تافسُّوت  األمازيغي الربيع
اندلعت احتجاجات ومظاهرات  بسبب منع السلطات الجزائية األديب والناشط في الحركة األمازيغية حيث 

ي بعد إصدار األديب البربرية مولود معمري من إلقاء محاضرة في جامعة تيزي وزو حول الشعر األمازيغ
لكتاب الالشعر القبائلي القديمال، وأصبحت القضية  تأخذ طابعًا سياسيًا وهو االعتراف بالهوية واللغة 
األمازيغية، وواجهت السلطات الجزائرية هذا الحراك األمازيغي بعنف، حيث أقدمت على اعتقال عدد كبير 

 .من المتظاهرين خاصة في صفوف طلبة جامعة تيزي وزو
عقد مؤتمر ال  إلىمهدت مازيغية بالظهور على المسرح الثقافي، تلك الحركة التي بدأت الحركة األ    

بالمغرب حول خصوصيات الثقافة  أ اديرالمحاضرات في الجامعة الصيفية بمدينة  قامةا  ياكورنال، و 
 هذا زيغية خرجماه البعض تحوال هاما في الحركة األمازيغية. وعلى اثر ذلك صدر ال ميثاقال اعتبر األ

 :اآلتي في تمثلت بتوصيات المؤتمر
 .حقيقية جزائرية  هوية عن البحث ضرورة -
 2.الجزائرية والعربية األمازيغية"الوطن لغتي ترقية على العمل ضرورة- 

 ، المغاربية تحقيق الوحدة وفشل المغاربية، الوطنية للحركات الوحدوي الخطاب نظرا الضمحالل      
 منظور من القضية قراءة إلعادة  منذ التسعينيات، التشّكل تبدأ من جديدة  قومية نزعة برزت حيث

 3مازيغية.سية العتراف باللغة  والثقافة األقومي وضغط على النخب السيا
لى إسعينيات ، بتحويل مطالب الثقافة وقد دفعت أزمة السوداء التي شهدتها الجزائر طيلة فترة الت       

، واالستالء  أخرىالمسلحون من جهة  واإلسالميونرهينة جدلية دامية بين المؤسسة العسكرية من جهة، 
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تعميق الهوة الثقافية وتصاعد نشاطات البربر  إلى أدى، األمر الذي  األخرى األطرافعلى الحكم من قبل 
 غة العربية.جانب الل إلىللمطالبة باالعتراف باالمازيغية 

لحراك األمازيغي تحقيق جملة من مطالب، بمساعدة بعض النخب السياسية التي كان لها دور تمكن ا     
جل الثقافة والديمقراطية أسعيد سعدي زعيم حزب التجمع من خب الحاكمة ونذكر منهم نعلى ال تأثيرفي 

نصا في مازيغية ال لغة رسميةال للشعب الجزائري واالعتراف بها ، اعتبار األ1119الالذي  طالب عام 
 1 الدستور.
برية مازيغيال في جنوب فرنسا ضم عدد كبير من الشخصيات البر عقد المؤتمر العالمي األكما تم         

صدر أدول المغرب العربي وخارجها. وقد مازيغية من داخل أربعين جمعية أكثر من أالبارزة التي مثلت 
مازيغية واحترام حقوق البربر للثقافة واللغة األ ارعتباالعادة إمازيغية أي الثقافة األ المؤتمر ميثاقا حول

المشروعة. وكذلك تدويل القضية البربرية عن طريق المنظمات الدولية والدفاع عن الثقافة االمازيغية 
 2وتطورها وكسب التأيد لها بالوسائل المادية والمعنوية.

 تأييد حشد إلى أدى مما مختلفة ثقافية بهوية القبائلي الحس نشر في البربرية الحركة نضال نجح        
تهدد البنية السياسية للدولة ،  أصبحتوالمظهرات التي  االحتجاجات في بانخراطها القبائلية الشعبية الطبقة

 في االستقالل منذ مرة ألول "األمازيغية " مصطلح أدرجت لمطالب الشعب حيث  الحكومة استجابة 
 األمازيغي بالبعد االعتراف الرسمي جزائرية ،أيال للهوية المكونة الثقافية العناصر كأحد الوطني الميثاق
  3الثقافية الجزائر،وذلك احتواء الحراك االجتماعي بطريقة سلمية. للهوية
فيما يتعلق بالمسألة األمازيغ في  ةتنفيذ وعود إلىزروال  أمينكما التزم الرئيس الجزائري السابق       
الحكومة الجزائرية  أصدرتمازيغيةال. إذ والعربية واأل اإلسالمتحقيق الهوية الوطنية المكونة من  إطار

  .مازيغية في التعليم والتلفزيوندخلت اللغة األ أنمازيغية بعد جزئيا قضية األ أنهىمرسوما 
جل حفاظ أ منلة الهوية ، أبعض المطالب الشعبية فيما يخص مسبر م من استجابة الحكومة ل       

مازيغية في ظل الحركة األ وثائرن الحراك االجتماعي ظل مستمر وتصاعدت أال إعلى الوحدة الوطنية 
النضال ضد التهميش اللغوي والثقافي  إلىالسياسية التي شهدتها الجزائر ، مهدت السبيل  اإلصالحات
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جانب اللغة  إلىمازيغية ف باللغة األالبة البربر باالعترادستورية، كان من بينها مطال بإصالحاتوالمطالبة 
 العربية، التي هي اللغة الرسمية. 

،أي 4111حداث التي وقعت في منطقة القبائل مازيغي من جديد نتيجة ألحيث ظهر الحس األ       
 باعترافأخرى مطالبة  واندلعت االحتجاجات مرة ، بعد مقتل الشاب ماسينيسا قرباح في تيزي وزو،

أعمال العنف والتخريب واالعتداء على الممتلكات ورموز  إلىمعظم المتظاهرين  أ،فلجمازيغية بالهوية األ
 مطالبهم للنخبة الحاكمة. إيصالالدولة ،من أجل 

هذه المطالب لم تحظى باستجابة من قبل السلطة الحاكمة واعتبرتها حراك المتمرد ضد نظام ن أال إ      
شابًا، وقرر على  147منية في مواجهة مع متظاهرين وترتب عنه مقتل فدخلت القوات األ 1السياسي.

 .إثرها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي سحب وزرائه من الحكومة
، والتي سلمت الحكومة عريضة 4111عروش القبائل في يونيو  بدأت المفوضات بين الحكومة و    

 باللغة األمازيغية كلغة وطنية ورسمية.بندًا، أبرزها االعتراف  12مطالب تضم 
ولم يكن تحقق هذا المطلب التاريخي بالنسبة لألمازيغ من عطايا السلطة في الجزائر لكنه كان       

، انتهت انتشار 4111نتيجة نضال عقود، ونتيجة مباشرة ألحداث عنيفة شهدتها منطقة القبائل في 
 .ئريةالعاصمة الجزا إلىالحراك االجتماعي وصوال 

على المطالب التي رفعتها حركة العروش الممثلة  4119ماي 12وافقت الحكومة الجزائرية في        
مازيغية كلغة وطنية، وهو ما يعد انتصارا للرئيس بوتفليقة البربرية، بما في ذلك اعتماد األ لمنظمة القبائل

يجعله يمضي في تفكيك المعضلة الذي نحج في كبح جماح الحركة الراديكالية في البالد على نحو 
مازيغية يستطيع مازيغية تم تأسيس تلفزيون باألتفعيل آليات تطور اللغة األ إطار وفي  الجزائرية المزمنة.

 .من خالله فتح قنوات للتعبير عن الثقافات الفرعية بحرية
 أن إالمازيغي، ن من احتواء الحراك االجتماعي األن النظام السياسي الجزائري تمكأبر م من      

يعاد طرح  أنالمراقبين يعتقدون أن مطالب الهوية األمازيغية التي تحقق جزء منها في الواقع، قد يمكن 
باعتراف مطالب أخرى ذات صلة في أي وقت، بالنظر إلى المسار التاريخي لمطلب الهوية األمازيغية 

 باللغة االمازيغية كلغة رسمية في الدولة.
وضع حد للصراع السياسي والثقافي في الجزائر ، الذي يهدد الوحدة الوطنية، ال بد  أنيمكن قول        

والهويات الفرعية للعرب والبربر و يرهم وتحقيق عدالة االجتماعية من خالل  اإلنسانتجسيد مبادئ حقوق 
اعية خذ بالخصوصيات االجتمأماعية في صنع القرار  ، كما يجب فتح مجال لمشاركة كل فئات االجت

ل عمليات التعايش ث الحضاري لكل قبيلة ، هذا ما سهوالثقافية و احترام مكونات الشخصية والترا
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ويحقق االستقرار السياسي واالقتصادي ، بما يضمن حفاظ على وحدة الوطن والتفاعل االجتماعي 
 1واالجتماعي للدولة .
 الخصوصية الهوية الثقافية الجزائرية.بناء االستراتيجيات الوطنية للحفاظ على المحور الرابع : 

الفرنسي، الذي أسهم في سحق بعض  االحتاللترجع جذور أزمة الهوية في الجزائر إلى مرحلة          
، إذ أن االحتالل  تواجدهفترة و محاربة و نسخ لكل ما هو جزائري طيلة  جــذور الهوية وأهمها الدين واللغة

ة في التعامالت اليومية لعقود عديدة أسهم في تفجر إشكالية الهوية الوطنية اللغوي وسيادة الثقافة الفرنسي
 2الجزائرية.
فضال عن  التناقضات و التوجهات اإليديولوجية التي ميزت الفكر السياسي الجزائري المعاصر         

, السيما في ظل الصراع اإليديولوجي بين االستقاللأيام الحركة الوطنية و الثورة و التي بقيت قائمة بعد 
الدوائر أو النخب الفرنكوفونية و الدوائر الُمعرَّبة في دواليب النظام الحاكم، الذي أثر بشكل مباشر على 
وحدة المجتمع الجزائري , كما أسهم في خلق األزمة االقتصادية والسياسية داخل الدولة الجزائرية  وصلت 

 الالستقرار.  وديمومة العنف   إلىبها 
 بروز نزاعات بين القوى  3في  أساسياكما لعبت سنوات األزمة و الفوضى في الجزائر دورا          

وبين الفئات المهمشة من المجتمع الجزائري  والنخب السياسية من جهة أخرى، وكل  السياسية من جهة ،
ظهور ر،خاصة في السنوات األخيرة مع هذه الخالفات أسهمت في تعقيد ظاهرة الهوية الوطنية في الجزائ

وهو ما أثار تخوف النظام السياسي الجزائري من انتقال عدوى التحول  4114الحركات االحتجاجية عام 
، بعدما نجحت معظم االنتفاضات العربية من تغيير بنية النظام السياسي في المنطقة العربية،  إليه

صالحات في مختلف المجالت السياسية واالقتصادية اإلبة الحاكمة في الجزائر بإدخال فباشرت النخ
واالجتماعية والثقافية من أجل امتصاص أي حراك اجتماعي  يمكن أن يهدد استمرارية واستقرار النظام 

 . السياسي
 :متطلبات اإلستقرار السياسي في الجزائر لتحقيق الوحدة الهوية الوطنية

وتفاعله مع البيئة التي يوجد فيها ,وبحكم  انسجامهسياسي على مدى ال ستقرارااليتوقف أي              
دة الفكرية الثقافية اإليديولوجية  بالعقي، االجتماعية،  االقتصادية،السياسية  االختياراتهذا الترابط تتأثر 

 .لهذا النظام
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تباعه نموذج  استقراربين ألموند قبرإن المتطلبات العقيدية الفكرية الثقافية  يربطها   - النظام وتكيفه وا 
الديمقراطية اللبيرالية , الذي انتهجته الجزائر في نهاية الثمانينيات لتنتقل من نظام الحزب الواحد إلى نظام 

ن النظام السياسي الجزائري قام أين جمعيات سياسية ،ويدل ذلك على تعددية الحزبية ، إذ فتحت حرية تكو 
 1ة مستقرة وموحدة تعبر عن هوية وطنية موحدة.على تكريس مبدأ ثقافة السياسي

السياسي وجود تجانس فكري وثقافي  االستقرارولكن من وجهة نظر عامة نجد أن من دعائم            
المجال   وهذا ما يفسح،  المتفاعلة داخل نمط الحكم السائد االجتماعيةإيديولوجي بين القوى السياسية و 

 2بصفة سليمة على أساس خدمة المصلحة العامة وتحقيق التوافق والترابط المجتمعي اآلراءللحوار وتبادل 
 الحكم والحفاظ على الهوية الوطنية.  واستقرارالنظام  ستقرارااليتحقق  بما ،

سياسية لمختلف المشاركة اليتطلب وجود  سياسيالستقرار اال أين تحقيق إخرى فأومن جهة             
 فيانخراط المواطنون  أي، السياسيقرار العملية صناعة  فيفئة منها ن تهميش أي شرائح المجتمع دو 

بعاد العنف عن النظام  السياسيلى االرتقاء إوهذا ما يؤدى  ،لتعبير عن المصلحةعملية ا كما  السياسيوا 
 يسهم في تحقيق وحدة الهوية الوطنية التي تعد جوهر االستقرار السياسي للدولة.

 الخاتمة :
هو نتاج التعدد اإلثني الذي ال يمكن أخذه بمعزل  الثقافية الهويةحول إن ما يحدث من صراع         

عن العالقة  ير المتكافئة أو المتفاوتة بين الفئات المجتمعية ، فضال عن  زيادة الفجوة  بين النخب 
الحاكمة  والشعب ، كما ال يمكن اهمال اهم عامل الذي جسد ازمة الهوية في الجزائر والمتمثل في االرث 

اس ذلك فهو يعد من  أهم تحديات التي تواجه الستقرار السياسي واالجتماعي ، االستعماري ، وعلى أس
 بكونه النموذج التاريخي الذي تكون في ظروف سياسية وصا ته عقلية أجنبية استعمارية.

ونظرا لتفاقم أزمة الهوية في العديد من دول شمال إفريقيا ، والتي أضحت من أهم العوامل التي           
ية التنمية وتحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي في المنطقة ، لذلك أصبح من الضروري على تعيق عمل

النخب الحاكمة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر األرتقاء بمسؤولياتها الوطنية 
عملية بناء الدولة  والعمل التوافقي كفريق من أجل  تبني استراتيجيات وسياسات هادفة تتطلع الى استكمال

وتفعيل إداء  المؤسسات بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية القائمة على تحقق العدالة والمساواة، والتوزيع 
السياسية لجميع المواطنين  في الحياة السياسية وصنع القرار دون تهميش أي  العادل للثروات، والمشاركة

                                                           

  الدولة الجزائرية للعلوم السياسية واإلعالم  .الماوردي و الموند دراسة مقارنةال  عندمحمد شلبيى ،الاالستقرار السياسي  -1 
 .422ص.200-2001، ،الجزائر ، د د ن، 1,ع 

، ليبيا:الدار الجماهيرية للنشر و  2.ط  االيديولوجية و السياسةمالك عبيد ابو شهيوة ،محمود محمد خلف ،  -2
 .79،ص،1993:التوزيع

 



من أجل تحقيق وحدة الهوية الوطنية التي تسهم في تحقيق طائفة، وتعزيز الحوار بين مختلف االثنيات 
 التنمية واالستقرار السياسي .
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 البيئة:  لحماية ليةالمح الجماعات تدخل لنجاح المادية المقومات غياب-أ

 الجماعتات الختصاصتات المنظمتة والتنظيميتة التشتريعية النصتوص ةختلت  باستتقرا       

 النصتوص بقيتة أو الواليتة أو البلديتة بقتانون األةتر تعلق سوا  البيئة؛ حماية ةجال في المحلية

 نمت  وفتق البيئيتة والمشتاكل المختلفتة الطبيعيتة األوستاط ةتع كلهتا تتعاةتل أنهتا نجتد األخرى،

 المحليتة، للجماعتات والطبيعيتة الجغرافية الخصوصيات بتنوع تأخذ ال أنها أي ةوحد، إداري

 الماليتة ةواردهتا تفتاوت وكذا والطبيعي، الفيزيائي التكوين حيث ةن الجوهري اختالفها رغ 

 .البيئية المشاكل لمعالجة المؤهلة البشرية وتركيبتها

 الستاحلية، والجبليتة  بالبلتديات المشتاكل المتعلقتة وخصوصتية الطبيعتي التكتوين يتنتوع      

 ألقتالي  الجماعتات المتباينتة والجغرافيتة الفيزيائيتة الخصوصتيات لهتذه والصحراوية. ونتيجتة

 المشتاكل تطويتق فتي بفعاليتة تساه  وبراةج قواعد وضع وجب الوطني، التراب عبر المحلية

 .لتدخلها ةوحدة قواعد اعتماد عوض الخاصة،

الماليتة،  المتوارد قلتة عن ناتجة ةالية صعوبات ةن المحلية الجماعات ةختل  تعاني كما       

 الجبائيتة حصتيلتها تقتل والمعزولتة، والتتي النائيتة للبلتديات بالنستبة أكبتر بحتدة األةتر ويطرح

 لهتا تمنحته التذي المتالي بالتخصتي  تكتفتي يجعلهتا بها، ةمتا االقتصادية النشاطات قلة نتيجة

 صتر  أوجته بتين ةفاضلة إقاةة المحلية الجماعات على تفرض المالية هذه الوضعية .الدولة

 انعكت  البيئتة. وقتد حمايتة ةجتال غيتر فتي إلنفتا  ا تغليتب إلتى بها يدفع ةما المالية، عائداتها

 فريتق لتشكيل ةتخصصة، بشرية ةوارد إيجاد على المحلية للجماعات المالية الموارد ضع 

 .البيئة حماية تم  التي الموضوعات ةختل  في المتخصصين الخبرا  ةن

 االقتصادي: التخطيط ضمن البيئة غياب-ب

 قصتور وثبتوت البيئتة، علتى الستلبية وآثارهتا االقتصتادية، النشتاطات لخصوصية نظرا       

 أ نت  بيئيتة، أهتدا  ضتمن االقتصتادية الحركتة ضتب  فتي الكالستيكية بوستائلها اإلدارة أدا 

 المعتدة ة تتالبح التنظيمية الوسائل إليه آلت الذي والعجز النق  لتكملة ،يالبيئ االقتصاد ةفهو 

 لتشتمل المرنتة االقتصتادي التخطتي  وستائل عقبته وتطتورت ةنته، والتقليتل التلتو  لمكافحتة

 .البيئية الجوانب



                                                                                                                                                                                     

 علتى صتراحة نت  التذي البيئتة؛ بحمايتة المتعلتق 31/31 قتانون صتدور يصاحب ل           

 المخطت  ختالل ةتن التقليتدي الموقت  في تغيير أي التنموية، المخططات ضمن البيئة  إدراج

 حماية وةتطلبات التنمية تحقيق بين الموازنة يراعي ل  والذي5898 -5891الثاني  الخماسي

 ةراعتاة لضترورة الخماستي التوطني للمخطت  المتنظ  القتانون إشتارة تتأثر لت  أنته كمتا .البيئة

 بهتا، واالهتمتا  البيئتة حمايتة ضترورة على ين  الذي 1986 لسنة الوطني الميثا  تطلعات

 .البيئة تجاه لمواقفه الجزائري المخط  تغيير في أثر أي

 أن" إلى وتقوي  تقدير في االقتصاديين المخططين تواجه التي الموضوعية للصعوبات ونظرا

 دون حاليتا يتت  البيئيتة السياستات للتخطتي  العاةتة المحافظتة أشتارت البيئيتة، العناصر اختيار

 أو المحلي االقتصاد على تأثيرها ةدى حول كافية وتقديرات ةعلوةات على الحصول إةكانية

 واالقتصتاد، البيئتة بتين التقاطعتات ةعرفة بتطوير تسمح دراسات إقاةة يجب لهذا…القطاعي

 سياسية اقتراحات وتقدي  واإلنسان  البيئة على أثرها وبيان اقتصادية دراسات إقاةة يجب كما

 ."40وتأسيسا وضوحا أكثر قرارات إلى للوصول
 اقتصادي تقوي  وجود وعد  الجزائر في البيئة حالة حول وةستفيضة كافية ةعطيات وعليه فإن غياب      

 المستتداةة، التنميتة تحقتق اقتصتادية ةخططتات إيجتاد استتحالة إلتى ، الطبيعيتة والعناصتر البيئتي للتتدهور

 .المقترحة التحفيزية االقتصادية اآلليات ضمن التقنية للحلول الحقيقية التكالي  تقدير لصعوبة
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الجزائر  -عنوان المداخلة : التحوالت االجتماعية وإشكالية  التنمية المستدامة في منطقة العربية
   - -انموذجا



                                                                                                                                                                                     

 المخلص:

االجتماعيية، فاعتميدت بغلبيية   ي ه  و السياسيية البنيية مسيتوي عليى شهدت منطقة العربية تحيوالت     
تنموييية لمواكبيية التتيييرات الدولييية،  واحتييواء بي حييراك اجتميياعي يمكيين بن ييي ثر علييى  الييدول سياسيية

اسييتقرار الدوليية، ليي لك بييدبت الحكومييات العربييية تهييتم بالعييد االجتميياعي واسييتثمار فييي المييوارد البشييرية 
زييع وتركيز على اسيتدامة الينظم الثقافيية باإلةيافة تليى تحقييق العدالية االجتماعيية عين طرييق تعيادة تو

للثروة تشيمل متتليا الفئيات االجتماعيية  كونهيا تجعيل مين النميو وسييلة لتطيوير التييارات االقتصيادية 
    .وبالتالي يمكن القول بننا  حققنا  التنمية المستدامة

عرفت الجزائر كتير ا من الدول العربية في نهاية الثمانينات من القرن الماةيي تتييرات اقتصيادية     
حركييات احتجاجيييية مطالبيية بتحسيييين األوةيياع المعيشيييية ،فييالظروا االجتماعيييية ناجميية عيين ظهيييور 

 اجيل واالقتصادية دفعت بالدولة الجزائرية بإدتال اإلصالحات االقتصادية و انتهاج النهج الليبرالي من
السوق، باإلةافة بن الحكومة  الجزائرية ا تمت البعد االجتمياعي وتبنيت  اقتصاد على يقوم اقتصاد بناء
لسياسيييات تنمويييية لتحقييييق اسيييتقرار اقتصيييادي واالجتمييياعي  تال بن تشيييكالية تكمييين فيييي ميييد  نجيييا  ا

 االستراتجيات التي تبنتها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

 
 
 مقدمة:   

منطقة العربيية فيي جمييع المييادين السياسيية واالقتصيادية الفي ظل التتيرات الرا نة التي تشهد ا         
واالجتماعية وتاصة مع تعقيد األزمات وتشابكها ، بادرت الحكومات العربية بإدتيال اإلصيالحات عليى 
النظام  السياسي واالقتصادي المتصاص الحراك االجتماعي ، وبدا اال تمام بالتنمية المستدامة باعتبار ا 

 لفرد ومستقبله .من بين ب م المواةيع المطروحة على الساحة الدولية مما لها عالقة بحياة ا
ليي لك يتوجييب علييى الييدول العربييية بنيياء سياسييات  ادفيية لتحقيييق التنمييية المسييتدامة مييع مراعيياة        

 األزميات  لمواجهية والفعال األنجع تصوصية البيئة االجتماعية واالقتصادية ،وتحديد آليات و األسلوب
 بلد. لكل االقتصادية الوةعية طبيعة األ داا حسب وتحقيق
وتعتبر الجزائر من بيين اليدول العربيية التيي كانيت سيباقة بيإدراج التنميية المسيتدامة بكيل ببعاد يا فيي     

مشاريع الحكومة الجزائرية  من  مطلع التسعينيات من القرن الماةي من بجيل مواكبية التتييرات الدوليية  
 لشعبها .وتحقيق رفاه  اقتصاد ا لتنمية وبساليب ، مما يتوجب عليها بناء سياسات

 
 إشكالية البحثية: 

تلييى بي مييد  سييا مت تتيييرات االجتماعييية وسياسييية فييي تحقيييق التنمييية المسييتدامة فييي المنطقيية        
 العربية؟

 
 التنمية المستدامة  من منظور النظري المحور األول:

 أوال: تحديد تعريف التنمية المستدامة
 ال معيشي ومستو  االقتصادية، التنمية تعني المستديمة التنمية بن موسشيت دوجالس.ف يعرا        
 األتر ، الناحية ومن للسكان، الالزم الحياة وعماد الطعام توفير على المستقبل في البيئة قدرة يةعا
 نمط بو المهنية المرء حياة في المستديمة التنمية ودالالت بشكال جميع ترجاع نتتيل بن الصعب من فإنه
 ب دافها.  تحقيق للسعي الشتصي حياته
 المعيشي المستو  النمو   ا يةمن بن وةرورة االقتصادي الجانب على التعريا   ا يركز    

 بنه كما نظيفة، بيئة في السليم العيش ظروا القادمة لألجيال يتيح مما المستقبلي، بو الحاةر للمجتمع
 .المستديمة التنمية ب داا تحقيق بجل من سبق لوةع الفرد وحياة البيئة ترجاع بصعوبة يقر



                                                                                                                                                                                     

  تلك :بنها على األمريكية البيئة حماية مدير W.Ruckelshaus    رولكزهاوس وليم يعرفها كما    
 التنمية بن منطلق من و لك البيئة، قدرات مع يتالءم اقتصادي نمو تحقيق بةرورة تقر التي العملية

 التعريا   ا تلى بالرجوع .متناقةة وليست متكاملة عمليات  ما البيئة على والمحافظة االقتصادية
 الجانب يبرز بن دون بينهما الموجودة العالقة وعلى والبيئي، االقتصادي الجانبين على يركز بنه نلمس

 لها. االجتماعي
 دون الحاةر احتياجات تلبي التي تلك :بأنها المستديمة التنمية الخولي أسامة األستا  ويعرا    

 الموارد استتالل يجري حيث تتير عملية تنها ...احتياجاتها تلبية على القادمة األجيال بقدرات اإلتالل
 الحاةرة اإلمكانات يعزز بتناسق الم سسي، والتطوير التقنية التنمية وتكييا االستثمارات، وتوجيه

 40وتطلعاتهم. البشر احتياجات تلبية في والمستقبلية
ويمكن التنمية المستدامة بأنها: تلبية احتياجات الحاةر من استتدام  الموارد الطبيعية والحصول       

على التدمات  الصحية والتعليمية وفرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق الرفاه االقتصادي ، 
 ار.وات  احتياجات األجيال القادمة من   ه الموارد واالحتياجات  بعين االعتب

وقد بشار تعالن ري والى مفهوم التنمية المستدامة اثنى عشر مرة دون بن يتةمن تعريفا دقيقا        
للتنمية المستدامة بسبب اتتالا وجهات النظر للدول ، حيث اعترا الم تمر بأنه ال يوجد بسلوب واحد 

ر بساليب متتلفة لتحقيق للتنمية بو اإلدارة البيئية ، ت  يمكن لكل دولة بو منظمة جهوية بن تطو
 المستدامة .40التنمية
 تقرير في المستدامة مفهوم التنمية توصيا تم المتحدة، لألمم شامل نمو ج  ي المستدامة التنمية        
 على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاةر احتياجات التي تلبي التنمية 1987 " برونتالند لجنة

الحسبان  في يةع المستقبل ال ي حول للتفكير نمو ج  ي االستدامة "؛ التاصة تلبية احتياجاتها
 .الحياة جودة وتحسين للتنمية السعي في تطار واالقتصادية واالجتماعية البيئية االعتبارات

 صحية بيئة على يقوم المجتمع المزد ر :مثال .تتداتل االقتصاد البيئة، المجتمع، الثالثة المجاالت   ه
 يتتلا االستدامة نمو ج .لمواطنيها النقي والهواء للشرب المياه الصالحة وتأمين والموارد التداء لتوفير
 .وبيئية ةاره اجتماعية عواقب يصحبه ال ي االقتصادية للتنمية السابق النمو ج عن

 ابةرار بن اآلن بدركنا مفر منه، ال كأمر النتائج   ه تلى ينظر كان قريب وقت من  بن حيث       
داتل  لها مكان ال التنمية لتحقيق السعي بثناء في والبيئة رفا ية البشر على تطيرة تهديدات بو كبيرة
 .االستدامة نمو ج
 بن األحيان غالب في واالستدامة؟ يعتقد المستدامة التنمية بين الفرق  و ما نتساءل بن الممكن من      

 والطرق العمليات الى تشير المستدامة التنمية بينما) بكثر استدامة عالم( األجل طويل  دا االستدامة
 الحكومة المستدام، واالستهالكاإلنتاج  المستدامة، والزراعة المستدامة، التابات مثل(  لك العديدة لتحقيق

   40الخ(.  ....والتدريب التعليم التكنولوجيا، ونقل البحوث الناشطة،
المجتمع ،  و البيئية األفراد بقةايا و الم سسات و الهيئات و الدول لد  الوعي تنامي اشتداد  مع       

 م تمر في تطوطه تبلورت وال ي المستدامة بالتنمية تسميته على اصطلح للتنمية جديد ظهر مفهوم 
 بورنتالند بلجنة المسماة والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة تقرير نشر ومع . 1972 سنة ستوكهولم

 محاوالت وجود من بالرغم و  ا ودائم رسمي بشكل المستدامة التنمية مصطلح تبني تم 1987 سنة
 40 .المستدامة للتنمية مرادفة مصطلحات إلعطاء عديدة
 التعريفات تجعل ما عادة الشمولية تلك ولكن الكبيرة، بشموليته المستدامة التنمية مفهوم يتميز        
ويمكن تحديد ب م التصورات لمفهوم التنمية المستدامة في نقاط  المفهوم، مع التعامل زاوية حسب متتلفة
 التالية:

 .الز د ثقافة على والتركيز الموارد على المحافظة •
 .األجيال لمستقبل وةمان وبمانة شتصية مس ولية •
 .المستدامة للتنمية لتحقيق الزاوية حجر  و اإلنسان •
 .اإلنسان إلنسانية االعتبار رد على التأكيد •



                                                                                                                                                                                     

 .والمساواة الطاقات وتحرير والحرية المواطنة •
 المفا يم وكل المساواة عدم تكرس التي الم سسات وتاصة نعيشها التي للعولمة صياغة تعادة •

 .بالعدالة التاصة والممارسات
 .القادمة األجيال باحتياجات المساس دون الحالية باالحتياجات تفي التي المتوازنة التنمية •
 40والطبيعة. اإلنسان بين ما والتناغم الطبيعي وال كاء والكون اإلنسان بين العالقة تعادة •
 

 الثانية العالمية الحرب منذ ومحتواها التنمية مفهوم جدول يوضح تطور     
 

المرح
 لة

 الفترة مفهوم التنمية
 /الزمنية
 بصورة
 تقريبية

محتو  التنمية 
 ودرجة التركيز

 العام المبدب المعالجة بسلوب
 بالنسبة للتنمية
 لإلنسان

 النمو =التنمية 1
 االقتصادي

 الحرب نهاية
 العالمية
 الثانية

 منتصا
 القرن ستينات
 العشرين

كبير  ا تمام -
 بالجوانب ورئيس

 .االقتصادية
 ةعيا ا تمام-

 بالجوانب
 .االجتماعية

 الجوانب ت مال-
 البيئية

 جانب كل معالجة
 من

 معالجة الجوانب
 عن مستقلة
 األتر  الجوانب
 عدم افتراض
 تأثيرات وجود
 بين متبادلة
 مجتمعة الجوانب

  دا اإلنسان
 من )تنمية التنمية
 تنسان( بجل

 = التنمية 2
 النمو

 + االقتصادي
 التوزيع
 العادي

 منتصا
 -ستينات
 منتصا
 سبعينيات
 القرن

 العشرين

كبير  ا تمام -
 بالجوانب
 .االقتصادية

 متوسط ا تمام -
 بالجوانب
 االجتماعية

 ةعيا ا تمام -
 البيئية بالجوانب

 جانب كل معالجة
 من

 معالجة الجوانب
 مستقلة
 الجوانب عن

 األتر 
 عدم )افتراض
 تأثيرات وجود
 بين متبادلة
 مجتمعة( الجوانب

  دا اإلنسان-
 تنمية /التنمية
 .اإلنسان بجل من
 وسيلة اإلنسان -

 تنمية /التنمية
 .اإلنسان

 التنمية 3
 الشاملة

 اال تمام =
 بجميع

 الجوانب
 االقتصادية
 واالجتماعية
 بالمستو 

 نفسه

 منتصا
 - سبعينيات
 ثمانينات
 القرن

 العشرين

 كبير ا تمام-
 بالجوانب
 .االقتصادية

 كبير ا تمام -
 بالجوانب
 .االجتماعية

 متوسط ا تمام -
 بالجوانب
 البيئية

 جانب كل معالجة
 من

 معالجة الجوانب
 عن مستقلة
 األتر  الجوانب
 عدم افتراض
 تأثيرات وجود
 بين متبادلة
 مجتمعة الجوانب

  دا اإلنسان -
 تنمية /التنمية
 .اإلنسان بجل من
 وسيلة اإلنسان -

 تنمية /التنمية
 .اإلنسان

 



                                                                                                                                                                                     

 التنمية 4
 = لمستديمةا

 اال تمام
 بجميع

 الجوانب
 االقتصادية
  واالجتماعية

 النصا
 من الثاني

 ثمانينات
 القرن

 العشرين
 وقتنا وحتى

 الحاةر

 كبير ا تمام-
 بالجوانب
 .االقتصادية

 كبير ا تمام -
 بالجوانب
 .االجتماعية

 ا تمام بالجوانب -
 .البيئية

 بالجوانب ا تمام -
 والثقافية الروحية

 جانب كل معالجة
 من

 معالجة الجوانب
 مع تكاملية
 األتر  الجوانب
  وجود افتراض
 متبادلة تأثيرات

 الجوانب بين
  مجتمعة

  دا اإلنسان -
 تنمية /التنمية
 .اإلنسان بجل من
 وسيلة اإلنسان -

 تنمية /التنمية
 .اإلنسان

 

 
 .21مصدر:عبد الباقي محمد ، مرجع سبق  كره ، ص.

 :البشرية التنمية ثانيا: مؤشرات
 : ي بساسية م شرات ثالثة تالل من المستدامة البشرية التنمية في الدولة دور يبرز
 .اإلجمالي المحمي الناتج من الفرد نصيب حجم األول:
 .اإلجمالي المحمي الناتج من مئوية كنسبة الصحة على العام اإلنفاق الثاني:
 مجموع من مئوية  كنسبة وك لك اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة التعميم على اإلنفاق الثالث:
 .40الحكومي اإلنفاق

 ثالثا:األبعاد التنمية المستدامة
 تطار في ومتكاملة مترابطة ثالثة بأبعاد تنمية"  ناك من يعرا  التنمية المستدامة على بنها :"      
 40للموارد". والترشيد والتنظيم يتسم بالةبط تفاعلي
 واالجتماعي االقتصادي ببعاد، بثالثة تنمية  ي المستدامة التنمية بن يتبين التعريا   ا ومن     

 الجوانب بيةا تشمل بل فقط البيئي الجانب على تركز ال تنمية المستدامة التنمية بن بي والبيئي،
 عناصر. مجموعة من يتكون األبعاد   ه من بعد وكل واالجتماعية االقتصادية

البعد االقتصادي: تتمثل في النمو االقتصادي المستديم، كفاءة ربس المال، تشباع الحاجات األساسية ، 
 . العدالة االقتصادية

البعد االجتماعي: ويتحدد في  المساواة في التوزيع، الحراك االجتماعي ، المشاركة الشعبية ، التنويع 
 الثقافي، استدامة الم سسات.

البعد البيئي: ويتمثل في النظم االيكولوجية ، الطاقة، التنوع البيولوجي ، اإلنتاجية البيولوجية، القدرة على 
 40التكييا .
 للتنمية الثالثة األبعاد بين التوافق ةرورة عن التعريا   ا في الجزائري المشرع عبر لقد      

 .األ مية وبنفس القادمة األجيال بو الحاةرة ألجيال سواء   التنمية استمرارية يةمن وال ي المستديمة،
 مبادئ التنمية المستدامة:

 :مبدب 27 على ريو بيان يحتوي
 .الطبيعة مع وئام في منتجة صحية حياة في اإلنسان حق•
 بطريقة والمستقبلية الحالية لألجيال اإلنمائية والبيئية االحتياجات تشباع يتم بحيث التنمية تحقيق من البد•

 .منصفة
 التنمية لتحقيق بساسي بمر العالم في بنحاء المعيشة مستويات في الفوارق وتقليص الفقر على القةاء•

 .المستدامة
 عنها. بمعزل فيه النظر ال يمكن بحيث التنمية عملية من يتجزء ال جزءا   يشكل البيئة حماية•
 .البلدان جميع واحتياجات توةح مصالح بن يجب والتنمية البيئة مجال في الدولية اإلجراءات•



                                                                                                                                                                                     

 غير األنماط واستبعاد تفض على الدول البشر، لجميع بفةل حياة وجودة المستدامة التنمية لتحقيق •
 .المناسبة الديموغرافية السياسات واالستهالك وتعزيز لإلنتاج المستدامة

 التنمية لتحقيق بساسية  ي ومشاركتها الكاملة والتنموية، البيئية اإلدارة في حيويا   دورا   المربة تلعب•
 .المستدامة

 .تجزبت ال مترابطة عناصر وحماية البيئة والتنمية السالم المستدامة، للتنمية مدمر بطبيعته الصراع•
 ووةع االستدامة ب داا والمنظمات لتحديد والمجتمعات الحكومات جهود توجه بن يمكن المبادئ   ه

  40تلك األ داا. تحقيق في للمساعدة برامج
 التنمية المستدامة في منطقة العربية في ظل التغيرات االجتماعية واالقتصاديةالمحور الثاني: 

 لتفعيلهيا الالزمية المتطلبيات تحدييد يمكن العربي المنظور وفق المستدامة التنمية تعريا على بناء       
 يمكن حتى والح ا والتعديل باإلةافة وتطويعها العامة المتطلبات االعتبار في آت ين العربي الوطن في

 العربيي اليوطن تصيائص فيي والتشيابه التنيوع طبيعية ميع تتوافق التي األساسية المتطلبات تلى التوصل
 .واالقتصادية االجتماعية

 يلي : فيما العربي الوطن في المستدامة التنمية متطلبات حصر يمكن المنطلق   ا من
 عليى الموجيودة والعميل الطبيعيية الثيروات حصر  ومتمثل في :الطبيعية العقالني الثروات  استهالك-1

 الثيروات اسيتتدام ترشييد ةيرورةمسيتقبلية،  ثيروات مين يجد قد ما وتقدير الطبيعية الثروات استكشاا
 عمليية مين التفيض التصيدير  بو المحليي االسيتهالك طرييق عين سيواء االقتصيادية التنميية في الطبيعية
 التيأثيرات تصيال  قيمة تةافة لها،  عينية قيمة تةافة عمليات دون الطبيعية للثروات المباشر التصدير
 40المستترجة. المواد تكلفة تلى الطبيعية الثروات استتراج عن الناجمة البيئية

 الصناعات تطوير و والعربي  المحلي االستثمار تشجيع والزراعية  الحيوانية الثروة والهدا منها رعاية
 المحلية وتحقيق االكتفاء ال اتي 

 المعرفية   ليك ب )تيوفير عليى قيائم مجتمع بناء مما يتوجب على الدول العربية  :لمجتمعالنهوض با-2
 الملكيات اليتعلم، توظييا واسيتثمار وسيبل والفنيي  التقنيي االبتكار المعلومات، تشجيع ومصادر المعرفة
  لتدمية الموجهية العربيية البشرية الثروة تمع( باإلةافة تلى تنميةلمجا احتياجات سد مجاالت في الفردية
  .المواطنين بين الشراكة بسس العربية، تعةيد المواطنة والعربي، غرس رو  المحلي المجتمع

ألحواله  ومالئمة العربي الوطن من نابعة اقتصادية برامج بوةع ويتجسد  لك:االقتصاد تنمية القطاع-3
 .المستدامة والزراعة الصناعة توطين و
بصبحت قةايا البيئية تحظى با تمام دولي  نظرا لما لها انعكاسات عليى حيياة اإلنسيان  :البيئة حماية-4

العربية نفسها مجبرة عليى بنياء اسيتراتيجيات للحفياظ البيئية فيي ظيل انفجيار األزميات ل لك وجدت الدول 
 مسيتويات جمييع عليى بالبيئية التياص اليوعي مسيتو  رفيعت  بيادرت اغليب اليدول العربيية ب   اإلقليميية

 البيئية، والحيد لجيودة معايير وةع في العربية الدول بين تعزيز التعاون ، وم سسات بفراد من تمعلمجا
 ةررا   األقل بو للبيئة النافعة األنشطة وتشجيع بالبيئة يةر زراعي بو صناعي بو تجاري نشاط بي من
 .للبيئة

 40البيئة . وحماية التلوث مكافحة في العربي البيئة و التعاون لحماية المحلية التشريعات ك لك سن
 :العربية المنطقة في المستدامة لتنمية الراهن الوضع
 تشيكلت التيي الحكوميات سيواء الحكوميات، جمييع تواجيه المنطقية، فيي السياسيية التطيورات تزاء       

يا، حالهيا عليى بقييت التيي تليك بم تركيبتهيا، تبدلت التي تلك حديثا، بم  طموحية ر يية وةيع مهمية عموم 
ا لتكيون وتلهمهيا الشيعوب بيدعم تحظيى بليدانها، لمسيتقبل  البعيد ويقيع .المشيترك المشيروع مين جيزء 

يا  يام دور البيئيي للبعد يكون بن وينبتي الر ية،   ه صلب في المستدامة للتنمية االجتماعي  و ي ه .بية 
 .االستدامة مقومات تستوا لم ما ملهمة تكون لن الر ية
 لتنميية العيالمي القمية مي تمر نتيائج تنفيي  حييث مين لمنطقية العربيية اليرا ن الوةيع تحمييل يمكين     

 :كالتالي و لك المستدامة



                                                                                                                                                                                     

العربيية عين غير يا مين  ت  تتمييز المنطقية الطاقية، قطاع سنبدب بوال بالبعد االقتصادي ومتمثل بساسا في 
 عليى المائية فيي 80 مين بكثير تعتميد عليى صيادرتها  الكهربياء والتياز، بوجود احتياط لنفط دول العالم 

 والتاز. النفط موارد
 التيي التحيديات بكبير مين واحيدة تشيكل المياه موارد ندرة فإن المائية، الموارد بإدارة بتعمق بما  فيما    

ا األكثر البلدان من عشرة بن كما .العربية في المنطقة التنمية تواجهها  و ناك ، في بسبب ندرة المياه فقر 
 10 نحيو بن كميا .مكعيب متير 100 من بقل المياه من السنوي الفرد نصيب فيها يبلغ دول عربية ثماني
 تليى يفتقيرون شتص مليون 90 ونحو المأمونة الشرب مياه على الحصول ال يستطيعون شتص مليون

 .العربيية البليدان معظيم في المائة في 40 تتجاوز بالكاد المياه استتدام كفاءة بن كما .ا الصحي الصرا
 الميياه مشياكل تفاقم تلى التنمية وتسارع السكان عدد تزايد نتيجة المياهعلى  وي دي الى زيادة طلب    ا

 دول مين عدييد فيي واألمين السيالم وغيياب مصيادر تدارة وممارسيات سياسيات فعاليية عيدم ميع تاصية
 باحتميال يهيدد مميا مشيتركة دولية مياه  ي المياه موارد من المائة في 90 حوالي بن عن فةال   المنطقة
 .المياه موارد حول نزاعات نشوب

 العربييية النزاعييات واالزمييات فييي المنطقيية اال ان المنظميياتبييالرغم ميين تطييورة الوةييع ومييع تزايييد 
 فيي بميا المائيية للميوارد المتكاملة اإلدارة لتشجيع كبيرة جهودا   المنطقة يبدل في المتحدة األمم ومنظمات

 اليدول بن كميا .الصيحي الصيرا نظيم وتطيوير المتتلفية القطاعيات في المياه استتدام كفاءة تعزيز  لك
 البحر. مياه تحلية وبتاصة التقليدية غير المياه موارد تطوير ىعل تعمل العربية
 اليدول بيين كبيير بشيكل سيكانيا وحجيم الريفيية المنياطق طبيعية تتفياوت الريفية، بالتنمية بتعمق وفيما    

  يتليب "الصيحراوي" البدوي الطابع فإن العربية الدول معظم على الزراعي الطابع يتلب فبينما العربية
 .العربية التليج دول في
 الكياء غيير االسيتتدام بينهيا التحديات من تواجه مجموعة العربية المنطقة في الزراعية تن التنمية     

العمرانيي  والتوسيع للمحاصييل، الحكييم غيير واالتتييار والميياه، األراةيي وبتاصية الطبيعيية، للميوارد
 .الزراعية لكيماويات المكثا واالستتدام العشوائي،

 والمياه الطاقة تدمات تاصة التحتية البنى توفر لعدم نتيجة الفقر من الريفية المناطق تعاني ما وغالبا      
 القصيور تليى بد  مميا الالئيق والسيكن المناسيبة، الصيحية والرعايية التعمييم وتدمات وشبكات الرصا

 الميراة وتعياني .الدتل لمستو  الشديد االنتفاض وبالتالي المناطق   ه في اإلنتاجية األنشطة في الشديد
 فرص بو  والتعميمية الصحية اإلمكانات توفر عدم عاتق مع على األعباء زيادة في تاص بشكل الريفية
 .مناسبة عمل

 تتطليب الفقير مين والحد و االستيالء لإلنتاج مستدامة بنماط تطوير تكفل التي الريفية التنمية تحقيق تن   
  اإلنمائي والهدا الت ائي األمن وتحقيق الريا؛ لسكان الحياة نوعية تحسين
 ان اليدول متزاييدة، عميل فيرص وتليق الوطنيية االقتصياديات دعيم فيي السيياحة بقطياع يتعميق وفيميا   

 وبصبح سريعا   تطورا شيد وال ي السياحة قطاع لتطوير الماةية الثالث العقود تالل العربية
 العربيية واإلميارات ولبنيان األردن، مصير، فيي تاصية القيومي لميدتل األساسيية القطاعيات بحيد يمثيل

 السياحية الفنادق عدد وتزايد والتاص العام القطاعين من ةتمة استثمارات القطاع اجت ب وقد .المتحدة
 وعليى .األعميال وسيباحة اإلجيازات، الثقافيية، البيئية، ،"الدينية" السياحة بنواع لكافة بالنسبة كبير بشكل
 فيي تاصية القطاع استدامة لةمان معايير اعتمد قد العربية البلدان من محدودا   عددا   فإن  لك من الرغم
 للطاقة. المستدامة بقةايا القطاع بنشطة ارتباط ةوء
 بيرامج تنفيي  عليى تعميل العربيية اليدول معظيم فيإن المسيتدامة، العييش بسياليب بالتعميم يتعمق فيما      
 العديد تطر على تشكل الزالت  األمية بن تال الوطنية، التعليم بنظمة وتصال  األمية على لقةاء وطنية
 جمهور متاطبة فإن النامية، المناطق بين الشباب من نسبة بعلى يحوي العربي العالم بن وبما الدول من

 الشيباب نسيبة زييادة فيإن  ليك وعليى .العييش وبسياليب األسيواق عليى لتيأثير بالتية ب مية تكتسي الشباب
 اسيتراتيجيات  وةيع تتطليب اليوطني المسيتو  عليى المسيتدامة غيير العييش بسياليب ومعالجية الميتعلم
  40األمية. ومحو لمتعلم وطنية وبرامج



                                                                                                                                                                                     

 للتنميية االجتمياعي البعيد عليى التركييز يقتصير عليى المسيتدامة التنميية البعيد االجتمياعي: تن تحقييق
 االجتماعية القةايا معالجة لةرورة بفةل بوعي تتمتع اآلن المنطقة حكومات جميع وباتت .المستدامة
ا باعتبار ا  بن تّكثيا العربيية البليدان على السياق،   ا المستدامة  وفي التنمية مفهوم قلب في يندرج بعد 
 المشيكلة  ي ه معالجية فيي العربيية البليدان نجيا  ويتوقيا .الشيباب بطالية مشكلة معالجة بجل من جهود ا
ا التركيز على  .40االقتصادي التنويع موةوع على جدي 
 يتوجب دراسة ما يلي::البيئية البعد

 وعليى لميكتيار، رم ا بيالكيمو  ويقياس األسيمدة اسيتتدام كثافية يقييس :سنويا المستتدمة األسمدة كمية -
 مين بكثيير بقل بنه مزال  كغ 51.1 من العربي الوطن مستو  على األسمدة استهالك ارتفاع من الرغم

 .كغ 501.4 والبالغ العالمي المتوسط
 وقد ، اإلجمالية المساحة تلى ونسبتها بالتصحر المصابة األراةي مساحة الم شر   ا يقيس :التصحر -

 .اإلجمالية المساحة من % 19.5 حوالي العربي الوطن في التصحر نسبة بلتت
 مسياحة فيي الوقيت ميرور ميع يحصيل الي ي التتيير تليى الم شير  ي ا يشير :التابات مساحة في التتير -

  اإلجمالية. المساحة من مئوية بنسبة التابات
التبيرة وسيوء اسيتعمال  بو الكفياءة و تليى اليدول العربيية تفتقير تليى التكنولوجييات :التكنولوجيية األبعياد

  40لوسائل التكنولوجية.
 بيل واحيدة، وزارة عليى تقتصير ال العربيية البليدان معظيم في المستدامة التنمية قةايا عن المس ولية بن

 والزراعية والطاقية الميياه وميوارد والصيحة والتتطيط البيئة وزارة منها الوزارات، من مجموعة تشمل
 المسيتدامة التنميية فيي الرئيسيي اليدور ينياط الحياالت، بغليب وفيي .والسيياحة والتابيات السمكية والثروة
ا المسح وبظهر .التتطيط بو البيئة بوزارة  الحكوميية السيلطات بيين للتكاميل الم سسية الترتيبات بن بية 
 .بعةها في موجودة وغير البلدان معظم في ةعيفة
ا ناشيط بيدور المدني المجتمع يةطلع العربية البلدان من عدد وفي         التنميية قةيايا معالجية فيي جيد 

 معظيم وفيي .التياص والقطياع األكاديميية والم سسيات الحكومية غير  لك المنظمات في بما المستدامة،
 .ةيعيفة القيرار صينع عمليية فيي الميدني المجتمع بمشاركة التاصة الم سسية الهياكل اُعتبرت الحاالت،

40 
النزاعااات وبييالرغم الجهييود دول العربييية فييي مواكبيية التتيييرات الدولييية وتحقيييق التنمييية المسييتديمة اال ان 

وليبيا، إن انتشار اإلرهااب  أصابح المسلحة والصراعات التي تعيشها دول مثل سوريا والعراق واليمن 
يهادد المجتمعااات العربيااة يااؤثر ساالبا علاا  مكتسااباتها التنمويااة، كمااا أن زيااادا موجااة المهجاارين قساارا 

لايس علا  الادول المعنياة   والالجئين والنازحين التي تنتج عن هذه االضطرابات، والتي تشكل الضغوط
 والمجاورا بل كذلك عل  عدد من دول العالم.

تن استمرار حالة الحرب والصراعات العرقية واأليدولوجيات المتتلفة في المنطقة العربية يزيد        
من العوائق ةد تحقيق ب داا التنمية، باإلةافة تلى استمرار تدتل الدول الكبر  في سياسات المنطقة 

رفة بالمال واعتبار ا ساحة للحرب بين األطراا الكبر  ومساعدة اإلر ابيين والجماعات المتط
التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية إل  ":والسال ، وبةافت بيةا

جانب التحديات الفنية التي تواجه كل المناطق، هي قلة التمويل وعدم وجود إحصائيات كافية لتغطي 
جيا الحديثة كعامل مساعد في تحقيق كل األهداف السبعة عشر )للتنمية المستدامة(، واستخدام التكنولو

 40األهداف .
محور الثاني:إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر : بين ضرورا ترسيخ الحكم الراشد وتحقيق 

 العدالة االجتماعية

تتتبط الجزائر في بزمة ج ور ا عميقة، والواةح ان الجزائر تبنت نظام الحكم الجمهوري عقب      
 الجزائرية ب لت مجهودات  تحقيقها لالستقالل مع اتتيار ا للنهج االشتراكي، بالرغم من ان  الدولة

 بحسب ب مية ت ا عام، 132 طيلة الفرنسي االستعمار مرحلة تلفتها التي التتلا دائرة من للتروج



                                                                                                                                                                                     

 اإلنسان ونشاطات تاصة، بصورة للصناعة التارجية التأثيرات تراعي ال التي االقتصادية، المقاييس
 لعام البترولية االقتصادية األزمة قبل ما فترة في األولية االقتصادية النتائج كانت حيث عامة، بصورة
 زئر ا الج اعتمدته ال ي التنموي النمو ج كان حيث البيئية، المقاييس عدا المقاييس بكل تيجابية ، 1986
 عليه بقامت التي المكان نوع تلى باإلةافة الثقيلة، والصناعات التصنيع و و النمو ج، نوع على يتركز

 40ممكن. حد بدنى تلى تكاليفها تدنية بهدا ساحلية مناطق مجملها في كانت والتي التنموية، مشاريعها
و مع مطلع التسعينيات انتهجت الجزائر نهج الربسمالية  لمواكبة التتيرات الدولية بعدما تأكدت بن     

تنمية لن تتحقق تال ت ا اتبعت آليات السوق ومبادئ الربسمالية ، وال يكاد يتتلا احد منا على ان الجزائر 
حلول الناجعة للتقليل من حدته في تعاني حتى اليوم من بنواع كثيرة ومظا ر للفساد، مما يتوجب عن ال

 40البداية ثم التفكير في القةاء عليه تن بمكن عبر الزمن.
 تعطاء تلى التسعينيات فترة في باشرتها التي اإلصالحات تالل ومن الجزائر، عملت   ا وألجل      
 تيالل مين اإلتفاقيات تصيحيح عليى والعمل التنموية، المشاريع تنجاز عند ر  كب ب مية البيئي الجانب
 بو السيابقة التنمويية المشاريع عن الناتج البيئي التلوث من الحد شأنها من والتي وٕاجراءات ، قوانين سن
 وغيير مباشير بشكل تسا م سوا التي واألدوات اآلليات بنشأت فقد وعليه الحالي، الوقت في ستقام التي

 40 .الحكم الراشدالمستديمة بدا بترسيخ  التنمية تحقيق في مباشر
 موةيوع يكتسبمما يتوجب علينا دراسة ب مية الحكم الراشد في تعزيز التنمية المستدامة  ، ا           
 المستديمة التنمية لتحقيق بساسيا تطلبا واعتباره األ داا تحقيق في تأثير من له لما ب ميته الرشيد الحكم
 .الفقراء  لك في بما القرارات اتتا  في الفئات كافة مشاركة وتتاحة الموارد استتالل حسن تالل من

 ال وال ي بساسي، كشريك التاص القطاع استثمارات المستدامة والتنمية االقتصادي النمو تحقيق ويتطلب
 والعيادل، النزييه القةياء دور تعزييز فيي والمتمثلية المواتيية البيئية تتوفر لم ما استثماراته يزيد بن يمكن
 السيلطة دعيم ميع الفسياد عليى القةياء/والحيد للدولية اإلداري الجهياز تصيال  واالستقرار، األمن ةمان
 .والتعاون المشاركة تعزيز تلى باإلةافة الالمركزية، وتقوية المحلية
 ليم القةيائية السيلطة بداء م شيرات بن تال الماةيية، العقيود تيالل اليمن في القةاء تطوير جهود فرغم
 وةيعا التقاةيي فتيرة طيول ميع المحاكم بمام المنظورة القةايا في البت تسريع في تحسنا ي كر تشهد
 القةائية . األحكام تنفا 
 المدنية التدمة تواجه كما .التنفي ية السلطة لتدتل عرةة زال ما وال ي بالقةاء الثقة الناس يفقد وال ي
 تاصة العامة، التدمة لوحدات التنظيمية األوةاع استقرار عدم للدولة اإلداري للجهاز الم سسية والبنية
 .المتتصصية القيدرات وتليى وظيفيي توصييا تليى وتفتقير تنظيميية  ياكل بدون زال ال منها العديد وبن

 قاعيدة ومحدوديية الالزمية التشيريعات غيياب ميع شيديد، ببطء منها للبعض الهيكلة تعادة عمليات وتسير
 فيي اإلداريية والوحيدات المحليية المجيالس تمكيين الحكومية تسيتهدا كميا .تحيديثها وعيدم المعلوميات
 القيرار واتتا  المسئولية في وتشراكها المستدامة التنمية تحقيق في بدور ا للقيام والمديريات المحافظات
 وممارسية الشيعبية المشياركة آليات تفعيل تلى باإلةافة المحلية، السلطة في الرئيسية األجهزة باعتبار ا
 .المتتلفة األنشطة في المحلية المجتمعات تشراك تالل من الحكومية األجهزة على الرقابة المواطنين
 األمنيية والمنشيتت المراكيز زيادة بن تال واالستقرار، األمن تحقيق تلى بيةا التنمية جهود نجا  ويحتاج

 40والعسكرية.
 األ مية مكافحة الفساد كهدا لتأسيس الحكم الراشد ودعم التنمية المستدامة.   

 بصدرت المنظمة الدولية للشفافية تقريرا حول الفساد في العالم يشير فيما يتعلق بالجزائر الى ما يلي:
ة مين بالمئي 2بالمئة من الم سسات الجزائرية التي شيملها االسيتطالع حيول الفسياد نجيد بن  25من بين -

 رقم بعمال   ه الم سسات يوجه للعموالت والرشاوي.
 وةعت المنظمة الجزائر من بين دول تفريقيا الشمالية والشرق األوسط األكثر تعرةا لظا رة الفساد.-
بعيد كيل مين  2.5/11بالمئة عالميا في انتشار ظا ر الفساد بمعيدل شيفافية ال يتعيد   12تحتل الجزائر -

 تونس والمترب ومصر .



                                                                                                                                                                                     

كمييا انييه ميين الواةييح عنييد غييياب الشييفافية يظهيير الفسيياد وينتشيير، وليي ا يجييب بن تكييون الشييفافية فييي      
الجزائيير  ييي السييال  األول اليي ي يحييول دون انتشييار الفسيياد ميين تييالل تسييطير القييوانين واإلجييراءات 

ني المسيائلة الصارمة وتستير الكفياءات البشيرية التيي تةيمن تطبييق القيوانين ميع تعزييز فيي المقيام الثيا
والرقابة البعدية وتنفي  نتائجهيا مهميا كانيت ولكين نشيير  نيا تليى بن الشيفافية  يي تليك الثقافية التيي يجيب 
اكتسابها من كل األطراا للمسا مة في العملية التنموية تاصة وان للوازع الديني األثر الكبيير فيي نشير 

 الشفافية ومكافحة الفساد.
في تحظي األزمة وتقامة   ه المتطلبات ، لكن   ا ال يعني انه كاا ل ا يجب تن الجزائر بينت نيتها       

تفعيلها بشكل كبير يةمن التأثير االيجابي على النمو والتنميية فيال زال الديمقراطيية  فيي الجزائير شيكلية  
ييدل عليى فقط ، فلم تصل للمرحلة الرسوخ ، ت  بن المشاركة السياسية والمساءلة لم ييتم تفعيلهميا ، و ي ا 

  40انتشار البيروقراطية في اإلدارة وتفشي الفساد بكل بنواعه.
 تصوصيية القيول صيح تن و الجزائير تصوصية تلي النظر تالل من و الراشد الحكم ان متطلبات     

 ميا ت ا الواةيحة االتيتالالت بعيض  نياك بن نجيد 1999 مني  للجزائير االقتصيادية و التنمويية التجربية
 ملحة ةرورة بصبحت بل  دا بو حلم التنمية تعد فلم . الجزائرية التجربة على المرتكزات   ه بسقطنا
 بصبح بحيث العالم في االنكشافية ازدياد جانب تلي ، المتحدة األمم بقرتها بعدما تاصة الثالثة األلفية في
 اليدول عليى يحيتم ميا  ي ا و المتقدمية الدول في نظيره يعيش يكفي يري بن النامية الدول من شتص بي

 التيي اليديمقراطي التحيول موجيات جانيب تلي   ا ، منه مفر ال كمسار التنمية غمار في التوض النامية
 .الراشد الحكم مرتكزات سياق في تدتل التي الشروط من بمجموعة التقيد األنظمة على تلزم
 الفترة بعد تاصة الوطني االقتصاد دور تعزيز اجل من تصورا وةع بوتفليقة العزيز عبد الرئيس بمجئ
 التحتيية البنيي و االقتصياد و األروا  فيي تسيائر تليا الي ي اإلر ياب طيرا من الجزائر عاشتها التي
 كبييرة بسيرعة العالم فيه يسير كان ال ي الوقت في سنوات 10 عن تزيد لمدة التنمية مسار بوقا بحيث
 .المستويات جميع على تنموية قفزات تحقيق و كبيرة نمو معدالت تحقيق نحو
 و التوجيه  ي ا في ساعدت داتلية بتري و دولية ظروا الجمهورية رئيس برنامج جانب تلي فكان     
 تطار في تدتل التي و الرئيس بصدر ا التي القوانين من بداية ، المعطيات   ه وفق تنموية مقاربات بناء

سيبتمبر  11 بحيداث جانيب تلي ، الوطنية المصالحة تلي المدني الوئام من البالد في األمن و السلم تحقيق
 في البترول بسعار ارتفاع تلي باإلةافة الجزائر في يجري كان ما و اإلر اب حقيقة عرت التي 2111
 تن تنموية تطط رسم في كبير ارتيا  تعطاء ك ا و للجزائر المالي الموقا تدعيم في ساعدت التي العالم
 : يلي ما تالل من   ا و .بتر جزء في اتطاءت لكن جزء في تصابة

 .بالمئة 4 عن يقل ال بمعدل سنة كل النمو م شرات ارتفاع *
 . البطالة مستوي انتفاض *
 .القاعدية المنشاءات و التحتية البني مستوي على تاصة ةتمة مشاريع انجاز *
 و بتري م شرا ك لك الزم   ا بن غير جاحد تال ينكر ا ال التي و الكبر  االنجازات من  لك غير تلي

 : منها بتري ظوا ر
  .المعيشي المستوي و األوةاع بتحسين بالمطالبة العمالية الفئات لدي االحتجاجات ارتفاع 

  صيفقات فيي العموميية األميوال تبدييد و لالنتبياه الفيت بشيكل الرشيوة و االتيتالس م شيرات بيروز    
 . ي كما التنموية البرامج تحقيق عدم و العام للمال ت دار يعني مما مشبو ة

  .الطموحات عن بعيد المحروقات قطاع تارج النمو م شرات بقاء
 تستراتيجية و تصور وةع من بد ال المستويات جميع على و حقيقية تنمية نحقق بن بردنا فإ ا له ا و     

 :  ي و التصائص من جملة تراعي و تقا األبعاد و المعالم واةحة
 .الجترافية حتى البشرية التركيبة حيث من تنوعا يعرا ال ي الجزائري المجتمع طبيعة 1-
 .اإلر اب تلفه ما و الوطنية األزمة مرحلة تفرازات 2-
 .السرية الهجرة ظا رة تزايد و بوروبا من الجزائر موقع 3-
 .الجزائر على تداعياته و اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية التهديدات 4-



                                                                                                                                                                                     

 .الحدودية المناطق طبيعة 5-
 . ومنافسة فعالة  اقتصادية م سسات وجود عدم 6-
 . الوطنية للم سسات داعم اقتصادي برنامج وجود عدم 7-
 .الجزائر في البنكية الم سسات طبيعة 8-
 .البيروقراطية ك ا و اإلدارية الم سسات في المنتشر الفساد 9-

 . مالية سوق وجود عدم 10-
 40الرقابية. م سسات فعالية عدم- 11
ومما سبق فان الحكم الراشد يعتبر من بين الر انات الكبر  التي يجيب عليى الجزائير ان تسيعى اليى     

تحقيقها اال ان   ا ليس باالمر السهل نظرا للمشاكل التي تعاني منها الجزائير والتيي عرقليت تبنيي الحكيم 
نعيدام الثقية والعدالية والشيفافية، ولي لك الراشد وال ي انعكس سلبا على التنمية فيي كيل القطاعيات و ليك ال

يتوجب على الحكومة الجزائرية تبني سياسات  ادفية لمكافحية الفسياد وتفعييل المشياركة المجتميع الميدني  
 وتجسيد مبادئ الديمقراطية لمحاربة البيروقراطية وتصال  السلطة القةائية. 

لجزائر عدد من األجهيزة الم سسيية التيي يجيب تن الدور المنشود في تحقيق الحكم الراشد فتوجد في ا    
بن تمارس دور ا في الحكم الراشد، وقد بادرت الجزائر في تنشاء  يئة مكافحة الفساد بعد مصادقة عليى 
اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة الفساد ، وتوفير نظام سياسي يتناسب مع مبادئ الديمقراطيية والمشيروعية، 

ال إلدارة الدولة وبناء شفافية في تجيراءات نشياطها وعملهيا وفيق ميا يتناسيب يقدم كل منها برنامجا متكام
مييع البييرامج واأل ييداا العاميية للتنمييية الشيياملة لتعييزز مفييا يم المواطنيية واالنتميياء وتكييريس الديمقراطييية 
ل والعدالة كأبعاد التنمية المستدامة ، وتطيوير الرقابية عليى الميال العيام مين جهية ، ولتسيتقطب ربس الميا

المحلي واألجنبي لالستثمار من جهة بتر  كلها من شانها بن تحقق الحكم الراشد في البالد وفق المعايير 
 40الدولية تدمة للتنمية المستدامة.

محور الرابع: بناء االستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وحفاظ عل  استقرار االجتماعي 
 واقتصادي الجزائري

 لةمان ومالية وقانونية م سسية آليات ر وةعت األتيرة، في السنوات  بالرغم ان الجزائر   
 المهمية األعميال من العديد تنجاز تم وقد القرار، اتتا  عملية المستدامة بجميع ببعاد ا في  تدماج التنمية

 ، 21 القيرن بعميال جدول تطبيق ةمن تدتل والتي األتيرة السنوات تالل التنمية مجهودات تطار في
 على السيطرة الفقر، محاربة التصوص على منها الميادين، من العديد في باالعتبار جديرة نتائج بعطت

 في واإلدماج البشرية المستوطنات وتحسين الصحية بالوقاية واالرتقاء والحماية الديموغرافية، التحوالت
 التصيوص عليى منهيا كبييرة معوقيات بن  ليك، ميع ليوحظ وقيد . بالبيئية المتعلقية القيرار اتتيا  عمليية

 تلى بدت قد الناجعة، اإلعالم بنظمة وغياب التكنولوجيا من بالتمكن صلة  ات ومشاكل تمويلية صعوبات
 تستراتجية وةع من بد ال له ا و  21 القرن   بعمال جدول تطبيق بجل من الجزائر مجهودات من الحد

 : حقيقية قائمة على  تنمية تحقيق من اجل
 مين رفيع كي ا و الحاصيلة التطيورات مراعاة اجل من الجزائر في المالية و البنكية المنظومة تصال  1-

 .حةاري بشكل و للمواطن المالية المعامالت تسهيل و الوطني االقتصاد مردودية
 شيفاا تطيار فيي نوعيية تيدمات تقيديم تسيهيل اجيل مين االلكترونيية الحكومية مقاربية عليى االعتمياد 2-

عليى  القةياء كي ا و بياإلدارة الميواطن عالقية مين يحسين كي ا و الميال و الجهيد و للوقت ربح و وواةح
 . البيروقراطية

 االقتصاد في دمجها اجل من المتوسطة و الصتيرة الم سسات لدعم مرافقة م سسات وةع من بد ال 3-
 .صادرتها قيمة من رفع و تنافسيتها تحسين و الوطني

 دراسية وةيع بي الوطنيية السيوق احتياجيات تطيار فيي البشيري العنصير تكيوين توجييه مين بيد ال 4-
 تفعييل بالتيالي و البشيرية و الماديية الحتياجيات بوليية تطوط رسم اجل من الوطني لالقتصاد استشرافية
 .حقيقي بشكل البطالة نسبة تفةنا قد نكون به ا و اإلستراتجية   ه وفق تكوين



                                                                                                                                                                                     

 تطيار فيي التسييير فيي الالمركزيية دعيم تيالل مين  ي ا و الجزائر في منطقة كل تصوصية مراعاة 5-
 و حياته و ش ونه تسيير في المواطن لمشاركة اكبر مجال تعطاء و المحلية المجالس بداء و رقابة تفعيل

 .المحلية المجالس عبر عليها االطالع
 .التنمية تحقيق اجل من المادية و البشرية القدرات تأطير و حشد في المدني المجتمع دور تفعيل 6-
 . العمومية و المالية الصفقات تسيير على رقابية م سسات وةع 7-
 .الجزائري االقتصاد تصوصية مراعاة و دعم تطار في االستثمار لدعم الموجهة القوانين مراجعة 8-
 غيرار عليى جدييدة بسواق تلق من الجزائرية للم سسات التصدير عمليات تسهيل و تدعيم ةرورة 9-

 .العربية و األمريكية و اإلفريقية األسواق
 و القرييب الصيعيد عليى الجزائير احتياجيات تراعيي زراعيية و صيناعية تستراتجية رسم من بد ال 10-

 .السابقة األجيال مستقبل لةمان البعيد و المتوسط
 غيرار عليى الجزائير فيي اإلسيتراتجية القطاعات في التارج في الجزائرية األموال استثمار تعزيز 11-
 الت ائية. و العربات و االلكترونية الصناعة و الزراعة و البديلة الطاقة على باالعتماد الطاقة قطاع

 الخاتمة:
ويمكن القول بن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية عامة والجزائر تاصة ال يقتصر فقط     

و مكافحة  الراشد الحكم بساسيات قراءة تعادة بتصريحات الحكومية وبرامج ومشاريع وانما ال بد من
 الفساد والبيروقراطية التي تعيق مشاريع التنموية وترسيخ قيم الديمقراطية مع  مراعاة التصوصية البيئة 

 . األمنية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية
 البعيد و المتوسط و لقريبا المد  على للتنمية وطني تصور كما يتوجب على  الدولة الجزائرية رسم    
 و التسيير في الشفافية على األولي بالدرجة يعتمد ال ي الراشد الحكم لمرتكزات حقيقي تفعيل ظل في
 و الجزائرية البيئة و الجزائري الفرد تصوصية و الوطنية االحتياجات مراعاة و ، القانون دولة تقامة
 .المستدامة التنمية بسس ترساء تلي التنمية تحقيق من ننتقل بالتالي
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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

السياسة األمنية الفرنسية جتاه منطقة الساحل اإلفريقي:
 بني القطيعة واالستمرارية

ملخص

الساحل اإلفريقي بصفة خاصة، سعت  القارة اإلفريقية عامة ومنطقة  الدولي في  التنافس  في ظل 
الدول الكبرى  خاصة فرنسا إلى إعادة بناء عالقتها مع دول المنطقة للحفاظ على مكانتها ونفوذها 
في مستعمراتها السابقة وذلك باالعتماد على آليات جديدة ومتجسدة في دعم التنمية في المنطقة 
باعتبارها الوسيلة السلمية لحل األزمات المستعصية وتحقيق السلم في المنطقة،وهذا ما يقودنا إلى 
طرح األسئلة التالية: إلى أي مدى ساهم  التدخل العسكري  الفرنسي في معالجة المشاكل األمنية 
والسياسية في منطقة الساحل اإلفريقي؟، وهل فعال تمكنت فرنسامن خالل تدخلها  العسكري في معظم 
دول الساحل اإلفريقي  من تحقيق االستقرار األمني في المنطقة أم ساهمت تحطيم البنية التحتية 

لدولة اإلفريقية ؟  
الكلمات  الدالة :االستقرار األمني، السياسة األمنية ،الفرنك اإلفريقي، الدور الفرنسي.

Abstract 

In the international competition in the African continent in general and the African coast, in particular, the major 
Powers sought for France to rebuild its relations with the countries of the region to maintain its status and influence in 
former colonies by relying on new mechanisms of  in support of development in the region as a peaceful means to solve 
the intractable crises and achieve peace in the region.This leads us to ask the following questions:What is France's role 
in addressing the security and political problems in the Sahel ? Has France, through its military intervention in most 
Sahelian countries, achieved security in the region or contributed to the destruction of the infrastructure of the African 
nation?                                                                                                           

Keywords:Security Stability, Security Policy, the CFA franc,French role.

The French Security Policy Toward the Area of the African 
Coast between Rupture and Continuity
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مقدمة

بأن  اإلفريقية  الشؤون  يف  واحملللني  الباحثني  أغلب  يرى 
االستعمار  ثابتة منذ حقبة  إفريقيا  الفرنسية جتاه  السياسة 
محاية  على  القائمة   ، اإلفريقية  الدول  معظم  عرفتها  اليت 
املتحدة  )الواليات  منافسيها   نفوذها وعزل  وتعزيز   مصاحلها 
األمريكية، الصني(  عن طريق  بإبرام اتفاقيات الشراكة مع 

الدول اإلفريقية خاصة دول الساحل ، كمامتكنت فرنسا من 
بلوغ  مرتبة متميزة يف عالقاتها بدول املنطقة نتيجة لسياستها 
احملكمة يف شتى اجملاالت اإلسرتاتيجية واالقتصادية والثقافية 
و ذلك بتقديم املساعدات املالية للدول الساحل اإلفريقية مقابل 
طبيعة  يف  التغيري  بعملية  باملباشرة  احلاكمة  النخب  التزام 
النهج الدميقراطي  ملواكبة التغريات  أنظمة حكمهم وانتهاج 

الدولية.
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وهذا ما سيقودنا إىل طرح األسئلة التالية : ما طبيعة العالقة  
الفرنسية بالدول اإلفريقية عامة والساحل اإلفريقي خاصة؟، 
يف  األزمات  إدارة  يف  الفرنسية  األمنية  السياسة  جناح  ومدى 

املنطقة؟.
من  األسئلة  على  اإلجابة  الدراسة  هذه  خالل  من  سنحاول  

خالل اخلطة التالية :
املبحث األول:  العالقة الفرنسية اإلفريقية من املنظور السياسي 

والثقايف

السياسة  وجوهر  طبيعة  دراسة  املبحث  هذا  يف  سنحاول 
الفرنسية احلالية جتاه منطقة الساحل اإلفريقي، إذا كانت  
سياسة فرنسا اإلفريقية حقا انتقلت من االستعمار التقليدي 
بالعالقات  الذي يتميز  نوع من االستعمار اجلديد  املباشر إىل  
األفريقية  و  الفرنسية  النخب  بني  األسرية  وشبه  احلميمة 

الناطقة بالفرنسية. 
أوال:احلفاظ على احلكم الفرنسي من االستقالل إىل 1990 

إن إنهاء االستعمار ومنح االستقالل ملعظم دول غرب إفريقيا 
الفرنسية جاء بناء على إرادة احلكومة الفرنسية وليس بقرار 

من املواطنني األفارقة )1(.
نلتمس ذلك من خالل الرسالة اليت وجهها الرئيس الفرنسي 
الغابوني  الوزراء  رئيس  إمبا  ليون  نظريه  إىل  ديغول  شارل 
أن   بشرط  الدولة  استقالل  نعطي  "حنن  مذكرة   تضمنت 
تتعهد باحرتام اتفاقيات التعاون املربمة بني الطرفني )الغابون، 

فرنسا(.
ويتضح لنا أن فرنسا ليست مستعدة خلسارة نفوذها يف إفريقيا 
مستعمراتها  على  فرضت  لذلك  إفريقيا،  غرب  دول  خاصة 
)األمن،  امليادين  خمتلف  يف  التعاون  اتفاقيات  إبرام  السابقة 
والسياسي(مبا  الثقايف  التعاون  التنموية،و  العملة،املساعدات 
يف  احليوية  مصاحلها  على  وحفاظا  االستمرارية  هلا  يضمن 

املنطقة )2(.
أ- العالقات الفرنسية األفريقية

خاصة  إفريقيا  جتاه  فرنسا  سياسة  وحتليل  دراسة  قبل 
املقصود  ما  توضيح  من  أوال  البد  اإلفريقي  الساحل  منطقة 
واملعروف  إفريقيا(   – francafrique)فرنسا  باإلسرتاتيجية 
التاريخ  بأنها سياسية  "جاك فوكار"، و يطلق عليه يف كُتب 
فرضت  فقد  األليزيه".  يف  أفريقيا  "سيد  باسم   الفرنسي  
املستعمرة  اإلفريقية  الدول  هذهاإلسرتاتيجيةعلى  باريس 
بأنها  الوطنية   اإلفريقية  السياسية  النخبة   واعتربتها  سابقا 
أما  األفريقية"،  الدول  الستغالل  ُمصغرة  "إسرتاتيجية 
باريس  بني  تعاون  شبكة  فتعتربها   فرنسا  نظر  وجهة  من 
املواطن  أدركه  ما  ولكن  إفريقيا،  يف  القدمية  ومستعمراتها 
باريس  أن  اإلسرتاتيجية  تلك  تطبيق  من  ذلك  بعد  األفريقي 

تهدف من وراء هذا املشروع إىل حتقيق ما يلي :

اليورانيوم،  مثل  احليوية  األفريقية  املوارد  وصول  ضمان   �
والنفط، واملاس.

� توسع القواعد العسكرية الفرنسية يف أفريقيا.
� إجهاض أفريقيا من املناضلني الوطنيني، وذلك بدعم األنظمة 

األفريقية اليت تقف حجر عثرة أمام التوسع الشيوعي )3(. 
يف  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  بني  الفجوة  تعزيز   �

منطقة غرب إفريقيا )4(.
نفوذ  تعزيز  من  متكنت  اإلسرتاتيجية  هذه  أن  القول  ميكن 
فرنسا يف منطقة غرب إفريقيا خالل الفرتة املمتدة منذ بداية 
رئيس   ،يعترب  املاضي  القرن  من  التسعينيات  إىل  الستينيات 
ساحل العاج فيليكس هوفويت بوانيي من بني الشخصيات اليت 

ساهمت يف جناح و  تنفيذ إسرتاتيجية  فرنسا-إفريقيا. 
يف  استقالهلا  نالت  اإلفريقية  الدول  معظم  أن  من  بالرغم 
مطلع الستينيات ، إال أن بعض النخب اإلفريقية حافظت على 
الفرنسية  الدولة  مع  تربطها  كانت  اليت  السياسية  العالقات 

وعلى وجه اخلصوص الساحل العاج والسنغال.
منوذج  وجعلها  العاج   ساحل  بدولة  الفرنسي   فاالهتمام 
الإلستقرار السياسي يف غرب أفريقيا ، مبا يضمن إعادة فرنسا 
بقوة إىل خمتلف املناطق األفريقية وبدرجة أوىل املستعمرات 
للمصاحل  تقليديًا  موطنًا  العاج  ساحل  كانت  وإذا  السابقة، 
اضطراب  أي  فإن   ، اإلفريقي  الساحل  منطقة  يف  الفرنسية 
املصاحل  األوىل  بالدرجة  يهدد  فيها  مسلحة  أزمة  أو  سياسي 
الفرنسية، علما أن ساحل العاج تعترب الشريك األول لفرنسا يف 

أفريقيا يف اجملاالت االقتصادية ، السياسية ،االجتماعية )5(.
ساحل  جلمهورية  رئيس  أول  بوايين  هوفيت  فيليكيس  يعترب 
1993، وكان من بني  1960اىل  املمتدة ما بني  الفرتة  العاج يف 
النخب  اليت تربطها عالقة صداقة مع  السياسية  الشخصيات 
يف  لفرنسا  رئيسي  حليف  العاج  ساحل  وكانت   .)6( الفرنسية 
محاية  على  حريصة  كانت  إذ   ، اإلفريقي  الساحل  منطقة 
منافسيها،  وعزل  إفريقيا  غرب  يف  خاصة  الفرنسية  املصاحل 
بوايين"  "فيليكيس  به  قام  الدورالذي  ذلكمنخالل  ويتضح 
نيجرييا،  يف  بيافرا  إقليم   يف  السياسية  التوترات  تأجيج  يف 
واستغلت باريس  هذه الفرصة إلضعاف املستعمرة الربيطانية 
باالنفصال  املطالبني  املتمردين  بدعم   فقامت فرنسا  السابقة، 
احتواء  من  النيجرية  الدولة  متكنت  وعندما  األم،  الدولة  عن 
البالد،  شرق  جنوب  يف  االستقرار   واسرتجاع  التمرد  حركة  

عاد قائد التمرد "أوجوكو" إىل منفاه يف ساحل العاج.
"فيليكس  مع  بالتعاون  الفرنسية  املخابرات  متكنت  وباملقابل 
بوايين" بدعم امُلعارض "جان كلود" الذي كان الجئًا يف ساحل 
امُلعارضة ضد نظام"توماس سانكارا" يف  لتنظيم صفوف  العاج 
يف  اخلصم  حتريك  بأن  ترى  باريس  أن  خاصة   ، بركينافسو 
وجنحت  باريس،  يف  حتريكه  من  خطراً  وأقل  أسهل  أبيدجان 
"توماس  امُلناضل  من  بالتخلص     francafriqueإسرتاتيجية
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سانكارا")7(.
وانطالقا مما سبق ميكن حتديد واقع سياسة فرنسا –إفريقيا 

كاألتي :
- تبادل اخلربات بني فرنسا و مستعمراتها السابقة خاصة يف 

اجملال السياسي والثقايف.
- تعزيز عالقة التعاون يف إطار االتفاقيات الثنائية بني فرنسا 

ودول جنوب الصحراء الكربى.
إدارة  يف  لفرنسا  القيادي  بالدور  اإلفريقية  الدول  -اقتناع 

األزمات اإلقليمية والدولية . 
إىل أن الواقع اثبت العكس ـحيث تعرضت السياسة الفرنسية 
لالنتقادات من قبل اخلرباء السياسيني خاصة بعد فشل فرنسا 
فرنسا  قدمت  حيث   ،1990 اندلعت  اليت  روندا  أزمة  احتواء  يف 
وهناك   ، الرواندية  للحكومة  والسياسي  العسكري  الدعم 
بعض احملللني السياسيني يتهمون فرنسا بتورطها يف التطهري 

العرقي بروندا )8(. 
املاضي  القرن  من  التسعينيات  مطلع  يف  الدولي  اجملتمع  شهد 
موجة من التحول الدميقراطي اليت مست دول املعسكر الشيوعي، 
ومل يكن أمام فرنسا خيار آخر سوى دعم وإجبار الدول اإلفريقية 
من مواكبة التغريات وانتهاج النهج الدميقراطي والتحول من 
واتضح  احلزبية  التعددية  نظام  إىل  احلزبية  األحادية  نظام 
من  إفريقيا  يف  السياسية  األنظمة  طبيعة  من  فرنسا  موقف 
خالل القمة الفرنسية اإلفريقية لعام 1990، إذ صرحت فرنسا 
التعددية  على   القائم  والدميقراطية  الليربالية  نظام  بدعم 
احلزبية وإدخال اإلصالحات السياسية يف البلدان األفريقية ، 
فرغم أن ترسيخ املبادئ الدميقراطية   تشكل تهديدا للمصاحل 
الدول  الفرنسيةيف  واإلسرتاتيجية  والسياسية  االقتصادية 
املستعمرة السابقة، ووفقا للعقيدة السياسية الفرنسية القائمة 
على  دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البلدان األفريقية 
ومنع تقديم  املساعدة السياسية واالقتصادية لألنظمة الفاسدة  
دعم  فرنسا  مبواصلة  العكس  اثبت  الواقع  أن  إال  أفريقيا.  يف  
حلماية  أفريقيا  يف  الفاسدين  والقادة  االستبدادية  األنظمة 
منافسها  وعزل  نفوذها  على  واحلفاظ  املنطقة  يف  مصاحلها 

خاصة الواليات املتحدة األمريكية )9(.
ب - القمة فرنسا – أفريقيا 

هي  مبادرة قامت بها الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية ومت 
اقرتاحها من قبل الرئيس النيجريي ديوري محاني عام 1970، 
لقصر  العام  األمني  فوكار  جاك  قال  املبادرة  هذه  اثر  على  و 
وإفريقيا  فرنسا  بني  العالقة  أن   اإلفريقية  للشؤون  االليزيه 
ستشهد تغيري  وان هناك العديد من االجتماعات املشرتكة بني 
اإلدارات، إلرساء الدميقراطية و إسقاط األنظمة االستبدادية 
تدرجييا  الدميقراطية  فأصبحت  الشيوعية  واإليديولوجية 
يف  أساسا  تعترب  أنه  سيما  ال  السياسية   املرجعية  من  جزءا 

التنمية االقتصادية. 

الرئيس  أعلن   ،1990 عام  اإلفريقية  الفرنسية  القمة  وخالل 
دعم  يف  للمساهمة  جهودها  ستكثفجميع  فرنسا  أن  ميرتان 
للدول  مساعدات  تقديم  خالل  من  الشعوب،  وحقوق  احلرية 
املبادئ  الدميقراطي.وتتبنى  النهج  حنو   تسري  اليت  األفريقية 
أساسا  املتمثلة  و  دساتريها  يف  عليها  املنصوص  الدميقراطية 
األحزاب  تعدد  ونظام  احلرة،  واالنتخابات  التمثيلي  النظام  يف 
السلطات،  بني  الفصل  و  القضاء  واستقالل  الصحافة،  وحرية 
السياسي  منوذجها  لنشر  تسعى  أوروبا  فإن  ذلك  على  وعالوة 

واجملتمعي يف القارة.
اجتماعية  بيئة  إىل  بيئة  من  النموذج  نقل  الصعب  فمن 
يف  الدميقراطي  النموذج  جناح  صعوبة  يفسر  مما  أخرى  
من  بدءا  القارة  تشهدها  اليت  هياألزمات  اجملتمعاتاإلفريقية 
أزمة بناء دولة حديثة، باإلضافة إىل عقلية اجملتمع اإلفريقي 
وعاداته و ثقافاته املغايرة متاما للفرد األوروبي، كما ان النخب 
احلاكمة يف إفريقيا تسعى لتحقيق االستقرار األمين الداخلي  
عند  باألولوية  حتظى  اليت  وهي  الوطنية  الوحدة  وحتقيق 
القدرات  تعزيز  تعمل فرنسا على  األفارقة.لذلك  القرار  صناع 

اإلفريقية حلفظ السالم)10(.
أما من اجلانب الثقافيحاولت فرنساغرس القيم والعادات واللغة  
الفرنسية يف مستعمراتها السابقة  الناطقة باللغة الفرنسية 
من خالل إنشاء اجلمعيات واملؤسسات وتضطلع الفرنكوفونية 
الناطقة  للشعوب  املشرتكة  األهداف  لتحقيق  بنشاطاتها 
الفرنكوفونية  أساس  الفرنسية  اللغة  وتعترب  بالفرنسية 
واللغات احمللية  املتباينة  الثقافات  االتصال بني  أداة  و  الدولية 

املختلفة .
رؤساء  ثالثة  اجتماع  إبان  الدولية  الفرنكوفونية  إرهاص  بدأ 
أفارقة عام 1960م : ليوبولد سيدار سنجور )السنغال( واحلبيب 
اللغة  الستخدام  )النيجر(  ديوري  وهماني  )تونس(  بورقيبة 
الفرنسية يف خدمة التضامن والتنمية والتقارب بني الشعوب 
املنظمة  طريق  عن  الثقافات  بني  متواصل  حوار  خالل  من 
                ،1970 مارس  يف  تأسيسها  التيتم  الفرنكوفونية  الدولية 
و اهلدف من إنشاء هذه املنظمة  احرتام التنوع الثقايف و اللغوي 
وزيادة التعاون الفين والتبادل الثقايف  و تعزيز اللغة الفرنسية 
والسالم و التنمية املستدامة  يف املستعمرات الفرنسية السابقة 

خاصة الغرب اإلفريقي .
وتشرف املنظمة على عدة هيئات  من بينها: 

-وكالة التعاون الثقايف والتقين)اإلجناز واإلبداع(  اليت تأسست 
عام 1970 تضم واحد وعشرين الدولة ، مبا يف ذلك أفريقيا و 

جنوب الصحراء الكربى.  
- مركز أنشطة القراءة والثقافة   ).C.L.A.C( انشأ سنة 1986 
الريفية  املناطق  شعوب  وتزويد  تقديم  يف  وظيفته  وتكمن 
واألحياء احملرومة بالكتب  ،وعالوة على ذلك مت تنظيم املسرح 
العاج(  )ساحل  أبيدجان  يف   )MASA( اإلفريقية  للفنون  األول 
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منافسة  وفتح  الفنانني  لدعم  يهدف   برنامج  وهو   ،1993 عام 
القصص  رواية  و  املسرحية  الفنون  جمال  يف  املبدعني  بني 

واملسرح والرقص واملوسيقى.
للوكالة  التابعة  املؤسسات  الفرنكوفونيةمنبني  القمة  تعترب 
الفرنكوفونية اليت مت تأسيسها  عام 1986، مببادرة من رئيس 
البلدان  وحكومات  دول  رؤساء  وتضم  الفرنسية  اجلمهورية 
املؤسسة  هذه  أهداف  تلخيص  وميكن   ، بالفرنسية  الناطقة 
-حتقيق  األطراف:  متعدد  للتعاون  رئيسية  عناصر  ثالثة  يف 
واالتصال،  الثقافة   ، الصناعات   ( اجملاالت  خمتلف  يف  التنمية 

التطور التكنولوجي إىل جانب البحوث العلمية( )12(.
من  باملئة   40 بنسبة  للمنظمة  أساسي  ممول  فرنسا  تعترب 
والبحوث  اجلامعية  املبادرات  لكافة  وممول  امليزانية،  إمجالي 
العلمية ،وسعت املنظمة الدولية الفرانكفونية نشاطها لتشمل 
أيضا الدفاع عن الدميقراطية وتصبح الوسيط السياسي يف حل 
السنغالي  الرئيس  رئاسة  ظل  يف  سيما  ال  اإلفريقية،  األزمات 
العسكرية   االنقالبات  زيادة  مع  ولكن  ضيوف.  عبدو  السابق 
يف  اإلنسان   حقوق  وانتهاك  الدوالتية  غري  األزمات  وانفجار 
عامة،  وإفريقيا  خاصة  بصفة  اإلفريقي  الساحل  دول  معظم 
غرب  يف  خاصة  النزاع  أطراف  وتعدد  األزمة  لتعقيد  ونظرا 
اليت  اإلفريقية  البلدان  داخل  األصوات  تصاعدت  إفريقيا، 
نشاطها  إىل  للعودة  للفرانكفونية  الدولية  املنظمة  تطالب 
الدول  داخل  اإلنسانية  والعلوم  الفنون  وتشجيع  األصلي، 

الناطقة بالفرنسية)13(.
القارة  جتاه  الفرنسية  الثقافية  السياسة  أن   القول  ميكن 
من  به  وتتميز  فرنسا  فيه  تنفرد  الذي  اجملال  هو  اإلفريقية 
مع  بتعاملها  التارخيية  خربتها  بسبب  الغربية   الدول  باقي 
القضايا األمنية والسياسيةفياملنطقة ، فهي إىل جانب متسكها 
مبناطق نفوذها التقليدية ، حتاول أن تهيمن ثقافيا على الدول 
اآللية  هذه  خالل  من  تهدف  فرنسا  فإن  وعليه   االنغلوفونية 
إىل حتويل الفرنكوفونية من جمرد جمتمع ثقايف إىل حركة 
سياسية و حماولة حتقيق  أو باألحرى تعميق أمنها الثقايف يف  

مستعمراتها التقليدية)14(.
إدارتها بنجاح من قبل  الفرنسية األفريقية متت  العالقات  إن 
يف  الرئيسية  اإلسرتاتيجية  مصاحلها  حلماية  وذلك  فرنسا 
إفريقيا  متكنت  كما  بالفرنسية،  الناطقة  اإلفريقية  الدول 
من حفاظ على استقرار العمالة ولكن سرعان ما مت ختفيض 
 50 قيمة فرنك اإلفريقي بعد وفاة رئيس ساحل العاج بنسبة 
باملئة يف 12 يناير 1994 اليت تعترب نقطة التحول يف العالقات 
الفرنسية اإلفريقية، فريى بعض احملللني السياسيني أن بعد 
موت جاك فوكار و هوفويت بوانيي مت فك االرتباط بني فرنسا 
وإفريقيا أو ما أطلق عليه  بنهاية حقبة يف العالقات الفرنسية 

األفريقية.
األزمات  وظهور  التغريات  من  الدولي  اجملتمع  شهده  ملا  نظرا 
الفرنسية   السياسية  مسار  على  أثرت  اليت   الدوالتية  غري 

التكتيكية   الرتاجعات  ، بالرغم من  جتاه منطقة غرب إفريقيا 
يف  التسعينيات  وبداية  الثمانينيات  نهاية  يف  اإلسرتاتيجية  و 
خالل  من  مصاحلها  على  حمافظة  ظلت  أنها  إال   ، املنطقة 
مع  الثنائية  اتفاقيات  وإبرام  إفريقيا  يف  االستثمارات  زيادة 

مستعمراتها السابقة يف اجملال الثقايف )15(. 
شهدت السياسة الفرنسية اإلفريقية يف منتصف التسعينيات 
سلوكياتها  يف  والتغري  التحول   من  نوعا  املاضي  القرن  من 
وحمدداتها جتاه إفريقيا خاصة منطقة غرب إفريقيا وبعبارة 
أخرى،شهدت هذه الفرتة توتر يف العالقات الفرنسية اإلفريقية 
بني تصفية االستعمار يف العالقات الفرنسية األفريقية بفك 
وانتشار  عودة   وبني  السياسي  و  واملالي  االقتصادي  االرتباط 
انقالبات  تشهد  اليت  )الدول  أفريقيا  يف  العسكرية  القواعد 

عسكرية، والنزاعات االثنية()16(.
ثانيا: نهاية عالقة األبوية بني فرنسا و أفريقيا

التسعينات  مطلع  )يف  ميرتان  فرانسوا  رئيس  من  كل  أعلن 
القرن املاضي( ونيكوال ساركوزي منذ توليه مقاليد احلكم عام 
و  اليت ربطت بني  فرنسا  التقليدية  العالقة  نهاية  2007 عن 
بلدان إفريقيا و جنوب الصحراء الكربى وانتهاج سياسة جديدة 
قائمة على  دعم سياسية إفريقيا لألفارقة قائمة على احرتام 
قواعد احلكم الراشد ، و اداخل اإلصالحات السياسية، وترسيخ 
والدبلوماسية  العسكرية  األزمات  وإدارة  الدميقراطية،  القيم 

االقتصادية يف إفريقيا)17(.
فبعد وصول الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لقصر اإلليزيه  
عام 2007 تعهد بتغيري عالقات فرنسا مع مستعمراتها السابقة 
ووضع نهاية إلسرتاتيجية فرنسا- إفريقيا ، إال أن تصرحيات 
السياسيني  الباحثني  قبل  من  لالنتقاد  تعرضت  ساركوزي 
وذلك راجع للتناقض الذي وقع فيه الرئيس ساركوزي إذ جلأ 
العالقة  األبوية،وهذا ما  يدل على  القضايا إىل لغة  يف بعض 
الثقايف يف  قوية اليت تربط فرنسا مع إفريقيا خاصة اجلانب 
ضوء مؤمتر قمة االحتاد اإلفريقي-األوروبي يف نوفمرب 2010  
العالقة  تعزيز  على  خالله  من  الفرنسي  الرئيس  صرح  حيث 
السياسية و الثقافية مع البلدان اإلفريقية اليت تعاني من أزمة 
بناء الدولة والعجز يف إدارة املؤسسات الرمسية باإلضافة إىل 
األمين ومحاية شعبها من  االستقرار  الدولة يف حتقيق  غياب 
ساركوزي  سياسة  أن  لنا  ويتضح  الدوالتية.   غري  التهديدات 
وبلدان  فرنسا  بني  جديدة  عالقة  حتديد  يف  واقعية   أكثر 
إسرتاتيجية  منطقة  تعترب  اليت  إفريقيا  إفريقيا خاصة غرب 
لفرنسا اليت حتاول احملافظة عليها باستخدام أساليب وآليات 

أخرى أكثر فعالية حلماية مصاحلها)18(.
بها  تعج  أصبحت  اليت  األزمات  حدة   وتعقيد  تصاعد  ومع  
خاصة  العشرين  الواحد  القرن  بداية  منذ   اإلفريقية   القارة 
تشكل  اليت  املنظمة  واجلرمية  اإلرهاب  ظاهرة  انتشار  مع 
نوعيا  منعطفا  شكلت  األزمات  فهذه  األوروبي،  لألمن  تهديدا 
خاصة  اإلفريقية،  الواجهة  إىل  الفرنسية  السياسة  عودة  يف 
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مع صعود الرئيس نيكوال ساركوزي إىل السلطة 2007 والذي 
طبعها مبقاربته اخلاصة  لتحسني أدائه وسعيه لربط سياسة 
الفرنسي  احلضور  العملعلىتعزيز  وكذا  باإلفريقية.  باريس 
العسكرية  اآلليات  على  باالعتماد  األزمات  وحل  املنطقة  يف 

كالتدخل يف تشاد وساحل العاج)19(.
مكانتها  لتعزيز  جديدة  أساليب  فرنسا   استخدمت  كما 
فخالل  األفريقية  للبلدان  املالية  املساعدة  الدوليةبتقديم 
طرق  فرنسا  وضعت   )2012-2007( ساركوزي  نيكوال  رئاسة 
واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  على  للحفاظ  جديدة 
على  ساركوزي  ركز  إذ  أفريقيا.  بلدان  يف   واإلسرتاتيجية 
مفاهيم جديدة مثل السالم واألمن واالستقرار، والدميقراطية، 
وسيادة القانون واحلكم الرشيد، والشراكة، و األهم من ذلك 
إىل  األحادية  من  أفريقيا  جتاه  الفرنسية  السياسة  حتولت 
التعددية، فبعد أن  تضررت صورة فرنسا وهيبتها يف أفريقيا 
والعامل بدأت فرنسا يف إشراك املنظمات الدولية، مثل االحتاد 
واألمم  اإلفريقي  واالحتاد  األطلسي  مشال  وحلف  األوروبي 
املثال  املتحدة يف العمليات العسكرية  يف أفريقيا و على سبيل 
تشاد  يف  السالم  حفظ  عملية  بأكرب  األوروبي  االحتاد  قام 
2009، وكانت  2008 و  ومجهورية أفريقيا الوسطى يف عامي 
فرنسا أهم عنصر فاعل يف دعم عمليات حفظ السالم لالحتاد 

األوروبي يف أفريقيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا. 
بالرغم ان الرئيس نيكوال ساركوزي  أكد أن فرنسا جيب أن  
تغري عالقاتها مع الفرنكوفونية اإلفريقية  والتقليل من القواعد 
أثبت  املقابل  ويف    ، أفريقيا  يف  املنتشرة   الفرنسية   العسكرية 
التدخل الفرنسي النشط يف ليبيا وساحل العاج عام 2011 أنه من 
البلدان  الصعب تغيري العالقة القدمية واألبوية  بني فرنسا و 
االستعمارية السابقة. فاملبادئ  السياسة  الفرنسية ثابتة جتاه 

غرب إفريقيا مل  تتغري مع تغري رؤساء فرنسا اجلدد )20(. 
ثالثا: فرانسوا هوالند و العالقة اجلديدة مع صناع القرار األفارقة

حاول    2012 عام  احلكم  مقاليد  هوالند  فرانسوا  تولي   بعد 
الرؤساء األفارقة قائمة على تعاون يف  بناء عالقة جديدة مع 
اجملال السياسي من خالل تطبيق مبادئ الدميقراطية واحلكم 

الرشيد، وإقامة شراكة مع مع البلدان اإلفريقية.
وكانت أول زيارة رمسية  لرئيس الفرنسي هوالند  إىل داكار  
"السنغال"  2012  أين  وضح  العالقة اجلديدة اليت سرتبط بني 
البلدان افريقية وفرنسا حيث صرح أن باريس تفضل التعامل 
النخب  مع  معادية  املواقف  تبين  حني  يف  الدميقراطيني  مع 

الفاسدة)21(.
ومبدأ  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  أن  على  شدد  كما 
العالقات  تطوير  يف  حامسا  دورا  يلعب  الذي  املتبادل  االحرتام 
البشري  والعامل  اجلغرايف  للقرب  وفرنسا.ووفقا  أفريقيا  بني 
اليت  العوامل  أهم  من  كانت  والطاقة  االقتصادية  والعالقات 

تؤثر على السياسة الفرنسية يف أفريقيا )22(. 

كما ألقى رئيس الفرنسي هوالند خطابا يف مؤمتر السفراء 27 
أغسطس 2012 الذي أكد على ثالثة جماالت  هي: 

-الشفافية يف العالقات االقتصادية والتجارية.
- تبين قواعد الدميقراطية واحرتام سيادة الدولة.

-تعزيز التعاون بني البلدان اإلفريقية  ووقف احلديث السليب 
عن القارة)23(.

فبعد األحداث الربيع العربيواالنفالت األمين الذي يهددمنطقة 
مالي   يف  األمنية  أزمة   انفجار  مع  خاصة  اإلفريقي  الساحل 
والتخوف من انتقال العدوى إىل الدول اجملاورة ،وجدت فرنسا 
فرصة لتعزيز نفوذها يف املنطقة األمر الذي أثار النقاش داخال 
عالقة  قطع  مسألة  حول  والسياسية  العلمية  األوساط  يف 
األبوية خاصة بني فرنسا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ 

أكثر من مخسة عقود.
السياسة  يف  تغيري  إحداث  حاول  هولند  فرانسوا  أن  بالرغم 
الفرنسية جتاه إفريقيا قائمة على الشراكة واالعتماد املتبادل 
أن  احلوار،إال  على  القائمة  السلمية  باآلليات  األزمات  وحل 
الواقع يثبت أن  سياسية فرانسوا هولند مل ختتلف عن سابقيه 
فرنسا  تدخل  خالل  من  ذلك  ويتضح  وساركوزي  ميرتاني 
االستقرار  وإعادة  اإلرهاب  مكافحة  حبجة  مالي  مشال  يف 
األمين للمنطقة ، وإمنا هدف األساسي من التدخل هو محاية 

مصاحلها اخلاصة.
املبحث  الثاني: فرنسا و التنافس الدولي يف منطقة الساحل اإلفريقي

أوال- الفرنك اإلفريقي:بني التبعية الفرنسية والتنمية االقتصادية

بعد نيل معظم الدول اإلفريقية استقالهلا صدر مرسوم إنشاء 
اإلمرباطورية  أراضي  جلميع  املشرتكة  العملة  تشريعات 
بعد  الفرنك  منطقة  على  للحفاظ  الفرنسية،  االستعمارية 
اتفاقيات  بتوقيع  فرنسا  قامت   ، اإلفريقية   الدول  استقالل 
وتشمل  السابقة  مستعمراتها  مع  النقدي  التعاون  ثنائية 

منطقة الفرنك اإلفريقي جمموعتني نقديتني:
 : )UEMOA( أفريقيا لغرب  النقدي  و  االقتصادي  1-االحتاد 
الذي أنشأ يف 10 يناير 1994 مبوجب املعاهدة اليت مت توقيعها يف 
داكار)السنغال( من قبل سبعة بلدان غرب إفريقيا تستخدم 
عملة موحدة هي الفرنك اإلفريقي ، وهذه  البلدان هي:  بنني 
والسنغال  والنيجر  ومالي  العاج  وساحل  فاسو  وبوركينا 
الربتغالية(2     )املستعمرة  بيساو  غينيا  إليها  وانظم  وتوغو، 

ماي 1997)24(.
 :)CEMAC( 2- جمموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
تأسست هذه اجملموعة يف 16 مارس 1994 يف اجنمينا )تشاد (

الوسطى،  إفريقيا  ومجهورية  الكامريون،  هي:  دول   6 وتضم 
الكونغو، الغابون، غينيا االستوائية ، تشاد.  ودخلت حيز التنفيذ 
يف يونيو 1999. ويقع املقر الرمسي للمجموعة يف بانغي عاصمة 
ُأنشئت هذه اجملموعة لتحل  الوسطى. وقد  إفريقيا  مجهورية 
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حمل االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط إفريقيا)25(.
وتعترب بلدان منطقة الفرنك اإلفريقي ) غرب،وسط إفريقيا(

من بني الدول اليت جلأت لربط عملتها بعملة أخرى ، وجدير 
باملالحظة أن الفرتة املمتدة بني 1948 إىل 1994 عرفت بثبات 
 1( الفرنسي  الفرنك  و  اإلفريقي  الفرنك  بني  التحويل  سعر 
الفرنك الفرنسي يساوي 50 فرنك إفريقيا( جلأت البلدان 14 
50% هلا ملواجهة الصدمات  إىل ختفيض قيمة عملتها بنسبة 
اخلارجية وتباطؤ النمو يف 12 يناير 1994 )1الفرنك الفرنسي 
الفعلية يف  100 فرنك إفريقي( وذلك لتتطابق قيمته  يساوي 

السوق)26(.
ملنطقة  منحت  فرنسا  أن  االقتصاديني  احملللني  بعض  يرى 
الدول  من  غريها  عن  إسرتاتيجية  ميزة  اإلفريقي  الفرنك 
من  التحويل  من  الكاملة  احلرية   : يف  ومتمثلة  اإلفريقية 
من  ميكنهم  وثم  الفرنسي  الفرنك  إىل  اإلفريقي  الفرنك 
بها  يتمنع  امليزة  وهذه  األخرى  العاملية  العمالت  إىل  حتويلها 
حرية   ، أخرى  افريقية  عملة  أية  خبالف  اإلفريقي  الفرنك 
انتقال رؤوس األموال من الدول اإلفريقية إىل فرنسا و خلق 
األسواق التجارية يف القارة وزيادة عملية التبادل التجاري بني 

فرنسا وإفريقيا)27(.
أما البعض األخر يرى أن اتفاقيات التعاون النقدي بني منطقة 
املنطقة   دول  على  تفرض  زالت  ال  وفرنسا  إفريقي  الفرنك 
إيداع 50 باملئة من احتياطاتها التحويلية يف اخلزينة الفرنسية 
، متكنت السياسة  الفرنسية من السيطرة على النظام النقدي 
ملستعمراتها السابقة وخلق حالة الالستقرار يف منطقة الفرك 
النظر  إعادة  املعنية  الدول  على  فرض  الذي  األمر  اإلفريقي. 
والفرنسية،  اإلفريقية  املصاحل  االتفاقيةمباخيدم  بنود  يف 
االقتصاد  استنزافوتردي  إىل  تؤدي  احلالية  صيغتها  ألن 

اإلفريقي)28(.
تسعى فرنسا من خالل سياساتها إلجياد مكانا لنفسها أو العودة 
على  للحفاظ  إفريقيا   غرب  خاصة  السابقة  مستعمراتها  إىل 
نفوذها وعزل منافسيها يف منطقة  الساحل اإلفريقي بعد زيادة 
عمليات التنقيب عن النفط  يف هذه منطقة لتعويض أي نقص 
قد ينتج عن إقدام إيران على غلق مضيق هرمز اإلسرتاتيجي 
بقية  إىل  اخلليجي  النفط  من   كبري  جزء  عربه  مير  الذي 
اليت  اإلفريقية  الدول  (، ومن بني  أوروبا  آسيا،  أمريكا،  العامل) 

تسعى فرنسا للحفاظ على نفوذها ميكن ذكرها كاألتي:
1-ساحل العاج

تعترب  ساحل العاج  دولة غنية باملعادن )الذهب واملاس باإلضافة 
اجملاالت  يف  أفريقيا  يف  لفرنسا  األول  الشريك  وهي  لنفط( 
املبادالت  يف  األول  املركز  حتتل   إذ  والتجارية،  االقتصادية 
وتعترب  أفريقيا،  وجنوب  نيجرييا  بعد  لفرنسا  مع  التجارية  
فرنسا  املستثمر األول يف ساحل العاج، إذ تستحوذ استثماراتها 
على 68% من جممل االستثمارات األجنبية،  إضافة إىل  %27 

و  فرنسية  شركات  بيد  اإليفوارية  املؤسسات  مال  رأس  من 
أكثر من 600  شركة لرجال أعمال فرنسيني.

2-نيجرييا

الدول  منظمة  يف  العضو  نيجرييا  يف  النفط  احتياطي  يبلغ 
املصدرة للنفط أوبك حنو 36 مليار، أما حجم إنتاجها النفطي 
كانت  املاضية  السنوات  وخالل  برميل.  مليون   27 إىل  فيصل 
نيجرييا من بني الدول اليت تشهد تطور يف قطاعها االقتصادي، 
إال أن تراجع أسعار النفط كانت له عواقب وخيمة على النمو 
يف نيجرييا فما بني عامي 2004 و 2014 كان متوسط النمو هو 
6.8%،  إال أنه تراجع منذ سنة 2015 ومقدر ب4.1%، وهذا ما 
 %90 النفط وميثل  قائم على  االقتصاد يف نيجرييا  أن  يوضح 
من عائدات التصدير وهلذا يرى صندوق النقد الدولي أنه حان 
مليارات   9 القرتاض  تسعى  اليت   - نيجرييا  تتخذ  لكي  الوقت 

دوالر وذلك ناجم عن تراجع سعر النفط)29(. 
3-بوركينا فاسو

على  للحصول  والذهب  القطن  تشتهربوركينافاسوبصادرات 
أنها   إال  الصناعية  القاعدة  هشاشة  بالرغم  مرتفعة،  عائدات 
بوركينافاسو  شرعت   إذ  باملئة،   6.4 اقتصادي  ب  منو  شهدت 
يف  للدولة  اململوكة  للشركات  التدرجيية  اخلصخصة  يف 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  شركات  مثلت   2004 عام 
إذ  االقتصادي  النمو  زيادة  يف  األجنيب  االستثمار  ساهم  كما 
البحث  نشاط  وزيادة  التعدين  قطاع  لصاحل  التشريعات  أقرت 

والتنقيب عن الذهب واإلنتاج .
لعائدات  الرئيسي  املصدر  الذهب  عام2010،أصبح  حبلول 
2009و  عامي  بني  الذهب  تعدين  تضاعف  وقد  التصدير 
يف  اجلديدة  التعدين  مشاريع  من  اثنني  شيدت  2010،كما 

الربع الثالث من عام 2011 )30(.
4-غينيا االستوائية

يصل احتياطها النفطي بنصف مليار برميل بإنتاج يرتاوح  ما 
بني 400 ألف و600 ألف برميل يومًيا، ومتتلك حاليا أكرب عدد 

من الرخص املتداولة للتنقيب عن النفط.
رفع  إىل  األمريكية،  خاصة  بها  العاملة  الشركات  تسعى 
وتعمل   ،2020 عام  يف  يومًيا  برميل  ألف   740 إىل  إنتاجها 
شركة »إكسون موبيل« األمريكية بالتنقيب يف حقلي»سيبا« 
و»أوكوميه« الذي بدأ اإلنتاج بهما عامي 2000 و2006، وتشري 
البلدان  من  ستكون  االستوائية  غينيا  أن  إىل  املراقبني  توقعات 

الصاعدة يف أفريقيا حبلول عام 2020.
5-تشاد

ميدوبا  منطقة  فى   1970 عام  تشاد  فى  البرتول  اكتشاف  بدأ 
والعنف  السلطة  على  املستمرة  الصراعات  أن  إال  اجلنوبية، 
البالد جعل هذه االكتشافات بال جدوى، ومل  أرجاء  الذي عم 
مببادرة   1998 يف  إال  تشاد  يف  البرتول  عن  احلديث  أحد  يعاود 
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املشروع وخط  الذي أملح إىل إمكانية متويل  الدولي  البنك  من 
برميل  أول  بإنتاج  تشاد  بدأت  ثم  البنك،  شروط  وفق  األنابيب 
من النفط يف يوليو 2003 من حوض دوبا جنوب البالد، وتصدر 

إنتاجها عرب خط األنابيب التشادي ـالكامريوني)31(.
6-مالي

جنوب  بعد  أفريقيا  يف  للذهب  منتج  أكرب  ثالث  مالي  تعترب 
أفريقيا وغانا، حيث ارتفع إنتاج الذهب بسرعة فائقة متضاعًفا 
مت  أنه  بالذكر  واجلدير  م،   2008 عام  مكعبا  طنا   49 إىل 
من  مالي  مشال  يف  والفوسفات  واليورانيوم  البرتول  اكتشاف 
قبل شركة إيطالية عام 2010، لذا تسعى فرنسا إجياد موطئ 

قدم هلا يف منطقة الساحل األفريقي )32(.  
ويتضح لنا أن فرنسا لديها  مصاحل إسرتاتيجية واقتصادية يف 
مالي نظرا ملا تزخر به من الثروات الطبيعية، وطبقا لتصريح 
 2013 يناير   14 يف  فابيوس  لوران  الفرنسي  اخلارجية  وزير 
يقول فيه "لقد كانت املصاحل األساسية بالنسبة لنا وألوروبا 

وألفريقيا على احملك، لذلك كان علينا التحرك بسرعة")33(.
ومن خالل هذا التصريح نستشف أن املصاحل الفرنسية متعقلة 
إذ  اإلفريقية.  الصحراء  يف  اليورانيوم  على  باستحواذ  أساس 
الكهرباء  75% من احتياجاتها من  تلبية حنو  تعتمد فرنسا يف 
الكبري على  النووية.  وهو ما يفسر اعتماد فرنسا  على الطاقة 
خام اليورانيوم. وتشري تقديرات الطاقة الدولية إىل أن صحراء 
مشال مالي وشرق النيجر حتتل املرتبة الثالثة يف استحواذها 
امتالكها  عن  فضال  العامل  يف  اليورنيوم  احتياطات  على 

الحتياطات كبرية من النفط اخلام)34( 
اعتمدت فرنسا على تنفيذ مشاريعها التنموية وضمان حصوهلا 
القارة اإلفريقية خاصة منطقة غرب  املوارد األولية من  على 
إفريقيا  بواسطة الشركات الرئيسية اليت تهيمن على قطاعات 
الشركات  هذه  بني  ومن  النووية،  املفاعالت  بناء  و  الطاقة 
نذكر شركة "اريفا" اليت تعترب من بني الشركات الرائدة يف 
2001   و تتنوع  جمال الطاقة خاصة النووية اليت تأسست يف 
ختصصاتها بني إنتاج الوقود النووي، وإنشاء وصيانة احملطات 

النووية، وتوفري أعمدة الوقود النووي)35(.
إذ تنتج "اريفا" ثلث إمجالي انتاجها من اليورانيوم من منطقة 
ارليت الواقعة مشال النيجر، وكذلك اميورارين، وتزود شركة 
الطاقة  حمطات  ثلث  من  أكثر  الفرنسية   )AREVA( "أريفا" 

النووية لشركة "أو دي إف")ODF( للكهرباء يف فرنسا )36(.
وتشري الدراسات أن حقول اليورانيوم بالنيجر متد فرنسا بأكثر 
من ثلث احتياجاتها لذلك أي تهديد يستهدف االستقرار األمين 
والسياسي لدولة النيجر هو مبثابة تهديد األمن الفرنسي )37(. 
عملت شركة أريفا يف دولة النيجر عن طريق شركة تابعة 
الشركات  عمل  بتنسيق  تقوم  اليت  النيجر  أريفا  تسمى  هلا 
الفرعية اليت تدير املناجم الثالثة، وهي سومايري، وكوميناك، 

وإميورارن مع الشركة األم.

يورانيوم  من  الفرنسية  الشركات  استخراج  حصيلة  وتبلغ 
2012 يقدر  جمموعه  1971 إىل غاية سنة  العام  النيجر منذ 
سومايري،  منجمي  من  استخراجها  مت  طن(  آالف   110(
قيد  يزال  ال  الذي  اجلديد  إميورارن  منجم  أما  وكوميناك، 
التجهيز فيفرتض أن ينتج مخسة آالف طن سنويا على مدى 

35 سنة قادمة.

 تشهد املنطقة تنافس دولي لالستثمار يف قطاع التعدين خاصة 
أن  واليورانيوم والفوسفات، وميكن   النفط  استثمار  بعد زيادة 
واليورانيوم  النفط  اليت اكتشفت  االيطالية  الشركة  نذكر 
النفط  جمال  يف  و   ،2010 عام  يف  مالي  مشال  يف  والفوسفات 
"أمادو تومانيتوري"  السابق  املالي  الرئيس  فقد منحت حكومة 
أجنبية خمتلفة، ذلك إىل جانب  6 شركات  لـ  التنقيب  عقود 
 Chevron األمريكية  شيفرون  وهي  الوطنية،  الشركات 
وإيكسون Exxon وإيلف الفرنسية Elf تعاقبت على اكتشاف 
يف  النفطية  فاألطماع  السبعينيات،  منذ  النفطية  االحتياطات 
منطقة حوض تاودنيTaoudenni  املوجود مبوريتانيا واملتوغل 
شرًقا حنو إقليم مالي أثبت وجود احتياطات مهمة من النفط، 
حيث أن اجلزء الشمالي من احلوض حيظى باهتمام  من جانب 
 ،)ENI عدد من الشركات وعلى رأسها الشركة اإليطالية إيين
بالتعاون مع الشركة اجلزائرية سوناطراك اللتني تنقبان يف 

املنطقتني احملددتني من جانب احلكومة املالية )38(. 
ثانيا:تصاعد نفوذ األمريكي الصيين يف منطقة الساحل اإلفريقي

الساحل  منطقة  يف  التقليدية  إنرتاجعنفوذالدوالالستعمارية 
اإلفريقي بعد احلرب الباردة،أظهرتنافس بينالصينوالوالياتاملت

حدةعلىاملواقع اإلسرتاتيجية الغنية باملوارداملوجودةفيالقارة. إذ 
تعتمد الصني يف تعاملها مع دول الساحل اإلفريقي علىمفهوم 
ببناءشراكةاقتصاديةإسرتاجتية،أما  ذلك  و  "القوةالناعمة" 
جتاه  إسرتاتيجيتها  ربطت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مقابل  املالية   املساعدات   بتقديم  اإلفريقي   الساحل  منطقة 
التزام الدول منطقة الساحل اإلفريقي مببادئ  الدميقراطية 

مبا عرف مبصطلح "املشروطية السياسية".
دول  مع  االقتصادية  عالقتها  بناء  و  األمريكية  املتحدة  أ-الواليات 

الساحل اإلفريقي

اجتهت اإلسرتاتيجية األمريكية يف بداية التسعينيات إىل إعادة 
الساحل  دول  مع  خاصة  اإلفريقية  الدول  مع  عالقتها  إحياء 
اإلفريقي نظر اللروابط اجليوسياسية واألمنية واالقتصادية  

بني  الفضاء ين.
إن تزايد االهتمام األمريكي مبنطقة غرب إفريقيا كون هذه 
منطقة  متتلك  إذ  الطبيعية،   للموارد  رئيسيا  مصدرا  األخرية 
االحتياطيات  من  برميل  مليار   60 حوالي  إفريقيا  غرب 
النفطية )39(، و تعترب نيجرييا من أهم احملطات األساسية اليت 

%من النفط. متول الواليات املتحدة األمريكية بنسبة 47 
الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف  الطاقة   مصادر  تأمني  أجل  ومن 
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تبنت السياسة األمريكية عديد من آليات و ميكن ذكرها من 
خالل أربعة حماور أساسية:

القمة   احتضنت   : الطرفني  بني  التجاري  التبادل  دعم  أوال: 
اليت  القادم"  "االستثمار يف اجليل  افريقية  موضوع  أمريكية- 
والزراعة،  واألمن،  والتنمية،  االستثمار،  حول  القضايا  تناولت 
والكهرباء يف إفريقيا، وكذلك قضايا احلكم الرشيد، واحلريات. 
كما أكد  الرئيس األمريكي باراك أوباما يف مؤمتر صحفي 
جناح القمة يف حتقيق  توسيع نطاق التجارة واالستثمارات يف 

إفريقيا  و تعزيز التنمية يف إفريقيا)40(.
ثانيا:العمل علىتسوية النزاعات وإنهاء االضطرابا تالداخلية، 
خاصة يف مناطق النفطية، ولذا لعبت الواليات املتحدة دورا يف 
مو   2002 صراعامتزمنةمثألجنوالفيأبريل  لتسوية  التوصل 
تدعيم مفاوضات السالم يف السودان خالل 2003 م، كمالعبت 
الشركات األمريكية دورا يف احتواء االضطرابات الطائفية اليت 
نشبت يف الشمال النيجريي عام 2002م وذلك من أجل احلفاظ 

علىمصاحلها النفطية .
ثالثا: تنشيط االستثمارات األمريكية يف النفط اإلفريقي،  ويف 
مأنها   2002 يف  تكساكو  شيفرون  شركة  أعلنت  اإلطار  هذا 
اإلفريقي،  النفط  مفي   2007 عام  دوالر  مليار   20 ستستثمر 
حنو  إفريقيا  غرب  من  تستورد  املتحدة  الواليات  أصبحت 
األمريكي  الكوجنرس  مادفع  وهذا  يوميا،  برميل  مليون   1.5
حيوي  اهتمام  منطقة  غينيا  خليج  جبعل  تقرير  إىلإصدار 

للواليات املتحدةاألمريكية.
الشراكة االقتصادية، وهو ماجتسد من خالل  تدعيم   : رابعا 
عليه  التصديق  مت  الذي  إفريقيا  يف  والفرص  النمو  قانون 
عدة  علىفرض  يقوم  والذي  2001م،  عام  يف  الكوجنرس  من 
شروط تتعلق مبحاربة الفساد، مقابل إعطاء معاملة تفضيلية 
عن  فضال  املتحدة  إىلالواليات  اإلفريقية  الدول  لصادرات 

تنشيط دوراملنظمات الدولية غرياحلكومية )41( .
إىل  األمريكية   املتحدة  الواليات  عودة  أن  سبق  مما  ونالحظ 
كان  الباردة   احلرب  بعد  الكربى  والصحراء  الساحل  منطقة 
مرتبط بتقوية الروابط التجارية وزيادة االستثمار يف القطاع 
املتحدة  الواليات  غريت  الثالثة  األلفية  مطلع  ،مع  النفطي 
املنطقة  و إعالن عن اإلسرتاتيجية  األمريكية سياستها جتاه 
األمن  نطاق  ضمن  إفريقيا  دخول  )يعين  اجلديدة  األمنية 
منابع  على  وسيطرته  األمريكي  نفوذ  على  للحفاظ  العسكري 

النفطية  اإلفريقية(.
ثالثا –تواجد  الصينيفي منطقة الساحل اإلفريقي 

الباردة   احلرب  إبان  اإلفريقية  بالقارة  الصني  االهتمام   يعود 
األوروبي  االستعمار  لتصفية  التحرير   حلركات  دعمها  عند 
ومتسكها  1955م  عام  باندونج  مؤمتر  خالل  من  وظهرت 
للسيادة  املتبادل  االحرتام  منها:  نذكر  املبادئ  من  مبجموعة 
يف  التدخل  عدم  املتبادل،  االعتداء  عدم   ، اإلقليمية  والسالمة 

الشؤون الداخلية)42(.
استطاعتالصينخاللسنواتقليلةأنتصبحالشريكالذييليالوالي

التجارةبني  اتاملتحدةوفرنسافيالقارةاإلفريقية،حيثارتفعت 
% عام 2005  أي 39.7 بليون دوالربناء  الصني وإفريقيا حنو 36 
على اإلحصائيات الصينية الرمسية، باإلضافة إىلتوقيع عدد 
 2 التجارية بلغت قيمتها حوالي  الصفقات والعقود  كبري من 

بليون دوالر.
و لدعم العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول اإلفريقية 

اختذت الصني عددا من اإلجراءات من بينها:
الدول  من  املستوردة  علىالسلع  اجلمركية  الرسوم  -إلغاء 

اإلفريقية األقل منوا.
-تشكيل منتدى التعاون الصيين – اإلفريقي بهدف العمل على 
الوحدة والتعاون  العوملة االقتصادي (مساندة  تلبية احتياجات 
ومصاحلها،  لقناعتها  وفقا  اإلفريقية  الدول  بني  والتحالف 
اخلارجي  التدخل  معارضة  يف  الدول  هذه  جهود  عن  والدفاع 
يف شئونها ونزاعاتها الداخلية، ودعم احملاوالت اإلفريقية حلل 

النزاعات بالدول اإلفريقية خالل الطرق السلمية)43(.
بكني  يف  الصيين  األفريقي  للتعاون  اخلامس  املنتدى  -مصادق 
عام 2012 على خطة عمل للفرتة ما بني 2013-2015، تقضي 
حبصول الدول األفريقية على قروض مالية ميسرة من الصني 
بـ20 مليارادوالر لتطوير البنى التحتية، الزراعية والصناعية، 

لتحقيق التنمية الذاتية والتنمية املستدامة.
 2000 عددها  بلغ  الذي  الصينية  الشركات  استثمار  -زيادة 
شركة  يف جمال الزراعة والتعدين والبناء والتعمري، وقطاعي 
والتصنيع،  املوارد،  منتجات  ومعاجلة  واالستثمار،  التجارة 
والدعم اللوجسيت التجاري؛ هذا باإلضافة إىل العمال واخلرباء 

الصينيني)44(.
إن إدراك الصني ألهمية القارة األفريقية ينبع من منطلقات 
مهمة  نفطية  احتياطيات  لوجود  نظرا  حبتة  اقتصادية 
والغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  ومزامحة  إفريقيا،  يف 
الرغبة  استغلت  إن  بعد  اإلفريقية،  الساحة  يف  املتواجدين 
السياسية  الشروط  ترسانة  من  للتخلص  اإلفريقية 
واالقتصادية اليت فرضتها أوربا والواليات املتحدة يف تعامالتها 
استغالل  جماالت  يف  واضحا  الصيين  النفوذ  بات  حيث  معها، 

النفط يف منطقة الساحل اإلفريقي و يف القارةالسمراء.
املبحث الثالث: قواعد العسكرية الفرنسية يف منطقة الساحل 
يف  األمين  االستقرار  وحتقيق  مصاحلها  محاية  بني  اإلفريقي: 

املنطقة

إن التعاون العسكري واألمين الفرنسي مع معظم دول املنطقة 
قوات  وجود  عن  النيجر(، ناهيك  موريتانيا،  مالي،  )تشاد، 
عسكرية فرنسية يف كل من ساحل العاج، تشاد، بوركينافاسو  
املنطقة  بشؤون  التارخيية  اخلربة  إىل  باإلضافة  والسنغال 
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بشبه  املنطقة  وارتباط  والثقافية  االستعمارية  العوامل  حبكم 
مربع النفوذ الفرنسي التقليدي يف منطقة إفريقيا الغربية. 

ألزمات  انفجارا  قبل  املنطقة  جتاه  الفرنسي  األمين  فاملنظور 
العسكرية  القدرات  دعم  على  يقوم  فيها،كان  األمنية 
الفرنسية  القوات  تورط  دون  املنطقة  دول  جليوش  والقتالية 
مباشرة،وبفعل إدراك باريس هلشاشة وضعف البين املؤسساتية 
وضع  يف  الفرنسية  احلكومة  اخنرطت  الدول  هذه  داخل 
احتواء  إىل  تهدف  واالسرتاتيجيات  الربامج  من  جمموعة 

وحماربة اإلرهاب)45(.
اإلفريقي  الساحل  منطقة  يف  الفرنسية  العسكرية  القوات  أوال: 

)1990-1960(

إفريقيا جنوب الصحراء  الفرنسية جتاه  السياسية  عند قراءة 
أغلبية  أن  جند   ، التقليدي  االستعمار  إنهاء  منذ  الكربى 
أن   يرون  اإلفريقية  السياسة  الشؤون  يف  املختصني  الباحثني 
القوى االستعمارية السابقة  املتمثلة يف )بريطانيا والربتغال( 
انسحبت من القارة األفريقية بعد إنهاء االستعمار، خالفا عن 
املستقلة  البلدان  يف  واستمرارها  وجودها  أكدت  اليت  باريس 
حديثا يف غرب ووسط أفريقيا بواسطة الروابط اللغوية. ومل 
العالقات  تعزيز  على  الفرنسية  األفريقية  السياسة  تقتصر  
االقتصادية والثقافية وإمنا اشتملت على عنصر هام متمثل يف 

اجلانب العسكري، الذي يقوم على ثالث ركائز:
-قواعد عسكرية دائمة.

- التعاون العسكري.
النخب  على  احلفاظ  منها  الغاية  العسكرية  التدخالت   -
أو  االجتماعي  احلراك  حدوث  حالة  يف  الصديقة  السياسية 

انفجار النزاعات االثنية .
وقد مت تفسري هذه السياسة الفرنسية بأنها حماولة احلفاظ 
على نفوذها يف املنطقة، وأن باريس ال تسعى فقط الحتواء نفوذ 
تأثري  من  احلد  وإمنا  األفريقية  القارة  يف  السوفياتي  االحتاد 
اإلفريقية  الدول  سياسات  على  املتحدة  والواليات  بريطانيا  

خاصة غرب إفريقيا )46(. 
السابقة  اإلفريقية  مستعمراتها  يف  قياديا  دورا  فرنسا  لعبت 
إنهاءعملية  الفرنكوفونية(بعد  الدول  السابقة)  اإلفريقية 
اتفاقية  عشرين  حنو  الفرنسية  السلطات  وتوقيع  االستعمار، 

مع الدول اإلفريقية و اليت تتضمن:
تغطي  اليت   )AMT( التقنية  العسكرية  املساعدة  -اتفاقيات 
تعليم وتدريب القوى الوطنية لبلدان األفريقية وقعت فرنسا 

هذه االتفاقية مع 23 دولة افريقية.
- االتفاقات الدفاعية :اليت استغلتها فرنسا لتعزيز تواجدها يف 
املنطقة حبجة التدخل إلعادة استقرار األمين لدول اليت تشهد 
مع  االتفاقية  هذه  توقيع  من  فرنسا  ومتكنت   ، متردي   حراك 
8 دول إفريقيا ، ويف  أواخر 1970  ثم تغري اسم هذه االتفاقية 

ليطلق عليها يف ماي 2009 باسم "اتفاقيات شراكة الدفاع" )47(.
تتدخل  أن  ميكن  فرنسا  أن  االتفاقية  هذه  يف  ذكر  كما 
تدخلت  لذلك  وفقا  اإلفريقية.  الدول  طلب  على  بناء  عسكريا 
12 مرة يف بعض البلدان األفريقية بني عامي  فرنسا عسكريا 
وعالوة  األفريقية.  الدول  من  طلب  على  بناء   1963 و   1960
على ذلك فإن  اتفاقيات الدفاع تلزم اجلانبني  التقيد بشروط 
املواد  األفريقية  بتصدير  للدول  السماح  املثال مت  فعلى سبيل 
اخلام فقط  لفرنسا ، كما استغلت فرنسا  هذه اتفاقية  بإدارة 
األزمات اإلثنية مبا يضمن استمرار نفوذها ومحاية مصاحلها 
اإلفريقي  الساحل  ومنطقة  عامة  إفريقيا  يف  االقتصادية 
خاصة، حيث ساهمت فرنسا يف تعقيد األزمة النيجرية  واليت 
بدعم  وذلك   1970 إىل   1967 من  بدءا  بيافرا  حرب  ب  عرفت 

أطراف النزاع  باألسلحة )48(.
منطقة  يف  اجلديدة  الفرنسية  األمنية  السياسة  ومتيزت 
ختفيض  مت  إذ   ( العسكري  االرتباط  بفك  اإلفريقي  الساحل 
املمتدة  الفرتة  خالل  جندي   5600 إىل   8000 من  اجلنود  عدد 
من 1997 إىل 2002(. و ترتكيز هذه القوات يف  مخسة مواقع 
ختلي  أن  وجنامينا(،  ليربفيل  جيبوتي،  وداكار،  )أبيدجان 
ما  هو  إفريقي  فرانك  منطقة  يف  العسكري  دورها  عن  فرنسا 
مجهورية  يف  وبوار  )بانغي  قاعدتني  إغالق  عملية   أكدته 
إىل  فرنسا  من  عسكرية  تدريبات  نقل  و  الوسطى(  أفريقيا 
أربعة مراكز تدريبية إقليمية يف إفريقيا )تييس يف السنغال، 

كوليكورو يف مالي، وبواكيه يف كوت ديفوار()49(.
ثانيا : عودة فرنسا عسكريا يف منطقة الساحل اإلفريقي يف 

عهد نيكوال ساركوزي وفرانسو هوالند 

بني  ساركوزي   الرئيس   فيعهد  الفرنسية  السياسة  متيزت 
االستمرار يف اتباع سياسة " فرنسا افريقية " لتدخل يف شؤون 
مع  منطقة  يف  مصاحلها   محاية  اجل  من  األفريقية   الدول 
والشفافية  جهة  من  التنمية  مسار  بني  بالتالزم  االهتمام 

والدميقراطية واحلكم الرشيد من جهة أخرى.
 2008 من  بدءا  إفريقيا  جتاه  اجلديدة  الفرنسية  السياسة  أن 
فرنسا  بني  الدفاع  اتفاقية   حول  التفاوض   إعادة  يف  متثلت 
وشركائها األفارقة  ، حيث أعلن الرئيس الفرنسي ساركوزي 
حيث  السابقة،  مستعمراتها  مع  الدفاع  اتفاقية  جتديد  على 
شروط  تتضمن  اليت  سابقتها  عن  شفافية  أكثر  اعتربها 
سرية  تسمح للجيش الفرنسي بتدخل يف منطقة عند حدوث  
االضطرابات الداخلية أو نزاعات االثنية أو صراع على السلطة، 
فإن جتديد اتفاقية يعطي فرنسا مسؤوليات خاصة يف مسائل 

املساعدة العسكرية )50( . 
ومنطقة  عامة  إفريقيا  يف  العسكري  تدخلها  فرنسا  واصلت 
الساحل اإلفريقي خاصة حتت مظلة االحتاد األوروبي ، حيث 
للتدخل  بالده  استعداد  عن   ساركوزي  نكوال  الرئيس  صرح 
يرتأسها  اليت  للحكومة  دعما  تشاد  تشهدها  اليت  األزمة  يف 
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ذلك،  إذا دعت احلاجة إىل  املتمردين  ادريس دييبيّ يف مواجهة 
ومتكنت القوات العسكرية الفرنسية من قصف مواقع حركة  

املتمردين.
إن التدخل الفرنسي يف تشاد طرح جدل يف أوساط شركائها 
أن فرنسا تستغل االحتاد  اليت ترى  أملانيا،  األوروبيني وخاصة 
لنظام  بدعمها  منطقة  يف  مصاحلها  حلماية  األوروبي 

الديكتاتوري التشادي )51(.
 2012 عام  احلكم  مقاليد  هوالند  فرانسوا  رئيس  تولي  ومع 
قررت فرنسا إعادة توزيع قواتها العسكرية يف منطقة الساحل 
الدولة  كيان  يهدد  الذي  التمرد  حراك  الحتواء  اإلفريقي، 
اجلهادية   اجلماعات  ومواجهة   اإلرهابية  املنظمات  وتفكيك 
عودة  بعد  مالي  إىل  العدوة  انتقلت  اللييب  النظام  انهيار  بعد 

األزمة  لتعقيد  ونظرا   ، مالي  مشال  اىل  املسلحني  املتمردين  
يف مالي وعدم قدرة احلكومة املركزية السيطرة على كافة  
أقاليمها خاصة الشمالية، جلأت احلكومة املالية لطلب املساعدة 
من القوى اإلقليمية والدولية خاصة فرنسا اليت تعترب شريك 

اسرتاتيجي لدولة مالي. 
 2012 ديسمرب   20 يف  الدولي  األمن  جملس  قرار  صدور  مع 
اجلماعات  ملواجهة  مالي  يف  العسكري  التدخل  على  باملوافقة 
املسلحة فى الشمال سارعت فرنسا بإرسال قواتها العسكرية يف 
اإلكواس  قوات  سارعت  بينما   ، جندي   1700 حوالي  منطقة  
التابعة للمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا إىل اإلعالن عن 
حالة الطوارئ النتداب قوة إفريقية وفق القرار األممي 1012 

واللحاق بالقوة الفرنسية)52(.

على  الشرعية  إلضفاء  فرنسا  بادرت  األمر  تدارك  أجل  ومن 
العملية العسكرية يف مالي من خالل ثالث خطوات:

أوال:  تدخلت فرنسا عسكريا يف مالي بناء على طلب احلكومة 
املالية 

ثانيا:تعاونت فرنسا مع اجملتمع الدولي حلل األزمة يف مالي ، 
فإصدار جملس األمن قرار رقم 2085 يف 20 ديسمرب 2012 
العسكري  التدخل  على  الشرعية  إضفاء  يف  حامسا  دورا  لعبت 

الفرنسي يف مالي.
ثالثا:التعاون املشرتك بني القوات العسكرية الفرنسية و قوات 

دول اجملموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس( )53(. 
إىل  يهدف  مالي  يف  التدخل  أن  الفرنسي  الوزراء  رئيس  صرح 

حتقيق ثالثة أهداف:
-وقف تقدم اجلماعات اإلرهابية اجتاه اجلنوب، 

وحدتها  واستعادة  مالي  دولة  أراضي  سالمة  على  -احلفاظ 
الرتابية وحتقيق االستقرار األمين .

مبوجب  هلا  املرخص  اإلفريقية  التدخل  قوة  لنشر  -التحضري 
قرار جملس األمن

الساحل  منطقة  يف  الفرنسية  للقوات  السريع  التحرك  إن    
يف  الفرنسية  احليوية  املصاحل  محاية  منه  اهلدف  اإلفريقي 
هذا اإلقليم فاملصانع الفرنسية تعتمد على خمزون اليورانيوم 
الذي حتتويه األراضي النيجر حيث تعد أكرب منتج هلذا املورد 
استخراج  عمليات  تدير  الفرنسية  )أريفا(  فشركة  العامل،  يف 
استخراج  الفرنسية  الشركات  حتتكر  حيث  اليورانيوم 
اليورانيوم من مناجم النيجر منذ أكثر من أربعني عاما، يضاف 

إىل هذا تطلع فرنسا الستثمار املوقع االسرتاتيجي لدول غرب 
أفريقيا واألسواق اليت يضمها اإلقليم، لذلك ختشى فرنسا أن 
تستخدم اجلماعات املتشدد يف مشال مالي هذا اإلقليم يف نشر 

الفوضى يف الدول اجملاورة )54(.  
حتقيق  يف  مالي  يف  الفرنسية  العسكرية  احلملة  فشل  وبعد 
مشال  يف  اإلرهاب  على  القضاء  يف  أساسا  واملتمثلة  أهدافها 
مالي، وحل األزمة السياسية واألمنية بني احلكومة املركزية 
صرح  األزواد)55(وعليه  لتحرير  الوطنية  احلركة  و  باماكو 
وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان أن الوحدات العسكرية 
الفرنسية، ستبدأ االنسحاب من مالي يف أفريل  2013 أن القوات 

اإلفريقية هي اليت ستحل حمل اجلنود الفرنسيني يف مالي.  
الفرنسية يف عهد هوالند بني  اخلارجية  السياسة  تناقض  إن 
أفقدها  اهلشة   واملمارسة  الفرنسيني  املسؤولني  تصرحات 

مصداقيتها على السياسة العاملية)56(.
أفريقيا  يف  الفرنسية  العسكرية  التدخالت  أن  القول  ميكن  و 
لعبت دورا هاما يف محاية مصاحلها االقتصادية والسياسية يف 
القارة ، فالتدخل العسكري الفرنسي مستمر يف منطقة الساحل 
اإلفريقي  اضر باستقرارها السياسي واالجتماعي واالقتصادي  
الدميقراطية   التنمية  عملية  عرقل  و  اخلصوص  وجه  على 
التدخالت  أهداف  أهم  وكانت  الدكتاتورية  األنظمة  وعزز 
العسكرية الفرنسية يف منطقة الساحل اإلفريقي على النحو 

التالي:
1-احلفاظ على مصاحلها االقتصادية.

2-محاية مواطنيها من التهديدات اإلرهابية .

3-محاية األنظمة السياسية اليت ترعى مصاحلها االقتصادية

جدول : تطور الوجود العسكري الفرنسي يف أفريقيا، 1960 -2014

Valentin Germain, 50 ans d’OPEX en Afrique(1964 - 2014). Septembre 2015,p.19

2014 2013 2010 1997 1990 1980 1970 1960  السنوات
6596 9350 8515 8405 10000 15000 20000 30000 اجليش الفرنسي يف إفريقيا
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والسياسية و اإلسرتاتيجية خاصة مع باريس.
4- توسيع دائرة نفوذها يف املنطقة الناطقة باللغة الفرنسية.

5-حماربة املتمردين الذين يهددون األنظمة العميلة.

العسكريةيف  التدخالت  خالل  من  القيادي  دورها  6-زيادة 
السياسة الدولية )57(. 

العمق  اإلفريقي  الساحل  منطقة  تعترب  تقدم  ما  خالل  من 
من  قريبة  تظل  أن  فرنسا  وحتاول  لفرنسا،  االسرتاتيجي 
خمتلف  يف  التعاون  لتعزيز  جديدة  آليات  باستخدام  منطقة 
امليادين السياسية واالقتصادية والعسكرية وحتقيق االستقرار 

يف منطقة الساحل اإلفريقي.
خامتة 

تعترب فرنسا إحدى الدول األوروبية اليت استطاعت أن حتافظ 
نتيجة   ، السابقة  اإلفريقية  مستعمراتها  مع  عالقاتها  على 
لسياسة تعاونية حمكمة اليت طبقتها يف بعض الدول اإلفريقية 
ونتيجة  والثقافية،  واالقتصادية  العسكرية  اجملاالت  يف 
وسيادة  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  خاصة  الدولية،  للمتغريات 
النظام العاملي اجلديد و سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على 
التغريات  إفريقيا ملواكبة  العامل،  غريت فرنسا سياستها جتاه 

الدولية ،  ومواجهة نفوذ األمريكي يف القارة  .
جديدة  وأساليب  آليات  بوضع  الفرنسية  احلكومة  تقوم  كما 
اإلفريقية  الدول  مع  التعاون  لتعزيز  هادفة  سياسات  وتبين 
الدول اهلشة للخروج من  القطاعات ملساعدة هذه  يف خمتلف 

دوامة األزمات وحتقيق االستقرار األمين للمنطقة. 
و نستنتج أن مستقبل العالقات الفرنسية – اإلفريقية مرتبط 
مبشاريع التنموية باعتبارها احلل الوحيد خللق بيئة آمنة يف 
منطقة ، وهذا ما مت تأكيده يف قمة اإلفريقيةـ  الفرنسية اليت 
انعقدت يف  جانفي 2017  بالعاصمة باماكو )مالي( أن العالقة 
والسلم  الشراكة  على  مبنية  تكون  اإلفريقية  الفرنسية 
والنمو وتقوم فرنسا من خالهلا بتقييم عالقتها االقتصادية مع 
مستعمراتها السابقة، وحماولة الدفاع عن مقارباتها اخلاصة 
برسم مستقبل عالقاتها مع خمتلف البلدان اإلفريقية مبا فيها 

تلك الناطقة باإلجنليزية.
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